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Poděkování patří všem, kteří se na 
přípravě tohoto čísla Dekontamina-
ce podíleli.

Podpořeno Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, 
Magistrátem hl. města Prahy  
a Ministerstvem práce  
a sociálních věcí.
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Lenka Dusilová 

Zpěvačka a hudebnice, 
má syna Edwarda.

Dobrý den milé dámy, 
zdravím Vás, chtěla 
jsem Vás podpořit v boji 
každodenním o přežití 
ze dne na den. Někdy ty 
boje stojí za to. Mám za sebou těžký roky v minulosti. Každá 
situace, která se zdá, že z ní není východisko, vždycky nějaký 
východisko má, člověk musí mít cíl a podívat se na věci 
pravdivýma očima. Mějte se moc dobře a nezapomínejte mít 
otevřený oči okolo, protože jsou na světě krásný věci, vše je 
v rovnováze.

Nikola Mucha 
Brněnská písničkářka, matka dvou dětí, manželka a příležitostná uživatelka lehkých i tvrdých drog. Se skupinou Mucha vyda-
la 4 alba a již od roku 2013 dobývá tuzemská pódia. 

„Neberte drogy, když to neumíte“, ale po zkušenostech vím, že se z hodnýho kámoše může stát plíživý nepřítel. Nevěřím, 
že průser přichází s prvním „líznutím“, ale taky nevěřím, že si člověk nevšimne, že je něco špatně, ve chvíli, kdy už 2 hodiny 
přešlapuje dealerovi před barákem. Nebuďte krávy, nebuďte slabé a nebuďte závislé, páč závislost není sexy. 
Konec morálu. 
Když už chemii, doporučila bych LSD do každé rodiny. Pravidelnou kapku nevrlým důchodcům i zlobivým dětem. Končim.

Ilona Preslová

Psycholožka a adiktoložka. Začínala na protial-
koholním oddělení u Apolináře, řadu let vedla 
Denní stacionář a v současné době pracuje  
v SANANIMu jako odborný garant všech progra-
mů pro rodiče – uživatele, a také jako vedoucí 
projektu Centra komplexní péče o dítě a rodinu. 
Dlouhodobě se zabývá otázkami významu rodi-
ny a rizikových faktorů ve vývoji dítěte.

Co bych vzkázala ženám, co berou drogy? Že to mají někdy mnohem těžší než 
muži, že to, že je někdo využívá nebo zneužívá, fakt není normální, a že si to ne-
musí nechat líbit. Na změnu v životě není nikdy pozdě. A taky, aby se nebály  
s námi („i o ženských věcech“) mluvit.

VZKAZY ŽEN ŽENÁM
„Ženy, téma věčný a cenný, inspirace 
pro poety z generace zatracený, ztracený… další část štafe-
ty přebíráme my v novým znění.“ A nyní si tuto pomyslnou 
štafetu od rappera Oriona z kapely PSH přebíráme my, dou-
fejme, v rozšířeném znění. Toto číslo je zaměřené na ženy,  
z mnoha různých pohledů. Nenajdeš tu sice rubriku Láska, 
sex a něžnosti, ale možná poznáš svého chlapa v článku 
„Toho chceš“ a třeba zjistíš, že zrovna tohohle fakt nechceš. 
Nenajdete tady svůj týdenní horoskop o tom, že dnes mož-
ná potkáš někoho zajímavého – jen nesmíš mít oči zavřené, 
ale možná dáš na vzkazy od inspirativních žen a necháš se 
jimi třeba… inspirovat? Nevytáhneme z rukávu další recepty 
z dýně, ale dozvíš se, jak je to s drogami v jídle. Nedáme ti 
deset zaručených tipů, jak zhubnout do bikin, ale možná oce-
níš článek doktora Astera o léčbě céčka. A mnoho dalšího… 

Tohle číslo se zaměřuje na ženy, ale je určeno všem čtená-
řům, muže nevyjímaje. Budiž pro vás, pánové, inspirací a ma-
lým výletem do ženského světa. Možná jste nevěděli, že pre-
ventivní prohlídka na gynekologii by měla být každý rok, ale  
i díky těmhle drobnostem se můžete stát lepšími partnery 
pro vaše ženy. Nebuďte ztracení, ani zatracení, věřte, že to 
ocení.
     
        EMaThis has been supported 

by a grant from Gilead 
Sciences Europe Ltd



Blanka Šrůmová 
Zpěvačka

Milé děti, nekupujte si drogy! Staňte se 
rockovými hvězdami a budou vám to cpát 
zadarmo! Citát z filmu, kterej platí na 100 %. 
To, že lidi kouřej trávu, jsem ale věděla už 
od osmdesátých let, když mi bylo dvacet - 
akorát, že mně to nic moc neříkalo, protože 
jsem celoživotní nekuřák.
V devadesátkách jsme měli kapelu Tichá 
dohoda. Cpali nám to všude, kde jsme  
hráli, musela jsem si prostě „potáhnout  
s kámošema“ nebo nám to případně nacpali 

do polívky, což máte o zábavu postaráno tak na tři dny. Prostě nás měli rádi, 
nikdo tím nemyslel nic špatného. Zkusili jsme i leccos jiného. Neexistuje, že 
by se člověku nelíbil účinek dobrého kokainu. O to víc je to nebezpečné. Halu-
cinogen byl pro mne vůbec peklo, protože nerada ztrácím sebekontrolu. 
Takže: zkusilo se leccos, ale pro mne jen rekreačně a vyšlo to z prostředí, ve 
kterém jsem se pohybovala. Některé „veselé“ zážitky si pamatuju úplně živě, 
ale daleko spíš si z různejch akcí nepamatuju vůbec nic :) Nikdy jsme nebyli 
feťáci, závislost u mě nikdy nevznikla, protože jsem měla vlastní „záklopku“.
Každý to má jinak, takže nikomu neradím. Myslím, že důležité je prostě mít, 
nebo si konečně najít smysl života. U mě to byla vždycky hudba - v tom bylo 
mé štěstí, a pak vlastní dítě. Vztahy jsem měla všelijaké, na ty se spoléhat 
nedá, takže ke zvládání osobních problémů mně pomohly meditace. Je dobré 
mít nějakého duchovního učitele, takže doporučuji se učit žít u lidí, kteří to 
už umí, pokud nějak sami úplně nevíte. Když najdete nějaké učení, co vám 
vyhovuje, jste doma a nemusíte už hledat dál. Cesty jsou různé. Kolikrát to 
není lehké, ale o tom je život, a tak vám moc držím palce.

Magdalena Šormová
Profesionální MMA 
zápasnice, pracovnice  
v sociálních službách, 
bývalá teréňačka  
Drop In.

Po zápase mnoho lidí 
kouká jen na to, zda 
jste vyhrály či prohrály, 
ovšem je velice důležité 
i JAK. Nejtěžší jsou pro-

hry se sebou samou. Je 
těžké být upřímná  
a připustit si je, ještě těžší je je neopakovat. Každá občas prohraje-
me, tak si z toho něco vezměme.

Monika Černá
Vystudovala UMPRUM  
v Praze. Pracuje jako vedoucí, 
produkční a pořadatelka kon-
certů + booking kapel v praž-
ském klubu 007, legendární 
strahovské „Sedmičce“.

Dámy. Nejsem na řečnění  
a nemám komu co radit.  
Ale jedno vím. Ženská vážně 
vydrží víc jak kůň. Umíme toho do sebe hodně naládovat... ale 
dokážeme se vyhrabat i z úplnýho dna a vytřít všem zrak. Stand 
strong, stand proud.VZKAZY ŽEN ŽENÁM

Ester Geislerová

Herečka a vizuální umělkyně, vystudovala Nová média na Akade-
mii výtvarných umění v Praze, věnuje se videoinstalaci a projektu 
„Terapie sdílením“. Má patnáctiletá dvojčata, fenku a kocoura.

Co pomohlo mně? Moc nevím, jaký to je, být závislá na drogách, 
ale vím, jaký je prožívat něco hodně těžkýho. 
Opakovala jsem si, že to je dočasný, přejde to, je to jenom těžký 
období.
A vy jím projdete a budete posilněná. Silná.
Anebo taky ne, ne hned. Třeba to ještě párkrát poserete, ale 
dobrý je se z toho vždycky trochu ponaučit a zkusit to jinak. Líp.
Není se za co stydět, život 
je krásnej a těžkej zároveň, 
a chybovat je v pořádku.

Hana Malinová

Kamarádka, matka nebo dokonce babička sexuálních pracovnic. Založila or-
ganizaci ROZKOŠ bez RIZIKA. V té době to byla první organizace na východ od 
západní Evropy, jejíž cílovou skupinou byly sexuální pracovnice. Začínalo se od 
nuly, nebylo nic než Haniny teoretické znalosti o problematice prostituce  
a jedinou finanční oporou byl pro ni v té době její manžel. Dnes má organizace 
více jak 40 především zaměstnankyň (muži se v organizaci vyskytují jen vzácně) 
a působí ve 12 krajích. To Haně nestačilo a své know-how vyvezla i do Zimba-
bwe a na Ukrajinu. Také založila divadelní spolek Rozkoš, 
kde uvedla již 13 her se zpěvy, které sama píše spolu se 
svým dvorním muzikantem Vláďou Peckou. Poslední,  
v pořadí čtrnáctá, byla hra Květinová Harpyje. 

Život s drogou je krátký. Měla jsem možnost sledovat  
v „přímém přenosu“ život syna našich sousedů. Jediné, 
co po sobě zanechal, je hluboká rýha bolesti v srdci bliž-
ních… Myslím, že toho umíte víc. Cesta ven začíná  
u vás…

Helena Rampachová 
Předsedkyně Rady A. N. O. (Asociace 
nestátních organizací, jež poskytují 
adiktologické a sociální služby pro 
osoby ohrožené závislostním chová-
ním), členka Rady vlády pro koordina-
ci protidrogové politiky, psycholožka  
a terapeutka. Od roku 2014 je zástup-
kyní ředitele ve Společnosti Podané 

ruce o.p.s., ve které pracuje již šestnác-
tým rokem. Vystudovala obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. 
Je matkou dvou nyní už dospělých dětí a vášnivou fanynkou Elona Muska.

Na každého z nás občas dopadne nějaká sračka… Naučila jsem se, že nejdů-
ležitější je mít vnitřní nezdolnost. A že nezdolnost je jako sval; když ji člověk 
procvičuje, roste. Některé situace se nás prostě snaží srazit na kolena, ale 
pokud se naučíme tolerovat stres a ani v největších těžkostech nepřesta-
neme volně dýchat, zvládneme téměř cokoliv. Naši blízcí nám mnohdy 
nepomůžou nebo pomoci nemohou, ale to nevadí – nemusíme na ně spolé-
hat. Máme samy v sobě pevný bod, o který se můžeme opřít a který nám 
pomůže přenést se přes téměř jakoukoliv těžkost, která nás potká; hledejte 
ho. Možná to neklapne poprvé, podruhé, ani potřetí… ale buďme nezdolné 
i v tom, jak získat nezdolnost – a počtvrté to vyjde!
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Připravil Amrit Sen, KC SANANIM, a ALA
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PROČ JSI 
ZAČALA 
BRÁT 
DROGY?

Klaudie: Pro svoji blbost a zamilovanost. Můj chlap bral…

Jana: Kvůli ztrátě dětí.

Alena: Na deprese. A moc mi to pomohlo!

Monika: Nevím, to už je takových let, že bych lhala. Víc než půlka života.

Irena: Protože jsem to chtěla zkusit!

Kristýna: Protože máma pila a brala prášky na spaní. Chtěla jsem přesný opak, tak jsem se rozjela v perníku…

Tereza: Protože mi umřela babička a já jsem chtěla umřít taky.

Jarka: Z frajeřiny a z deprese.

Saša: Protože jsem byla tlustá jak prase.

Adéla: Protože mi byl vzorem můj brácha. Je o deset let starší, bral, tak jsem začala brát taky. Teď z něj ale mám radost, bere sice dál, ale už si nešlehá.

Jana: To bylo na učňáku. Kámoška brala herák, jednou přišla a já viděla, jak jí je skvěle. Hned jsem to musela mít!

Katka: Částečně kvůli rozvodu rodičů a částečně proto, že jsem nechtěla trhat partu na střední.

Lucie: Mám ADHD, jednou mi kamarád přinesl na byt pervitin a já se konečně uklidnila...

Petra

Blázen do sportu, ať už jde o lezení na skalách, běhání přes překážky, pla-
vání, nebo jízdu na kole kolem celé ČR. Bývalá uživatelka, která tři roky 
úspěšně abstinuje. Prima ženská, která se nikdy nevzdává.

Jsem ta nejobyčejnější holka, jakou si dovedete představit. Jmenuji se 
Petra a přes dvacet let jsem se plácala v závislosti snad úplně na všem. 
Od drog přes alkohol až k poruše příjmu potravy. Přišla jsem během té 
doby o tolik věcí, že jsem si to ani nedovedla představit. O zdraví, dlou-
holeté vztahy, dceru, o veškeré sebevědomí a víru v sama sebe. Do mojí 
poslední léčby (v řadě asi osmé nebo deváté) - komunity v Jeseníkách, 
jsem šla s totální beznadějí, že už to asi nikdy nedám. Ale šla jsem tam, 
protože jsem věděla, že už to nebude dlouho trvat a umřu. Ufetuju se, 
moje tělo a mozek už to prostě nedá. Pomalu jsem zase dostávala chuť 
žít a zjistila, že to jde, akorát to hrozně bolí a je to dřina. 
Teď abstinuju tři roky, s dcerou opět trávím čas a ženou mě dopředu 
okamžiky, kdy vidím, že je šťastná, chytí mě za ruku, nebo mi položí hlavu 
na rameno… Nejvíc ze všeho mi pomohl sport a zážitky, které jsou za 
hranicí pohodlí. Letos jsem objevila úžasnou adrenalinovou záležitost – 
lezení po skalách, a je to pro mě ten 
nejlepší adrenalin na světě. Miluju 
ježdění na kole, ráda běhám a plavu. 
Hlavně zjišťuju, že aktivit, který ti 
nahraděj užívání a naklopěj do tebe 
spoustu endorfinu, je ještě tolik co 
chci zažít, že už není čas to znovu 
jakkoliv zkazit. 
Život je jenom v našich rukou, a zále-
ží jenom na nás jestli si ho chceme 
užít, nebo jen přežívat. A nikdo jinej 
to za nás neudělá. Ten první krok 
je fakt masakr, to říkám na rovinu. 
Pouč se z minulosti, žij přítomností  
a plánuj budoucnost! 

Zdena Pištěková
Bývalá zpěvačka (Jasná páka a Hudba Praha), nyní pracující matka  
3 dětí a babička 4 vnoučat, páté je na cestě.

Milá holčičko, slečno, ženo, 
maminko!
Pár vět pro tebe, jestli chceš…
Obnažím se klidně, nestydím 
se za nic, co jsem kdy v životě 
udělala a prožila.
Ochutnala a vyzkoušela jsem 
před lety hodně všelijakých 
prevítů - tripů, houbiček, 
muchomůrek, šlehačkových 
bombiček, taky trávu, perník, 
efedrin, experiment s opiáty, 
hodně různého alkoholu. Už 
ani sama přesně nevím, co 
všechno, a hezky jsem si zalíta-
la a hodně jsem si užila. Dá se 
říct, že trochu vím, o čem to je.
Pro mě je nejdůležitější  

v životě láska, chvilku mi trvalo, než jsem začala mít ráda sebe,  
a pak už šlo všechno dál přirozeně…
Tobě chci říct – neboj se ničeho milá, jsi jedinečná a máš v sobě 
ukrytou sílu – všechny jí máme, a tohle vím jistě!

„Tak jako když se díváš na moře,
co bylo dole je teď nahoře,
snad se to zdá, snad je to tím,
že všechno je jen prozatím…“
(A tak dál, Michal Ambrož – HUDBA PRAHA)

Veronika: Kvůli váze. Bylo mi 13 a měla jsem přes 80 kilo. Všichni se mi furt smáli. Perník pomohl, hodně jsem zhubla. Teď mám zas 12 kilo navíc, ale 
je mi to jedno, jsem zamilovaná a naučila jsem se mít se ráda takovou, jaká jsem.VZKAZY ŽEN ŽENÁM
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KOHO MÁŠ V SOBĚ? 

CHCI VIDĚT BARVY  
VŠECKY

UMŘU!

S JEHLOU
SEM SE NARODILA

NĚCO TAK 
ZTROSKOTANÉHO, 
JAKO JSEM JÁ, SE 
HNED TAK NENAJDE

UMĚLKYNĚ
• Drogy ti pomáhají snít.
• Máš ráda netradiční, někdy výstřední oblečení, v extrému běháš nahá.
• Tvoříš, kreslíš, píšeš.
• Z bouřlivého života tvořivého umělce zbyl jen bouřlivý život. 
• Chtěla jsi studovat uměleckou školu, ale večírky byly delší. 

OSTRÁ HOLKA
• Chtělas být drsná, a teď se tě bojí  
i zrcadlo. 
• Bojí se tě i policajti.
• Vydržíš nejvíc a nejdýl.
• Dluhy ti vrací všichni rychle. 
• Nebojíš se ozvat, je tě nejvíc slyšet. 
• Napálíš, koho chceš. 

HYSTERKA
• Tvoje gesta jesou velká.
• Scény tvé nic přepřehluší.
• Tvoje krizie je nejkrizovatější.
• Nikdo ti nerozumí, nic nemá cenu. 
• Oznamuješ, že se jdeš podřezat (stejně jakos to říkala včera a předevčírem).
• Slzy máš vždy v zásobě. HOLČIČKA

• Jsi roztomilá.
• Naivita je tvoje nejsilnější 
zbraň. 
• Každý se o tebe rád stará, 
ale nakonec s tebou všich-
ni vyjebou.
• Ulice je dobrodružství, 
squat je dobrodružství, 
absces je dobrodružství. 
• Chceš barevný stříkačky, 
hlavně růžový. 
• Bereš perník, abys 
zhubla. 

9
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Co vedlo ke vzniku SANANIMU? 
Základním impulzem byla přesvědčení, že  
v demokratické společnosti se také musí jinak 
léčit závislosti. Před revolucí léčba probíhala  
v AT ordinacích a v rámci ústavní léčby. Byli jsme 
přesvědčeni, že cílem léčby musí být spokoje-
nost klienta a že pouze abstinence od drog ne-
stačí. Hledali jsme služby, které podpoří klienta 
v přijetí odpovědnosti za svůj život a zároveň 
mu pomohou na-
startovat změnu 
životního stylu. 

Dalším důvodem 
bylo přesvědče-
ní, že i uživatelé  
drog, kteří v da-
ném okamžiku ne-
chtějí nebo nemo-
hou abstinovat, si 
zaslouží podporu  
a pomoc.

Prvním zařízením SANANIMu byla Terapeutic-

ká komunita Němčice, nyní Heřmaň. Jací byli 
první klienti této komunity?
První klienti komunity byli především velmi od-
vážní. Rozhodovali se, že odcházejí do komunity 
léčit se na 1 rok, což v té době byla délka léčby 
nepředstavitelná. Zároveň šli do zcela jiného 
léčebného modelu, takže trochu do neznáma. 
První klienti byli strašně zajímaví, přece jenom 

jsme s touto cílovou skupinou neměli zkuše-
nost, pracovali jsme předtím ve výchovném 
ústavu. Takže od prvních klientů jsme se mnoha 
věcem naučili a jsem jim za to dodnes vděčná.

Jaké obtíže jste při vzniku první komunity v ČR 
museli řešit?
Obtíží byla celá řada. Prvním problémem bylo 
zajištění vhodného objektu. Zakoupili jsme je-

den objekt na Be-
nešovsku, ale ten 
jsme potom museli 
v rámci restitucí 
vrátit. Dalším pro-
blémem bylo zís-
kání klientů, někdo 
nám je musel poslat 
(nebyla kontaktní 
centra ani terénní 
programy, nebyl in-
ternet, nebylo jed-
noduché dát o sobě 

SANANIM letos slaví 30 let. Zeptali jsme se jeho zakladatelky a ředitelky PhDr. Martiny Richterové Těmínové na jeho začátky.

Martina Richterová Těmínová: 

NEBOJTE SE ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT 
(STAČÍ TROCHU)

vědět). Prvním odvážným lékařem byl kolega 
Nešpor, který tento typ léčby nabídl svým kli-
entům.

Potkáváte se někdy s lidmi, kteří se v Němči-
cích léčili v devadesátých letech? Jak se jim 
daří?
Potkávám se s celou řadou našich klientů, ně-
kteří jsou našimi terapeuty. Celé řadě z nich 
se daří velmi dobře, část z nich již nemá zájem  
o kontakt s námi, protože jejich období bra-
ní pro ně již není důležité, žijí normální život  
a užívání drog byla jenom epizoda v jejich živo-
tě. Část klientů již zemřela, každoročně na ně 
vzpomínáme na absolventských komunitách. 
Malá část stále bere.

SANANIM poté zřídil Kontaktní centrum (nej-
dříve sídlilo v Haškově ulici, následně v Osad-

ní v Holešovicích, a nyní je na Smíchově), jaké 
byly začátky káčka?
Prvním šéfem káčka byl Pavel Bém. Otevření 
káčka bylo opravdovou revolucí v poskytování 
služeb, výměnné programy byly něco zcela ne-
známého a pro většinovou společnost nepřija-
telného. 
První výměnný program měl kolega Presl  
a Douda ještě ve Středisku drogových závis-
lostí u Apolináře. Neustále jsme přesvěd-
čovali většinovou společnost, že výměnný 
program není podporou užívání drog, ale 
především prevencí šíření infekčních chorob  

a zachování relativního tělesného zdraví u uži-
vatelů. Káčko v prvním roce v průměru navští-
vilo 30 klientů denně a provoz zařízení byl 24 
hodin denně. Byl tam skvělý tým, udělali jsme 
hodně práce a také zažili mnoho starostí, ale  
i legrace.

S jakými obtížemi se SANANIM za svých 30 let 
fungování potýká opakovaně?
Nejčastějším problémem, se kterým jsme 
se potkávali, bylo odmítání našich zařízení  

místními obyvateli, místními politiky a policií. 
Významné je to především u zařízení nízkopra-
hových – káčko, terén a substituce.

Co vám, jako dlouholeté ředitelce SANANIMu, 
dělá radost?
Velkou radost mi dělají klienti, kterým se daří, 
jsou spokojeni, mají rodiny, baví je práce, baví 
je život. Radost mi dělá každý klient, který udělá 
nějaký krok k vlastnímu růstu či změně. Velkou 
radost mi dělají moji kolegové, mám štěstí na 
lidi, které práce baví, přemýšlejí o ní, jsou tvořiví 
a je s nimi legrace.

Co byste vzkázala klientům SANANIMu?
Nebojte se změnit svůj život (stačí trochu), 
moc dobře jsme si vědomi toho, že to nemáte 
lehké, ale my jsme připraveni vám pomoci. 
Pomozte prosím i vy nám tím, že budete 
respektovat ostatní lidi, že budete respektovat 
pravidla a doporučení nízkoprahových služeb. 
Usilujte o vlastní spokojenost, ale ne na úkor 
druhých. Držím vám palce a jsem si jistá, že 
každý můžete, 

PROTOŽE NA 
TO MÁTE
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Historické okénko

Útočná a bojechtivá? Terapie 
pomocí Haldolu (Haloperidolu) 
určitě pomůže!

Nervy? Nervine tě uklidní!

Nejen matka, ale i dítě profituje  
z pití piva značky Blatz!

Teď už to 
zvládne.  
Butisol 
-sedativum pro 
každodenní 
stres.

Ritalin odstraní chronickou 
únavu, která deprimuje,  
a deprese, co unavují.

Pervitinové tablety od německé firmy Temmler nejsou pomocí 
jen při bleskové válce, ale i při depresích, narkolepsii, únavě  
a jiných potížích moderní ženy.

Valium: Její 
svět krouží 
okolo lékařů. 
Psychické 
napětí vládne 
jejímu světu.

Když pouhé uklidnění nestačí. 
Miltown: Lék na syndrom 
vyčerpaného rodiče.

Mornidine: Už zas může 
dělat snídaně!

Vážené čtenářky a čtenáři. Na této dvoustránce 
jsme se Vám rozhodli otevřít malé okénko do 
minulosti, nabízející zajímavý pohled na drogy 
v každodenním životě žen minulých desetile-
tí. Zajímavý nejen proto, jak nevinně a naivně 
bylo nahlíženo na některé substance, které  
sice v danou chvíli nesporně pomohly, ale  
v dlouhodobějším časovém úseku se samy staly 
problémem.

Zvolili jsme formu přetištění reklam a inzerce  
z dobových, převážně amerických, ženských 
časopisů. Ilustrují nejen tehdejší pohled na uží-
vání drog ženami, ale i roli žen ve společnosti 
jako takové. Je to svět domácích hospodyněk, 
kterým praská hlava z úklidu a vaření, matek, 
babiček a chův šílících z neposedných dětí,  
a poslušných manželek plnících přání svých  

pracujících mužů - třeba i tak, že se snaží zhub-
nout za pomoci metamfetaminu.

Jak by asi podobné reklamy vypadaly dnes? Byly 
by plné kolabujících manažerek, lékařek, věd-
kyň a jiných emancipovaných žen v povoláních, 
kterým dříve dominovali muži? Ženský svět se 
změnil. Změnily se i ženské motivy brát drogy?

Zkusme se nad tím při prohlíženích starých re-
klam zamyslet. Důvodů k užívání je mnoho, jak 
se můžeme přesvědčit například v anketě to-
hoto čísla Dekontaminace. Kdo z Vás začal brát 
pervitin kvůli postavě či výkonnosti? Zábavě? 
Opiáty či alkohol pro zklidnění a relax?

Zamysleme se nad tím, co děláme a proč.

 „ D RO G Y  A  Ž E N Y “

JENDA



Zeptali jsme se odborníků - jaká specifika spatřujete u léčby závislosti  
a úzdravy u žen užívajících drogy?  
• • • • Řada studií totiž ukazuje, že poměr 1:3 (muži:ženy) ve využívání  
služeb neodpovídá skutečnosti drogové scény, kde je poměr spíše 1:2.  

JE PRO ŽENY TĚŽŠÍ 
SE UZDRAVIT?  

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  Doc. MUDr. Kamil Kalina, SANANIM„Ženy-uživatelky mají své zvláštnosti, stejně tak jako muži. K ženským zvláštnostem patří např. to, že ženy s užíváním málokdy začínají samy, bývají do 

něj uvedené nějakým mužem. Hovoří se o třech „rizikových D“: dealers, darlings, doctors (dealeři, „drahouškové“, doktoři). Traduje se i tak zvané „dvojí 

selhání“: žena-uživatelka selhává nejen tím, že bere drogy nebo pije, ale také selhává ve své roli partnerky, manželky či matky. Naopak partneři a děti jsou 

často důvodem, který ženám brání ve vyhledání léčby. Problémy s užíváním návykových látek si ženy často nepřipouštějí, nebo je skrývají před rodinou, 

i před pomáhajícími profesionály. Feministická ideologie však často specifika žen-uživatelek jednostranně zveličuje. Tzv. genderově citlivý přístup by měl 

reflektovat zvláštnosti žen i mužů.“
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  MUDr. Jiří Dvořáček, Psychiatrická léčebna Červený dvůr

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Bc. Hana Skořepová, CADAS SANANIM

Specifika vychází už ze samotné otázky, že se jedná o ženy. Oblast okolo drog není příliš vstřícná k projevům ženskosti. Spíše se ženy přizpůsobují „tvr-

dému, mužskému“ projevu a fungování. Svět drog je více mužským světem. Setkávám se při své práci s klientkami, které do značné míry svou ženskost 

popřely, zakryly, protože by jinak na ulici nepřežily. Často jsou pod vlivem svých partnerů či kamarádů z party. Samy obtížně hledají motivaci pro změnu. 

Důvody, kdy se rozhodují k léčbě, jsou buď partner, který se jde léčit také; nebo těhotenství. Těhotenství bývá pro ženu uživatelku častější a trvalejší důvod 

ke snaze o sebeúzdravu. Není to rozhodnutí pouze za sebe, ale i za někoho dalšího. Pro některé uživatelky je narození dítěte konečně ten důvod, pro který 

má smysl abstinovat, nebo se o to pokusit. Proto, když se klientky rozhodnou zanechat užívání drog a s tím spojeného života, je vedle práce na samotné 

abstinenci důležité podpořit objevování jejich ženské stránky a uvědomění si své sebehodnoty jako ženy. Pro řadu klientek je to přinejmenším po dlouhé 

době setkání se svou ženskostí a přijímání role dcery, matky, partnerky...

Zásadní odlišností je, že u žen dochází k rozvo-
ji závislostní problematiky v porovnání s muži 
často mnohem rychleji a postačuje k tomu i uží-
vání nižších dávek. V některých případech ženy 
odkládají řešení závislostního problému ve stra-
chu před negativní nálepkou, která by jim mohla 
být jejich okolím přisouzena pro jejich selhání  
v obecně očekávané ženské roli. Do služeb se tak 
řada klientek dostane až v situaci, kdy se jedná 
o zásadní problém, ať už z hlediska závažnosti 
somatického poškození organismu, tak mnohdy 
i s ohledem na traumata prožitá v souvislosti  
s užíváním a životem na ulici. V této souvislosti je 
také možné zmínit fenomén traumatizace, ať už 

v primární podobě, kdy u řady klientek docháze-
lo k rané traumatizaci již během období dětství  
a dospívání, ale i sekundárně v souvislosti  
s životním způsobem na drogách. Dalším feno-
ménem, který je typický pro ženskou populaci 
uživatelek drog, je mateřství, které může být jak 
motivačním prvkem na cestě ke změně životního 
stylu, tak i paradoxně bariérou pro vstup do léč-
by. Řada žen může mít obavy z odkrytí závislost-
ního problému a následné společenské sankce. 
Nicméně i nastávající mateřská role vede mno-
hem častěji k zájmu o léčbu, avšak v řadě přípa-
dů je již dnes důležité kombinovat léčbu s case 
managementem. U cílové skupiny matek, které 

mají své děti v péči, nepovažujeme za vhodné 
pouze poskytování harm reduction služeb, ale je 
žádoucí pracovat s motivací klientek, vytvořením 
specifických programů zaměřených na ženy-uži-
vatelky návykových látek. Tyto programy by se 
ovšem neměly zaměřovat na pouhé testování 
přítomnosti drog a sdílení informací s orgány so-
ciálně právní ochrany dětí, ale pracovat s klient-
kami komplexně.
Ženy by se tedy neměly obávat vyhledat pomoc 
v adiktologických službách od terénních progra-
mů, přes K-centra, adiktologické ambulance, lé-
čebny až po terapeutické komunity.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Petra Mládková, Mgr. Simona Sedláčková, After In Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie

JÁ ŽÁDNÁ SPECIFIKA NEVIDÍM. JÁ VLASTNĚ  
NEVIDÍM U ŽÁDNÉ SKUPINY LIDÍ SPECIFIKA :)

Nechápu v čem...

Vždycky něco

sežene, rychlejš než já...

Rychle s tim ke

mně, drahá. Něco

ti nechám.

Prej to

maj ženy

těžší...

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a ženy



„ANDÍLEK“
Miluju tě až za (tvůj) hrob.

Praštil jsem tě, protože tě miluju. 
Ty mi ubližuješ taky.

Lásko, musíš něco vydržet. 
Já tě ochráním. 

Je to pro tvoje dobro.
Myslíš, že jsem to neviděl? Kdo to byl? 

Co chtěl? Ty ho znáš?

MIMOZEMŠŤAN
Zapomněl, že s tebou chodí, prý už jednu holku má. 

Domnívá se, že jej bůh vyvolil.

Není si jist, zda je lidská bytost nebo trasdimenzionální 

entita.
V praktickém životě zcela nepoužitelný. 

Tvoje poslední peníze utratil za nášivku oblíbený kapely. 

Není si jistý, zda na něj nejsi nasazená, zda nepracuješ 

pro Kreml, Mars.

Má pocit, že jsi generál Frydrych z Národní protidrogové 

centrály v přestrojení.

SLABOCH
Miláčku, zařiď to, víš, jak na tom jsem.

Prodali mi levou, zbij je!
Nemohl jsem ti pomoct, bylo mi blbě. 

Mám toho moc. 
Nikdo mne nechápe. 

Škoda, že nejsi jako moje máma. 
Já za nic nemůžu.

PASÁK
Jenom na chvíli a pak toho necháš…
Jenom se mnou přežiješ, já v tom umím chodit, jsem 
na všechno expert. 
Děláš to pro nás.
Uděláme spoustu prachů.
Beze mě bys nepřežila.
Kolik ti dal, je to všechno. 
Promiň, jo, dal jsem si to všechno, 
bylo mi blbě. Ty to zvládneš.

Milé dámy, zkusili jsme s určitou dáv-

kou ironie sestavit obraz chlapů, které 
si často vybíráte. Výběr toho nejlepší-
ho, co Vás dozajista zničí… 

TOHO CHCEŠ…



I když by se mohlo zdát, že se téměř všichni naši čtenáři a zároveň klienti věnují zejména nitrožilnímu stravování, nemusí tomu tak 
být vždy. Ústní podání drogy zažilo jistě mnoho z nich. Zejména drogy rozpuštěné v nápoji vyzkoušela asi většina lidí. Ostatně široce 
rozšířený alkohol ani nic jiného není. Nebudeme se však v následujících řádcích věnovat popíjení všelijakých alkoholických roztoků, 
ale podíváme se na ty drogy, které se užívají právě formou připraveného jídla. Možná budete překvapeni, v čem všem jedlém jsou 
látky tolik podobné tomu, co si v jiné formě řada našich čtenářů vpravuje do žil.

Teď jistě leckomu vytane na mysli smaženice 
z kouzelných hub či různé konopné koláčky  
a bramboráčky. Ano, i já myslím na magické 
houby, čili houby z rodu psylocibe, halucino-
genně působící byliny a kaktusy, které používa-
jí přírodní národy i novodobí šamani. Tyto hou-
by a rostliny se skutečně v drtivé většině jedí, 
či se pijí jejich extrakty. Obvykle jsou součástí 
velmi propracovaných rituálů, které mohou 
trvat dny i týdny, a které jsou završeny užitím 
právě těchto halucinogenů. Cílem je dostat se 
na druhý břeh, ať už to znamená cokoli. Spoje-
ní s bohy, přírodou, duchy, vesmírem…

MOC SLOŽITÝ

Pro většinu zážitkuchtivých lidí je to však pří-
liš komplikované. Netřeba přeci létat za ša-
many na opačnou polokouli, nebo se vydávat 

do magickým substancím zaslíbeného Am-

sterodamu. Stačí vylézt za humna, a nasbírat 
si sám kouzelné dary lesů a luk. Ovšem sběr  
a vlastnění takových přírodních darů je v Česku 
protizákonné, a dá se obejít pouze tím, že dob-
rodruh před trsem hub poklekne, a svými ústy 
jej spásá přímo ze země. Představa hajného na 
posedu, který dalekohledem sleduje hemžení 
zadnic pasoucí se skupinky, je komická. Tento 
člověka nedůstojný způsob stolování je zavrže-
níhodný i otrlým punkáčem. Leda by si dal ně-
jaký magický předkrm, či pořádnou porci piv.

Houby se nejčastěji suší a pojídají tak jak jsou, 
nebo se z nich dělá výluh. Pomineme-li rizika 
halucinogenů obecně, zejména podcenění 
setu i settingu, lze poměrně dobře kontrolovat 
podanou dávku. Ovšem pro mnoho lidí je tak-
to neupravený materiál takřka nepoživatelný, 

neboť chuť surového 
produktu je mírně ře-
čeno nevalná. Proto 
lze na webu narazit na 
řadu zajímavých kuli-
nářských úprav, kdy se 
božská krmě tváří tu 
jako těstoviny s hou-
bami, tu jako čerstvý 
zeleninový salát, tu 
jako čokoláda. Ale tady 
se už dávkování hlídá 
mnohem hůře. Ten, 
kdo jídlo nepři-
pravoval, je záro-
veň plně v rukou 
šéfkuchaře. Má to 
svá rizika. I kou-
zelný oběd může 

DROGY V  J Í D L E
zapříčinit úzkosti, paniku a toxické psychózy.

KONOPNÉ POKRMY – DLOUHÉ  
A INTENZIVNÍ

O něco málo méně magické je pro řadu lidí 
oproti houbám konopí. To se však pojídá 

daleko méně než houby. Je to jistě zále-
žitostí „instantnosti“ účinku, kterou při-
náší jeho kouření či vapování, ale opět 
jsou lidé, pro které je tato forma kon-
zumace z různých důvodů nepřijatelná. 
Nechtějí však přijít o zážitek, který ko-
nopí ukrývá. Oproti kouření je nástup 
účinku oddálený o desítky minut,  trvá 
několik hodin, a je intenzivnější. Což 
může nepřipraveného zeleného gur-
mána poněkud vyděsit. 

O vaření s konopím, možných a účin-
ných receptech, bylo popsáno mnoho 

papíru, a je mu věnováno mnoho giga-
bytů dat na internetu. Pokud se kdo-
koli rozhodne konopí pozřít, důrazně 

doporučuji nastudování potřebné literatury. 
Nebudu zde dělat reklamu na jistou slavnou 
publikaci, ale je v ní mnoho rad a doporučení, 
jak při konopných kulinářských experimentech 
nedostat sebe či někoho jiného na psychiatrii, 
a nebo do vězení. Případně aspoň, aby ozeleně-
ný bramborák neopustil žaludek psychonauta 
otvorem, kterým vstoupil. Sledováním zelených 
teček na bílém porcelánu chce trip trávit má-
lokdo.

MOUKA, MLÍKO, CUKR – DROGY?

Závislí na jídle! To přeci nejde srovnávat. „Zkus 
si střelit sladkej čaj, mlíko, nebo se zkus pře-
dávkovat rohlíkama!“ Všichni jsme přeci svým 
způsobem na jídle závislí. Bez jídla nelze žít. Tak  
o čem se tu bavíme?  Nesouhlasili by snad jedi-
ně vitariáni. Ti tvrdí, že jíst nepotřebují. Neba-
víme se o tom, že jídlo je životně důležité. Ne-
bavíme se ani o chronických přejídačích, nebo 
snad dokonce o mořených hladem. Bavíme se  
o tom, co taky běžně jíme. 

„MYSLEME NA TO, CO MÁME NA LŽÍCI. AŤ UŽ SE JI CHYSTÁME VLOŽIT DO 
ÚST A OBSAH POLKNOUT, NEBO JEJÍ OBSAH NATÁHNOUT DO STŘÍKAČKY 
A VSTŘÍKNOUT DO ŽIL. ABY NÁM PO TOM NEBYLO BLBĚ.“

RADA BANÁNOVÉ RYBIČKY
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M Á Š  N A  R U KO U  K R E V  C OV I D ?
MYJETE SI SPRÁVNĚ RUCE?  
V době epidemie koronaviru je to důležitější 
než kdykoliv předtím...

● Jen na špičkách prstů se nachází 2-10 MILIONŮ BAKTERIÍ

● Na rukou se nachází přes 150 DRUHŮ bakterií

● AŽ 80 % INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ   JE PŘENÁŠENO 
DOTEKEM

● Mytí rukou může zabránit šíření a vzniku  
onemocnění, jako jsou ABSCESY,  
HEPATITIDY A a E nebo onemocnění 
dýchacích cest VČETNĚ  
KORONAVIRU!

● Ikdyž se to některým možná nezdá, s koronavirovým onemocně-
ním COVID-19 nemáme ani zdaleka vyhráno

● Počty nakažených nejen v ČR v posledních týdnech neklesají....

● Není třeba mít zbytečný strach, ale je třeba nezapomínat na 
tato jednoduchá opatření, jako právě mytí rukou, které výrazně 
snižuje přenos onemocnění

● Barevně jsou vyznačena místa, na která se při mytí rukou 
ČASTO ZAPOMÍNÁ

● Zásadní je použít MÝDLO a ruce dostatečně třít o sebe

● STAČÍ 20 VTEŘIN! 

● Stejně dobře (a ne-li líp) působí ALKOHOLOVÁ  
DEZINFEKCE - stačí ji v dostatečném množství  
vymačkat na ruce a třít stejně jako při  
mytí mýdlem

bakterie

vi
ry

DLOUHODOBÍ A NÁRUŽIVÍ MILOVNÍCI 
SLADKOSTÍ ANEBO ALKOHOLU MO-
HOU INZULÍNKY POUŽÍVAT I K JEJICH 
PŮVODNÍMU ÚČELU - APLIKACI IN-
ZULÍNU. NADMĚRNÉ UŽÍVÁNÍ CUKRU 
I ALKOHOLU TOTIŽ MŮŽE ZPŮSOBIT 
CUKROVKU.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a potřeba mozku

No a? Potřebuju 
tvůj mozek!

Čet sem, že lidskej 
mozek obsahuje 
benzáky, i když je 

neužíváš.

O závislosti na cukru se toho napsalo mnoho, 
a mnoho jistě ještě napsáno bude. Je to legál, 
je to chutný, je toho všude mrak. Bez cukru to 
taky nejde. Energie, kterou rozklad cukru v těle 
poskytuje, se hodí. Zároveň naše centrum od-
měny v mozku vypustí do těla informaci, že je 
mu fajn a dalo by si ještě. To je rozhodně něco, 

čemu mnozí lidé podlehli. A je to na spoustě  
z nich poznat. Někteří dokonce používají inzu-
línky k jejich původnímu účelu – aplikaci inzulí-
nu. Vyrobili si totiž cukrovku.

S JÍDLEM ROSTE CHUŤ

Přišlo se mimo jiné na to, že některé zcela běž-
né potraviny fungují v těle velmi podobně jako 
drogy. Vězte, že právě v těch nejběžnějších 
potravinách, které zmiňuji výše, je dostatek lá-
tek, které dokáží vyvolat závislost včetně jejích 
nepříjemných projevů, jako je zvyšování dávky 
nebo jako je absťák. 

Nejčastěji se jedná o takzvané exorfiny. Což 
jsou látky strukturou molekul i účinkem po-
dobné morfinu. Například kasomorfiny obsa-
žené v mléce a hlavně v sýrech, nebo gliador-
finy obsažené v obilninách obsahujících lepek. 
Všechny tyhle „něcorfiny“, při trávení vstupu-
jící do naší krve, způsobují, že se každoden-
ně vlastně opíjíme rohlíkem se sýrem. Jasně,  
s pořádnou řachou kvalitního heráku to nemá 
co dělat, nicméně potřeba jíst tyhle potraviny 
slábne po aplikaci naltrexonu. Ten použijou 

zdravotníci obvykle, když chtějí někoho dostat 
z předávkování herákem nebo fenťákem. 

MOZKY!  MOOOOZKY!

A aby ani zombíci nepřišli zkrátka, vědci zjisti-
li, že v mozcích lidí se nacházejí látky podobné 
diazepamu, ačkoli zkoumaným jedincům žád-
né nebyly prokazatelně podány. Podobné látky 
byly nalezeny i v mozcích některých zvířat. Za-
tím se stále zkoumá mechanismus jejich vzniku 
v organismu, případně kudy se do něho dosta-
ly. Naštěstí obliba jídel z mozků není v populaci 
příliš rozšířená. Proto neočekávám, že by jimi 
někdo řešil svůj vlastní nedostatek riváčů nebo 
diáků.

Zdá se, že záhada zombie nezřízeně konzumu-
jích kvanta lidských mozků byla vyřešena. Maj 
benzákovej absťák chudinky.
    TRMX
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Zeptali jsme se na léčbu HIV a hepatitidy C.  
MUDr. Aster říká, že u pacienta s nevyléčenou 
hepatitidou C hrozí v budoucnu život ohrožující 
komplikace - jaterní cirhóza, rakovina jater, jater-
ní selhání či vykrvácení do zažívacího ústrojí.

Jaký je způsob přenosu infekce HIV a hepatitidy C 
v ČR? Jak velký podíl tvoří lidé injekčně užívající 
drogy?  
Obecně mohu říci, že mezi našimi HIV pozitivními 
pacienty zdaleka převládají pacienti, kteří se infiko-
vali homosexuálním způsobem, jedná se přibližně 
o něco více než 60 % HIV infikovaných osob. Re-
lativně málo pacientů získalo infekci cestou intra-
venózního užívání NL. V roce 2016 to byly 4 % na-
šich HIV infikovaných klientů. Zdrojem infekce HCV 
je u starších pacientů příčina neznámá, většinou 
iatrogenní (vyvolané při léčení, např. transfuzí),  
s postupem času však naprosto převládl u pacientů 
s VHC přenos způsobem nitrožilního užívání návy-
kových látek. 

Jak vypadá aktuálně léčba HIV?       
Léčba HIV je velice účinná, jedná se o kombinaci 

většinou 3 antivirových preparátů, zpravidla už jde 
o jednotabletové režimy, které se užívají 1x denně. 
Léčba není přerušována a je celoživotní. Cena léků 
pro jednoho HIV infikovaného člověka je přibližně 
230 tis. Kč/rok a je plně hrazena zdravotními po-
jišťovnami. 

V posledních pěti letech došlo k významné změ-
ně kritérií ohledně načasování antiretrovirové 
léčby, nyní je doporučováno zahajovat léčbu záhy 
po stanovení diagnózy HIV infekce, na rozdíl od 
dřívějších doporučení, kdy se se zahájením léčby 
vyčkávalo až do významného poklesu imunity, či 
nárůstu koncentrace viru v krvi. K této změně lé-
čebné strategie se přistoupilo na základě studiemi 
prokázaných skutečností, neboť okamžité zahájení 
léčby významně prodlužuje přežívání, nemocnost 
a kvalitu života pacientů. Je dobré vědět, že na zá-
kladě účinné léčby a komplexní zdravotnické péče 
se kvalita a délka HIV infikovaných zlepšily natolik, 
že jsou srovnatelné s běžnou populací. Na rozdíl 
od léčby hepatitidy C, která, když je úspěšná, tak 
znamená eliminaci viru z organismu, u HIV infek-
ce dochází k zásadnímu potlačení množení viru, 

k takzvané virologické supresi, ale ne k vyloučení 
viru z organismu. Léčba HIV infekce má rovněž ne-
smírný význam epidemiologický, neboť léčený pa-
cient běžným způsobem nemůže infekci dále šířit, 
neboť tato léčba je tak účinná, že sníží koncentraci 
viru HIV v krvi na nulové hodnoty. Toto se ale týká 
jen pacientů, kteří léčbu již nějaký čas pravidelně  
a denně užívají, a tuto léčbu nepřerušují a u kte-
rých byl test na přítomnost viru HIV v krvi opako-
vaně negativní.

Co získá člověk léčbou hepatitidu typu C? Řada 
injekčních uživatelů drog ji má, ale necítí žádné 
její příznaky.   
Především dobrou životní prognózu, neboť u paci-
enta s nevyléčenou hepatitidou C hrozí v budouc-
nu život ohrožující komplikace - jaterní cirhóza, 
rakovina jater, jaterní selhání či vykrvácení do za-
žívacího ústrojí. Vývoj nemoci v tyto závažné, život 
ohrožující komplikace trvá většinou desítky let, 
rizika jsou zcela individuální, záleží na genetickém 
vybavení jedince, typu viru, jiných nemocech a ze-
jména na tom, zda jedinec s hepatitidou C konzu-
muje alkohol a na jeho množství. 

To, že jedinec s hepatitidou C nepociťuje žádné 
významné příznaky, je na hepatitidě C zrádné. 
Pokud nějaké potíže má, většinou si je neuvě-
domuje. Často teprve po vyléčené hepatitidě C  
u většiny vyléčených dochází k ústupu těchto potí-
ží, zejména k vymizení únavnosti, tlakových pocitů 
v pravém podžebří, či pocitům plnosti. Úspěšně vy-
léčená hepatitida C má prokazatelně význam i so-
ciálně-psychologický a často může být významným 
příznivým faktorem v souvislosti s odvykací léčbou  
u těch, kteří užívají NL. 
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MUDr. Viktor Aster, Ph.D.

Specialista v oboru 
přenosné nemoci,  
odborný asistent na 
Klinice infekčních  
a tropických nemocí, 
Nemocnice  
Na Bulovce.

MUDR. ASTER: 
Co by měl člověk promyslet, když zvažuje léčbu 
svojí žloutenky C?
Že je nutná pečlivá spolupráce s ošetřujícím lé-
kařem, že je ta léčba nákladná a že je třeba léky 
pravidelně užívat a doužívat. To je to hlavní, co po 
pacientovi chceme, a zároveň i nejčastější příčina 
selhání léčby, nebo možné neuhrazení případné 
následující léčby. 

U pacientů, kteří nejsou sociálně stabilizováni, je 
velmi důležitá a náročná práce právě nízkopraho-
vých zařízení, jako je Kontaktní centum SANANIM. 
Pokud je jednou pro toho pacienta schválena  
léčba, která v současné době obnáší 500 000 Kč  
a zatím její cena neklesá, a pokud máme prostřed-
ky na léčbu, pak je nesmírně důležité dokončit 
léčbu alespoň z ekonomického hlediska, nemluvě 
o ekologickém hledisku a možnosti mutace viru  
a následném šíření v populaci. 

Nově se mluví o bezinterferonové léčbě. Jak léč-

ba probíhá a jak dlouho trvá?
Současná léčba VHC je tabletová a tablety se užíva-
jí jednou denně. To jsou dvě základní charakteris-
tiky. Nejčastější léčebné režimy jsou podle různých 
kritérií na 2-3 měsíce.

Jaká vyšetření musí člověk absolvovat, aby se 
mohl léčit? Dělá se ještě biopsie?
Od biopsie bylo upuštěno s nástupem ultrazvuko-
vých metod, které nahradily jaterní biopsii, resp. 
neinvazivní a nekrvavé metody. Pacient podstoupí 
krevní odběry, ultrazvukové vyšetření a vyšetře-
ní elastografie jater, což je často spojeno v jedné  
návštěvě. 

Může se člověk po úspěšně prodělané léčbě 
nakazit znovu?
Ano, může, hepatitida C nezanechává ochrannou 
imunitu. Vyléčený pacient je tedy ve stejném riziku 
infekce virem hepatitidy C, jako byl před léčbou.

Léčba VHC je spojena s řadou pověstí o vedlejších 
účincích, například, že lidem je špatně, nebo že 
jim vypadávají vlasy, platí to?
To rozhodně neplatí. V minulosti se virová hepatiti-
da C léčila tzv. interferony, které se podávaly injekč-
ně, měly jen přibližně padesátiprocentní efektivitu 
a často vyvolávaly u pacientů výrazné nežádoucí 
reakce. Tato léčba se již nepoužívá. Od roku 2014 
se zavedly na trh léky, které jsou bezpečné a té-
měř stoprocentně účinné. Nové zájemce o léčbu je 
třeba zbavit tohoto mýtu o nežádoucích účincích, 
protože současná léčba je tabletová, čtyřnásobně 
kratší a bezpečnější. Drtivá většina pacientů nemá 
žádné nežádoucí účinky, a pokud se objeví, pak 
spíše kvůli ne dobře indikované léčbě, případně 
kvůli lékovým interakcím. Každý lékař by měl léčbu 
upravit tak, aby k lékovým interakcím nedocházelo. 

Jsem rád, že jsem ve svém životě prožil dvě krásné 
revoluce, jedna byla Sametová a druhá byla revo-
luce v léčbě VHC. 

Jaké máte zkušenosti s léčbou injekčních uživa-

telů drog? S čím máte dobrou a s čím špatnou 
zkušenost?
Já mám velice dobrou zkušenost s bývalými uži-
vateli. S aktivními uživateli NL mám dobrou zku-
šenost s těmi, o nichž již od první návštěvy tuším, 
že spolupráce bude dobrá. U těch zbývajících, kde 
toto tušení nemám, si myslím, že je předpokladem 
zahájení léčby spolupráce s organizacemi, které  
o tyto osoby pečují, např. KC SANANIM. U těch pa-
cientů, u nichž mám pochyby, že budou léčbu řád-
ně užívat, a u těch, kteří nepoužívají jednorázové 
jehly, léčbu nezahajuji. 

Co byste lidem, kteří mají žloutenku a zatím ji ne-

léčí, vzkázal?
Že obavy z léčby VHC jsou naprosto plané, že exis-
tuje celosvětový trend vymýcení VHC z naší Země-
koule. Velice snadno umíme pacienta viru zbavit, 
má to obrovský smysl pro samotného pacienta, 
co se týče prognózy kvality života, a nesmírný epi-
demiologický význam, tedy pro ostatní obyvatele 
této planety. Pokud se podaří nejzranitelnější sku-
pinu, co se týče akvizice VHC, ochránit, bude to 
mít obrovský benefit jako pro ně, tak i pro všechny 
ostatní.
   
          Děkujeme za rozhovor. 
                                                 David Pešek a Jan Kozák

LÉČBOU HEPATITIDY C  
ZÍSKÁ ČLOVĚK DOBROU  
ŽIVOTNÍ PROGNÓZU...



Asi těžko by se hledal lékař, ke kterému by ženy chodi-
ly více nerady. Soupeřit by mohl leda tak se zubařem.  
V těchto pár řádcích vám, milé dámy, zkusím nastí-
nit, proč je dobré a důležité nekašlat na každoroční 
preventivní kontroly u „gyndaře“ a nepodceňovat 
ženské obtíže.

První návštěvu si většina z nás zažila se začát-
kem sexuálního života. Od první zkušenosti se 
často odvíjí, jaký k ní budeme mít postoj dál. 
Pokud byl doktor/ka nepříjemný, asi se moc 
rády vracet nebudeme. Je na každé, zda si vy-
bere muže nebo ženu, a vždycky je na vás, kte-
rého doktora si zvolíte. 

• GYNEKOLOGICKÉ   ZÁNĚTY

Výtok, svědění, pálení, zarudnutí a otok po-
hlavních orgánů. To jsou obvyklé příznaky 
zánětů v intimních partiích. Nejčastějším dru-
hem jsou pak kvasinkové infekce. Způsobeny 
mohou být oslabenou imunitou, užíváním 
antibiotik, pohlavním stykem (zvlášť pozor na 
střídání vaginálního a análního sexu), ale i ne-
vhodným spodním prádlem (těsné a z umělého  

materiálu). Zjednodušeně řečeno jde o naru-
šení poševní mikroflóry, která nás před kvasin-
kami a jim podobnými brání. Pokud se obtíže 
objeví jednorázově, je vhodné sáhnout po do-
stupných prostředcích z lékárny. Mohou být 
ve formě mastiček, čípků a roztoků (Canesten, 
Gyntima, Rosalgin). Pokud se ti tyto obtíže stále 
vrací, doprovází je i jiné příznaky jako např. zvý-
šená teplota, je vhodné vyhledat lékaře. Mysli 
na to, že pokud máš stálého partnera, měl by 
se přeléčit i on, ačkoliv může být bez příznaků. 

• ANTIKONCEPCE

Pokud bys zvažovala jako ochranu před nechtě-
ným těhotenstvím hormonální antikoncepci, 
stejně ti nezbyde nic jiného, než lékaře navští-
vit, protože je na předpis. Existuje několik dru-
hů a každému sedne jiná, je proto potřeba se 
s lékařem poradit, která je nejvhodnější právě 
pro tebe. Další možností je nitroděložní tělísko, 
které je už dostupné i pro ženy, které ještě dítě 
neměly. Obvykle se dává na pět let a nemusíš 
na něj myslet každý den jako v případě table-
tek. Další formy jistě znáš – pesar, spermicidní 
krémy a kondomy. Prezervativy tě navíc jako je-
diné chrání před pohlavními nemocemi. 

• SEŠ TĚHOTNÁ,  NEBO  TĚHOTNÁ  BÝT  
(NE)CHCEŠ

Pokud máš zpoždění, nebo ti vyšel pozitiv-
ní těhotenský test, je vhodné zajít za svým  

doktorem. Ten ti těhotenství potvrdí nebo vy-
vrátí, případně zjistí, v kolikátém týdnu jsi. Je-
nom touto cestou můžeš zjistit, jestli se nejedná 
o mimoděložní těhotenství, a jestli jste plod i ty  
v pořádku. Pokud tě těhotenství zaskočilo a uva-
žuješ o potratu, je k tomuto zákroku prohlídka 
nezbytná. To samé platí, pokud bys dítě ráda, 
ale nedaří se. 

• BOLESTI,  KRVÁCENÍ

Bolesti a píchání v podbřišku, krvácení mimo cy-
klus, bolestivá menstruace, nebo velké špinění. 
Rozhodně důvody, kdy vyhledat lékaře. Pokud 
je krvácení velké, rovnou na pohotovost! 

• NECHRÁNĚNÝ  SEX

Kromě nechtěného příletu 
čápa můžeš z vášnivé noci  
s neznámým přijít i k dalším 
dárkům – syfilis, HIV, kapavka, 
chlamydie, genitální bradavi-
ce (kondylomata). Ne všechny 
nemoci mají jasné příznaky, je 
proto fajn dojít si na testy do 
svého káčka, případně za gyne-
kologem nebo venerologem. 
Rozhodně nebudeš první ani 
poslední, které se to stalo, a je 
rozhodně lepší vědět, na čem 
jsi, než pak řešit nepříjemné 
následky.
 

• PREVENCE  JE  ZÁKLAD

Každá žena by měla navštěvovat svého gyne-
kologa alespoň jednou ročně. Ano, i když vám 
nic není a vlastně od něj „nic nepotřebujete“. 
Jakkoli se ti můžou zdát preventivní prohlídky 
nepříjemné, věz, že včasná návštěva ti může  
i zachránit život. Je proto mnohem lepší vydržet 
chvilku nepohodlí na gynekologickém křesle, 
než se pak potýkat např. s rakovinou děložního 
čípku. Na tu mimochodem zemře každé 2 minu-
ty na světě jedna žena, nebuď mezi nimi. 
V rámci prevence tě doktor vyšetří pomocí zrca-
del, prohmatá podbřišek, udělá stěry a vyšetří 
tě ultrazvukem. Ale gynekolog neřeší jen to, co 
máš „dole“, může ti udělat i vyšetření prsou. 
Důležitou součástí prevence je i naučit se sa-
movyšetření prsu. Každá žena úderem 45. roku 
dostává doporučení k provedení screeningové-
ho mamografického vyšetření. Pokud se v tvojí 
rodině rakovinu prsu nebo vaječníků vyskyt-
la, máš i ty „velkou šanci“ se s touhle mrchou  
potkat. 
A proč se doktora nebát? Je to pro něj práce 
jako každá jiná. Pro vlastní pocit pohodlí si před 
tím dej sprchu, a uprav se podle svého – bobřík 
nebo dohladka? Doktorovi to je jedno. Nestyď 
se říct, co tě trápí. Nelži o svém sexuálním živo-
tě, doktor není od toho, aby tě hodnotil a sou-
dil, ale je to pro něj důležitý ukazatel, který po-
může určit diagnózu, případně vyloučit některá 
onemocnění. 
         EMa

                     PROČ  CHODIT  NA  GYNDU
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Jak dlouho pracuješ v TP, a co tě k tomu  
přivedlo?
13 let, zvědavost.
Co ti v práci dělá radost?
Když si můžu po terénu sundat roušku, 
 respirátor, a hlavně ten štít...
Co tě štve v práci?
Kromě roušky, respirátoru, štítu a smrad-
lavého anti-covidu také cena záchodků na 
Hlavním nádraží.
Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek z práce?
Stále na něj čekám.
Jakou posloucháš hudbu?
Mám ráda metal, ska i vážnou hudbu,  

spoustu nezařaditelných kapel. Tak asi kro-
mě Evy a Vaška…
Jaké máš ráda filmy?
Na zamyšlení i odreagování, někdy střílečka 
a občas slaďákem nepohrdnu... dle nálady.
Čím se odreagováváš?
Boxuji, běhám a ráda zmizím sama do 
přírody.
Co bys chtěla vzkázat svým klientům a 
klientkám?
„Napadá mě asi milion věcí, ale všechny 
končí smrtí...” Marvin - android. Stopařův 
průvodce po galaxii.

Klára Domská pracuje již 13 let v Terénních programech SANANIM a potkat ji můžete v centru 
Prahy, u sanitky nebo na MČ Praha 2 a 13. Vystudovala pedagogiku a má také psychoterapeu-

tický výcvik. Pracovala ve výchovných ústavech a dětském domově. Nyní vedle terénu pracuje 
i v Terapeutické komunitě Heřmaň.

víte, KDO VÁM MĚNÍ?

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a konec nemožný

Ale neměl jsem prachy, 

abych ho sehnal dost na 

pořádnou hromadu.

Do který bych 

se zahrabal, 

a vyskočil.

Chtěl jsem 

vyskočit 

z perníku.Věra Giňová (Bílá) se narodila 22. května 1954  
v Rokycanech v muzikantské rodině. Svou dráhu 
zpěvačky začala na rodinných slavnostech, svat-
bách a zábavách s cimbálovou muzikou svého 
otce Karola Giňi. Již v osmi letech vystupovala 
na pódiu před posluchači. Od malička zpívala  

romsky, česky a slovensky. V patnácti letech za-
čala žít se svým manželem Františkem, se kterým 
po deseti letech adoptovali syna, kterého pojme-
novali po otci František.
Dlouhá léta vystupovala s romskou skupinou 
Kale, se kterou procestovala kus světa. Všude 
sklízela velké úspěchy a vydávala desky. Obje-
vila se i ve filmech Dušana Hanáka Růžové sny  
a Já milujem, ty miluješ. V českých luzích a hájích 
na sebe a svoji kapelu poprvé upozornila v roce 
1995, kdy vyšlo za vydatné producentské pomo-
ci zpěvačky Zuzany Navarové album Rom pop, 
na kterém skupina Kale představila své vlastní 
skladby. V roce 1998 vydala skupina Kale s Věrou 
Bílou druhé album Kale kalore (což by se dalo  
do češtiny přeložit jako Černí čerňoučtí) a do-
kázala vyprodat desítky evropských sálů. Pro  
mnohé byla tehdy již čtyřicetiletá zpěvačka  
z Rokycan skutečným objevem, přestože se muzi-
ce věnovala od dětství.
Mnoho let se vědělo o její hráčské mánii na auto-
matech, kde prohospodařila většinu svých peněz. 
Místo hvězdných manýrů a bohatství žila Věra  
se svým manželem většinu života v malém bytě  
v Rokycanech. Byla proslulá svojí nespolehlivos-
tí a vrtošivým chováním. Naplánované koncer-
ty odmítala a přijímala jiné. Čas od času prostě 
nedorazila na letiště… Z neznámých důvodů  

odřekla i koncert na proslulé Carnegie hall – kon-
certní síni na Sedmé avenue v New Yorku. No-
vinářům neustále opakovala, že je jen obyčejná 
ženská. O obyčejném životě neobyčejné zpě-
vačky a ženy je i film Černá a bílá v barvě, který  
téměř rok natáčela režisérka Mira Erdevički  
a který měl premiéru na jaře roku 1999.

V letech 2012 a 2013 zasadil osud Věře těžké 
rány. Nejprve ji a manžela v důsledku několika 
exekucí vystěhovali z jejich bytu do holobytu 
na ubytovnu. Začátkem roku 2013 našli jejího 
syna Františka mrtvého na veřejných záchodcích  
v Rokycanech. Pitva později prokázala předávko-
vání drogami. Bylo mu 33 let. O půl roku později 
přišla Věra i o milovaného manžela. František byl 
dlouhodobě nemocný, zemřel v sanitce cestou 
domů…
Věra byla zničená. Snažila se ale dál zpívat. Oslo-
vovali ji různí méně či více známí romští muzikan-
ti. Naposledy Milan Kroka a Jan Bendig. Dokonce 
natočili videoklip a chystali se na turné. Věra Bílá 
vždy toužila po tom odejít na pódiu. A skoro se jí 
to podařilo. Zemřela ve středu, při tom v pátek 
měla vystupovat v Sokolově…       

Před rokem, 12.3.2019, umírá v Plzni ve věku 64 let naše nejznámější romská zpěvačka Věra Bílá. Se svou sku-
pinou Kale dobyla svět. Byla populární v zámoří i za oceánem. Ve Francii ji zbožňovali, v Kanadě jí prý dokonce 
nabídli trvalý pobyt a ve Spojených státech byla hvězdou festivalu romské kultury z celého světa. I přes takové 
úspěchy v tuzemsku moc známá nebyla. Opravdu populární se stala až před zhruba 15 lety. Jaká byla Věra Bílá?Věra Bílá

Dojezdy pro hvězdy

„Když mi Bůh nedal děti, vy-

nahradil mi to něčím jiným.“

-Hana-
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MÁMY ZA MŘÍŽEMI
Maminky,  
jestli se Vaše adresa na přechodnou dobu změní na tu se značkou Věznice, zů-
staňte maminkami s velkým M. Nebo se jí můžete právě tady a teď znovu stát.
Děti na odloučení připravte! Rozhodně jim sdělte pravdu přiměřeně jejich věku 
(už od 4 let mohou pochopit pravidla hry, co se smí a co ne). Je lepší, když to 
dítěti řeknete Vy, než když se to dozví od sousedových dětí nebo ve škole. Možná 
je to těžké jít s kůží na trh, ale chcete-li se ujmout rodičovství, tak tohle Vám to 
rozhodně usnadní. Pro dítě je důležité vědět, že současné odloučení není z Vaše-
ho rozhodnutí. Že jste ho neopustily dobrovolně, ale že prostě musíte být jasně 
danou dobu pryč z rozhodnutí soudu. Potom se vrátíte. Výmluvy o pracovních 
cestách do zahraničí nebo úplné přerušení kontaktu s dítětem mohou Váš vztah 
velmi poškodit. Děti často vycítí, že něco není v pořádku nebo že je to jinak, než 
říkají dospělí. Nerozumí tomu, nabourává to důvěru, vytvářejí si vlastní zkreslené 
představy a trápí se.
A nezapomeňte se dětem omluvit. I děti si zaslouží respekt, stejně jako dospělí. 
Možná Vaše dítě bude potřebovat čas na to to zkousnout (zejména starší děti už 

přemýšlí svojí hlavou), ale když se obrníte trpělivostí, můžete očekávat 
i porozumění, a hlavně získáte možnost na Vašem společném 

vztahu zapracovat i během výkonu trestu.
Své dítě ujistěte, že ho máte ráda, a že za Vaše uvěznění 

nemůže. Ono to potřebuje slyšet od Vás.
Řekněte mu, jak často mu budete volat, psát (jestli 

to máte v úmyslu) a že uděláte vše pro to, abyste 
se co nejdříve vrátila. Neslibujte ale rychlé návra-
ty ani věci, které nejsou reálné. Chráníte tím dítě 
před zklamáním.
Domluvte se s osobou, která se o dítě bude  
starat, co a jak dítěti sdělit. Udělejte si plán na 
návštěvy. Na každé návštěvě, na které bude dítě, 
vyčleňte čas, který se budete věnovat jenom 

jemu. Tohle je užitečné domluvit dopředu, což 
dnešní způsob komunikace telefonem umožňuje 

i během uvěznění.    

Návštěvy využijte a zkuste se od dítěte dozvědět, jak mu je, co by od Vás potře-
bovalo, jaký je jeho každodenní život. Zajímejte se o něj. Postarejte se o to, aby 
se cítilo v pohodě a bezpečně, jak jen to jde, a mohlo k Vám být otevřené. Zvýšíte 
tím pravděpodobnost, že Vám sdělí i to, co ho trápí. Děti mají potřebu chránit 
své rodiče a nerady jim přidávají starosti. Jste tu od toho, aby mělo pocit, že sice 
máte také nějaké starosti, ale na ty jeho jste tu Vy! 
Nejenže mu dáváte najevo, že o něj máte zájem, ale můžete také udělat konkrét-
ní kroky k tomu, aby se případné křivdy mohly napravit. Můžete se za něj posta-
vit a postarat se o jeho dobro a bezpečí. Lze to i z vězení: napsat například dopis 
do školy. I tohle Vás spojuje. I ono má rodiče, nikam jste nezmizely!
A hlavně: pište mu dopisy! Telefonický rozhovor obě strany určitě zahřeje u srd-
ce. Ale za chvíli, kromě vzpomínky: „moje maminka na mě myslí!“, zůstane jen 
málo konkrétních informací, které zazněly, a za hodinu, dvě jsou už tytam! Menší 
děti se k dopisu mohou vrátit, mohou ho číst opakovaně. A dát si „něco od Vás“ 
pod polštář, školní děti mohou vidět a uvědomit si, že jste jeho rodič, kterému 
záleží na jeho životě a budoucnosti.
Dopisy jsou také dobré k propojení Vašich dvou světů: dítě se zajímá o Váš život 
ve vězení a Vy zase o jeho svět venku. Z dopisů se může dozvídat o tom, jak ve 
vězení žijete, jak bydlíte, co děláte. Dítě to uklidní a Vám to dává možnost proje-
vit lidský zájem o jeho život, každodenní radosti, starosti, povinnosti i zábavu. Je 
to něco, co můžete mít společného, co je jenom Vaše, a co Vám dává možnost 
podílet se na jeho výchově a vedení. Možná po dlouhé době tím získáte možnost 
přiblížit se světu svého dítěte a utvářet s ním hluboký vztah. Je to drahocennost.
 
A kdyby Vás tohle téma zaujalo, nebo si ho čtete možná už za mřížemi (svět 
je malý), můžete nám napsat, rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti s vedením 
skupiny pro posílení rodičovských kompetencí během uvěznění -  „Táta v kapse“. 
Vy můžete být Máma v kapse. První, která nám napíše. Třeba i z vězení. Vaše dítě 
Vás může mít také ve své kapse. Nebo duši. Jak už chcete. 
                  Lidija Pilat

Kdo chcete vědět víc o tom, jak být rodičem ve vězení a co nejvíce se podílet 
na výchově a vedení dětí, můžete napsat na naši adresu: Společnost Podané  
ruce o.p.s., Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu, Novobran-
ská 14, 602 00 Brno nebo na e-mail: vezeni@podaneruce.cz. Je možné i zavolat 
na tel: +420 545 247 542.

Naše Centrum funguje již 26 let. Začínali jsme nenápadně v brněnské Vazební věznici 
a postupem času jsme se dostali do všech věznic v Jihomoravském kraji plus někte-
rých navíc. V našem týmu máme zkušené matadory i začínající nadšence, ale všichni 
dohromady tvoříme multifunkční zaběhnutý celek.
Vážíme si každého z Vás a Vašeho individuálního životního příběhu. Nebojíme se pus-
tit do společné práce, která se ze začátku může zdát nemožná. Pomůžeme Ti, aby do-
šlo ve Tvém životě k žádané změně, která 
pro Tebe bude znamenat život, ve kterém 
se budeš cítit dobře a bez obav, že znovu 
přijdeš o svobodu.

PŘED A BĚHEM UVĚZNĚNÍ:

• Připravit Tě na vězení, poradit s trestně – právní tématikou
• Udělat si plán na výkon trestu tak, aby byl pro Tebe co nejužitečnější
• Možnost konzultací ohledně ujasnění si postojů k užívání drog
• Řešení sociálně – právních otázek (dluhy, bydlení, práce, rodičovství, vztahy, 
atd…)
• Připravit Tě na výstup z vězení (plán výstupu, možnost podmíněného propuš-
tění)
• Při dlouhodobější spolupráci možnost sociálně – materiální pomoci  
(oblečení, známky, jídlo…)

PO PROPUŠTĚNÍ 

(při návratu do Jihomoravského kraje a když se rozhodneš vyzkoušet abstinenci):
• Podpora v abstinenci
• Možnost pravidelných setkání a řešení Tvé konkrétní situace
• Doprovody na úřady, doktory a jiné instituce
• Pomoc s bydlením a prací
• Řešení dluhů (od mapování až po insolvenci)
• V případě podmíněného propuštění a uložení Probačního dohledu možnost 
absolvovat Probační program pro dospělé KOMPAS
• Sociálně – materiální pomoc (ubytování, oblečení, jízdenky apod.)

HNOUT SE Z MÍSTA, TO JE VÝZVA!

Kancelář máme na Novobranské 14 v centru Brna.
A s batohy plnými důležitých informací pro Vás jezdíme (vla-
kem, tramvají i autem) do věznic: Brno, Kuřim, Rapotice, 

Znojmo, Břeclav + Poštorná, Opava, Světlá nad Sázavou, Příbram, Ostrov nad 
Ohří, Kynšperk n. Ohří – prostě křížem krážem republikou. Pokud jsi ve vězni-
ci, kam nedojíždíme, pomůže nám v navázání i udržení kontaktu Česká pošta  
(čti: napiš dopis a my Ti odepíšeme).

VĚZEŇSKÝ PROGRAM 
SPR Centrum poradenských služeb ve vězení  

a po výstupu, Společnost Podané ruce o.p.s.

S úsměvem Váš tým Podaných rukou

V ČEM MŮŽEME POMOCI

KDE NÁS 
NAJDEŠHNOUT SE Z MÍSTA, 

TO JE VÝZVA!

Běžíme za Váš lepší začátek po propuštění... 
Yellow ribbon run 2019
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STŘÍKAČKY VYRÁBĚNÉ FIRMNOU BBRAUN

U100 U50 U40

U100U50 U40NEVERSHARE
Stříkačky vyráběné firmou BBraun měl v ruce aspoň 
jednou snad každý nitrožilní uživatel drog. Dříve vyrá-
běné typy byly oblíbené zejména kvůli svému hrana-
tému tělu, které se dobře drželo. Před zhruba patnácti 
lety přišla tato firma s balením stříkaček v multipaku – 
pytlíčku. Stříkačka získala kulaté tělo, kryt pístu, tenčí 
odnímatelnou jehlu a jméno Omnican. Vedle těchto 
multipaků je celou dobu k dispozici i balení po jedné 
stříkačce - singl. Stříkačky se vyrábějí ve 4 variantách 
pro zdravotnické účely, a v jednom případě pro sou-
kromou společnost, která distribuuje i jiné potřeby 
pro uživatele drog. Objem stříkačky je v případě typu 
Omnican U40, U100 a Nevershare 1 ml. Setkat se mů-
žete i s drobnější sestrou jmenovaných stříkaček, a to 
Omnican U50, která má objem jen půl mililitru. Toto 
jsou všechno stříkačky, které jsou běžným artiklem při 
výměně v káčku či terénu. Občas je to trochu potíž, 
protože někteří uživatelé mají v oblibě „tu s červeným 
víčkem“, ale „tu s oranžovým“ ne, protože je tupá, jde 
ztuha, má kratší jehlu, a tak všelijak podobně. V ně-
kterých městech je to opačně, tam jsou zase špatné ty 
červené (mají stejné vady, které klienti uvádí u oran-
žových), a ty s bílým víčkem mají jehlu měkčí, ale zase 
mají barevný píst, tak to tolik nevadí. „S tím si prostě 
nemůžu dát,“ dozvídáme se od klientů, když nám cpou 
do kontejnerů na použité stříkačky ty, které jsou sice 
nepoužité, ale jim se barevně nelíbí, a chtějí za to jiné 
čisté. Jenomže peníze neprší z nebe. Proto jsme se 
rozhodli přinést přehled všech druhů stříkaček, které 
firma BBraun vyrábí a, které jsou u nás k sehnání.

Všechny stříkačky na této dvoustránce vy-
rábí firma BBraun. Vysvětlíme si, co mají 
společného a co rozdílného. Vlevo jsou 
stříkačky distribuované v pytlíku – mají 
víčko na pístu. Vpravo stříkačky distribu-
ované jednotlivě v blistru. Ty víčko pístu 
nemají. Barva víčka – oranžová zname-
ná, že je určena pro druh inzulinu, který 
se měří na 100 jednotek v 1 ml. Červená 
znamená, že je pro inzulin, který se měří 
na 40 jednotek v 1 ml. Bílá znamená, že si 
ji distributor barevných stříkaček Never-
share tak přál. Všechny mají totožný píst. 
Výjimku tvoří píst stříkačky U50, který je 
užší, a píst stříkaček Nevershare, který 
může mít různé barvy. A co je nejdůleži-
tější: všechny bez rozdílu jsou vybaveny 
stejnou jehlou. Ať už je vytáhnete z pytlí-
ku, nebo vyloupnete z blistru.  Jak jsme již 
v minulých číslech Dekontaminace uvedli, 
jehly se pro všechny inzulínky vyrábějí na 
jednom místě. V Japonsku.

Jehly všech uvedených stříka-
ček Bbraun jsou vyrobeny  
z oceli, mají délku 12 mm  
a průměr 0,3 mm. Jejich hrot 
je broušen patentovaným 
trojbrusem, a vyrábí je stejný 
stroj. Je tedy vyloučeno, aby 
se jehla lišila v závislosti na 
barvě víčka, pístu, či balení.

SE KTERÝMI SE MŮŽETE SETKAT PŘI VÝMĚNĚ
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12 mm

Ztrácíte se v čárkách? 
Kolik čárek v červené je čárek v oranžové?  
Příklad: natáhnu si do čtyřicítkové (červené 
víčko) deset čárek. Na stejný objem musím do 
stovkové stříkačky (oranžové víčko) natáhnout 
25 čárek. Poměr je tedy 2,5 : 1. Neboli, to co 
mám natažené ve čtyřicítkové stříkačce, musím 
vynásobit 2,5x, abych dostal počet čárek na 
stejný objem ve stovkové stříkačce.

1 : 2,5
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Nosili byste takhle plavky?

BLISTR PŘICHÁZÍ!
V letošním roce přišla firma BBraun s informací, že končí výroba 
stříkaček, které jsou baleny v multipaku – pytlíčku. Důvodem je 
zvýšení hygienických norem na balení stříkaček pro výrobce. 

Tipy na rozdělávání
Používejte Stericup - je přímo určený k rozpouštění a rozmíchání drogy. Tam, kde 
není Stericup k dispozici, je možné použít uzavíratelné zkumavky typu eppen-
dorf, tzv. zuby. Na dostupnost obou produktů se ptejte ve vašem káčku či terénu. 
Pro ty, kteří si zvykli drtit tablety pístem ve víčku, doporučujeme takzvanou mokrou 
cestu, tedy zakápnutí tablety vodou. Tableta se rozpustí sama během pár minut.  
V zubu jde dokonce uzavřít a zatřepáním rozpustit ve vodě. Vložit filtr, a stříkač-
kou bez jehly obsah nasát do stříkačky. Stejně jako před tím z krytky.
                        TRMX

S čím vším, co tato změna přináší, musíme počítat?
a) Zaberou více místa – blistr je méně skladný
b) Více odpadu – každá stříkačka má svůj vlastní obal
c) Nemá krytku pístu – při balení v blistru není potřeba, její použití by zvyšovalo 
cenu stříkačky i spotřebu plastu
d) Pro rozdělávání drogy bude potřeba použít něco jiného
e) Pro uživatele zvyklé rozlišovat použité/čisté stříkačky podle nasazené krytky 
bude nutné přejít na jiný rozlišovací systém
f) Bude chybět ten pytlíček, do kterého jde vložit spoustu věcí potřebných  
k i.v. aplikaci
g) Šance využít jiných, vhodnějších pomůcek k rozdělávání drogy

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a drogový experiment

Můžeš se totiž vyhnout 

dost nepříjemnejm 

zkušenostem.

Třeba když z tebe na 

pohotovosti tahaj 

houbičky na nádobí.

Když chceš zkoušet 

drogy, musíš si to před 

tím pořádně nastudovat.

Nebude již tedy možné distri-
buovat stříkačky v pytlíčcích  
a s víčky - krytkami na pístu. 

Některé programy na výměnu 
jehel tyto stříkačky ještě mají 
v současné době k dispozici, 
ale k dostání budou pouze do 
vyčerpání zásob. Předpoklá-
dáme, že maximálně do konce 
roku. Pro mnohé uživatele to 
bude jistě frustrující, neboť si 
navykli krytku používat jako 
rozdělávačku.



drogový bulvár

KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

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

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

KC PODANÉ RUCE BRNO
U Červeného mlýna 1
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–17, první středy 
v měsíci zavřeno

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

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

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

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

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
725 543 165 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

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

KC LIBEREC
Felberova 256/11
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

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

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

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

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

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

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po-Pá  8.30-12, 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

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

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

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

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

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

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

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a  jedna dávka lepší dvou

Okamžitě to 
vystříkni do kanálu!

Řikám vystříkni to, 
nebo dostaneš 

víš co... Dvě dávky!

To nemůžu pane policajt. 
Budu muset krást, abych 

sehnal na další dávku.

Jedinou mou závislostí v životě 
byly ženy,  přiznává na videu na Twitteru 
mexický drogový boss Joaquín Guzmán (63), 
přezdívaný kvůli svým 168 centimetrům vzrůstu 
El Chapo (Prcek). V rozhovoru se doznal k ot-

covství 23 dětí, ženatý byl čtyřikrát. Naposledy si 
vzal v roce 2007 bývalou královnu krásy, Emmu 
Coronelovou (31), s níž má dvojčata.
El Chapo si nyní odpykává doživotní trest za 
plánování vražd a pašování drog, ve vysoce 
střežené federální věznici ve státě Colorado je 
na samotce. Američtí vyšetřovatelé spočítali, 
že jeho kartel prodejem tun kokainu, heroinu  
i marihuany ve Spojených státech vydělal přesně  
12 666 181 704 dolarů (přes 284 mld. korun). 

Na vlastní pěst - a také ilegálně - provozuje mobilní 
aplikační místnost ve skotském Glasgow 
Peter Krykant, bývalý uživatel drog, který se rozho-

dl závislým lidem pomáhat. V dodávce nabízí čisté 
stříkačky i další materiál pro bezpečnější aplika-

ci, k dispozici jsou dva stolečky a v současné době  
i roušky. Ikdyž Peter ví, že provoz šlehárny je ve Spo-

jeném království nezákonný, hodlá ve svém počíná-

ní pokračovat. „Je snad zločin zachraňovat životy  
a snižovat rizika užívání drog?“ reagoval na varování 
úřadů. Podporu mu však vyjadřují i některá oficiál-

ní místa - na „návštěvu“ přijela třeba bývalá premiérka Nového Zélandu. Policejní komisař z Walesu 
Jones, který je dlouholetým zastáncem legalizace drog, se nechal slyšet, že by skotští strážníci mohli 
nad touhle dodávkou prostě přimhouřit oči. Ve Skotsku zemřelo v roce 2018 na předávkování 1187 lidí, 
nejvíce v celé Evropě. Jen v Glasgow a okolí to přitom byla třetina tohoto počtu.

Masakr pod vlivem drog v Brazílii: Spolubydlící zavraždila slavnou pornohvězdu • Dealer kokainu před sou-
dem ze strachu z vězení otočil. Přiznal se • EUROPOL: PANDEMIE NEOMEZILA MNOŽSTVÍ DROG PAŠO-
VANÝCH DO EVROPY • Léčebnu narkomanů v Rusku zachvátil požár. Nejméně čtyři lidé zemřeli • William a Kate se bojí o děti: Buckingham-
ský palác je plný různých drog! • KATALÁNSKO SE STÁVÁ EVROPSKOU KOLUMBIÍ. SPOLU S DROGAMI PŘICHÁZÍ I ZLOČINNOST 
• Utopit to v alkoholu. Závislých v karanténě přibylo, léčebny nestíhají  • Zdrogovaný muž ohrožoval dítě i partnerku, skončil v cele • NARKOMAN-
KA ODLOŽILA NOVOROZENCE DO KONTEJNERU, DOSTALA 17 LET• Ceny alkoholu v Česku rostou, pořád ale patří k nejlevnějším v Evropě

(foto: Daily Record)
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