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TOXÍCI VERSUS
ZBYTEK SVùTA
Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi lidmi,
ktefií se rozhodli uÏívat drogy. K mé práci patfií akcepto-
vat toto rozhodnutí bez odsuzování. Souãástí této práce
je také pfiispívat k tomu, aby zbytek svûta (tedy ti, co
drogy neberou) pochopil, co sebou braní drog pfiiná‰í,
proã má cenu takové lidi neodsuzovat nebo jim dokonce
pomáhat. Myslím, Ïe pfiedáváním informací o tûÏkém Ïi-
votû toxíkÛ mÛÏu postoj zbytku svûta k toxíkÛm ovliv-
Àovat. Vzhledem k tomu, Ïe jsem zároveÀ ãlenem i to-
hoto zbytku svûta, mÛÏu zprostfiedkovávat informace i
obrácenû.
Pokud obyãejn˘ ãlovûk na cestû z práce, tfieba pfies park
vedle Národního muzea, potkává potácející se postavy
s nepfiítomn˘m pohledem, modrou pusou a rukou plnou
pouÏit˘ch stfiíkaãek, neudivuje mû, Ïe cítí strach nebo
dokonce odpor. Zkuste se nûkdy, kdyÏ stojíte v hlouãku
sv˘ch spolutoxíkÛ, zastavit a podívat se na sebe „zven-
ku“, zamyslet se nad tím, jak právû vy na zbytek svûta
pÛsobíte. 
KdyÏ se my jako streetworkefii snaÏíme vztah vût‰inové
spoleãnosti k vám zlep‰it, myslím, Ïe je na místû snaÏit
se vylep‰it i va‰e chování ke zbytku svûta. To je dÛvod,
proã stále dokola opakujeme, abyste pouÏité stfiíkaãky
nepohazovali, kde vás napadne, a proã vám je odmítáme
mûnit na frekventovan˘ch místech. âlovûk z normální
populace není zvykl˘ na pohled na zkrvavenou stfiíkaãku,
zãernalou lÏíci, rozbodané ruce. Takov˘ pohled vyvede
z míry i ãlovûka tolerantního, kterého jinak z Ïidle ne-
nadzdvihne ani pfiedstava, Ïe právû tyhle injekãní stfiíkaã-
ky jsou zaplacené i z jeho daní. 
Tak prosím zkuste mít na pamûti, Ïe se pohybujete ve
svûtû, kde si vût‰ina zvolila jin˘ Ïivotní styl neÏ vy a Ïe
ten vá‰ ji spí‰ dûsí. Stejnû jako vy nejste zvûdaví na to,
jaké mají starosti, oni nechtûjí b˘t zatûÏováni tûmi va‰i-
mi. Pfiistupte na to, Ïe my nechceme manipulovat s pou-
Ïit˘mi stfiíkaãkami uprostfied davu, Ïe se k v˘mûnû snaÏí-
me vybrat místa, která jsou stranou od davÛ lidí a Ïe to
je i ve va‰em vlastním zájmu. 
Poodejít od sochy sv. Václava (ten musí b˘t podle mû ta-
ky trochu pfiekvapenej) 150 metrÛ do blízkého parku na
v˘mûnu není pfiece takov˘ problém. A pokud jste, úmy-
slnû ãi nedopatfiením, pfiebrali, usínáte a nejste napfiíklad
schopni koordinovat své pohyby nebo udrÏet modré ãe-
listi u sebe, myslete na to, jak pÛsobíte na své okolí.
A jaké dÛsledky to pro vás nakonec mÛÏe mít.

blko
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... někdo nám ukradl mobil. Takže bych tomu člověku chtěl mockrát poděkovat. 

Stálo nás to pouze několik tisíc korun za telefon, předělání kartiček výměnného 

programu, vytištění nových kartiček upozorňujících na nové číslo našeho mobilu.

Takže opravdu mockrát děkujeme. 

G.

P.S.: Jestli něco budete potřebovat, nebojte se si o to říct. 

Nové telefonní číslo na mobil Terénních programů SANANIM, na kterém se v pracov-

ní dny mezi 14.00 a 19.00 můžete dozvědět, kde právě vyměňujeme stříkačky, je:

0603/20 99 48 

P.P.S.:  Na konci srpna ukradl někdo mobilní telefon v Káčku.
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ZPRÁVA O SOUDNÍ POMOCI

Co vlastnû mÛÏete pro ãlovûka, kter˘ je
trestnû stíhan˘, udûlat?
Na‰e práce je rozdûlena na dvû oblasti podle
toho, jestli má ãlovûk je‰tû pfied rozsudkem
(nebo pfied trestním pfiíkazem), a nebo po nûm.
KdyÏ se takovej ãlovûk pfied rozsudkem roz-
hodne, Ïe poÏádá o pomoc probaãního pracov-
níka (to je v naprosté vût‰inû pfiípadÛ úplnû
dobrovolné), mÛÏeme s ním dát dohromady
tzv. zprávu soudní pomoci, která se pak pfiiloÏí
do trestního spisu. T˘ká se aktuální Ïivotní situ-
ace a sociálních pomûrÛ trestnû stíhaného, jak
bude bydlet, jak to bude mít s léãbou, jak chce
dál zacházet se sv˘m Ïivotem. Tyhle informace
jinak ve spise v podstatû nejsou. Ve vût‰inû spi-
sÛ není o samotném ãlovûku skoro nic, jen to,
co se t˘ká trestného ãinu, no a my tam tyto in-
formace mÛÏeme doplnit. 

MÛÏe tahle zpráva ovlivnit rozhodování
soudu?
KdyÏ má soudce informace o tom, co uÏ ãlovûk
udûlal pro to, aby se k soudu pfiístû nedostal,

mÛÏe roz‰ífiit úvahu o tom, jak˘ trest uloÏí.
Není to záruka, Ïe ãlovûk dopadne líp, neÏ kdy-
by s probaãním pracovníkem nespolupracoval.
ZáleÏí i na tom, co uÏ má v rejstfiíku, o jak˘
trestn˘ ãin jde a jak˘ sazby za to hrozí, co na-
vrhnou znalci, jak˘ jsou dÛkazy pfii rozhodování
o vinû nebo nevinû. Ale pokud se ãlovûk snaÏí
se sebou nûco dûlat, tak k tomu soudci vût‰i-
nou pfiíhlíÏejí. 
Je‰tû k té zprávû. Spousta lidí ani neví, co ve
zprávû, kterou o nich napí‰e napfiíklad nûjaká
sociálka, vlastnû je. My pracujeme jinak. KdyÏ
zprávu dáme dohromady, sedneme si s tím ãlo-
vûkem a podíváme se na ni. A on mÛÏe fiíct jo,
takhle to je, nebo ne, takhle to není. MÛÏeme

zvaná
alter

Za sloÏit˘m názvem probaãní a mediaãní sluÏba se skr˘vá instituce,
která má od ledna 2001 na starosti vykonávání alternativních trestÛ,
ale hlavnû pomoc lidem, ktefií se dostali do konfliktu se zákonem a
snaÏí se udûlat nûco pro to, aby se tato situace neopakovala. A proto-
Ïe ãtenáfiÛm Dekontaminace se to stává celkem ãasto, povídali jsme
si s probaãní pracovnicí z Prahy 1 Pavlínou Mıllerovou o tom, v ãem
spoãívá její práce. 



ke zprávû pfiidat je‰tû jeho pfiipomínky. Je
to v‰echno na bázi spolupráce.

Má‰ v hlavû nûjakej konkrétní pfiípad,
kdy tvoje práce nûkomu pomohla?
Tûch lidí mám v hlavû spoustu. Tak tfieba
jeden kluk, kterej toho mûl na kontû
opravdu hodnû, krádeÏe, vloupání, fiádovû
desítky trestn˘ch ãinÛ. Bylo to nasbíran˘
za léta, kdy bral fest a dûlal prÛsery.
Tenhle kluk mûl to ‰tûstí, Ïe ho pustili z
vazby na slib, Ïe bude v kontaktu s pro-
baãní pracovnicí. To je jedin˘ pfiípad, kdy
je spolupráce s probaãním pracovníkem
je‰tû pfied vynesením rozsudku povinností.
Nûjakou dobu jakÏ takÏ fungoval, potom
nastoupil do léãebny, potom do komunity
a komunitu dokonãil. Spoleãnû jsme se
snaÏili napsat do zprávy co nejvíc vûcí, kte-
r˘ by mu mohly pomoct. Tfieba uÏ pÛl ro-
ku pfiedtím, neÏ ode‰el z komunity, si zaãal
zafiizovat doléãovák. Zaãal si hledat práci,
srovnal si vztahy s rodiãema a spolu jsme
se vidûli hodnû ãasto. Dokonce se poved-
lo, Ïe jsme se se‰li s jedním z po‰koze-
n˘ch, tomu se fiíká mediaãní setkání.
Po‰kozen˘ mluvil o tom, co mu to v‰ech-
no zpÛsobilo, ten kluk zase o tom, co se s
ním tenkrát dûlo, proã to vlastnû dûlal a
Ïe to nebylo úmysln˘, Ïe to bylo hodnû o
drogách. Omluvil se tomu pánovi a dohod-
li se, Ïe mu bude po mal˘ch ãástkách splá-
cet ‰kodu. Ale stejnû se pfiipravoval na to,
Ïe soud nejspí‰ dopadne ‰patnû.

Nevypadalo,
Ïe se to mÛ-
Ïe povést.
Ale nakonec
dostal tu ne-
jdel‰í podmín-
ku s probaã-
ním dohledem,
která je moÏ-
ná. Dostal ‰anci,
pfiestoÏe tomu ni-
kdo nevûfiil.
Funguje dál, bydlí,
pracuje, dává si vûci
dohromady. 

To zní docela opti-
misticky...
Nedá se to samozfiejmû
zvládnout, kdyÏ zb˘vá tejden
do soudu. S tímhle klukem jsme
se vidûli aspoÀ osmkrát, telefono-
vali jsme si, domlouvali jsme se na
rÛzn˘ch potvrzeních, protoÏe ve
zprávû sice mÛÏe b˘t spousta vûcí,
ale pokud k ní není pfiiloÏen˘ potvr-
zení napfiíklad z komunity o tom, jak
tam ten ãlovûk funguje, o tom, Ïe má
domluven˘ bydlení, Ïe se bude dolé-
ãovat, potvrzení z práce, nebo tfieba
aspoÀ ofocená smlouva, je daleko
men‰í pravdûpodobnost, Ïe se ke
zprávû pfiihlédne. 

á
rnativní trest

▲▲▲
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ALTERNATIVNÍ TRESTY

TakÏe tolik o zprávû soudní pomoci. Na
ãem mÛÏete dál zapracovat? 
Druhej okruh je v˘kon alternativních trestÛ.
Pro mû je alternativa cokoli, co není vûzení. Je
to napfiíklad podmínka s probaãním dohledem,
kter˘ ale nemá nic spoleãného s ochrann˘m
dohledem, kter˘ se ukládal pfied rokem 1989.
Také jsou to obecnû prospû‰né práce. âlovûk
mÛÏe dostat od 50 do 400 hodin, a má jeden
rok na to, aby si je odpracoval. Pokud to neu-
dûlá, jde samozfiejmû do vûzení. Za kaÏd˘ dvû
neodpracovan˘ hodiny je jeden den vûzení. 

TakÏe poãet hodin souvisí s v˘‰í trestu na
tvrdo, kter˘ by jinak dostali...
Ano. Myslím, Ïe je to v˘hoda dostat obecnû
prospû‰n˘ práce, protoÏe u tohohle alternativ-

ního trestu je maximum 400 hodin. KdyÏ
to pfiepoãítá‰ na dny ve vûzení, vy-

jde ti 200. Kdyby o obecnû pro-
spû‰n˘ch pracích soudce

neuvaÏoval, moÏná by dal
víc. 

A DAL·Í…

A co podmínka s probaãním dohledem?
Kromû dohledu je to stejn˘ jako pfii normální
podmínce. Je tam daná nûjaká zku‰ební doba a je
urãeno, Ïe kdyÏ odsouzen˘ nebude dodrÏovat
pravidla podmínky, podmínka se pfiemûní na ne-
podmínûn˘ trest. Hlavní povinností je nespáchat
dal‰í trestn˘ ãin, a uÏ vÛbec ne ten samej, proto-
Ïe to je pfiitûÏující okolnost. A je tam je‰tû jedna
milá vûta: vést fiádnej Ïivot. O tom se s lidma
docela ráda bavím, protoÏe vÏdycky zjistíme, Ïe
to pro kaÏd˘ho znamená trochu nûco jin˘ho.
Nûkter˘ lidi se o tom nechtûjí bavit, protoÏe si
myslí, Ïe je to jen pruda. Obecnû jde o práci, o
to, aby bydlel, aby fungoval alespoÀ rámcovû. 

Patfií k fiádn˘mu Ïivotu nebrat?
Na to se mi ‰patnû odpovídá, protoÏe o tom,
jestli nûkdo vede nebo nevede fiádn˘
Ïivot, vÏdycky rozhoduje soudce.
Myslím, Ïe to tam nemusí automaticky
patfiit. MÛÏe se stát, Ïe ãlovûk je‰tû
bere, ale pfiipravuje se na léãbu. A v
tom momentû je
to úplnû
v pofiádku,
protoÏe sice
bere, ale
dûlá nûco
pro to, aby to
bylo jinak. Ale to
jsou v˘jimeãn˘

pfiípady. Nûkter˘ lidi
v tom jedou tak, Ïe fiád-
nej Ïivot rozhodnû vést

nemÛÏou.



Dá se je‰tû nûco dûlat, kdyÏ uÏ je po
rozsudku?
Pokud dostane‰ po‰tou trestní pfiíkaz, mÛÏe‰
dát odpor a automaticky bude nafiízeno hlavní
líãení. Pak je‰tû zb˘vá trochu ãasu nûco pfiipra-
vit. Pokud se rozhodne v hlavním líãení a dá‰
odvolání, je tu jistá ‰ance, i kdyÏ daleko men‰í,
neÏ kdyby se ten ãlovûk ozval dfiív. Ale ta ‰an-
ce je men‰í, protoÏe odvolací soudy se zab˘vají
úplnû jin˘ma vûcma. TakÏe ponauãení z toho
plyne: pokud se sebou nûco dûlám a táhnou se
mi resty z minulosti, jsem vy‰etfiovanej za nûja-
kej trestnej ãin, tak se musím ozvat probaãní-
mu pracovníkovi co nejdfiív. Je pfiitom dÛleÏit˘,
aby to byl probaãní pracovník, kter˘ pracuje
v obvodû nebo okrese, kde se ten trestn˘ ãin
vy‰etfiuje a bude soudit. Staãí se zeptat tfieba
v Káãku nebo na soudû na adresu nebo telefon. 

A co kdyÏ je ãlovûk ve vazbû?
Tam mÛÏe o kontakt na probaãního pracovníka
poÏádat sociální pracovnici nebo nûjakého vy-
chovatele. Mûl by mu napsat, co se stalo a co si
z vazby uÏ zaãal vyfiizovat. Ono se zdá, Ïe se
toho z vazby nedá udûlat moc, ale kdo chce,
zafiídí si spoustu vûcí. Napfiíklad do praÏsk˘ch
vûznic chodí lidi z Káãka, ktefií mÛÏou pomoct
se zafiizováním léãby. TûÏko oãekávat, Ïe kdyÏ
napí‰u jeden dopis z vazby a tam nastínim, jak

je mi to líto a jak v‰echno bude jinak, Ïe se
z toho dá udûlat nûjaká zpráva a Ïe to bude mít
zásadní v˘znam pfii rozhodování soudu. Je po-
tfieba b˘t s probaãním pracovníkem v del‰ím
kontaktu a taky jde vÏdycky o konkrétní kroky,
kter˘ pro to dûlám. 

Chtûla bys nûco vzkázat na ulici?
Îe to chce zváÏit, jestli se sebou opravdu chci
nûco dûlat, a pak teprve kontaktovat probaãní-
ho pracovníka. KdyÏ ãlovûk dostane ‰anci, a po-
tom na to ka‰le, tak se to vût‰inou obrátí je‰tû
daleko víc proti nûmu a má to je‰tû hor‰í.
Pokud se tfieba dostanu z vazby na slib a potom
na to ka‰lu, mÛÏe se k tomu pfiihlédnout pfii v˘-
roku o trestu, ale potom uÏ samozfiejmû nikdo
neuvaÏuje o tom, Ïe by se dávala dal‰í ‰ance.

RAP

Kontakty na probaãní pracovníky mÛÏe‰ do-

stat u teréÀákÛ na ulici nebo v Káãku

v Hole‰ovicích. Probaãní pracovnice Pavlína

Mıllerová navíc dochází do Káãka kaÏdé úte-

r˘ od 17:00 do 19:00 hodin. MÛÏe ti poradit,

co se dá dûlat v tvém pfiípadû a odkáÏe tû na

konkrétního probaãního pracovníka, na kte-

rého se mÛÏe‰ obrátit.



„Chui-long“,  „chasing the dragon“, „chytání draãího ocasu“ –
po na‰em jednodu‰e „hulení z plechu“. Vynález jihoameric-
k˘ch milovníkÛ opiátÛ, kter˘ se hlavnû v Holandsku velice
rychle ujal. V Amsterdamu dnes hulí z plechu dvû tfietiny to-
xíkÛ. Vûdí proã. 

JEHLU NEBO ALOBAL?

DÛvodÛ, proã se vám vyplatí vymûnit jehlu za alobal, je celá
fiada. Hlavní v˘hoda je, Ïe si pfiestanete systematicky likvido-
vat Ïíly a vyhnete se v‰em moÏn˘m rizikÛm spojen˘m s nit-

roÏilní aplikací. O tûch jsme psali mnohokrát a vût‰ina z vás,
kdo si dáváte  jehlou uÏ nûjak˘ ãas, se s abscesy nebo podobnû
pfiíjemn˘mi záleÏitostmi jistû seznámila doslova na vlastní kÛÏi.

Pfii hulení z plechu navíc rozhodnû nechytnete Ïloutenku C ani vi-
rus HIV. A jestliÏe jste se rozhodli pou‰tût do sebe rÛzné divoké

substance, které se do heroinu pfiidávají, vût‰inou je lep‰í pustit je
do plic neÏ do krve. Po koufiení z alobalu nezÛstávají viditelné stopy –
jizvy, modfiiny, atd. – dal‰í v˘hoda. Pro vás, kdo jste si uÏ stihli od-
rovnat v‰echny Ïíly nebo si aplikujete do míst nejrizikovûj‰ích (do
tfiísel nebo dokonce do krku) : minimum, které mÛÏete pro sebe
udûlat, je pfiestat brát jehlou a zaãít hulit (alespoÀ neÏ se vám Ïí-
ly trochu vzpamatují).

Ale i vám, ktefií se nemÛÏete rozlouãit s nitroÏilní apli-
kací úplnû, by se tahle technika mohla hodit. Koneãnû

sis koupil a nemá‰ zrovna ãistou inzulínku? Zahul si
z alobalu a pak si jí v klidu seÏene‰. Nebo má‰ he-
roin, kter˘ si je‰tû nezkou‰el a ãert zná jeho sloÏe-
ní a sílu? Dej si trochu z alobalu a chvíli poãkej co
s tebou provede. Spûchá‰ nûkam, nebo není ni-
kde místo, kde by sis mohl v klidu pfiipravit a dát
- zahulit si z plechu ti zabere asi tfietinu ãasu.
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JAK NA TO

Koufiení z alobalu není nijak sloÏitá technika, ale vyÏaduje trpûlivost a trochu cviku. Jde o to
nasát trubiãkou v˘pary uvolÀující se pfii zahfiívání heroinu. Je tfieba ale dávat pozor, abys ho
„nepfiepálil“, nesmí zuhelnatût - tím se podstatnû sníÏí mnoÏství heroinu, které jsi schopn˘ z
dávky získat. Jde o to udrÏet heroin na folii jako kapiãku. DÛleÏité je mnoÏství, které si na
alobal naloÏí‰. Pfiíli‰ malá dávka snadno shofií a moc velké mnoÏství je tûÏké uhlídat. 

Alobal
Fólie by mûla b˘t ãistá a dobfie vyhlazená. Nesmí b˘t moc tenká - ta se mÛÏe snadno propálit.
Fólii na chytání draãího ocasu dostanete u teréÀákÛ nebo v Káãku. Alobal má dvû strany – le-
sklou a matnou. Lesklá strana je ãasto potaÏená slab˘m olejov˘m filmem. Lep‰í je tedy heroin
poloÏit na matnou stranu a lesklou zahfiívat. Tím se vyhnete tomu, Ïe k heroinu (kter˘ je uÏ tak
namixovan˘ s rÛzn˘mi pfiímûsemi) nasajete v˘pary, které se pfii zahfiívání z lesklé strany uvolÀují.

Trubiãka
Trubiãku si mÛÏete vybrat dle vlastního vkusu – velikost, materiál, barvu – obvykle b˘vá od 5
do 15 cm dlouhá a od 0,5 do 1 cm v prÛmûru. Podstatné je, Ïe pfii hulení z alobalu se ãást
heroinu usazuje na stûnách trubiãky. To se dá fie‰it nûkolika zpÛsoby. Jedna z moÏností je
udûlat trubiãku také z alobalu. Na konci koufiení trubiãku rozbalí‰ a najde‰ trochu heroinu
napotom nebo ho dokoufií‰ jinou trubiãkou hned. K pfiípravû alobalové trubiãky se dá pouÏít
cigareta nebo propiska, ale je tfieba zabalit jí matnou stranou dovnitfi. Dal‰í moÏnost je vyná-
lez, kter˘ se objevil mezi kufiáky heroinu na ulici tady v Praze – trubiãka z inzulínky (ãisté) po
odfiíznutí pfiední a zadní ãásti. Heroinové usazeniny ze stûn se pak dají vytlaãit pístem.
Riskujete ale vdechování v˘parÛ, které se teplem ze stûn inzulínky uvolÀují.

dx, luka
9
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Máte záznam v trestním rejstfiíku a chtûli
byste ho nemít? Kroutíte hlavou, protoÏe
jste si dodnes mysleli, Ïe takov˘ záznam se
s vámi potáhne cel˘ Ïivot? Ale kdepak, záz-
nam z rejstfiíku trestÛ opravdu jde nechat
vymazat, a to celkem jednodu‰e, ov‰em za
splnûní urãit˘ch podmínek. Za jak˘ch, vám
vysvûtlí JUDr. Advokát Fiktivní …

No co bych vám k tomu fiek? Pfii‰el za mnou tuhle je-
den takovej, a jestli prej by jako ne‰lo vymazat záznam
z trestního rejstfiíku. Îe mûl nûjak˘ ãórky a Ïe uÏ je ja-
ko napravenej a Ïe by ‰el teìka rád pracovat, Ïe uÏ si
snad dokonce domluvil i nûjakou práci, jenÏe voni po
nûm chtûjí ãistej rejstfiík. A Ïe si jako myslí, Ïe by se mu
mûla dát ‰ance a Ïe ty ãórky nebyly zas tak divok˘, tak
Ïe by to snad mûlo jít nûjak udûlat. V‰elijak se vo‰íval,
tváfiil se nevinnû jak panna, dokonce klopil voãi, jako by
se snad stydûl! Já nefiikám, kaÏdej mÛÏe jednou ‰láp-
nout vedle, ale tydlety individua ‰lapaj vedle Àák ãasto. 
Tak jsem nasadil oufiednickej v˘raz, posadil si toho je-
limana pfied sebe a povídám mu: „Dle § 69 trestního zá-
kona je soud povinen zahladit odsouzení, jestliÏe odsouze-
n˘ vedl po v˘konu trestu nebo jeho prominutí (napfiíklad
udûlením milosti nebo amnestií) nebo po promlãení v˘konu
trestu nepfietrÏitû fiádn˘ Ïivot po dobu stanovenou podle
druhu a v˘mûry trestu. Soud o zahlazení odsouzení rozho-
duje pouze na Ïádost odsouzeného nebo osob, které mo-
hou podat odvolání v jeho prospûch. V pfiípadû, kdy jsi vy-
konal trest nebo ti trest byl prominut a vedl jsi pak fiádn˘
Ïivot, soud mÛÏe (ale nemusí) zahladit odsouzení i pfied
uplynutím stanoven˘ch lhÛt. JestliÏe bylo odsouzení jednou
zahlazeno, hledí se na tebe, jako bys odsouzen nebyl.“
Mladíãek koukal v‰elijak, zaklánûl hlavu, jako by na
stropû hledal v˘kladovej slovník, tak jsem si chvilku vy-

MŮJ TRESTNÍ REJS
CO MÁM 
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chutnával tu jeho nejistotu, ale jsem pfiece jen dobrák,
tak jsem mu poklepal na rameno a fiikám: „Zkrátka, ãím
del‰í trest jsi vykonal, tím déle musí‰ vést fiádn˘ Ïivot. Jestli
jsi byl odsouzen k trestu odnûtí svobody fieknûme na více
neÏ pût let, musí‰ b˘t hodn˘ deset rokÛ, aby ti záznam
z rejstfiíku zmizel. KdyÏ bude‰ sedût více neÏ jeden rok,
musí‰ pak sekat latinu alespoÀ pût let, a kdyÏ sedí‰ ménû
neÏ rok, tak ti staãí tfii roky vzorného Ïivota.“
Pofiád koulel voãima a pak z nûj vylezlo, coÏe se jako
rozumí tím fiádn˘m Ïivotem. Tak jsem mrknul na § 33
trestního zákona a uÏ to ze sebe sypu: „To znamená, Ïe
jsi dodrÏoval právní fiád, plnil povinnosti vÛãi státu, zamûst-
navateli i rodinû, nenaru‰oval obãanské souÏití a nedopou-
‰tûl se pfiestupkÛ ani trestn˘ch ãinÛ.“
A von na to, Ïe prej mu je‰tû nebylo vosumnáct a Ïe
teda jak˘ moÏnosti má jako nezletilej, aby mu ten ‰tem-
pl z v˘pisu z rejstfiíku trestÛ zmizel!
Skoro jsem zajásal, dyÈ to je je‰tû jednodu‰‰í. „Soud má po-
vinnost zahladit odsouzení mladistvého ihned po v˘konu tres-
tu odnûtí svobody, a to i bez návrhu nebo Ïádosti, v pfiípadû,
Ïe vûk pachatele v dobû spáchání trestného ãinu nepfiekroãil
18 let. Podmínkou ov‰em opût je dobré chování ve vûzení i mi-
mo nûj. Byl-li mladistvému uloÏen samostatn˘ penûÏit˘ trest
(tj. jenom pokuta bez vûzení ãi podmínky), uÏ v okamÏiku za-
placení se na nûj hledí, jako by nebylo odsouzen.“
E‰tû sem mu chtûl fiíct, Ïe na v˘pisu z trestního rejstfií-
ku, kterej dostane v Praze na Pankráci, sice bude mít,
Ïe „Nemá záznam v rejstfiíku trestÛ“, ale v centrální evi-
denci Rejstfiíku trestÛ, odkud to mÛÏou vydat jen orgá-
nÛm ãinn˘m v trestním fiízení a ministerstvu spravedl-
nosti, to furt budou mít veden˘, jenÏe von uÏ byl pryã.
A taky jsem mu chtûl fiíct, Ïe v pfiípadû mladistvejch je
lep‰í na soud vÏdycky dohlídnout, i kdyÏ by ze zákona
mûl zahladit odsouzení automaticky, ale bylo pozdû.
Vodbûh Àák radostnû, chlapec…

ira

TŘÍK NENÍ ČISTÝ…
DĚLAT?



V zásadû jsou dvû cesty, jak se do léãby
dostat. První -  vyfiídit si ji sám. To zna-

mená sehnat si telefonní ãísla léãeben,
obvolat je, zjistit, zda mají volná místa,
za jak˘ch podmínek a kdy vás vezmou.
Druhá moÏnost je obrátit se na zafií-
zení, které léãby zprostfiedkovává –
jde zpravidla o Káãka, Drop-in nebo

AT poradny. Ta druhá moÏnost je v˘-
hodnûj‰í hned z nûkolika dÛvodÛ. 
Za prvé: vût‰ina léãebn˘ch zafiízení poÏa-

duje pfied nástupem doporuãení od-
borníka, které získáte právû v tûchto
zafiízeních. Za druhé: zafiízení, která
se zprostfiedkováním léãby zab˘vají,
vût‰inou jednotlivé léãebny znají,

mohou vám je nejen popsat, ale i po-
radit druh léãby vhodn˘ konkrétnû

pro vás.  Za tfietí: v âeské republice ne-
ní stále dost léãeben, takÏe se vût‰inou

nepodafií nastoupit na léãbu hned, jak se
rozhodnete. Bûhem ãekací doby (neÏ se
uvolní místo) nabízí napfi. Káãko takzvan˘
kontakt pfied léãbou, klient sem pravidel-
nû dochází, mÛÏe se pokou‰et abstinovat,
mÛÏe si s pomocí sociální pracovnice vyfií-
dit doklady, které bude v léãbû potfiebo-
vat, nebo se tfieba jen snaÏit, aby si nástup
na léãbu nerozmyslel.

A jaké konkrétní léãby v âeské re-
publice existují?
Základní rozdûlení je na léãby ústavní
a ambulantní. Ambulantní jsou takové,
kam klient jen dochází, jinak bydlí doma.
Takov˘ styl léãby je vhodn˘ pro lidi, kte-
r˘m nedûlá problémy abstinovat „venku“
(není pro nû tudíÏ ohroÏující napfiíklad
pohyb po Praze) a ktefií mají kde bydlet.
Takovou léãbu nabízejí AT poradny, nû-

Závislost na drogách je nemoc, která se dá léãit. Vût‰ina feÈákÛ
o léãbû ãasto mluví, fiada z nich se chce opravdu jít léãit, 

nûktefií jdou a nûktefií se vyléãí. Co ale musí ãlovûk udûlat
proto, aby se do léãby dostal?

NùCO MÁLO
O LÉâBÁCH

NùCO MÁLO
O LÉâBÁCH



které soukromé ordinace. Intenzivní ambulantní
léãbu – od pondûlí do pátku, od rána do veãera –
nabízí Denní stacionáfi SANANIM na Praze 7. 
Mezi ambulantní léãby se mÛÏou fiadit i substituãní
(napfi. metadonové) programy, i kdyÏ nejsou léã-
bou v pravém slova smyslu.
Léãba ústavní neboli pobytová se odehrává za zdí
nûjakého domu, kam se klient na dobu léãby od-
stûhuje a ze kterého zpravidla na zaãátku ani nevy-
chází. Ústavní léãby se li‰í jednak délkou a jednak
metodami léãby – pfiístupem ke klientÛm.
Krátkodobé léãby trvají 3–6 mûsícÛ, dlouhodobé
mohou trvat aÏ dva roky.
Podle metod léãby mÛÏeme velmi zjednodu‰enû
rozdûlit ústavní léãby následovnû:

Psychiatrické léãebny:
Jde o klasickou léãebnu, jakou si vybaví laik – te-
dy blázinec. Zpravidla jde o krátkodobé léãby pro
více klientÛ (30 osob a více), ãasto se jedná o léã-
bu spoleãnou s alkoholiky, b˘vá rozdûlena na
muÏské a Ïenské oddûlní. Kromû skupinov˘ch
a individuálních terapií zde hraje roli i reÏim –
rozcviãky,  pracovní terapie, systém bodování
(kladné a záporné body). Pracují zde lékafii – psy-
chiatfii, zdravotní sestry, psychologové, sociální
pracovnice.  

Do této skupiny patfií napfi. léãebny âerven˘
DvÛr, bohnick˘ pavilon 26, Lnáfie. âekací doba do
tohoto typu léãby je pfiibliÏnû mûsíc, v zimû to b˘-
vá déle.

Terapeutické komunity:
Poskytují vût‰inou dlouhodobou léãbu – od pÛl ro-
ku do dvou let, jsou men‰í (do 15 klientÛ), léãí se
tu dohromady muÏi i Ïeny. Komunita Ïije spoleã-
nû, spolu se starají o dÛm, pfiípadnû o hospodáfi-
ství, spolu vafií, spoleãnû jezdí na v˘lety. Základem
léãby je skupinová terapie, zamûstnanci jsou tera-
peuti, pedagogové, psychologové, psychiatfii, soci-
ální pracovníci i vyléãení toxikomani. Pfiíkladem
léãby v komunitû jsou Nûmãice, Bílá Voda nebo
White light. âekací doby do komunit se pohybují
mezi 2–3 mûsíci, pfied nástupem musíte je‰tû ab-
solvovat detox, kter˘ není souãástí léãby (na roz-
díl od léãby na psychiatriích). âekací doby na de-
tox jsou jeden aÏ dva t˘dny.

Takové rozdûlení je hodnû obecné, podrobnûj‰í in-
formace vám, pokud budete mít zájem, poskytnou
tfieba v Káãku. A jak uÏ jsem zmiÀovala, také vám
poradí, jaká léãba by byla vzhledem k va‰emu vûku
a  va‰í drogové kariéfie nejvhodnûj‰í právû pro vás.

blko

KaÏd˘ v‰ední den 14.00 – 19.00 centrum Prahy
Stálá místa:
Palackého námûstí – park: 15.00 – 16.30
I. P. Pavlova, Muzeum: 17.30 – 19.00
Pracovníci jsou oznaãení logem teréních programÛ

SluÏby:
âisté jehly: B-D, Braun
Desinfekce (Con-Zellin)
Kyselina ascorbová
Voda (Aqua for injection)
Filtry, buniãina, náplast
Alobal
Prezervativy
Dekontaminace
Jednoduché zdravotní o‰etfiení

Poradenství:
Bezpeãné braní
Infekce HIV – AIDS a Ïloutenky
Bezpeãn˘ sex
Informace o detoxech a léãebnách
Pomoc v krizi

terénní programy



Pûstní souboj dvou obyvatel kolumbijské vesnice Buenos Aires pfiilákal dvû stov-
ky místních obyvatel na vyslouÏil˘ most, aby mûli na bitku lep‰í v˘hled.

Konstrukce ale jejich váhu nevydrÏela a most se zfiítil dolÛ. Bilanci místní úfiady spo-
ãítaly na ‰est mrtv˘ch a tfiicet zranûn˘ch. 

Ministerstvo vnitra pfiiznalo, Ïe policistÛ, ktefií prodávají drogy, pfiib˘vá. Jenom
za prvních ‰est mûsícÛ leto‰ního roku inspekce vnitra obvinila ‰est pfiíslu‰ní-

kÛ, ktefií se zapletli do obchodu s drogami. Jak prohlásil ‰éf ministerské inspekce,
u tohoto druhu kriminality dochází mezi policisty k v˘raznému nárÛstu. Vedení re-
sortu tvrdí, Ïe nelegální kontakty s drogov˘mi kartely mají v˘hradnû zaãínající fia-
doví policisté. 

Návrat z vûzení se rozhodl oslavit dvaadvacetilet˘ mladík z mûsteãka Detva na
stfiedním Slovensku. Nejprve se pokusil odcizit velk˘ stavební nakladaã v neda-

leké obci KriváÀ. Pfii tom ho v‰ak vyru‰il místní obãan. Pfii cestû domÛ tedy alespoÀ
ukradl krávu a ustájil ji v domû rodiãÛ. Potom ukradl automobil, jehoÏ majitel za-
pomnûl klíãky ve voze. Nev‰iml si ale, Ïe na zadním sedadle sedí témûfi osmdesáti-
letá stafienka. Ta pfies pokroãil˘ vûk zaãala zlodûje za jízdy ‰krtit. Ten ztratil nad vo-
zem kontrolu, vjel do protismûru a srazil se se ‰kodovkou. Se stafienou v zádech
v‰ak pokraãoval v jízdû, aÏ skonãil u rodinného domu,
v pfiípojce plynového rozvádûãe. Po zadrÏení policií se
ukázalo, Ïe zlodûj v˘let s cizí babiãkou absolvoval s té-
mûfi 1,5 promile alkoholu v krvi.

Dle rozhodnutí federálního soudu v Los Angeles se
Barbie, nejslavnûj‰í panenka na svûtû, mÛÏe obje-

vovat nahá na sexuálnû nevázan˘ch ãi jinak kontro-
verzních umûleck˘ch fotografiích. 

âeská protidrogová centrála poprvé ve své historii
zadrÏela ãlovûka, kter˘ se legálnû vûnuje prodeji

lékÛ. Podnikatelka, která provozovala lékárnu v Praze
4 - Braníku, podle policie poskytla jistému ãlovûku té-
mûfi 225 kilogramÛ diazepamu a rohypnolu. 

Zvûznice Bogo na Korsice se podafiilo uprchnout
pa‰erákovi drog, kterému jeho komplicové hodili

z vrtulníku na hfii‰tû provazov˘ Ïebfiík. Z téhoÏ vûze-
ní byli pfied tfiemi t˘dny omylem propu‰tûni tfii od-
souzenci. Ti se dostali ven na základû odfaxovaného
padûlku.

Rusk˘ oblastní soud podmíneãnû propustil americ-
kého studenta Johna Tobina odsouzeného za uÏí-

vání a distribuci drog. Tobin si odpykal polovinu tres-
tu. Ruská kontrarozvûdka studenta vefiejnû obvinila,
Ïe se cviãil ve ‰pionáÏi proti Rusku. Tobin sám fiekl, Ïe
ho Rusko vybídlo provádût v˘zvûdnou ãinnost, nabíd-
ku v‰ak odmítl, a proto byl obÏalován jen z drÏení
a distribuce marihuany.

Kanaìané trpící nevyléãiteln˘mi nebo chronick˘-
mi chorobami mohou legálnû koufiit marihuanu.

Nemocní napfiíklad artritidou ji mohu také bez obav
z postihu sami pûstovat nebo tím povûfiit nûkoho ji-
ného ãi vládu. Kanada je tak prvním státem na svû-
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tû, kde je marihuana legalizovaná pro zdravot-
nické úãely.

KeÀsk˘ prezident Daniel arap Moi vyzval ob-
ãany své zemû, aby se na dva roky zdrÏeli se-

xu a napomohli tak zastavit ‰ífiení epidemie
AIDS. Moi to prohlásil, kdyÏ vládní plán - dovézt
jako prevenci proti AIDS 300 milionÛ kondomÛ
- vzbudil ostr˘ protest církve.

Kocour My‰pulín se v populárním ãasopisu
âtyfilístek pustil svérázn˘m zpÛsobem do

protidrogové prevence. V pfiíbûhu Malá pfied-
ná‰ka o velkém nebezpeãí své tfii kamarády va-
ruje pfied konopím a na pfiíkladu marihuany do-
kazuje, jak jsou drogy nebezpeãné. 

Na hraniãním pfiechodu Rozvadov na‰el
sluÏební nûmeck˘ ovãák v autobuse na

lince Amsterdam - Praha pod zadním sedad-
lem fotobra‰nu, v níÏ celníci objevili jedenáct
sáãkÛ s marihuanou. Celníci sice mûli marihu-
anu, stáli v‰ak pfied problémem, jak zjistit její-
ho majitele. Nikdo z cestujících se k bra‰nû
nehlásil. Nejeden podobn˘ pfiípad jiÏ vyznûl do
ztracena. Majitelé ta‰ky v‰ak ve fotobra‰nû za-
pomnûli jeden exponovan˘ film. Celníci ne-
chali snímky vyvolat a uvidûli na nich tfii mladé
lidi, jak spokojenû vykufiují pfied stanem.
Staãilo jen porovnat obliãeje na fotkách s vi-
záÏí cestujících…

Sedmdesát osm vûzÀÛ uprchlo z pfiísnû stfie-
Ïeného guatemalského vûzení známého pod

pfiezdívkou "Peklo". Vûzni z komplexu ve mûs-
tû Escuintla vyuÏili náv‰tûv u pfiíleÏitosti dne ot-
cÛ, nechali si do cel propa‰ovat stfielné zbranû
a ruãní granáty a pak si prostfiíleli cestu ven.
Incident si vyÏádal pût obûtí. Pfii rozsáhlé ope-
raci, kterou úfiady okamÏitû zahájily, se zatím
podafiilo dopadnout 11 uprchl˘ch trestancÛ.
Podle vyjádfiení guatemalského ministra vnitra
byli do celé záleÏitosti nespornû zapleteni za-
mûstnanci vûznice. Na vÛdce skupiny ãekala
pfied objektem pfiipravená vozidla, ostatní
uprchlíci unesli na dálnici auta a jeden auto-
bus. Trestance na útûku vláda oznaãuje za
"ozbrojené a nebezpeãné". Vût‰ina z nich si
odpykávala tresty za ozbrojená pfiepadení,
únosy, obchod s drogami ãi vraÏdy. Délka
trestÛ se pohybovala od 30 do 50 let, nûkte-
fií byli odsouzeni k trestu smrti.            

DX



Kdo o toxick˘ch psychózách nûco sly‰el, spo-

jí si je vût‰inou s typick˘mi „stíhami“ (stiho-

mamy neboli paranoidními psychotick˘mi sta-

vy) po pervitinu, o nichÏ byla fieã minule. To

jsou ty známé pocity pronásledování, spiknutí

v‰ech okolo, vztahovaãnost (kdyÏ nerozu-

mím, co se mluví, urãitû je to o mnû a proti

mnû). Postupnû i skuteãné halucinace, „vidi-

ny“ neexistujících lidí, aut a jin˘ch vûcí a zdán-

livé „hlasy“, ãasto nepfiíjemné. Nedonutí-li

dotyãného rovnou k abstinenci, rozjíÏdí se

kolotoã (vût‰inu nedobrovoln˘ch) pobytÛ

v psychiatrické léãebnû a uÏívání lékÛ, které

situaci na chvíli uklidní. Po dal‰ím braní násle-

duje dal‰í „rozjet˘“ psychotick˘ stav, dal‰í po-

byt na psychiatrii. A tak dále….

VÍCE O HALUCINOGENECH
Vyvolání zmûny vnímání a rÛzn˘ch halucinací

se od halucinogenÛ oãekává, relativnû ãasto

se v‰ak bohuÏel objevují i psychotické stavy,

zejména pokud to pfieÏenete s dávkováním

(a kdo mÛÏe fiíct, jak siln˘ „trip“ vlastnû se-

hnal?). Nebo staãí nepfiíznivé okolní podmín-

ky, napfi. uÏití tripu s neznám˘mi lidmi nebo

ve spoleãnosti pfiíli‰ mnoha lidí, cizí ãi nepfií-

jemné prostfiedí (tfieba hluãné, tûsné, uzavfie-

né nebo naopak pfiíli‰ velké a prázdné), ne-

moc nebo vyãerpání, kombinace s jinou dro-

gou, abstinenãní stav ap. MoÏností je hodnû a

kaÏd˘ to má jinak... Nebo je dotyãn˘ k tûmto

drogám vrozenû vnímavûj‰í (nûkdo naopak

uÏívá urãitou dobu napfi. tripy bez nepfiíjem-

n˘ch pfiíhod a najednou se to zcela obrátí

a kaÏdé dal‰í uÏití se rovná „bad trip“). Kromû

toho existují látky typicky „problémové“ –

k tûm patfií hlavnû durman a PCP (fencyklidin,

angel dust - „andûlsk˘ prach“).

V takov˘ch pfiípadech se stav vymkne jakéko-

liv kontrole a b˘vá hodnû nepfiíjemn˘ (znám˘

V první ãásti povídání o toxick˘ch psychózách (Dekontaminace 2001/II)

jsem psala, Ïe jsou to rÛzné podivné, „nenormální“ psychické stavy,

tzv. psychotické, kdy ãlovûk vnímá okolní realitu hodnû zmûnûnou.

Objevují se jak po jednom uÏití, tak po del‰ím uÏívání drogy. Hlavnû ale

trvají i poté, kdy droga uÏ v tûle dávno není.

TOXICKÉ
PSYCHÓZY II
TOXICKÉ
PSYCHÓZY II



19

„bad trip“), hlavnû ale nezvladateln˘. Dotyãn˘

je natolik zmaten˘ a mimo realitu, Ïe není ji-

sté, jestli neprovede nûco nebezpeãného so-

bû nebo okolí. MÛÏe nûkam spadnout nebo

skoãit, aniÏ by se chtûl zabít (má tfieba pocit,

Ïe je schopen chodit vzduchem, nevnímá v˘‰-

ku, je pfiesvûdãen˘, Ïe se dostane do jiného

svûta, do dal‰ích ÏivotÛ…), snaÏí se uniknout

nesnesiteln˘m hlasÛm a vidinám, které ho

pronásledují a mohou ho donutit aÏ k sebe-

vraÏdû. Z podobn˘ch dÛvodÛ mÛÏe ublíÏit

svému okolí, buì „pro dobro“ tûch druh˘ch

(chce je vzít s sebou, zachránit...), nebo ve

zdánlivé sebeobranû, pokud se mu zdá, Ïe je

pronásledován, jak jsme rozebírali u pervitinu.

„Nebezpeãn˘ sobû nebo okolí“ je kouzelná

formulka, která pro dotyãného znamená po-

byt na uzavfieném psychiatrickém oddûlení

i proti jeho vÛli. B˘vá to nejlep‰í moÏnost, jak

psychotick˘ stav pfieãkat a zvládnout. V‰e se

mÛÏe je‰tû do nûkolika dnÛ (napfi. 3–4 dnÛ

po uÏití tripu) upravit. KdyÏ se ale dotyãn˘ ze

svého tripu – v˘letu nevrátí a zÛstává ve zmû-

nûném stavu i dál nebo se mu takové stavy

nûkolikrát dennû vracejí, aãkoli uÏ nic nebe-

re, jde o toxickou psychózu. Projevy má

dost rÛzné, a to nejen stíhy jako u pervitinu.

Tfieba „filozofické“: dotyãn˘ „objevil novou

realitu, v‰echno koneãnû pochopil, nad v‰ím

se teì váÏnû zam˘‰lí, pfiedává lidem pozitivní

energii“ ap.. Smutn˘m faktem ale je, Ïe není

schopn˘ se sám pohybovat v bûÏném Ïivotû,

to jest normálnû bydlet, jíst, fungovat a vní-

mat druhé.

Toxickou psychózu je moÏné vyléãit, jenom

to nûkdy déle trvá. Za abstinence se ale vût‰i-

nou uÏ nevrací, není to tedy onemocnûní

chronické. MÛÏe se jím v‰ak stát, a to díky uÏ

zmínûnému kolotoãi pobytÛ v psychiatrick˘ch

léãebnách, následnému zklidnûní, dal‰ímu bra-

ní, dal‰ímu rozjetí psychotického stavu, dal‰í-

mu pobytu na psychiatrii a tak dále. Dotyãn˘

si postupnû vyrobí tzv. „reziduální stav“.

Vypadá to jako hodnû velké opotfiebení moz-

ku, chcete li „vyÏilost“ – tfies, zpomalenost,

‰patná pamûÈ a vÛbec schopnost víc pfiem˘‰-

let (uãit se), pochroumané emoce projevující

se stfiídáním euforií a depresí, krátkodob˘ch

horeãn˘ch stavÛ, plánÛ a vizí s dlouhodobou

apatií a únavou.

Dr. Dan



Abych pravdu fiekla, na Shreka se mi do kina
zrovna moc nechtûlo. Z ukázek, které jsem vi-
dûla pfied tím, neÏ se u nás zaãal promítat, jsem
totiÏ moc dobr˘ pocit nemûla. Odborníci tvrdí,
Ïe je grafika tohohle filmu nûkolik let za opicema
a Ïe je dûlan˘ tak, aby sice laik nic nepoznal, ale
grafik se pfiíli‰ nenadfiel. Ale oku, které není moc
zvyklé na grafiku poãítaãov˘ch her, pfiipadala po-
dobnost animovan˘ch postaviãek a ãlovûka a je-
ho pohybÛ aÏ pfiíli‰ dokonalá. Nevím váÏnû proã,
ale trochu mû to vydûsilo. 
A tenhle nepfiíjemn˘ pocit mi vydrÏel aÏ do té
doby, kdy se film na plátnû opravdu rozjel (tedy
asi dvû minuty). Pfiíbûh zlého (rádoby) zeleného
zlobra, kter˘ nechce nic víc neÏ mít svÛj klid, je
technicky vzato pohádka. Vyskytuje se v nûm to-
tiÏ mluvící osel, zl˘  král, krásná princezna i drak.
Ale v‰echny tyhle postavy jsou tak trochu (spí‰
víc neÏ míÀ) vy‰inuté. Nechovají se totiÏ jako po-
hádkové bytosti, ale spí‰ jako lidi. Od cynika
Shreka po naivku Fionu a ukeca-
ného Osla. UÏ jen zápletka:
Shrek uzavfie s králem
Farquardem obchod. Prostû
staré známé nûco za
n û c o :

Farquard vyãistí jeho baÏinu od pohádkov˘ch by-
tostí, které tam nechal deportovat, a Shrek za to
vysvobodí ze zajetí draka krásnou Fionu a pfiive-
de ji Farquardovi. Ne Ïe by ji Farquard miloval,
ale chce se stát králem, a to bez princezny nejde.
JenÏe... Ale víc uÏ nebudu prozrazovat, deviza
tohohle filmu je právû ve spoustû situací, které
vÏdycky dopadnou jinak, neÏ by ãlovûk odkojen˘
pohádkami ãekal. TakÏe kaÏdé slovo pfiedem
znamená míÀ zábavy v kinû. Na jednu vûc ale
rozhodnû zapomenout nemÛÏu, a to jsou dialo-
gy, které spolu tyhle postavy vedou. Jsou oprav-
du dost vtipné, a to dokonce nejen místy. A na-
víc namluvené roztomilou angliãtinou. Shrek je
totiÏ u nás uvádûn˘ s titulky, a zrovna u tohoto
filmu je to opravdu hodnû velké ‰tûstí. Zvlá‰È
Eddie Murphy a jeho mluvící osel se opravdu vy-
znamenal, a ani Cameron Diaz (Fiona) nebo John

Lithgow (Farquard) se nepo-
s l o u c h a j í

‰ p a t n û .
Jejich hlasy
p fi i d á v a j í

k pohádkovému
kokteilu jmé-
nem Shrek
je‰tû jeden
bod navíc.

-rap- 

SShhrreekk
recenze
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Jaké riziko obná‰í na‰lehávání se
tabletami?
Léky, kapsle nebo tablety, které jsou
urãeny k orálnímu uÏívání (tedy polyká-
ní), jsou dávkovány s pfiedpokladem, Ïe
do organismu se úãinné látky obsaÏené
v tabletû dostanou trávicím traktem.
Touto cestou se do krve vstfiebá jen
tfietina celkového mnoÏství úãinn˘ch lá-
tek. Pokud je rozdrcená tableta vprave-
na pfiímo do Ïíly, putuje do organismu
témûfi 100 % tûchto látek. Navíc se do
krve dostává celá tableta, tedy i takové
substance, které by v pfiípadû orální
konzumace tûlo pfiirozenou cestou vy-
louãilo. Jedná se nejen o chemické pfií-
mûsi ãi barviva, ale zejména o látky ve
vodû i krvi nerozpustné. Tyto kousky
mohou pfii svém putování Ïílou snadno
zpÛsobit mnoho potíÏí. Organismus si

s nimi vût‰inou neumí poradit, vnímá je
jako cizorodé látky a snaÏí se je z tûla
vyhnat (pomocí bíl˘ch krvinek) – pak
dojde zpravidla k lokálnímu zánûtu Ïíly
(ãervené, napuchlé, teplé aÏ horké), ne-
bo se reakce na nû projeví alergicky, na-
pfi. vyráÏkou.
Tyto cizorodé látky v krevním obûhu
znamenají nemalé nebezpeãí také pro
malé cévky a doputují-li krevním fie-
ãi‰tûm aÏ do plic, ucpávají i cévky
v plicích. Pokud budete mít cévek
v plicích popraskan˘ch hodnû, mÛÏe
dojít k infarktu.
Nu, na závûr, rozhodnete-li se uÏívat ja-
kékoli léky bez pfiedpisu, coÏ vám
opravdu nedoporuãuji, uÏívejte je ales-
poÀ takovou cestou, pro kterou byly
vyrobeny. Je to bezpeãnûj‰í …

blko  

Tablety
do Ïíly?

Radûji NE…
RÛznû barevné tabletky, rozliãn˘ch tvarÛ i chutí byly pÛvodnû ur-
ãeny v˘hradnû k spolknutí ãi nejv˘‰e rozpu‰tûní ve vodû a násled-
nému vypití. Îádn˘ z onûch motákÛ pfiiloÏen˘ch v krabiãce je pfii-
nejmen‰ím nedoporuãuje uÏívat jinak. Pfiesto se mezi urãitou sku-
pinou lidí pomûrnû rychle roz‰ífiila aplikace rovnou do Ïíly.
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Filtry
Filtr se pouÏívá k pfiefiltrování rozdûlané drogy
pfii natahování ze lÏíce do stfiíkaãky. Pomocí filtru
zbavíte roztok neãistot, pevn˘ch ãástic, které by
v Ïíle, v krevním obûhu nadûlaly paseku. 
V‰echny filtry nejsou stejné! Ideální filtr je steril-
ní, nevyÏaduje Ïádnou manipulaci pfii úpravû do
potfiebné velikosti, má nelámavá vlákna a neobsa-
huje Ïádné pfiímûsi a neãistoty.
V‰echny filtry v dolní ãásti obrázku vyÏadují mani-
pulaci rukama, v ideálním pfiípadû právû umyt˘ma
rukama, ale stále rukama. Z leva to jsou: men-
struaãní tampón, cigaretov˘ filtr, smotek bavlny,
‰tûtiãka k ãi‰tûní u‰í. V‰echny musí b˘t smotány,
aby získaly správnou velikost, coÏ je pfiíleÏitost
k u‰pinûní filtru a pfiípadné nákaze. 

âasto pouÏívan˘ cigaretov˘ filtr je
sloÏen˘ z relativnû neohybn˘ch vlá-
ken, která se pfii smotávání do po-
tfiebné velikosti lámou. Tyto malé
úlomky a neãistoty z cigaretového
filtru nasaje‰ do stfiíkaãky a stávají se
souãástí ná‰lehu. Pak se tato vlákna
zachytí nûkde v tûle, vût‰inou v pli-
cích, kde zpÛsobují zánûty (horeãka
z bavlny) a ucpání drobn˘ch cévek.

âtyfii velikosti bavlnûn˘ch smotkÛ
na obrázku nahofie jsou pfiipravené
uÏ od v˘robce, takÏe nevyÏadují

dal‰í úpravu a jsou z ohebn˘ch vláken pfiírodní
bavlny. 
Pokud nemáte bavlnûn˘ filtr, pouÏijte cigaretov˘,
ale nesnaÏte se ho smotat do kuliãky, pouÏijte
rovná nesmotaná vlákna, aby úlomkÛ bylo co ne-
jménû. 

Voda
Vût‰ina drog, které zneuÏíváte, je distribuována
v pevném skupenství. Pokud jste se rozhodli uÏít
je tím nejriskantnûj‰ím zpÛsobem, tedy intrave-
nóznû (do Ïíly), potfiebujete tekutinu, ve které je
rozpustíte.  Vzhledem k tomu, Ïe obsah neãistot
v droze koupené na ulici nemÛÏete ovlivnit, je
dobré ohlídat si aspoÀ dal‰í suroviny, které si bu-
dete do krve pou‰tût. 

lekce I.

V této ãásti seriálu o bezpeãnûj‰ím uÏívání drog se budeme vûnovat
nádobíãku, které potfiebujete, pokud uÏíváte drogy intravenóznû.



Pokud nemáte nejideálnûj‰í sterilní vodu v am-
pulích, tzv. voda do injekcí (na obrázku), kupte
si balenou vodu, která se prodává na  pití, není
dochucená a je bez bublinek. Voda z kohoutku
by se mûla pfied pouÏitím pfievafiit. Pokud chce-
te, aby obsahovala, co nejménû infekãních zá-
rodkÛ, nechte ji 10-15 minut vafiit. 
A je‰tû jedna informace, která s vodou souvisí
– ãím je rozdûlaná droga fiid‰í (= ãím víc vody
na stejné mnoÏství drogy dá‰), tím je zátûÏ pro
Ïílu a krevní obûh men‰í. âili: bezpeãnûj‰í je uÏí-
vat drogu více nafiedûnou.

blko
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POUŽITÉ INJEKČNÍ

STŘÍKAČKY

SI VYMĚŇTE.

POPŘÍPADĚ ALESPOŇ

VLOŽTE DO

PLECHOVKY

A ROZŠLÁPNĚTE.

PAK TEPRVE

VYHOĎTE.
� Intravenózní zpÛsob uÏívání drog je nej-

riskatnûj‰ím zpÛsobem.
� V‰echno náãiní, které pouÏíváte pfii apli-

kaci drogy do Ïíly, by mûlo b˘t va‰e
vlastní, ãisté a to, co je v pfiímém kon-
taktu s va‰ím krevním obûhem (jehla,
voda, kyselina) dokonce sterilní.

� Filtr  –  musí b˘t ãist˘, v ideálním pfiípa-
dû smotek bavlny, pokud není, pouÏijte
jin˘ vhodn˘ ãist˘ materiál a dbejte na
to, aby v nûm bylo co nejménû úlomkÛ.

� Voda – by mûla b˘t sterilní (voda do in-
jekcí), pokud je nedosaÏitelná, lze pou-
Ïít kupovanou, pfiípadnû nejménû
10 minut pfievafienou vodu z kohoutku.



Kontaktní centrum Sananim
Osadní 2, Praha 7, Tel.: 02/83872186
Provozní hodiny: po – ne 8.00 – 21.00
(Kontaktní místnost: 15.00 – 19.00)
v˘mûnn˘ program, poradenství, individuální terapie,
zaji‰Èujeme detox i léãbu, hygienick˘ a potravinov˘
servis, sociálnûprávní poradenství, krizová intervence.

Drop in
Karolíny Svûtlé 18, Praha 1, Tel.: 02/22221124
Provozní hodiny: po – ãt 9.00 – 17.30, pá 9.00 – 16.00
v˘mûnn˘ program, poradenství, individuální terapie,
sociálnûprávní poradenství, krizová 
intervence

Kontaktní centrum PlzeÀ
Havífiská 11, 320 25 PlzeÀ, 
Tel.: 019/7421374, Fax: 019/7421034
Provozní hodiny: po – pá A8.00 –
18.00, so 12.00 –18.00
poradenství, individuální 
terapie, terapeutické skupiny, 
primární prevence, v˘mûnn˘ program
– (tel.: 0602/458626)

Kontaktní centrum Brno
VídeÀská 3, 639 00 Brno,
Tel.: 05/43249343, Fax: 05/43246524
Provozní hodiny: po – ãt 9.00 –
18.00, pá 9.00 – 15.00
v˘mûna jehel, hygienick˘ servis,
sociální a terapeutická pomoc

Kontaktní centrum Hradec Králové
OkruÏní 699, 500 02 Hradec Králové, 
Tel.: 049/5515907, Fax: 049/5515907
Provozní hodiny: 8.00 – 19.00
kontaktní práce, terénní programy, zdravotnick˘ 
servis, v˘mûnn˘ program, testy, rodiãovské skupiny 

Kontaktní centrum Liberec
Rumunská 5, 460 01 Liberec, Tel.: 048/2710276,
048/424360, Fax: 048/2710276
Provozní hodiny: 15.00 – 19.00, 

moÏnost volat od 11.00
v˘mûnn˘ program, 
testy – HIV, sociální servis, 
krizová intervence 

Kontaktní centrum 
Ústí nad Labem
Stará 1, 400 01 Ústí nad
Labem, Tel.: 047/5211483,
047/5210626
Provozní hodiny: 14.00 –
18.00, moÏnost volat od 7.00
v˘mûnn˘ program, testy 
gravidity, terapie pro rodiãe,
terénní programy, sociální 
práce, primární prevence

S E Z N A M  D E T O X I F I K A C E

PL Apolináfi, Apolináfiská 4, Praha 2, 120 00, Tel: 02/24 91 31 19, PL Bohnice, Ústavní 98, Praha 8, 
Tel: 02/84 01 62 31 (331) – pavilon 31 – Pro muÏe,  02/84 01 66 55 – pavilon 8 – Pro Ïeny, Nemocnice 
Na Míãánkách, Na Míãánkách 2, Praha 10, Tel.: 02/67 16 83 70 – 1l, FN PlzeÀ, Alej Svobody 80, PlzeÀ, 304 60,
Tel: 019/710 31 11, Nemocnice Most, ul. J. E. Purkynû, Most, 434 01, Tel: 035/617 21 09, (617 21 34 – 
lékafika), Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 400 07, Tel: 047/568 31 26,
568 31 27, 568 31 33 (lékafika), Nemocnice Liberec, Husova tfiída 10, 460 00 Liberec, Tel: 048/531 22 29,
PL Brno, Húskova 2, Brno – âernovice, 618 32, Tel: 05/48 12 33 39 (48 12 31 11 – ústfiedna), FN Motol,
V úvalu 84, Praha 5, Tel.: 02/24 43 69 50–1.

K O N T A K T N Í
Z A Ř Í Z E N Í


