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

Martin: „Dostal jsem přes držku od lidí, co bydlí 
pod mostem. Nejdřív na mě poslali psa a pak 
přiběhli tři frajeři a zmlátili mě. Nikde nikdo, 
policajti nikde. Pak jsem šel celej zkrvavenej 
domů. Hroznej zážitek.“

Jirka: „Já se nerad biju. Ale určitě oboje, dostal 
jsem ránu i jsem nějakou dal. Naposledy to 
bude asi 4 měsíce, to jsem byl v base.  
Nenechám si totiž srát na hlavu. A v base se 
lidi mlátěj kvůli různejm píčovinám.“

Roman: „Dostal jsem a párkát jsem i naložil. 
Jednou takhle při praní ponožek šli dva kluci a 
že mě chtějí zbít. Tak jsem dostal takovej zápal, 
do jedný tý fusekle dal to mýdlo, jelen, a nandal 
to já jim.“

Zuzka: „Já se moc neperu, ale znám spíš 
takový to psychický násilí. Zvlášť u mužů na 
ženách, když je nechtějí pouštět nikam samot-
ný a pořád je hlídaj.“

Martin: „Dostal jsem přes držku, i jsem přes 
držku dal. Přes držku jsem dal, když mi frajer 
obsouložoval přítelkyni. A přes držku jsem 
dostal, když jsem si to s ním šel vyřešit a byl 
doma ve vedlejším pokoji i jeho brácha.“

Káča: „Oboje. Dala jsem ze žárlivosti. A dosta-
la jsem jenom jednou. A bylo to přesně před 
čtrnácti dny. Holka si myslela, že jsem jí něco 
vzala, ale já jí nic nevzala.“

Anonym: 
 „Násilí je špatná 

věc a neplodí  
nic dobrého.“

David: „Dal jsem i dostal. Dal jsem kvůli podělu 
a dostal kvůli holce.“

Jana: „Dostávala jsem pravidelně od pří-
tele. Dělal mi žárlivý scény a tak, nebylo to 
hezký. Já jsem mu to nikdy nevrátila, na to 
jsem byla velkej srab. Ale to už je pryč. Už 
s ním nejsem a mám přítelkyni.“

anketa

NEJEN

Dali jste někdy někomu 
přes hubu či dostali jste 

někdy sami

Dušan: „Přes hubu jsem dostal kdysi kvůli holce, od takovýho namakanýho bor-
ce. Neměl jsem vůbec šanci. Nejhorší na tom je, že já jsem s tou holkou vlastně 
vůbec nic neměl, celý to bylo takový platonický. No a pěsti jsem musel používat 
v base, a ne jednou. Já jsem byl totiž barákovej a musel jsem si prostě udržovat 
pořádek. Nejdůležitější bylo, aby modřiny nebyly vidět. I dozorci to říkali, udělejte 
si pořádek, ale ať nemáte modráky.“
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„A najednou se z tý jeskyně vynořila horda zom-
bíků, o tři levely vejš, hlídali tajnej průlez k jezeru. 
Vyzkoušel jsem i ten očarovanej meč, ale asi stokrát 
mě nekompromisně vydrtili. Když je ale zasáhneš 
otrávenym šípem, tak zdrhaj, držej se za hlavu a ta 
jim pak vybouchne, to je super udělaný! Měl sem 
dobře uloženou pozici, takže nakonec jsem ty svině 
uspal kouzlem a pak je zmasil, abych nabral body, 
ale než sem na to přišel, sem myslel, že ten komp 
rozmlátim. Kámo, mám teď nejvyšší skill v taktic-
kym boji...“

Počítačové hry jsou násilí plné, evidentně je po něm 
poptávka. Existují bojové simulátory, střílečky kla-
sické a střílečky vesmírné, multiplayer bojové arény, 
válečné strategie, nespočet akčních her na dobové 
hrdiny, na vojáky, na osvoboditele. Vraždíte příšery, 
divou zvěř i protivníky jiných ras, můžete vést tak-
tické středověké bitvy, míchat jedy z bylinek, mů-
žete obsazovat planety i galaxie. Zdokonalujete své 
bojové umění, schopnosti a dovednosti, kupujete si 

lepší a lepší zbraně. Nemilosrdně likvidujete určené 
cíle, mrtvoly okrádáte, svědky bez lítosti umlčujete. 
Je to přece hra. A zábava.

Spousta oblíbených videoher se odehrává ve fik-
tivním, třeba fantasy světě, kdy děj připomíná spíš 
pohádku. Na konci příběhu zachráníte zeměkouli a 
krev na vašich rukou je ještě jakštakš ospravedlnitel-
ná. Copak princové nesetnuli drakovi hlavu? Někte-
ré, zejména válečné hry si ale naopak zakládají na 
přesných reáliích a opravdových zbraních, všechno 
je propracováno do nejmenších fotorealistických 
detailů, připomíná to spíš film. Z každého úspěš-
ného zásahu nepřítele musí stříkat krev. Zabíjení je 
zábava.

Aktuálně seženete třeba simulátor 3. světové války. 
Mají násilné herní scénáře vůbec nějaké hranice? 
A mohou takové hry vyvolávat agresivní chování 
i v reálném životě? S příchodem snad každého no-
vého „rizikového“ titulu se objeví dvě studie: jedna 
tvrdí, že hraní násilných počítačových her agresi 
prokazatelně zvyšuje, druhá naopak žádná rizi-
ka či souvislosti nenachází a obavy maximálně 
shrne do varování „všeho s mírou“. To platí u po-
čítačových her obecně... Taky je fajn občas si u 
obrazovky připomenout, že zabíjení není jediná 
cesta, a ikdyž se pohybujeme ve virtuálním světě, 
není zrovna rozumné si na takové jednání zvykat. 
V reálném životě totiž žádné nahrávání ulože-
ných pozic nefunguje. Na všechny příšery světa  
máte jenom jeden pokus.

Vytékající mozek jako bonus!

Olga



Násilí či násilné chování - pojmy, které jsou  
v živočišné říši na rozdíl od agrese vyhrazeny 
primárně člověku, jsou patologie, jejichž smy-
slem je někomu ublížit, někoho (nebo něco) 
poškodit.

Násilí  fyzické  a  psychické
Škodit, útočit a zraňovat lze pochopitelně nejen 
fyzicky, ale také verbálně či gesty - efektivita  
v případě neživých předmětů bývá sice v tom-
to ohledu sporná, ale určitě je bezpečnější si  
u prázdné lednice ulevit několika nadávkami, 
než do zařízení „za trest“ zuřivě kopat. 
Přestože by vám leckterá oběť psychického 
násilí potvrdila, že např. následky soustavného 
ponižování a zastrašování mohou být vážnější 
a trvalejší, než když vám dá někdo přes hubu  
v hospodě, zaměřme se teď hlavně na násilí fy-
zické...

Horké hlavy
Psychologové často rozdělují násilí na impulzivní 
a promyšlené. V prvním případě nás jednoduše 
něco tak rozčílí, že vztek (mnohdy nahromadě-
ný za několik předešlých hodin, dní nebo klidně 
týdnů a měsíců) ventilujeme agresí. Zde nepo-

chybně funguje zákon padajícího hovna: Cestou 
do práce vám ujede autobus, jediná trafika širo-
ko daleko je zavřená, a když už se vám nakrás-
ně podaří vysomrovat cigáro, objeví se strážník  
a nehorázně vás vyprudí, že kouříte na zastávce. 
V práci vás za pozdní příchod nepochválí, a když 
přidají ještě nějakou nespravedlivou poznámku 
na adresu špatně odvedené práce (za kterou 
samozřejmě může kolega), „slabší“ jedinci to 
už prostě neustojí a vybuchnou… Bohužel no-
torické „horké hlavy“, leckdy posilněné notnou 
dávkou alkoholu, nejdou po výbuchu pro ránu 
daleko (a nemusí to být nutně pěsťovka uděle-
ná poslednímu zdroji vzteku - lze také něčím há-
zet nebo aktivně zavolat úhlavnímu nepříteli a 
konečně mu to pořádně vytmavit). Výrazný pro-
blém nastává v případě, kdy rozzuřený agresor 
bere do ruky první, co uvidí a co lze použít jako 
zbraň. Divili byste se, co všechno zaznamenali 

policejní anály - v Praze údajně létal grilovaný 
hermelín, v Americe prý ubil senior k smrti svou 
ženu bendžem. 

Většina násilníků spadá do této kategorie. Dob-
rou zprávou je, že s impulzivitou a zvládáním 
vzteku se dá docela dobře pracovat – někomu 
stačí počítat v duchu do desíti (nebo sta), vyklidit 
prostor, jít na vzduch. V mnoha kancelářích dnes 
najdete boxovací pytle nebo třeba malé odhluč-
něné místnosti, kam si můžete jít zdravě a bez-
pečně zařvat. Pro osoby s prokazatelnými sklony  
k fyzické agresivitě (např. pachatele domácího 
násilí) existují i speciální kurzy zvládání vzteku, 
kde se technikám sebeovládání věnují pod do-
hledem odborníka a se slušnými výsledky.

Násilí jako prostředek
U promyšleného, instrumentálního násilí ne-
hraje emoční reaktivita, aktuální hladina vzteku  

V r. 2018 policisté zaznamenali mj.:
• 116 vražd 
• 651 znásilnění
• 1 376 loupeží
• 4 967 úmyslných ublížení  

na zdraví

Víte, že...

Násilná  kriminalita  v  ČR

a schopnost ji ustát, hlavní roli. Násilník své činy 
plánuje, chce nebo potřebuje ublížit. Buď aby 
oběť jednoduše zprovodil ze světa, nebo aby se 
díky bezvládnému tělu dostal k něčemu další-
mu. Násilí je zde prostředkem k získání prospě-
chu – ať už v podobě majetku nebo třeba uml-
čeného svědka.
To už se pohybujeme v oblasti závažné, násil-
né  kriminality - v právnické mluvě  zahrnuje ty 

trestné činy, jejichž významnou charakteristikou 
je poškození nebo destrukce cílového objektu.
V celkovém objemu v Česku páchané krimina-
lity netvoří sice násilné činy nijak dominantní 
část, vzhledem k závažnosti skutků (a snad i 

senzacechtivosti obyvatel) jde ale o oblast sil-
ně medializovanou a skoro to vypadá, že vraždy  
a znásilnění jsou v naší republice na denním po-
řádku. Za loňský rok eviduje policie 13,5 tisíce 
násilných trestných činů.  

Kde  se  bere?
O tom, zda je násilí primárně individu-
ální psychologický problém, nebo je 
dáno spíše společenskou atmosférou, 
kulturou a  sociálními  poměry,  se vedou 
nekonečné odborné debaty. Jednou  
z aktuálních otázek je například to, 
jestli tzv. střílečky, kde masakrujete 
virtuální nepřátele jako mouchy, vedou 
u hráčů ke zvýšení reálné agresivity 
nebo ke změně jejich postoje k násilí či 
válkám. Dokážete si představit situaci,  
v níž byste někoho vzali sekyrou po 
hlavě? 

Když má krokodýl hlad, vyhlédne si oběť, rychle 
zaútočí a žere. Je to zvířecí násilník? Uspokojuje 
svou základní potřebu. V učebnicích biologie je 
agrese popisována jako fyziologická odpověď 
organismu, jejímž cílem je přežít (ulovit/nestát 
se potravou). Když má „chuť“ lidský násilník, 
najde si oběť a prostě ubližuje. Násilné chování 
je patologický jev.
Bylo nicméně prokázáno, že i mezi zvířaty jsou 

taková, která útočí pro zábavu či potěšení - 
možná vás překvapí, že v mořském světě není 
tou krvelačnou bestií žralok, ale tolika lidmi mi-
lovaný delfín. V jeho populaci je totiž nedosta-
tek samic, takže se objevují případy znásilnění! 
Skupina dvou až tří samců odežene od zbytku 
skupiny jednu samici a pak ji proti její vůli při-
nutí k sexu. Pokud se snaží utéct, samci se k ní 
chovají agresivně, a dokonce ji fyzicky napadají.

Agrese  v  živočišné  říši

v trestním právu se za násilí považuje i uve-
dení jiného lstí do stavu bezbrannosti (např. 
stavu opilosti), v důsledku které oběť není 
schopna se účinně bránit?

Olga
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 „Vůle je silnější než tělo“
Šampionka MMA vzkazuje:

Magdalena Šormová je česká MMA bojovnice z pražského týmu Penta Gym, jedna  
z prvních MMA bojovnic v Česku. A roky jste ji potkávali jako streetworkerku Drop Inu.

Jaký byl tvůj nejtěžší vítězný zápas? Co rozhodlo, že 
jsi uspěla? 
Rozhodně ten poslední. První kolo dominovala soupeřka, 
v hlavě jsem si říkala, no to je v pr***, já asi prohraji. Ale 
v následujícím kole jsem se kousla, druhé kolo a větší část 
třetího kola jsem měla nad soupeřkou převahu, proto to 
rozhodčí dali mně. V tomhle zápase mě podržela moje 
psychika, tedy nepropadla jsem pocitu, že už to nezmě-
ním, kousla se a nevzdala to. (Magda porazila 3. května 
2019 v Kansas City, USA, MMA bojovnici  Kay Hansen)
 
Jak moc a jak často musíš trénovat? 
Osvědčilo se mně nějakých 6–8 MMA tréninků týdně a 
k tomu ještě další doplňkové aktivity, např. běhání. S vět-
ším počtem tréninků se mně množila četnost zranění a 
různých bolístek, i přespříliš tréninků může být na škodu.
 
Jaký zápas tě teď čeká, jaké máš sportovní cíle?
Mám před sebou obhajobu titulu organizace WWFC 21. 
září v Kyjevě. Zápasy o pás bývají na více kol než klasické, 
minulou obhajobu jsem musela dát 5 kol po 5 minutách, 
což je docela fyzicky náročný, takže tentokrát bych to ráda 
zase ukončila před limitem. No a sportovní cíl mám asi 
jako většina zápasníků, dostat se do prestižní organizace 
UFC.

Jak se díváš na agresi ze vzteku  - když si někdo nemůže 
pomoci a vypění Co může dělat člověk, který je nátu-
rou trochu prchlivější, aby zbytečně někomu či sobě 
neublížil... Agresi v sobě máme všichni, samozřejmě zá-
leží jak moc a jak jí pouštíme ven. Než jsem začala dělat 
MMA, měla jsem v sobě dost vzteku, a právě bojový sport 

mně dal ventil a dost zlepšil sebeovládání. Myslím si, že 
je dobré vědět, co člověku agresi spouští, pokud jsou to 
určité typy situací, tak si vytvořit jiné scénáře, jak takové 
situace řešit. Pokud je katalyzátorem alkohol či jiná návy-
ková látka, tak je potřeba se jí prostě vyhnout, což může 
být pro spoustu lidí náročné, je to ovšem účinné. 
 
Pracovalas i s obětmi násilí z nenávisti. Kdo v Čechách 
se stává nejčastěji obětí takového násilí a proč?
Obětí násilí z nenávisti se může stát vlastně kdokoliv. Jde 
o to, že jej někdo verbálně nebo fyzicky napadne právě 
proto, že se nějak odlišuje. Záleží dost i na společenském 
klimatu, proti komu může být v určité době takové násilí 
nejčastěji namířeno, zda proti cizincům, Romům, uprch-
líkům či jiné skupině. Setkávají se s tím ale i lidé bez do-
mova anebo uživatelé drog. 
 
Setkala ses ve své práci se situacemi, kdy ženu bil její 
partner? Jakou s tím máš zkušenost?
Setkala jsem se s tím tak, že na nějaké ženě byly vidět 

známky takového násilí, ale většinou o tom nechtěly pří-
liš mluvit, když jsme se snažili to téma otevřít. Jinak násilí 
mezi partnery může mít i jiné formy než fyzické, párkrát 
jsem se s tím setkala i ve svém okolí a často si to byly 
dané osoby až s časovým odstupem schopné  připustit, že 
takovéhle jednání partnera je už přes čáru.
 
Pracovalas jako streetworkerka v terénu Drop Inu. Jak 
na to vzpomínáš?
Jako na práci, která mě v životě zatím bavila nejvíc. 
 
Co těžkého jsi musela řešit? A co ti dělalo radost? 
Těžké byly ty situace, v nichž žádné řešení vlastně nebylo 
dobré, nejednou jsme se pak ani v týmu nemohli shod-
nout, jak by bylo dobré postupovat. V terénu mně občas 
udělaly radost i drobné změny, které se u lidí udály, přece 
jen se k člověku moc nedonese, že někdo přestal brát a 
daří se mu. Takže bylo fajn třeba to, že si konečně ně-
kdo zašel k doktorovi, když to do něj hučíte už kdo ví 
jak dlouho. 

 
Co bys chtěla vzkázat svým klientům z Drop Inu, kteří 
stále ještě berou drogy?
„Mind over matter“, je to fráze, česky „mysl nad hmotou“. 
Pro sebe si to volně překládám, že vůle je silnější než po-
pud, mysl je nadřazená tělu. Říkám si to v situacích, když 
se potřebuji kousnout a něco udělat nebo naopak nedělat. 
Když mě pocity či aktuální potřeby směřují jinak, než kde 
bych chtěla být. 

Kdo je Magda Šormová 
V MMA (Mixed martial arts – smíšená bojová umění) 
má celkem 9 profesionálních zápasů, 8 výher a 1 prohru. 
Na amatérské úrovni měla v otevřené váhové kategorii 
i 2 zápasy s muži, 1 výhru a 1 prohru. Aktuálně je šam-
piónkou organizace WWFC ve váze do 52 kg. Působila 
6 let jako pracovnice či dobrovolnice v terénním pro-
gramu Drop In.

Díky za rozhovor
-ALA-
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aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a vražda

Radši se
zabiju sám!

Říkal, že 
mě zabije

POMOC !

La Strada ČR
pro oběti obchodování s lidmi
SOS linka 222 717 171
strada.cz

Bílý kruh bezpečí
pro oběti kriminality a domácího násilí
bezplatná nonstop linka 116 006
bkb.cz 

In IUSTITIA, o.p.s.
pomoc obětem násilí z nenávisti
773 177 636  
in-ius.cz

Několik základních rad
 Pokud jste v bezprostředním ohrožení, utíkejte na 

veřejné, pokud možno rušné místo (MHD, nemocnice 
apod.).
  Pokud vás ohrožuje osoba se zbraní, nikdy se nesnažte 

aktivně bránit. Nevíte, jak útočník zareaguje.
 Požádejte o pomoc jednoho konkrétního člověka (když 

budete žádat o pomoc anonymní skupinu lidí, pravdě-
podobnost, že vám někdo pomůže, se snižuje).
 Pokud jste utrpěli zranění, vyhledejte lékařskou 

pomoc. Požádejte je, aby vaši návštěvu zadoku-
mentovali (můžete se vyfotit i sami) a napsali vám 
zprávu. Když se později rozhodnete podat na pa-
chatele trestní oznámení, bude lékařská zpráva 
užitečný důkaz.

fyzické napadení
znásilnění

sexuální obtěžování
týrání, omezování svobody

vyhrožování, vydírání

Domácí násilí

V případě závažných trestných činů, jako je např. 
vražda, má každý povinnost tento trestný čin ohlásit.  
V opačném případě se sám dopustí trestného činu. 
Výjimku představuje situace, kdy by svědek sám sebe 
nebo osobu blízkou dostal ohlášením trestného činu 
do nebezpečí – např. vám pachatel vyhrožuje, že po-
kud věc nahlásíte, něco vám udělá.

Byl jsem u toho...

Probíhá většinou za zavřenými dveřmi domácnosti, 
nejčastěji mezi partnery (či bývalými partnery). Agre-
sor svoji převahu a moc používá k tomu, aby své blíz-
ké ovládal. Nemusí jít nutně jen o bití a fyzické napa-
dání, ale také psychické násilí ve formě soustavného 
ponižování, omezování svodody či neustálé kontroly. 
Obětmi bývají častěji ženy, ale není výjimečná ani 
opačná situace, domácí násilí je bohužel pácháno i na 
dětech a seniorech. Pro oběť bývá často velmi težké 
situaci začít řešit, partner druhého stále miluje a jeho 
chování si omlouvá, chce udržet rodinu kvůli dětem... 
Pro osoby ohrožené domácím násilím jsou v krajích 
provozovány služby tzv. intervenčních center (fun-
gují např. pod hlavičkou c  entra sociálních služeb či 
různých neziskových organizací), o pomoc se můžete 
obrátit také na Bílý kruh bezpečí.

Možná vám připadá, že násilí k životu na ulici tak nějak 
patří. Samozřejmě, že když se s někým člověk popere  
a obejde se to bez vážných následků, není vždy třeba to 
hrotit voláním policie. Bohužel ale nejde jen o rvačky. 

  Svěřte se někomu, komu důvěřujete. Pomoci 
mohou i v káčku - např. sepsat a odeslat oznáme-
ní, doprovodit vás k lékaři, nebo si o tom  
alespoň promluvit.

HELP! HILFE! 
AYUDA! HJÄLPA!  

SEGÍTSÉG ! AUTTAA! 
AU SECOURS! ПОМОЩЬ!

Každého občas popadne vztek. 
Patří k člověku stejně jako radost, smutek či jiné 
emoce. Na rozdíl od těch ostatních, zejména ne-
gativních emocí, však jeho projevy mohou být po-
měrně závažné, hlavně pokud dojde k agresi fyzic-
ké. Ať už vůči věcem, nebo co hůř, proti člověku. 
Což se zpravidla projeví tím, že ve vzteku někdo 
něco rozbije, nebo někoho praští.  Jsou to mezní 
situace, které jsou dost cítit průšvihem. Může se 
totiž stát, že ve vzteku dojde k poškození důležitých 
či cenných věcí, zranění či usmrcení člověka. Tomu 
by se asi každý rozumný člověk rád vyhnul.

Vztek bývá obvykle spuštěn nějakým pocitem křiv-
dy, nespravedlnosti, poškození, zkrátka nějakého 
ujímání, které naštvaná osoba zažívá. Jsme lidé 
různí, proto i vztek ventilujeme či neventilujeme 
různými způsoby. Někdo se uzavře do sebe, ko-
munikaci s okolím redukuje na minimum, vztek  
v sobě zadusí. O tom, co ho štve, nemluví. Na jednu 
stranu se to může zdát pro okolí snesitelnější, než 
nějaký agresivní výlev. Na druhou stranu zase tento 
způsob zpracování vzteku může vést k rozvoji psy-

chických i fyzických neduhů. Bludná přesvědčení  
o světě a lidech kolem či srdeční potíže nevyjímaje. 
Expresivní agresivní vyjádření vzteku hlasitými na-
dávkami, boucháním do věcí či verbálním nebo fy-
zickým napadením někoho dalšího, není rozhodně 

lepší. Asi tušíte proč. Prakticky každý se dostal do 
situace, kdy byl terčem agrese. Nadávky snad zažili 
všichni. Také vám možná někdo něco rozbil, nebo 
dal lidově řečeno do huby. Nic příjemného. 
Ten, kdo svůj hněv ventiluje podobně, si možná 
říká, že do něčeho (někoho) mlátit je uvolňující. 

Vztek pak rychleji odchází. To sice může být prav-
da, ale rozumnější je určitě nasměrovat tu nega-
tivní energii konstruktivně. Od štípání dříví – pak 
je asi lepší, když není někdo další nablízku, aby mu 
sekyrka neskončila uprostřed čela – nebo silová 
sportovní cvičení, box, činky… To jsou dobré ventily 
nahromaděné agrese. 
Co když vztek přijde náhle? Třeba při nějaké vzá-
jemné, například partnerské hádce? Ikdyž je to ně-
kdy moc moc těžké, nedat protistraně „co proto“, 
dá se z té situace jednoduše odejít. Člověk pak ne-
odchází proto, že by rezignoval na „svou pravdu“, 
ale proto, že v tu chvíli to prostě v klidu nevyřeší. 
Je možné také protistranu ignorovat, ale tato pa-
sivní agrese může vztek ještě eskalovat. Napočítat 
do desíti je osvědčený recept, vyžaduje však sebe-
ovládání. A samozřejmě umění počítat. Dohoda na 
tom, že se o konfliktním tématu s partnerem po-
bavíme později, kdy nebude hladina vzteku vysoká, 
má velkou šanci na úspěch. Po zklidnění je dobré 
se k příčině vzteku vrátit, a věc si v klidu vyříkat. Je 
dobré to však nenechat „vyhnít“. Jinak se konfliktní 
situace vrátí. 

-TRMX-



To čumíš na mě!?
Připomíná vám to něco? 

Pokud ano, tak asi patříte ke skupině lidí, kteří 
mají znaky cholerické osobnosti, nebo latentní-
ho agresora, nebo máte v sobě spoustu stresu 
a nevybité energie, která se dostává napovrch 
při ztrátě zábran. 

To, že alkohol způsobuje agresivní chování, je 
tak nějak všeobecně známé. Není to ale ten 
proklatý ethanol, co za to může, ten je jenom 
spouštěčem chování, které za normálních okol-
ností člověk drží na uzdě naučenými obranný-
mi mechanismy. Nedávno (2012) byla dokonce 
publikovaná studie, která se zaměřovala na ná-
růst agrese v přímé návaznosti na požití alko-
holu. Lidem, kteří měli zkušenost s „agresivní 
opicí“ (agresor byl opilý, ne, že by někdo potkal 
nasraného šimpanze - pozn. autora), dávali 
během screeningu pít alkohol. Díky obrázkům  
z magnetické resonance zjistili, že opojný mok 
působí na neocortex a aktivuje dorzomediální a dorzolaterální nervové dráhy, 
které jsou přímo zodpovědné za agresi. Jejich cesta totiž vede k Amygdale, což 
je kousek mozku, ve kterém (zjednodušeně řečeno) agrese sídlí. Její aktivace 
tudíž vede k tomu, že se napitý člověk chová jako rozzuřený býk. Prokázalo se 

to i u klidnějších povah - u nich však byla aktivace Amyg-
dale o poznání slabší (flegmatikovi, kterého rozčílí máloco 

a málokdy, se totiž pořádně nevyvinul „reflex 
nasranosti“).
Ikdyž tedy víme, že alkohol potencuje nasranost, 
nedá se na to vymlouvat. Člověk je stále zod-
povědný za svoje činy. Na intoxikaci nehledí ani 
zbitý partner, ani zákon. Cokoliv, co se stane pod 
vlivem alkoholu (a i jiných drog), se řeší úplně 
stejně, jakoby byl člověk čistý. 

V tomto případě doporučuji znát svou hladinku, 
která už začíná nabádat k pěstním soubojům,  
a vyvarovat se jí. Anebo - nepít vůbec!
Stejné tvrzení se dá aplikovat i na perník. Taky 
uvolňuje zábrany, jenom na rozdíl od chlastu ne-
působí přímo na centra a dráhy agrese, ale na 
osobnost jako takovou. Takže, jestli jste člověk, 
co pro facku nechodí daleko i za střízliva, tak 
piko tenhle způsob chování jenom umocní. 

Agrese ale nemusí být jenom cílená na ostatní. 
Někdy se manifestuje i jako autoagresivní chová-

ní, tudíž člověk si vybíjí zlost na sobě. Řeže se, bije pěstí (hlavou) do zdi, píchá si 
do žíly schválně tak, aby to bolelo, klidně i několikrát po sobě. A bez konzolínu, 
špinavou jehlou a nezamačkává to buničinou.

Co s tím? 

PATICKÁ OPILOST – Vzácně se objevující jev, 
kdy člověk, co už má dobře nakročeno k alko-
holismu, vypije malé množství (bohatě stačí 
dva panáky) a v hlavě se mu něco přepne. 
Je agresivní na všechny a všechno. Je klidně 
schopen nakopnout svého milovaného psa. 
Tento stav trvá jenom pár hodin a po něm 
následuje spánek. Po probuzení si postižený 
nic nepamatuje. 

Když se napiju, jsem rapl. 
Mívám agresivní opice. 
Fakt si nepamatuju, že bych tě zbil. 

Nejjednodušší rada je nedělat to – nepít, nebrat. Úplně cítím ten narůstající 
cynismus a nadávky. Další možností je mluvit o tom. Mozek se dá přeprogramo-
vat slovy. Na téhle funkci funguje psychoterapie, tudíž bavit se s odborníkem 
o tom, že když žahnu flašku (petku) vína, tak mám chuť zabít svět a pak sebe,  
a nechat se vyslechnout. Dokonce se dají nalézt po česku skupiny pro agresory, 
kde si můžete sdělovat svoje problémy a navzájem si pomoct. 

Další je možnost zdravého vybití agrese. Nejčastěji sportem. Nemyslím tím jít 
běhat do parku a trousit nadávky jako pampeliška na všechny strany, ale zkusit 
třeba jít boxovat. Do boxovacího pytle se dá nacpat spousta naštvaných bouch-
nutí, představit si v tom něco, co jednoho štve a ublížit neživé věci. 

Rvačka
S agresí se královéhradecké káčko setkalo během své existence již mnohokrát.  
U nejhoršího případu, kdy došlo ke rvačce mezi klienty, dokonce zasahovala poli-
cie. Také jsme kdysi museli nechat zasklívat rozbitá okna a dveře. Fajn je, že v po-
sledních letech nedochází k žádným velkým potížím, za což vám - našim klientům 
- touto cestou děkujeme. I tak se ale čas od času s agresí setkáváme. 
Nutno říci, že se nejvíc objevuje u těch z vás, kteří kromě drog užíváte i alkohol  
a k tomu nejrůznější prášky, třeba rivotrily. To jsou pak nepříjemnosti. Nejčastěji 
na nás vyletíte, že něco není hned a teď a přesně podle vašeho přání, nebo když 
vás upozorníme, že v káčku platí nějaká pravidla. Naštěstí to začíná a končí u slov-
ní agrese. Tu fyzickou pak častěji používáte proti ostatním klientům. Velkou roli  
v tom zase hrává alkohol, případně to, že se navzájem okradete o peníze, subutexy 
nebo rivotrily a pak to řešíte, když se potkáte u nás. Hádky a agrese  však jen málo-
kdy něco vyřeší. A radost z toho nemáme ani my, ani lidé, kteří bydlí naproti káčku, 
tak na to, prosím, myslete. Díky.

Lukáš Gilányi a tým K-centra Laxus Hradec Králové

Sexuální narážky
Asi nejvyhrocenější situace proběhla s klientem, kterého jsme dobře znali a většinou 
s ním dobře vycházeli, i když míval na kolegyně narážky se sexuálním podtextem. 
Jednou opět něco nevhodného směřoval na kolegyni, ta ho v klidu požádala, ať toho 
nechá, jinak mu už dá sankci. Klient se nečekaně rozpálil, vzal židli a naznačoval, že ji 
na pracovnici hodí. Ta vycouvala z kontaktní místnosti a docouvala přes další místnost 
do kanceláře. Klient zahodil židli a vydal se za pracovnicí, cestou vyhrožoval a nadával. 
Ve dveřích kanceláře mu zastoupil cestu pracovník, klient ho praštil pěstí do ramene, 
pak praštil do zdi, do dveří kanceláře, otočil se k odchodu a pěstí udělal díru do dalších 
dveří. Odešel z Káčka, ale stál před vchodovými dveřmi a mlátil do nich. Nakonec jsme 
zavolali PČR. Celá ta situace byla hodně nestandardní, nestává se, že by klienti obraceli 
proti nám fyzickou agresi, nestává se, že by cíleně rozbíjeli zařízení Káčka, a hlavně 
na ně nemusíme volat PČR. Výsledkem celé akce byly dvoje rozbité dveře, díra ve zdi  
a otřesený tým. Klient dostal půlroční stopku, do Káčka už se nevrátil. Po určité době 
se přišel omluvit a chtěl uhradit škodu. Pokud víme, tak jeho chování bylo řešeno  
v rámci přestupkového řízení. Zajímavé bylo, že policie do obvinění nezahrnula agresi 
vůči pracovníkům, pouze majetkové škody.
Co vzkázat? Je zbytečný na nás řvát, vždycky se dá vyjednávat, i když to neznamená, 
že dosáhnu toho, co chci. 

Martina Brožová, KC Prevent České Budějovice

Rozeslali jsme kontaktním centrům, která  
distribuují náš časopis, tuto anketní otázku:  
Řešili jste ve Vašem  káčku nějakou konkrétní 
situaci spojenou s agresí, o kterou se můžete po-
dělit? Co se stalo, a jak to dopadlo? Je něco, co o 
co byste v souvislosti s agresí chtěli Vaše klienty 
požádat nebo jim vysvětlit?

pohledem káčkařů
agrese

-Zadek-
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„Krádež hygieny“
Jako kontaktní pracovník jsem přistihl klienta při zci-
zování hygienických věcí nabízených klientům v rámci 
služeb kontaktní místnosti. Nejprve proběhlo slovní 
upozornění spolu se žádostí o navrácení zcizených věcí. 
Poté, co klient vrátil pouze část, jsem ho opět požádal  
o navrácení zbytku. Na tuto pobídku začal klient 
reagovat křikem a sprostými nadávkami vůči mé osobě, 
a to i přes opakované upozornění, že tím porušuje 
dohodnutá pravidla kontaktu. Situace vygradovala 
vyhrožováním fyzickým násilím vůči mé osobě – ze 
strany klienta došlo k porušení mé intimní zóny (tzn.
vzdálenost komunikujících je do 60 cm). K fyzickému 
napadení nedošlo zřejmě jen díky přítomnosti druhého 
pracovníka. Klient odcházel s tím, že si na mě někde 
počká… 

Téma jsme probrali na nejbližší poradě. Klient dostal 
při další návštěvě měsíční stopku na služby Káčka  

– s odkazem na jiné dostupné zdroje HR materiálu  
v lokalitě. 

Často mluvíte o tom, jak vás někdo nebo něco vytočilo. 
Často jde o situace, kdy něco chcete a dotyčný není 
schopen vám okamžitě vyhovět. Nebo vás prostě jen 
„načapá“ při věcech, o kterých sami víte, že se dělat 
nemají. Takové situace se stávají i v KC. 

Aby mohly naše služby fungovat, potřebujeme mít s 
vámi nastavená nějaká pravidla. Bez nich by s vámi 
nikdo nechtěl pracovat a naše služba by zřejmě brzy 
zanikla... Práci s pravidly v KC berte proto jako trénink 
pro situace „tam venku“ mimo KC. Máte tak možná 
prostor zjistit, co, kdo, čím a proč ve vás agresi vzbuzu-
je. Dřív, než na nás začnete řvát, se zkuste nadechnout, 
napočítat do deseti a pak třeba v „klidu“ říct: Sorry, ale 
sere mě, že… A pak se o tom můžeme dál bavit. To by 
asi mohlo být užitečnější, než sankce.

Kontaktní centrum Prevent Strakonice

Nadávky v kontaktní 
místnosti
S agresí se setkáváme spíše na káčku než v terénu. 
Jednou vklidu seděla skupina klientů na kontaktní 
místnosti a přišel další klient. Dal se do řeči s klientkou, 
po chvíli komunikace ji fyzicky napadl a velmi hlučně jí 
začal nadávat s použitím vulgárních výrazů, klient byl 
velmi vzteklý. Pracovník na situaci hned reagoval, nic-
méně klienta se nepodařilo zklidnit, pouze se zamezilo 
dalšímu fyzickému napadení klientky. Rozčilený pak 
opustil prostory káčka. 

Jedním z pravidel, která na káčku platí, je „Žádný nási-
lí“, které nepovoluje chování spojené s fyzickou ani ver-
bální agresí (nadávky, slovní útoky, apod.). Napomáhá 
tomu, aby každý klient mohl využívat služeb káčka  

v prostoru, který je bezpečný. Povinností pracovníků je 
dohlížet, usměrňovat a případně i sankcionovat takové 
chování, které je s nastavenými pravidly v rozporu. 
Víme, že váš svět a životy nejsou jednoduchý a dost 
často vyžadují „ostrý lokty“, přesto vás chceme požádat 
o to, abyste na káčkách, kam chodíte, k sobě byli slušní 
a chovali se k sobě s respektem. Pokud už vás na káčku 
něco/někdo fakt vytočí tak, že nejste schopni své 
emoce ukočírovat a ani rozhovor s pracovníkem by 
nepomohl, neohrožujte svým chováním ostatní a raději 
opusťte prostory káčka. Venku si zakřičte, zanadávejte, 
zadupejte a pak se klidně vraťte. Káčka tu jsou pro 
vás.  Děkujeme!

Bára Augustýnová, Kontaktní a poradenské centrum 
Spektrum, Žďár nad Sázavou

„Dej mi X ks stříkaček 
navíc!“
Agresi ze strany klientů u nás zažíváme. Dost často 
ve formě verbálního útoku (nadávky, vyhrožování, 
posílání do ...), občas u nás někdo do něčeho tříská, 
v posledních letech nás naštěstí žádný klient fyzicky 
nenapadl. Naposledy jsme řešili poškozené dveře po 
útoku klienta. Tyto situace jsou nám pokaždé hodně 
nepříjemné, ztěžují nám práci a mají vliv na celkovou 
náladu v týmu a potažmo na to, jak pracujeme s vámi - 
klienty, jak se nám chce si s vámi povídat, trávit s vámi 
čas, věnovat se vám...  Většina konfliktů, na které si 

vzpomenu, byly podmíněné buď aktuálním nepří-
jemným stavem klienta, případně nevyhověním jeho 
potřebě („Dej mi X kusů stříkaček navíc!“ - „Pusť mě 
hned dovnitř!“ atd.), někdy narazíme na pravidlo, které 
se vám nelíbí. Když si myslíte, že něco děláme špatně, 
tak o tom s námi mluvte - spoustu služeb jsme již upra-
vili dle toho, aby více vyhovovaly vám. Každá agresivní 
situace pracovníka poznamená, někdy má za následek 
i předčasný odchod ze zaměstnání. Až vás příště něco 
naštve, zkuste myslet nejenom na svoje potřeby, ale 
buďte ohleduplní i k dalším lidem kolem sebe. 

Miro Giljan, KC STAGE 5 Progressive Praha

„Agrese jako snaha 
o změnu“
Většina lidí vám bude tvrdit, že agrese je v práci  
s lidmi, co berou drogy, především problém a brání 
to práci samotné. Nevěřte jim. Nebudu mluvit o tom 
„jak uklidnit agresivního klienta“.  Chtěl bych totiž 
nabídnout jiný pohled a jinou definici agrese, totiž že 
agrese je snaha o změnu. V tomto směru má agrese 
vlastně velice zdravý cíl, ovšem forma nemusí být vždy 
nejvýhodnější.

Agrese často vychází ze silných emocí, jako je třeba 
strach, zlost či vztek. To jsou emoce, které mohou mít 
zaplavující charakter, nemusíme s nimi umět dobře 
zacházet. Člověk, který s negativními emocemi zachází 
tak, že je tlumí drogami, tak s nimi vlastně zacházet 
neumí, a má většinou dobře osahaný jen tento scénář. 

Který ve své podstatě usiluje o něco velmi zdravého – 
naložit nějak se vztekem a zlostí a zbavit se jich – ale 
nepříliš efektivně. A to je důležitá kvalita agrese, zda je 
konstruktivní či destruktivní.

Lidi, se kterými v Káčku pracujeme, jsou často v zajetí 
destruktivní agrese. To, že by tato energie mohla být 
nějak konstruktivní, že by se s ní dalo zacházet jako  
s energií, která směřuje k pozitivní změně a ne  
k destrukci, to je něco, co neumí. Vlastně je to výzva 
pro každého z nás již od dětství, natož pro člověka, 
který se s agresí nenaučil pracovat nikdy. 

Pro každého je zásadní, v jakém prostředí vyrůstal.  
Je to zásadní pro pocit bezpečí, pro pocit, že tu jsem 
tady na tom světě dobře a že lidé jsou dobří. Je to 
takový základ, co nás dělá lidmi. Když člověk vyrůstá 
v nepřátelském prostředí, v prostředí, kde je agrese 
normou, pak často tento základní pocit bezpečí nemá. 

Jak by jej také mohl mít! A o to snadnější je začít se 
chovat agresivně také, protože i agrese je chování, které 
se snadno učíme nápodobou ostatních.

Když mě někdo zraní, ublíží mi, může to ve mně 
vyvolat onu zlost, strach nebo vztek. S těmito emocemi 
je možno naložit tak, že reaguji verbálně a fyzicky 
agresivně, a třeba i zvítězím. Budu mít pocit, že 
spravedlnost byla nastolena. Tento pocit však málokdy 
přinese opravdové uspokojení, ve smyslu že by negativ-
ní emoce opadly. Zranění někoho může přinášet pocit 
viny. Navíc se také můžeme začít obávat pomsty. Jak 
známo, násilí plodí násilí, a tímto způsobem se jen 
spouští a točí ona pomyslná spirála násilí.
Pojďme kreativně hledat pozitivní vyjádření agrese… 

David Pešek, KC SANANIM Praha
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být nebezpečný, hlavně ve vysokých dávkách! 
Vyhněte se aspirinu, má totiž vliv na srážlivost 
krve a může léčbu naopak prodloužit. Pomohou 
vám masti, například Ibuprofen Duo, Heparoid, 
Lioton, krémy na bázi heparinu rozpouštějící 
krevní sraženiny. I zde si ale dávejte pozor, abys-
te ho vetřeli jen do pokožky okolo oka, a ne do 
oka samého.

Zjistit rozsah poranění
Monokl může být jen vedlejším úkazem prová-
zejícím vážnější poranění oka nebo jeho okolí. 

Pokud vidíte rozmazaně, dvojmo, jste citliví na 
světlo nebo máte v oku krev, je vždy vhodné 
vyhledat pomoc lékaře. Stejně tak pokud máte 
podezření na poranění kosti tvořící oční oblouk 
nad nebo pod lícní kostí (pod okem). Hematom 
se nepokoušejte nijak zatlačit, pravděpodob-
ně situaci jen zhoršíte. Pokud je tak veliký, že 
nemůžete oko udržet otevřené, nenuťte se do 
toho a zvykněte si, že pár dnů uvidíte jen na jed-
no. Žižka s Kyklopem to také zvládli.

Teplo střídá chlad
Pokud svému oku chcete poskytnout zvláštní 
péči, vystřídejte po dvou dnech studený obklad 
za teplý. Podpoří to krevní oběh a vstřebávání 
hematomu.

A závěrem? Vězte že nejlepší obranou proti 
jakémukoli zranění je prevence. Kdo nevyhle-
dává konflikty, nebývá bit, a kdo uteče, možná 
nevyhraje, ale možná si ušetří spoustu nesnází. 
Je jen na nás, jestli dáme přednost odvaze a hr-

dinství, nebo riskneme nějakou tu bouli... nebo 
něco horšího.                                                                                                                

Ty vole, ty máš ale móňo!
Slyšíme-li při setkání s někým tuhle větu, pomy-
slíme si: Ach jo, už je to tu zas (a nebo bože proč 
zrovna já?)
Každopádně pryč s tou věcí hyzdící náš jinak do-
konalý obličej! Špatnou zprávou je, že tak hrrrr 
to zase nepůjde, protože u léčby hematomů 
platí více než kdekoli jinde, že trpělivost růže 
přináší. Můžeme se ale naučit, jak se ho zba-
vit co nejrychleji to jde, a ulevit si od bolesti, 
která může být obzvlášť u poranění v okolí oka 
nemalá.

Chladit
A to čím dříve, tím lépe. Ideální je led, zmrzlá 
zelenina, nebo máme-li to štěstí a dostali jsme 
na budku v zimním období, sníh v igelitovém 
pytlíku. Ten má tu výhodu, že je dostupný i li-
dem nebydlícím, neb ho bývá všude dostatek –
minimálně tedy do chvíle, kdy nás o tento druh 
léčby definitivně připraví klimatická krize. Ob-
klady přikládáme kolem oka, ne přímo na něj, a 
pokračujeme s nimi alespoň 24–48 hodin.

Zbavit se bolesti
Ačkoli je známo, že komunita uživate-
lů drog má k práci s bolestí specifický pří-
stup, vězte, že na pořádného monokla platí 

hlavně správná dávka analgetik. Ideální je 
Ibuprofen, je k dostání bez předpisu v ka-
ždé lékárně. Užívejte podle příbalového  
letáku, nebo rady zdravotníka. I Ibuprofen může 

Tématem této Dekontaminace je agrese. V tomto článku se pojď-
me zabývat její asi nejméně příjemnou stránkou: důsledky, které si 
ze setkání s někým agresivním můžeme odnést. O tom, že setkání s 
agresivním člověkem může pěkně bolet, se asi každý už někdy pře-
svědčil, stejně tak o tom, že různé boule a monokly dokážou pěkně 
zkomplikovat každodenní život. Vždyť kdo by rád odpovídal na otázky 
typu: Kde ses zas tak zřídil? Nebo: To tě ten tvůj kluk mlátí nebo co? - 
Pojďme se tedy podívat na různé hematomy (modřiny v doktorštině), 
jejich léčbu a maskování před okolním světem. Soustřeďme se přitom 
na rány nejnepříjemnější a nejviditelnější – ty na obličeji.

Boule, monokly...

 a jak na ně

JND.

Tatáž osoba čelící agresivnímu chování, hema-
tom tentokrát již v pokročilém stadiu léčby, 
fialová barva ustupuje červené.

Je-li úder veden na kořen nosu (přímo mezi 
oči), může dojít k nepříjemnému, ale častému 
brýlovému hematomu, postihujícímu obě 
strany obličeje.

Figurant s typickým hematomem na oku, 
pěkně probarveným, ve stadiu, kdy je důležité 
ho především chladit.
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Jiná bebíčka než obličejová
Pro léčbu modřin a podlitin jinde na těle než na obličeji platí v pod-
statě velmi podobná pravidla a postupy. Nezapomínejme se především 
opět obrnit trpělivostí,ránu chladit,či použít Ibuprofen v tabletách či 
krému. Pokud máte podezření, že poranění je vážnější než jen povr-
chové (zlomená žebra či jiné kosti,vymknuté klouby), navštivte lékaře. 
Pokud to z různých důvodů nechcete, nebo nemůžete udělat, káčkaři či 
pracovníci jiných organizací (jako třeba Naděje), jsou tu pro vás. I oni 
vás ale k lékaři po základním ošetření pravděpodobně pošlou.

S maskováním hematomu pomocí makeupu začněme až 
po jeho splasknutí, kdy sice oko ještě hraje různými barvami, ale 

je již zbytečné přikládat obklady, které by makeup stejně jen roz-
mazaly. Nejlepších výsledků dosáhneme s tekutým korektorem 
ve žlutém nebo zeleném odstínu. Žlutý funguje nejlépe na začát-
ku, kdy má oko spíše fialovou barvu. Jak oko postupně světlá a 
zbarví se více do červena, je vhodnější užití zeleného korektoru. 
Po aplikaci a zaschnutí krycího korektoru si naneste finální korek-
tor v odstínu vaší pleti a výsledek by měl být v rámci možností 

dokonalý.

M
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Hypo, hyper, izo

Jak uvádí  výrobci, jedná se o steril-
ní vodu, ve které se dobře rozpustí 
ve vodě rozpustná léčiva. Uživatel 
léčiva nahradí nelegální drogou 
nebo léčivem, které není určeno 
k injekční aplikaci. Díky vodičce je 
možné vytvořit roztok, který lze do 
těla dodat pomocí injekce.

Důležité jsou přitom tři výrazy: 
hypertonický, hypotonický a izoto-

nický. Ukazují, kolik daný roztok obsa-
huje solí (rozpuštěných látek) ve vztahu  

k okolnímu prostředí (okolním buňkám). Hy-
pertonický znamená, že v roztoku je víc solí 
než v okolí, takže roztok stáhne z okolních 
buněk vodu a buňka se scvrkne. Oproti tomu  

v hypotonickém v roztoku je méně solí než  
v okolních buňkách, buňka tedy z roztoku při-
jímá vodu a následně buňka praská. Izotonic-
ký roztok znamená, že je zde rovnováha mezi  
roztokem a okolním prostředím, roztok má stej-
nou koncentraci jako okolní buňka.
Hypo, hyper i izotonické roztoky vždy obsahu-
jí ionty (NaCl a případně další prvky). Rozdíl je 
pouze v koncentraci těchto iontů v roztoku.  
Izotonický znamená, že roztok obsahuje kon-
centraci iontů takovou, jaká je normálně ob-
sažena v krevní plazmě člověka – což odpovídá 
0,9% roztoku NaCl.
Rozdávané vodičky Aqua pro injectione jsou 
hypotonické, droga je typicky hypertonická a 
cílem je udělat z toho po smíchání izotonický 
roztok, který bude v rovnováze ve vztahu k pro-
středí, do nějž bude aplikován. Izotonický roztok 
žílám neublíží. Problémem ale je, že většinou si 
nenamícháte přesně izotonický roztok, takže 
žilní systém se průběžně poškozuje mimo jiné 
i z těchto důvodů. Například voda z vodovodu 
může být více solná, tudíž spolu s hypertonic-
kým práškem (drogou) bude celý roztok silně 
hypertonický, což pro organismus dobré není.
Problémem u pouličních drog je jejich kvalita, 
složení a původ. Při rozdělávání pak záleží, kolik 
látky rozpustíte a v jakém množství jakého roz-
toku (čím to naředíte) a kolik si toho nakonec 
aplikujete. Je to velká hra s koncentracemi a 
není možné v tomto ohledu dát nějaké přesné 
určení či algoritmus.
Takže i když streetworkeři rozdávájí hypotonic-
ké vodičky, uživatelé drog si  izotonický roztok 

ve velkém počtu případů asi stejně nenamícha-
jí. Injekční užívání bude vždy nebezpečné a ať 
se snažíme jako pracovníci snížit rizika sebevíc, 
úplně jim zabránit nemůžeme.
Jak již bylo zmíněno, vodičky jsou hypotonické, 
takže je není možné aplikovat do žíly samotné. 
Jak upozorňuje výrobce, v takovém případě by 
došlo k hemolýze (rozpadu červených krvinek) 
a k nerovnováze elektrolytů, které mají udržo-
vat tělo hydratované. V případě podání většího 
množství hypotonického roztoku může dojít  

k hyperhydrataci, to znamená ke zvýšení obsa-
hu vody v organismu. Dochází tak k celkovému 
přetížení oběhu vody v těle, protože v něm na-
jednou teče mnohem více vody a vodovodní řád 
organismu je přetížený. To se projevuje dušnos-
tí, slabostí či zrychleným tepem. Díky tomu, že 
roztok je hypotonický, dochází k nasávání vody 
buňkami, které nabobtnají a prasknou. Buňky 
tuku, svalů či dalších tkání jistou zátěž vydrží, ale 
v ohrožení jsou především buňky nervové, které 

mají malou kapacitu a brzy odcházejí. Hrozí tak 
v extrémních případech otok mozku a následně 
smrt.

Do  buchny  jen  vodičku?
Kdysi jsem slyšel následující radu pro klienta, 
který chtěl přestat užívat drogu injekčně, ale 
byl závislý na jehle a injekční aplikace mu chy-
běla: „Tak si to šňupni a k tomu si dej do buchny 
jen samotnou vodičku.“ Jak je vidět, vzhledem 
k hypotonickému roztoku to dobrá rada neby-
la. Laickým úsudkem se dá předpokládat, že v 
tomto případě by se nic závažného asi nemělo 
stát. Obsah jedné hypotonické vodičky (5 nebo 
10 ml) se smísí s 5 litry izotonické krve a zředění 
bude minimální. Nicméně, výrobce to nedopo-
ručuje. V tomto zmiňovaném případě by tedy 
bylo bezpečnější užít přímo izotonický roztok. 
Například fyziologický roztok, který je k aplikaci 
bezpečný.
Pamatuji také na klientku, která celý den stála 
na trase pouliční prostituce a protože měla ží-
zeň, rozhodla si ulevit pitím vodiček. Pokud si 
dobře vzpomínám, klientce to žádnou úlevu ne-
přineslo. Vypití jedné vodičky by žádná zdravot-
ní rizika přinést nemělo. Nesmí se toho ale vypít 
větší množství (několik litrů) v krátké době, pro-
tože pak by opět hrozila hyperhydratace. 

Destilka
Stává se, že klienti mluví o námi rozdávaných 
vodičkách jako o „destilce“. Jak již vyplývá z výše 
sděleného, jedná se o chybné označení. Desti-
lovaná voda je totiž voda, která byla zbavena 
minerálních látek.

Hypertonický roztok = v roztoku je víc solí než v okolí, takže roztok stáhne z 
okolních buněk vodu a buňka se scvrkne. 

Hypotonický roztok = v roztoku je méně solí než v okolních buňkách, buňka tedy z roz-
toku přijímá vodu a následně buňka praská. 

Izotonický roztok = v roztoku je rovnováha mezi roztokem a okolním prostředím, roztok 
má stejnou koncentraci jako okolní buňka. Koncentrace iontů odpovídá koncentraci v krevní 

plazmě člověka.

Většina organizací v České republice, která 
pracuje s injekčními uživateli drog v oblas-
ti snižování rizik, distribuuje svým klientům 
pro ředění drogy vodičky Aqua pro injec-
tione. Občas se nám stává, že klienti, ale i 
pracovníci, označují vodičky nesprávnými 
výrazy  a zaměňují pojmy. Udělejme si v tom 
pořádek.

tro
ch

a  CHEMIE  okolo  V
ODIČEK

Víte, že...  pití vodiček Aqua 
pro injectione je nezdravé? Při větším 

množství (několik litrů) hrozí hyper-
hydratace. Navíc by taková devastace 
vašeho zdraví byla pro váš terénní pro-
gram či káčko pěkně drahá. Jedna 10 ml 
vodička stojí 3–4 Kč, čili půl litr (500 ml) 

vyjde na 150 – 200 Kč  !!!
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Nová voda  
5 ml Fresenius Kabi
Výhody: 
-  Menší hmotnost
-  Menší riziko opako-
vaného použití a šíře-
ní infekcí

Slangový výraz „hejtovat“ pochází z anglického slova hate, nenávidět. 
Spojuje se hlavně s komunikací na internetu. Nejlépe by se dalo hejtová-
ní přeložit jako slovní napadání a urážky vyjádřené především prostřed-
nictvím internetu. „Hejter“ je ten, kdo hejtuje, čili ten, kdo se dopouští 
oné slovní agresivity. 
Internet, především v podobě sociálních sítí, je pro existenci „hejtování“ 
zcela zásadní. Jistě se dá hejtovat i bez netu, ale jde to dost obtížně. 
Málokterý hejter je tak odvážný, že si dovolí vyjádřit svoji zlobu face to 
face, tedy z očí do očí. Právě anonymní prostředí a možnost schovat se za 
vyumělkovanou fotografii, případně naprosto vymyšlenou identitu, dalo 

vzniknout tomuto fenoménu. 
Je to totiž strašně snadný, říkat svůj názor, když mě nikdo nevidí, když 
nejsem ohrožen přímou konfrontací, když si smím říct cokoliv a nebát 
se, že mě někdo za moji nadávku třeba fyzicky napadne. Tak se dnes 
lidé uvolňují. Píší jeden nenávistný komentář za druhým. Trumfují se, kdo 
toho vymyslí více a lépe. 
Internet je plný rozzlobených lidí. Vadí jim snad úplně všechno. Co člo-
věk, to názor. A hlavně lidem vadí to, co se nějak výrazněji liší od většiny  
a momentálně to rozdmýchává ve společnosti silné emoce. Takže kla-
sika: Romové, homosexuálové, muslimové, obézní lidé, lidé co berou 
drogy… také neziskovky, kojení na veřejnosti, cyklisti, důchodci, různé 

národnosti, nesbírání výkalů od psů na ulici, styly oblékání, styly hudby. 
Podstatou hejtování je to, že se do té naštvanosti musíte pěkně opřít  
a zkusit vychrlit maximum, co vás napadne. Partička šikovných redak-
torů vydělala balík, protože založila blog 1000 věcí, co mě serou. Každý 
den napsali nějaký pěkný nenávistný sloupek ohledně něčeho. A lidem 
se to líbilo. Stejně jako lidi rádi čtou bulvární magazíny. Proč si po ránu 
nepřečíst pro rozjezd něco pořádně nasranýho, že? 

               Hejtování rozhodně není příjemné, 
pokud jste terčem hejtů. Je to  

v současné době nejběžnější 
nástroj šikany. Šikanovaní 

teenageři musejí denně 
snášet posměšky a uráž-

ky na facebooku apod. 

Hejtování je tak důležité, že na Úřadu vlády vznikla platforma Hate 
Free Culture, která se stará o to, aby hejtery umírňovala a snažila se  
s některými vést smysluplné diskuze. Někdy to jde… někdy vůbec. 

Mě osobně nedávno oslovila jedna reklama. Hejt je jejím centrálním 
motivem a má krásné poselství, a to sice, že nejlepší odpovědí na hejt 
je láska. Ne další hejt, ale láska. „Miluju tě, hejtře“. Tak zní onen vzkaz.  
A to se mi líbí.

Vzhledem k rozdílné koncentraci destilované vody 
a osmolarity krve a buněk může při injekční aplikaci 
docházet ke zdravotním problémům. Obzvlášť pokud 
je žíla křehká, mohou být buňky v místě aplikace po-
škozeny, prasknou, a to se projeví pálením či bolestí.
Destilovaná voda se dá pít, ale vzhledem k nepřítom-
nosti minerálních látek není vhodná k dlouhodobé-
mu užívání či k užívání ve velkém množství. Nedo-
statek minerálů může narušit metabolismus díky 
rozvrácení rovnováhy iontů v těle. Podle lékařů jsou 
s její konzumací spojena zdravotní rizika (poškození 
střevní výstelky, negativní účinek na metabolismus 
vody a minerálů, porucha stálosti vnitřního prostře-
dí).  

Fýzák
Někdy slýcháme, že námi nabízené vodičky jsou 
vlastně „fýzák“. Ani to však není pravda. Fyziologický 
roztok je 0,9% vodný roztok chloridu sodného a jed-
ná se o roztok izotonický. Používá se například při in-
fůzi, když dojde k dehydrataci organismu. A to právě 
proto, že obsahuje koncentraci iontů takovou, jaká je 
obsažena v krevní plazmě člověka, tj. 0,9% roztoku 
NaCl.

Na závěr bych chtěl připomenout, že pokud si injekč-
ně aplikujete či vypije roztok, který je svojí koncen-
trací výrazně jiný než izotonický, neznamená to, že 
daná událost skončí  úmrtím. Vždy je potřeba posu-
zovat jednotlivé koncentrace, množství, délku užívá-
ní, četnost opakování, časovou souslednost a stav 
organismu, při nichž k tomu došlo. Pokud se však 
podaří nevhodně skloubit tyto aspekty, může dojít 
ke zdravotní újmě.

Co hejtuješ ty hejtře!

HanaJiří Frýbert, TP Ulice Plzeň

NOVÁ MENŠÍ VODA
Aktuálně již v řadě kontaktních center a terénních  
programů dostanete 5 ml vodu od firmy Fresenius Kabi,  
která je k dostání na HR eshopu nesdilej. cz.  
Po menším balení vod jsme dlouho volali, protože větší voda bývá často užívána 
opakovaně, což může vést k šíření infekcí a přispívat ke vzniku zánětů, zimnice či 
horečky. Nová voda je menší, zabere méně místa, a je větší šance, že ji budete 
používat jen jednou, tak jak se to správně má. Bohužel se cenově výrazně neliší od 
10 ml balení, a tak nedojde k větším úsporám v rozpočtech terénů a káček a řada 
programů nebude moci dávat více vod, než jste byli doteď zvyklí. Přesto je 5 ml 
balení vody tou správnou volbou.
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Svíčka a riziko požáru
Vyšetřováním požárů bylo zjištěno, že jeden z důvodů vzniku požárů je iniciace (vznícení) 
roztaveného parafínu, a to i přesto, že teplota vznícení parafinu se pohybuje v rozmezí  
238–263 °C. 
Důvodem může být:  
• vznik tzv. přídavného (druhého) knotu. Přídavný knot může vzniknout například 
   odhozením ohořelé zápalky do prostoru svíčky. Roztavený parafín je tak zatěžován  
   větším tepelným tokem, což může vyvolat zmíněnou iniciaci parafinu; 
• výskyt nečistot ve vosku;
• nevhodná velikost knotu;
• knot plovoucí na povrchu roztaveného parafínu.
Důvodem vzniku požárů, a to především u déle hořících svíček, je také fakt, že člověk pře-
stane zapálené svíčce věnovat patřičnou pozornost. Svíčka pomalu odhoří a plamen v nižší 
výšce může iniciovat hořlavý materiál, na němž svíčka stojí, popř. je připevněna. 
Dalším důvodem vzniku požárů může být změna hmotnosti svíčky, popř. nevhodná defor-
mace vosku. To může mít za následek změnu těžiště svíčky, což může vést k převrhnutí svíčky  
a opět možné iniciaci okolních materiálů.

Příčiny jsou různé

Doba hoření svíčky je závislá na velikosti svíčky 
a pohybuje se mezi desítkami minut až několika 
dny u speciálních svíček určených na hroby.

druh 
svíčky

délka  
[mm]

průměr  
[mm]

váha   
[g] barva odhořívání 

[mm.h-1]
odhořívání 

[g.h-1]
doba hoření 

[h]

domácí 180 22 60 bílá 23,7 7,9 7:35

domácí 160 27 80 žlutá 15,5 7,7 10:20

adventní 100 20 26 červená 27,3 5,5 3:40

vánoční 120 15 18 bílá 42,2 6,7 2:50

malá 105 7 4 růžová 156 6,1 0:40

kónická 200 12 - 20 50 bílá 29,2 7,3 6:50

Petkové svíčky jsou z hlediska rizika 
vzniku požáru zvlášť nebezpečné

Požár na Florenci 27. října 2010 vznikl od svíček. Uhořelo 9 lidí.

Doba hoření svíčky

Každý rok dochází k několika stovkám požárů způsobených nedbalostí při 
používání otevřeného ohně. Jen během loňského roku byla tato příčina 
vzniku požáru stanovena u 245 událostí s celkovou výší škody převyšující 30 
milionů korun. Zemřeli při nich čtyři lidé a 62 jich bylo zraněno. 

Když se svíčka zapálí...
Tělo svíčky je v podstatě uhlovodík. Když se svíčka zapálí, teplo, které oheň 
generuje, roztaví materiál (vosk, parafín apod.) kolem knotu. Tekutý ma-
teriál je poté vynášen kapilární silou nahoru po knotu rovnou do plamene 
svíčky. Plamen přemění tekutý materiál na teplý plyn a začne jej rozkládat 
na atomy vodíku a uhlíku. Molekuly jsou pak unášeny na špičku plamene, 

kde reagují s kyslíkem ze vzduchu a tak vytvářejí teplo, světlo, vodní páru 
a oxid uhličitý. Zhruba jedna čtvrtina energie uvolněné touto chemickou 
reakcí vyzařuje v podobě tepla všude okolo plamene. Navíc taví další vosk  
a proces se opakuje, dokud zbývá nějaké palivo. Čím lepší kvalita vosku a 
čím více ho je, tím déle svíčka hoří.

Nejteplejší je plamen nad tmavě modrou částí po jedné straně plamene 
(kolem 1400 °C). Nicméně tato část plamene je velmi malá a tak z ní uni-
ká i málo tepelné energie. Teplota většiny plamene se pohybuje v rozmezí 
640–900 °C. Tyto teploty postačují k tomu, aby došlo ke vznícení hořlavého 
materiálu v jejím okolí (textil, papír). 
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Jak jde doba dále a od sexuální revolu-
ce už uběhlo pěkných pár desítek let, tak  
i praktiky, kdy se používají biče, svíčky, vi-
brátory rozličných velikostí, pouta, provazy  
a dokonce i elektrody a jehly, prošly znač-
ným vývinem. Na popis všech bych potře-
boval samostatné číslo Dekontaminace.

              BDSM!
      Zkratka, která 
vznikla sloučením 

třech jiných zkratek: 
B&D – Bondáž a disci-

plína, D&S – Dominance a 
submisivita, S&M – Sadismus 

a masochismus. 
Bondage, Dominiace, Sadism, Ma-

sochism. Známé sexuální praktiky. Ta 
první je bondáž, neboli svazování: rozkoš 

se u partnera dostavuje, když je omezen na 
pohybu. I v tomhle případě existuje mnoho 
různých poddruhů (sex. bodnage, shibari, 
latex bed, vakuum bag...). Dominace jsou 
hrátky, kdy jeden z partnerů má (předem 
povolenou a dohodnutou) nadvládu nad 
druhým, submisivnějším partnerem. Čas-
to se nejedná o přímou sexuální praktiku 
(submisivní pratner například jazykem čistí 
dominantnímu boty). Sadismus a masochi-
smus jsou již z tvrdšího ranku. U těchto se 
jedná o navozování rozkoše způsobováním 
a přijímáním bolesti. Zde bych radil velkou 
obezřetnost. 
Každopádně k tomu, aby tyto praktiky byly 
bezpečné, příjemné a hlavně zákonné, je 
vždycky třeba, aby souhlasili oba partneři, 

nebo - v některých případech - všichni zú-
častnění.
Dobré je taky myslet na bezpečí, třeba při 
svazování komunikovat s partnerem, jestli 
jej někde nějaký omotaný kousek těla nebolí, 
nedochází k uskřinutí nervů, svalů a důleži-
tých cév, a mít po ruce pár ostrých nůžek, 
které jsou dělané na to, aby rychle a bezpeč-
ně dokázaly lano přestřihnout a partnera  
z bolestivého objetí vysvobodit.
Před začátkem BDSM hrátek si také řekně-
te, co a kam jste ochotni strčit a nechat si 
strčit, a kde máte hranice, za které nechcete 
jít. Výborně se pro tohle hodí takzvané „safe 
word“, neboli slovo, nebo fráze, kterou když 
řeknete, nebo vykřiknete, tak znamená ko-
nec takových hrátek. (Když v kinech dávali 
film Batman vs. Superman, tak bylo velice 
oblíbené safe word slovo Martha!)
Hranice mezi 
znásilněním  
a dobrovol-
ným stykem je  
v těchto pří-
padech velice 
křehká.

AU, to bolí! Prosím pokračuj!
Zásady umístění svíčky
Svíčku umístit na nehořlavou podložku.

Svíčku umístit tak, aby nemohlo dojít k jejímu náhodné-
mu překrytí hořlavým materiálem (přikrývkou, spacákem, 
papírem). 

Svíčku umístit tak, aby nemohlo dojít k jejímu náhodnému 
převrácení nebo přemístění do blízkosti hořlavých materiálů 
(například od psa, pod vlivem drog, v opilosti).

Svíčku umístit tak, aby nebyla v blízkosti hořlavého materiálu 
stavebních konstrukcí, například v bezprostřední blízkosti  
u dřevěné stěny.

Neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu.

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se 
zapálenou svíčkou, zejména při hře dětí a při pohybu zvířat, 
které by neměly zůstat v místnosti s hořící svíčkou o samotě.

Před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku 
důkladně uhaste.

V případě vzniku požáru nepanikařte, a pokud se nejedná o 
rozsáhlejší požár, co nejrychleji se ho pokuste uhasit. Využijte 
ruční hasicí přístroj, kbelík s vodou, deku, písek apod.

Bezpečné vzdálenosti od svíčky je vždy nutné řešit na místě v závis-
losti na místní situaci. Za bezpečnou vzdálenost od hořící svíčky lze 
považovat takovou, kdy již NA RUCE NENÍ ZŘETELNĚ CÍTIT TEPLO  
Z PLAMENE svíčky. Do boku svíčky lze považovat za bezpečnou vzdále-
nost délku v rozměrech běžné PIVNÍ LAHVE.

TAKHLE NE !!

kpt. Mgr. Jana Kemrová,
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Věděli jste, že sadomasochismus je v mezinárodní klasifikaci nemocí vedený jako porucha sexuální 
preference? Tedy diagnóza F65.5.  Je na stejné úrovni jako pedofilie. Společenství lidí, praktikující 
BDSM se snaží o vyškrtnutí, stejně jako tomu bylo v minulém století s homosexualitou. 

-Zadek-

           Když se                        bavíme o agresi,
je třeba zmínit i          sexuální agresivitu.  
Ale v tomhle případě, tu „zdravou“! 
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DROGY   VE   VÁLCE
Asi vás nepřekvapí, že drogy k válce patří.   

Medializace tohoto fenoménu - především  
v souvislosti s válkou ve Vietnamu - dostala 

téma do povědomí široké veřejnosti. Vznikla 
a stále vzniká řada publikací, které se vojákům 

pod vlivem nejrůznějších drog věnují.

Počátkem 20. století 
bylo „drogovou velmo-
cí“, tedy především k medicínským 
účelům, Německo. Různé tamní společnosti 
kontrolovaly až  80 % legální světové výroby kokainu. Ten se v me-
dicíně používal jako lokální anestetikum. S příchodem nacistů však 

docházelo k mnoha represím ohledně nelegální produkce a konzumace návykových látek. V extrémních případech mohli být lidé 
závislí na drogách i sterilizováni nebo popraveni. V tomto případě se jednalo o opiáty. Pervitin (jako extrakci přírodního efedrinu) 
poprvé vyvinula německá firma Temmler. Záhy se stal ve společnosti velmi oblíbeným. A to i díky reklamě, která látku propagovala 
jako lék na deprese, únavu a frigiditu. Dokonce se krátce používal i pří léčení závislosti na opiátech a kokainu. V obchodech byl volně 
k dispozici třeba ve formě pralinek s obsahem pervitinu.

Německo jako 
drogová velmoc

Podle nacistických velitelů byly tablety pervitinu klíčové pro tzv. blitzkrieg, neboli bleskovou válku, kterou nacisté použili na začátku 
druhé světové války. I díky tomu se armáda stala v roce 1940 oficiálním odběratelem této látky. Ta pak byla distribuována veliteli 
armády jednotlivým vojákům. Někteří z nich, například řidiči tanků, měli dostávat i pět tablet pervitinu denně.

Blitzkrieg aneb pervitinová válka 

V období Trojské války bylo tehdejšími vojáky hojně konzumováno opium rozpuštěné v alko-
holu. Tento tzv. nápoj zapomnění, jak jej Homér pojmenoval ve své Odysseji, údajně užívali, 
aby překonali smutek ze ztráty padlých kamarádů. Dalším významným případem, už  

z období našeho letopočtu, jsou různé severské kmeny včetně známých Vikingů, kteří údajně užívali silné halucinogenní houby. 
Vyvolané stavy prý dostávaly bojovníky do bojové extáze, která se jejich výpravám za drancováním jiných území většinou přisuzuje. 
Zajímavá je spojitost s užíváním hašiše v Evropě po Napoleonově výpravě do Egypta. Vojáci, kteří se později do Francie vrátili,  
s sebou měli dovézt i velké množství hašiše, který se pak ve Francii stal velmi rozšířeným.
Zlom v užívání návykových látek přináší druhá polovina 19. století a Americká občanská válka. Zlom proto, že návykové látky se 
sice dříve užívaly, nicméně spíše jako zpestření, ne jako nezbytnost. Od této doby se ale setkáváme s cíleným zájmem vojenského 
průmyslu, který se pomocí drog snažil ovlivnit výkony vojáků. V té době byly stále dominantními látkami morfin a opium (byly 
vojákům aplikovány téměř během každého lékařského zákroku), počátkem 20. století a zejména během první a druhé světové 
války už na scénu přicházejí i stimulancia.

Z historie
Širší společnost už v té době získala pervitin pouze na lékařský předpis. V armádě 
však distribuce takto omezená nebyla. Není se tedy čemu divit, že se brzy dostavi-
ly zdravotní komplikace. Vysoký krevní tlak a problémy se srdcem poslalo spoustu 
vojáků a velitelů na ošetřovnu. V horších případech pod zem. Postupně se armáda čím 
dál častěji setkávala i se závislostí vojáků. Doporučením bylo, aby vojáci případné pro-
blémy prostě ignorovali. Ani armádní lékaři totiž v té době neměli ucelené materiály 
o negativních účincích pervitinu. I když byla látka v polovině roku 1941 v Německu 
prohlášena za omamný jed a její legální distribuce zastavena, pro armádu toto nařízení 
neplatilo. A tak užíval Wehrmacht i jednotky SS pervitin prakticky po celou válku. 
Hodně mediálního prostoru dostal tento fenomén během konfliktu ve Vietnamu. Silná 
medializace, kdy byl konflikt označován mj. jako „farmaceutická válka“, dokonce za-
příčinila, že se lidé často obávali návratu závislých vojáků zpátky do země. To jim pak 
komplikovalo návrat do normálního života. Podobně na tom byl v 80. letech i Sovětský 
svaz během konfliktu v Afghánistánu. Rozdílem ale bylo, že v tomto případě to do 
mediálního prostoru tolik neprosáklo.

Po rauši přijde dojezd

V dnešní době se s drogami ve válce setkáváme také. Nelegální návykové látky využí-
vají teroristické skupiny, povstalci na blízkém východě nebo různé strany v občanských 
válkách v Africe. Velitelé si tímto způsobem vykupují poslušnost svých vojáků. Nikdo 
se přece nepostaví proti svému dealerovi. Spojené státy zase vynakládají velké prostředky na výzkumy a produkci tzv. superdrog pro 
armádu. Ty mají udržet vojáky bdělé a nabuzené, ale přitom nepokřivit jejich vnímání reality. Jak je vidět, drogy zkrátka byly a zřejmě 
i budou neoddělitelnou součástí válečných konfliktů.

Superdrogy

TROJSKÁ VÁLKA 
(1200 let před n.l.) –  opium

NÁJEZDY VIKINGŮ 
(8. – 11. st.)  – halucinogenní houby

NAPOLEONOVA VÝPRAVA 
do Egypta (1798 -1801) – hašiš

AMERICKÁ OBČANSKÁ 
VÁLKA (1861–1865) – morfin, 
opium

1. A 2. SVĚTOVÁ VÁLKA
 – kokain a pervitin
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My, co chodíme na káčko DROM

Sice se tu 
netestuje, ale můžu 
jít hned vedle, to se 
mi zdá fajn (Ambu-

lance Remedis)

Je to tu malý, 
ale zase dob-
rá atmosféra

Mají úžasný 
smysl pro 

humor

Líbí se mi, že 
je tu sranda, 

komunikujete, 
zajímáte se

Káčko funguje druhým rokem na uli-
ci Bratislavská 41 pod organizací 
DROM, romské středisko, přijít ale 
může každý, a to od pondělí do čtvrt-
ka. V pátek je kontaktka zavřená, ale 
můžete se objednat na poradenství. 

Těší se na vás Lucka, Janča, Barča

Věřím jim

Vážně, ale úplně  
vážně musí v Brně 

zůstat nafurt

Je parádní, že když 
nikdo další nepřijde, 
můžu tu být dýl a ne 

jen hoďku

Protože i my se někdy 
 na káčku od srdce zasmějeme 
nad vašima hláškama, rozhodly 
jsme se je začít zvěčňovat na 
facebookové stránce Hlášky  

 z káček, tak se mrkněte  
a klidně nám nějaké vaše  

hlášky pošlete.

Můžeme si tu 

uvařit jídlo, 
najíst se a 

ostříhat 

Můžu si jít 
zakouřit a zase 

se vrátit

Vím, že i když  
přijdu s problémem, 

co se netýká fetu, 
holky se mi snaží 

pomoct

Skvělá 
výměna 

buchen!!!

Filmový čtvrtky jsou super,  vždycky  si odpočinu

Přesně ví, kdy 
vyslechnout, 
povzbudit či 

zabrzdit

Jako na úklid moc 
nejsem, ale na 

akci jsem šel rád, 
si pak opíct buřty 

a pokecat

Když nás oslovila redakce Dekontaminace, jestli chceme  
o našem káčku něco říct, řekly jsme si, že nejlépe to  
vyhodnotí naši klienti a tady je pár odpovědí...

Můžu přijít se 
psem a když mu 

náhodou zapome-
nu náhubek, holky 

mi půjčí

BRUCE
LEE  

Asi každého hned napadne: „Cože, Bruce Lee?!  Ten přeci nebral drogy!“ Nebral. Nebo spíše – není tím 
známý. Jako sportovec si nemohl dovolit kouřit, pít alkohol nebo užívat nějaké tvrdé drogy.  Není ovšem 
tajné, že občas užíval hašiš. Byl nalezen v jeho žaludku při soudní pitvě krátce po jeho smrti. I sportovci přeci 
potřebují občas vypnout… a protože Bruce Lee vypínal za pomoci konopí, můžu ho směle zařadit do téhle 
rubriky. Je to přeci skvělý příklad opravdového rváče.

Navíc, životní příběh Bruce Leeho je nabitý jako tram 
č. 9 v 8 hodin ráno. Nebyl to rváč jen na filmovém 
plátně. Rval se se životem takřka od narození. Na-
rodil se v USA v roce 1940 jako Lee Jun-fan. Jeho 
otcem byl zpěvák hongkongské opery, matka pochá-
zela z jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších hon-
gkongských klanů. Brzy po Leeově narození se rodina 
vrátila do Hong-kongu, odkud pocházela. Malý Bru-
ce byl svědkem toho, jak Japonsko během světové 
války okupuje Hong-kong, a tak už jako dítě zažíval 
velkou dávku nespravedlnosti a utlačování. Po válce 
studuje tanec a píše poezii. Navenek je to hodný,  
pohybově nadaný chlapec, ale v jeho jádru to vře. 
Brzy ho pohltí válka pouličních gangů. Tanec vystří-
dají mlátičky a Bruce lítá z průšvihu do průšvihu. 
Když se svojí partičkou zbijí syna vysoce postavené-
ho policejního důstojníka, Bruceův otec práskne do 
stolu, dá synovi 100 dolarů a pošle ho nejbližším le-
tadlem zpět do USA. 
Na konci desetiletí se tedy Bruce přestěhoval do 
San Franciska, záhy však slunnou Kalifornii mění za 
severně položený Seattle ve státě Washington. Tam 
studuje filozofii a začíná vyučovat tanec. Společně 
s tancem si přibírá i výuku kung-fu. Nejprveučí své 
spolužáky a známé, postupem času si v Seattlu ote-
vře vlastní školu bojových umění. Hodně se zklidní a 
namísto pouličních rvaček svou energii směřuje do 
výuky. Na lekcích se také seznamuje se svou budoucí 
ženou Lindou Emeryovou, s níž pak měl syna Brando-
na a dceru Shannon.

Kariéra
Málokdo ví, že svou první roli si střihl už jako třímě-
síční dítě ve filmu Golden Gate Girl. Po vysokoškol-
ských studiích v Americe se živil jako učitel kung-fu a 
zároveň herec. Vymyslel vlastní bojový styl Jeet Kune 

Do neboli Cesta zastavující pěsti. Nejprve prorazil  
v Hongkongu s filmem Pěst plná hněvu, z nějž se stal 
i přes špatné kritiky kasovní trhák. Další filmy Cesta 
draka a Drak přichází měly enormní úspěch. Premié-
ry svého posledního filmu Hra smrti se nedožil. 
Leeho veřejnost vnímá jako velkého bojovníka. Na 
plátně bojoval s padouchy a zločinci, v reálném živo-
tě pak s předsudky. Bruce byl uvězněný mezi dvěma 
světy. Trpěl tím, že v Hollywoodu mu odmítali dát 
hlavní roli z toho důvodu, že je asiat; bílí producen-
ti nedokázali naplno ocenit jeho herecké nadání.  
V Hong-kongu se zase na oplátku mistrům kung-fu 
nelíbilo, že by někdo měl předávat jejich kulturní dě-
dictví ne-asiatům. Nelíbilo se jim, že Bruce učí kung-
-fu, a ještě k tomu ho vylepšuje podle svých představ. 
Bruce se ovšem dokázal postavit všem. Dělal si to 
po svém. Přestěhoval se i s rodinou do Hong-kongu  
a točil filmy, které měly mezi diváky obrovský úspěch,  
a brzy si získal celou Asii. Zbývalo jen dobít Holly-
wood snímkem Hra smrti…

Drogy a nešťastný skon
O Brucovi bylo známé, že si velmi hlídal zdraví a fyzič-
ku. Dobře jedl, nikdy nekouřil ani nepil alkohol. Sem 
tam do tisku ovšem proklouzl nějaký ten „hašišový 
dýchánek“. Bruce hašiš jedl. Například v brownies 
nebo jej prostě jen tak ukusoval přímo z pytlíku. 
Stejně tomu bylo v jeho osudný den. Bylo velké hor-
ko a Bruce byl hodně zatížený prací na filmové sérii 
pro Warner Bros. Dal si trochu hašiše a odjel za svou 
milenkou, tchajwanskou herečkou Betty ting pei,  
aby s ní strávil večer. Sotva k ní dojel, rozbolela ho 
hlava. Betty mu nabídla, ať si lehne do její postele, 
ale ani tam nedošel. Složil se na podlahu a skonal. 
Psal se rok 1973.

Lékaři jako oficiální příčinu smrti určili otok mozku, 
hercovu smrt však provází řada spekulací – ma-
fií počínaje a drogami konče. Za jednoho z viníků 
byl dle některých považován i hašiš. Podle forenz-
ních lékařů byla příčinou smrti mnohem proza-
ičtější: meprobamát s aspirinem. Hypersenzitiv-
ní reakce na prášky, které dostal na bolest hlavy, 
způsobily otok na mozku, a tím i smrt. Kvůli hašiši  
v žaludku se senzacechtiví novináři pokusili otočit 
jeho odkaz v obraz narkomana, který měl konzumo-
vat snad všechny substance světa, od konopí až po 
heroin. Pomluvy se na sebe kupily, až vznikly obskur-
ní teorie typu: „Bruce Lee se uhulil a ušukal k smrti!“ 
Díky lidem, kteří se jako lvi rvali za jeho odkaz, se 
však bojovníkovu reputaci zničit nepodařilo.
Pro úplnost je třeba napsat, že záhadná a velmi ne-
šťastná smrt potkala i Bruceova syna Brandona. Vy-
dal se v otcových šlépějích a rozjel hereckou dráhu. 
Zemřel v 28 letech, měsíc před svou svatbou, střelou 
z pistole při natáčení filmu Vrána. V pistoli měly být 
slepé náboje… ovšem nebyly. Brandonova matka a 
snoubenka se tehdy zasadily o dotočení filmu jako 
cti jeho památce.         Hana
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Mnoho let působil v Terénním progra-
mu Ulice (Spolek Ulice Plzeň)  jako 
streetworker PhDr. Jiří Frýbert.  
Jirka taky věnoval spoustu úsilí vyde-
finování terénní práce a podílel se na 
mnoha výzkumech v oboru. 

Jak dlouho pracuješ v terénu a co tě  
k tomu přivedlo?
V terénu jsem pracoval přesně 13 
let. Chtěl jsem práci, která bude v 
pomáhajících profesích, nejlépe v 
neziskovém sektoru. Téma drog mně 
dlouhodobě zajímalo, přistěhoval jsem 
se do Plzně a v Ulici zrovna v tu dobu 
někoho hledali, tak se to takhle sešlo.
Jsi PhDr. Jak jsi ten titul získal a říká 
ti někdo z klientů „doktore“?
Jsem původní profesí učitel, vystudo-
val jsem pedagogickou fakultu, rigo-
rózní práci jsem psal o anarchismu. 
Nikdo z klientů mi tak neříká, klienti 
to většinou neví. 
Pracuješ často s lidmi, pro které je 
obživa sexbyznys. Máš zkušenost 
jako zákazník? :-) 
Jako zákazník jsem tyhle služby nikdy 
nevyužil, i když několikrát mi klientky 
nabízely, abych s nimi šel na kšeft, že 
bych dostal slevu.
Co si myslíš o sexbyznysu, měl by  
se legalizovat?
Jsem rozhodně pro právní úpravu, ale 
raději bych volil dekriminalizaci než 
legalizaci.
Co tě štve v práci?
Je pro mě dost těžký přijmout, když 
klientka žije ve vztahu, kde zažívá 
násilí ze strany partnera a neodejde 
od něj.

Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek  
z terénní práce?
Když se podaří navázat dobrý vztah s 
jiným člověkem, upřímný a s důvěrou. 
Síla a kvalita vztahu, což je něco 
opravdu cenného a důležitého.
Jakou posloucháš hudbu? Jaké máš 
rád filmy?
Nick Cave, Psí vojáci, Velvet Under-
ground, Pearl Jam. Z filmů třeba Vlasy, 
Nebe nad Berlínem nebo Jaro léto 
podzim zima a jaro.
Čím se odreagováváš?
Rád cestuju a jezdím na vandry ať už 
do zahraničí nebo v Čechách. Mám 
rád hory. Zajímá mne historie.
Co bys chtěl vzkázat svým klientům 
a klientkám?
Nikdy není pozdě. Díky. 

-ala-

víte kdo vám mění?

drogový bulvár

Souseda ubodal pro čtyři tisíce. Ty hned prohrál • Feťák zabil ženu, 
kterou ani neznal! • ZDROGOVANÝ MUŽ ROZBÍJEL OKNA  
A VÝLOHY, HROZIL SEBEVRAŽDOU • Opilý a zdrogovaný ři-
dič zabil 2 lidi, dostal 6 let vězení • Julie měla absťák, zato nulovou 
šanci koupit si pervitin. Vzala ostrý nůž a začala se řezat •  ŘÁ-
DILA JAKO FÚRIE: NARKOMANKA (17) PLIVLA NA STRÁŽ-
NÍKA! MÁ ŽLOUTENKU! • Zdrogovaná feťačka (20) zaútočila 
v obchodní zóně na policistku. Pobodala ji injekční stříkačkou! • 
Narkoman přepadl obchod s oděvy a zneužil prodavačku, dostal 
šest let • Narkoman (†39) se Igorovi (†59) krvavě pomstil za vý-
pověď: Zabíjet přijel na kole 
• Narkoman vytáhl na svoji 
babičku nůžky a hro- zil, že ji zabije • Noční 
honička ve Znojmě: Narkoman bez řidičáku 
ujížděl strážníkům pěší zónou v parku • 
Pašerák zbil soka před jeho přítelkyní a synem, 
dostal 14 let • Zdrogo- vaný muž střílel v Plzni 
na dětském hřišti • ZFE- TOVANÝ VÝTRŽNÍK 
SKONČIL NA ZÁCHYT- CE. NAPADAL LIDI • 

O mrtvých jen dobře? Na to zřejmě zapomněla slavná irská zpěvačka Si-
néad O‘Connor, když autora svého nejslavnějšího hitu Nothing compares 
to you, Prince, nedávno obvinila z fyzického napadení. Prince je přitom 
již pár let po smrti, v roce 2016 se předávkoval fentanylem. Událost, kte-
rá se měla dle O‘Connor odehrát v Miami, je minimálně bizarní: Prince 
údajně pozval zpěvačku v noci k sobě domů, aby ji požádal, aby přestala 
v rozhovorech klít. Když ho poslala někam s tím, že Irové mluví sprostě 
pořád, vyjel po ní a posléze si přinesl „polštář, v němž bylo něco tvrdého“. 
Když z domu utekla, pronásledoval ji autem, a následně jí polštářovou 
zbraní ohrožoval přímo na ulici. Sinéad na útočníka plivla a nakonec ji 
prý zachránilo, když zazvonila na náhodný domovní zvonek poblíž. Vy-
právění zakončila zpěvačka povzdechem, že tehdy jel Prince v „nějakých 
dost temných drogách“. Údajně také nebyla jedinou napadenou, kolegyně  
z kapely prý skončila s několika zlomenými žebry.

Sinead a Prince

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KC LIBEREC
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, St 8.30–12 a 13-18; 
Út, Čt, Pá 8.30–12 
a 13-16

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

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

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

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

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

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

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

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

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