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    otvírák

Při terénní práci na drogovém trhu 

kolem pražského Hlavního nádraží 

potkáváme také těhotné ženy a ro-

diče s dětmi. Pokud mezi ně patříte, možná mů-

žete mít ze setkání s terénními pracovníky oba-

vu. Nemějte. Jsme tu pro Vás. A  pochopitelně 

máme starost nejen o Vás, ale i o Vaše děti. Bu-

deme moc rádi, když uděláte v jejich zájmu v ži-

votě změny. Občas to ale nejde hned, a někdy 

vůbec. A taky víme, že zažíváte ohromný tlak, 

možná i odsouzení od vrstevníků, jiných lidí ze 

scény. Někdo se na Vás dívá skrz prsty. My ne, 

a budeme moc rádi, když s námi budete v kon-

taktu, ať se děje co se děje. Domluvíme se, jak 

to provést s výměnou. Třeba když máte s sebou 

dítě, někdo z kolegů si s ním může jít hrát, abys-

te měli na výměnu klid. Budeme se zajímat o to, 

jak se máte, ale zároveň budeme respektovat 

Vaše tempo. Klidně si řekněte, jaká míra naše-

ho zájmu o to, jak se Vám daří, jak vše zvládá-

te, je Vám příjemná. Někdo může mít obavu, že 

spolupracujeme např. se sociálkou. Není tomu 

tak. U  dětí bychom měli povinnost zasáhnout 

jen tehdy, pokud by docházelo k týrání dítěte či 

zanedbání péče, a i v těch okamžicích bychom 

o  tom s  Vámi napřed komunikovali. Jsme tu 

pro Vás i pro Vaše dítě. -ala-

Co vás přivedlo k práci  
s mámami a dětmi, které 

bojují se závislostí?
Vystudovala jsem psychologii a po 
škole začala, tak trochu náhodou, 
pracovat na protialkoholním oddě-
lení v Praze u Apolináře, kde jsem 
potkala spoustu úžasných lidí. Po 
letech jsem přešla do SANANIMu, 
kde jsem vedla řadu let denní sta-
cionář a teď se věnuju jednak pří-
mo matkám, ale i otcům, s malými 
dětmi a  jednak jako odborný ga-
rant pomáhám kolegům. Od po-
čátku jsem pracovala nejen s  do-
spělými klienty, ale i s jejich dětmi. 
Myslím, že to ani nejde oddělit - 
řada lidí se jde léčit kvůli dětem, 
někteří kvůli své závislosti o  dě-
ti přijdou a  děti užívání svých ro-
dičů hodně citlivě vnímají. Snažím 
se pomáhat těm, kteří s tím chtě-
jí něco dělat, a vím, že to je těžký. 
Je fajn, když ten boj někdo vyhraje.

Občas těhotné ženy řeší, 
jak a zda vůbec uvést 
otce do rodného listu.
Co byste jim poradila?

Naše klientky to řeší docela často. 
Oboje má své klady i  zápory. Po-
kud otce nechce matka uvádět, 
nemusí dělat před porodem nic, 
otec tím pádem nemá vůči dítěti 
žádná práva, ale ani povinnosti. To 

znamená, že po něm nelze vymá-
hat žádné peníze na výživu a po-
třeby dítěte. V případě, že by otec 
zemřel, nevzniká dítěti nárok na 
sirotčí důchod. Úřednice na úřa-
du práce, v případě, že matky žá-
dají o dávky hmotné nouze, občas 
chtějí, aby otce do RL uvedly. Ale je 
to zcela na jejich svobodném roz-
hodnutí. Na druhou stranu, pokud 
je otec pro matku i dítě rizikový, je 
někdy bezpečnější ho neuvést.

Pokud otce do RL matka uvede, 
bude mít otec vůči dítěti povin-
nosti, ale také práva - má právo 
na pravidelný kontakt s  dítětem, 
na podílení se na výchově, může 
v  budoucnosti zažádat například 
o  střídavou péči nebo svěření do 
vlastní péče. Taky by ale měl při-
spívat na výživu a  potřeby dítěte 
(tzn. měl by platit výživné). 

Jaké problémy nejčastěji 
potkávají vaše klientky 

po porodu?
Klientky často porodí a nemají do-
řešené, kam s dítětem půjdou by-
dlet, z  čeho budou žít a  jak to 
vlastně celé zvládnou. Během tě-
hotenství to odkládají nebo ne-
chtějí řešit. Uživatelkám pervitinu 
se často stává, že porodí před-
časně. Většina podcení, jak velká 

Mámy, otcové, 
děti a drogy… 
PhDr. Ilona Preslová je Odbornou garantkou SANANIMu. 

Patří k nejrespektovanějším odborníkům věnujícím 

se matkám, které se při závislosti na drogách snaží 

zvládnout péči o děti, nebo je získat zpátky do své péče.  
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změna to v  životě je. Opakovaně 
se také diví, že pozitivní výsledky 
na drogy po porodu s nimi řeší ne-
jen lékař, ale i sociální pracovnice, 
a že nejsou automaticky propuště-
né domů s  dítětem. Některé ma-
minky bývají po porodu zklamané 
i tím, že narozením dítěte jim auto-
maticky nenaskočila taková ta vel-
ká mateřská láska, myslí si, že jsou 
nějaké divné. 

Pokud žena v souvislosti 
s tím, že je těhotná či porodila, 

zvažuje léčbu závislosti, 
jaké má možnosti?

Vždycky je lepší řešit celou situa-
ci kolem braní a  očekávaného dí-
těte už během těhotenství, žena si 
může všechno rozmyslet, probrat 
všechny možnosti a věci napláno-
vat. Pokud je ochotná jít se léčit už 
v  těhotenství, určitě to jde. Může 
nastoupit buď do některé psychi-
atrické léčebny a tam být až do po-
rodu, nebo přijímáme těhotné i do 
Terapeutické komunity Karlov (ko-
munita pro matky (i otce!) -uživa-
tele společně s dítětem), kam na-
stoupí jako těhotná, pak porodí 
v nedaleké porodnici v Písku a od-
tud se vrátí zpátky do komunity. 
Takových dětí se v  komunitě na-
rodilo spousta a je to výhodné ne-
jen pro dítě, které se narodí bez 

abstinenčních potíží, ale i pro mat-
ku, která rodí už vyabstinovaná. 

Když se dostane žena a dítě 
pod dohled „sociálky“ - 

OSPODu, co to znamená? Kdo 
a kdy má právo rozhodnout 

o odejmutí dítěte mámě?
O  klientce-uživatelce se dozví so-
ciálka většinou od zdravotnického 
personálu v porodnici, který má po-
dezření, že není všechno v  pořád-
ku (např. matka nemá těhotenskou 

průkazku, doklady, testy na přítom-
nost návykových látek u matky ne-
bo dítěte, projevy abstinenčního 
syndromu u  novorozence...). Soci-
ální pracovnice porodnice by mě-
la matku navštívit a  zmapovat si-
tuaci (provést sociální šetření) - co 
matka užívá, jak dlouho, zda má za 
sebou léčby, je v  kontaktu s  proti-
drogovým zařízením, jaké je její ro-
dinné zázemí. Její povinností je na-
hlásit matku uživatelku na sociálku 
(OSPOD = orgán sociálně právní 

ochrany dítěte). Jde o to, aby se dítě 
nedostalo do rizikového prostředí 
a nebyl ohrožen jeho zdravý vývoj. 
Sociální pracovnice OSPODu by mě-
la matku navštívit v porodnici a po-
moci jí situaci řešit - tedy hlavně to, 
kam dítě po propuštění z  porod-
nice půjde, zda má matka pro dítě 
vyhovující zázemí (provede šetření 
v místě bydliště matky) a zda bude 
schopna se o dítě řádně starat. Cí-
lem by nemělo být oddělit dítě od 
matky, ale naopak hledat řešení, jak 
by mohly zůstat spolu. Pouze v pří-
padě, kdy OSPOD dojde k závěru, že 
je u  dítěte bezprostředně a  vážně 
ohroženo jeho bezpečí a zdravý vý-
voj, může OSPOD přistoupit ke kro-
kům, jako je odebrání dítěte z  pé-
če matky (např. matka pro svůj stav 
není schopna o dítě pečovat). V ta-
kovém případě může být vydáno 
předběžné opatření (vydává soud 
na návrh OSPOD), na základě které-
ho může být dítě umístěno do péče 
zdravotnického zařízení nebo pěs-
tounské péče na přechodnou do-
bu (nejdéle na dobu 1 roku) nebo do 
péče osoby blízké (příbuzný dítěte). 
Během této přechodné doby musí 
rodič prokázat, že je schopen o dítě 
řádně pečovat, OSPOD může prová-
dět tzv. dohled v rodině, může do-
poručit spolupráci s odbornými za-
řízeními atd.

Jak může závislé ženě po 
porodu pomoci její rodina? 

Rodina může pomoct tím, že na 
to nenechá matku samotnou. Mů-
že pomoct s bydlením, ale i s péčí 
o dítě. Někdo z  rodiny může také 
požádat o  přechodné svěření dí-
těte do své péče. Záleží hodně na 
tom, jaké jsou mezi rodinou a kli-
entkou vzájemné vztahy.

Když se žena rozhodne dát 
dítě k adopci, co musí udělat?

Určitě doporučuju si adopci dob-
ře rozmyslet, probrat to s někým, 
kdo dokáže být nestranný, neod-
suzující a  schopný vysvětlit, co 
to všechno obnáší, a to nejen po 
formální stránce. Je dobré si na 

takové rozhodnutí dát dost ča-
su, je to vždycky těžký, ale někdy 
to bývá pro dítě lepší. Rozhodnu-
tí o adopci je lepší oznámit na OS-
POD v  místě bydliště matky ješ-
tě před porodem, tam poskytnou 

všechny potřebné informace. 
V  porodnici je to pak potřeba co 
nejdříve nahlásit. Rozhodnutí je 
možné změnit před porodem, ale 
i  po něm, a  to ještě 6 týdnů po 
porodu. Po uběhnutí lhůty 6 týd-
nů je nutné rozhodnutí u OSPOD 
či opatrovnického soudu potvrdit. 

Co pěstounská péče? Jaká 
je šance pro mámu být pak 

s dítětem v kontaktu?
Pokud je dítě v  pěstounské péči, 
má rodič pořád právo na pravidel-
ný kontakt s ním a naopak. Je však 
nutné uvážit, v  jakém stavu je 
dobré a vhodné se s dítětem se-
tkávat. Už malé dítě citlivě vnímá 
atmosféru takového setkání i na-
ladění všech kolem. Taky je dobré 
myslet na to, jak setkávání a od-
loučení dítě vnímá a snáší, co mu 

říkáme, slibujeme apod. 

Nějaká doporučení, která 
byste dala závislým matkám? 

Matkám, ale určitě i otcům – těch 
se to taky týká. Být rodičem a mít 
dítě je krásná věc, ale taky ob-
rovská zodpovědnost na dlou-
hou dobu. Rozmyslete si, jestli do 
toho chcete jít. Pokud ano, ne-
buďte na to sami, najděte si ně-
koho, s kým se budete moct po-
radit a kdo vám pomůže. Nebude 
to lehký, ale jde to. A  nechceš, 
aby tvoje dítě bralo drogy jako ty? 
Pak si vyřeš svůj problém s  uží-
ván ím, protože tvoje dítě tě bu-
de napodobovat ve všem, v dob-
rým i špatným.  

Děkujeme za rozhovor
-ala-

JAK UVÉST OTCE DO RL? 
Rodiče, kteří nejsou manželé, společně zajdou ještě před poro-

dem na matriku a podepíší souhlasné prohlášení o určení otcovství 
(potřebují k tomu rodné listy a OP, těhotenskou průkazku). Pokud to 
na matriku před porodem nestihnou, otec v RL zapsán nebude a dí-
tě bude mít příjmení po matce. Na matriku se ale můžou dostavit 
i po porodu a otce nechat souhlasným prohlášením zapsat. 

Pokud jeden z  rodičů se zápisem do RL nesouhlasí, ale druhý 
chce, aby tam byl otec zapsán, je potřeba situaci řešit před soudem, 
tzv. Žalobou o určení otcovství - může ji podat otec, matka i dítě. 
K podání žaloby neexistuje lhůta, může se tak stát kdykoliv. 

Pokud se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu, má se za to, že ot-
cem je bývalý manžel! Pozor na formální sňatky! Bývalý manžel mů-
že otcovství popřít u soudu, a to do 6 měsíců od chvíle, kdy se do-
zvěděl, že dítě není jeho, a nejpozději do 6 let věku dítěte.

SPOLEČNÁ LÉČBA S DÍTĚTEM
je možná jednak v komunitě v Karlově nebo např. v Psychiatrické lé-
čebně v Červeném dvoře v jižních Čechách.  Další možností je léč-
ba v Denním stacionáři v Praze s případným souběžným ubytová-
ním klientky i dítěte v Dětském centru, kdy se klientka přes den léčí 
ze své závislosti a pak se vrací k dítěti a pečuje o něj. O dalších mož-
nostech vám nejlíp řeknou ve vašem káčku.
Pokud by se jednalo o ambulantní léčbu (tedy docházení nejčastěji 
několikrát týdně po dobu několika měsíců), je v současné době mož-
ností mnohem víc. Na ambulantní léčbu je dobré se ptát tam, kde 
klientka momentálně bydlí, aby nebyl problém s dojížděním. 

KDYŽ MÁMA UTEČE Z PORODNICE ČI ODLOŽÍ DÍTĚ
Pokud matka uteče z porodnice, opuštěné dítě bývá předáno do náhradní rodinné péče - nejčastěji do pěs-
tounské péče na přechodnou dobu, a dál se rozhoduje o jeho osudu. 
Pokud rodič neprojevuje o dítě dlouhodobě zájem, lze dát dítě k osvojení, tedy k adopci. Proces se prodlu-
žuje o lhůty tzv. projevovaného nezájmu aj. Dítě kvůli těmto formálním věcem pak čeká na adopci zbyteč-
ně dlouho. 
Když už k tomu dojde, dítě je aspoň ponecháno ve zdravotnickém zařízení, takže není v ohrožení života 
(stejně tak, jako kdyby bylo dáno do babyboxu). Jiná situace by byla, kdyby matka dítě nechala někde na 
ulici, pak by se mohlo jednat o trestný čin.
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Pokud vás v závěru 
těhotenství bude neobvykle 

hodně bolet hlava nebo 
břicho, otečou vám nohy, 
začnete krvácet, objeví se 
výtok, odteče plodová voda, 

přestanete cítit pohyby 
plodu - návštěvu porodnice 

neodkládejte, může jít  
o život vám i dítěti.

Pokud chcete plod donosit 
a porodit dítě v co nejlepším 

stavu, začněte hned v začátku 
těhotenství přemýšlet o tom, že 
už nejste jen vy, ale že ve vás 
roste nový život, který s vámi 
sdílí naprosto všechno. Drogy, 

jídlo, únavu... Dokonce bude 
vnímat i vaše nálady.

Na co by si měla dát 
těhotná žena užívající 
drogy největší pozor?

Plod ke svému vývoji potřebuje 
především zdravou matku. Je te-
dy třeba dbát hlavně na správnou 
životosprávu, dostatek živin i  te-
kutin, ale třeba i na bezpečný sex 
a pravidelnou hygienu. Takový ne-
léčený gynekologický zánět doká-
že spolehlivě vyvolat i  předčasný 
porod. Pokud užíváte drogy nitro-
žilně, myslete na zásady bezpečné 
aplikace víc než kdy dřív, neexpe-
rimentujte - ani s  množstvím, ani 
s novými či neznámými drogami.
Leccos se dozvíte v prenatální po-
radně – je ale nezbytné chodit tam 
pravidelně, alespoň v závěru těho-
tenství! Sledují zde hlavně funkč-
nost placenty a zda plod roste, ale 
pochopitelně je pod drobnohle-
dem i  zdravotní stav těhotné že-
ny – zda ji neohrožuje vysoký tlak, 
otoky končetin apod.

Jak je to s rizikem přenosu 
infekčních chorob 

z mámy na dítě?
Přenos žloutenky naštěstí není 
příliš častý, udává se 3-6 %. U HIV 

je riziko podstatně vyšší, k přeno-
su z  matky na dítě může dojít již 
v  průběhu těhotenství přes pla-
centu, anebo během porodu. Ri-
ziko se tu pohybuje mezi 20 a 30 
procenty, pokud matka dochází na 
léčebnou terapii, snižuje se na cca 
8 %. Rozdíl je taky v „bezpečnos-
ti“ mateřského mléka – zatímco 
u žloutenky je takový přenos vzác-
ný, u HIV pozitivní matky je kojení 
zakázáno.
Myslet je potřeba i na další infekční 
nemoci, jako kapavku nebo syfilis 
– obě mohou dítě vážně ohrozit. Je 
obvyklé, že  dítě matky pozitivní 

na žloutenku C se vyšetřuje až 
v půl roce věku. Rodiče se tak ne-
mohou hned po porodu dozvědět, 
jestli došlo k přenosu na dítě, figu-
rují tam přenesené protilátky. 

Dává se při porodu 
něco na bolest?

Bolest se při porodu dá tlumit růz-
nými způsoby. Pokud přijde k po-
rodu těžce závislá žena, bývá čas-
to pod vlivem drog a  nelze s  ní 
úplně dobře komunikovat, je ob-
tížné ji napíchnout, aby se jí léky 
proti bolesti daly vůbec aplikovat. 
Většinou se pak volí císařský řez – 
i přes svá rizika je to v  takové si-
tuaci bezpečnější způsob porodu.

Je možné v porodnici 
získat substituci?

V některých porodnicích to možné 
je. Mám zkušenost, že substituci 
obvykle ochotně poskytnou ženě, 
která prokáže, že je v substitučním 
programu. Pokud v něm ale nikdy 
nebyla, ani nedocházela k psychi-
atrovi, který by ji ženě předepiso-
val,  poskytne porodnice substituci 
pouze na nezbytně nutnou dobu – 
první den, maximálně dva.

Pokud se nastávající matka 
rozhodne zamlčet, že je 

závislá, má to při či po 
porodu nějaká rizika?

Riziko vidím hlavně v  případné 
kombinaci drog, anestetik a anal-
getik. Pokud se tyhle látky špatně 
zkombinují, může to přímo ohrozit 
na životě ženu i její dítě.

Pokud je žena závislá na 
opiátech, je s ní závislé 

i miminko? Jak se to 
projevuje? A jak se to řeší?

Je to tak, dítě se rodí se závislos-
tí. Abstinenční syndrom nastupuje 
už několik hodin po porodu a jeho 
projevy jsou velmi rozmanité. Tře-
ba neutišitelný pláč, třes, zvracení, 
vysoká horečka, křeče nebo nad-
měrná potřeba sání.
Na neonatologickém oddělení 
v  Motole podáváme novorozen-
cům na zmírnění příznaků Mor-
phin, dávka se postupně upravuje 

podle reakcí a  projevů dítěte. 
Obecně závisí trvání abstinenční-
ho syndromu na drogové kariéře 
matky - délce užívání, dávce drogy 
i způsobu aplikace.
Opakovaně se setkáváme s tím, že 
rodiče závislého dítěte zapomína-
jí, že dítě bylo drogám vystaveno 
devět měsíců a není  tedy možné 
ho zbavit abstinenčního syndromu 
během pár dnů.

Je možné, aby žena na 
substituci kojila?

To je dost individuální, záleží na 
zvyklostech a  zkušenostech kon-
krétního pracoviště i  na zdravot-
ním stavu matky. Podstatná je její 
ochota věnovat se stimulaci prsou, 
odstříkávání apod.

Má nějaký vliv na miminka 
po porodu, pokud máma 

intenzivně užívala 
benzodiazepiny nebo pervitin?

Benzodiazepiny vyvolávají u  no-
vorozenců abstinenční syndrom 
s  útlumem dýchání, nízkou teplo-
tou, sníženým svalovým tonusem, 
poruchami srdečního rytmu, ab-
normálním záznamem EEG, pro-
blémy s přijímáním potravy. 
Miminka matek závislých na per-
vitinu mívají nižší porodní hmot-
nost, a i když se u nich neprojevuje 
klasický abstinenční syndrom jako 

v  případě opiátů, nebo výše zmi-
ňovaných benzodiazepinů – novo-
rozenci jsou nespokojení, nervóz-
ní a plačtiví – to, že byli vystaveni 
během nitroděložního života dro-
gám – je prostě znát.

Kateřina Černohorsk
á  

z Centra komplexní péče  

o dítě a rodinu SANANIM 

pracuje také jako dětská sestra 

specialistka na neonatologii. 

K tématu „těhotenství a drog
y“ má 

rozhodně co říct. Jak by se o sebe 

měla těhotná žena užívající 

drogy starat?  Jak je to 

s přenosem  žloutenky? 

A jak vyjednávat s porodnicí? 

Příprava na porod Jsem těhotná. 
musím začít  

abstinovat?!
Přestat s drogami hned, jak 

zjistíte, že jste těhotná, by 
bylo úplně ideální, ale pokud 
berete drogy dlouhodobě, může 
to být i nebezpečné. 
Abstinenční syndrom v začátku 
těhotenství může vyvolat 
potrat. Začít náhle abstinovat 
v závěru těhotenství může 
naopak vést až k předčasnému 
porodu. 

Nejbezpečnější je snižovat 
v době od 3. do 6. měsíce. 
Nezačínejte abstinovat sama, 
svěřte se do rukou odborníků.

Vyměnit drogy za alkohol 
určitě není dobrý nápad. 
Alkohol v těhotenství  přímo 
ohrožuje plod v jeho vývoji.
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Jak probíhá propuštění 
z porodnice?

Předně záleží na způsobu poro-
du – po tom spontánním se ma-
minka propouští 3.–5. den, po 
císařském řezu 5.–7. den. Po-
chopitelně se vychází hlavně ze 
zdravotního stavu matky i dítěte. 
Ženy závislé na drogách bohu-
žel opouští porodnici často před-
časně, není výjimkou, že podepíší 
negativní revers a odchází hned 
záhy po porodu, bez dítěte.
Dítě zůstává v  porodnici do do-
by, než se zbaví abstinenčního 
syndromu. Někdy to trvá i něko-
lik týdnů. Důvodem delší hospita-
lizace může být taky nízká váha 
anebo infekce. V  takovém přípa-
dě může být miminko přeloženo 
z porodnice do jiného zdravotnic-
kého zařízení.

A co návštěvy v porodnici?
Matka a samozřejmě i otec mo-
hou dítě v  porodnici navštěvo-
vat. Personál vnímá, v jakém sta-
vu za dítětem chodíte, jak o něj 
pečujete i  jak se k němu chová-
te. Častým problémem drogově 
závislých rodičů je neschopnost 
přijít v domluvenou hodinu. Ná-
vštěvy se přitom plánují na do-
bu, kdy se s  dítětem manipulu-
je, takže maminka má možnost 
si dítě přebalit, nakrmit, nakojit. 

Bohužel pro rodiče, kteří přichá-
zejí na návštěvu do porodnice 
intoxikovaní, nějaká hodina ne-
hraje roli. Dochází pak k  nepří-
jemným situacím, kdy se chovají 
vůči personálu agresivně, a jistě 
chápete, že domáhat se krme-
ní dítěte, které je již jednou na-
krmené (protože je 17 hodin a dí-
tě plakalo hlady již v 15 hodin), je 
nesmysl.

Co byste doporučila 
ženě, která by chtěla 

být se svým dítětem? 
Pokud uvažujete o léčbě své zá-
vislosti po porodu, je výhodou to 
řešit už během těhotenství a mít 
plán už před porodem. Vše bude 
zajímat sociální pracovnici, která 
za vámi přijde již během poby-
tu v porodnici – bude potřebovat 
vědět, kde a  v  jakých podmín-
kách bydlíte, zda máte pro dítě 
vše připraveno, zda řešíte ně-
kde svou závislost a mnoho dal-
šího. Tyto informace potom dál 
poskytne příslušné sociální pra-
covnici, která provede šetření 
v  místě bydliště. Teprve na zá-
kladě zprávy sociální pracovni-
ce pediatr propouští dítě z  po-
rodnice.

Díky za rozhovor
-ala-

Pár doporučení v oblasti kolem porodu    
Mít strach z porodu bývá běžné a zná to každá nastávající maminka. 

Nesnažte se pomocí jakékoliv drogy strach zmírnit nebo ovlivnit 
vnímání bolesti, případně uspíšit porod jako takový. Nechte na lékaři, 
aby vám  pomohl vhodně zvolenou medikací, která bude bezpečná pro 
vás i dítě.

Na porodním sále, ani v období po porodu, vaše závislost 
pravděpodobně personálu neunikne. Pokud jste nenavštěvovala 
poradnu, nebudete mít ani těhotenskou průkazku a také případné 
stopy po injekčním užívání se utajit dost dobře nedají. Hodně prozradí 
i stav vašeho chrupu.

Lékaři na porodním sále je vhodné říct pravdivě, co a jakou dávku 
berete, případně kdy naposledy jste si drogu aplikovala. Bude to 
důležité i pro lékaře, který po porodu ošetřuje novorozence. Vaše dítě 
bude pravděpodobně mít abstinenční syndrom. Existují postupy, jak 
abstinenční potíže zmírnit, a nakonec novorozence zbavit návyku úplně. 
Abstinenční syndrom, pokud neprobíhá nijak zvlášť dramaticky, není 
důvodem, proč byste nemohla být po porodu se svým miminkem 
společně na pokoji a pečovala o něj (pokud se budete cítit dobře).
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V jakých situacích a s jak starými 
dětmi k vám přichází mámy do léčby?

Mámy k nám přicházejí buď těhotné, nebo s dí-
tětem či dětmi. Je to proto, že venku nezvláda-
jí svoji závislost, ocitají se v situaci, kdy přede-
vším OSPOD vyvíjí velký tlak a  hrozí či dojde 
k  odebrání dítěte. Tato situace je nejčastější 
a matky si začnou zařizovat nějakou léčbu. Ta-
ké k tomu velkou měrou přispívá fakt, že ne-
mají kde bydlet, přijdou o kontakty s rodinou, 
partner je nefunkční, násilnický nebo ve VT. 
Děti jsou především předškolního věku (prů-
měrný věk je 3 roky), výjimečně školního věku.

S čím se vaše klientky potýkají, 
co je pro ně v léčbě těžké?

Asi nejtěžší pro naše matky je „být matkou“ 
a skloubit program s péčí o dítě. Musí se podro-
bit režimu, řádu, naučit se pravidelnosti v pé-
či o  dítě, mají najednou plnou odpovědnost 
za jeho život, aniž by měly ku pomoci někoho 

z rodiny. Dávat přednost dítěti před svými zá-
jmy, naučit se zacházet s časem, penězmi. 

Jak řešíte, když má o kontakt s dětmi zájem 
otec, který sám aktuálně bere drogy?

Otců, kteří mají zájem o  to, jak se daří jejich 
dětem, je velmi málo. Nejvíce se o ně zajíma-
jí otcové, kteří jsou ve VT a píší dopisy. Otco-
vé, kteří berou drogy nebo měli s drogami něco 
společného, musí prokázat svoji čistotu a při-
vézt aktuálně čisté testy. 

Už jste léčili i otce s dětmi?
Otcové se do léčby nehrnou, i když tady mají tu 
možnost. Za celou dobu jsme měli jednoho od-
vážného tatínka se synem.

Co u vás mámy získávají, co se naučí?
U  nás se maminky naučí znát potřeby svého 
dítěte, upevní nebo vytvoří se mateřské pou-
to. Také  se naučí pečovat o své dítě po všech 
stránkách (jídlo, spánek, hraní). V  neposlední 
řadě se naučí nějakému životnímu řádu, prak-
tickým dovednostem (vaření, praní, úklid), za-
cházet s penězi.

A co se u vás naučí děti?
Děti u  nás především získají možnost být se 
svojí mámou, pocit bezpečí a jistoty. Často ně-
jaký pevný každodenní řád, možnost svého 
osobního rozvoje (práce maminek s vychova-
telkami). Zažít si být se svojí mámou, hrát si 
s ní, jezdit na výlety, prožít obyčejné dny, které 
jsou někdy výjimečné.

Díky za rozhovor
-ala-

V terapeutické komunitě Karlov 
SANANIM se léčí mámy i se svými 
dětmi. Zeptali jsme se terapeutky 
Marcely Harbáčkové, jak to chodí.

KOMU JE LÉČBA V TERAPEUTICKÉ  
KOMUNITĚ KARLOV URČENA?
Těhotným ženám závislým na drogách, 

věk nehraje roli (v  letech 2001 – 2016) se 
v průběhu léčby narodilo našim klientkám 
18 dětí, všechny děti byly zdravé i díky to-
mu, že matky v těhotenství za pobytu u nás 
abstinovaly a dostalo se jim řádné zdravot-
ní péče.

Drogově závislým matkám a  otcům 
s dětmi (závislá je matka, otec ne dítě). Věk 
matky, otce ani věk dítěte nehraje roli.  V le-
tech 1999 – 2016 prošlo Karlovem 226 ma-
tek, 1 otec a 245 dětí.

Přijímáme i matky a otce se soudně na-
řízenou léčbou.

Přijímáme i  matky, otce, jimž bylo dítě 
na základě předběžného opatření či soud-
ního rozhodnutí odebráno z péče (tato situ-
ace se týká 50% našich klientů). 

Kontaktní zařízení pro příjem matek (ot-
ců) a  jejich dětí je Denní stacionář SANA-
NIM, tel: 220803130, nebo 702 036  237, 
605 2121 75, e-mail: stacionar@sananim.cz. 

S prckem 
v komunite



V teraPeutické komunitě karlov SaNaNiM se léčí lidé do 26 let. ZePtali jSme se terapeutů Marcely 
HarbáčkoVé a toMáše JaNdáče, jak jSou na tom jejicH mladí klienti s rodinNýMi vZtahy.

Existuje nějaký typický rodič 
vašich klientů? Třeba někdo hodně 

přísný? Nebo příliš liberální?

M: V současné době je typický rodič 
více protektivní, pomáhající, úz-

kostný, má rád život svých dětí pod kon-
trolou. 

T: Rodinnou situaci našich klientů ne-
můžeme převést do jednoho vzorce, 

na druhou stranu ale máme zkušenos-
ti, že některé rodinné konstelace a mo-
dely se opakují. 
První, velmi častý model, je neúplná ro-
dina, kde otec chybí a  není přítomen, 
matka je chladná, odměřená, nevšíma-
vá, ke svému dítěti má racionální pří-
stup.
Druhý model popisuje úplnou rodinu, 
ale úplnou pouze formálně. Otec je zde 
slabý, upozaděný, sice fyzicky přítom-
ný, ale nezapojený. Matka bývá úzkost-
ná, pečující, ale zároveň přebírá i kont-
rolu mužského módu/otce.
Třetí model je podobný druhému, ale 
jedná se o  rodinu formálně neúplnou, 

otec je nepřítomen fyzicky a v rodině zůsta-
la pouze matka. Ta zaujímá hyperprotektivní 
přístup, je přílišně pečující i kontrolující, může 
mít tendence ze svého dítěte vytvořit životní-
ho partnera.

Zvláště první model může přejít do stavu ofi-
ciálně dysfunkční rodiny a dítě je umístěno do 
výchovného ústavu. 
Společným jmenovatelem se tedy zdá být ne-
přítomný otec, ale nepovažujme to za pravidlo. 
Zkušenost praví, že jakýkoliv extrém ve vý-
chově (ať směrem k hyperprotektivitě, kontro-
le, nebo k laxnosti a chladnosti) zvyšuje prav-
děpodobnost psychosociální patologie, která 
může zapříčinit užívání návykových látek.

Mívají rodiče vašich klientů sami také 
problém se závislostí?

M: Ano, rodiče našich dětí mívají problém 
s  návykovými látkami poměrně často, 

výjimkou není ani alkohol u prarodičů.

Občas se potkáváme s lidmi závislými 
na drogách, kteří nenávidí pití alkoholu 

a nepijí ho, protože pili jejich rodiče. 
Setkáváte se s tím u vašich klientů?

T: Tak s tímhle se nesetkáváme. Naši 
mladiství začínají s nelegálními ná-

vykovými látkami tak brzy, že  si ani ne-
stačí utvořit k alkoholu nějaký vztah (ať 
už pozitivní, nebo pozitivní). Naši klien-
ti spíš alkohol vůbec neřeší.

Co vaši mladí klienti nejčastěji řeší 
ve vztahu k rodičům?

M: Vůbec nejčastěji řeší vztah jako 
takový. Ten je samozřejmě naru-

šený, není v něm důvěra, a to ani z jed-
né strany. Rodičovské soboty a návště-
vy rodičů v komunitě umožňují, aby se 
jejich vzájemný vztah začal „čistit“, aby 
se obě strany naučily navzájem si na-
slouchat a řešit společně problémy. 

T: Klienti řeší restart, znovunavázání 
vztahu. V bezpečném  prostředí te-

rapie komunikují staré křivdy, vyrovná-
vají se se svou minulostí, se svými vina-

mi i s vinami rodičů. Naši klienti bývají 
často ve vztahu k rodičům velmi nejis-
tí, takže tady především nabírají odva-
hy a sbírají síly k vedení a prožívaní to-
hoto bazálního vztahu.

Jste pro lidi do 26 let. V čem je to 
specifické, co může takto mladý 
člověk, který jde k vám do léčby, 

získat?

M:  Specifické je to, že léčíme mla-
distvé a  mladé dospělé, což už 

samo o sobě napovídá, že jsou to lidi, 
kteří potřebují dospět. V tom je to spe-
cifikum – mají možnost se naučit zod-
povědnosti  – splácet dluhy, pracovat, 
sportovat. Popřemýšlet, kudy jinudy se 
vydat, aby byl jejich život spokojeněj-
ší a šťastnější. Aby to, co hledaly v dro-
gách, našli jiným, vlastním způsobem.

 
Díky za rozhovor.

-ala-

MLADÍ A NEKLIDNÍ léčba mladiStVých a mladých  
dosPělých v karlově

Léčba v TKK je určena:
skupině mladistvých a mladých dospělých  

(tj. 16–25 let)
problémovým uživatelům a závislým 

na nealkoholových drogách, i v kombinaci 
s alkoholem a gamblingem

klientům se soudně uloženým podmínečným, 
alternativním trestem, se soudně nařízenou léčbou

klientům z ústavů výchovné péče

Karlov 3, okres Písek 
T: +420 382 229 655, +420 382 229 692 
E: karlov@sananim.cz

Kontakt pro zájemce o léčbu: 
Mgr. Jiří Tupý 
pracovník KC SANANIM, T: +420 702 036 243 
E: tupy@sananim.cz

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a dobrej táta

 Jmenuju se 
Karel, tati...

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a drogy školákům

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a problém s písmenky

Pane prezidente, 
legalizujete 
marjánku?

Drogy 
školákům?

 Jsem dobrej 
táta, Petře?

Sbírám a dohuluju 
po nich špekvajgly...

To jsem nikdy 
nenabízel, naopak!

majoránka 
je do jitrnic 

potřeba!

No jasně.
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Jak to vidí závislé mámy 
a babičky. Centrum 

komplexní péče o dítě 
a rodinu  

(www.mamaadrogy.cz) 
získalo jejich svědectví. 

Janka 37 let
"Vždycky jsem si myslela, že přes-
ně vím, jak budu vychovávat svoje 
děti. Má představa vypadala reál-
ně a zdálo se, že nic mi ji nemů-
že ovlivnit, natož změnit. S tou 
svou pravdou jsem klidně usína-
la řadu let, než se mi děti narodi-
ly, ale i pár let poté. Jenže člověk 
míní, život mění. A na scénu přišly 
drogy. Děti byly vždycky na prv-
ním místě, ale fet se začal pro-
sazovat a  já si lhala sama sobě 
natolik, až jsem oslepla. Myslím 
si, že jsem děti neokrádala o náš 
společný čas ani o intenzitu pro-
žitků v něm, ale když se podívám 
zpátky, musím s  velkou lítostí 
uznat, že mi spousta věcí unikla. 
Děti rostou a  já si uvědomu-
ji, jak moc bych chtěla vrátit 
všechny ty chvíle zpátky. Ně-
kde ubrat, jinde přidat, něco málo 

pozměnit tak, aby věci neztráce-
ly do budoucna smysl. I normál-
ně, bez drog je těžké vychovat dě-
ti, ale o to těžší je to s nimi. Jako 
matka, která si to všechno proži-
la, vám radím, proberte se, dokud 
je čas. Držím vám palce. P.S. Zítra 
už je pozdě." 

Helena 59 let
"Sedím na  pískovišti a  pozoru-
ju svou tříletou vnučku. Vidím, jak 
je podobná své mámě - mojí dce-
ři. Ta byla taky taková roztomilá 
šikovná holčička. Mají stejné oči, 

vlásky, pohyby. Pak se dcera v pu-
bertě začala měnit, přestaly jsme 
si rozumět, neposlouchala, mě-
la problémy ve škole, ze které ji 
pak vyhodili. Nevěděla jsem si ra-
dy, lezla mi už na nervy, až mi jed-
nou řekli sousedi, že bere dro-
gy. Byla jsem v šoku, křičely jsme 

na sebe, pak jsem ji vyhodila z domu. 
Občas se objevila, najedla se, ně-
co vzala a  zase zmizela. Jednou 
přišla a  viděla jsem, že čeká dítě. 
Vypadala strašně, vůbec jsem ne-
byla schopna nic říct, jenom jsem 
mlčela a koukala na ni. Takhle jsem 
si to nepředstavovala...Chvíli by-
la v  pořádku, začala jsem doufat, 
že je to všechno za námi. Když by-
ly malé tři měsíce, poprosila mě, 
abych ji na  chvilku pohlídala, při-
šla za 3 měsíce...v děsném stavu. 
Od té doby ji vychovávám já a bo-
jím se. Bojím se, že to nezvládnu, 
že umřu moc brzo nebo onemoc-
ním, bojím se, že bude mámu hle-
dat, že ji uvidí na ulici, že začne ta-
ky brát, bojím se, co řeknu vnučce, 
až se zeptá na mámu. Bojím se, že 
dcera jednou přijde a vezme mi ji. 
Bojím se, když v noci zazvoní tele-
fon. Pořád se bojím..." 

Kristýna 29 let
"Sedím na  lavičce léčebny a  če-
kám na  první návštěvu. Vzpo-
mínám, jak se to všechno stalo... 
V 14 letech jsem začala blbnout, 

dost těžká puberta, naši zoufa-
lí, já musela všechno zkusit, při-
padala jsem si jako king. To, že 
beru perník, mi přišlo jako vel-
ký dobrodružství, pak přišly prů-
švihy, škola, krádeže, pasťák, lé-
čebna, útěky, komunita. Podruhý 

jsem se v komunitě chytla, potka-
la jsem tu bezva lidi, který jsem 
respektovala, rozuměli mi. Až 
jsem tam chtěla zůstat. Vrátila 
jsem se do školy, naši mi pomohli, 
na  drogy jsem skoro zapomněla. 
Deset let jsem žila fajn, vdala jsem 

se, narodil se mi Honzík...
Pak jsme se začala s  mu-
žem hádat, už ani nevím 
proč, přestal chodit do-
mů, začala jsem pít, když 
jsem na  něj doma čeka-
la. Všichni mi říkali, ať toho 
nechám. Ten rok mám celý 
v  mlze. Až jsem se jednou 
probudila na záchytce a nic 
si nepamatovala, ani kam 
zmizel můj čtyřletý syn. 
Naštěstí ho policie odvezla 
do kojeňáku, pak k  mámě. 
A teď na  ně čekám, nene-
chali mě v tom..."

Probudila jsem se na záchytce 
a  nepamatovala si, kam 
zmizel můj čtyřletý syn…
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Když se nemůžu postarat o své dítě, kdo se postará?
FORMY NÁHRADNÍ  RODINNÉ PÉČEA) POSTARÁ 

SE NĚKDO  
Z RODINY

oficiální název: SVĚŘENÍ 
DO PÉČE JINÉ OSOBY, NEŽ 
RODIČE 

kdo pečuje: nejčastěji 
příbuzný, jako je babička 
nebo teta dítěte, na základě 
rozhodnutí soud

co přesně tento příbuzný 
má za úkol: pečovat a vycho-
vávat mé dítě, řešit běžné 
věci, a to po dobu, kdy se já 
nemůžu postarat; až to bude 
možné, můžu u soudu 
požádat o svěření dítěte zpět 
do své péče

+ pro dítě = o mé dítě se 
stará někdo, kdo ho zná

POZOR - jako rodiči mi 
stále trvá vyživovací povin-
nost!! To znamená, že soud 
mi vyměří výživné, které 
hradím tomu, kdo se o mé 
dítě stará.

B) POSTARAJÍ SE PĚSTOUNI
oficiální název: PĚSTOUNSKÁ PÉČE
kdo pečuje: příbuzný, blízký, profesionální 

pěstoun
co přesně má pěstoun za úkol: vychovává 

a pečuje, a to po dobu, kdy se já nemůžu postarat; 
až to bude možné, můžu u soudu požádat 
o svěření dítěte zpět do své péče; řeší s dítětem 
jenom běžné záležitosti, když chce s dítětem řešit 
něco mimořádného (třeba vyřízení cestovního 
pasu), musím k tomu dát souhlas já nebo soud

O svěření dítěte k pěstounům rozhoduje soud, 
ten také řeší případné zrušení. Když je dítě 
u pěstounů, mám právo na to se s ním vídat. 

+ pro dítě = vyrůstá v rodinném prostředí
POZOR - jako rodiči mi stále trvá vyživovací 

povinnost!! To znamená, že soud mi vyměří 
výživné, které hradím státu!!

oficiální název: PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘE-
CHODNOU DOBU

kdo pečuje: profesionální pěstouni na přechod-
nou dobu

co přesně má pěstoun na přechodnou dobu za 
úkol: vychovává a pečuje, a to po dobu, kdy se já 
nemůžu postarat; řeší s dítětem jenom běžné 
záležitosti, když chce s dítětem řešit něco 
mimořádného (třeba vyřízení cestovního pasu), 
musím k tomu dát souhlas já nebo soud.

O svěření dítěte k pěstounům rozhoduje soud, 
ten také řeší případné zrušení. Když je dítě 
u pěstounů, mám právo na to se s ním vídat. Soud 
jednou za 3 měsíce zkoumá, jestli dítě dál bude 
u pěstounů nebo už se může postarat někdo jiný 
(já, někdo z rodiny...).

POZOR - pěstounská péče na přechodnou dobu 
může trvat nejdéle jeden rok, pak se řeší, co bude 
s dítětem dál, jestli ho už můžu mít v péči já, půjde 
k dlouhodobým pěstounům...

+ pro dítě = vyrůstá v rodinném prostředí
POZOR - jako rodiči mi stále trvá vyživovací 

povinnost!! To znamená, že soud mi vyměří 
výživné, které hradím státu!!

C) POSTARAJÍ SE ADOPTIVNÍ RODIČE
oficiální název: OSVOJENÍ
kdo pečuje: někdo jiný, než přímý příbuzný (nemůže to být babička, dědeček, teta, strýc)
co přesně má adoptivní rodič za úkol: stane se novým rodičem se vším všudy a natrvalo.
O osvojení vždy rozhoduje soud. K tomu, aby šlo mé dítě do adopce, je potřeba můj souhlas. 

Není ale potřeba v případě, kdy o dítě nejevím vůbec žádný zájem (3 měsíce), sociální pracovnice 
OSPODu mne na to upozornila a já i přesto zájem nemám. 

Pokud dám souhlas s předá-
ním dítěte do adopce, můžu ho 
vzít zpátky do té chvíle, než je 
dítě na zkoušku svěřeno 
budoucím adoptivním rodičům 
(před-adopční péče). 

Souhlas e svěřením dítěte do 
adopce můžu dát i předem, 
třeba v momentě, kdy jsem 
těhotná, musím ho pak po 
uplynutí šestinedělí potvrdit. 
Mám pak ještě 3 měsíce na to 
vzít svůj souhlas zpátky. 

+ pro dítě = dítě získává úplně 
novou rodinu se vším všudy

D) MÉNĚ BĚŽNÉ 
MOŽNOSTI

PORUČENSTVÍ S PÉČÍ

kdo pečuje: příbuzný, blízká osoba, 
profesionální pěstoun

co má poručník za úkol: vychovává 
a poskytuje běžnou péči, spravuje 
majetek dítěte, podléhá dozoru 
soudu, k některým rozhodnutím je 
třeba souhlas soudu

+ pro dítě - vyrůstá v rodinném 
prostředí

PORUČENSTVÍ BEZ PÉČE

kdo pečuje: příbuzný, blízká osoba, 
profesionální pěstoun či OSPOD

co má poručník za úkol: zastupuje 
dítě a spravuje jeho majetek, 
k některým rozhodnutím je třeba 
souhlas soudu, pečovat může nadále 
rodič

OPATROVNÍK

kdo pečuje: kdokoliv, koho určí 
soud

co má poručník za úkol: hájí zájmy 
dítěte, rozsah stanoven soudem
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Podstatné je, že nejste zodpovědný za to, 
co dělá váš partner/ka. Jste odpovědný za 
svůj život a své děti.

Pokud dochází ve vaší k rodině k psychické-
mu nebo fyzickému násilí, neváhejte a za-
čněte situaci řešit.
Závislost vašeho blízkého není něco, o čem 
je snadné mluvit. Podobně na tom mohou 
být vaše děti, mohou se stydět, skrývat si-
tuaci doma, stranit se kamarádů, uzavírat 
se do sebe, zhoršit se ve 
škole, v chování, zlobit se 
na vás...

Zvažte, zda je bezpečné, abyste nechá-
vali vaše dítě s partnerem samotné, mi-
mochodem, i to je dobré téma na probrání 
s někým nestranným.

Pokuste se dítěti, přiměřeně jeho věku, vy-
světlit, co se doma děje a mluvte s ním, jak 
to celé prožívá, jak mu je, jestli se nechce 
na něco zeptat.

Vyhledat pomoc je dobrý krok k řešení. Váš 
blízký si málokdy do-
káže pomoci sám, ně-
kdy to trvá dlouho, než 
své chování nahlédne 
a  je ochoten něco mě-
nit. V této době není ve 
vašich silách jeho postoj 
k braní či pití změnit. Ně-
kdy pomůže i to, že rodi-
ně dojde trpělivost a za-
čne věci měnit a chránit 
sama sebe.

A  jak mu tedy pomoct? 
Nabízejte konkrétní pomoc, ale 
jen pokud to váš blízký chce a je 
ochoten měnit své užívání a cho-
vání. Ve svém pomáhání nezapo-
mínejte na sebe, své děti a klid ro-
diny.

www.mamaadrogy.cz

MŮJ 
 

BERE

Bere váš partner/partnerka drogy nebo má 
problémy s alkoholem a vy mu chcete pomoct?

roblém se zneužíváním může zásadním způsobem 
ovlivnit nejen uživatele samotného, ale vás, vaše děti, 
celou rodinu a vztahy mezi blízkými. Kvůli velkým pro-

blémům a snaze mu pomoct se může stát, že tak trochu za-
pomenete na sebe nebo vaše dítě.
Situace, ve které se nacházíte, je hodně náročná a můžete se 
cítit zoufale a bezmocně. Nezapomeňte, že máte plný nárok 
na odbornou pomoc stejně jako váš blízký-uživatel. Nebojte 
se vyhledat odborníka a proberte s ním celou situaci, mluvte 
i o svých nejistotách a pocitech.

NEZAPOMEŇTE,  
že pokud dítě o situaci 
nemluví, neznamená to, že to 
neprožívá a nevnímá. Pro dítě 
je důležité, aby mělo alespoň 
jednu osobu, které věří a na 
kterou se může vždy a za 
každé situace obrátit.
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Výživné Zanedbávání péče  
o nezletilé dětiKdy musím platit výživné na děti?

Vyživovací povinnost mají rodiče od narození 
dítěte až do doby, kdy je schopné se samostat-
ně živit. Nicméně vzhledem k  tomu, že nikde 
není stanovena částka, kterou by měli na dí-
tě přispívat, je neplnění takové vyživovací po-
vinnosti obtížně vynutitelné. Proto je potřeba 

v některých případech přistoupit ke stanovení 
výživného soudně na návrh jednoho z rodičů, 
zletilého dítěte, případně z iniciativy státu, tře-
ba pokud je dítě svěřeno do pěstounské péče.
Při stanovení výše výživného se vychází jak 
z příjmů obou rodičů, tak z potřeb dětí. Přitom 
se nepřihlíží jen k tomu, jaké peníze skutečně 

rodič má na živobytí, ale i  k  tomu, co by mít 
mohl, s ohledem na kvalifikaci a pracovní mož-
nosti na trhu práce. Samotný fakt, že někdo 
užívá návykové látky, pokud zároveň například 
nepodstupuje léčbu závislosti, obvykle ne-
ní důvodem pro nestanovení výživného či pro 
nižší výživné.

Co hrozí, pokud výživné neplatím?
Jednak se zvyšuje dluh třeba o  náklady na 
exekuci. Zároveň zde hrozí zahájení trestní-
ho stíhání pro trestný čin zanedbání povinné 
výživy. V  případě, že se dostanete do pro-
blémů s  placením, plaťte alespoň část pe-
něz a snažte se dosáhnout snížení výživné-
ho. A to třeba i dočasně. Důvodem pro snížení 
výživného může být třeba to, že jste v  léčbě 
a  klesnou vám tedy příjmy. Léčba závislosti 
a snaha o snížení výživného jsou často důvo-
dem, proč není neplacení výživného posuzo-
váno jako trestný čin. 

Občas se lze setkat také s případy, kdy povin-
nost platit na dítě má otec, který není biologic-
kým otcem dítěte, nejčastěji manžel, který je 
automaticky považován za otce. Bránit se lze 
podáním žaloby na popření otcovství. Důleži-
té je ale dodržení termínů daných občanským 
zákoníkem pro podání takového návrhu k sou-
du. Proto je vhodné co nejdříve vyhledat práv-
níka a poradit se, jaké jsou možnosti řešení.

N
edostatečná péče o  nezletilé děti 
může mít právní následky, ne vždy 
se však bude jednat o  tak závaž-
né jednání, které je posuzováno ja-
ko trestný čin. Zanedbávání pé-

če o děti však vždy může vést k přijetí opatření 
ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD) a v krajním případě může dojít rozhod-
nutím opatrovnického soudu ke svěření dětí do 
péče jiné osoby (druhého rodiče, pěstounů, pra-
rodiče), příp. do ústavní péče (např. Klokánek, 
dětský domov).

Je trestné vodit s sebou dítě 
po drogové scéně?
Podle konkrétních okolností by se mohlo jed-
nat o přečin Ohrožování výchovy dítěte (§ 201 
trestního zákoníku), neboť to může vést k ohro-
žení rozumového, citového nebo mravního vý-
voje dítěte.

Je trestné si před dítětem aplikovat drogu?
I v tomto případě by se mohlo jednat o přečin 
Ohrožování výchovy dítěte, ale nelze vyloučit 
ani trestní stíhání pro Šíření toxikomanie.

Když člověk zanedbává své dítě (např. 
ho nechá doma zavřené, když si jde 

sehnat drogy), nemá pro ně dost 
jídla či jiných věcí, je to trestné?
Pokud by rodič ponechal samo dítě, které si ne-
může opatřit pomoc a vystavil je tím nebezpečí 
smrti nebo ublížení na zdraví, jedná se o trestný 
čin Opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 
trestního zákoníku). V závislosti na okolnostech 
se zvyšuje trestní sazba, např. přísnější trest 
(1 rok až 5 let odnětí svobody) hrozí tomu, kdo 
opustí dítě mladší 3 let, nebo kdo opustí dítě 
a vystavuje je tím nebezpečí smrti nebo škody 
na zdraví (např. v důsledku nedostatku jídla, ab-
sence dozoru a tedy rizika úrazu dítěte apod.).  
Chudoba však není trestná. Pokud je rodič v ob-
tížné sociální situaci, je na místě, aby požádal 
o pomoc stát.

S jakými těžkými právními 
problémy u lidí, kteří berou drogy 
a mají děti, jste se potkali?
Nejhorší z pohledu následků jsou případy týrání 
dětí, tedy případy hrubého a bezcitného zachá-
zení v  oblasti fyzické či psychické (např. velmi 
nebezpečné třesení s  malým dítětem, trestání 
dětí bitím či odpíráním komunikace, odpíráním 
jídla).

Za Právní poradnu A.N.O. zpracovali  
advokáti Hana Fidesová a Jan Vobořil.

Zeptali jsme se PRÁVNÍ PORADNY A.N.O.: Vyživovat dítě je 
jednou ze základních povinností rodičů. Jak je to právně 
s povinností platit výživné? Lze jít za neplacení do vězení?JUDra

PRávNí 
PORADNa 

A.N.O.
Koněvova 95, 130 00 Praha 3–Žižkov 

T: 222 582 932, M: 736 760 701 
E: ppano@asociace.org 

W: poradna.asociace.org
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Láďův    
příběH

PaVlína kubečková 
z plzeňSkého Pointu 
14 zkoumala, jaká je 
kValita rodinNých 
vZtahů u oSob závislých 
na návykovýcH látkách 
a bez domova. 

láďovi je 21 let, dva roky 
žije na ulici. Přebývá buď 
ve vybydlených garážích, 
n e b o  n a  s q u a t e c h 

s  dalšími lidmi bez domova. 
Užívá injekčně pervitin. Láďa se 
narodil do úplné rodiny. Oba jeho 
rodiče však hojně konzumovali 
alkohol. Otec si občas pro zvýšení 
rauše aplikoval i pervitin. O obou 
biologických rodičích říká, že byli 

závislí na alkoholu. Odtud vzešel 
i  jeho odpor k  této návykové 
látce. Ani matka, ani otec se 
o  Láďu nestarali. Měli problémy 
spíše sami se sebou. Na období, 
kdy s  nimi vyrůstal, vzpomíná 
takto: „Od malička jsem viděl 
jenom bídu, mlácení, stres. Spal 
jsem na lavičce. Dělal jsem si, 
co jsem chtěl. Jsem takový dítě 
ulice. V mých čtyrech letech jsem 
si šel ve dvanáct v  noci domů.“  
Postrádal jakoukoli péči a zájem 
o svoji osobu. 

S  rodiči vyrůstal do 6 let, pak 
jim byl z  péče soudně odebrán 
a umístěn do výchovného ústavu. 
K místním pracovnicím získal vel-
kou důvěru. Tedy zvláště k jedné 
z nich. Ta si ho oblíbila a začala si 

ho brát na návštěvy domů. „Jedna pa-
ní si mě začala brát z výchovnýho ústa-
vu z Hostouně. Dala mi lásku, chápání, 
volnost. Dala mi to, co mi vlastní mat-
ka s tátou nedali.“  Tato pracovnice po 
určitém čase požádala o svěření Ládi 
do pěstounské péče. Díky tomu se do-
stal opět do rodiny. Na období, kdy žil 
v této rodině, má příjemné vzpomínky. 
Zde poprvé zažil, co to znamená láska 
a štěstí. K ní měl a  i v současné době 
má hlubší vztah než k biologickým ro-
dičům. Přesto v dospělosti vykazuje sil-
nou citovou deprivaci. 

Poté, co mu bylo 18 let, se z pěstoun-
ské rodiny odstěhoval. Podařilo se mu 
najít si práci i  bydlení. Když se to do-
zvěděl jeho biologický otec, požádal ho 
o spolubydlení. Do té doby žil totiž jeho 
táta na ulici. Bohužel tím, že byl závis-
lý na alkoholu, nepracoval, měl velkou 
finanční spotřebu. Neměl žádný příjem, 
proto ho finančně podporoval právě Lá-
ďa. Ten však po čase již neměl dostatek 
prostředků na úhradu otcových a svých 
výdajů a o bydlení přišel. Oba skončili 

na ulici. Zde také poprvé „ochutnal“ Lá-
ďa pervitin.  

Svého tátu viní za to, že na ulici skon-
čil i on. Z toho důvodu k němu má po-
vrchní a chladný vztah. Paradoxem je, 
že oba dva navštěvují naše kontakt-
ní centrum. Spolu ale komunikují jen 
velmi zřídka. Naopak Láďova biologic-
ká matka pracuje a bydlí v bytě. Avšak 
o kontakt se synem nejeví žádný zájem. 
Přestože má Láďa mnoho sourozenců, 
vzájemně se příliš nepodporují. Většina 
z nich totiž žije na hranici životního mi-
nima a on jim nechce přidělávat starosti.

Co si o příběhu myslíte? Potkalo vás ně-
co podobného? Nikdo z nás si bohužel 
rodiče nevybírá. Ale myslím si, že kaž-
dý z nás si může ze svého životního pří-
běhu vzít to dobré a ze špatného se po-
učit. Důležité je najít si životní cíl a za 
tím jít. Nikde nestojí, že musíme žít ja-
ko naši rodiče. 

Pavlína Kubečková, DiS.,  
Kontaktní centrum Point 14, z. ú.

Point 14, z.ú., Kontaktní centrum, Husova 14, Plzeň 

VEDOUCÍ: Mgr. Denisa Holá,  
EMAIL: hola@point14.cz, Tel. +420 777 256 136
KOORDINÁTORKA SLUŽBY: Pavlína Kubečková, DiS.,  
EMAIL: kubeckova@point14.cz, TEL.: +420 777 064 473

OTEVÍRACÍ DOBA: Kontaktní centrum (výměnný pro-
gram, rozhovory, krizové intervence, zdravotní ošetře-
ní, asistence, telefonáty, nástupy do léčby atd.):  
PO–ČT: 8:00–16:00 hodin, PÁ: 12:00–16:00, kontakt-
ní místnost (potravinový servis (nápoje), sprcha, praní 
prádla aj.): PO–ČT: 10:00–13:00
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Jen málokdo tuto knihu 
nečetl. V Německu byla 
svého času zařazena do 
povinné literatury v rámci 
tzv. primární prevence. 
Všechny školou povinné děti 
měly za úkol si ji přečíst, 
aby je odradila od horoucí 
brány pekel zvané heroin.

Wir Kinder vom Bahnhof 
ZOO, jak zní v originá-
le titul knihy i filmové 
adaptace, je jednou 

z prvních publikací, která nepokry-
tě pojednává o drogové závislosti, 
o životě na drogách. Ve své době, 
tedy 70. letech, to byl velký pře-

lom. Poprvé se západoněmecká 
široká veřejnost seznámila s pato-
sem drogového koloběhu: sehnat 
prostředky na drogy, sehnat dro-
gy, dát si drogy, zažít na chvilku 
vše obemykající pocit štěstí. A že 
takový život žily teprve 13leté dě-
ti, bylo o to více šokující. 

Roku 1978, ve věku 16 let, vypovídá 
Christiane F. v jednom procesu ja-
ko svědkyně. Její výpověď zaujme 2 
reportéry známého časopisu Stern, 
kteří chtějí interview a pozvou ji na 
dvě hodiny k rozhovoru. Z dvou ho-
din se stanou dva měsíce a později 
autobiografické dílo, které v jistém 
smyslu zvrátilo tehdejší názory zá-
padoněmecké společnosti na mla-
distvé, kteří jsou závislí na dro-
gách. Ze seriálu časopisu se stane 

kniha, která později poslouží i jako 
filmová předloha. 

Christiane vypráví svůj příběh 
„prostého, leč šťastného děvčátka 
z venkova“, které se přestěhuje do 
berlínského sídliště Gropiusstadt, 
betonového města bez jakéhoko-
li vyžití pro mladistvé. Projde roz-
vodem rodičů, který nastane v dů-
sledku fyzického napadání od otce 
alkoholika, rozloučí se se svojí se-
strou, která se i  přesto rozhodne 
žít s  otcem, a  zůstane tak s  těž-
ce pracující matkou a jejím novým 
přítelem Klausem, kterého z  ce-
lého srdce nesnáší. Brzy se chyt-
ne „špatné party“. Začne hulit trá-
vu a testovat různé jiné drogy, až 
se dostane k heroinu. Najde svo-
ji první lásku Detleva, který ji 
do závislosti víceméně zatáhne, 
a  fetují spolu. Propadají se stá-
le hlouběji a hlouběji do závislos-
ti. Kradou, prostituují se, spí na 
ulici, žebrají, je jim špatně fyzic-
ky i psychicky. Párkrát se poku-
sí přestat, leč marně. Kniha kon-
čí tzv. otevřeným koncem. Matka 
Christiane odebere z  Berlína 
zpět na venkov, kde ji donutí ab-
stinovat. Na zadní straně přeba-
lu knihy však u  některých vydání 
najdete vzkaz, že Christiane zno-
vu fetuje, neboť za tuto knihu do-
stala značný finanční obnos, který 

jí ke drogám zpět přivedl. Jak prav-
divé, že?

Film je natočený přesně podle kni-
hy, jen vynechává určité pasáže – 
jak už to tak u filmových adaptací 
bývá. Např. výpovědi dalších osob, 
které v  knize figurují, Christiani-
ny matky, vyšetřovatele, kamará-
dů, kteří zemřeli na předávkování 
apod. Z  většiny recenzí dostup-
ných na internetu se dozvíte, že 
kniha i film působí těžce depresiv-
ně. Na čtenáře či diváka dýchá ona 
frustrace z neustále se opakujícího 
drogového kolotoče a bezmocnost 
se ze závislosti vymanit. Je to vel-
mi jímavý a zároveň děsivý příběh. 
Dle mého názoru film může půso-
bit více naturalisticky. Je jasné, že 
účelem filmu je nastolit divákovi 
velmi syrový (a  ošklivý) obraz ži-
vota na drogách. Z malého, krás-
ného děvčátka se stane nezdravě 
a  zoufale vypadající narkoman-
ka. Kniha není až tak jednomysl-
ná. Obsahuje i  „vzkaz mezi řád-
ky“. Samozřejmě, ne každý čtenář 
může mít tento dojem. Jistě jsou li-
dé, kteří odloží knihu čistě zděšeni 
a znechuceni. Ale na mne osobně 
(a po studiu pramenů na internetu 
vím, že nejsem sama) silně půso-
bila i  Christanina fascinace heroi-
nem. Z  některých jejích výpovědí 
bylo cítit, jak ji vlastně droga baví 

a  uspokojuje. Až z  toho člověku 
„svrbělo v žilách“. 

Zajímá vás, jak to všechno vlast-
ně s Christiane F. dopadlo a co dělá 
nyní? Víme to. Vydala totiž druhou 
knihu. Jmenuje se Můj druhý život. 
Sepsat ji jí pomohla novinářka Son-
ja Vulkovic. Kniha si všeobecně ne-
získala takovou slávu jako její kul-
tovní první díl. V hodnoceních ji lidé 
spíše kritizují jako sebelítostivý ty-
átr jedné nechvalně proslulé cele-
brity. Obsahem je Christianin život 
od vydání My děti ze stanice Zoo až 
do nynější doby, kdy jí je něco přes 
50 let. Ve zkratce: Christiane je 
zpět v Berlíně, je již řadu let v me-
tadonové substituci, má dospělého 
syna a trpí žloutenkou typu C a dal-
šími zdravotními problémy. Netají 
se tím, že kromě metadonu je zá-
vislá na marihuaně a  občas jí to 
„ujede“ a dá si i  jinou drogu. Uvá-
dí, že ve svém životě dokázala být 
jen pár let čistá a  to bylo v  době, 
kdy ji sociálka odebrala syna a by-
lo potřeba se začít více snažit, aby 
jí byl navrácen zpět do péče. Bohu-
žel poté, co syn dovršil dospělost, 
drogám znovu propadla a na konci 
knihy popisuje, že bez metadonu si 
svůj život už nedokáže představit. 
Snaží se fungovat hlavně kvůli sy-
novi, který je pro ni vším. 

-Hana-

KuLtURNÍ 
VLOŽKa     My děti  
ze staNice 
Zoo
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Jak je to s požáry  
v souViSlosti s lidMi, 
kteří užíVaJí drogy?  

ZePtali jSme se 
vyšetřoVatele 

radka kiSlingera, 
vedoucíHo oddělení 

zJišťování příčiN 
vZniku požárů  

HaSičskéHo 
zácHranNéHo  

sboru Čr.

Je to již 8 let, co devět lidí uhořelo na 
Florenci. Mezi lidmi kolují o příčinách 

tohoto požáru různé teorie. Jak to bylo? 
Iniciátorem požáru byla svíčka v plastové lah-
vi jako provizorní svítilna. Viník je neznámý.  

Potkáváte se jako hasič často s požáry, 
které vzniknou v obydlí lidí, kteří berou 

drogy? Jaké jsou jejich příčiny? 
S  těmito případy se setkáváme poměrně 
často. Osoby, které berou drogy, se často řa-
dí mezi skupinu obyvatelstva, které jsme si 
zařadili pracovně do kategorie sociálně slab-
ší. Obývají totiž často vybydlené domy, chaty 
a jiná provizoria. I byty, které mají v užívání, 
bývají často bez přívodu elektřiny apod. Nej-
častější příčinou požáru je nedbalost při uží-
vání otevřeného ohně v blízkosti hořlavých 
látek, případně kouření. 

A co požáry v obydlích lidí bez domova? 
Jak jsou časté a jak vznikají? 

Ano, jsou časté. Dá se to vysledovat z přehle-
du úmrtí u požárů a s tím souvisejících dalších 
zjištění, které máme. Jasně dominuje lidská 
nedbalost a neopatrnost při používání tepel-
ných zdrojů (otevřený oheň, svíčka, kouření).

Co byste doporučil lidem bez 
přístřeší, kteří chtějí topit či svítit s 

pomocí ohně (např. svíčkami, 
propanbutanovými teplomety, 

otevřeným ohněm, kamny)? 
Používat selský rozum. Velice dobře si hlídat 
všechny zdroje tepla a otevřeného ohně. 
Nedovolit, aby se tyto zdroje dostaly do blíz-
kosti hořlavých látek. Zejména pak v situacích, 
kdy již své  chování nemají úplně pod kontro-
lou (opilost, vliv drog). 

KDYŽ  
    HOŘÍ  
   VARNA…

„Požár na  
Florenci, 

a tedy sMrt 
devíti lidí, 
zPůSobila 

sVíčka 
v plaStové 
lahVi jako 
proViZorní 

sVítilna.
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SociálNí staV oSob, které zemřely 
kVůli požáru v roce 2017

62 %
eKoNoMicky  

aKtivNí

23 %
sOciáLně 

sLabý

15 %
bez 

dOmOvA



Je požár varny pervitinu nebezpečný 
i jinak než ohněm? Mohou hořící 
látky ohrozit sousedy či hasiče? 

Ano, tohle jsou hodně nebezpečná místa, kde 
vznikají nevyzpytatelné situace. Mnohdy vzni-
kají další nebezpečné látky, kyseliny apod., 
které mohou druhotně působit na vše živé 
kolem, včetně zasahujících hasičů. Případně 
vznikají výbušné koncentrace látek, které mo-
hou vést při výbuchu k poškození statiky bu-
dov apod. 

Jednou z možností obživy čtenáře 
tohoto časopisu je opalování kabelů a 

jejich vracení do sběren. Potkáváte 
se s požáry či ohni takto vzniklými? 

Ano, je to jedna z činností, které nás hasiče 
hodně obtěžuje a zatěžuje náš systém. Při pá-
lení kabelů vznikají velice husté a černé zplo-
diny hoření, které jsou vidět z velké dálky. Li-
dem se zdá, že musí hořet něco velkého. Na 
místo jsou pak povolány mnohé jednotky, kte-
ré pak jen uhasí malou hromádku kabelů a od-
padu. Je to zbytečná blokace hasičů, kteří by 
třeba mohli zasahovat u jiných, mnohem zá-
važnějších případů. 

Jsou výpary z kabelů jedovaté? 
Ano, jsou velmi jedovaté a zdraví škodlivé. 

Když začne hořet varna pervitinu, jaký 
postup byste lidem „u toho“ doporučil? 

Pokud to jde, provést prvotní hasební zásah - 
pokusit se požár uhasit. Pokud je to také mož-
né, dát pryč z blízkosti ohně další hořlavé lát-
ky, aby se požár nemohl dále šířit. Informovat 
okolí o vzniklém požáru a věc ohlásit hasičům. 
 

Když začne hořet ve stanu či na 
squatu, např. od otevřené svíčky, co 
byste doporučil jako způsob hašení?

Je to pevná látka, k  uhašení by mohla sta-
čit nehořlavá tekutina, která je v dosahu. Pak 

mnohdy stačí požár udusit - překrytím (zne-
možnit přístup kyslíku). Pokud někomu hoří 
oblečení na těle, pak může pomoci válet sudy 
a tím se snažit plamen na sobě udusit. Zásadní 
je zvládnout paniku a zachovat klidnou hlavu. 

Věnujete se školení lidí bez 
domova v prevenci požárů, 

jaký k nim máte vztah? 

Každý lidský život je hoden 
ochrany. Proto, když vidím, že 
hodně při požárech umírají li-
dé bez domova, sociálně slabí, 
narkomani, cítím nutkání, že 
s tím musím něco dělat. Patří 
to k mé profesi a dává to my-
slím smysl. 

Díky za rozhovor
-ala-

26

Při úNiku z hořícícH proStor za 
sebou zavřete dVeře, aby se požáru 
zkoMplikoVali příSuN kyslíku 
a zPlodiny hoření se nešířily do 
dalších proStor objektu.

s cigaretou v posteli – UsNoUt s hOřící cigARetOu je jeden z téměř zARUčených způsobů, jAk pOžáR způsobiT. NaVíc zAčít 
hOřet může i od "dObře" típNuTé cigARety. požár od tAkOvé cigARety může vznikNoUt i někOLik hOdin pO jejím vyhOzení, čAsTo 
se tAk vzněcUje nApříKLAd odpAd. A tOhO bývá v proVizorních obydLích mNohdy nepřeberné mNožsTví…

KONTAkTNí  
cENTRuM
Zeptali jsme se Mgr. Miro Giljana, 
jak funguje Kontaktní centrum 
Stage 5 obecně prospěšné spo-
lečnosti Progressive na Praze 5. 

Můžete představit vaše 
kontaktní centrum?
Kontaktní centrum STAGE 5 je jed-
no ze tří kontaktních center, které 
působí na území hlavního města. 
Najdete nás v  Mahenově ulici na 
Praze 5, nedaleko tramvajové za-
stávky U Zvonu. Fungujeme již 13 
let, denně k nám přijde 60-70 kli-
entů a  vyměníme přibližně 400-
450 tisíc stříkaček ročně. Kromě 
standardních nízkoprahových slu-
žeb (výměna injekčního materiá-
lu, kontaktní místnost, sprcha) se 
zaměřujeme na individuální prá-
ci s  klienty, doprovázíme klienty 
na úřady, do zdravotnických zaří-
zení, do návazných sociálních slu-
žeb atd. Nabízíme taky poraden-
ství zaměřené na pomoc při řešení 
klientovy situace. Poskytujeme 
taky základní zdravotní ošetření 

a  orientační testování na infekční 
nemoci.

Co vám udělalo radost?
V  posledních letech se snaží-
me rozvíjet myšlenku sociotera-
pie. Pod tímto honosným názvem 
se ukrývají všechny nestandardní 
aktivity, které realizujeme s klien-
ty (vaření, výlety, návštěva kultur-
ních či jiných akcí, sportovní aktivi-
ty atd.). Líbí se nám, že se s klienty 
můžeme potkat častokrát mimo 
prostory káčka a i  jinak než v kla-
sické roli pracovník-klient.

Máte zvlášť vstup do 
káčka a zvlášť vstup na 
výměnu. Jak to funguje?
Jednoduše – z  ulice jsou dvoje 

dveře, jedny na výměnu, druhé do 
kontaktní místnosti. Pokud chce 
klient využít jenom výměnný pro-
gram, tak vstoupí jenom do vý-
měnné místnosti a  naopak. Na 
výměně můžou klienti využít do-
plňkový prodej dalšího materiálu 
v automatu.

Jací jsou vaši klienti, jsou 
něčím specifičtí?
Naši klienti stárnou. Průměrný věk 
je kolem 36-37 let, výjimkou ne-
jsou i  klienti kolem 50tky. 99 % 
klientů užívá drogy injekčně. Vět-
šina lidí, kteří využívají kontaktní 
místnost, bere dlouho, jsou na uli-
ci, potýkají se s potížemi v různých 
oblastech (sociální, zdravotní, psy-
chiatrické komplikace). 

O co byste vaše klienty 
rádi požádali?
Do STAGE 5 přichází denně vel-
ké množství klientů, naše zaříze-
ní vnímají i sousedi v ulici. Prosíme 

vás o  neprovádění kšeftů, apli-
kaci drog, a  jakékoliv agrese jak 
v  našich prostorách, tak i  v  blíz-
kém okolí. Několikrát ročně spolu 
s klienty uklízíme park Husovy sa-
dy, který je v  našem sousedství, 
a vždy tam vysbíráme hodně toxi 
bordelu. Buďte prosím ohleduplní 
jak k nám, tak k našemu okolí. Kro-
mě toho, že je nám to nepříjemné, 
tak konfliktní situace můžou ohro-
žovat existenci našeho, ale i  dal-
ších podobných zařízení.

Nějaké vzkazy čtenářům?
S  většinou z  vás se potkáváme 
delší dobu, zažili jsme spolu růz-
né situace a máme vás rádi. Buď-
te na sebe opatrní, a pokud zatím 
nechcete s  braním přestávat, tak 
berte aspoň co nejmíň ohrožující 
formou, abychom se mohli potká-
vat i  nadále. Těšíme se na setká-
ní s vámi.

Za STAGE 5
Miro Giljan

NOVINkY vE STAgE 5
V tomhle roce Stage 5 začalo 
spolupracovat s  ordinací Re-
medis v  oblasti testování na 
infekční nemoci. Několikrát 
ročně přijdou kolegové z této 
ordinace a  umožní klientům 
odběry z plné krve. Týden na 
to přijde lékař a  sděluje kli-
entům výsledky. Výhodou je 
možnost navázaní na nový 
způsob léčby Hepatitidy C, 
který v Remedis umožňují.

KONTAKTNÍ CENTRUM STAGE 5,  
Mahenova 4, Praha 5

W: www.progressive-os.cz/Stage-5
FB: www.facebook.com/kcstage5

OTEVÍRAČKA: Výměna: Po, St, Čt, Pá: 
10.00–18.00, Út: 13.00–18.00
Kont. místnost:  Po–Pá: 13.00–18.00 
Sprcha: Po, St, Pá: 11.00–13.00
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OTTO MANN  Otto je naprosto ší-
lený řidič školního autobusu, který každé rá-
no dováží studenty do Springfieldské základní 
školy. Otto je téměř trvale pod vlivem lehčích 
drog – především marihuany, ale také se rád 
napije a otestuje nějaké houbičky. Jeho největ-
ší láskou je heavy metal. Chová se a mluví jako 
věčný teenager z osmdesátých let.

IRON MAN Tony Stark je maji-
tel továrny na zbraně hromadného ničení a od 
útlého věku génius. Při jedné prezentaci svých 
zbraní ve Vietnamu během vietnamské války 
byl zasažen šrapnely a zajat padouchem, kte-
rý ho po operaci nutil sestrojit nejmoderněj-
ší zbraně. Vynalezl ocelový oblek a magnetic-
ké zařízení, které brání střelám, aby jej zasáhly. 
Uteče a zpátky doma zjistí, že bez magnetické-
ho zařízení by zemřel, proto ho musí každý den 
dobíjet v obleku Iron Mana. Projde těžkou zá-
vislostí na alkoholu. Přestože měl Stark nave-
nek vyznívat jako zhýralý milionář a sukničkář, 
pod tuhou kovovou skořápkou Iron Manova 
brnění se ukrývá zranitelný muž se zlomeným 
srdcem – a to skoro doslova. Zakládá asociaci, 
do které se musí všichni superhrdinové regist-
rovat a získat povinný trénink. Samotného To-
nyho k tomuto rozhodnutí vedly další stupňující 

se výčitky svědomí, především poté, co v opi-
losti ve své zbroji málem zabil civilistu.

BENDER RODRIGUEZ
Diváky nejoblíbenější postava seriá-
lu Futurama. Kouří, pije alkohol a  mlu-
ví sprostě, kdo by ho nemiloval! Vyroben byl 
v roce 2996 v Tijuaně v Mexiku. Původně pra-
coval jako ohýbací robot, ale nyní pracuje ja-
ko poslíček v donáškové firmě Planet Express.  
Bender je sociopat, 
patologický  
 
 

lhář, alkoholik, gambler, kuřák a egoista. Ben-
der ze sebe často dělá tvrďáka, ale uvnitř je to 
citlivý robot. Jeho záliby jsou kouření, pití alko-
holu (bez kterého nemůže fungovat) a také va-
ření. Bender dokáže z každé situace vyždímat 
maximum peněz ve svůj vlastní prospěch. Je-
ho oblíbenou hláškou je: "Polib mi můj naleš-
těnej zadek!“

BRIAN GRIFFIN
Brian se narodil v kotci, jako pes, ovšem hned 

po narození byl oddělen od své matky (na-
rodil se s  cigaretama v  kožichu). Vy-

studoval vysokou školu (Brown Uni-
versity na Rhode Islandu). Byl 
bezdomovec, vydělával si mytím 
čelních skel aut, když jednou po-
tkal Griffinovi. Petrovi bylo Briana 
líto, a tak si ho nechali, od té do-
by je členem Griffinovic famílie. 
Je kuřák a pravidelně utápí svůj 
žal v alkoholu. Nejraději má su-
ché Martini. Nebrání se ani expe-
rimentování s nejrůznějšími psy-

chotropními látkami. Nejraději má 
marihuanu. Je nešťastně zamilo-

vaný do Lois Griffin. Je dobrý zpěvák 
a hudebník.

-HANA-

Vybrali jsme pro Vás hrdiny 
animovaných „pohádek“, které mají 
k alkoholu či drogám kladný vztah. 
Chtěli jste být jako oni? A povedlo se?

NáJEzDY PRO hVězDY

ANIMOVANe celebrity

A

co děti, mají si kde hrát? 
Dnešní mládež ano, a hlavně 
po večerech. A  díky tomu se 

opět začaly tvořit služby právě pro 
takovéto mlaďochy. 
Kontaktní práce v prostorách noč-
ní zábavy. Tak se tomu říká. A cože-
to vlastně je? Je to dosti podobné 
tomu, co znáte od svých teréňáků 
a káčkařů. Jenom v klubu a v noci. 
Jsme na párty (střízliví, docela čas-
to jako jediní), před sebou na sto-
lečku máme nachystaná lákadla. 
Ovoce (vypadá krásně, barevně, 
má v sobě spoustu vody a vitamí-
nů a ovocný cukr pomáhá odbou-
rávání alkoholu), obyčejnou pit-
nou vodu, letáčky s  informacema 
o tom, s čím se návštěvníci mohou 
setkat – od drog, přes pohlavní ne-
moci až po rizika spojená s injekční 
aplikací. Minerální šumivé tablety, 
špunty do uší a alkoholtester, aby-
chom byli schopni říct, za jak dlou-
ho člověk, třeba, může sednout 
za volant. A  taky tlakoměr, proto-
že někdy se fakt hodí vědět, jestli 

- třeba skrz kombinování různých 
drog - není člověk před infarktem.
A  k  tomu všemu tam jsou mini-
málně dva usměvaví lidé, kte-
ří velmi rádi nabídnou ucho, 
když někdo přijde s  problémem. 
Pro takové, co přecenili své sí-
ly v  boji s  omamnými a  psycho-
tropními látkami, je tu pohodlná 
chillout zóna (místo, kde je men-
ší hluk, klid a dá se tam odpoči-
nout). A pro všechny případy má-
me s sebou také nějaké stříkačky, 
protože i  ti, co berou nitrožilní 
stravu, chodí na párty. A když už, 
tak čistou!
Kde nás můžete potkat? To je do-
cela složitá otázka. Ve větších 
klubech v Praze nebo v krajských 
městech narazíte na podobný 
stánek poměrně často, jinde se 
programy teprve rozjíždějí. Pra-
videlnou zastávkou jsou letní hu-
dební festivaly. 

Potkali jste nás někdy?
-Zadek-

PÁÁÁRTY!!!

POMOC  
NA PÁRTY 

Čím dál tím 
častěji můžete 

potkat v klubech 
či na festivalech 
stánky s pomocí, 

pro ty, kteří 
divočí s drogami. 

Říká se tomu 
kontaktní práce 

v prostorách noční 
zábavy. Pracovníci 

nabízí krizové 
poradenství ve 

stíze či depce, ale 
také jen možnost 

si popovídat. 
Často mají také 

alkotester, nabízí 
změření tlaku 
či jen se napít 
a odpočinout. 
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drogový bulvár

KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186, 
605 240 501, So–Po 
13–20, Út–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

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 7.30-12.00, 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
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 9.30–18.00, 
Út 10.00–18.00

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8.00–16.00

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 211 483,  
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

KC MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 326 303 467
Po, St, Čt, Pá 10–17,  
Út 12–17

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

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

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

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

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9.30–14.00
Út  11.00 – 15.30
St, So, Ne 15.00–19.30
Čt 16.00–20.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 605 883 994
Praha 4, 11, 14
tel.: 732 898 829

STREETWORK DROP IN
tel.: 731 315 214
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

koNtaktní centra v kraJských městech.
Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktním 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 nebo na  
www.drogy.net/databaze-kontaktu

 teréNní 
programy 
v praZe

k-centra  
ve StřednícH 

ČechácH

KVŮLI FETUJÍCÍ DCEŘI SE MUSELA ZBAVIT MANŽELA!  Papež František: Výrobci drog jsou obchodníci se 
smrtí  GIBS obvinila policistu z Děčínska z prodeje drog, přiznal se  VĚZEŇ SE POKOUŠEL ZA MŘÍŽE PRO-
PAŠOVAT DROGY V ANÁLNÍM OTVORU  Drama při silniční kontrole: Muž v autě narychlo snědl hromadu drog 

 Vězeň zemřel po metadonu. Bachař dostal podmínku  Češi patří k největším pijanům v Evropě, stát na nich prodělává 
 ČTVRTINA LIDÍ NAD 15 LET KOUŘÍ, VĚTŠINA DENNĚ

SUBUTEX NEBO ŽIVOT
Děsivý zážitek má za sebou praktický lékař z francouzské Mar-

seille. Zřejmě proto, že jako jeden z mála ve městě má otevřeno 
i v neděli, přepadla jeho ordinaci skupina uživatelů drog, kte-

ří se násilím dožadovali receptů na Subutex. Nejprve dle svědků hodili 
do čekárny granáty se slzným plynem, pacienty i lékaře pak ohrožovali 
střelnými zbraněmi. Lékaře věznili v ordinaci 15 hodin a kromě receptů 
si nakonec odnesli i jeho počítač. Za PC, kde jsou mj. i citlivé údaje o pa-
cientech, požadují "výkupné" 10 tisíc eur.

PŘIBÝVÁ PŘEDÁVKOVÁNÍ 
Mezi problémovými uživateli drog 
v Česku přibývá uživatelů opioidních 
analgetik, jako je fentanyl, morfin 
nebo oxykodon. Uvádí to nová Vý-
roční zpráva Národního monitoro-
vacího střediska, která sleduje da-
ta za rok 2017. "Závislí hledají pro 
ně pokud možno optimální drogu. 
To znamená tu, která jim poskytne 
efekt za přiměřenou cenu. Pokud 
není dostupná jiná alternativa, tedy 
substituční léčba, případně droga 
z černého trhu, sahají třeba k opio-

idním analgetikům,“ vysvětlil nárůst 
vedoucí střediska Viktor Mravčík. 
Meziročně přibylo i případů pře-
dávkování, zejména právě opioidy - 
v registru pitev bylo identifikováno 
19 takových smrtelných předávková-
ní, 8 z nich měl na svědomí fentanyl. 
Odhadem žije podle zprávy v Čes-
ku 47 800 problémových uživatelů 
(pervitinu a opioidů), oproti roku 
2016 jich přibyla necelá tisícovka. 
Služby jim v roce 2017 poskytovalo 
54 káček a 54 terénních programů, 
vydáno bylo 6,4 milionu injekčních 
stříkaček. 

OSOBNOST 
2018

Osobností nezis-
kového sekto-
ru pro rok 2018 

se stal Kamil Podzimek, 
terénní pracovník orga-
nizace Prevent 99 a ve-
doucí Jihočeského stree-
tworku. V oboru je již 13 
let: „Když jsem začínal 
pracovat v terénu, tak 
většina kolegů říkala, že 
tam vydržím maximálně 
3-5 let. Déle se to pros-
tě dělat nedá. V terénní 
sociální práci se přitom 
pohybuji již 13 let a ur-
čitě se ještě pár let po-
hybovat budu,“ plánuje 
Kamil. Anketa Asociace 
nestátních neziskových 
organizací oceňuje již 
třetím rokem osobnosti neziskového sektoru, které dlouhodobě přispí-
vají k tvorbě silné občanské společnosti, ceny se předávaly v prosinci na 
pražské Staroměstské radnici.
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CHEB

KADAŇ
CHOMUTOV

MOST
TEPLICE

ÚSTÍ N. L.

LITOMĚŘICE

SLANÝ
MĚLNÍK
NERATOVICE

NYMBURK

KOLÍN
DOMAŽLICE

PLZEŇ

PÍSEK

J. HRADEC

TÁBOR

HAVL. BROD

ÚSTÍ N. ORLICÍ

JIHLAVA

TŘEBÍČ
BRNO

HODONÍN UH. HRADIŠTĚ
ZLÍN

KROMĚŘÍŽVYŠKOV

PROSTĚJOV
PŘEROV

OLOMOUC

ŠUMPERK
KRNOV

N. JIČÍN

OPAVA

FRÝDEK-MÍSTEK

KARVINÁ
OSTRAVA

Č. BUDĚJOVICE

Č. KRUMLOV

BENEŠOV
PRAHA 9

PRAHA 6

PRAHA 8

KLATOVY

STRAKONICE

KLADNO

ČESKÁ LÍPA
MLADÁ BOLESLAV

LIBEREC

TRUTNOV

NÁCHOD

PARDUBICE

HRADEC KRÁLOVÉ

JABLONEC
DĚČÍN

K. VARY

SOKOLOV

ÚSTECKÝ7

LIBERECKÝ3

PLZEŇSKÝ3

PRAHA3

KARLOVARSKÝ3

JIHOČESKÝ6 VYSOČINA4 JIHOMORAVSKÝ3

ZLÍNSKÝ3

MORAVSKOSLEZSKÝ6

OLOMOUCKÝ4

PARDUBICKÝ2

KRÁLOVÉHRADECKÝ3

BABYBOXY V ČR

STŘEDOČESKÝ9

PŘÍBRAM PELHŘIMOV


