
Časopis pro klienty a pracovníky  
terénních programů a kontaktních center 

3/2012



2

Redakční rada:
Aleš Termer (TRMX) 
Aleš Herzog (ALA) 
Martin Strnad (MASTR) 
Káča Černohorská (KACHENA) 
Hana Laurentová (HANA) 
…a tým Terénní programy SANANIM
Kontakt na redakci: 
dekontaminace@sananim.cz

Grafická úprava: Klára Zápotocká
Ilustrace: Pablo de Sax, Ondřej Haase
Fotky: ala, KC Sananim, David Těšínský, 
Lenka Koukolová, Marek Urban
Náklad: 6000 ks

Dekontaminace na netu: 
www.edekontaminace.cz
Dekontaminace na Facebooku: 
www.facebook.com/edekontaminace

Poděkování patří všem, kteří 
se na přípravě tohoto čísla  
Dekontaminace podíleli. 
Podpořeno Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky  
a Magistrátem Hl. Města Prahy. 

Rozhovor s druhým je aktivitou, kterou člověk již od dob, kdy 
přestal být opicí, tráví významnou část života. Výjimkou jsou 
snad pouze ti, kteří onou opicí nikdy vlastně být nepřesta-
li a pro dorozumění jim postačí prostší prostředky, než je ar-
tikulovaná řeč. Každý by se tedy měl snažit, aby čas trávený 
konverzací nepřišel nazmar a všechny zúčastněné strany z 
něho vytěžily pokud možno maximum.
Většinou máme z rozhovoru dobrý pocit tehdy, když se s 
druhým při rozhovoru potkáme a to jak v tématu, tak i ve 
zvolené formě. Je fajn vědět, co od rozhovoru očekáváme. 
Chceme si jen přátelsky pokecat a tlachat o životě, nebo se 
chystáme otevřít pro nás důležité téma a hledáme radu či 
řešení? Ale i když nemáme rovnou jasno, nemusíme se le-
kat hned ze startu. To skutečné téma hovoru je někdy pře-
dem jasné, ale někdy na sebe nechá čekat a je třeba ho 
chvilku hledat. 
Rozhovor je dílem společným a není fér nechat na druhém, 
aby si vše domýšlel či pracně sestavoval z nejasných útrž-
ků. Měli bychom se tedy naladit na stejnou vlnu a vzájem-
ně se vnímat a nechávat jeden druhému dostatek prosto-
ru. To znamená nejen mluvit, ale také se vhodně ptát a pře-
devším poslouchat. Prostě není dobré druhého zahltit slov-
ním průjmem, ale také není dobré nechat ho narážet na stě-
nu mlčení.
Když se dialog nedaří, je na čase se zamyslet, kde je chy-
ba. Na vině nemusí být zákonitě ten druhý. Měli bychom tedy 
hledat i sami u sebe. Zajímá druhého zvolené téma? Zajímá 
zvolené téma mě? Jsem zvědavý na postřehy druhého? Po-
dávám téma srozumitelnou a stravitelnou formou? Netočím 
se v kruhu? Jestliže se po takovém zamyšlení zdá být vše v 
pořádku, a přesto stále nejsme s rozhovorem spokojeni, pak 
je možné, že chyba je skutečně na straně druhé. A je prima 
na to toho druhého taktně, ale čitelně upozornit, tak aby měl 
i on možnost si věci srovnat a zareagovat. Taky je možné, 

že prostě nebyla pro rozhovor ta vhodná chvíle. Ne vždyc-
ky se zadaří a nemá cenu tlačit na pilu. Každý rozhovor mů-
žeme ukončit. Ale i ukončování by mělo proběhnout ve vzá-
jemném souladu a v klidu. Zásadně neposíláme do prdele a 
nevyhrožujeme. Vždyť později budeme třeba chtít v rozhovo-
ru pokračovat anebo začít nový rozhovor na nové téma. Byla 
by škoda se nějakou neuvážeností o takovou možnost pře-
dem připravit. Pamatujme tedy, že rozhovor je aktivitou pro 
dva a jako takový by měl přinášet potěšení nejen nám, ale 
i tomu druhému.

–mastr a lucina–

Rozhovor není masturbace, aneb Hra pro dva
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NeDávNo PRoběhl výzKum zabýva-
jící se KvalItou KoNveRzace v ceNtRu 
PRahy. Nejčastější zachyceNý  
RozhovoR zNí:
osoba 1: „chceš něco?“
osoba 2: „Ne.“ popřípadě „jo!“

co do četnosti následuje rozhovor:
osoba 1: „Nemáš esko (péčko, kálo, klepky)?“
osoba 2: „mám.“ případně „Nemám.“,  
„složil bych se.“ apod.

Na hezkém třetím místě se umístila konverzace:
osoba 1: „Předložte doklad totožnosti!“
osoba 2 :„Nemám.“ Popřípadě „mám.“
osoba 1: „Půjdete se mnou.“

a čtvrté místo:
osoba 1: „chci čistou, ale rychle. spěchám.“
osoba 2: „vydrž. špinavou stříkačku dej tady do 
kontíku. budeš chtít k tomu filtr, buničinu?  
Něco dalšího?“
osoba 1: „Rychle, rychle!“

jak asi sami uznáte, úroveň rozhovorů v centru 
Prahy nepatří mezi nejvyšší. možná by stálo za 
to, jí alespoň trochu pozvednout.
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a jak je na tom vaše dítě?
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Psylocybine mushrooms
opiate

Američtí vědci přišli nedávno s velkým objevem! Profesor John McPerrington z Eastern Washing-
ton University, jenž se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti zneužívání návykových látek, si 
povšiml jednoho velmi zvláštního jevu – děti uživatelů drog mají jiný tvar hlavy, než děti 
rodičů, kteří drogy neužívají. V dubnu roku 2010 McPerrington zahájil dvouletý výzkum, je-
hož překvapivé výsledky publikoval v říjnovém čísle prestižního vědeckého magazínu Anatomy, 
Lobotomy & Design. Srovnávací studie, jež zahrnovala potomky 2500 párů uživatelů drog, uká-
zala, že tvar jejich lebky skutečně vykazuje četné anomálie. Zarážející však bylo zjištění, že hla-
vička dítěte byla téměř v 90 % případů podobná látce, kterou užívali jeho rodiče! Malformace le-
bečních kostí byla zjištěna shodně u obou pohlaví. Jako nejvíce dominantní při tvarování lebky 
se ukázal být především vliv Subutexu, opiátů (zejména makoviny), pervitinu a halucinogenních 
hub rodu psylocybe (lysohlávky).

–vraťka–
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GaleRie

Někteří z vás používají hlavně tento „klasický“ typ 
jehel. Někdo proto, že mu to inzulínkami z různých 
důvodů nejde, někdo zas potřebuje dlouhou jehlu, 
aby si „dal“ do svalu či třísla. Nasazovačky se jim 
říká proto, že se nasazují na stříkačky (těla) různých 
objemů se „zobáčkem“ (viz obrázek stříkaček). Zo-
báčku se odborně říká luer. Velmi snadno se s nimi 
manipuluje. Nevýhodou je, že při používání těch-
to jehel a  stříkaček dochází ke ztrátám. Mezi pís-
tem stříkačky a  jehlou je „hluché“ místo v podobě 
již zmiňovaného lueru, takže při „odjetí“ dávky, tam 
pár mikrolitrů „nášlehu“ zůstane.
Přinášíme tedy přehled nejpoužívanějších „nasa-
zovaček“, abyste věděli, k čemu a jak se používají.
Jehly 1 a 2 se používají standardně ke vpichu do 

povrchových žil na rukou, stejně jako inzulínky. Mají 
stejnou délku, číslo 2 je o něco širší.
Jehly 3 až 5 se používají k napíchnutí hlubších žil, 
zejména na nohou nebo v tříslech. Někdy je potře-
ba trefit žílu, která je opravdu hluboko a k tomu je 
vhodná jehla číslo 7.
Jehla číslo 6 je vhodná k aplikaci do svalu. Je sil-
ná a relativně dlouhá. Alternativně se pro tento účel 
používají ještě o trochu tenčí jehly v modré a fialo-
vé barvě, s tloušťkou 0,55 a 0,6 respektive 0,65 mi-
limetru (někteří výrobci).
Určitě se občas setkáte i s jehlami v sytě žluté, zele-
né a růžové barvě. Ty jsou však ještě silnější a delší. 
Používají se hlavně pro aplikaci do svalu, ale zane-
chávají za sebou velké vpichy. A pro lidi, kteří apli-
kují často, nejsou příliš vhodné.

–TRMX–

n as az o va č E K

1. ŽLUTÁ: Inzulínová jehla o rozměru 0,3 x 12 mili-
metrů; je úplně stejná jako jehla na inzulínkách.

2. ŠEDÁ: Inzulínová jehla o rozměru 0,4 x 12 milime-
trů; je o něco silnější než žlutá.

3. ORANŽOVÁ: Je to původně dentální jehla, má roz-
měr 0,5 x 25 milimetrů. Vyrábí se i v délkách 12, 
16 a 20 milimetrů.

4. HNĚDÁ: Jehla o rozměru 0,45 x 25 milimetrů. Je 
tedy stejně dlouhá jako oranžová, ale o  půl mi-
limetru tenčí. Stejně jako oranžová se vyrábí 
i v délkách 12 a 16 milimetrů.

5. ŠEDÁ: Jehla má rozměr 0,4 x 25 milimetrů. Je 
stejně dlouhá jako předchozí dvě, ale je z  nich 
nejtenčí.

6. ČERNÁ: Jehla o rozměru 0,7 x 30 milimetrů; patří 
k nejdelším a nejtlustším jehlám, které se uživa-
telům drog distribuují. Vyrábí se i v délce 35 mi-
limetrů.

7. ŠEDÁ: Jehla o rozměru 0,4 x 40 milimetrů; je ten-
ká a dlouhá.
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Pro koho z lidí, kteří berou drogy a přemýšlejí o léčbě, 
je vhodné oddělení léčby závislosti Psychiatrické kli-
niky v bohnicích, které vedete?

Ono v Praze není mnoho jiných alternativ, zejména když se 
jedná o  neplánované přijetí člověka v  těžkém stavu. Kro-
mě oněch způsobných a cílevědomých mladých mužů, kte-
ří jdou do komunit, se k nám dostanou i mnozí další. Třeba 
někdo, koho vyřadili z metadonového programu, protože mí-
chal metadon se vším možným.

uživatelé drog často příliš dlouho v  léčbě nevydrží. 
stěžují si např. na tvrdé podmínky, nemožnost si dát 
cigaretu, na to, že nedostávali dostatek léků tišících 
bolest… jak se na to díváte?

Zdravotnické zařízení může povolit kouření jen v  odvětra-
né kuřárně, která splňuje příslušné normy. Zřídit kuřárnu by 
u  nás znamenalo zrušit lůžka. Těch máme nedostatek. Je 
ale možné nechat si na oddělení přinést nikotinové náplas-
ti nebo žvýkačky. V pozdějších stadiích léčby se dá kouřit na 
zahradě. To ale až po detoxifikaci.
Dávat na odvykací stav po opiátech analgetika je nesmy-
sl. Mimochodem analgetika jako brufen způsobí v USA více 
úmrtí než AIDS. Může po nich nastat např. krvácení do trávi-
cí trubice. Jak vypadají výživa a trávení u závislých, vám ne-
musím říkat. Odvykací stavy léčíme buprenorfinem (tj. Subo-
xonem). Ten je možné nasadit až po odeznění intoxikace opi-
áty. Jinak by totiž stav zhoršil. Jestli má někdo těžší odvyka-
cí stav, se dá snadno zjistit podle tepové frekvence. Při tepu 
70 za minutu to nebude tak horké.

co je důležité, aby člověk po léčbě nespadl zpátky 
do drog?

To je individuální. Pro někoho je nejdůležitější se rozejít s to-
xickým partnerem nebo známými. Mnozí závislí tak trochu 

ustrnuli ve vývoji. S nadsázkou se dá říci, že vrátit se k dob-
rým a bezpečným zájmům by pro ně znamenalo vrátit se na 
pískoviště. Tady velmi pomůže rok v terapeutické komunitě.
Před časem jsem někam jel autobusem MHD. Tam se ke 
mně radostně přihlásil mladší muž. Nadšeně a dost hlasitě 
popisoval, jaké to bylo v komunitě skvělé, že tam měl své-
ho terapeuta atd. Důchodkyně s nákupními taškami na nás 
hleděly s úžasem.

co byste vzkázal injekčním uživatelům drog, našim 
čtenářům?

Varoval bych před alkoholem. Jedna návyková nemoc snad-
no přejde v  jinou. Alkohol je to poslední, co játra závislé-
ho na drogách potřebují. Vídáme často lidi, kteří se z drog 
„přesmykli“ na alkohol. Bývají ve špatném zdravotním stavu.
Stručně a  jasně: Lepší než jehla je substituce. Lepší než 
substituce je střízlivost. Naši abstinující přátelé si na stříz-
livosti nejvíc cení „úžasnou svobodu“.
Na www.drnespor.eu je volně ke stažení rukopis knihy „Jak 
přestat brát (drogy)“.
:-)            –ala–

Rozhovor s Karlem Nešporem

muDr. Karel Nešpor, csc. (*1952)  
je český psychiatr. od roku 1991 vede  
primariát mužského oddělení závislostí  
Psychiatrické léčebny bohnice.

jak se díváte na injekční zneužívání heroinu, perviti-
nu a buprenorfinu?

Je to velké riziko, už s ohledem na žloutenku typu C.

vnímáte nějaké rozdíly mezi uživateli těchto návyko-
vých látek?

U pervitinu bývají nejnápadnější dramaticky probíhající into-
xikace a tzv. toxické psychózy. Měli jsme u nás člověka, kte-
rý si myslel, že je ryba. Z Vltavy ho vylovili nějací lidé z par-
níku. Jiný vylezl na střechu tržnice a spadl Vietnamcům do 
stánku. Pak ho obklopili drobní lidé ozbrojení mačetami. To 
musel být jistě silný zážitek. Pro člověka v jeho stavu zvlášť. 
A třeba taková kombinace pervitinu s hazardem se pořád-
ně prodraží.

co by si měl z vašeho pohledu injekční uživatel drog 
ujasnit, než nastoupí na detoxifikaci?

Člověk v psychóze nebo těžkém odvykacím stavu si toho ob-
vykle moc neujasní. Jeho mozek se pořádně nastartuje až po 
nějaké době abstinence.
Lidé se k nám dostávají v zásadě dvojím způsobem. Za prvé 
přes pořadník, třeba proto, že pak chtějí do komunity. To je 
samozřejmě nejlepší. Druhá možnost je nějaká náhlá přího-
da vyvolaná drogami.



RepoRtáž z opiového pole…
ačkoliv nám většina z vás říká káčkaři, my jsme teréňáci, tedy terénní pracovníci a potká-
váme se vzájemně nejvíce v centru Prahy, na Palmovce, na Praze 2 a také na Praze 13. Na 
konci července jsme se rozhodli opustit ulice a vyrazili jsme za vámi do přírody, na makové 
pole. zde pro vás máme fotoreportáž, jak vypadá konec „opiové sezóny“.

Cestou jsme potkávali takto zkrášlené makovice. V  zásadě jsou 
dva způsoby sběru opiového mléka. Jedním z nich je nařezávání 
nožíkem. Pokud nedojde k proříznutí „skrz“, makovice není zniče-
na a mák dozraje (a navíc mléko neteče dovnitř).

Šli jsme cestou necestou, polem nepolem, napě-

chováni zásobami čistých buchen, zdravotnického 

materiálu a jak vidno, nechyběl hlavně foťák. 
Tato zelená makovička v sobě opio-

vé mléko ještě pořád skrývá. Cestou 

jsme jich však potkali jen poskrov-

nu. Vedle je stonek po čerstvě ulo-

mené makovici s  kapkou opiové-

ho mléka. Tento způsob sběru však 

není příliš šetrný. Opiová sezóna po-

malu končí, pole se bude sklízet 

a budou makové koláčky…

… a pak jsme tam došli,  

do jeho království.

Došli jsme ke stanovému městečku. Co nás 

zaujalo, byl tento maskot. Jakoby nás široce 

roztaženými pažemi vítal. Příjemný chlapík :-)



aneb teréňáci v „přírodním“ terénu
A toto je stanové městečko přímo u pole. Pěk-

né místo na dovolenou? Místní na nás byli milí, 

s  jejich svolením jsme tábor vyfotili. Stany se 

hodně lišily, od těch zcela uklizených a vyladě-

ných, až po ty skládkoidní se zbytky jídla a roz-

házenými stříkačkami.

Další obyvatel stanového městečka – veverka z doby opiové.

Spolu s místními obyvateli jsme 

nafotili reklamu pro B.Braun. 

Uvnitř stříkačky je opiové mléko.

Sběr opia. Takhle bohužel makovice ni-číte. Co takhle myslet i  na zemědělce a spíše je nařezávat?

Touto romantickou foteč-

kou končí naše reportáž. 

Jsme plni dojmů. Je to 

určitě jiný rozměr fetová-

ní, daleko od honiček za 

subáčem na Václaváku 

a  po Hlaváku. Je to jiný 

svět než neustálé „dělání 

peněz“ trestnou činností.

Každopádně si opiovou sezónu uží-
vejte co nejméně rizikově. Používej-
te čisté jehly, čistý materiál, umývej-
te si pomůcky k vaření opia. snažte 
se předejít předávkování a nezvyšo-
vat si toleranci. ať jste co nejvíc zdra-
ví a v pohodě se nám vracíte „domů“. 
Řada z  vás mluví s  koncem opiové 
sezóny o vyabstinování z opiátů a my 
vám tedy přejeme, aby se to poved-
lo. Na závěr bychom chtěli poděkovat 
našemu exterňákovi, který nás ces-
tou provázel. hodně štěstí a  zdraví 
(hlavně tedy toho zdraví). 
vaši teréňáci.

–eva–





jdete do výkonu trestu? to nepotěší. 
ale aspoň jednu dobrou zprávu pro vás 
máme. v současnosti je možné využít vý-
kon trestu k tomu, abyste si vyléčili žlou-
tenku typu c. Dekontaminace pro vás 
zjišťovala informace o  dostupnosti léč-
by interferonem ve vězení. Požádali jsme 
o  pár odpovědí hepatologa muDr. vrati-
slava Řeháka z pražské ordinace Reme-
dis, který má výrazný podíl na zlepšení 
možností léčby ve věznicích.

interferonová

léčba
dostupná
i ve vězení
je pravda, že je nyní možné žloutenku typu c lé-
čit i ve věznicích?
Ano, v současné době je léčba dostupná ve většině věz-
nic. Probíhá ve spolupráci se zdravotníky Vězeňské služby.

jak léčba probíhá?
Léčba probíhá podobně jako v  civilních zdravotnických 
zařízeních. Po stanovení diagnózy a dalších souvisejících 
vyšetřeních je léčba zahájena přímo ve věznici.

jak si jde o léčbu zažádat?
Nejjednodušší způsob je napsat dopis na adresu Reme-
dis, MUDr. Vratislav Řehák, Vladimírova 10, 140 00,  
Praha 4. Dopis by měl obsahovat základní identifikační 

údaje pacienta – jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťov-
nu. Vhodné je doplnit i skutečnosti, které jsou paciento-
vi o jeho chorobě známy. Pacienta zaevidujeme a zajistí-
me provedení odběrů k ověření diagnózy. Následně paci-
enta vyšetříme přímo ve věznici a domluvíme se na dal-
ším postupu.

co když je pacient během léčby přeřazen do jiné 
věznice či propuštěn, např. „na půlku“?
Návaznost léčby je obvykle možné zajistit i při přemístění 
do jiné věznice či po propuštění v civilní pražské ordinaci. 
Pouze je potřeba, aby nám tuto změnu pacient, nejlépe 
v předstihu, oznámil dopisem na výše uvedenou adresu.

–ala–

Dekontaminace radí:
Milí čtenáři, mějte na paměti, že léčba in-
terferonem trvá půl roku až rok. Pokud 
by se mohlo stát, že vás z kriminálu pus-
tí v průběhu léčby, může to dopadnout tak, 
že se zase vrátíte k drogám, rozjedete se, 
a  nebudete schopni interferonovou léčbu 
dokončit. To výrazně zhorší vaše šance se 
vyléčit někdy v budoucnu!!!



Tomáš: „Třeba řídit dodávku. Vozit dětský houpačky a smontovat to, víš? Ne jenom řídit. Ozkoušet to a druhej den se děti točej na kolotoči…“

Klára: „Chtěla bych mít dvě děti, kluka a holku, mít dobrý hulení… A aby měl partner práci.“

Honza: „Chtěl bych bejt ve Francii, u moře.“

zdeněK: „Já asi budu mrtvej. No dobře, chtěl bych bejt za vodou… Milionář.“

mareK: „Nechci sedět, chtěl bych pracovat se zvířatama. Bejt s dětma, žít jako normální člověk.“

micHal: „Chtěl bych mít dítě, byt, práci. Asi jako uklízeč. Chodil bych posilovat.“

Tom: „Budu mít všechny zuby, i když jen umělý.“

roman: „Už jen jako vzpomínkovej článek v dekontaminaci. Ale to ne. Doufám, 
že budu čilý stařík.“

Vláďa: „Já tady nebudu. Jako na světě. Umřu nějak normálně. Ale nevím, 
co bude zejtra. Před deseti lety jsem byl na 3–4 gramech heroinu  
a vůbec jsem netušil, že se to takhle vyvine, že se herák vytlačí  
a budu brát subutex a rivotrily.“

PeTr: „Nemám vůbec představu. Před deseti lety jsem byl 
na první odvykačce a taky jsem nevěděl. Ani  
jestli mi ty tři měsíce tam k něčemu budou.“

zuzKa: „Třeba budu abstinovat. 
Nebo budu mrtvá.“

Jak se vidíte za deset let?

lidé, co berou



(otázky byly položeny v Terapeutické komunitě Karlov):

majKa: „Vidím se v cizině, vidím se s rodinou a možným potomkem mým. Zatím je to snad jen sen, ale kdo ví? :-)“

PeTra: Je mi 28 let a brala jsem 5 let. Za 10 let se vidím tak, že budu žít se svou dcerou klidný a spokojený život 
a radovat se z každé chviličky, co budeme spolu. A jak mi roste před očima každým dnem.“

mireK: „Budu žít šťastně, budu mít přítele a krásnej byt a hezkou práci a nejkrásnější vztah s rodinou a přáteli.“

julie: „Je mi 33 let a brala jsem 10 let. Za deset let bych chtěla žít spokojenej život bez drog se svou dcerou a možná 
ještě jedním dítětem. Mít po boku dobrého chlapa, o kterého se můžu opřít. Mít svůj byt nebo malý baráček a zaplacené 
dluhy. Občas se se svou rodinou podívat na dovolenou.“

Kamila: „Deset let je dlouhá doba. Je mi teď 21. Nevěřím tomu, že tenhle svět bude tak dlouho existovat, takže 
raději už nic neplánuju.“

Honza: „Pokud půjde vše dobře, tak majitel luxusní restaurace. Pokud se dařit nebude – cizinecká legie.“

jiTKa: „Vidím se ve vlastním domečku s životním partnerem, miminkem a samozřejmě s dobrými rodinnými vztahy, 
spokojená se zaměstnáním, které pro mne bude náplní tak, jako šťastní členové rodiny.“

SylVa: „Jsem v Praze, mám práci, která mě baví a naplňuje. Mám spoustu peněz a jsem šťastná. Volný čas věnuji 
své dceři, žijeme spolu.“

joHana: „Je mi 30 let a brala jsem 10 let. Vidím, že synovi bude 10 let a pokud bůh dá, měli bysme 
mladší sestřičku či bratříčka a skvělého tatínka. V létě jezdíme na dovolenou, v zimě na hory.  
Bydlíme v menším baráčku se zahradou.“

vaše poezie

balada 
toxického 

bandity
Když na esko áčko mám,  

ale kapsu prázdnou,
levou klidně udělám,  

když najdu oběť snadnou.

Kysku místo pika,  
místo ganji vrbu,

a jestli ryba něco říká,  
rozbiju jí hubu.

Když je někdo bezradnej,  
že nemůže nic smakat,

tak na můj kontakt bezvadnej  
ho vždycky zkusím zlákat.

Když mi dá love předem,  
se slovy „hned se vrátim“
to vezmu zpátky zadem  
a tím se rybě ztratim.

Tomík

lidé, co jsou v léčbě:

—anketa—

Připravili:  
–Bára, Ala, David–

?



Těhotenský
kalendář 
pRo ženy co
berou dRogy



Kdy?       

co se děje?      

co s tím? 

co je třeba dělat? 

co je třeba vědět?

Před otěhotněním:

Bereš a sexuálně žiješ? Měla by sis ujasnit, zda spolu se svou drogou chceš mít 
dítě a  zda se o ně zvládneš starat. Pokud ne, má cenu používat jako prevenci 
antikoncepci. Hormonální antikoncepci (prášky) předepíše gynekolog. Je nutné 
jej pravidelně navštěvovat. Platí se za ni. Ideální je používání kondomu spolu 
s nějakým antikoncepčním gelem, nebo čípky (k dostání v lékárně bez předpisu). 
Kondom brání také nákaze pohlavními chorobami.

0 měsíců:

Oplodnění. Menstruace u žen, které berou, může být velmi nepravidelná, stejně 
tak i ovulace. Čili hrozí, že otěhotníš, i když jsi menstruaci měla třeba nedávno.

Těsně po styku: 

„Ujely partnerovi cvičky“? Došlo k  nechtěné ejakulaci „dovnitř“? Praskl kon-
dom? Chceš předejít otěhotnění? První pomoc je tzv. postkoitální antikoncepce. 
Přípravky Postinor 2 a Escapelle jsou již dostupné bez lékařského předpisu. Pro-
dají vám je v lékárnách po předložení občanského průkazu. S užitím je třeba začít 
nejpozději do 72 hodin po styku. V balení se nacházejí dvě dávky, jedna se musí 
užít co nejdříve po styku, druhá za 12 hodin po první. Stojí cca 500 Kč.

Cca 1 měsíc a více: 

Je možné těhotenství zjistit, a to formou těhotenského testu z moči. Test si můžete 
koupit bez předpisu v lékárně nebo drogerii. Cena je zhruba 30 Kč. Test také můžete 
dostat zdarma v káčku. Pečlivě čtěte návod – ideálně se dělá z první ranní moči. Test 
má význam dělat teprve poté, co nedostanete očekávanou menstruaci. Dříve NE.

Kolem 6. týdne: 

První návštěva gynekologa. Gynekolog zjistí přesnou délku těhotenství, a to buď 
podle ultrazvuku, nebo z  krevních testů. Zkontroluje váš zdravotní stav a  na-
plánujete další návštěvy. Důležité upozornění: V  této chvíli víte, že jste těhotná. 
Pozor, už neberete drogy jen za sebe, ale za dva lidi. Tedy za vás i za vaše dítě. 
Nedodržováním zásad bezpečného braní můžete nakazit HIV či žloutenkou nejen 
sebe, ale i dítě.

Do 8. týdne: 

Možnost miniinterrupce. Máte možnost požádat o umělé přerušení těhotenství:
 • Doporučení k tomuto zákroku vystaví pouze gynekolog.
 • Je k tělu ženy šetrnější, než klasická interrupce.
 • Provádí se v anestezii při krátkodobé hospitalizaci v nemocnici (ráno přijdete, 

odpoledne vás propustí).
 • Jedná se o placený výkon – cena se může lišit. Počítejte s cenou od 3.000 Kč.
 • Uživatelky drog, které za sebou mají prokázané opakované neúspěšné pokusy 

o  abstinenci, jsou v  neutěšené sociální situaci, špatném psychickém stavu, 
mohou zažádat o doporučení k přerušení těhotenství od psychiatra. V  tomto 
případě se výkon nehradí.

Mezi 8. a 12. týdnem: 

Možnost klasické interrupce. Interrupce aneb umělé přerušení těhotenství:
 • Je to náročnější zákrok než miniinterrupce.
 • Doporučení k tomuto zákroku vystaví pouze gynekolog.
 • Cena zákroku se pohybuje kolem 4.000 Kč.
 • Uživatelky drog, které za sebou mají prokázané opakované neúspěšné pokusy 

o  abstinenci, jsou v  neutěšené sociální situaci, špatném psychickém stavu, 
mohou zažádat o doporučení k přerušení těhotenství od psychiatra. V  tomto 
případě se výkon nehradí.



Do 3. měsíce: 

Návštěva gynekologa (dle domluvy, ale typicky náběry, ultrazvuk, průkazka). 
Pokud jste to nestihla dosud, teď je nevyšší čas zajít ke gynekologovi. Udělá ul-
trazvuk a vyšetření krve, vystaví vám těhotenskou průkazku. Pozdější návštěva je 
již známkou závislosti a neschopnosti pečovat o sebe či dítě. 
Má cenu už začít uvažovat, kde chcete rodit a registrovat se tam. Např. v Praze se 
registruje už velice brzy.
Návštěva zařízení, kde budete řešit svoji závislost a sociální věci. Pokud berete, 
nepracujete a jste na tom špatně sociálně, má cenu vyhledat kontaktní centrum. 
Poradíte se s pracovníky a ujasníte si plán, co se sebou a svým dítětem. Je to 
anonymní! 

časté otázky, které vám pomohou si věci ujasnit: 
 • Jaký má užívání drog vliv na dítě v bříšku? Co je pro ně nebezpečné?
 • Mám vysnižovat či abstinovat? Neohrozí to dítě? Mám užívat substituci opiátů? 

A kdo mi ji předepíše?
 • Mám nárok na nějaké sociální dávky?
 • Jak to bude s porodem? Je možné, aby si nevšimli, že beru? Nahlásí mě so-

ciálce a ta mi dítě sebere?
 • Mohu jít s dítětem do léčby?

4.–6. měsíc: 

Vysnižování, abstinence. Ideální doba k  návštěvě psychiatra, který by s  vámi 
naplánoval vysnižování a abstinenci. Druhý trimestr je vhodná doba, dříve hrozí 
samovolný potrat, později zase předčasný porod. Navíc absťák bude ubližovat 
vám i dítěti. 
Pravidelné kontroly u  gynekologa. Měla byste pravidelně ve stanovených ter-
mínech docházet ke gynekologovi, který bude kontrolovat zdravotní stav váš 
i dítěte. A na ultrazvuku, když se zadaří, může zjistit, zda je to kluk nebo holka.

6.–9. měsíc: 

Příprava na porod. Měla byste být připravena na to, že miminko bude mít po po-
rodu abstinenční syndrom. Chcete-li, aby netrpělo, má cenu pravidelně docházet 
k psychiatrovi či do kontaktního centra, konzultovat své užívání drog, a co nejvíce 
snižovat rizika pro dítě. Měla byste mít plán, co dál po porodu.
Už byste měla mít vyřešené věci kolem bydlení a sociálních příspěvků. Měla byste 
mít pořízené věci pro miminko. 
V případě, že nejste vdaná a budete chtít, aby dítě mělo příjmení partnera, měla 
byste navštívit matriku.
Pravidelné návštěvy gynekologa. Gynekolog bude v  rámci pravidelných kontrol 
hlídat zdravotní stav váš i  dítěte. Čekají vás vyšetření kontrolující, zda se dítě 
správně vyvíjí a jak se vám daří.

aneb následuj svého hrdinu P a n  S m a ž k a  a  o p i u m

aneb následuj svého hrdinu S l e č n a  Fe t k a  a  n á r o č n á  v o l b a

aneb následuj svého hrdinu P a n  S m a ž k a  a  d o b r á  r a d a

Vyber si.

Toxickou 
psychózu 

je nejlepší:

Buď já 
nebo drogy.

Kam šel?

Zelený makovice 
došly. Přecházím 

na čaje.

Čaj došel. Přecházím na 
nudle s mákem

Přechlastat, ztlumit
 dostatečným 

množstvím opiátu 
a zklidnit klepkama...

The End...



Od 8. měsíce: 

Připravenost. Měla byste mít pro sebe sbalenou tašku do porodnice (župan, 
přezůvky, spodní prádlo atd.). Pokud plánujete být s dítětem, měla byste mít při-
pravenou výbavičku pro dítě (kočárek, plenky, oblečení, postýlku, věci na porod).
Braní v  předporodním období a  jeho vliv na miminko. Pokud berete, dávejte si 
velký pozor na čistotu materiálu. Může poškodit dítě. Pamatujte, že čím víc si toho 
dáte před porodem, tím méně bude zabírat jakákoliv anestézie. Navíc vám ji lékaři 
nebudou moci dát, kvůli riziku kolapsu vašeho organismu.

Když už to může přijít: 

Kdy volat záchrannou službu (linka 155). 
Pokud v průběhu těhotenství nastanou tyto komplikace: 
 • Předčasné stahy (kontrakce)
 • Předčasný odtok plodové vody
 • Krvácení z rodidel
 • Poruchy vědomí
 • Křečové stavy a další náhlé výrazné potíže

Pokud kolem termínu porodu nastanou tyto komplikace: 
 • Pravidelné stahy dělohy, které zesilují a intervaly mezi nimi se zkracují
 • Krvácení jasnou krví
 • Odtok plodové vody

Porod: 

Oznámení užití drog lékařům. Lékaři podle vpichů (ale také např. podle stavu zubů, 
faktu, že jste nebyla u gynekologa) poznají, že berete drogy. Budou po vás chtít, 
abyste řekla kdy a co jste si naposledy dala. Pomůže to bezpečnějšímu průběhu 
porodu pro vás i dítě. Všem rodičkám, u nichž je podezření na užívání návykových 
látek, se dělají toxikologie, takže se na užívání drog přijde.

Po porodu: 

Dítě přestává od vás dostávat drogu. Dostaví se u něj abstinenční syndrom. Matka 
je propuštěna z nemocnice většinou čtvrtý den, po císařském řezu později. Lékaři 
zjistí, zda dítě má či nemá infekční chorobu (testuje se na HIV, syfilis a žloutenky).
Miminko dostává absťák, který se projevuje pláčem, neklidem a mnoha dalšími 
problémy. Miminka s absťákem zůstávají v nemocnici, dokud potřebují substituci 
(morfin), a to až 1 měsíc.

Počítej s návštěvou paní ze „sociálky“ alias OSPOD. Užívání drog přestává být vaší 
osobní věcí ve chvíli, kdy se stanete rodičem. Začíná platit zákon o sociálně právní 
ochraně dětí, který bere vaše dítě jako ohrožené a bere je pod ochranu státních 
sociálních úřadů – OSPOD. Ty vás přijdou navštívit a uvidí se, co dál.

aneb následuj svého hrdinu P a n  S m a ž k a  a  o p i u m

aneb následuj svého hrdinu S l e č n a  Fe t k a  a  n á r o č n á  v o l b a

aneb následuj svého hrdinu P a n  S m a ž k a  a  d o b r á  r a d a

Vyber si.
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je nejlepší:
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došly. Přecházím 

na čaje.

Čaj došel. Přecházím na 
nudle s mákem

Přechlastat, ztlumit
 dostatečným 

množstvím opiátu 
a zklidnit klepkama...

The End...



neboli  
pedikulózazavšiveNÍ

víte, že máme 3 druhy vší?
Zavšivení způsobuje veš vlasová, veš ohanbí nebo 
veš šatní (ta se u  nás zpravidla nevyskytuje). 
Všechny se přenášejí z člověka na člověka. Do-
spělá veš jednoduše na člověka přestoupí. Pře-
nos vzduchem možný není. K přenosu nejčastě-
ji dochází sdílením tkanin (tedy ručníků, spacáků, 
oblečení, čepic, matrací, spodního prádla apod.), 
ale také i společného hřebenu.

jak poznáte, že máte vši?
veš vlasová – samička vši, která se pohybuje ve 
vlasech, začne několik hodin po napadení klást 
vajíčka (hnidy). Tyto hnidy samička lepí na vlasy 
těsně k pokožce speciálním a velmi účinným le-
pidlem. Hnidy nejčastěji najdete za ušními bolt-
ci a  na týlu. Odolávají působení vody, šamponů 
a česání vlasů běžným hřebenem. Tvrzení, že hni-
dy se nelepí na barvené vlasy, není úplně pravdi-
vé. Proto se likvidace vší obarvením vlasů nepo-
kládá za dostatečné opatření.
Veš saje krev a způsobuje úporné svědění, které 
vyvolává potřebu škrábání. Do rozškrábané kůže 
se může dostat infekce, což může vést k mokvání 
a dalším komplikacím.

veš ohanbí (muňka nebo také filcka) – pře-
náší se při sexuálním kontaktu nebo sdílením lož-
ního prádla (spacáků, dek, křesla, židlí, matrací). 
Filcky se objevují v ochlupení genitálií, řitní oblas-
ti, podpaží, někdy i v obočí. V místě sání vznika-
jí modravé skvrny, které silně svrbí. I v tomto pří-
padě si můžete rozškrábáním způsobit pěknou in-
fekci.

veš šatní – žije ve spodním prádle a  v  obuvi, 
opouští ho za účelem sání krve, poté se zase vra-
cí do prádla. Veš šatní má často spojitost s ne-
dostatečnou hygienou. Nestřídáte-li si často prá-
dlo nebo alespoň nesvlékáte na noc, neperete, 
jste rozhodně ohroženi. Bez jídla vydrží max. 4–7 
dní. Na kůži vznikají drobné červené a kopřivko-
vé pupeny, které svědí. Spolehlivě ji likviduje tep-
lota nad 100° C.
Veš šatní se ve střední Evropě nevyskytuje. Žije na 
Středním východě, v Africe, Jižní a Střední Ame-
rice. Pokud se vši u nás objevují v šatech, tak je 
to spíše přemnožená „klasická veš“, která slezla 
„z hlavy do ponožek“.

zavšivení je parazitární onemocnění vyvolané vší, 
která se živí lidskou krví.



jak na vši vyzrajete?
Léčbu zahájíme pouze v  případě, že ve vlasech 
najdeme dospělé lezoucí vši. Nejjednodušší 
řešení je ostříhání vlasů na délku menší než 1 
cm. V takto krátkých vlasech vši žít nemohou. Po-
kud je pro vás stříhání nevhodné, kupte si v  lé-
kárně šampon proti vším (např. Diffusil h) 
nebo zajděte do káčka. Šampon je k dostání 
bez lékařského předpisu. Druhou možností jsou 
přírodnější přípravky s  olejnatými látkami, 
které ucpávají vším dýchací cesty. Proceduru je 
nutno opakovat po 8–10 dnech, protože větši-
na přípravků nezabíjí hnidy. Smyslem opakované-

důležité info a rady:
	Jsou 3 druhy vší – vlasové, šatní a muňky.

	Vždy používejte své vlastní prádlo, občas ho vyměňte za čisté nebo ho nech-
te alespoň několik dní na vzduchu a nepoužívejte. Vši bez přísunu krve zpra-
vidla do několika dní umírají. Nejúčinnější je pračka.

	Máte-li vši, ostříhejte si vlasy na krátko nebo použijte šampon proti vším tři-
krát po deseti dnech (je nutno opakovat, protože do 8–10 dnů se z hnid líh-
nou dospělé vši, které začnou opět sát a klást vajíčka).

	Mrtvé vši a hnidy průběžně vyčesávejte a kontrolujte, zdali se vám vši do 
hlavy nevrátily.

	Máte-li vši, neškrábejte to, můžete si přivodit infekci kůže.

	Pokud potřebujete poradit nebo pomoct zbavit se vší, navštivte svoje káč-
ko nebo sanitku!

ho použití je likvidace vší, které by se eventuálně 
mohly vylíhnout z nepoškozených hnid. Dále léč-
bu podpoříme vyčesáváním vlasů tzv. všiváč-
kem, což je velmi hustý hřeben, který je k dostání 
v lékárně nebo je přibalen k přípravku proti vším. 
Vyčesané vši a hnidy necháme padat na bílý papír 
nebo do umyvadla a poté spláchneme. Hnidy, kte-
ré nebylo možné vyčesat, můžeme odstranit ma-
lými nůžkami i s vlasem. Vajíčka připevněná da-
leko od pokožky (nad 1 cm) necháme s vlasy od-
růst. K léčbě zásadně nesmí být použit petro-
lej! Je sice účinný, ale případná alergická reakce 
vás může ohrozit na životě.

–Nikol–



čEsKá spořitElna 
podporuje práci se závislými

jaké služby pro uživatele drog Nadace české spo-
řitelny podporuje či podporovala?
My sami žádné služby neposkytujeme, na to nemáme 
kapacity ani znalosti. Vedle Sananimu jsou našimi part-
nery v  drogové tematice další dvě organizace – Drop-
In a Podané ruce. Oceňujeme, co dělají. Je to potřeb-
né a záslužné. My dáváme jen malou část peněz. Ony, 
a hlavně lidé v nich, dávají programům na pomoc drogo-
vě závislým svůj čas, energii, znalosti, odhodlání. To se za 
žádné peníze pořídit nedá.

Proč to děláte?
Protože je to správné a protože to Česko potřebuje. Po-
kud se běžného člověka v populaci zeptáte, na co by fir-
my měly dávat peníze, 8 z 10 odpovědí bude, že na děti 
a  na zdravotnictví. To je sice pěkné, ale vedle toho je 
řada dalších problémů, které potřebují podporu a řeše-
ní. A na ně se peníze shánějí hůř. Protidrogové progra-
my a bezdomovecké záležitosti patří k oblastem, na kte-

ré nechce dávat peníze skoro nikdo. Firma si za to PR 
nekoupí a  jednotlivec také ne. Ale my jsme přesvědče-
ni, že právě tyto oblasti finanční pomoc potřebují, a tak 
v tomhle ohledu trochu házíme PR body za hlavu. Nemáte strach, že budete za to zákazníky či za-

městnanci české spořitelny odsouzeni? Například, 
že řeknou: vy podporujete ty feťáky, u vás mít účet 
nechci? setkali jste se s  negativními reakcemi 
směrem k vám?
Ano, to se stává hodně často. Drogy mají stigma, lidé si 
často myslí, že ti, kdo jsou na drogách, si za to můžou 
skoro vždycky sami, tak proč jim pomáhat. My na tako-
vé výtky říkáme: Za prvé je to problém a problémy jsou 
od toho, aby se řešily. Za druhé je celkem naivní si mys-
let, že se nás tohle téma netýká jen proto, že máme štěs-
tí a žijeme své tzv. spořádané životy. A za třetí, kdyby ne-
byly organizace jako Sananim, má Česko s drogami vý-
razně větší problém. Je fér je podporovat.

Děkujeme velice za rozhovor a vaši podporu.

Nadaci české spořitelny patří velký dík za to, že se nevyhýbá společenské od-
povědnosti a naopak podporuje činnost organizací pracujících s drogově závis-
lými. zeptali jsme se na to mgr. Kláry Gajduškové, předsedkyně správní rady  
Nadace české spořitelny.

Terapeutická komunita Karlov slouží pro matky s dětmi.  
Komunitu podporuje Nadace České spořitelny. 



Jak podat stížnost na příslušníka 
policie čR nebo městské policie

Není bohužel příliš neobvyklé, že za námi 
do terénu či káčka přijdete s  modřina-
mi, odřeninami či vážnějšími zraněními 
s tím, že vám je způsobili příslušníci po-
licie. Nejen proti tomu, ale i  proti další-
mu jednání se můžete bránit tím, že po-
dáte stížnost, případně dopustili-li se na 
vás trestného činu, tak trestní oznámení.

Proti čemu lze podat stížnost?
	Jednání, při němž policista nedodržuje pravidla zdvo-

řilosti a nedbá cti, váženosti a důstojnosti osob. Na-
příklad vás policista bezdůvodně a sprostě uráží. (Ta-
kové jednání je v rozporu s § 9 zákona č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky)

	Policista vás nepoučí o (právních) důvodech provede-
ní úkonu, případně zasahuje-li do vašich práv či svo-
bod a nesdělí vám vaše práva a povinnosti, aniž by 
mu v  tom bránily okolnosti. Například vám policista 
odmítá sdělit důvod kontroly totožnosti. (Takové jed-
nání je v  rozporu s § 13 zákona č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky)

	Jiné jednání v rozporu s platnými právními předpisy. 
Například vám v CPZ odmítají poskytnout lékařskou 
péči, nebo vám policista sebere Subutex, i  když ho 
máte pro vlastní potřebu a na recept atd.

Kdy je možné podat trestní oznámení?
V případě, že se na vás policista dopustí trestného činu. 
Například vám způsobí újmu na zdraví. (Co je a co není 
trestný čin, vám můžeme poradit v terénu či v káčku, pří-
padně vám dáme kontakt na právní poradnu, když si ne-
budeme jistí.)

Kam poslat stížnost či trestní oznámení?
Při podání stížnosti nebo trestního oznámení je podstat-
né, zda se jednání dopustil příslušník městské policie či 
státní policie. Lze je odlišit dle uniformy a nášivek. Pokud 
si nejste jistí, vždy to stoprocentně poznáte podle služeb-
ního čísla, neboť služební číslo je u státní policie tvoře-
no 6 čísly, zatímco u městské policie ho tvoří jen 4 čísla. 
Stížnosti se posílají na kontrolní odbory jednotlivých útva-
rů, v káčku vám mohou pomoci najít konkrétní kontakt.

co by měla stížnost či oznámení obsahovat?
	služební číslo (je tvořeno 6 nebo 4 čísly).

	Kde a kdy k události došlo (uveďte datum, co nej-
přesnější čas a místo).

	Popis události:
	co se stalo (například: Byl jsem v parku a v tom 

přišel policista a bezdůvodně mě urážel slovy…).
	Do jakého práva bylo zasaženo (například 

do práva na lékařskou péči, nebyla-li vám v CPZ  
poskytnuta).

	s kým jste tam byli, kdo vám to může dosvěd-
čit (uveďte jméno, příjmení a údaje umožňující jeho 
kontaktování).

	Dále můžete uvést, čeho se domáháte (např. omluva). 
Došlo-li k újmě na zdraví, je dobré přiložit lékařskou 
zprávu či fotografie.

	Vaše jméno a příjmení, kontaktní poštovní ad-
resu a podpis.

Pokud vám bylo ublíženo na zdraví, nebo jste 
se stali obětí jiného trestného činu, oznamte to, 
i když neznáte služební číslo!

Magda, TPSA DROP IN, Streetwork



Na co tě mohou v káčku otestovat nebo  
ti zajistit testy?

virus hepatitidy c (Žloutenka céčko) – zákeřný vi-
rus, který se přenáší především krví. Způsobuje v játrech 
zánět, a když se neléčí, játra ztvrdnou, selžou a následu-
je nepříjemná a bolestivá smrt.

virus hepatitidy b (Žloutenka béčko) – stejně jako 
u céčka se jedná o virus, který má i podobné příznaky. 
Základní rozdíl je však ten, že se můžeš nakazit nejenom 
krví ale i pohlavním stykem!

virus lidské imunitní nedostatečnosti (hIv) 
– tenhle zatím nevyléčitelný, pohlavně a krví přenos-
ný virus, je pěkná potvora. Po pár letech množení v krvi, 
kdy absolutně nic netušíš, způsobí nemoc AIDS (Syndrom 

získaného selhání imunity). Jak už z názvu vyplývá, tvoje 
tělo ztratí imunitu (obranyschopnost) a nemůže se bránit 
ani těm nejběžnějším infekcím. Člověk pak umírá v na-
prostém vyčerpání, třeba na obyčejnou chřipku.

syfilis (příjice, lues) – tahle obávaná pohlavně 
přenosná choroba je vysoce infekční! Jestliže se včas 
neléčí, může postihnout srdce nebo mozek. Takže je 
pravděpodobné, že umřeš na srdeční selhání, nebo v tom 
„lepším“ případě upoutaný na lůžko s demencí.

tuberkulóza (tbc, souchotiny, úbytě) – 
rovněž vysoce infekční onemocnění. Ačkoliv bylo v Če-
chách zavedeno plošné očkování, bohužel to nezname-
ná, že se nemůžeš nakazit. Bakterie tuberkulózy může 
napadnout nejen plíce, ale i  ledviny, kosti a další orgá-
ny. Jedni z nejnáchylnějších k nákaze touto nemocí jsou 

lidé postižení virem HIV. Při plicní formě onemocnění vás 
bude velmi nepříjemně bolet na hrudi, budete vykašlá-
vat krvavé hleny, dostaví se hubnutí, celkové vyčerpání 
a v konečné fázi smrt.

na tesTech
už jsi byl 

Fetování je hrozně náročná věc. člověk žije jen ve světě 3D (jak sehnat prachy na 
drogy, jak sehnat drogy, jak si dát drogy) a vlastní zdraví odsouvá daleko na okraj 
svých zájmů. tak schválně, sáhněte si každý do svědomí (nebo do paměti), kdy jste 
se nechali naposledy otestovat na nejrůznější choroby spojené s užíváním? je to 

déle než půl roku? Déle než rok? Nikdy?

Z téhle kapičky za chvíli  
zjistíme, jak jste na tom.



Kdy se mám nechat otestovat?

Nech se testovat pravidelně, nejlépe dvakrát až třikrát do 
roka. Mezi jednotlivými testy je dobré mít minimálně roz-
mezí 3 měsíce. Protože právě zhruba za 3 měsíce se in-
fekce namnoží tak, že si tělo vytvoří hladinu specifických 
protilátek, které jsme schopni při testu zachytit. Zname-
ná to tedy, že po otestování budeme vědět, jak jsi na tom 
byl před třemi měsíci. Pokud ses rizikově choval minulý 
týden, tak to ještě nepoznáme.

co jsou to „protilátky“?

Lidské tělo je velmi chytře vymyšleno. V případě, že se 
v krvi objeví vetřelec (virus, bakterie atd.), tak se vytvo-
ří armáda policajtů (protilátky), kteří začnou proti nim 
bojovat. Na každého padoucha jsou jiní policajti. Proto 
o nich mluvíme jako o specifických protilátkách. S oby-
čejnou chřipkou si poradí snadno, ale třeba na HIV, syfi-
lis či žloutenku nestačí.

jak testování probíhá?

Do většiny káček můžeš přijít bez objednání. Je to velmi 
jednoduché a rychlé vyšetření. Pracovník káčka tě pích-
ne do prstu a z kapky krve provede test, který se vyhod-
notí zhruba za 15 minut. Mezitím si s tebou bude povídat 
o tvém braní, o možných cestách přenosu infekce a zod-
poví tvé případné otázky.
Výsledky tohoto rychlého testu se označují jako negativ-
ní nebo reaktivní.

co znamená, že je výsledek „negativní“?

Je to dobré – protilátky tam nejsou, tudíž tam není ani 
virus.

a co znamená, když je „reaktivní“?

Znamená to, že protilátky v krvi máš. Je tedy velmi prav-
děpodobné, že tam bude i virus. Jen ve velmi ojedině-
lých případech se stane, že ho protilátky zvládnou zlik-
vidovat samy. Proto ti káčkař napíše doporučení k léka-
ři, který po odběru plné krve zjistí, zda je virus v těle sku-
tečně přítomen.

a proč tedy testujeme jenom protilátky a ne  
rovnou virus?

Protože zkoumání samotného viru je zdlouhavá a drahá 
metoda, která trvá až 14 dní. Zjištění protilátek je snad-
né, rychlé a spolehlivé.
Není-li specifických protilátek, není ani viru = nemá cenu 
virus zdlouhavě hledat.
Pokud protilátky máš, je to zvednutý prst = musí se zjis-
tit, zda tam virus opravdu je a v jakém množství.

Pamatuj, že čím dříve se nemoc zjistí a začne se 
léčit, tím je větší pravděpodobnost, že se uzdravíš 
a nebude tě nic bolet!

–Vraťka–
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osobnÍ      banKRot
možná máte ve svém okolí někoho, kdo je 
po léčbě, vrátil se z komunity, našel si prá-
ci, bydlení a  rozhodl se žít „normální“ ži-
vot. jenže zazvoní zvonek a  začnou ho do-
hánět resty z minulosti – ve dveřích exeku-
tor, v poště nic jiného než upomínky na plat-
by, úvěry a jiné veselé záležitosti. a najednou 
mu dojde, že to nemá šanci snad ani do kon-
ce života splatit. Nikdy na sebe nebude mít 
nic napsaný, bydliště úřad, práce jen na čer-
no, znáte to, prostě ty věci, které vám teď při-
jdou naprosto samozřejmé…

Jedna možnost by tu přece jenom byla, 
a tou je osobní bankrot. Vím, nezní to úpl-
ně lákavě, ale má to celou řadu výhod. 
Na druhou stranu člověk musí splnit řadu 
podmínek.

Začneme těmi výhodami. Pokud podáte 
návrh na oddlužení, exekutoři vám pře-
stanou mlátit na dveře (exekuce může 
probíhat, ale už ji nesmějí vykonávat). 
Během pěti let stačí zaplatit 30 % z dluž-
né částky a jste bez finančních závazků. 
Také vám z příjmu po tu dobu zbude vět-
ší část, než při exekucích.

Překážky jsou tyto: vyhlášený bankrot 
v minulých pěti letech, váš lehkomyslný 
přístup (to zhodnotí soudce), nebo pokud 

jste byli v minulých pěti letech odsouzeni pro majetkový 
nebo hospodářský trestný čin. To nemusí znamenat kaž-
dou krádež v Tescu, ale třeba pokud vám někdo doká-
zal, že jste si vzali úvěr s tím, že ho nebudete platit. Dlu-
hy také nesmí pocházet z podnikání.

A jak to celé probíhá? Podáte návrh na povolení oddluže-
ní ke krajskému soudu, ten posuzuje oprávněnost. Pokud 
to schválí, dostanete se do insolvenčního rejstříku – věři-
telé by si to měli ohlídat a k vašim dluhům se přihlásit do 
30 dnů (pokud se nějaký nepřihlásí, jeho chyba).
Možnosti oddlužení jsou dvě. Každá z variant musí pokrýt 
minimálně 30 % pohledávek všech věřitelů. První je pro-
dej majetku. Pokud žádný nemáte, přichází na řadu dru-

há varianta, která spočívá v plnění splátkového kalendá-
ře po dobu pěti let. Té se budeme věnovat na příkladu:
Mám dluhy celkem 600.000 Kč
Vydělám 14.500 Kč
Platím alimenty 1.800 Kč
Nezabavitelná částka je 5.841 Kč
Takže výpočet je: 14.500 − 5.841 − 1.800 = 6.859 Kč
Z 6.859 Kč se vezmou 2/3, což je 4.573 Kč, odečte 
se odměna konkurznímu správci (900 Kč) a 3.673 Kč 
zbývá měsíčně na umoření dluhu. Měsíčně mi tak na 
výdaje zůstane 8.127 Kč.
3.673 x 60 (5 let) = 220.380 Kč jsem schopný zaplatit
Jelikož je to víc jak 30 % z 600.000 Kč, jsem schop-
ný si zvolit tuto variantu (soud oddlužení schválí).

Takže jestli máte příjem a  chtěli byste 
nadobro vyřešit své dluhy, mohla by se 
vám tahle varianta hodit. Dobré by tedy 
bylo vyhledat nějakou dluhovou poradnu 
(např. http://www.pomocsdluhy.cz/), kde 
vám s  vaší situací, případně s podáním 
návrhu na oddlužení, poradí.
Pokud máte zájem vědět, jak na tom jste, 
můžete si zajít na okresní soud (podle 
bydliště), kde vám vyjedou seznam všech 
vašich exekucí.

Zpracoval: Lukáš Verner, Centrum terén-
ních programů Středočeského kraje,  
Semiramis, o. s.



RozHovoR

co si myslíte o injekčním užívání látek jako je heroin, pervitin nebo léky s ob-
sahem buprenorfinu?

Patří do rukou lékaře a nelze takto rekreačně užívat drogy. Je známkou hlubokého dro-
gového problému.

jste dlouhodobý uživatel marihuany. jak hodnotíte dopady této látky na lid-
skou psychiku?

Aktuálně: Uvolnění, vyšší tolerance, myšlenkový trysk, u mladých chronických uživate-
lů často brzká zblbělost či schizofrenie, u dospělých žádné negativní, naopak dochá-
zí k posunu, chroničtí dospělí uživatelé THC bývají otevřenější a méně dogmatičtí než 
většinová populace.

jak hodnotíte protidrogovou politiku v české republice? změnilo se něco za 
poslední dobu?

Nejsou peníze na prevenci a už se to objevuje v číslech. Je to dost velkej malér. Sekun-
dární a terciální prevence však zatím (ne zásluhou státu) jakžtakž fungují.

co byste vzkázal injekčním uživatelům drog?

Ať se z toho dostanou, že jim držím palce. Zdraví jxd
       –Ala–

s J. X. Doležalem
PhDr. jiří X. Doležal (* 28. února 1965 v jindřichově hrad-
ci), neformálně označovaný zkratkou jXD, je český no-
vinář, jeden z nejznámějších zastánců legalizace užívání 
marihuany. Dekontaminace jej požádala o rozhovor.

JUDra:

Rozvod

zeptali jsme se za vás: 
jak se mohu rozvést a kolik to stojí?

situace: 
Chci se rozvést, manžel/ka souhlasí, společné děti nemáme.

Řešení:
Můžeme se rozvést tzv. dohodou. Podmínkou je, že naše manželství trva-
lo minimálně 1 rok a alespoň 6 měsíců spolu nežijeme (můžeme bydlet 
v jednom bytě, ale každý hospodaří sám). Návrh na rozvod (žalobu) po-
dám okresnímu soudu v obvodu posledního společného bydliště. Je vý-
hodné, když manžel/ka připojí v žalobě svůj souhlas s rozvodem včetně 
podpisu (není třeba ověřovat). K žalobě připojím originál dohody o vypořá-
dání společného jmění manželů s úředně ověřenými podpisy obou man-
želů (v dohodě se rozdělí majetek, pohledávky i závazky, případně spo-
lečný nájem bytu a výživné na manžela/ku). Tuto dohodu musím přiložit, 
i když žádný společný majetek nemáme. Žaloba se podává ve dvou vyho-
toveních, přílohy se přikládají jednou (dohoda o vypořádání majetku a od-
dací list). Soudní poplatek činí 2.000 Kč.
Pokud potřebuji s návrhem pomoci, mohu se obrátit na Právní poradnu 
A.N.O. (ppano@asociace.org, tel.: 736 760 701).

O situacích, kdy se rozvést jeden z manželů nechce, nebo ve vztahu figu-
rují děti, budeme psát zase někdy jindy.

–Právní poradna A.N.O.–



Vše začalo ve 12 letech, kdy jsem jela s plaváním na 
soustředění do Itálie. Byli tam starší kluci, kteří se mi 
samozřejmě v mém věku líbili.
Ten den jsem se trochu chytla s  trenérkou a  byla 
jsem z  toho špatná. Jeli jsme zrovna autobusem 
z  aquaparku a  oni se hrozně smáli, jelikož jsem 
z hádky s trenérkou byla otrávená. Já jsem se ne-
smála. Takže jsem řekla 
svou osudnou větu: JÁ 
SE CHCI TAKY SMÁT.
Jeden z  nich mě slyšel 
a řekl, ať přijdu večer na 
pokoj, když se chci smát. 
Tak jsem večer přišla, 
šli jsme na pláž a  tam 
jsem si dala svého první-
ho jointa. Naprostá idyl-
ka: pláž, kluci a velká zá-
bava. Když jsem přije-
la domů, tak hned ten 
den jsem si marihuanu 
sehnala a  od toho dne 
jsem ji měla každičký den. Kromě pár dnů, kdy jsem 
byla nemocná a  tak, jinak opravdu pořád. Bylo to 
celkem stereotypní. Jednou rodiče měli podezření, 
ale já se z toho vymluvila, tak jako ostatně vždy a se 
vším. Prý jsem dokonalý lhář.
Asi tak po roce a  půl jsem šla s  kamarádkou ven 
a  zjistila, že je nějaká upovídaná, hrozně aktivní 

a má velké zorničky. Přiznala se mi, že si dala pervi-
tin. Chtěla jsem to zkusit, ale řekla ne, až budu starší 
tak možná. V tu dobu mi bylo 13 a něco a jí 17. Jen-
že já to chtěla teď a ne až budu starší. Takže jsem 
si o účincích a o chování lidí na pervitinu vše zjistila. 
A když jsem byla s tou holčinou, tak jsem se chovala 
přesně jako kdybych si dala. Řekla mi, že jsem úplně 

pitomá, ale že si to, když 
už jsem to měla, příště 
dáme spolu. Taky se tak 
stalo, můj plán vyšel.
První zkušenost s pervi-
tinem byla úžasná a i teď 
když už jsem čistá, si to 
pořád myslím. První půl 
rok jsem to měla jed-
nou týdně nebo častěji, 
jak kdy. Ale poslední rok 
to bylo horší, většinou 
jsem měla každý den 
a  později jsem utratila 
i 1000–1500 Kč denně. 

Vypadala jsem hrozně, ale rodiče mi věřili, že nic ne-
beru. Asi si to spíše nechtěli přiznat. Doma, jsem se 
také uměla chovat tak, jako bych nic v sobě nemě-
la a nebylo to na mně poznat. Peníze jsem většinou 
kradla rodičům, babičce a tak. Ale jelikož podniká-
me, mívali i větší obnos peněz v peněžence, tak si 
toho většinou nevšimli. Občas jsem vzala i něco ve 

příběh do dRog a zase ven



zlatnictví. Dělala jsem to tak, že jsem si koupila náramek, 
třeba za 300 Kč a zároveň něco ukradla, co mělo dale-
ko větší cenu. Prodavačkám nedošlo, že když už si něco 
kupuji, že bych mohla i něco ukrást. Pak jsem to proda-
la nebo vyměnila.
Poslední 3 měsíce jsem si i občas píchla. Ne proto, že 
jsem chtěla, ale proto, že občas jsem nesehnala, a  tak 
jsem šla za někým, kdo bere a on už měl jen rozpuště-
ný. Jednou jsem si dala hodně moc a tak jsem nepřišla 
domů. Nic se mi nestalo, jen jsem byla tolik, že jsem si 
chtěla užívat. Hledala mě i policie, nebylo vyhlášeno pá-
trání, jen mě v našem malém městě hledali na základě 

tátovi prosby. Děda mě našel ráno. Rodiče nic neudělali, 
jen byli rádi, že jsem doma. Udělali mi sice test na drogy, 
ale nějaký konkrétní na konkrétní drogu, kterou jsem ne-
měla, takže jsem se z toho opět vyvlékla. Ale ne na dlou-
ho. Tátův kamarád u policie, mladý kluk, si všiml, že jsem 
v nesprávné partě, v partě huličů a narkomanů a ten můj 
útěk byla pro něj poslední kapka. Zastavil si mě a říká, 
že se všichni zítra sejdeme na stanici, v civilu, ale že tam 
bude klid a řekneme jim to. Vůbec jsem tomu nepřiklá-
dala nějakou váhu a neřešila jsem to. V pondělí jsme se, 
já, táta, mamka a ten tátův kamarád policajt, sešli a on 
jim to řekl. 4. srpna 2008 jsem přestala.

Ze začátku to bylo jednodušší, pak to bylo daleko těž-
ší. Asi proto, že mi nejdřív nedošlo, že už jsem oprav-
du v koncích. Přišly noční můry a obrovské nepopsatelné 
chutě. Dnes je to dva a půl roku a jsem šťastná, že to tak 
dopadlo. Chutě mám pořád, ale lepší se to. Pořád chodím 
k terapeutovi. Studuji jazykové gymnázium a ráda bych 
se stala psychologem či právníkem, budu o to co nejví-
ce usilovat. Na gymnázium jsem se dostala jen proto, že 
jsem také tak trochu žila dvojí život. Mezi přáteli jako nar-
koman a doma a ve škole nejvzornější. Takže jsem měla 
i dobré známky. To bylo moje štěstí. A to vše také díky ro-
dičům. Moji rodiče mi dali druhou šanci, mám je nade 
vše ráda. Díky nim jsem teď ok. Vážím si jich a budu se 
snažit je už nikdy nezklamat. Ale to je jen na mně a já vě-
řím, že to dokážu. A ráda bych všem řekla, že s tím jde 
skončit. Není to jednoduché, ale jde vše. Budu sice závis-
lá celý život, ale já se s tím naučím žít. Vím to, nebo spíš 
v to věřím. To je asi stručně vše.

Niki, 17 let



Pražský útulek v  troji majitelé psích mazlíčků 
dobře znají. Pobýváte-li v Praze a přihodí se vám 
nějaká nepříjemnost, pak přesně tam vaše pejsky 
převezou. takovou nepříjemností může být cela 
předběžného zadržení, akutní intoxikace či zdra-
votní komplikace spojené s hospitalizací. zkrátka 
všechno to, kdy policisté či aktivní veřejnost usou-
dí, že nejste nadále schopni se o pejska starat.

V  tomto čísle Dekontaminace vám přinášíme rozhovor 
s Monikou, majitelkou fenky Aishy (možná, že ji někteří 
z vás znáte), která v útulku „dobrovolničí“.

Když mi do útulku v troji odvezou psa, jak ho můžu 
získat zpátky?
Tak nejprve zavolat na linku 156, ta je zdarma, Městská 
policie by vás měla přepojit. Pokud vám psa odebere pří-
mo Městská policie, je lepší nevolat a  rovnou tam při-
jít – v čistém oblečení, nezmaštění a nevykroucení o 180 
stupňů. Na lince nebo osobně se nejprve představím, po-
píšu psa a hlavně řeknu den, kdy jsem ho ztratil/a, pří-
padně kdy mi byl odebrán. Pokud řeknete, že nevíte, kdy 
jste o něj přišli, působí to velmi nedůvěryhodně.
Můžu říct, že v Troji mají obecně problém vydávat pejsky 
lidem, co jsou bez domova.

co všechno potřebuju, aby mi psa vydali?
Určitě platný občanský průkaz. A také peníze na zaplace-
ní výloh. Bez peněz a občanky vám psa nevydají.

a kolik je potřeba si připravit peněz?
To záleží na hodně věcech. Určitě se platí za vakcinaci, 
odčervení, odblešení a veterinární prohlídku, pak taky za 
krmení, to činí 50 Kč na den. Když budete reagovat rych-
le, připravte si okolo 1000 Kč. 
Pes ale může být nemocný, případně agresivní a bude se 
muset zavolat odchytová služba. Pak jsou samozřejmě 
náklady vyšší, než je uvedeno výše. Jen za výjezd odchy-
tovky se platí 500 Kč.

je vyžadován nějaký dokument o vlastnictví, na-
příklad očkovací list?
Ne, očkováky se zpravidla nevyžadují. Hledí se na reakci 
psa. Ta je vlastně dost důležitá. Když vás pes bude radost-
ně vítat, je to signál, že vás poznává a že chce k vám. Po-
kud na vás bude pes vrčet nebo se vás bude bát, je možné, 
že si pracovníci útulku vaše vlastnictví budou chtít prověřit.

co si myslíš o péči v útulku?
Kotce jsou celkem malé. Ale lidé, co tam makají, děla-
jí, co můžou.

co nějaké mýty, co se ohledně útulků tradují? jak 
je to s utrácením psů? utrácejí se psi, když jsou 
příliš nemocní?
Ano, psi se utrácejí, a hodně. Ale nikdy to není kvůli ná-
kladům na veterinární péči, ale proto, aby se netrápili. 
Často jim už není pomoci. Také se psi utrácejí z důvo-
du agresivity. Nově příchozí pes má půl roku na to, aby 
se zklidnil a  zvykl si na lidi. Pokud se „ochočit“ nedá, 
musí se utratit. Ještě mě napadá, že si lidé často mys-
lí, že se psům dávají výchovně elektrošoky. Tak to je taky 
jen mýtus.

takže jsou v troji pejsci, co to tam mají na dožití?
Ano, je jich tam celkem dost.

je něco, co bys vzkázala ostatním?
Asi tohle: pokud žije váš pes jen z fárek, buďte svědomi-
tí v odčervování. Snažte se je odčervovat 2x do roka, tzn. 
po půl roce. Odčervovací prášky jsou finančně nenáklad-
ná věc. Znám spoustu případů, kdy pes zemřel do 2 týd-
nů na škrkavky, jak jimi byl prolezlý.
A raději si nepořizujte bojová plemena, image je fakt na 
hovno…

–Hana–

psÍ ži
vot

Rozhovor s dobr
ovolnicí městské

ho útulku troja



terapeutická komunita sejřek

K-centrum je víceúčelové nízkoprahové zařízení, které nabízí pomoc li-
dem s drogovým problémem, jejich příbuzným a známým a informuje 
veřejnost o drogové problematice. Terénní programy nabízí služby dro-
govým uživatelů přímo v jejich přirozeném prostředí (ulice, byty, kluby).

Poskytované služby:
	výměna stříkaček (včetně filtrů, desinfekcí, vod, želatinových tobo-

lek, kondomů, mastí, vitamínů, těhotenských testů a ostatního zdra-
votního materiálu)

	zdravotní ošetření
	Testy na infekční nemoci (HIV, žloutenky B a C, syfilis) – pouze v KC
	informace – bezpečné braní, možnosti léčby, zdravotní, právní
	krizová intervence
	poradenství – motivační, podpůrné
	potravinový servis

Provozní doba Kontaktního centra
Po, St a Pá 8.00–16.00; Út, Čt 8.00–18.00

Provozní doba terénních programů
Po, St, Pá – Kyjov a okolí (8.00–15.30)
Út – Dubňany (12.00–17.30; v létě 12.00–20.00)
Čt – Veselí nad Moravou, Bzenec (12.00–16.30)

Kontakty:
Kontaktní centrum CHILL OUT
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel.: 518 611 589, 776 316 515, 
e-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz

terénní programy
tel.: 776 152 977, 518 613 192

www.kackokyjov.webgarden.cz

– celoroční rekreačně-ozdravné pobyty na vysočině
Krásná příroda v klidné oblasti hornosvratecké pahorkatiny vybízí 
nejenom k návštěvě, ale i k delšímu pobytu na statku v Sejřku, po-
blíž turisticky známého hradu Pernštejna. Ubytování je zde za pou-
hých 250 Kč (10 €) na osobu a noc s plnou penzí. Zájemci o tu-
ristiku, cykloturistiku a lyžování si přijdou na své, stejně jako mi-
lovníci agroturistiky (prasata, slepice, králíci, kočky, pes a zahra-
da). Speciální roční pobyty jsou pro zájemce připraveny tak, že se 
nemusíte o nic dalšího starat a pouze vklouznout do předem sta-

noveného rekondičního režimu, který může být ušitý každému zájemci přesně na míru. 
Vzhledem k tomu, že se Sejřek nachází ve velmi klidné oblasti, je rekreačně-ozdravné 
zařízení vhodné i pro lidi duševně nemocné, kteří se potřebují ze své nemoci zotavit.

K-centrum chIll out a terénní programy Kyjov

spektrum – káčko a terén na vysočině

Při cestách po naší republice vlakem, autem, na mopedu či kolmo, můžete zavítat do 
okresu Žďár nad Sázavou či Havlíčkův Brod. V tom případě neváhejte ve Žďáře nad Sá-
zavou využít služeb káčka (Žižkova 16) či terénního programu v dalších městech obou 
okresů. Z  fotografické brašny teréňáka nevytahujeme foťák, ale náčiní, kapsle, info, 
masti a sirky. Anonymita zaručena, vlídnost přislíbena.

Kontakt na domluvu místa a času kontaktu:
tel.: 777 816 722
web: www.spektrum.kolping.cz
Na sever od nás hledejte služby Laxusu, na východě Po-
dané ruce, na jihu a západě charitní programy U Větrní-
ku a Noe. 
Tak snad v naší části Vysočiny nebudete bloudit a v pří-
padně nouze vám bude záchranou naše logo s bludiš-
těm, které obsahuje cestu ven.



 

 

Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního injekčního náčiní, distribuce 
informací o věcech spojených s užíváním drog, základní zdravotní ošetření, 
případně hygienický a potravinový servis.

K-CENTRUM SANANIM 
Na Skalce 15, Praha 5, tel.: 283 872 186 
So–Po 13–20, Út–Pá 9–20 
Kontaktní místnost 13–18

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

STAGE 5 
Mahenova 4, Praha 5, Výměna Po–Út  
13–18, St–Pá 10–18; Kontaktní místnost 
Po–Pá 13–18; Fotostudio každé úterý 
13–17; tel.: 257 217 871, 605 319 926

K-CENTRUM BRNO 
Vídeňská 3, tel.: 543 246 524, Po–Pá  
10–16. Každá 1. středa v měsíci zavřeno.

K-CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ 
Říční 1252/3A, tel.: 495 513 977, Po–Pá 
9–18 (kontaktní místnost 13–18 hod.)

K-CENTRUM  
PARDUBICE 
Češkova 2701,  
tel.: 466 265 207 
Po–Pá 9–18 (kont. 
místnost 13–18 hod.)

K-CENTRUM CPPT PLZEŇ
Havířská 11, tel.: 377 421 374, 
731 522 288, Po–Pá 10–18  
kontaktní místnost  
Po, St, Pá 12–15 hod

K-CENTRUM KOLÍN 
Kutnohorská 17, tel.: 321 715 004,  
mobil: 777 847 071, Po–Pá 10–18

K-CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 13/47,  
tel.: 475 211 483, 475 210 626,  
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

K-CENTRUM OLOMOUC
Sokolská 48,  
tel.: 774 991 625, 585 220 034 

K-CENTRUM NYMBURK 
Velké Valy 995, tel.: 325 514 424  
Po–Pá 10–17

K-CENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162, tel.: 326 303 468, 
Po, St, Čt, Pá 10–17,  
Út 12–17

K-CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16,  
tel.: 387 201 738  
Po–Pá (mimo svátky) 10–18

 

 

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materál, základní 
ošteření, poradenství, krizová intervence, sociální práce, první pomoc.  
Informace o léčbách, bezpečném užívání drog, bezpečném sexu.

PRAHA – TP SANANIM
Út, St, Pá – 14–19 Centrum  
Po, Čt – 14–18 Sanitka, Vrchlického sady
tel.: 603 209 948, Út, Pá 14–19 P2 a P13, 
tel.: 774 002 235

PRAHA – NO BIOHAZARD 
Po 9.30–14.00  
St, Čt, So, Ne 15.00–19.30  
Praha 1, 2, 5, 7, 8; tel.: 605 883 994

PRAHA – STREETwORK DROP-IN 
tel.: 731 315 214
Po–Pá 12–17 Centrum, Praha 5
Po, Čt 21–23 Centrum
So, Ne 14–16 Centrum

PRAHA – TP ESET – HELP 
tel.: 721 240 191
Po – Praha 11, 4 a 10
St – Praha 14, Pá – Praha 8 a 7

BEROUNSKO, BENEŠOVSKO 
A PřÍBRAMSKO – TP MAGDALÉNA
tel.: 734 622 260, 603 478 707,  
737 603 698

BRNO – TP PODANÉ RUCE 
tel.: 776 377 734; Po–Út 13–19,  
Pá–So 13–22

ČÁSLAV, ČESKý BROD, KOLÍN, KUTNÁ 
HORA, PEČKY, ZRUČ NAD SÁZAVOU – 
OS. PROSTOR 
tel.: 777 650 030 

BAKOV NAD JIZEROU, MLADÁ BOLESLAV,  
MNICHOVO HRADIŠTĚ, ČELÁKOVICE, 
BRANDýS NAD LABEM, BENÁTKY NAD 
JIZEROU – CTP SEMIRAMIS 
tel.: 728 245 196

BĚLÁ POD BEZDĚZEM, LYSÁ NAD LABEM, 
SADSKÁ, MILOVICE, MĚLNÍK, PODĚBRADY, 
MĚSTEC KRÁLOVÉ – CTP SEMIRAMIS 
tel.: 724 087 925

KRÁLOVÉHRADECKý KRAJ – TP LAXUS 
tel.: 775 565 309, 776 626 309, 777 626 309

PARDUBICKý KRAJ – TP LAXUS
tel.: 774 626 302, 608 626 303

OLOMOUC, ŠTERNBERK, LITOVEL – TP 
PODANÉ RUCE 
Olomouc, tel.: 776 778 132; Šternberk, 
Litovel, tel.: 776 778 263

ČESKÉ BUDĚJOVICE, TýN NAD  
VLTAVOU, JIHOČESKý STREETwORK
tel.: 723 527 512

TP ÚSTÍ NAD LABEM, O.S. DRUG-OUT 
KLUB tel.: 723 936 131

Místo pro váš kontakt:


