
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Slovo úvodem…  

 

Vážení čtenáři,  

vítáme vás na stránkách Street Magazinu. V tomto díle se 

zaměříme na téma: Domácí mazlíčci.  

 

Dotkneme se různých mazlíčků (žen, dětí, zvířat, strojů, perníku, 

aut, facebooku atd….) i mazlení samotného. 

 

Děkujeme za příspěvky do časopisu od dvou našich čtenářů. 

Jsme za ně rádi!  

 

Redakce SM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co nesmí pes jíst? 

Některé potraviny, které jsou pro člověka prospěšné, mohou být pro 

vašeho psího mazlíčka ohrožující. Pojďme si je společně projít.  

 Alkohol. Stejně jako pro lidi je alkohol ve větší míře toxický 
(vyvolává zvracení aj.). Pro psy je (k přihlédnutí k poměru váhy psa 
vs. člověka) alkohol toxický při menší dávce. Při velké dávce 
alkoholu hrozí i u psů otrava krve.  

 Cibule a česnek jsou pro psa jedovaté ve všech formách (vařené, 
pražené, syrové…). Česnek společně s cibulí způsobuje u psa 
hemolýzu erytrocytů (resp. červených krvinek), což v důsledku 
zapříčiní u psa anémii (neboli chudokrevnost). 

 Kofein je obsažený v čaji, kávě, energetických drincích (Redbull 
atp.) nebo fazolích. Může se nacházet také v čokoládě a jiných 
potravinách. Kofein 
způsobuje zrychlení 
srdečního rytmu, zrychlené 
dýchání. Při předávkování 
hrozí u psa smrt. 

 Hroznové víno a hrozinky, 
které se často konzervují 
cukrem, psům velmi chutnají. 
Ovšem pozření hrozinek nebo 
hroznů u psů způsobuje 
depresi, zvracení, letargii (nevnímavost) a v konečném důsledku 
selhání ledvin. 

 Mléko a jiné mléčné výrobky. V tomto případě se nejedná přímo o 
ohrožení na životě psa. Mléčné výrobky u psů způsobují průjem 
nebo alergické reakce (kožní onemocnění). 

 Bonbóny a žvýkačky, pečivo… jsou slazené cukrem, se kterým si 
(ve větším množství) organismus psa nedokáže velmi dobře poradit 
a přebytečný cukr neukládá, nespaluje a nevylučuje snadno jako 
člověk. Typickým příznakem je průjem nebo letargie. V dalších 
stádiích dochází k záchvatům a selhání jater. V dietních potravinách 
tohoto typu bývá namísto cukru obsažena chemická látka s názvem 
xylotil, který je pro psy také toxický. 

 Čokoláda. V čokoládě je obsaženo více složek, které jsou pro psy 
toxické. Mezi příznaky patří třes, záchvaty,… Při pozření většího 
množství hrozí poruchy srdečního rytmu a smrt psa. 



 Kosti a tučné odřezky z jídla. “Tučné nejím, dávám to psovi” - 
jednoznačně špatný přístup. Tučné maso, které pes sežere ve 
větším množství, může způsobit zánět slinivky břišní. Naopak kosti 
mohou způsobit natržení či protržení trávicího traktu psa, především 
ty vařené (nebo jinak tepelně upravené). Pro psy jsou vhodné pouze 
ty kosti, které se nelámou, ale drolí (velké hovězí kosti). 

 Ovoce - broskve, švestky a tomely. Sežrání psem těchto typů 
ovoce (v praxi pecek, které obsahují kyanid - švestky a broskve) 
může způsobit zánět střev či střevní obstrukce. Člověk ví, že pecky 
od broskve se jíst nemají, ale ví to i Váš pes? 

 Vejce. Slepičí, křepelčí nebo pštrosí - vždy nastává riziko, a to při 
podání syrového vejce psovi. Zde nastávají tři rizika. Prvním z nich 
je bílek, který může u psa vyvolat zvracení. Druhé riziko tvoří 
zanesení nežádoucích bakterií do trávicího traktu psa (E. coli a 
Salmonella, které se mohou v syrovém vejci vyskytovat). Poslední 
riziko tvoří enzym, který se vyskytuje v syrových vejcích, tento 
enzym u psů narušuje absorbování vit. B. 

 Syrové maso a syrové ryby mohou stejně jako syrová vejce 
obsahovat bakterie. Losos nebo pstruh (i další ryby) mohou 
obsahovat parazity, které zapříčiní fatální následky, a to do dvou 
týdnů. Prvotním projevem je zvracení a zvýšená teplota u psa. 

 Sůl. Nadměrné přijímání soli u psa způsobí pocit žízně, dehydrataci, 
narušení rovnováhy sodných iontů,… Mezi příznaky předávkování 
solí (NaCl) u psa patří: třes, záchvaty, deprese, zvýšená tělesná 
teplota a v konečném důsledku smrt psa. 

 Slazené výrobky, resp. cukr v nadměrném množství u psa 
způsobuje obdobné potíže jako u lidí - obezita, diabetes (cukrovka), 
zkažení a zničení zubů aj. 

 Těsto. Kynuté těsto, před tím než je upečené, logicky kyne, 
respektive nabývá na objemu. Stejný proces se s ním bude dít i v 
psím žaludku, přičemž může zapříčinit silné bolesti. Přičemž 
kvasinky fermentují těsto, tudíž může dojít i k otravě alkoholem. 
Vždy záleží na množství, které pes sežral. 

 Léky pro lidi. Lidská medikace, a to nejen na předpis, 
je nejčastější příčinou otrávení psa. Nikdy nepodávejte léky, které 
jsou určené pro lidi, svému psovi, aniž byste to před tím konzultovali 
s Vaším veterinárním lékařem! 

 Semena ovoce. Peckovice (mezi nejčastější patří broskev a 
švestka, které již byly zmíněny výše) i jiné druhy ovoce jsou pro psa 
jedovaté, ve většině případech jsou toxické pouze některé části 
ovoce. Pokud je nutné, aby Váš pes jedl melouny, mandarinky, 



pomeranče, banány, jablka,… Ujistěte se, že ovoce neobsahuje 
stonky, listy, jadérka, pecky aj. Ovoce, stejně jako u člověka (až na 
výjimky), ve větším množství způsobuje průjem, následně i 
dehydrataci organismu. 

 Zelenina. Mrkev, zelené fazolové lusky, cuketa, plátky okurky aj. 
Zelenina může být v upraveném stavu pro Vašeho psa zdraví 
příznivá. Například i rýže či brambory jsou v pořádku. Ale pokud je 
Váš pes jedlík, dejte si pozor na to, aby nejedl např. syrové 
brambory přímo ze záhonu či jinou syrovou zeleninu. 

Ze stránky www.psiusmev.cz pro vás vybral Jirka z káčka v ST. 

 

 

 

 

Mazlení na káčku ano či ne? 

Kontaktní centra nabízejí řadu služeb pro osoby, které jsou závislé na 

NNL nebo alkoholu. Pro využívání těchto služeb je zapotřebí dodržovat 

jisté zásady, pravidla.  

Tu a tam se nám všem stane, že je nám někdo jiný více sympatický a rádi 

s ním trávíme čas. Na káčku může být klient s pracovníky i dalšími klienty 

v běžném mezilidském kontaktu. Kontakty mezi pracovníky a klienty 

kontaktního centra musejí vždy zůstat na profesionální úrovni a nikdy se 

vzájemně nesbližujeme. Tedy, i když se nám druhý člověk hodně líbí, je 

nám sympatický, NIKDY se s danou osobou neobjímáme (nemazlíme), 

ponecháváme každému člověku volný jeho osobní prostor.  

Dá se říci, že mazlení mezi lidmi v kontaktních centrech je zakázané, ale 

mazlení s Vaším domácím mazlíkem – psem „tabu“ není.  Tedy odpověď 

na otázku v názvu článku je vlastně ANO i NE.  

Mějte se Lukáš KC ČB 

 
 
 



Zdravím jsem automat na HR materiál (buchnomat)  
 

Věk: to sám nevím 

Místo narození: Progresive Praha 

Aktuálně žiji: Strakonice u Káčka  

Rasa: stroj (můžu se porouchat) 

Práce: výdej buchen a materiálu 

 

 

Mám pro Vás pár informací o sobě: 

 aby jsi mě vzbudil, zmáčkni červené R a já začnu fungovat, 

ale dej mi čas… 

 když zmáčknete tlačítko s druhem krabičky, který chcete, tak 

já vám ukážu, jestli ji mám, pokud ji nemám, nemá cenu do 

mě nic házet, bohužel už pak nejsem schopný vám peníze 

vrátit 

 nevracím drobné a píšu, když jich nemám dostatek (Pokud 

do mě hodíte víc, tak po výdeji krabičky vám drobné 

nevrátím.) 

 tým KC mě pravidelně kontroluje, ale může se stát, že to 

nezjistí včas, můžete za nimi přijít a oni sjednají nápravu 

 já vydávám krabičky za peníze, v KC Vám dají vše zadarmo,  

postarají se i o vaše použité nádobíčko 

 visí na mně z boku kontejner na špinavý buchny, můžete je 

do něj hodit a nemusíte řešit jejich likvidaci 

 nemá cenu na mě vztekle bušit, ničemu to nepomáhá, a 

pokud o mně budete vědět všechny výše uvedené věci, tak 

Vás nerozčílím  

 udržujte kolem mě čistotu, já vám také nerozhazuji bordel 

v obýváku 

                                                                               Jindra z káčka ST a PT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme autorovi z Týna nad Vltavou. 

 (Barevně k vidění na „edekontaminace.cz“ v sekci „knihovna“ – „Street Magazine 41“) 



Rozhovor s mistrem Perníkem 

Do redakce jsme pozvali Pervitin, aby nám odpověděl na pár otázek. K naší 

radosti pozvání přijal a na třetí domluvenou schůzku skutečně přišel. Usadil své 

pozadí do našeho omyvatelného křesla, usmál se a zapálil si cigaretu, i když je u 

nás kouření zakázané. Měl dost specifický chemický deodorant. 

Jak si přečtete, tak rozhovor nebyl zrovna úspěšný, ale již se domlouváme po FB 

s Extází, že by taky někdy zašla, to by mohlo snad dopadnout líp. A nyní již 

k samotnému rozhovoru: 

Redaktor: Jak vám mám říkat? Perníku? Matro? Piko? Parno? Methe?... 

Pervitin:   Stačí jen:  Pane.  

Redaktor: Dobrá. Pane, zaujalo mě hned na začátku to, jak vypadáte. Zatím, co 

tělo máte krystalicky bílé, vaše ruce a nohy hrají všemi barvami. Žlutou, rudou, 

modrou… támhle to je černá, že? 

Pervitin:   Jo. To je otázka varu a toho, kdo vaří. Kvalitu nemůže dostat každej. Ta 

se musí zasloužit. 

Redaktor: Zasloužit? 

Pervitin:   Jo. Chce to nebejt línej,  bejt věrnej a dělat svý. O tom mluvit nechci.  

Redaktor: Není, ale čistota důležitá? Kvůli rizikům a … 

Pervitin:   Hele, řek sem, že o tom mluvit nechci. Nechtěj poznat, co dělám 

s lidma, co mě neposlouchaj.  

Redaktor: Neutíkejte mi z otázky prosím.    

Pervitin:   Já neutíkám. Já takhle žiju.  

Redaktor: Pojďme tedy na to, co naše čtenáře zajímá.  Pane, odborníci říkají, že 

čím mladší člověk se s vámi setká, tím to pro něj má větší a horší rizika. Prý, když 

si s vámi někdo potyká po třicítce, je to jiný než v patnácti či sedmnácti.  

Pervitin: Hloupost. Čím je člověk mladší, tím líp. Lépe se vládne někomu, kdo 

nezná pořádně hodnotu věcí ani svou vlastní. Kdybys viděl, co sou schopni 

udělat… Jak krásně se mi celí odevzdávaj… To nějakej umouněnec, co si drží 

práci, fotbal a trvalej vztah někde v paneláku, kde si smrkne jednou za půl roku, 

ten mě fakt nevytrhne.      



Redaktor: Myslím, že lidé nechtějí, aby jim někdo vládnul, už vůbec ne mladí, co 

touží po svobodě.  

Pervitin:   To by ses divil, jak za mnou přilejzaj. Svoboda je jedna z prvních věcí, 

kterou rádi zaplatí za to, abych jim… 

Redaktor: Co? Co jim?  

Pervitin:   Abych jim řekl, že jsou dobří. Že jsou zajímaví. Abych jim dal sílu přežít 

ten jejich život.  

Redaktor:  Co to, do prdele, říkáte? Je jasný, že jsou zajímaví, vždyť jsou to lidé, 

neskutečně dokonalé a originální bytosti. A jak je to s tou sílou přežít? Vždyť si 

za to berete daň v tom, že jim sílu žít naopak berete a necháváte je jenom 

přežívat. Šlapete na jejich krky a přitom je přesvědčujete, že jen díky vám můžou 

dýchat! 

Pervitin:   Tohle nemůžeš pochopit, když si to nezkusil.  Ať si mě dává kdo chce a 

popravdě, není všechno tak černý, jak o tom mluvíš. A proč já sem ten zlej? Co 

ten retard? Ten Ven-dal, to je pěkný kvítko a je jich víc. A já tady nemusim bejt, 

sem tu dobrovolně. 

Redaktor: Omlouvám se, nechal sem se unést. Moje názory sem nepatří, i když 

nehodlám nic odvolávat… takže Vy říkáte lidem, že jsou dobří.  

Pervitin:   Jo. Život je těžkej a nespravedlivej a komplikovanej a smutnej. Každej 

člověk má právo na podporu.  

Redaktor: V právu na podporu se rozhodně shodneme.  A co mi 

řeknete o stříkačce, jakej k ní máte vztah? 

Pervitin: Tady a teď. Tobogán, ze kterýho nechceš slézt. Jo, baví mě, co to 

s lidma dělá. Jak to rve jejich trpělivost na kousky. Stříkačka mi dává na síle, 

posiluje mojí moc.  

Redaktor: A co psychózy? Co ty hodiny prožité ve strachu?  

Pervitin:  Ti lidi vědí, že to riziko na sebe berou. A pokud někdo nespí několik 

dní, je to, že blbne a blázní jeho věc, ne moje. Kdyby armáda vysmažených každý 

den čistila ulice od odpadků, tak by vám pár případů zhroucenejch nevadilo. 

Navíc, to že se někdo bojí ještě nemusí bejt nic špatnýho, aspoň se nenudí.   

Redaktor: A když si někdo dá a nudí se?  



Pervitin: Nekaž mi reklamu. O tom mluvit nebudu.  

Redaktor: O tom lidé mohou mluvit naštěstí na jiných místech. A s lidmi, ne 

s vámi.  A mluví i o možnostech, jak žít bez Vás. 

Pervitin:   Ty mě prostě nemáš rád. Pořád na mě útočíš a já ti nic neudělal. 

Vychladni. To je kampaň proti mně nebo co? Já sem jen já, všechno dobro a zlo 

je na lidech, na tom, co udělají a jak se zachovají.  Copak já můžu za to, že někdo 

lže nebo ho nebaví sex? No, nebo že ho sex naopak úplně pohltil? Nebo že sám 

už nepozná, co je pravda?  

Redaktor: Co to děláte? 

Pervitin:   Odcházím, a buď rád hochu, že ti neotečkuju ksicht. Jsem v podmínce.  

Redaktor: A nějaký moudro pro naše čtenáře na závěr?  

Pervitin:  Když přijdeš k policajtovi, je mnohem lepší otázka „Nemáš něco?“ než 

„Nechceš něco?“.  

 

True story – Martin z terénu a z Káčka v PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jak mám začít rýmy 

a sloky těchto mých balad? 

 

Jak trefit se bolem či šprýmy, 

do každého z nálad? 

 

Zdá se, jako nemožné 

ovšem místo toho vlastně 

jako jízda na kole totožné. 

 

Při první jízdě již, 

cítil jsem se tak slastně, 

ale jízda vždy skončí 

i když, 

místo sladkostí v puse pryž. 

 

 

Od Ogyho z Prachatic 



Domácí mazlíček (aneb není mazel jako mazel) 

Co si pod tímto pojmem vlastně představit? Díky tomu, že český jazyk je velice 

rozmanitý i význam tohoto pojmu je velmi široký. Každý z nás, si v něm proto 

můžeme najít to, co máme rádi a považujeme určitou věc (předmět) za něco 

výjimečného, co nám dělá náš život příjemnější. Já jsem třeba nedávno zjistil, že 

za svého mazlíčka mohu považovat svůj oblíbený gauč. Čeká na mě, když přijdu 

domů, je mi kdykoli k dispozici a nikdy neodmlouvá.  Najdu ho vždycky na 

stejném místě, nikam mi neutíká.  

Domácí mazlíček v nejčastějším slova smyslu je v Čechách pojmenováním 

nějakého zvířete. Nejčastěji jsou to psi, kočky, rybičky nebo třeba želva. 

Zpravidla toho dotyčného pojmenujeme a rázem se z „toho“ stane „on nebo ona“. 

Člen rodiny, kamarád, parťák někdo s kým trávíme svůj čas a jistým způsobem 

nám ovlivňuje život. Jakmile totiž zvíře pojmenujete, stává se „vaším“ a máte 

vůči němu nějaký závazek. Musíte se o něj starat, krmit ho, umývat v ideálním 

případě ho hlavně mít rád. V životě, ale existují různé situace, někdy parťáka 

chcete, ale nemůžete si ho pořídit, protože na něj nemáte čas, místo kam ho 

uložit. Někdy zase místo i čas máte, ale nechcete žádného zvířecího kamaráda. 

Smutná situace nastává, když máte místo, máte čas, ale Vaše zdraví Vám 

nedovolí si chlupáče pořídit (alergie na srst). 

V takovém případě si můžete pořídit třeba 

rybičky, ty se dle mého názoru, ale nemohou se 

psím či kočičím kamarádem vůbec měřit.  

Jestli jste čtenáři, kteří aktuálně využívají 

služby káčka nebo streetu a máte nějakého 

nového mazlíka, budeme rádi, když nám ho 

přijdete představit.                 Ahoj, Lukáš Káčko ČB 



Řidič (na drogách), ten tvrdý chleba má,  

                                     aneb můj miláček automobil 

Na úvod trochu čísel. V loňském roce bylo pod vlivem 

návykových látek (včetně alkoholu) způsobeno 4482 dopravních 

nehod. Následkem toho, že usedl za volant řidič pod vlivem, 

zemřelo 47 osob, tj. téměř 10 % ze všech loňských úmrtí na 

silnici.  Také opilí a zdrogovaní cyklisti se loni docela předvedli.  

Zavinili 642 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno 5 osob. 

Ano, statistika je sice nuda, ale když se nad ní zamyslíme, je 

v tomhle případě ta nuda docela děsivá. Počet řidičů, kteří na 

svoje ovlivnění návykovými látkami doplatili, je jen špičkou 

ledovce počtu řidičů, kteří pod vlivem řídí běžně a měli zatím to 

„štěstí“, že se jim na to nepřišlo. A co vlastně hrozí, pokud 

sednete za volant potom, co jste si dali? 

Nejčastěji řídí lidi pod vlivem alkoholu. A zní to sice jako klišé, ale 

alkohol opravdu za volant nepatří. Zvyšuje sebevědomí a 

zároveň zpomaluje reakce a deformuje vnímání, což je skutečně 

vražedná kombinace. Co se práva týče, záleží u alkoholu na 

množství. Jakmile vám alkoholtester naměří přes jedno promile, 

je zle – jde už o trestný čin a hrozí vám tvrdý vězeňský chleba až 

na tři roky! A pozor, pokud budete pod vlivem alkoholu a stanete 

se účastníkem dopravní nehody, vina padá automaticky na vás, i 

když třeba neprávem. 

Sednout za volant pod 

vlivem marihuany taky 

není nejlepší nápad. 

Zvlášť pokud máte 

dredy, propíchaný 

obličej a řídíte dodávku plnou podobně vypadajících lidí a psů, je 

téměř jisté, že si vás policajti všimnou a testy vám udělají. Slinné 

testy neumí zjistit, jestli jste hulili před hodinou nebo před 

týdnem, to dokážou až testy z krve. Pokud se ukáže, že jste byli 



ovlivněni a že váš stav byl v rozporu se způsobilostí řídit, hrozí 

vám opět až tři roky vězení. A cože to vlastně THC s vaší 

schopností řídit dělá?  

Je to hodně individuální a hodně se liší účinky na pravidelného 

huliče a občasného kuřáka. Všem ale 

v určité míře zpomaluje reakce, zhoršuje 

schopnost odhadnout vzdálenost a udržet 

pozornost. A jak teda poznat, jestli už 

sednout za volant nebo ne? Obecně se 

uvádí, že mezi užitím THC a řízením by 

mělo uběhnout alespoň 6 hodin. Ale jak 

už bylo řečeno, každý je jiný a jediná 

skutečná jistota je nehulit. 

Stejně jako s alkoholem stoupá i s pervitinem řidičovo 

sebevědomí a sklon k nebezpečné, rychlé jízdě. Slinné testy, 

které dávají policajti, prokážou pervitin 1-3 dny po užití. 

K posouzení míry ovlivnění řidiče pervitinem je potřeba udělat 

znalecký posudek vycházející z krevních testů, který rozhodne, 

zda byl nebo nebyl stav řidiče takový, aby vylučoval způsobilost 

řídit. Pokud je řidiči prokázáno ohrožení pod vlivem návykové 

látky, hrozí mu vedle peněžitého trestu a zákazu 

řízení trest odnětí svobody až na tři roky.  

Pro řidiče pod vlivem opiátů jsou 

charakteristické zpomalené 

reakce a motorika a 

zhoršené vidění za šera. 

Mohou se objevit i další 

zrakové problémy, jako 

dvojité a rozmazané vidění, 

případně dokonce zrakové 

halucinace. U uživatelů opiátů je 

navíc rizikové nejen řízení pod vlivem, ale 

i při výskytu abstinenčních příznaků. 



Samostatná kapitola je řízení auta osobami, které absolvují 

substituční léčbu. Například v případě buprenorfinu je sice 

narušení schopnosti řídit sice nižší než u například heroinu, ale 

řízení se stejně nedoporučuje. 

Omezení v řízení se netýká jen nelegálních drog, ale i zcela 

legálních, na předpis vydaných léků. Informace o tom, zda je či 

není možné po užití léku řídit, je vždy uvedena v příbalovém 

letáku. Doba, po kterou tlumivý účinek trvá, je různá a je potřeba 

zeptat se na ni lékaře. Obecně platí, že řídit je rizikové po užití 

některých léků proti úzkosti (např. Rivotril, Neurol, Lexaurin), proti 

bolesti (zejména opiátové léky jako Tramal), léků na spaní 

(Diazepam, Nitrazepam) a po mnoha dalších. Zvlášť nebezpečný 

je kombinovat léky a alkohol, účinek může být nečekaný a velice 

silný. Proto čtěte příbalový letáky. Nepřidávají se k lékům jen 

proto, aby nám znesnadňovaly zasunování plat zpět do 

krabiček… 

Pokud nechceš běhat po 

soudech, přijít o řidičák 

nebo si dokonce pár let 

odsedět, neber, pokud 

řídíš. Nebo aspoň pár dní 

před tím, než řídit budeš. A 

když už se stane, že řídíš 

a policajti tě chytí a dají ti líznout, nehádej se s nima.  

Za odmítnutí testů hrozí pokuta až 50 tisíc a zákaz řízení až na 2 

roky. 

                                                                                        Adéla z káčka v Prachaticích 

 

 

 

 



 

Nezapomeň, že večer dávaj Hause, 

toho chytrýho Micky Mause. 

Bez léků ani ránu přeci, 

když jsem, nedej bože, občas střízlivej, 

to dějou se pak hrozný věci. 

Když vidím ten život marnivej. 

Je to vskutku strašnej pohled, 

na tu spoušť a trosky, ač 

nejsem lenivej, 

nechci kráčet přes hory bosky. 

Je ale jen moje chyba, 

že nepřetékám zlatem, 

jsem jako ta ryba, 

co plácá se 

pod blátem. 

Neboj, 

to zničím obratem. 

 

 

Od Ogyho z Prachatic 



Těhotenství, pervitin a uzlík (mazlík) plný problémů 
 

Ahoj holky, 

když berete v těhotenství, pak to, co do sebe dostanete, dostane i vaše dítě, a to 

to nebere tak zvesela jak by se dalo čekat. 

 

Ve zkratce: když bereš a čekáš dítě, nevyhýbej se doktorům. Choď na 

kontroly, zjišťuj zdraví dítěte a zvaž, jestli musíš odjet nutně stejnou dávku, jako 

když si na to byla „sama“.  

 

Připomínáme: U různých drog je to jinak. Např. když bereš opiáty, jsou tu jiná 

rizika a jiný doporučení, než když frčíš na pervitinu. Zeptej se, jestli Tě to zajímá 

– je kde se zeptat – doktoři, káčko, street, www.drogovaporadna.cz apod… 

 

A že to není prdel, nabízíme info o tom, co může s plodem člověka udělat, když 

jeho máma bere pervitin. 

 

1) Hrozí, že se dítě narodí s nižším porodní hmotností, menším obvodem 

hlavičky, kratšími dolními končetinami, s krvácením do mozku… 

 

2) Je tu vyšší riziko výskytu poruch močové a pohlavní soustavy. 

 

3) Existuje riziko předčasného porodu, riziko odloučení placenty a syndrom 

náhlého úmrtí novorozence – a to dokonce i v průběhu dětství dítěte! 

 

4) První chvíle na světě dítě prožije 

absťák – riziko nechtěného dárku. 

 

5) U dětí pozdějšího věku bývají často 

uváděny možné nedostatky v růstu dětí. 

Mohou být narušeny schopnosti 

mozku vnímat a myslet. - Typické jsou 

problémy s učením a poruchy chování. 

 

 
Pro doplnění: 

Nejde jen o pervitin. 

I nečistoty a různý příměsi umí (nejen) plod 

potrápit. 

Stejně jako kombinace různých drog! 

 
Martin z terénu a káčka v PT 



Hrdinové dnešní doby 

Na stránkách Street Magazinu se bude objevovat nový komiks, jehož 

děj můžete ovlivňovat spolu s námi.  Bude mít rovnou 5 hrdinů, protože 

hrdinské party jsou dnes cool. 

 A na koho se můžete těšit?  

Věříme, že se vám bude zamlouvat a jakékoliv vaše nápady jsou 

vítány. Dnešní várku pro vás připravilo duo Mareva.  

Redakce SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sám sobě mazlíkem ve své hlavě 
DUÁLNÍ DIAGNÓZA 

Jedná se o souběh dvou duševních poruch u jednoho 

jedince. Tento pojem definuje jedince, kteří za 

přítomnosti své psychiatrické poruchy (může být 

jakákoliv) ještě nadužívají nebo jsou přímo závislý na 

návykových látkách. V poslední době se lékaři čím dál 

častěji setkávají zejména s pacienty s diagnózou schizofrenie užívající pervitin 

nebo marihuanu. Proč tomu tak je, pacienti vysvětlují tím, že jim psychotické 

prožitky (například, že slyší hlasy, které jim něco přikazují) jsou natolik 

nepříjemné, že je pomocí drog nebo alkoholu dokážou utlumit. Tato jejich 

snaha unikat k návykovým látkám však značně komplikuje z dlouhodobého 

hlediska jejich stav a prognózu onemocnění. Častým jevem je také nadužívání 

alkoholu k uvolnění při úzkostných poruchách nebo depresi. Z dlouhodobého 

hlediska opět velmi nebezpečné pro riziko vybudování si závislosti, navíc alkohol 

sám úzkost a depresi prohlubuje. 

JAK LÉČIT DUÁLNÍ DIAGNÓZY? 

Primárně je nutné vydržet abstinovat od návykových látek, včetně alkoholu. Je 

nutné vyhledat odbornou pomoc, která se na tuto problematiku specializuje. Je 

to proto, že kromě samotné abstinence, je nutné 

adekvátně zaléčit právě psychiatrickou poruchu. 

Vzhledem k tomu, že se často jedná již o vybudovanou závislost na návykové 

látce, je léčba během na dlouhou trať.  

Se začátkem rádi pomůžeme.  

Z www.mujmindset.cz převzal Martin 

                                          z terénu a káčka PT. 

 

 

 

 



Cenu mazlíka roku 2018 vyhrává: veška dětská 

Žije výhradně na hlavě, měří zhruba tři milimetry a krev saje 4 až 

5krát denně. Proto postižený pociťuje svědění hlavy a má nutkání 

se neustále drbat. 

Pokud veš sleze ze svého hostitele, může bez jídla vydržet až 24 

hodin – to znamená, že se veš umí udržet i v ložním prádle, 

oblečení, čepicích, hřebenech, spacácích, ručnících, plyšácích a 

apod.  

Vždy je důležité překontrolovat celou rodinu/komunitu/všechny 

obyvatele squatu… Všechny zavšivené vlasy umýt speciálním 

šamponem. Vlasy důkladně vyčesat hřebenem „všiváčkem“. + Co 

nejvíce hnid odstranit mechanicky (nehty nebo pinzetou). 

Celou proceduru je nutné po týdnu opakovat.  

K tomu je potřeba: vydrhnout své hřebeny. Vyprat minimálně při 

60 °C ložní prádlo, všechny gumičky do vlasů, čepice, molitany u 

sluchátek, textilní hračky… + Dezinfikovat polstrování sedaček, 

židlí atd.  

 

Každý ať používá vlastní hřeben!  

 

 

 

 

 

Víte, že existuje víc druhů vší? Chcete vědět víc? – zeptejte nás 

nebo mrkněte na edekontaminace.cz – v sekci knihovna – 

dekontaminace 3/12   

                                                                                        Martin z Káčka PT a terénu 



Výměna přes facebook? Jde to! 

Ahoj!  

Máš „chytrý“ telefon?  

Máš přístup na wi-fi?  

Jsi zrovna v Českých Budějovicích? 

Pokud ano, máme pro Tebe novinku. 

Od srpna jsme na Facebooku. Takže nás můžeš kontaktovat 
přes chat (Messenger) na FB. :) 

Jsme online vždy v pracovní době. 
(Po: 11:00 – 19:00, Út: 11:00 – 19:00, Pá: 11:00 – 16:00).  

Když budeš chtít, můžeme se stát facebookovými přáteli.  

Najdeš nás na FB jako: Streetwork ČB.  

Můžeme tě ujistit, že ve virtuálním světě dodržujeme stejné 
zásady mlčenlivosti jako v tom reálném. 

                                                                    Tomáš a Verča z terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka pro Pikachu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Jirka z káčka ve Strakonicích 

 

 

 

 

 



Droga Mňau-mňau 

Za drogu Mňau-mňau je 

označován mefedron, o kterém 

se často mluvilo jako o „legální 

extázi“, i když to bylo spíš 

podobné metamfetaminu s 

trochu euforičtějšími stavy. 

V ČR se proslavila před 8 lety, kdy byla legálně k prodeji jako 

koupelnová sůl, bílý prášek určený k hnojení či jako doplněk 

stravy. (Dnes už to v obchodech nenajdete.) 

Účinky mefedronu jsou podobné účinkům extáze a pervitinu. 

Může u něj vzniknout silná psychická závislost + je u něj 

tendence užití další dávky pro prodloužení účinku, takže se těžce 

nedoporučuje mít celý pytel u sebe.  

Prášek se klasicky šňupe nebo se dá rozpustit ve vodě. Mefedron 

snižuje chuť k jídlu, rozšiřuje zornice, typické je pocení a 

červenání. Zatěžuje oběhový systém, zvyšuje krevní tlak a 

srdeční činnost. Každá várka je jinak silná a je tedy problém 

s určením dávkování. 

Uživatelé drogy mňau-mňau tvrdí, že dny bez ní jsou nudné a 

šedivé a sami se už také pobavit nedokáží. 

Pro takové z Vás máme typ na zaručenou zábavu. Pořízením 

jednoho koťátka se Vaše nudné a šedivé dny změní v 

prosluněné, zábavou naplněné dny plné vroucí lásky a štěstí. 

Značka: levně + bez negativních účinků. 

                                                                  Eva z káčka v PT 

 

 



Mac Miller (Malcolm James McCormick, narozen 19. ledna 1992, zemřel 7. září 2018) 

 Zemřel raper Mac Miller ve věku 26 let. Stalo se tak po 

předávkování kokainem na zástavu srdce.  Ještě hodinu 

před svou smrtí byl sám ve studiu a nahrával tracky.  

Dlouhodobě měl problémy se závislostí na drogách. S tím 

se pojili i problémy jako vyrovnat se sám se sebou a s 

pocity osamělosti.  

Když je někdo materiálně zajištěný, neznamená to 

zákonitě, že je šťastný. Sám v rozhovorech přiznával, že 

drogy provázeli jeho život již na počátku kariéry. Tehdy se 

ještě necítil na to, aby o svém životě otevřeně hovořil ve 

své hudbě, a proto jeho počáteční alba jsou spíše popová.  

To se změnilo albem Faces, kde upřímně sděluje svoje 

pocity a popisuje styl života, jakým žije. Nedokázal se 

vyrovnat se střízlivostí a k vytváření hudby potřeboval 

drogy. Jednoho dne se dostal za hranici, kdy to jeho tělo 

už nevydrželo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedávno se rozešel s Arianou Grande, která ho opustila 

právě kvůli kokainu. Sama se vyjádřila, že nechce být jako 

jeho matka a neustále se o něj starat, když se svojí 

závislostí není schopen sám bojovat. Jejich vztah označila 

za „toxický“. On se s rozchodem nevyrovnal. Každopádně 

svojí smrt s největší pravděpodobností neplánoval. 

                                                                     Michal z terénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovo Závěrem 

Téma mazlíků rozhodně není vyčerpané. Nemluvili jsme o 

očkování psů, které je občas placeno městy. Nezmínili 

jsme se o tom, jak se starat o své domácí halucinace a jak 

přikrmovat svou schýzu. Zvláštní kapitolu by si zasloužili  

mazlíci nejbližší, tedy houby, viry a plísně v buchně  

i v nástřelech. Samozřejmě jsme se mohli věnovat  

mikrozoo, která vzniká na neumyté, špinavé lžíci. A co 

téma, když se ztratí pes nebo kamarád? To vše tu mohlo 

být…  

 

Chtěli byste, aby v příštím vydání byl článek, o který stojíte 

a který vás zajímá? Řekněte nám a zkusíme ho napsat.   

 

A reklama na závěr: příští vydání časopisu se ponese 

v duchu čarodějnického speciálu.  

 

Opatrujte se 

redakce SM 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


