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Poděkování patří všem,  
kteří se na přípravě tohoto čísla 
Dekontaminace podíleli.
 
Podpořeno Radou vlády pro koordina-
ci protidrogové politiky  
a Magistrátem hl. města Prahy.

Roman:  „Sny mě zajímají. Nechci umřít blbej. Vím, co je 
REM spánek a tak. Někdy mě mrzí, že se sny nedají vrátit. 
Jinak ke snům mám vztah jako ke kinu. Řeknu si, to byl ale 
krásnej sen. Jako film. Ale nezabývám se tím přehnaně 
dlouho.“

Robert:  „Já když mám sen, tak mě varuje před něčím ošk-
livým a něco se stane. Vždycky mi to tak funguje. Naposled 
jsem takhle po ošklivým snu skončil na Bulovce. Díky bohu 
se mi nic ošklivýho dlouho nezdálo.“

Honza:  „Zdálo se mi to, co teď prožívám. Takové 
snové déjà vu.“

Monika: „Hodně se mi zdají sny z mého života. 
Co bylo a co jsem zažila a žiju. Myslím si, že sny         
odrážejí to, co se nám právě děje.“

Marek: „Pro mě je snový svět ten reálný. Sny se mi 
zdají pořád a hodně. Díky tomu funguju i v této  
realitě.“

Mirek: "Mně se sny nezdají. Naposledy se mi zdálo, že mi 
usekli hlavu. Díval jsem se sám na sebe, jak mám tělo bez 
hlavy. Mluvil jsem o tom s astroložkou, která se o to zajímá. Ta 
mi řekla, že to znamená opak. Tedy že ten člověk, co se mu to 
stalo, bude v pohodě a nic se mu nestane."

Karolína: „Hodně se mi zdají sny o braní. Že si nemůžu dát, 
nebo že si dávám vedle a tak. A pak se mi zdává o různejch 
situacích, který se zpravidla nějak složitě zamotaj.“

Bára: „Mně se sny vůbec nezdaj, ale fakt vůbec.  
I kdyby padalo cokoli, mně se prostě vůbec nic  
nezdá.“

Co se vám zdá 
za sny a jaký 
mají význam?

„Naposledy 
se mi zdálo, 
že mi usekli 

hlavu.“

Britský premiér Winston Churchill popsal své denní zvyky takto: „Můj denní režim: do 11.00 
úřadování v posteli, po obědě hodina spánku, celý den alkohol a doutníky. Tak jsem porazil 
Hitlera!“ Zdá se, že si někteří půjčujete ze strategie sira Winstona jen alkohol a doutníky (či 
jiné drogy). 
Tohle číslo je o spánku. Často v terénu říkáme: „Jak dlouho 
jste nespali?“ - „Měli byste si jít odpočinout!“ - „Což tahle 
se jít vyspat!“ Občas vás budíme: „Jste v pořádku? Vstávej-
te, někdo vás připraví o věci!“ - „Běžte si zdřímnout někam 
na bezpečné místo!“  Občas pátráme, proč jste tak podráž-
dění: „Ty ses nevyspal příliš dorůžova, čím to?“ 
Unavený člověk hledá místo k přespání kde může. Třeba 
v tramvaji? Nejdelší linka tramvají v Praze má 23,5 km 
a projedete ji za cca 75 minut. V Brně je to 19 km a o 
deset minut méně. Spolu s nepříjemným probuzením 
naštvaným tramvajákem na konečné uprostřed niče-
ho to na žádný kvalitní spánek není.  
Výzkum pražských terénů ukazuje, že výrazně 
přibývá lidí s nejistým, nestálým bydlením či pře-
býváním přímo na ulici. Ještě v roce 2008 uvá-
dělo 76 % lidí, že bydlí v bytech. Nyní více než 
polovina lidí uvádí, že jsou na squatech, ve 
stanech nebo vyloženě na ulici. Pak je to 
skutečně se spánkem těžké. K dobrému 
spánku je třeba bezpečí, sucho, klid, 
postel… Bez vyřešení bezpečného 
místa se vám dobře spát nebude. 
Filozof Immanuel Kant řekl: „Proti 
trampotám života dal Bůh člověku 
tři věci - naději, spánek a smích.“ 
Začněte s dobrým spánkem, ideálně 
pravidelně. Naděje a smích se přidají, 
a třeba časem porazíte i toho Hitlera (ať 
má podobu závislosti, vnitřních smutků 
nebo vnějších klacků pod nohy). Držím 
palce (a jdu si lehnout).
                            -ala-

Nejdelší linka tramvaje



ZDRAVÝ   SPÁNEK

Co je spánek? Víte, že 
jsou různé druhy spán-
ku? A že REM není jen 
kapela? 
Spánek je útlumově - relaxač-
ní fáze organismu. Dochází  
k útlumu činnosti mozkové 
kůry za účelem obnovení nor-
mální činnosti buněk centrální 
nervové soustavy. V životě je 
tedy nezbytný. Nebude-li člo-

věk spát, nebude normálně fungovat. Ve spánku dochází 
ke změně činnosti mozku doprovázené sníženou citlivostí 
na vnější podněty. To znamená, že spícího člověka zajímá 
právě probíhající spánek, a ne co se děje v okolí. Po vět-
šinu doby spánku se snižuje tělesná teplota, zpomaluje 
dýchání a snižuje krevní tlak. Mozek však, navzdory pře-
vážně útlumovému charakteru, intenzivně pracuje. Spá-
nek nám zabere přibližně třetinu života. Délka spánku je 
individuální, u dospělého člověka je to asi  6-8 hodin. 
Význam spánku
Spánek je potřebný pro fungování psychických funkcí 
(myšlení a paměť). Spánek odstraňuje únavu způsobe-
nou bdělým stavem a jeho nedostatek způsobuje sníže-
ní intelektového výkonu. Je to hrozně důležité pro učení  
a paměť. Při spánku dochází také k regeneraci organismu. 
V těle probíhají růstové a ozdravné procesy, lépe se hojí 
rány. Při spánku dochází k procesu šetření energie a celko-
vému odpočinku. Navíc je spánek tak příjemný!
Spánkový cyklus
Spánkové cykly označují střídání tří základních stavů orga-
nismu. A to bdělosti, NREM spánku a REM spánku. NREm 
je anglicky non rapid eye movement, tedy fáze bez pohy-
bu očí. REM spánek je z anglického rapid eye movement, 
tedy spánek s rychlým pohybem očí - ve spánku. 

V roce 1937 A. L. Loomis a kolektiv rozdělili spánek na 
čtyři stádia charakteristická čtyřmi typy frekvence spán-
kových vln:
1. beta vlny - normální bdělý stav
2. alfa vlny - uvolnění, pasivní stav
3. théta vlny - hluboké uvolnění, meditace, spánek
4. delta vlny - hluboký spánek
NREM spánek
NREM spánek bez rychlého pohybu očí je klasický spánek. 
U zdravého člověka tvoří přibližně 70 % doby spánku. Zá-
kladním rysem je utlumení všech vegetativních funkcí or-
ganismu. Podle křivky EEG se rozšiřují čtyři stádia spánku: 
1, 2 stádium - lehký spánek
3, 4 stádium - hluboký spánek s pomalými EEG vlnami.
Při usínání, lehkém spánku a změně spánkových stádií do-
chází ke změně řízení dýchání, což může vést k poruchám 
dýchání. Při přechodu do třetího a čtvrtého stádia se dý-
chání stabilizuje. 
REM spánek 
REM je známá kapela. A taky  stadium spánku, které 
charakterizuje svalová paralýza, nepravidelné dýchání, 
zrychlení srdečního rytmu a rychlé oční pohyby.  Množství 
kyslíku spotřebovaného mozkem stoupá a mechanismy 
termoregulace mizí. Mozek člověka v REM fázi je velmi 
aktivní a podobá se stavu bdělosti. Právě v tomto stadiu 
se nejčastěji vyskytují výrazné sny. REM fáze je čas, kdy 
se člověk spontánně budí, respektive kdy se nejsnáze pro-
bere. 

Spánek opravdu potřebuje úplně každý. Pro naše zdraví  
a pohodu je důležitý jako jídlo. Abyste se cítili svěží, od-
počatí a mohli čelit novému dni, musíte dostatečně a taky 
dobře spát. Nejlépe na klidném místě a spát dostatek 
času. Prostě si na spinkání udělat komfort. Věřte, že to 
stojí za to!          

ČTYŘI STADIA SPÁNKU

stadium 1 (usínání): přechod mezi stavem bdění a spánku, který 
trvá asi 5-10 min. Dech se stává pomalejším a pravidelnějším, sni-
žuje se srdeční rytmus, oči se pomalu pohybují. Jedinec vstupuje 
do hypnagogického stavu, ve kterém se někdy objevují výrazné 
svalové křeče doprovázené trhnutím celého těla, které mohou 
vést ke krátkému přechodnému probuzení. Při probuzení jsou lidé 
přesvědčeni, že ještě nespali.

stadium 2 (lehký spánek): spánek se prohlubuje, oční pohyby mizí, 
svalové napětí se výrazně snižuje, tělo je téměř nehybné.

stadium 3 (hluboký spánek): dech a srdeční rytmus se nadále 
zpomalují.

stadium 4 (nejhlubší spánek): prohlu-
buje se svalová relaxace, zcela chybí 
oční pohyby. Probudit spícího  
je velmi obtížné. Právě v tomto  
stadiu se nejčastěji vyskytuje  
somnambulismus (náměsíčnost) a 
enuréza (neschopnost udržet moč).

počítáte 
ovečky?
máte možnost!

Eva
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PA R A S O M N I E 
Většina lidí by nejspíš odpověděla „noční můry“. Je to obecný název. Hrůzostrašné sny či představy, které nás budí z klidného 
spánku. Existuje ovšem i něco, čemu se v odborné literatuře říká noční děsy. Jaký je rozdíl mezi můrou a děsem běsem?

Parasomnie je odborný název pro nepřirozené 
stavy vznikající ve spánku nebo při probouzení, 
nejedná se přitom o sny. Mezi parasomnie patří 
právě noční můry, noční děsy a somnambulis-
mus (náměsíčnost). Parasomnické stavy zkou-
má psychologie a řadíme je do poruch spánku. 
Spánek je pro život člověka velmi důležitý, jak 
je patrné z časopisu, který právě držíte v ruce. 
Organismus jím obecně regeneruje. Spánek má 
význam pro regeneraci rozumových funkcí, pro 
tvorbu paměti, ale i pro tvorbu imunity či vy-
lepšování rytmu, jímž se vylučují hormony do 
organismu. 

Noční můry se objevují v REM fázi spánku. Ne-
lze je ovšem pokládat přímo za sny. Vhodnější 
je považovat je za snovou zkušenost. Obsahem 
této zkušenosti je něco hrůzného až děsivého. 
Může to být něco, co se pojí se skutečností a 
skutečným prožitkem, či něco úplně nereál-
ného, smyšleného. Typickým příznakem noční 

můry je to, že se člověk v důsledku této snové 
zkušenosti probudí a pamatuje si, o čem se mu 
zdálo.
Noční děsy (tzv. pavor nocturnus) přicházejí 
během N-REM fáze spánku, a to v jeho nej-
hlubším stadiu. Nejedná se tedy vůbec o sny. 
Z nočního děsu se člověk vždy probudí, násle-
dují křik, panika, člověk se velmi často posadí, 
mává rukama, kope nohama, může dokonce  
i přecházet po místnosti či běžet. Objevují se  
u dětí nejčastěji mezi 4. a 12. rokem, u dospě-
lých mezi 20. a 30. rokem. Pro noční běsy jsou 
typické fyzické projevy, jako je zrychlený tep, úz-
kost, pot a po úplném probuzení také amnezie. 
To znamená, že si člověk vůbec nepamatuje, co 
ho vlastně tolik vyděsilo. Noční děsy můžeme 
čekat především po náročném dni, při stresu 
či psychické nepohodě. Vznik nočních děsů 
zejména u malých dětí je dáván do souvislosti  
s nevyzrálostí nervové soustavy. Mozek přijímá 
během dne velké množství informací, které ve 

spánku třídí a zpracovává.

Největší nebezpečí parasomnických stavů spo-
čívá v tom, že se během nich může člověk zra-
nit. Proto je dobré (pokud patříte mezi lidi, kteří 
tyto stavy prožívají během spánku častěji) při-
způsobit místo spánku tak, aby se vám nic ne-
stalo. Nespat příliš vysoko, dát pryč ostré, tvrdé 
předměty, nespat blízko ohně, svíčky, apod.

Pokud vás trápí noční můry v důsledku proži-
tých traumat či nějakých jiných hrůzných zku-
šeností, je samozřejmě možné vyhledat tera-
peutickou pomoc a užívat určité léky na spaní. 
Pokud je to pro vás příliš vysoký práh, svěřte se 
alespoň nějakému příteli, teréňákovi, káčkaři. 
Však to znáte, občas pomůže to alespoň „pro-
brat“ s někým, kdo poslouchá.

co nás straší v noci?

doporučená 
doba spánku
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doporučená denní dávka doba spánku (h)

Člověk prospí až třetinu svého života. 
V dětství strávíme v posteli více než půl dne,
s přibývajícím věkem se (doporučená denní) dávka snižuje.   

Hana



„Z pokusů na dospělých kočkách a psech je zná-
mo, že po 15 dnech nepřetržitého bdění 
zvířata hynula na celkové vyčerpá-
ní organismu. Americký filozof 
Allen Rechtschaffen dlouho-
době zabraňoval ve spánku 
krysám. Experimentální 
hlodavci vykazovali za 
několik dnů známky cel-
kového oslabení. Krysy 
se začaly chovat, jako 
kdyby byly vystaveny 
nepřetržitě působícímu 
stresu. Objevily se po-
ruchy pohyblivosti, úby-
tek na váze (a to navzdory 
zvýšenému příjmu potravy), 
znatelně se snížila průměrná EEG 
amplituda, docházelo ke zduření žláz 
s vnitřní sekrecí, objevily se žaludeční vře-
dy. Deprivované krysy hynuly – některé z nich 
již po 5 dnech beze spánku, jiné vydržely až 30 
dnů.“

A jak jsou na tom se spánkovou deprivací (ne-
dostatkem) lidé? Randy Gardner se jako 16letý  

 

student zapojil do experimentu na univerzitě 
v San Diegu. Podrobil se „souvislé“ bdělos-
ti po dobu 264,4 hodin, tedy 11 dní a 24 mi-
nut. Dva studenti jej celou dobu kontrolovali.  

Po první probdělé noci začal Randy pociťo-
vat ztrátu soustředění. Objevily se první 

problémy s rozpoznáváním různých 
předmětů po hmatu. Další noc 

vyústila v neobvyklou nála-
dovost a jeho spolužáci se 

nevyhnuli i verbálním úto-
kům. Po čtvrtém probdě-
lém dni byly jeho oční 
bulvy poseté krvavými 
žilami a objevil se také 
první náznak haluci-
nací. Následovaly ještě 

obtížnější noci. I nepa-
trné ulehnutí na postel 

vyústilo v okamžité vypnutí,  
a tak se místo vysedávání doma 

vozili po městě, poslouchali hud-
bu či navštěvovali oblíbený obchod  

s koblížky donuts. Rizikem byly halucina-
ce. Randymu se kolem nočních světel vytvářela 
mlha, často si pletl sloupy veřejného osvětlení 
s osobami, případně rovnou, betonovou zeď 
považoval za lesní stezku. Při provádění hygie-
ny musel přes zavřené dveře neustále komuni-
kovat s kolegou, aby si byl jistý, že si nepospal 

Zkušenost s únavou po probdělé noci má 
asi každý. Co se ale děje po dvou, třech, pěti 
nebo dokonce více takových nocích?

na míse či ve vaně. S devátým dnem přestal 
být schopen poskládat slova do vět. Zapo-
mínal dokončit větu, trpěl rozmazaným 
viděním, přičemž jeho pravé oko 
provádělo mimovolné tiky nebo 
si jednoduše nepamatoval, co 
před chvílí řekl. Při zdánlivě 
lehké úloze odpočítávat čís-
la od 100 po 0 se zastavil 
u 65. Když se ho zeptali 
proč, odpověděl, že zapo-
mněl, co dělá. Začal trpět 
vazokonstrikcí - zužováním 
cév (například: zmenšením 
objemu konečků prstů). 
Teplota kůže a její vodivost 
se patřičně snížila, avšak tep se 
zrychlil. Mozkové vlny byly totožné 
s těmi během spánku, ať už měl ote-
vřené nebo zavřené oči. Mohli bychom 
tak říci, že Randyho mozek do jisté míry spal  
i během jeho bdělosti. Pro co možná nejbez-
pečnější chod experimentu pravidelně navště-
voval lékaře, přičemž prohlídky byly až na zjiš-
těnou dezorientaci dobré.
Po  více  než  11  dnech  si  Randy  šel  konečně  

lehnout. K překvapení spal „jen“ 14 hodin a 40 
minut. Nepříjemné stavy a symptomy zmizely. 
První den po zaslouženém odpočinku zůstal 
vzhůru 24 hodin, pak se však jeho spánkový 

režim vrátil do normálu. Během celého experi-
mentu nevzal Randy jedinou látku podporující 
bdělý stav, včetně kofeinu.

Důsledky nespaní: 

Světový rekord bez spánku:  
18 a 1/2 dne

Randyho rekord překonal již po 
dvou týdnech Jim Thomas  

o dvě hodiny, toho zas  
o měsíc později Soini  

s 276 hodinami. Nej-
delším zaznamena-
ným rekordem je 449 
hodin, které „ne-
prospala“ Maureen 
Weston a zrealizovala 
jej v roce 1977. Kvůli 

velkému zdravotnímu 
riziku však vedení Gui-

nnessovy knihy rekordů  
v roce 1978 natrvalo vyškrt-

lo tuto „disciplínu“ ze svých 
žebříčků. Pokud jste tedy přemýš-

leli o tomto rekordu, máte smůlu. 

pokusy
se spánkem

Ztráta soustředění
Neobvyklá náladovost
Verbální útoky na jiné
Rozmazané vidění

Nedokončování vět
Zúžení cév
Zrychlení tepu
Halucinace
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Z výzkumu v centru Prahy vyplynu-
lo, že v 51,5 % lidí užívajících drogy 
nebydlí, z toho 12 % stanuje, 17 % 
squatuje, 22,5 % je zcela na ulici. 
I jinde než v Praze postupně přibý-
vá lidí bez jistého bydlení. Zákla-
dem pro přežití je spacák! 

O KVALITĚ SPÁNKU ROZHODUJE 
TEPLO, respektive jeho vytvoření a 
udržení!  Spacák sám o sobě neza-
hřeje, jen izoluje. Pokud do něj vle-
zete prokřehlí s ledovýma nohama, 
bude vám zima i v sebelepším spa-
cáku. V prokřehlých nohách je ome-
zený krevní oběh a tělo tolik netopí.
Nejjednodušší metoda, jak se za-
hřát, je pohyb – stačí 5-10 minut, 
musíme skončit těsně před tím, než 
se začneme potit. Takto rozehřátí si 
vlezeme do spacáku, žádná část těla 
nesmí zůstat bez oblečení.

I v tom nejlepším spacáku bude zima, 
pokud ho dobře neodizolujete od chlad-
né země, můžete tak ztrácet až 2/3 
tepla! Čím silnější vrstva pod spacákem 
bude, tím lépe, můžete použít i přírodní 
matraci z listí a trávy a na tu dát třeba 
kartony.

Největší mazáci si pořizují do spacáku 
speciální plastový pytel ve tvaru mumie, 
v něm se udržuje vlhkost produkovaná 
tělem a spacák pak zůstane suchý, ne-
zbytností je však mít na sobě  funkční 
oblečení. Do spacáku se pohodlně ob-
lečte, oblečení, které nebudete mít na 
sobě, si ponechte uvnitř spacáku,  stejně 
tak vnitřní vložky do bot. Do spacáku si 
nelehejte ve vlhkém oblečení, zbytečně 
by tělo ochlazovalo. 

NECHOĎTE SPÁT V BOTECH! 
Boty udržujte v suchu, nenechávej-
te je jen tak stát, natáhly by vlhkost, 
otočte je vždy vzhůru podrážkami, 
pokud prší, vycpěte boty novinami, 
pak je dejte do igelitového pytlíku. 

Pokud jsou vlhké vnitřní vložky,  
vyndejte je a opatrně usušte  
u ohně.

Základem je spacák, celta navíc je 
ideál.  Dá se nahradit krycí plach-
tou  z hobbymarketu, nevýhodou 
je ale malá pevnost oček v tkanině, 
postupné řídnutí a hlučnost, nic-
méně pořád lepší něco než nic.
Zásadní je izolace odspodu. Alufó-
lie zabrání vlhkosti, klasická kari-
matka zabrání otlačení, nafukovací 

karimatka izoluje a zvyšuje spací 
komfort. 

BIVAKOVÁNÍ VERSUS STANOVÁ-
NÍ A BYDLENÍ
Pokud se chystáte někde spát, my-
slete na to, že každý pozemek má 
svého majitele, ideální je předem 
si vše zjistit, než někde začnete 
bydlet.
Vyspat se někde jednu noc, nebo 
postavit stan, rozdělat oheň, pově-
sit šňůru na prádlo – v tom je veli-
ký rozdíl. Někdy i z pohledu zákona. 
Bivakování často zákon či vyhlášky 
nezakazují, pokuty jsou spojeny až 
se stanováním. Navíc to, kde bydlí 
uživatelé drog, je obvykle velmi  
dobře identifikovatelné podle ne-
pořádku kolem. Když někde chcete  
zůstat, nedělejte tam bordel. Chce-
te být co nejméně nápadní a o ten 
prima flek na bydlení nepřijít. 

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a spaní

Tak jsem si koupil 
gram perníku.

Když máš gram, 
nepotřebuješ 

spacák.

Dostal jsem od mámy
peníze, ať si koupím 

spacák.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a drogy do sněmovny

Bez rozdílu barvy kůže, 
celebritám i chudákům.

Ale poslancům bych už příště 
prodávat klepky neměl.

Jsem fér. Prodávám 
drogy všem.

1) Zvolte vhodně velikost!  Příliš 
velký spacák nevytopíte, příliš 
malý nebude izolovat. Spacák by 
měl být volný, právě tak, aby se 
spáč při otáčení z boku na bok 
neotáčel s celým spacákem.
2) Spacák si můžete „ nahřát“ 
sluncem, nezapomeňte ho před 
západem slunce sbalit, a uložit 
do stanu, aby nenavlhnul.
3) Před použitím spacák pořádně 
protřepejte, bude lépe fungovat.
4) Po každé noci spacák důklad-
ně vyvětrejte, zbavíte ho tak 
vlhkosti. Spacák větrejte i v zimě 
– vlhkost zmrzne a pak jí vykle-
pete. 
5) Znečištěná místa otřete vlh-
kým hadříkem a nechte vy-
schnout.

NA CO SI DÁT POZOR 
PŘI VÝBĚRU SPACÁKU

PROČ NEDÝCHAT DO SPACÁKU
Spíte jako mumie? Je to chyba.
Za osmihodinovou noc vydýcháte okolo 
150 ml vodní páry – ta se mění na led, 
pokud venku mrzne...
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VZOROVÝ OBSAH SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY VČETNĚ VÝMĚNY
Kdo (smluvní strany):
• Terénní programy SANANIM nebo KC SANANIM, zastoupené pracovníkem, který s 
vámi komunikuje.
• Vy (uživatel drog, pro nás z tohoto pohledu osoba v nepříznivé sociální situaci).
Co: Dnes tu uzavíráme ústní smlouvu tom, že budete čerpat sociální službu terénní pro-
gramy (kontaktní centrum), realizovanou a registrovanou poskytovatelem SANANIM, z.ú.
Za jakým cílem spolupráce: abyste mohl brát bezpečněji (berete-li čistým materiálem, 
chcete brát bezpečněji).
Za kolik: bezplatně.

Dokumentace: udělám o tom záznam do denního výkazu formou záznamu v denní  
evidenci       
Základní cíl spolupráce, který využíváme vzhledem k charakteru naší služby k plánování 
podoby služby ve prospěch uživatelů:
• brát drog bezpečněji (tedy méně rizikově).
Co budeme dělat – jaké služby vám poskytneme: (to, na čem se domluvíme)

DOKUMENTACE: co si o vás píšeme a z jakého důvodu
V terénním programu či v káčku si vás při využívání běžných služeb, jako je výměna 
apod., vedeme v dokumentaci anonymně, buď jako NC nebo pod kódem (vysvětlení 
níže). Pokud s vámi pracujeme intenzivně, např. vás někam asistujeme, děláme testy, 

CO TO JE KÓD,  
JAK SE SKLÁDÁ? 

První 3 písmena ze 
jména mámy. Zde 
např. Jaroslava, 
tedy JAR

Den narození 
dvojmístně, tedy 
7. napíšeme 
jako 07

První tři pís-
mena z vašeho 
jména. Zde 
například Aleš, 
tedy ALE

Měsíc narození, 
opět dvoumístně, 
zde tedy leden 
napíšeme jako 
01

zprostředkováváme léčbu, domlouváme se s vámi, že si píšeme i vaše jméno či 
jiné pro to důležité údaje. Do těchto údajů se mohou dívat pracovníci terénních 
programů,
ale nikdo jiný.

K ČEMU SLOUŽÍ KÓD?
• Abychom mohli informace o naší práci s vámi sdílet s kolegy z týmu. 
• Abychom byli schopni donorům prokázat, s kolika lidmi pracujeme. 
Kód není povinný, tedy pokud jej nechcete,  tak jej mít nemusíte, v tom  
případě si zapíšeme pouze NC - bez kódu. 

Nízkoprahovost, anonymita, in-
dividuální přístup, respektování 
svobodné vůle, veřejný přístup, 
bezplatnost, flexibilita, dodržování 
práv klientů

Principy

• Uživatelé nealkoholových drog 
starší 15 let.
• Typickým klientem centra jsou 
pravidelní nebo injekční uživatelé 
opioidů nebo stimulancií.

Snižování škod (Harm Reduction) 
je založeno na spravedlnosti a lid-
ských právech - zaměřuje se na po-
zitivní změny a na práci s lidmi, kte-
rá neobsahuje předsudky, nátlak, 
diskriminaci nebo požadavek, aby 
lidé nejdříve přestali užívat drogy a 
až následně dostali podporu.

CÍLOVÉ SKUPINY

kde pusobíme

kacko@sananim.cz
tel. 605 240 501

/kacko/

kontaktní centrum SANANIM 

kde pusobíme
Působíme v káčku na adrese:
Na Skalce 15, Praha 5

HARM REDUCTION

www.sananim.cz

POSLÁNÍ 

• Hlavními principy terénní práce 
jsou anonymita, bezplatnost, re-
spekt k důstojnosti, lidským prá-
vům, k právu na vlastní rozhodnutí.
• Naše práce vychází z individuál-
ních potřeb našich klientů.
• Usilujeme o prosazování opráv-
něných zájmů našich klientů nave-
nek.

Terénní programy se zaměřují na 
zmírnění zdravotního a sociálního 
poškození uživatelů nelegálních ná-
vykových látek v Praze a na zvýšení 
jejich motivace ke změně životního 
stylu. Poskytují informace, sterilní 
zdravotnický materiál a poraden-
ství ke zlepšení sociální a zdravotní 
situace uživatelů drog a motivují 
uživatele drog k pozitivní změně 
chování a k léčbě závislosti.Svou 
činností zmenšují rizika působená 
společnosti.

Principy

V sanitce a pěším terénu v centru 
Prahy, v pěším terénu na Praze 2  
a Praze 13, a v Nízkoprahovém pra-
covním a stabilizačním programu  
v Sokolské 26, Praha 2.

kde pusobíme
Uživatelé návykových látek, pře-
devším injekční a problémoví uži-
vatelé pohybující se na otevřeném 
drogovém trhu.

CÍLOVÁ SKUPINA

street@sananim.cz
tel. 603 209 948
/edekontaminace/

Terénní programy SANANIM 
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 LYŽAŘI, aneb 
DROGOVÍ SPORTOVCI 
 ... ... ... jak je občas vídáme

Na této dvojstránce vám chci předsta-
vit dva typy lyžařů, které občas na ulici 
potkávám. Ačkoli text, který předkládám, 
je doufám aspoň trošku humorný, potkávat 
klienty v těch stavech a polohách zas tolik 
humorné není. Když jsou po několik dní 
nafrčení pikem (intoxikovaní pervitinem),  
v jejich hlavách se rozhodně nerodí geniál-
ní nápady, jak si mnohdy myslí. Když jsou 
zcela utlumení benzáky (benzodiazepiny, 
jako je Rivotril, Neurol, Diazepam, Lexau-
rin, Xanax), či kombinací s opiáty nebo 
alkoholem, zpravidla je nějaký „kamarád“ 
z ulice okrade, nebo nešťastně padnou do 
silnice či kolejiště. Proto milí pikaři, jezte, 
pijte, odpočívejte. A vy, co berete všechny 
ty zpomalováky, zkuste je nekombinovat  
s čímkoli, a dejte si vždy jen tolik, aby vám 
nebylo blbě. Prostě buďte opatrní a rozum-
ní, milí drogoví sportovci.
   - TRMX-

H L AVA
Únava je ta tam, myšlenky pádí tryskem. Na 

tváři rozlitý úsměv. Oči jsou rozšířené, aby toho více 
viděly. Přívaly energie a euforického nájezdu ho napl-

ňují štěstím. Je připraven vyrazit na extrémní pouť po 
městě. Ať už je sníh či nikoli. Prostě jede. Protože v tom 
kalupu nestíhá všem všechno, co se mu honí hlavou, vy-
světlit, hovoří místy pro sebe. Jakmile však potká vděč-

ného posluchače, chce mu říct úplně všechno, co má 
na jazyku. I když někdy dost na přeskáčku.

S R D C E
Srdce pumpuje rychle krev do 

žil, a to pod pořádným tlakem. Sice to 
může skončit jeho vážným poškozením, 
ale to je v tuhle chvíli běžkařovi úplně 

jedno. Těch lidí, který umřou po piku 
na infarkt, zase tolik nezná.

P L Í C E
Jak se srdce rozeběhne, je potřeba ho 

pořádně zásobit kyslíkem. Plíce pracují 
na plné obrátky. Dech je zrychlený.

J ÁT R A
Zrychlují svůj metabolismus. Také po-

malu začínají pervitin rozkládat na nižší 
formy metamfetaminu, ale zhruba půlka 

se ho vyloučí močí tak, jak je.

S VA LY
Nachystané na výkon. Ale rychle se unaví. 

Najetý běžkař totiž nejí a nepije. Veškerou jeho 
stravou je piko. Jakmile účinek opadá, svaly sebou 
samy různě škubou. Běžkař se kroutí jak strom ve 
větru. Na konci jízdy svaly ochabnou. Je hrozně 

těžké a otravné byť jen pohnout rukou.

H L AVA 
Úzkosti z toho zlýho světa okolo se úpl-

ně rozplynuly. Nastává divnej stav spaní ne-
spaní. Těžko říct, co se v tu chvíli lyžaři odehrává  

v hlavě, protože si to po vystřízlivění dost možná 
nebude pamatovat. A taky pro něj bude dost těžké  
o tom někomu říct. Z jeho úst se totiž ozývají jen takové 
opilé zvuky. Aby ze sebe vydal artikulovanou řeč, musí 
se pekelně soustředit, a stejně mu to nevydrží víc než 
pár minut. Jakékoli pohyby se dost obtížně koordinu-
jí. Oči se ospalostí samy zavírají. Vnější svět se stává 

jen vzdálenou kulisou. Až sjezdař projede cílovou 
pásku, je možné, že bude bez dokladů i věcí, 

které si sebou na sjezd vzal.

S VA LY 
Všechny svaly v těle sjezdařově relaxují. Dávají si pohov. 

Udržet téměř spícího sportovce ve vzpřímeném postavení 
začíná být dost obtížné. Nohy se podlamují v kolenou, zádové 
svaly ochabují natolik, že jen zázrakem se sjezdař nedotýká ve 

stoje hlavou o zem. Sjezdař tak za své sjezdové postavení 
vděčí právě úplnému utlumení drogami.    

S R D C E 
Výrazně zvolní tempo. 

Kam se honit, když je ten člo-
věk úplně zabržděný. Stačí ještě 
trochu přikrmit dalším benzá-

kem, nebo pár doušky alko-
holu, a zastaví se úplně.

J ÁT R A
Benzáky a alkohol, případně obě drogy 

v kombinaci, dávají játrům pořádně zabrat. 
Pokud jsou již stižena hepatitidou. Je téměř jisté, 

že pokud sjezdař nezvolní své jízdy, ztvrdnou ját-
ra tolik, že budou dost možná jediným orgánem, 
který přežije krematorium. Opioidy (opiáty), 

pokud nejsou v kombinaci s jinými drogami, 
naopak játra příliš nezatěžují.

P L Í C E 
Útlum dechového centra  

v mozku způsobuje, že se sjezdař ob-
čas skoro zapomene nadechnout. Když si 

mozek vzpomene, že už mu dochází kyslík, 
donutí z posledních 
sil plíce k roztažení. 
Zase stačí jen trochu 

trochu víc benzáků, 
alkoholu či opiátů, a sjezdař už se 

nenadechne.

SJEZDAŘ si 
dal pár 

benzáků a podpořil 
to 

tro
chou su

báče
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ZUBY   Z   HUBY  PADATI  
– BRZY DO KRIMINÁLU USEDNOUTI

STŘÍKAČKU  V  LEJNU 

ZAPÍCHNUTOU  VIDĚTI 

– ABSCES SI VYROBITI PO   KLOBOUKU  VELKÉ
MUCHOMŮRKY   POBÍHATI   
- ŠPATNÉHO TRIPA MÍTI

UFONY  V
E  STŘÍKAČCE   L

ETĚT

 V
IDĚTI –

 N
A D

ET
OX JÍ

TI

ZAMŘÍŽOVANÉ OKNO PILNÍKEM NA NEHTY PILOVATI - neočekávanou 
soudní poštu obdržeti

FALEŠNOU DROGU APLIKOVATI - kruté zklamání zažíti

HASIČE HASITI HOŘÍCÍ SQUAT VIDĚTi – spacák si cigárem podpáliti / na 
louce vytuhnouti a spálení na louce od sluníčka se probuditi

SPOLEČNĚ ROZDĚLÁVATI A NÁSTŘEL PŘESTŘÍKÁVATI – smrtelnou choro-
bou se nakaziti

PO PROBUZENÍ EREKCI MÍTI – do jednoho roku do léčby nastoupiti

DO LEDNIČKY ČŮRATI - v promočeném spacáku se probuditi

VE VODOPÁDU SE PŘED ZRAKY TURISTŮ NAHÝ SPRCHOVATI - zítra  
pozitivní kontrolu drog v moči v substituci míti

HLUBOKOU TMOU PADATI - tlamu na eskalátorech hoditi

PRÁZDNOU LAHEV VE SNU VIDĚTI – omylem si nášleh se špinavými 
stříkačkami vyhoditi

HOLUB TĚ POKÁLETI - někdo tě podělati

KOLENO SI ODŘÍTI - na kleku velké peníze od japonských turistů 
získati

PĚŠKY S OBŘÍM KAMENEM NA ZÁDECH CHODITI - revizora potkati  
a z autobusu vyhozen býti

PRONÁSLEDOVÁN POLICIÍ NA KONÍCH BÝTI  –  zprávu od rodičů obdržeti

DO HOLENĚ PŘI FOTBALE NAKOPNUT BÝTI - bércový vřed si uhnati

ZE SKÁLY SPADNOUTI - z Apolináře za tajné kouření na záchodě vyhozen býti

toxisnár
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poRuchyspánku
Je to už nějaký ten pátek, co jste vysadili 
perník a stále ne a ne zabrat? Možná to 
bude porucha spánku, která byla schovaná 
pod užívání drog.

Existuje velká spousta poruch spánku, kterou 
jsou lékaři schopni diagnostikovat. Některé 
jsou velmi podobné tomu, co s člověkem dělají 
drogy. A některé jsou jenom průvodním symp-
tomem jiné nemoci, či neduhu, který vyvolal 
to, že se jednomu nedaří (bez pomoci léků) 
usnout. 

INSOMNIE
Špatně spím, mám problémy usnout, spím 
mělce a během noci se probouzím
Krátkodobě (maximálně dva týdny) to je do-
cela normální, může se objevit, když je člověk 
ve stresu, má nějaké trápení a/nebo se u něj 
začínají projevovat úzkosti a deprese. Při přetr-
vávajících problémech s usnutím (neboli chro-
nické insomnii) jsou už jasným znakem dalších 
psychiatrických obtíží. Anebo špatnou spánko-
vou hygienou – špatné podmínky pro spánek 
– pokaždé jinde, v jinou hodinu, v jiné poloze  

a při trvalém užívání drog. 
Může existovat i organická insomnie, kdy mo-
zek sám nedokáže produkovat dostatek mela-
ninu (spánkový hormon). Krátkodobě se použí-
vají benzodiazepiny. 

HYPERSOMNIE
Jsem stále ospalý, usnu i při jízdě výtahem, 
usnu během chůze
Když si odmyslíme zapříčinění nadměrné spa-
vosti kvůli opiátům, nebo beznákům, tak je 
často způsobena problémem přímo v mozku. 

Známe NARKOLEPSII, kdy je člověk schopen 
usnout prakticky kdykoliv na krátkou dobu 
(třeba v půlce věty, při jídle, při čekání na me-
tro). Bývá často dědičná a jako taková je v po-
pulaci velmi vzácná.

Při IDIOPATICKÉ HYPERSOMNII je člověk trvale 
unavený a má potřebu spát, ale daří se mu zů-
stávat vzhůru po nezbytně dlouhou dobu (tře-
ba v práci, nebo při rozhovorech s druhými).  
Při HYPERSOMNII NEORGANICKÉ je nad-
měrná spavost způsobena psychickými  

obtížemi a člověk se snaží nevědomky utéct  
z problému všedního světa do říše spánku.

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE
Chrápu, hodně a nahlas. Když spí někdo ved-
le, říká, že na chvilku i přestávám dýchat
Jde o poměrně časté onemocnění, kdy postiže-
ný ve spaní chrápe tak, že se třepou okna a po 
tomto zvukovém efektu na pár sekund přesta-
ne úplně dýchat. Kvůli tomu se u chrápajícího 
mohou vyskytnout srdeční problémy (vysoký 
tlak, poruchy srdečního rytmu a v extrémech 
i infarkt). Nejčastěji bývá příčinou nadváha, 
konzumace alkoholu a dalších tlumivých látek.

HYPNAGOGICKÁ HALUCINACE – Při usínání 
člověk slyší hudbu, i když nic nehraje. Patří sem 
i všem známé záškuby při usínání, kdy sebou 
před usnutím trhneme (a často je u toho sen, 
že odněkud spadneme). Tyto věci jsou napros-
to normální, pokud se nedějí pravidelně.

SPÁNKOVÁ OBRNA – přechodná nemožnost 
se pohnout. Může být spojená s velmi nepří-
jemnými halucinacemi. Často se vyskytují u lidí  
s úzkostmi, nebo depresemi.

SOMNABULISMUS – náměsíčnost. Člověk se  
ve spánku zvedne a někam jde, nebo provádí  
nějakou činnost. Může být nebezpečná vzhle-
dem k možnosti pádu (třeba ze schodů), nebo 
ublížení si manipulací s nebezpečnými nástroji 
(člověk se řízne, když ve spánku jakože krájí jíd-
lo). U takových jedinců se doporučuje přivázání  
k posteli a/nebo podání léků na spaní.

PAVOR NOCTURNUS – noční běsy. Člo-
věk se probudí uprostřed noci, zbroce-
ný potem a s křikem. Často si na tohle 
ráno nevzpomene. Slabším odvarem jsou  

NOČNÍ MŮRY, které mohou člověka trápit do-
cela dlouho a po probuzení si na ně pamatu-
je. Bývá to projevem psychických problémů. 

ENURESIS NOCTURNA – noční pomočová-
ní, které není spojené s onemocněním ledvin 
nebo močového měchýře. Bývá spojováno  
s přemírou stresu v životě, nebo ne úplně kva-
litním spánkem (často u dětí, nebo u lidí užíva-
jící návykové látky).

BRUXISMUS – skřípání zuby ve spánku tak, že 
je to slyšet i metr od spícího. Velmi často se 
to projevuje u experimentátorů s pervitinem, 
nebo kokainem. Hrozí poškození zubů.

SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU se projevu-
je nevědomými záškuby, třepáním a pohyby 
nohou během usínání. Postižení často nemo-
hou kvůli tomuto usnout, nebo se probudí ze 
spánku a nemohou to nijak ovlivnit. Projevuje 
se často u starších lidí, těhotných a lidí s poško-
zením mozku. Anebo  u uživatelů stimulantů. 

dějí se mi divné věci, když spím!
PARASOMNIE

Chrápu, 
chrápu hodně 

a chrápu nahlas.

Zadek
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chems e xKámo, zkoušel si někdy si dát a mít sex?  Jo, to 
sem zkusil, to bylo hustý? Jo bylo, nakonec nás 
bylo víc, holky kluci, všichni se všema….. 
Chemsex znamená užití drogy ke zvýšení kvality 
sexuálního prožitku. Do Česka tento fenomén 
dorazil před nějakou dobou, vzhledem k tomu, 
že se jedná o záležitost z části intimní a za využití 
nelegálních látek, není o něm tolik slyšet. To ale 
neplatí o následcích, nej- častěji 
zdravotních. Termín 
pochází původně  
z gay komuni-
ty, případně  
z její části HIV+ 
gay komunity, 
ale postupně se 
rozšiřuje i mezi 
další vrstvy společ-
nosti, protože sex a dro-
gy jsou obecnými fenomé-
ny. V užším pojetí je typickou 
c h e m s e x o v o u 
d r o g o u 
pervitin, 
dalš í -
mi 

ilegálními drogami bývá kokain, mephedron, ke-
tamin, GHB, GBL. Další často užívanou látkou je 
poppers (amylnitrit).
S chemsexem je spojován častější rizikový sex 
a větší riziko nákazy HIV a sexuálně přenosných 
chorob včetně nebezpečné infekční žloutenky 
typu C. Toto riziko souvisí s přímým účinkem 
drogy na psychiku, s intenzivním sexuálním 
prožitkem, větší variabilitou sexu, uvolněním 
zábran. Samozřejmě platí pravidlo, že čím více 
chemických substancí tělu dodáme, tím je větší 
riziko vedlejších účinků a jejich vzájemných in-
terakcí.

Když vy-
p u k l a 
epidemie 
AIDS, umí-
rali lidé, 
nikdo ne-

věděl, co 
se vlastně 
děje, od-

kud se to 
vzalo a 

niko-
m u  
 
 
 
 
 
 

se nechtělo to financovat. O několik let pozdě-
ji díky pokroku v léčbě a možnostech výzkumu 
víme, odkud se to vzalo, víme i jak by se to dalo 
řešit, ale (problém v ČR)  dokud se nestane něco 
velkého, výjimečného, nebude se nic dít. Mini-
sterstvo zdravotnictví i pro letošní rok zamítlo  
žádost o dotaci na projekt pomáhající uživate-
lům a uživatelkám chemsexu.

LIKVIDÁTOR JMÉNEM GHB
Pokud mluvíme o GHB, máme většinou na mysli 
drogu, ale GHB je také neurotransmiter, který 
se v malém množství přirozeně vyskytuje v těle. 
GBL je chemické rozpouštědlo, které se nachá-
zí v odlakovači na nehty a čističi kol. Používá 
se na výrobu GHB. GHB vniká smícháním GBL, 
hydroxidu sodného (čistič odtoků) a destilované 
vody ve správném poměru.
GBL je obecně označováno za surovinu pro vý-
robu GHB, což znamená, že samo o sobě nemá 
účinek, než si ho tělo promění na GHB, což se 
děje velmi rychle. Tím se dá vysvětlit, proč jak 
GBL, tak i GHB, účinkují velmi rychle po aplikaci. 
GBL má, zdá se, o něco kratší účinek. Aplikace 
obou typů drogy vede k psychické závislosti.
Co se děje s člověkem, který usne po užití GHB? 
Odpadnutí může mít pro různé lidi různý vý-
znam: od usnutí přes mnohahodinové party 
až ke ztrátě vědomí nebo kolapsu. Někteří jako  

NEBEZPEČÍ CHEMSEXU 
Několikadenní party na drogách mo-
hou vést k psychózám, paranoidním 
myšlenkám, halucinacím, přeludům, 
záchvatům úzkostí a paniky. 
Co zvyšuje riziko? 
Aplikace drogy na několikadenních 
party bez spánku a odpočinku. Aplikace 
velkého množství drogy. Zvýšení frek-
vence aplikace drogy na několikrát za 
týden nebo častěji. Předchozí zkuše-
nost s duševními problémy nebo ne-
mocemi nebo sklony k těmto potížím.

Doporučení: Sledujte, kolik 
toho užíváte a jak často. 
Cítíte paranoiu nebo úzkost? 
Snižte dávku a frekvenci uží-
vání. Pokud party trvá několik 
dnů, nezapomínejte  
odpočívat, jíst a pít.

Spolek Českých Sester Věčné Radosti spustil před  
časem v pilotním režimu web www.saferchems.cz.  
Na něm naleznete spousty informací o chemsexu , 
včetně popisu drog a účinků při sexu, první pomoci, 
následcích a další.

Michael D. Jettmar

Co když je sexuální partner paranoidní, úzkostný nebo má psychózu? 
Mluvte s ním klidně a mějte pochopení. Oslovujte ho jménem. Udržujte 
ho v přítomnosti tím, že mluvíte jednoduše. Dostaňte ho ven z prostře-
dí, kde se provozuje sex, do klidnějšího prostředí, kde je méně podnětů. 
Čistý vzduch může působit zázraky. Pokud se jeho situace zhoršuje, 
volejte záchranku. Co nedělat? Nepopírejte psychotický stav, může to 
způsobit zhoršení stavu. Nerozčilujte se, nepouštějte se s ním do diskuzí. 
Nenechávejte ho o samotě, aby si pomohl sám.

spánek po GHB dokonce označují i bezvědomí. 
Ale existuje zásadní rozdíl mezi spánkem, kolap-
sem a zástavou dýchání. Pokud někdo spí, bude 
ještě reagovat na nějaký bolestivý podnět, když 
s ním zatřeseme nebo když na něj promluvíme. 
Ale pokud je někdo v bezvědomí, na žádný bo-
lestivý podnět nereaguje. Zástava dýchání zna-
mená, že jsou určité části vašeho těla necitlivé, 
proto přestanete dýchat. Odpadnout po konzu-
maci GHB nebo GBL je srovnatelné s tím, když 
jste v bezvědomí v nemocnici potom, co vás 
uspí anesteziolog před operací. Nejprve se mů-
žete cítit rozrušený nebo zmatený, nekontrolo-
vaně se hýbat nebo dokonce můžete mít křeče. 
Stále ještě reagujete aspoň částečně na nějaké 
bolestivé podněty. Ale chvíli poté upadáte do 
bezvědomí a přestáváte reagovat na podněty. 
Jste jakoby pod narkózou. Z narkózy se většinou 
můžete vrátit nazpět a většinou se probudíte 
bez pomoci. Doba, kterou strávíte v bezvědomí, 
je různá, od několika minut až po šest hodin.
Je snadné se předávkovat GHB nebo GBL, proto-
že není příliš velký rozdíl mezi dávkou, která má 
očekávaný účinek, a dávkou, která vede k pře-
dávkování. A když kombinujete GHB nebo GBL 
s tlumícími látkami, jako je alkohol nebo benzo-
diazepin, je tu velmi vysoké riziko předávkování.

PROČ NOVÝ 
AIDS?
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Prostřednictvím příspěvku na bydlení stát po-
máhá rodinám i jednotlivcům, kteří vzhledem 
k nízkým příjmům nezvládají pokrýt náklady 
na bydlení. Důležité je, že žadatel musí bydlet 
ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo druž-
stevním bytě a mít zde trvalé bydliště. To je 
důležité, pokud jste k trvalému bydlení zapsá-
ni jinde, na dávku nedosáhnete.

příspěvek na bydlení
Jedná se o dávku hmotné nouze. Pro přizná-
ní této dávky je tedy určující statut osoby v 
hmotné nouzi. To znamená, že musíte být buď 
evidováni na úřadu práce nebo odpracovat 
min. 20/hod. měsíčně na jakoukoliv smlouvu 
ale s tak nízkým příjmem, že prostě na bydlení 
nemáte. Žádat o doplatek na bydlení se chodí 
na úřad práce.

doplatek na bydlení

JAK PROBÍHÁ CELÝ PROCES: Najdete si uby-
tovnu schválenou daným úřadem práce. Úřad 
má totiž seznam ubytoven, které platí. Na 
ubytovně se ubytujete a zaplatíte nájem. To 
je důležité, první nájem si platíte sami. Pak za-
jdete na Úřad práce na odbor hmotné nouze 
a vyplníte Žádost o doplatek na bydlení. Ne-
zapomeňte si občanku. Tuto žádost totiž mu-
síte podat osobně, nejde to přes podatelnu. 
K žádosti o doplatek na bydlení musíte dát 
nájemní smlouvu a doklad o úhradě nájmu, 
který jste si zaplatili. Od doby podání žádos-
ti teprve probíhá schvalování, takže pozor! 
Je nutné vyzvedávat si poštu, jinak se proces 
může natahovat, nebo vám dávku neuznají.  
Teprve po schválení začne dávka chodit. A to buď 
poukázkou vám, nebo rovnou na účet ubytovny. 

Ubytovnu máte schválenou, ale přesto musíte 
každý měsíc na úřadě dokazovat, že platíte ná-
jem. 
Pokud se bavíme o tomto komerčním bydlení, 
málokterá slušná ubytovna se vejde do částky 
doplatku na bydlení, takže si většinou musíte 
ještě něco připlatit. 

Pokud jde o bydlení v azylovém domě, tam  
s vyřízením dávky pomáhá sociální pracovnice. 
Největší výhodou je, že člověk může začít by-
dlet hned, bez vstupního vkladu. Azylový dům 
si na peníze počká, až bude dávka vyřízena.  
Na rozdíl od ubytovny je nájemné v azylovém 
domě nastaveno tak, aby na něj stačila dávka 
doplatku na bydlení.

finanční pomoc

Azylový dům už je sociální služba, která po-
skytuje ubytování na přechodnou dobu pro 
lidi v nouzi. Jelikož jde o sociální službu, po-
čítejte s tím, že je zde nějaký individuální 
plán, který se musí plnit. Plánuje se např. 
další bydlení, práce, zlepšení zdravotního sta-
vu - takže obíhání doktorů apod. Také se zde 
člověk podílí na úklidu společných prostor. Na 
azylové domy jsou pořadníky. Do pořadníku 
se dostanete na základě rozhovoru se soci-
ální pracovnicí. Pokud jste osoba v hmotné 
nouzi, sociální pracovnice vám pomůže vyří-
dit doplatek na bydlení, ze kterého se pobyt 
v azylovém domě platí. Azylové domy zde 
provozují neziskové organizace (jako např. 
Naděje a Armáda spásy), nebo obecní úřady. 

azylový dům

Ubytovna je obecné označení pro budovu či 
soubor budov určené k ubytování osob. Ne-
jedná se ale o klasický rodinný objekt, jako je 
rodinný dům či byt. Bývá to ubytování v po-
kojích, kde najednou bydlí více osob se spo-
lečným sociálním zařízení a jednou kuchyňkou 
na patře. Lze mít i samostatný pokoj, ale ten 
bývá drahý. Platí se zde měsíční nájem. Když 
neplatíte, tak pro vás bydlení může skončit 
ze dne na den. Jde o komerční vztah, kdy si 
za peníze prostě platíte službu, není to žád-
ná výpomoc ze strany majitele ubytovny.

ubytovna

nocleHÁRnah e r m e s

Noclehárna je sociální služba, která je určeno pro lidi bez domova, kteří potřebují někde 
přenocovat a využít hygienického servisu. Jde o jednorázový nocleh, kdy večer v určitou 
hodinu přijdete a ráno odcházíte. Noclehárna se platí, ale poplatek nebývá vysoký, 

často okolo 20-30 Kč. V zimních obdobích bývá vyhlašováno zimní opatření, kdy 
jsou noclehárny zadarmo či bez povinnosti být střízlivý. Noclehárny mají svo-

je pravidla, např. právě určený čas příchodu a odchodu a to, že si zde 
přes den nemůžete nechávat věci, musíte nenadýchat. Vše, co 

si večer přinesete, si ráno zase musíte vzít sebou. 

bydli !Odpovídá Mgr. Markéta Řezníčková, 
sociální pracovnice TP SANANIM

SOCIÁLNÍ OKÉNKO
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Dojezdy 
pro hvězdy

D A N  N E K O N E Č N Ý

H a n a

Otázka: MUSÍ MÍT ČLOVĚK PŘI NÁSTUPU DO VÝKONU TRES-
TU U SEBE DOKLADY? JE PROTIPRÁVNÍ, KDYŽ SE NASTOUPIT 
POKUSIL, ALE NEMĚL U SEBE OBČANSKÝ  PRŮKAZ?
„Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, 
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a Přijímá-
ní do výkonu trestu uvádí: § (1) Při přijetí do věznice je nutno 
ověřit totožnost odsouzeného, aby byla s ohledem na všech-
ny dostupné doklady vyloučena jeho záměna s jinou osobou. 
Nemá-li odsouzený, dodaný do výkonu trestu odnětí svobody 
(dále jen „výkon trestu“) orgánem Policie České republiky,  
u sebe žádný doklad totožnosti, lze odsouzeného přijmout 
do věznice pouze v případě, že totožnost již byla ověřena 
dříve a je o tom na dokladech učiněn záznam příslušným 
orgánem soudu nebo policejním orgánem. (2) Nemá-li od-
souzený, který má být přijat do výkonu trestu, u sebe žád-
ný doklad totožnosti, je třeba jeho totožnost ověřit jiným 
způsobem, a to popřípadě, není-li důvod k pochybnos-
tem, i jeho čestným prohlášením.“

Komentář Dekontaminace:  Z výše popsaného nevyplý-
vá, že by člověk, který nemá doklady, nemohl nastoupit 
výkon trestu, jen Vězeňská služba by se přitom měla 
snažit jeho totožnost ověřit. Pochybnost asi nevzniká, 
pokud jste známá celebrita, která nemá občanku, pak 
stačí i vaše čestné prohlášení. Pokud známá celebrita 
nejste, asi by Vězeňská služba dle bodu 2 měla žádat 
Policii ČR, ať vaši totožnost ověří. To se asi Vězeňské 
služby nemusí chtít, a tak někdy slýcháme, že lidi 
bez OP poslali z brány věznice pryč, ať dojdou s do-
kladem totožnosti… Pokud byste chtěli nastoupit, 
je třeba trvat na tom, že nemáte jak ověřit totož-
nost, nebo se zepat, zda vás vezmou s náhradním 
dokladem, následně dojít na nejbližší policejní 
služebnu a žádat o vydání náhradního dokladu 
a pak se vrátit zpět“

ODPOVÍDÁ: prap. Hana Rubášová, DiS., 
Policejní prezidium České republiky

NÁSTUp

Otázka: KDYŽ NĚKDO NENASTOUPÍ VÝKON 
TRESTU VE STANOVENÝ TERMÍN, DOPOUŠTÍ SE  
NĚČEHO PROTIPRÁVNÍHO?
„Nenastoupí-li odsouzený trest ve lhůtě, která mu 
byla poskytnuta, nebo i bez této lhůty, nebyla-li ur-
čena, předseda senátu nařídí tzv. dodání do výkonu 
trestu [§ 321 odst. 3 trestního řádu]. Policejní orgán 
v tomto případě vypátrá, v jakém místě se odsouzený 
zdržuje, a toho do výkonu trestu dodá [§ 321 odst. 3 ve 
spojení s § 69 odst. 3 trestního řádu].
V případě vyhýbání se nástupu do výkonu trestu odně-
tí svobody se může  jednat o trestný čin maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. 
f) trestního zákoníku spočívající v tom, že odsouzený „bez 
závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí 
svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání ná-
stupu výkonu tohoto trestu“ nebo trestný čin maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) 
trestního zákoníku spočívající v tom, že odsouzený „dopustí 
se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu.“

Komentář Dekontaminace: Dle našich zkušeností, pokud se 
vyhnete nástupu do vězení, hrozí vám zvýšení trestu o trest za 
maření, a také často přicházíte o možnost být propuštěni dříve 
za dobré chování. 

trestu

Dan Nekonečný se narodil v Bos-
kovicích. Jeho skutečné jméno je 
Daniel Konečný, Nekonečný si dal 
sám jako umělecký pseudonym. 
Vystudoval pražskou DAMU, ale 
vyzkoušel si během života i jiné 
profese; dělal porodního asistenta, 
stavebního technika, prodavače a 
dokonce i hrobníka. Byl také vášni-
vým cestovatelem. Procestoval Asii, 
Afriku, Severní i Jižní Ameriku. Mi-
loval brazilské karnevaly a havajský 
tanec hula. Všechny zvukové dojmy 
ze svých cest se snažil zapracovávat 
do své muziky. Ta byla velmi rytmic-
ká, extravagantní a originální. Stejně 
jako on. Jeho vzhled i vystupování 
byli opravdu extra…

Člověka napadne, že někdo s ta-
kovým vystupováním zřejmě na 
„něčem frčí“. Dan byl v bulváru ne-
jednou propíraný za nespoutané ve-
čírky, kde se údajně oddával drogám 
a alkoholu. Na internetu též najdete 

zpověď pražských taxikářů, kteří po-
tvrzují, že Daniel šňupal kokain na 
zadních sedadlech. Byl prý otřesný 
zákazník, nechával malá dýška, zdr-
žoval, opíjel se do němoty, šňupal 
kokain a voněl se extrémně aroma-
tickým parfémem. Jestli opravdu 
na něčem frčel, dělal to víceméně  
v soukromí a žádnou závislostí veřej-
ně znám není. 
Přesto, krátce po jeho smrti zavalily 
internet titulky o případné sebevraž-
dě či předávkování drogami. Dana 
našel ve vaně majitel bytu, ležel tam 
prý 3 dny. Skutečnou příčinu odhalila 
pitva, byl to infarkt myokardu. Zpě-
vák si už několik let před svojí smrtí 
stěžoval na problémy se srdcem, na 
koncertech se zadýchával. Navíc se 
už několik let léčil s epilepsií. 

Rozlučme se s ním tímto jeho citá-
tem: „Pokud někdo považuje smích 
za bláznovství, budiž, budu bláznem 
rád.“

26. března 2019 zemřel v nedožitých 52 letech nejbarevnější, nejmagičtější a nejusměvavější zpěvák českého 
showbusinessu. Sám sebe nazýval králem rozkoše. V Česku ho znal snad každý. S kapelou Šum svistu natočili pár 
pecek, které se vám dokáží vrýt až pod kůži. A se svým stylem a vizáží byl zkrátka nezaměnitelný. Byl nalezen mrt-
vý ve vaně ve svém bytě v pražských Řeporyjích. Zřejmě i kvůli tomu, že podobně byl nalezen např. Jim Morrison, 
začalo se v médiích o příčinách jeho smrti ohnivě diskutovat.
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Svita se, kromě jiného, také snaží žít 
zdravě. Někdy skoro nezdravě zdra-
vě - to když třeba snídá kilo mandari-
nek. Taky ale miluje bylinky a docela se  
v nich vyzná. Dostala se k nim přes babič-
ku, která se dožila 96 let, bylinky  Svitu uči-
la a dávala jí je ochutnat.  

Kterou bylinku bys doporučila na spaní  
a proč?
Kozlík lékařský. Nezpůsobuje závislost. 
Také meduňku. Kozlík je však silnější. Spe-
ciálně pro ženy pak na spaní a uvolnění 
doporučuji angeliku čínskou. Ta uvolňuje a 
pomáhá vyrovnávat hormonální soustavu. 
Na spaní je také mučenka, jenom je v ob-
chodě trochu dražší. 

Takže o půlnoci za úplňku hledat na 
louce či v lese… nebo jak se člověk  
k takové bylince dnes dostane?
Stačí zajít do bylinkářství. Bylinky jsou dnes 
relativně levné a dají se tam koupit. Pytlík 
100 gramů stojí přibližně 30 Kč. Cena se 
odvíjí samozřejmě od byliny dle její vzác-
nosti a původu. 

Které bylinky může člověk v přírodě na-
šich zeměpisných šířek najít?
Běžně v přírodě roste například zlatobýl, 
užívá se na léčbu močových cest. Dále vla-
štovičník na kožní potíže a hlavně bradavi-
ce. U vlaštovičníku pozor, nanáší se pouze 

zevně, nejde z něj udělat čaj. Známé jsou 
kopřivy, které dodávají do těla železo, tak-
že pomáhají při anémii. Heřmánek se dá 
také běžně nasbírat venku, ten je protizá-
nětlivý. 

Bylinky se dají také vypěstovat, zná-
má je šalvěj. Ta pomáhá při bolestech  
v krku a různých plicních problémech. 
Pro zajímavost: Avicenna (středověký 
perský polyhistor, který je považován 
za „otce moderní medicíny“ a za jednu  
z nejvýznamnějších postav zlatého věku 
islámu) doporučuje ženám pít šalvěj mi-
nimálně půl roku před těhotenstvím. 
Šalvěj totiž vyčistí tělo od infekcí. Dále 
se dobře pěstuje máta, ta je na plíce a 

dýchací potíže, harmonizuje také trá-
vení. Pěstuje se též mateřídouška. Ta je 
na všechno možné od trávení po dez-
infekci, navíc moc dobře chutná, je  
z ní skvělý čaj. 

Kolik byliny do nálevu a jak je správně 
připravit?
Bylin do nálevu může být od jedné do tři-
ceti. Nejjednodušší je byliny zalít horkou 
vodou a počkat 5-10 minut. Poté se dají 
pít. Takto se dají připravit všechny byliny. 
Výjimkou jsou byliny určené jen na zevní 
použití, například vlaštovičník, nebo vratič 
obecný, který se zevně užívá na léčbu ran.

Jaká jsou rizika? Lze se předávkovat?
Rizika jsou vlastně hodně malá, pokud jste 
nasbírali tu správnou bylinu. U bylin a trav 
je málo jedovatých druhů, ty jsou spíše u 
bobulí nebo u kořínků. Známý jedovatý 
je například tis. Předávkovat bylinami se 
prakticky nelze. 

Jaký je tvůj tip na bylinu na probuzení?
Zelený čaj, zázvor. Eleuterokok, zná-
mý jako „sibiřský ženšen“. To je dra-
há povzbuzující bylina z Číny a Ruska.   
A maralí kořen nebo-li Parcha Saflo-
rová. To je také bylina na povzbuzení  
z východu. 

                                   Díky za rozhovor, Klára

Močové cesty: zlatobýl

Bolesti v krku: šalvěj

Povzbuzení: zelený čaj, zázvor,  
sibiřský ženšen, maralí kořen

Na spaní: kozlík lékařský, meduňka, 
angelika čínská, mučenka

Kožní obtíže a bradavice: vlaštovičník

Dezinfekce: mateřídouška
Plicní obtíže: šalvěj, máta

Byliny na spánek i probuzení
Jak ses dostala k práci v terénu?
Viděla jsem pořad v televizi o SANANIMu a zavola-
la jsem Martině Těmínové, to je ředitelka SANANI-
Mu. Ta mě hned poslala do Terénního programu. 
(V roce 2006 se na drogovém trhu v centru Pra-
hy objevovalo mnoho rusky mluvících uživatelů 
drog a byly obavy z šíření HIV, protože v Rusku a 
na Ukrajině je mnohem více HIV pozitivních než 
v ČR.)

Máš osobní zkušenost s drogami?
Nemám. Ale moje neteř umřela na předávkování 
heroinem. Byla mladá, měla manžela, který bral, a 
začala brát s ním.

Kde jsi doma teď? Nechybí ti rodina a Sibiř?
S maminkou si voláme po Skypu minimálně dva-
krát týdně, takže to je dobré. V Čechách se cítím 

jako doma. Tady je krásná země, příroda mě fasci-
nuje. Mám ráda lidi tady, vy Češi jste hodně spjatí 

s přírodou, jste klidní a stojíte pevně na nohách. 
(Svita uvádí jako jeden z důvodů, proč pracuje  
s lidmi užívajícími drogy, také vděk za to, že jí Čes-
ká republika poskytla azyl.)

Jak to děláš, že pořád vypadáš tak dobře?
Dělám hodně pro svoji energii. Cvičím tai-či, jógu 
a plank. Plank jsou série cvičení, kdy je člověk  
v nějaké pozici a musí v ní vydržet několik minut. 

Spím minimálně 7 hodin přes týden, když mám 
volno, tak více. Piju bylinky hodně.  Sem tam se do 
terénu namaluju.

Máš v terénu radši teplo nebo zimu?
Teplo. 

Z čeho máš v životě největší radost?
Když se mi podaří klienta jak z terénu, tak z mé 
psychoterapeutické praxe, uzdravit. Životní štěstí 
je pak určitě vztah co máme s dcerou. Jsme prostě 
kamarádky a navzájem si důvěřujeme. 

Jaké je tvé oblíbené jídlo?
Studená polévka z kokosového mléka a zeleniny. 

Jak vypadá tvůj ideální pracovní den?
Vše se odvíjí už od toho, kdy jdu večer spát. Když 
jsem dobře vyspaná, tak se mi všechno daří. Plá-
nuju den dopředu, takže vím, co budu dělat. Večer 
se pak snažím stihnout cvičení a odpočinek. 

Kolik bot jsi v terénu prošlapala?
U mě boty vydrží velmi dlouho. Možná proto, že 
vážím málo, tak je moc neprošlapuju. 

A na závěr, co bys chtěla vzkázat našim čtená-
řům?
I když si myslíte, že jste v úplně nejhorší životní 
situaci, vždycky je možné najít světlo na konci tu-
nelu. 

víte, kdo vám mění?

Svita Golubyeva pracuje jako streetworkerka  
v Terénním programu SANANIM v centru Prahy 
už více než 14 let. Letos dostala cenu ČASovaná 
bota za přínos v oboru nízkoprahových služeb. Je 
to velké ocenění od České asociace streetwork, 
které oceňuje pracovníky nízkoprahů v rámci celé 
České republiky. Svitu znáte jako laskavou dámu. 
Také se věnuje  rusky mluvícím lidem původem ze 
Sibiře, protože je sama původem ze Sibiře. Kromě 
práce v terénu pracuje i jako psychoterapeutka. 
Co nám na sebe prozradila?

TADY JE KRÁSNÁ ZEMĚ, PŘÍRODA MĚ FASCINUJE

VÍTE, KDO VÁM MĚNÍ?
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Jeden klient mi řekl: „Není co slavit…“  
A v něčem má pravdu. Svět bez drog ale asi nebu-
de, takže si přejeme ještě aspoň dalších 20 let.

M. (do káčka chodí od roku 2006) 
Jaké vnímáš rozdíly mezi fungováním Káčka na začát-
ku a dnes?
Dřív tu bylo lépe. Mohl jsem tu být 2 hodiny každý 
den.
Čeho si na Káčku ceníš?
Toho co děláte – výměny, praní, koupel,… Je to pro 
mě zásadní, vzhledem k tomu, že jsem na ulici.
Vzpomeneš si na nějaké významné momenty?
Vyhrál jsem turnaj v šipkách. A Josef mě jednou 
vedl domů, protože jsem měl schýzu, že mě někdo 
pronásleduje.
Káčko = ? 
LYSOHLÁVKA.
Co by sis do budoucna přál?
Otevřeno 5 dní v týdnu.

P. (do káčka chodí od r. 2013)
Jaké vnímáš rozdíly mezi fungováním 
Káčka na začátku a dnes?
Otvíračka je mi jedno.  
JSEM RÁDA, ŽE TO TU JE.
Čeho si na Káčku ceníš?
Všeho, že vůbec je. Sprcha apod.
Káčko = ?  
Centrum pro feťáky.
Jakou roli v tvém životě hraje Káčko?
Zásadní. Udržuje mě při životě, nevím, 
co bych bez něj dělala.

JIHLAVSKÝ KÁČKO 
SLAVÍ 
NAROZENINY 
 
- MY MÁME 
PŘÁNÍ 
JEDINÝ…

Kolik nám je? 20let! V roce 1999 
bylo oficiálně otevřeno Centrum 
u Větrníku Oblastní charitou Jih-
lava. Město nám pronajalo krásný 
dům, nedaleko od centra a přesto 
v méně frekventované ulici, která 
našim klientům zaručuje anonymi-
tu a bezpečí. Ten dům má i zahradu. 
Zde klienti společně s pracovníky 
zbourali rozpadající se přístřešek,  
z jehož materiálu za jedno sobotní 
o d p o l e d -
ne vyšvihl 
dobrovolník 
př ístřešek 
nový – naši 
k u ř á r n u .  
Z té na vás 
v y ko u k n e 
i nějaká ta 
„Harm Re-
d u c t i o n “ 
p o u č k a , 
konkrétně 
v podobě 
žilního řečiště, s doporučením kam 
nastřelovat a kam zásadně ne. Za-
hrada je ale také dobré místo na 
opékání buřtů nebo pro čekání 
věrných přátel člověka – psů.
Nechci vás, čtenáři, zatěžovat fak-
ty. Naše Káčko je asi dost podobné 
jiným káčům, co se služeb týká. 
Máme sprchu, šatník, prádelnu, 
výměnnou místnost s dalším zdra-
votnickým materiálem, kontaktní 
místnost s kuchyňkou a PC, kde 

nyní nejčastěji hraje skladba „No 
man no cry“ Jimmyho Saxe. Máte 
ve vašem káčku také období oblí-
beného songu? Mně to přijde fajn 
ke sdílení. 
Kromě kontaktní práce jezdíme  
i do terénů ve městech Třešť, Telč, 
Humpolec, Pelhřimov, Jihlava a je-
jich okolí. Kontakt s terénem je jed-
na služba a všichni se všude během 
týdne vystřídáme. Snad kromě žid-

le šéfové 
A n n y , 
která je 
zahalena 
m l h o u 
A4. Ta z 
ní občas 
přeběhne 
do pora-
d e n s k é 
místnosti, 
kterou le-
tos máme 
nově za-

řízenou. Poskytujeme poradenství 
nejenom našim klientům, ale také 
rodičům či osobám blízkým.
Jak jsem psala, služby poskytu-
jeme podobné, ale každé místo 
tvoří lidé. V jakém duchu se nesou 
vzpomínky na roky strávené s jih-
lavským Káčkem, jsme se zeptali 
našich klientů, kterým jsme změnili 
jména. 

Kačka z jihlavského Káčka

J. (do káčka chodí od roku 1999)
Co by sis do budoucna přál?
Ať neděláte žádný jiný nařízení, ať to tu 
zůstane tak, jak je. Na co si už lidi zvykli.
Jakou roli ve tvém životě hraje „Káčko“?
Zásadní. Hlavně dřív, když js em byl na 
ulici, protože ste mi poskytli sociální pora-
denství. Teď už tolik zásadní není, protože 
normálně bydlím. Třeba dneska jdu na 
úřad, je to cestou, tak jsem se stavil.
Čeho si na Káčku ceníš?
Že zaměstnává hezký holky. A vážím 
si všech lidí, co tady makali, protože si 
myslím, že moc peněz za to nemáte – 
PEPA (služebně nejstarší káčkař) MĚ NA 
CHLASTAČKU NIKDY POZVAT NECHTĚL.

L. (do káčka chodí od r. 2014)
Jaké vnímáš rozdíly mezi fungováním 
Káčka na začátku a dnes?
Vzpomínám na pracovnici Zuzanu, 
vztah s ní byl fajn, rád jsem s ní mluvil. 
Třeba při problémech s matkou mi 
pomohla řešit situaci, napsat jí dopis. 
Teď mám Josefa.
Káčko = ? Drogy.
Jakou roli v tvém životě hraje Káčko?
Kdyby nebylo Káčko, už dávno „sedím“ 
– pomoc s poštou, úředními věcmi 
apod.
Co by sis do budoucna přál?
PERVITIN A VODKU.  VŠECHNO NEJ-
HEZČÍ A AŤ SE DRŽÍTE.
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drogový bulvár
KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po, St-Pá 10–18 
Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
Vídeňská 3, 
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–16, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730163125
Po: 9-19, Út-Pá 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
773 140 022 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11; tel.: 377 
421 374, 731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po, St 8.30–12 a 13-18; 
Út, Čt, Pá 8.30–12 
a 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9:30-15, St, So, Ne 14-
19:30, Čt 15-20:30
Praha 1,2,5,7,8
tel.: 722 068 007
Po 9:30-14, Út 10:30-
15:30, St 12:30-17 Pá 
10-14:30 Praha 1, 4, 14
tel.: 722 068 144

STREETWORK DROP IN
Po–Pá 12–17: centrum, 
Praha 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 
Libuš;  Po, St, Čt 21–23:  
centrum, P3;  So, Ne 
14–16: centrum 
tel.: 731 315 214

aneb následuj svého hrdinu Pan Flaška a tradice

Tak si konečně 
se mnou dáš?

Tak 
jo.

Starýho psa 
novým kouskům 

nenaučíš.

marihuana před 2500 lety
Archeologové v západní Číně odhalili důkaz, že naši 
předci kouřili marihuanu už před tisícovkami let. Dře-
věnou misku s ohořelými kameny, na nichž byly zbyt-
ky konopí s vysokým obsahem THC, objevili vědci na 
pohřebiště Jirzankal v Pamíru. Archeologové věří, že 
se marihuana používala při pohřebních rituálech. Ka-
meny se nahřály v ohni, vložily do misky a pokryly ma-
rihuanou. Psychoaktivní kouř měl umožňovat splynutí 
s přírodou a duchy mrtvých.

106 kilogramů zabaveného 
pervitinu, 240 odhalených  
varen. To jsou čísla Národní protidro-
gové centrály za loňský rok. Dle policie stá-
le při výrobě metamfetaminu převažují  
v ČR malé laboratoře, rozprostřené po celé 
zemi. „Velkoobjemová produkce zůstává do-
ménou výběrově orientovaných kriminálních 
skupin, mezi kterými stále převažují vietnam-

ské zločinecké skupiny zaměřené zejména na 
pokrytí zvýšené poptávky po metamfetaminu 
ze zahraničí,“ uvedla NPC. Dále bylo zajištěno 
948 kg marihuany a 1,3 kilogramu heroinu. 
„Poměrně nízký počet zajištěných zásilek 
heroinu je kombinací nízké poptávky tuzem-
ských uživatelů a trvalým vytížením orgánů 
vymáhajících právo rozšířenějšími látkami 
drogového trhu,“ komentovala situaci NPC.

Narkoman se rozčiloval u soudu: V kriminále budu fetovat  
ještě víc! - Muž krmil veverku pervitinem: Chtěl vytvořit su-
perbojového tvora - Notorický alkoholik vadí víc než kuřák.  
U občasných hříšníků je to naopak - Zápisky českého vězně: No-
váček může spadnout do kolotoče pašování drog dřív, než si to 
vůbec uvědomí - Bývalý narkoman zachraňuje psy před utra-
cením - První poprava na Srí Lance po čtyřiceti třech letech.  
K trestu smr ti byli odsouzeni čtyři pašeráci drog
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