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terénních programů a kontaktních center



Ačkoli by se mohlo zdát, že drogově závislí pro 
čistou stříkačku i přes plot skočí a jejich hlavní 
náplní dne je hledání terénních pracovníků po 
všech možných zákoutích města, opak je pravdou. 
A někdy to stojí tereňáky skutečně dost úsilí, než 
někde nějakého toxíka najdou.

Občas je to pro nás skoro něco jako hra: „Kdybych 
byl toxikoman, který se konečně dostal ke svojí dáv-
ce, kam bych se tady v okolí asi tak šel nastřelit?“ 
Obvykle pátráme po skrytých, málo frekventovaných 
anebo zcela opuštěných místech v blízkosti drogové 
scény. Často k nim vedou nezaměnitelné (toxi)stopy. 
Víčka od buchen, jehly, stříkačky, obaly od stříka-

ček, konzelínů, vod, kyselin, pyt-
líky s vatičkou uvnitř, ohořelé 

rozdělávačky a konzelíny, 
utržená dna od plecho-
vek, použité kondomy, 
ořezané bužírky a různé 
zbytky „fárek“.

Úvodník

Při představě, co všechno se na jednom místě ode-
hrává, nám nebývá zrovna dobře. Obraz člověka, kte-
rý se našlehává na močí čpícím místě, mezi výkaly 
a roztahanými „fárkami“, může být možná silným 
záběrem do filmu, naživo je to spíš hnus. 

Někdy se na těchto místech s nějakým toxíkem 
potkáme a on pak bývá často překvapený, že jsme 
ho našli. Přitom to není zas tak složité. Na toxibor-
del máme radar a ten se většinou nemýlí. Najde vás 
takhle vlastně úplně každý. 

Takže pokud chcete být nenápadní, uklízejte po sobě.
–TRMX–
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být čistý?

–Nikol–

Petra: „Čistota je, že nejsem cejtit.  
Je to důležitý, ale těžký udržet. Podívej 
se na moje ruce.“
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Jan: „Půl zdraví. A používat  

kondom, aby to bylo bezpečný.“

Josef: „Čistota je pro mě především spojená s klidem. Mám špinavý boty, jsem neklidnej. Mám absťák, jsem taky neklidnej.“

Jarda: „Po 12 letech jsem si dal a bylo mi blbě. Posral jsem to.“

Jindra: „Bejt čistej na duši a čistá 

planeta bez drog, ale na trávu ať mi 

nikdo nesahá.“

Milan: „Svoboda. Můžu si dělat, co 

chci. Když beru, musim vstát a shánět. Je 

to zodpovědnost a starost.“

Míla: „Život bez drog. Normální 

život. Máš větší šanci být šťastný. Drogy 

ti změní chování, vztahy s okolím.“

Adam: „Automaticky výhru. 

Pevnou vůli a charakter. Někdo to  

dokázal a vždycky sám bez pomoci. 

Nikdy není pozdě.“

Štepa: „Nebejt spodina společnosti. Vem si třičko s dírama, ucházej se o práci a uvidíš, jak se na tebe budou koukat. Taky pro mě znamená zdraví a mít kolem sebe víc přátel.“

Joska: „Dávat sobě sílu,  

abych přežila.“

Julča: „Zvítězit sama nad sebou.“

Roman: „Dva tejdny nefetovat, nebo třeba čtvrt roku. To už je bejt čistej.“

Dáda: „Zbavit se závislosti. 

Dosáhnout jistýho stupně regenerace 

organismu. Bejt svobodnej.“

Sandra: „Fyzická a duševní  

svoboda. Mít u sebe děti.“

Karel: „Bejt střízlivej a nesmrdět.“

Pepa: „Čistota se mi vyhejbá. Vím, že 
je to důležitý, ale nemám na hygienu čas.“

Péťa: „Jiný a lepší život. Nebrat vše, 

co mě může kontaminovat, a nechlastat.“
Co pro vás znamená



Hlavní nádraží
Pro mnoho lidí je to „centrum dění“ drogového 
světa. Víte, že se tu dá také umýt? Sprchy zde 
najdete dvoje. Stojíte-li pod informační tabu-
lí o vlacích uprostřed, tak vpravo vede jižní 
průchod k vlakům a vlevo severní. Sprchy mají 
stejné podmínky, mají jen rozdílnou otevírací 
dobu. Stojí 50 Kč a můžete v nich strávit 30 mi-
nut. Nemáte-li ručník, pak zaplatíte 20 Kč. Není 
to žádná záloha (dvacka se vám nevrátí), proto 

je lepší mít svůj. Sprchy jsou čisté a jsou zde 
samozřejmě i záchody, také za dvacku.
A jaká je otevírací doba? Sprchy fungují po celý 
týden, ty na jihu od 3.00 do 0.45, ty na severu od 
6.00 do 22.00.
Pozor, pozor! Na Hlaváku můžete narazit ještě 
na dvoje značení sprch, a to u schodů po levé 
i pravé straně nádraží. Uvnitř se pak dočtete, 
že sprchy nefungují a bohužel asi ani fungovat 
nebudou, takže musíte využít ty v hale.

Jak nebýt jako prasátko, když ne-
máte doma ideální podmínky k hy-
gieně (pěknou vanu či sprchový 
kout s teplou a studenou vodou)? 
Jelikož vím, že spousta z vás bydlí 
ve stanech či squatech, kde tento 
(nad)standard není, mám pro vás 
pár tipů, kde se v Praze legálně 
a celkem pohodlně umýt.

Nádraží Holešovice
V Holešovicích také najdete sprchy. Vystupte 
z metra směrem k vlakovému nádraží a hledejte 
nápis umývárna, WC.
Fungují po celý týden od 6.00 do 22.00. Za cenu 
50 Kč jich můžete využít po dobu 20 minut. 
Ručník stojí 20 Kč.
Mají zde i širokou síť vedlejších služeb, jako 
možnost zakoupení holítek či intimních potřeb. 
Vše za poplatek.

Jak se udržet  
v Praze 
v čistotě



na recepci, vyfasujete žeton a můžete prát. 
Je zde sympatické prostředí, k dispozici 
je wi-fi a místa k sezení, navíc dostanete 
k praní nápoj. Vůbec se sem nebojte.
Otevřeno mají denně od 8.00 do 20.00.
V období od května do října mají otevřeno 
od 8.00 do 21.00. Poslední praní a sušení 
je do 19.30. Běžné praní 5 kg prádla stojí 
79 Kč.

–krck–

Palackého náměstí
Na Palačáku najdete sprchu při výstupu 
z metra po pravé straně u WC. Stojí 30 Kč 
a jsou na 10 minut. Platí se zde záloha na 
ručník 20 Kč, která vám bude po odevzdání 
ručníku vrácena. Záchod stojí pětikorunu.
Otevřeno mají v pracovní dny od 6.00 do 
21.00, v sobotu, neděli a během svátků od 
8.00 do 20.00.

Pracovníci hajzlíků a sprch jsou většinou 
milí lidé, takže se chovejte slušně, buďte pří-
jemní a vše bude v pohodě. Ještě upozorně-
ní: choďte na sprchování vždy včas. Pokud 
dorazíte 20 minut před zavíračkou, nebudou 
z vás moc nadšení. Vyšetřete si proto aspoň 
půl hoďky, ať je čas to potom ještě sklidit.

Dále je pro vás k dispozici sprcha v káčku 
Na Skalce, a to od úterý do pátku, od 9.00 
do 12.00. Ošetřovaní či těhotné mohou po 
domluvě přijít i kdykoliv jindy.
Pokud jste registrovaní v Naději, můžete se 
osprchovat i tam.

Kde se dá vyprat?
Veřejnou prádelnu najdete na Korunní 14. 
Je to ulice nad Náměstím Míru. Prádelna se 
nachází ve spodní části, skoro hned za koste-
lem. Chodí sem studenti či cizinci a lidi, co 
nemají doma pračku. Přijdete, zazvoníte si 

P a n  S m a ž k a  a  r e l a p s

Víš, přestat brát
drogy je těžký.

Abstinovat, bojovat 
s chutěma a tak...

Jenže najednou 
přijde situace šup..

a ujedou ti nohy



CDP Havířov, Michal Fabian  
(Soc. služby města Havířova):
„Hygienický servis poskytujeme zdarma a jeho 
využití je v průběhu dne časově omezeno, a to 
v době provozu kontaktní místnosti. Na sprchu 
mají klienti maximálně 15 minut, a to proto, 
aby se v průběhu provozní doby dostalo i na 
ostatní. Na sprchování je omezená kapacita teplé 
vody. Holící břity a pěnu na holení klientům 
neposkytujeme.
Praní a sušení prádla poskytujeme v našem 
kontaktním centru 1× týdně bezplatně. Druhá 
pračka v daný týden je zpoplatněna symbolickou 
částkou 10 Kč. Vyprané prádlo si klienti odnášejí 

s sebou, nebo mají možnost si jej ponechat na 
dosušení na sušáku v kontaktním centru do 
druhého dne. V případě potřeby si klienti mohou 
zapůjčit žehličku a prádlo si vyžehlit (zdarma).“

KC Břeclav, Barbora Janyová, DiS.  
(Oblastní charita Břeclav):
„Hygienický servis sprchy je u nás nabízen všem 
klientům, s tím, že na osprchování mají 10 minut. 
Nabízíme šampon, mýdlo a ručníky. V případě 
zájmu máme v nabídce i jednorázová holítka (2 Kč 
za kus) a pěnu na holení. Ve sprše se může v jednu 
chvíli zdržovat pouze jeden klient. V rámci hygieny 
a čistoty máme v KC i zastřihovač, vlasů i vousů.

V naší nabídce služeb je i možnost vyprat a usu-
šit si prádlo. Pereme 4 dny v týdnu (po–čt) s tím, 
že každý klient má nárok na max. 2 pračky 
týdně. Služba praní je za pětikačku za pračku. 
Pokud klient potřebuje prádlo ještě v tentýž 
den a přinese ho včas, je možné mu ho i vysušit 
v sušičce, případně na sušácích do dalšího dne. 
Klienti si čisté prádlo musí vyzvednout do 3 
pracovních dnů po vyprání, jinak prádlo putuje 
na charitní šatník.“

KC Charáč, Uherské Hradiště,  
Vláďa Kaška (Podané ruce, o. p. s.):
„Pračku omezujeme pro osobu na dvě pračky 

Sprcha  
a praní vSprcha  
a praní v

„Za jakých podmínek (pokud vůbec)  
nabízíte vašim klientům sprchu a vyprání?“

Zeptali jsme se nekolika kontaktních 

center, jak je to u nich s možností 

hygieny a praní prádla.



týdně, aby se nám praní prádla nedostávalo do 
systému směnného obchodu, s čímž jsme se 
setkávali. Máme dva skládací sušáky, a pokud je 
na nich mokré prádlo, nelze přijímat další. Z hy-
gienických důvodů nepřijímáme špinavé prádlo 
do zásoby. Maximálně tak večer na jednu pračku, 
která se dá prát ráno.
Sprcha má omezení na 20 minut pobytu. Kdo to 
soustavně porušuje, má pak vysloven zákaz na 
určitou dobu. K holení zdarma nabízíme jednorá-
zová holítka. S klienty (i klientkami) to dělá divy 
a na ÚP chodí upravení a voňaví, což místní pra-
covnice oceňují a pak nám pro ně posílají např. 
kávu, kterou jim tam občas někdo nechá.“

KC Karlovy Vary, Richard Vodička  
(sdružení Světlo Kadaň):
„Sprchu je možno využít v rámci provozní 
doby. Pobyt ve sprše je max. 15 minut. Vstup 
pouze jednotlivě a samozřejmě platí udržování 
pořádku, tj. každý si po sobě uklidí a vytře. Platí 
zákaz zamykání se ve sprše (dveře jsou zevnitř 
zamykatelné).
Klientům nabízíme zdarma jednorázová holítka 
a někdy i pěnu na holení.
Pereme maximálně 3 kusy oblečení na osobu 
a den. V pračce nepereme hromadně spodní prád-
lo, boty, batohy, ponožky, ložní prádlo, klient 
má možnost si přeprat ručně. Prádlo k vyprání 
předávat zásadně bez zapomenutých buchen 
v kapsách, kapucách a podobně (v opačném 
případě následují postihy např. i formou plotů). 
Prádlo vyzvedávat nejpozději do sedmi dnů po 
vyprání, jinak bude nabídnuto v sekáči.“

KC Ostrava, Bc. Beáta Oravcová 
(Renarkon, o. p. s.):
„Sprchu a vyprání věcí poskytujeme našim klien-
tům pod podmínkou, že jsou naše cílová skupina 
(vyplní se in-come, stanoví se cíl, založí karta – 
za těchto podmínek víme, že klient je uživatelem 
návykových látek). Klient má právo na vyprání 
jedné pračky za týden, tzn. dá prádlo v úterý 
a další týden v úterý si ho může vyzvednout. Vše 
je poskytováno zdarma.
Klienti mají možnost se vysprchovat 1× za den. 
Mají k dispozici tekuté antibakteriální mýd-
lo. Ručníky musí mít z hygienických důvodů 
svoje. Poslední sprcha může být půl hodiny před 
uzavřením KC. Taky tato služba je poskytována 
zdarma.“

„Jaké máte s koupáním a sprchová-
ním klientů u vás zkušenosti?“

KC Břeclav, Barbora Janyová, DiS. 
(Oblastní charita Břeclav):
„Občas si klienti zapomínají vyzvedávat svoje 
vyprané a usušené prádlo ve stanovené lhůtě 3 
dnů, takže prádlo putuje na šatník. A co šatník 
schvátí, už nikdy nenavrátí. Několikrát se nám 
stalo, že před vložením prádla do pračky klienti 
tvrdili, že si kapsy již několikrát prohlédli a nic 
tam jistojistě není. Po skončení pracího cyklu 
se vytáhlo prádlo pokryté kousky papírových 
kapesníčků. Problém je vesměs s různými obsahy 

kapes, kapesníčky počínaje a buchnami konče, 
což se prohlížením kapes přímo před praním daří 
částečně eliminovat.“

KC Charáč, Uherské Hradiště,  
Vláďa Kaška (Podané ruce, o. p. s.):
„Od amnestie v lednu 2013 se pračka prakticky 
nepřestala točit a před sprchou se tvoří téměř 
fronty. Nevýhoda je v tom, že máme sprchu spo-
lečně s WC, takže je třeba korigovat, aby bylo 
možné v rozumném časovém intervalu zabezpe-
čit i tyto základní fyziologické potřeby. 
Dal jsem svůj osobní střihací strojek do káčka, 
což bylo vděčně přijato a využíváno. Ten strojek 
po dvou letech někdo čórnul. Po pár letech přine-
sl svůj starý strojek kolega a ten je tu doposud.
Nápory na hygienu v letních měsících slábnou. 
V dobách náporů mluvíváme s těmi, kdo mají 
možnost využít tyto služby jinde (azylák, ubytov-
na), ať to dělají, abychom to mohli nabízet těm 
v nouzi, což zatím všichni tak nějak respektují.

KC Karlovy Vary, Richard Vodička 
(sdružení Světlo Kadaň):
„Občas se nám stane, že klienti přetáhnou 
maximální dobu určenou k pobytu ve sprše, což 
se dá v některých případech tolerovat. Co však 
netolerujeme, jsou právě již zmiňované zapome-
nuté špinavé buchny v prádle určeném k vyprání. 
To se nestává nijak často, ale v ojedinělých pří-
padech ano. Vždy se snažíme dohledat konkrét-
ního uživatele, kterého se věc týká, a ten je poté 
určitým způsobem sankcionován.“

–ala–
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U Ž  V Í M  P R O Č . . . . . .  M Á M  F I L T R O V A T  S U B Á Č !
Výroba subutexu
Smíchá se za sucha laktóza, kukuřičný škrob, 
mannitol, povidon K30, kyselina citrónová 
a citronan sodný. Do této základní směsi 
tvořící 98 % tablety se přidá hydrochlorid bu-
prenorfinu (2  %) a vše se promíchá. Poté se 
směs zvlhčí, aby se dobře propojila, částečně se 
vysuší  a následně vytvaruje do tablet. Označí 
se logem a dosuší.

Tableta subutexu / suboxonu váží 400  mg. 
Z  toho je obsah buprenorfinu (účinný opioid) 
pouhých 8 mg, čili 2 %.

Filtrujte!
Velká řada injekčních uživatelů subutexu, 
subo xonu či Ravaty stále nefiltruje. Tím si 
zanáší a ničí žíly velkým množství tzv. pojiv, 
látek, které drží dohromady tabletu, ale vám 
žádný účinek drogy nepřináší.

Buprenorfin je v léku obsažen ve formě soli 
(hydrochloridu), čili se rozpouští ve vodě.

Filtrováním tedy nepřicházíte o účinnou látku, 
pouze jeho pomocí odstraníte pojiva (laktózu 
apod.). To jsou jen „sladká lepidla“, která jsou 
v žíle potravou pro bakterie a zvyšují riziko 
infekcí. Rovněž ucpávají drobné žíly a zhoršují 
zásobování organismu krví i hojení. Dochází 
také k  poškrábání žilních stěn a srdce. Na 
poškrábaných místech se hojně množí bakterie.

Toto platí také pro lék Vendal retard.

141017_vyroba_subutexu_1format_uprava.indd   1 17.10.2014   10:41:33
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Výroba subutexu
Smíchá se za sucha laktóza, kukuřičný škrob, 
mannitol, povidon K30, kyselina citrónová 
a citronan sodný. Do této základní směsi 
tvořící 98 % tablety se přidá hydrochlorid bu-
prenorfinu (2  %) a vše se promíchá. Poté se 
směs zvlhčí, aby se dobře propojila, částečně se 
vysuší  a následně vytvaruje do tablet. Označí 
se logem a dosuší.

Tableta subutexu / suboxonu váží 400  mg. 
Z  toho je obsah buprenorfinu (účinný opioid) 
pouhých 8 mg, čili 2 %.

Filtrujte!
Velká řada injekčních uživatelů subutexu, 
subo xonu či Ravaty stále nefiltruje. Tím si 
zanáší a ničí žíly velkým množství tzv. pojiv, 
látek, které drží dohromady tabletu, ale vám 
žádný účinek drogy nepřináší.

Buprenorfin je v léku obsažen ve formě soli 
(hydrochloridu), čili se rozpouští ve vodě.

Filtrováním tedy nepřicházíte o účinnou látku, 
pouze jeho pomocí odstraníte pojiva (laktózu 
apod.). To jsou jen „sladká lepidla“, která jsou 
v žíle potravou pro bakterie a zvyšují riziko 
infekcí. Rovněž ucpávají drobné žíly a zhoršují 
zásobování organismu krví i hojení. Dochází 
také k  poškrábání žilních stěn a srdce. Na 
poškrábaných místech se hojně množí bakterie.

Toto platí také pro lék Vendal retard.
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Co to vlastne je?
Miliaria, česky potničky, jsou častým one-
mocněním ekrinních potních žláz. Tyto žlázy 
tvoří pot a spolu s mazem vytvářejí ochran-
nou bariéru, která je důležitá pro termore-
gulaci, vylučování a hydrataci nejvrchnější 
vrstvy pokožky. Žlázy také vylučují většinu 
toxických látek, které do sebe dostanete. 
Jsou velmi malé a máme je v podstatě všude. 
Nejvíce jich máme na dlaních a ploskách 
nohou, proto si také často stěžujete na své 
upocené nohy. Při maximální stimulaci naše 
tělo může vyprodukovat až tři litry potu za 
hodinu. Pot také vydává pach, což je dáno 
především jeho bakteriálním rozkladem. 

Kdy se potíme?
Rozlišujeme několik druhů pocení. Jeden 
z druhů je pocení na základě termoregulace, 
což znamená, že naše tělo se snaží udržet 
ideální teplotu. Dalším je tzv. gustator-
ní pocení související s jídlem. To vzniká 

nejčastěji při konzumaci horkých a ostrých jídel. Při 
psychické nepohodě se aktivuje emocionální pocení. 
Pocení farmakologické znáte jistě také. Tělo tímto 
potem vylučuje toxické látky, například zbytky drog.

Jak vznikají potničky?
Jejich vznik je dán produkcí mazu, 
zpocením a následným ucpáním pot-
ních žláz za podmínek zvýšené teploty 
a vlhkosti prostředí. Typicky provázejí 
užívání stimulačních drog, kdy častěji 
dochází k přehřívání těla. Dalším fak-
torem, který pocení zhoršuje, je těsný 
a neprodyšný oděv. Potničky se více 
vyskytují i při horečce a při užívání 
opiátů. Na těle se objevují drobné čer-
vené papuly (pupínky) a pustuly (nešto-
vičky – drobné kožní útvary vyplněné 
hnisem). Mohou velmi svědit až pálit. 
U dospělých lidí se nejčastěji objevují 
na trupu a krku, ale i dalších částech 
těla. U toxikomanů se často setkáváme 
s následnou impetiginizací potniček 
– rozsáhlejší infekcí kůže. Potničky si 
totiž rozškrábou nebo roznípají, a tím  
si do vzniklých ran zanesou infekci.           –Nikol–

Miliaria
neboli potničky

Boj s potničkami
• Potničky neškrábat ani nenípat
• Omezit fyzickou námahu v teple, 

více odpočívat
• Nosit lehké bavlněné oblečení,  

denně ho měnit za čisté
• Pít denně 2–3 litry vody 
• Pravidelně se sprchovat
• Přidat vitamíny 



Čistý 
podchod

P
rojekt Čistý podchod jsme 
zahájili v září 2013. Hlavní 
podnět pro tento projekt 

je poskytnout veřejnosti trochu 
jiný pohled na uživatele návyko-
vých látek.

Hlavním smyslem projektu je 
aktivní zapojení klientů terénní-
ho programu plzeňské organiza-
ce Point 14 do „něčeho“, co má 
smysl a přinese užitek pro město, 
občany, i samotné klienty.

O co jde  
a jak projekt probíhá?

Pravidelně, každý čtvrtek 
terénní pracovníci spolu s klienty 
kontaktního centra uklízí veřejný 

podchod u Centrálního autobusového 
nádraží v Plzni. V určitou hodinu se klienti 

sejdou s terénními pracovníky před organiza-
cí Point 14. Klienti dostanou vesty, náčiní na 

úklid, a pustí se do práce. Akce je podporována 
odborem Bezpečnosti a prevence kriminality 

MMP, který poskytuje klientům za vykonanou 
práci odměnu ve formě bagety a minerálky.

Pro klienty vidíme přínos v tom, že mají lepší 
postoj k samotné práci. Učí se základním dovednos-

tem a principům práce – chození včas, pravidelná 
účast, samostatná činnost a jiné. Pravidelnost akcí 
vede klienty k větší zodpovědnosti a zdrženlivosti 
v užívání návykových látek po dobu trvání úklidu. 
Někteří se alespoň v užívání těchto látek omezují 

tak, aby byli schopni činnost vykonávat.

Kromě projektu Čistý podchod se klienti mohou 
v rámci volnočasových a zájmových aktivit terénní-
ho programu Point 14 zapojit i do společných výletů 

(opékání buřtů), sportovních odpolední (fotbal, 
stolní tenis…) atd.

Věříme, že tyto společné aktivity přinesou do života 
těch, kteří to potřebují nejvíce, mnoho dobrého 

a užitečného.
–Point 14–

A jak se k podchodu 

vyjadřují klienti?

M.: „Akce Čistý podchod se zúčastňuji pravi-

delně, ani ne tak kvůli odměně ve formě bagety 

a minerálky (i když potěší), ale spíše kvůli tomu, 

že mám příležitost vykonat něco užitečného. Budu 

rád, pokud tato akce bude i nadále probíhat.“

Punky: 
„Neděláme to pro sebe, děláme to pro druhý.“

D.: „Je to dobrý, 
za práci dostanem 
koláče.“

Pitty: „Chodí tam lidi, 
který znám dlouho a je 
tam sranda.“

Adam: „Děláme to pro dobro lidí, aby viděli, že neumíme jenom fetovat a dělat bordel.“

Zdeňka: „Akce Podchod se zúčastňuji, abych  

podpořila dobrou věc, ale hlavně kvůli bagetě!!!“

Jitka: „Chodím tam 

proto, že je to pro 
čistou Plzeň.“

Buri: „Baví mě to 
a těším se na bagetu 

– hlavně kuřecí.“



Drogový bulvár

Lékař drogoval pacienta, aby získal miliony. Dostal 7,5 roku z Opilá žena ukradla koně a odjela na něm vykrást obchod s alkoholem! 

z ŠPANĚLÉ HLEDALI NA ČLUNU DROGY. NARAZILI NA MAROCKÉHO KRÁLE z Ve Vietnamu uprchlo přes 400 drogově závislých 
z povinné léčby z Zdrogovaná žena vběhla pod tramvaj, pak pokousala policistu z Zabavili mi i ústní vodu, vzpomíná na týden mezi 
narkomany manažerka z České spořitelny z Před soudem stanul plukovník Národní protidrogové centrály, měl krýt výrobu drog z

Chceš práci? 
NAPŘED SE VYMOČ!
Nezaměstané, kteří se v Německu vydají na úřad 
práce, může čekat nemilé překvapení. Pokud má 
totiž úředník podezření, že uchazeč užívá drogy 
nebo alkohol, může po něm požadovat podstou-
pení testů na drogy. Když dotyčný odmítne, má 
na úřadě smůlu. Postup letos oficiálně posvětil 
i soud, když zamítl žalobu jedné z klientek úřa-
du, která zmíněnou proceduru považovala za 
(diskriminační) zásah do osobních práv.

Speciální náramky 
mají v Londýně dostávat lidé, kteří v opilosti 
překročili zákon. Zařízení, které má dotyčný 
připevněno na kotníku, v půlhodinovém inter-
valu měří hladinu alkoholu v potu svého maji-
tele. Pokud detekuje alkohol, odešle informaci 
probačním úředníkům, kteří pak uvědomí soud. 
Nový způsob kontroly provinilců má být vý-
razně levnější alternativou klasického vězení, 
v USA má navíc systém již ověřenou účinnost –  
opilecká kriminalita údajně výrazně klesla.

Německý poslanec
Michael Hartmann se veřejně přiznal k uží-
vání krystalického metamfetaminu. Stalo se 
tak poté, co ho jako svého zákazníka ozna-
čil jeden ze zatčených drogových dealerů. 
Jednapadesátiletý poslanec tvrdí, že si koupil 
pouze malé množství a užíval ho jen krátce. Na 
vysvětlenou uvedl, že mu droga pomáhá lépe 
pracovat. Vzhledem k tomu, že nebyl z ničeho 
obviněn, důvod pro složení funkce prý nevidí, 
a nadále zůstane poslancem.

VOLBY SE BLÍŽÍ…
Říjnové komunální volby jsou za dveřmi a média tak opět zaplavily předvolební sliby. Už počátkem září se 
po večerní návštěvě Václaváku nechal slyšet ministr financí Babiš, když vyčetl současnému vedení Prahy 1, 
že má v centru města špínu a dělá metropoli ostudu. Starosta Lomecký se hájil tím, že na nepřizpůsobivé 
nemá páky, že je prostě z centra nemůže vyhodit jen proto, že se někomu nelíbí jejich vzhled. "Kdyby si šel 
pan ministr Babiš například zaběhat do Vrchlického sadů a pak se upocený v teplácích zašel občerstvit na 
Václavské náměstí, měli bychom jej nechat zatknout a odvézt z Prahy 1, protože by nebyl slušně oblečen, 
byl by uřícený a trochu zapáchal?“ ptá se Lomecký.
Pro příští rok slíbil "tvrdé tažení" proti výrobcům a dealerům drog i sám premiér Sobotka. Sociální demo-
kraté na Praze 4 šli pak v kampani ještě dál a na plakátech slibují téměř ráj na zemi: „Z Nuslí vyženeme 
pouliční živly“ nebo „Vyženeme narkomany od škol!“ Na hasiče pak myslí hnutí Pro Prahu.



Čistota drogČistota drog
Myslíte si, že jsou vaše drogy čisté? Odpověď zní – nejsou! 
I ten nejčistší perník od nejlepšího vařiče není látka 
vhodná pro nitrožilní aplikaci. To, že to dělá spousta 
lidí, tento fakt nevyvrací. Pořád je to totiž neurotoxický 
jed a ten se do žil prostě nehodí. Samozřejmě se tam 
nehodí ani další látky, i když se může zdát, že jsou pro 
to jak dělané. Podívejme se tedy na pár rozdílů, které 
jsou mezi látkami z ulice a látkami vyrobenými v labo-
ratořích farmaceutických firem.

Proto, když už berete, nekupujte drogy z ulice. Je zde mnohem pravděpodobnější, 

že je někdo naředil. Subáč si po vyloupnutí rozpulte nejlíp děličkou a okamžitě 

schovejte do čistého pytlíku nebo třeba kapsle. Filtrujte, a když si nejste jistí, co 

jste to koupili, zkuste to vykouřit z plechu, než si to dáte do žíly.
–Vojta–

Látky vyrobené v laboratoři
• Jsou vyrobeny a baleny ve sterilním 

prostředí.
• Vyrábí je osoba k tomu kompetent-

ní, např. chemik.
• Výsledný produkt je vždy vyroben 

z látek v přesně daném poměru, to 
znamená vždy stejně silný.

• Látka je schválená státním úřadem 
pro kontrolu léčiv, předepisuje 
ji lékař v konkrétních případech 
k tomu vhodných a je k ní příbalový 
leták, kde se dočtete, jak se užívá.

• Látky prochází přísnými testy, aby  
mohly být uvedeny na trh.

Látky z ulice
•    Většinou nebývají vyrobeny ve sterilním prostředí, ba  

   naopak, dost často jsou vyrobeny třeba na sporáku vedle  
   čínské polívky.

•    Vyrábí je kdekdo a zpravidla to nebývá chemik.
•    To, z čeho jsou vyrobeny a kolik tam toho je, nikdo neví,  

   a snad to ani neřeší. Hlavně, že je co prodat. Vezměme si  
   např. drogu Funky. Kdo z vás ví, co si to vlastně vpravuje  
   do tak intimního místa, jako je lidská žíla?

•    Nikdy nevíte, jak je droga silná, dokud to nezkusíte.
•    Příměsi, které jsou do už tak nečisté drogy na 

ulici za účelem většího výdělku přimíchány, 
mohou být škodlivější, než samotná droga.

•    Nesmíme zapomenout na skladování  
    těchto látek. Taková v několika rukách 
  požmoulaná půlka čtvrtky subáče je  
 zoologická zahrada bakterií, které čekají,  
 až vám budou moci na srdci způsobit  
 třeba endokarditidu, v lepším případě  
 absces nebo flegmónu, kdekoliv na těle.



Reportáž G lastonbury, kromě toho, že má přízvisko nejšpinavější, je 
také nejstarší a jeden z největších festivalů na světě. Je to 
zcela originální festival současných múzických umění. 

Kromě spousty super hudby tu totiž uvidíte ještě řadu dalších 
super věcí. Například cirkus. Na visuté hrazdě artisti předvádí 
své umění, visí si za ruce v obrovské výšce, až se tají dech. 
O kus dál stojí na žebříku týpek, má pusu od ucha k uchu 
a baví lidi nejen striptýzem, ale i veselými vtipy. Cestou 
po areálu potkává člověk nejrůznější lidi, zvířata, bytosti 
a objekty. Tím chci říct, že je to místo rozmanité na masky 
a nejrůznější převleky. Když se tak procházíme po areálu, 
uvidíme značku „Stop, zpomal. Zde si hrají děti a hippíci.“ 
Tak zpomalujeme a užíváme si kytičkové prostředí, veselou 
stage plnou hudby a sezení na koberci. Úplně nahoře na kopci 
se hrdě tyčí nápis Glastonbury. Hned pod ním je dominanta 
– barevná věž Ribbon Tower. Odsud je jeden z nejúžasněj-
ších pohledů na celý festival, a to jak ve dne, tak v noci. Na 
kopečku vedle je zase kamenný kruh Stone Circle, kde se dějí 
různé okultní věci a plní balónky rajským plynem. Zde se pak 
nachází také velký kamenný drak. Teprve až po návratu jsme 
se dozvěděli, že těsně nad ním je ještě tajná stage. Je vám to 
divný, tajná stage? To je na Glastonbury normální, prostě tu 
jsou tajné stage a občas probíhají tajné koncerty.

GLASTONBURY
O Glastonbury se říká, že je to nejšpinavější festival na světě. Je to 

proto, že v době jeho konání vždycky prší, tudíž je všude spousta bahna 
a všichni jsou špinaví. Glastonbury je festival, který se koná každý rok 
koncem června v Anglii na Worthy Farm. Přes rok slouží tato farma 

jako pastva pro krávy. Po dobu festivalu jsou krávy v kravíně a pět dní 
se zde paří. Na Glastonbury jezdí zhruba 200.000 lidí. Jak je to doo-

pravdy s tím bahnem, jsme zjistili přímo na festivalu.



G lastonbury v noci je také ohromný záži-
tek. Představte si stage, kde nad vámi ční 
obrovský pavouk, šlehá plameny a vysílá 

lasery a strobosvětla do dalekého okruhu. 
Uprostřed pavouka sedí dýdžej a mixuje 
drum'n'bass. V noci také ožívá čtvrť Shangri-
La, která představovala letos peklo. Je to místo 
ujetosti a temnoty, celé to připomíná uměleckou 
technoparty. Jsou tu různé vchody do klubů. Do 
jednoho například můžete jen s tetováním. Ale 
bacha, uvnitř byli ďáblové a čertice! A jak jsem 
se tam dostala i bez tetování? Měla jsem nale-
povací :-) Shangri-La bylo, než se tento festival 
stal monstrózní akcí, cílem hlavně travellerů. 
Vedle pekla Shangri-La žije hotel s transsexuál-
níma prostitutkama, a hned vedle duní panelák 
nabořený obrovským autem. V noci opravdu 
koukáte třikrát a nevěříte vlastním očím. Areál 
je obrovský, na cestu do stanu počítejte tak 50 
minut, ať jste kdekoliv.

H lavní stage na Glastonbury je Pyramid Stage. 
A jak název vypovídá, je to pódium, které 
má střechu ve tvaru pyramidy. Před ní je 

jediná obrovská zelená, později úplně bahnitá 
plocha, kam se vejde hafo lidí. Ale například mi-
nulý rok na Rolling Stones bylo přeplněno. Letos 
bylo nejvíce lidí na koncertě Dolly Parton, a pak 
asi na Metallice. My si dobře užili Lilly Allen.

J aká je tam atmosféra? Nepopsatelná!!! Pro 
celou Anglii je Glastonbury velký svátek, 
takže jsou prostě všichni happy a free. Je 

normální potkat neznámýho týpka, který vás 
obejme (a nic vám nelohne!), lidi se vás ptají, 
jestli je vše OK, a když jsem někde stála sama, 
už jsem se bavila s paní z Walesu… Atmosféra 
prostě úžasná.

A  jak je to tam tedy s tím bahnem? No je 
tam! Čtyři dny v holinkách, déšť se střídal 
se sluncem, ale jsme obohaceni životními 

zážitky. Tak to je Glastonbury.
–KRCK–

Představte si stage, kde nad 
vámi ční obrovský pavouk, šlehá 
plameny a vysílá lasery a stro-
bosvětla do dalekého okruhu.

Vedle pekla Shangri-La žije hotel 
s transsexuálníma prostitutkama, 
a hned vedle duní panelák  
nabořený obrovským autem.



Můžete vaší organizaci představit?

Jsme Veterináři bez hranic, obecně prospěšná 
společnost. V současné době máme vlajkový pro-
jekt v severní Keni, zaměřený na prevenci vztek-
liny. Očkujeme psy lidí bez domova v Praze, 
Brně a Liberci, s plánem rozšířit tyto aktivity do 
dalších měst v ČR.

Co člověk riskuje, když psa neočkuje?  
Jak je to se vzteklinou?

Riziko zavlečení vztekliny do ČR z okolních 
zemí existuje – přes hranice migrují nejen volně 
žijící zvířata, ale také lidé ulice a jejich psi. Aby 
se status ČR jako země vztekliny prosté udržel, 
je očkování proti vzteklině pořád ze zákona 
povinné.

Pokud neočkovaný pes někoho pokouše,  
co se má správně dělat?

Pes musí být po určitou dobu v karanténě, během 
které musí dojít aspoň ke dvěma veterinárním 

psí život

pomáhají psům lidí bez domova

Kolik očkování proti vzteklině stojí  
a jak často je třeba očkovat?

Frekvence očkování proti vzteklině se liší – rok, 
dva, nebo tři. Očkování pouze proti vzteklině 
obvykle stojí kolem 200 Kč.

Na co dalšího je vhodné psa očkovat, a proč?

Psy očkujeme proti dalším pěti infekčním psím 
chorobám: psince, parvoviróze, hepatitidě, 
parainfluenze a leptospiróze. Proti těmto pěti 
chorobám se očkuje každý rok, tzv. kombinovaná 
vakcína stojí kolem 500 Kč.

Jak je to s odčervováním?

Psi lidí žijících na ulici spadají do rizikové 
kategorie. Štěňata jsou ohrožena zejména 
škrkavkami a měla by se odčervovat pravidelně 
jednou za 14 dní až do věku 6 měsíců. Dospělé 
psy pak doporučujeme odčervovat třikrát až 
čtyřikrát do roka.

kontrolám v intervalu pěti dní. Nepříjemné jsou 
situace, kdy nevakcinovaný pes pokouše někoho 
na ulici a pak se ztratí. Pokousaný člověk se musí 
podrobit takzvané postexpoziční léčbě, která 
znamená aplikaci čtyř injekcí.

Je pravda, že vzteklina je smrtelná  
a smrt je bolestivá?

Ano, úmrtí na vzteklinu je jedno z nejhorších. 
Mezi příznaky finálního stádia choroby patří kře-
če, ochrnutí, bolesti, otok jazyka, žízeň a zároveň 
strach z vody, neschopnost se napít. Tento stav 
trvá několik dní a vždy končí smrtí. Důležité je, 
že jakmile se onemocnění začne projevovat, je už 
pozdě na veškerou léčbu – nemoc se dá zastavit 
pouze předtím, než propukne. V Keni, kde pra-
cujeme, ale samozřejmě i v jiných zemích Afriky 
a Asie lidé na vzteklinu umírají každý den. 
Celosvětově si tato choroba každý rok vyžádá asi 
55.000 lidských životů. Většina obětí jsou děti 
žijící v rozvojových zemích.

Veterináři bez hranicVeterináři bez hranic
Rozhovor s MVDr. Kateřinou 
Albrechtovou a MVDr. Michalem 
Slobodou z organizace Veterináři 
bez hranic, kteří ve spolupráci  
se streetworkery Drop Inu 
a SANANIMu vyrazili na zdravot-
ní prohlídky a očkování psů lidí, 
kteří v Praze berou drogy.



Jak se díváte na stravu psů?

Ačkoliv někteří kříženci jsou trošku jako „popel-
nice“, tedy schopní sníst cokoliv a dávat najevo, 
že nic lepšího v životě neměli, měli by se vyhnout 
velkému množství uzenin, konzervovaných mas, 
instantních polévek nebo třeba tavených sýrů. 
Ohrožují je totiž konzervační soli a dusičnany – 
psi jsou k nim citlivější než lidé. Když už nemáme 
nic jiného než uzeninu, můžeme ji přidat ve velmi 
malém množství jako dochucovadlo k vařeným 
těstovinám nebo rýži. Ochutit můžeme i vývarem 
z kostí, jogurtem, tvarohem… Pokud jde o kosti, 
je potřeba se vyhnout těm drůbežím – snadno se 
naštípnou a uvíznou v krku. Větší kosti s chrupav-
kami (hovězí, vepřové) se můžou dát psovi k oku-
sování, když už je najedený, ale neměly by na-
hrazovat jídlo – pokud pes v hladu kost rozkouše 
a sní, může se mu pak ve střevech vytvořit 
tvrdá zátka, která způsobí neprůchodnost 
a může psa i ohrozit na životě.

Co čokoláda?

Čokoláda může psa zabít, záleží ale na 
její kvalitě a dávce. Když např. bišonek 
sežere tabulku 70% čokolády, tak to má 
(bez rychlého převozu na psí jednotku 
intenzivní péče) spočítáno. Když sežere 
labrador čokoládovou tyčinku, tak to pře-
žije, ale zdravé to pro něj není. Čokoláda 
působí na psy stimulačně, zrychluje tep 
a krevní tlak a ve velkých dávkách může 
způsobit i arytmie až srdeční selhání. Dá 
se říct, že je to taková stimulační droga 
jako pervitin. Nicméně pes si tento stav 
neužije, pouze může zkolabovat.

Co když sní pes nějakou jedovatou nástrahu, 
např. na potkany?

Když si člověk všimne, že jeho pes jí nástrahu, 
tak do půl hodiny poté má smysl podat něco na 
vyvolání zvracení – tříprocentní roztok peroxidu 
(k dostání v lékárně, na velkého psa cca 1 skleni-
ce), plnotučnou hořčici (dvě lžíce rozmíchané ve 
vodě) nebo silný roztok soli (1 lžíci na sklenici 
vody). Nic z toho psům nechutná, takže je často 
potřeba to do nich nalít násilím. Psa by pak měl 
zkontrolovat veterinář.

Psi se občas porvou a pes má tržnou ránu.  
Co s tím?

Důležité je okolí rány ostříhat, omýt velkým 
množstvím vody a pak několikrát denně omývat 
roztokem dezinfekce – peroxidem, betadinou 

naředěnou na roztok barvy čaje nebo hyperman-
ganem naředěným na slabě fialový roztok. Pokud 
okolí rány oteče nebo pokud pes nežere, je nutná 
návštěva veterináře a léčba antibiotiky.

Jak se díváte na otázku kastrace psů?  
Kdy je vhodné psa kastrovat?

Jeden náš kamarád měl fenu jménem Šelma, která 
za svůj život porodila 83 štěňat. Sice je vždycky 
udal, ale otázkou zůstává, jestli je nutné psa takto 
zatěžovat. Ten samý kamarád má momentálně psa, 
ne fenu, a ten se zase rád pere. Hlídá celý park, 
ve kterém s páníčkem bydlí, což např. pro lidi na 
procházce se psem představuje problém. V tako-
vých případech je vhodné zvažovat kastraci, která 
agresivní chování do určité míry utlumí.

V úterý 13. května jste za  
doprovodu streetworkerů 
Drop Inu očkovali psy lidí, 
kteří berou drogy.  
Jaké to bylo?

Na podobné akce v terénu už 
začínáme být zvyklí, pořádný 
déšť navíc dokresloval „outdo-
orovou“ atmosféru. Klienti spo-
lupracovali a holky z Drop Inu 
byly perfektní, takže celková 
organizace byla bez problémů. 
20 naočkovaných zvířat je 
na pilotní akci podle našeho 
názoru úspěch, takové číslo za 
den se nám často nepovede ani 
v Africe :–).

–ala–



ve zdravotnickém zařízení
•	 Doklady – Potřebuješ občanku a kartičku 

pojištěnce. Někde to jde i bez toho, ale spíš 
výjimečně.

•	 Pořadník	a	čekací	doba – Na 
detox je potřeba se telefonicky objednat 
a domluvit si termín možného nástupu. Délka 
čekací doby se liší – od několika dnů až po 
několik týdnů. Telefonicky lze ověřovat, zda 
se nějaké místo neuvolnilo dříve. Někdy de-
toxy před přijetím vyžadují pravidelný telefo-
nický kontakt. Když nezavoláte, propadáte se 
pořadníkem na dno. Případně vás z pořadníku 
vyřadí.

•	 Režim – Pobytový detox znamená řád, 
který je třeba dodržovat. Budíček, pravidelné 

•	 Placení – Detoxifikace je pro občany ČR 
ve státním zdravotnickém zařízení bezplatná. 
V nestátním se platí dle nastavení konkrétního 
zařízení.

•	 Následná	léčba – Mnohé detoxy 
vyžadují, abyste měli v době nástupu již za-
řízenou následnou léčbu v léčebně nebo v te-
rapeutické komunitě. Pokud je detox součástí 
léčebny, lze domluvit následnou abstinenční 
léčbu přímo tam.

•	 Kontrola	a	pravidla – Kontrola 
personálem a vyžadování pravidel se může 
jevit jako nepřekonatelná pruda a zbytečnost. 
Personál detoxu se však pravidly a jejich 

De
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důsledným vyžadováním snaží eliminovat 
přítomnost drog na oddělení.

•	 Substituce	a	tlumení	absťáku – 
Na detoxu dostanete ke zmírnění abstinenčních 
příznaků léky. Závislí na opiátech dostanou 
substituční látku (buprenorfin, metadon), jejíž 
podávané množství se postupně snižuje. Závislí 
na stimulantech se na detoxu hlavně pořádně 
vyspí a najedí, poruchy spánku či duševní 
nepohody se řeší vhodnými medikamenty.

jídlo, terapeutický program. Denní program 
je na detoxu spíše volný. Počítá se s tím, že 
ležíte v posteli a bojujete s absťákem.

•	 Omezení	kouření – Na všech deto-
xech je kouření výrazně omezeno a regulo-
váno. Kouří se jen na vyhrazeném místě se 
svolením personálu, anebo jen v určitých 
časech. Jsou detoxy, kde je kouření striktně 
zakázáno. V těchto případech mohou pomoci 
nikotinové náplasti nebo žvýkačky.

•	 Pomoc	v	ohrožení – Dlouhodobě 
závislí s mnoha zdravotními komplikacemi 
můžou být při odvykání v ohrožení života. 
Mohou se objevit například deliria či epilep-
tické záchvaty. Ve zdravotnickém zařízení 
jsou k dispozici lidé, kteří vám mohou včas 
a odborně pomoci.

•	 Revers	jako	brzda – Většinou detox 
trávíte v pyžamu a županu, všechny osobní 
věci máte uloženy u sester. Takže když vás 
chutě zmohou a rozhodnete se, že na absti-
nenci kašlete, tak ještě musíte dojít podepsat 
papír, počkat na vydání věcí a tak. Je šance, 
že si odchod přece jen rozmyslíte.

–Klára–



• Obejdete se bez dokladů a pojišťovny. Je to 
100% zadarmo.

• Nemusíte si sjednávat žádné termíny, nic 
domlouvat. Začít můžete kdykoli.

• Ideální je u opioidů zprvu přejít na jiný 
způsob aplikace drogy (cucání, kapsle, alobal, 
šňupání, anální aplikace) a postupně dávku 
snižovat. U stimulantů zpravidla stačí po 
vysazení spát a jíst.

• Je lepší drogu ničím nenahrazovat – typicky 
alkoholem, nebo benzáky. Ani opiátovou 
závislost není dobré „přeperníkovat“. Při 
svépomocném detoxu se totiž může stát, že 
nakonec skončí bohulibý záměr závislostí na 
dalších látkách.

• Režim byste si měli nastavit vlastní. 
Rozvrhněte si a zapište, kdy budete vstávat, 
jaké činnosti (i naprosto běžné, jako je hygi-
ena či jídlo) budete v konkrétní čas provádět. 
Tyto body se pak snažte dodržovat.

• Rozhodně nechoďte „machrovat“, že snižu-
jete či abstinujete, za drogovými kamarády. 
Spadnete zpátky. Též se zvýší riziko eventuál-
ního předávkování.

Tahle varianta detoxifikace vyžaduje hodně 
sebekontroly. Nicméně jsou lidé, kterým by-
chom raději tento způsob  
„vyabstinování“ nedoporučili. 
 
Takoví jsou:

• Lidé závislí na několika látkách najednou – 
typicky se jedná o kombinace drog s alkoho-
lem nebo benzodiazepiny.

• Lidé s dalším zdravotním postižením – 
typicky se jedná o akutní infekční choroby, 
abscesy, flegmóny, bércové vředy. Tady je 
odborná péče nutná.

• Těhotné ženy – odvykací stavy mohou vy-
volat život ohrožující komplikace. Ohrožena 
není jen matka, ale i plod.

Svépomocný detox zpravidla oproti 
pobytovému nevyžaduje „úřadová- 
ní“. Ovšem vyžaduje klidné místo 
s čistě povlečenou postelí, kterou 
bude nutné často převlékat…

• Pokud kouříte, zásobte se cigaretami nebo 
tabákem.

• Domluvte si nějakého „konzultanta“. Ideálně 
abstinujícího člověka, ke kterému máte dů-
věru, a který vás v kritických chvílích podrží, 
nebo třeba zavolá záchranku, když se dostane 
do epileptického záchvatu.

• Když to z nějakého důvodu pořád nejde, stále 
je tu možnost pobytového detoxu!

Detoxifikací však cesta k abstinenci nekončí, 
ale začíná. Závislost nezmizí s poslední mole-
kulou drogy. Zůstává hluboce vryta do vašeho 
těla a myšlení. Proto je dobré i po absolvování 
očistné kůry navštěvovat terapeuta, nebo kon-
zultovat po telefonu či internetu svoje stavy, 
chutě, životní potíže.

–Klára–

svépomocný







–TRMX–

To bohužel nevystřízlivíte. Alkohol se odbourává pořád stejně pomalu. Možná zmizí pocit opilosti a utlu-

mení. Ve skutečnosti však jen k alkoholu přidáte ještě pervitin, a játra obdrží pořádnou toxickou facku.

Z obou rukou to půjde vždy do srdce. Ruce jsou součástí velkého tělního oběhu, který žilami odvádí krev směrem k srdci. Teprve ze srdce teče krev posbíraná z celého těla malým plicním oběhem do plic, aby se tam okysličila. Následným bouchnutím srdce se teprve dostane váš nášleh do mozku. Dřív rozhodně ne.

„Kondomy nepoužívám. 
Souložím jen se slušnýma 
lidma. Ti nejsou nakažení.“

Tak to si mysleli pravděpodobně všichni, kterým následně při testování vyšel pozitivní test 

na pohlavní choroby. Tohle je zcela zaručený způsob, jak se nakazit. Je to jen otázka času. 

Potvrdí deset z deseti nakažených.

„Díky perníku jsem imunní 
vůči chřipce. Perník se totiž 
vyrábí z Modafenu.“

Pervitin se z Modafenu opravdu vyrábí, ale vyrábí se také jinými cestami. Třeba přímo z efedrinu. Pro vaši informaci: Pervitin rozhodně proti chřipce nefunguje, ať už je vyroben z čehokoliv! Naopak, při užívání pervitinu dochází často k podvýživě, dehydrataci a celkové únavě, někdy dokonce k úplnému vyčerpání. To imunitu velice oslabuje, nikoliv posiluje.

„Filtrovat nepotřebuju. 
Beru jen čistej matroš.“

Jen obtížně si lze představit, že jsou při „varu“ drogy důsledně dodržovány veškeré míry a váhy vstupních 

ingrediencí, o hygienických podmínkách nemluvě. Z domácí kuchyně profesionální farmaceutickou labo-

ratoř nevyrobíte. Takže i v takzvaně čistém matru mohou být vždycky nějaké malé částečky, které nejsou 

pouhým okem viditelné. Filtrujte. Ten infarkt nebo mrtvice za to nestojí.

„Když jsem opilý a dám  
si piko, tak vystřízlivím.“

„Když se nastřelím do levé ruky, tak 
to jde hned do srdce. Když se nastře-
lím do pravé, tak to jde jen do plic.“

Mýty FaktaMýty Fakta



Čistý 
tre§tní 
rejstřík

Čistý trestní rejstřík svědčí o tzv. bezúhon-
nosti. To znamená, že nejste pachatelé 

žádných trestných činů. Bezúhonnost zajímá 
především zaměstnavatele. Ti také často (vlastně 
většinou) požadují tzv. výpis z rejstříku trestů.

Výpis z rejstříku nemá být více než tři měsíce 
starý. Kde výpis získat? Stačí zajít na poštu 

k přepážce označené Czech Point. Výpis z rejs-
tříku trestů tam lidem ve většině případů vystaví 
na počkání, trvá to pět až deset minut.
Za výpis z rejstříku trestů se na Czech Pointu 
platí 100 korun. Je nutné si s sebou přinést 
doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo 
cestovní pas. Vdané ženy se mohou dostat do 
potíží kvůli novým občankám, ve kterých se už 
nemusí uvádět rodné příjmení. Pro získání výpisu 
z rejstříku je však nutné příjmení za svobodna 
doložit. Žena si tak s sebou musí přinést ještě 
rodný list nebo jiný doklad.

Abyste svůj rejstřík měli čistý, nesmíte 
v něm mít žádný záznam o trestu, a to ani 

o alternativním. Alternativními tresty se rozumí 
např. podmíněné odsouzení (tzv. podmínka), 
anebo obecně prospěšné práce (tzv. opépéčka). 
Jsou tak nazývány proto, že tvoří alternativu 
k trestu odnětí svobody. Soud tyto tresty vymaže 
z rejstříku sám od sebe v případě, že se pachatel 
po stanovenou dobu osvědčil (podmínka), anebo 
řádně odpracoval hodiny (OPP). U trestu odnětí 
svobody pak musíte o výmaz (právnicky správně 
zahlazení) požádat sami. Nejprve je třeba 
vyplnit formulář Žádosti o zahlazení odsou-
zení. Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost 
odsouzeného.

Odsouzení lze zahladit, jestliže  
odsouzený po výkonu trestu vedl 
nepřetržitě řádný život:

 po dobu patnácti let, jestliže byl uložen  
výjimečný trest;

 po dobu deseti let, jestliže trest činil více  
než 5 let;

 po dobu pěti let, jestliže trest činil více  
než jeden rok;

 po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce  
jeden rok.

–Hana–

Co je to vlastně 
trestní rejstřík
Wikipedie praví: rejstřík trestů 
je organizační složka státu, která 
vede evidenci osob pravomocně 
odsouzených v trestním řízení 
a dále evidenci jiných skutečností 
významných pro trestní řízení.

?
Běžně se používá termín výmaz 
z rejstříku trestů. Toto označení je ale 
nepřesné. Z rejstříku se vám totiž nic 
nevymaže, jen se vám záznam o trestu 
nezobrazí ve výpisu. To znamená, že 
orgány, které si vyžádají výpis, a nic 
v něm nebude, budou na vás pohlížet, 
jako byste nic nespáchali. V rejstříku 
samotném se ovšem eviduje veškerá 
vaše trestná činnost, a ta tam zůstane 
navždy. Lze ji zjistit na základě Opisu 
z rejstříku trestů. Ten si můžou vyžádat 
pouze orgány činné v trestním řízení 
(justice, ministerstvo spravedlnosti), 
nikdy zaměstnavatel!

Zajímavost



Immaculata je řeholní se-
strou v řádu sv. Františka. 
Pracuje s mladými. 
Několikrát v týdnu navště-
vuje uvězněné v několika 
věznicích v ČR. Chodí do 
kostela a nezřídka vydává 
svědectví o Bohu. Alkoholu 
a drog se ani nedotkne. 
Vždycky to tak ale nebylo…

Jak jsi prožívala období, kdy jsi brala?

Užívala jsem si to. Pocit svobody, zábavy a stav 
uletění z reality mě naplňoval. A pak mě bavilo 
balit kluky a sex. Někdy mi bylo ouvej, např. 
když nebylo co jíst, kde se vykoupat, nebo když 
jsem se stala obětí sexuálního násilí. Ale vždy 
jsem to díky „vymaštěnýmu“ mozku nějak dala.

Co ti drogy vzaly a kdy ti to začalo docházet?

Narušily mi vztahy s rodinou, které mám však 
nyní urovnané. Prožila jsem mnoho traumat ze 
sexuálního násilí (mnoho zneužití, 5x znásil-
něná), tři pokusy o sebevraždu, málem jsem se 
dvakrát utopila, žaludeční a zažívací potíže, roz-
hozená psychika – střídání nálad, vztahovačnost, 
deprese, agresivita a vztek, atd. Vzaly mi také 

Narodila jsem se do početné věřící rodiny. Když 
mi bylo 11 let, tak jsem začala s partou kamarádů 
pít alkohol a kouřit. Alkohol mi dal křídla a já 
se do toho stavu mimo realitu zamilovala. V té 
době jsem také přestala chodit do kostela a věřit 
v Boha.

Jak se tedy dál vyvíjela tvoje drogová 
kariéra?

Ve 14 letech jsem k tomu přidala různé klepky 
(léky – barbituráty, hypnotika, opiáty…), od 16 
jsem víkendově užívala marihuanu, a o rok poz-
ději jsem k tomu přidala pervitin. Ten mě dostal 
víc než braun a další klepky, proto jsem se do 
něho bláznivě zamilovala. Neměla jsem ho však 
denně, takže jsem dál byla na lécích a alkoholu 
a občas jsem jela v piku.

hodnotu sebe sama, úctu sama k sobě a sebevě-
domí. Nikdy jsem to však nespojovala s drogami 
či alkoholem. Došlo mi to až v klášteře, když už 
jsem byla nějakou dobu čistá, a díky svépomoc-
ným skupinám, které navštěvuji.

Co bylo impulzem ke změně?

17. 2. 1990 jsem málem umřela na jednom rock-
-punkovém koncertě, kde se na nás zřítil strop. Já 
zůstala zavalená sutinou, kde jsem zažila zvláštní 
stav mimo vědomí, kdy jsem si uvědomila, že za 
své činy a promiskuitní život budu Bohem za-
tracená. Tam jsem se rozhodla, že něco ve svém 
životě změním, ale ještě nevím co. Po vyproš-
tění ze sutiny jsem na celý zážitek zapomněla 
a chtěla jsem zase jen drogy. Díky tomu, že jsem 
byla zraněná, tak mě odvezla sanita do špitálu, 
kde mě ošetřili a poslali domů s neschopenkou. 
Po příjezdu domů jsem zjistila, že už u sebe 
nemám žádné drogy, a kamarádka mi slíbila, že 
mi něco druhý den přinese. Bohužel již nepři-
šla a já si prožila několik dnů pekla v absťáku. 
Prožívala jsem naprostou samotu a pocit, že mě 
nikdo nemiluje. Bylo to šílené, proto jsem se 
rozhodla skočit z okna. Z okenní římsy jsem do 
tichého dopoledního sídliště křičela, že mě nikdo 
nemiluje a že jsem hrozně sama. V tom jsem za 

„Prožívala jsem naprostou 
samotu a pocit, že mě  

nikdo nemiluje.“



sebou uslyšela hlas, který mi říkal: „Mášo, ty 
nejsi sama, já jsem s tebou.“ Otočila jsem se, ale 
nikdo tam nebyl. Myslela jsem, že jsou to halu-
cinace. Ten hlas se ozval ještě dvakrát. Prudce 
jsem se tedy otočila a do prázdného pokoje jsem 
zařvala: „Kdo jsi?“ Ten hlas mi odpověděl: „Já 
jsem Ježíš.“ Ve svém srdci jsem najednou ucítila 
blízkost Boha. Slezla jsem z okna a rozplakala 
jsem se. Jakoby mě Bůh objal a stále mi opako-
val, že mi vše odpouští a přijímá mě takovou, 
jaká jsem. Od té doby věřím v Ježíše Krista. Po 
této zkušenosti jsem se asi po půl roce rozhodla 
vstoupit do řehole.

Dnes jsi 24 let čistá od drog. Je to „pohoda“, 
nebo přišly i chutě?

Jsem 24 let čistá od drog a 4 a půl roku od 
alkoholu. Chutě na drogy jsem měla v průběhu 
prvních pěti let, občas i flashback. Až po deseti 
letech jsem však mohla s klidem říct, že už mi to 
nic neříká.

Co ti pomohlo v krizi?

Vědomí, že nechci zemřít vlastní vinou, nechci 
dělat kurvu a být zase obětí sexuálního násilí. 
Ale také to, že chci být na blízku uživatelům 
drog, kteří to potřebují, kteří se cítí sami a kteří 
jsou v očích většinové společnosti odsouzeni 
k beznaději.

Co ti pomáhá udržet si abstinenci?

Víra v Boha, společenství sester, docházení na 
svépomocnou skupinu a práce s uživateli drog 

a vězni. Dnes miluji střízlivý život, který je 
velmi krásný a barevný.

Pracovala jsi s drogově závislými v Brně 
a v Praze. V čem vidíš hlavní rozdíly?

V Brně jsem se setkala převážně s „perníkáři“. 
Lidí na opiátech bylo podstatně méně. V Praze 
jsou lidé díky opiátům více zdevastovaní, je zde 
větší anonymita a vztahová propast.

Čemu se aktuálně věnuješ?

Pracuji jako vychovatelka na dívčím internátě 
v Praze. Jako externí terapeutka na dětském 
a dorostovém detoxu v Praze. A jako duchovní 
služba ve věznici Praha–Ruzyně a Řepy a ve 
věznici Světlá nad Sázavou. Občas individuálně 

doprovázím nějakého uživatele drog či vězně po 
propuštění z věznice.

Z čeho čerpáš sílu?

Z modlitby a ticha. Z rozhovoru s druhými lidmi 
(duchovní osoby, narkomani, vězni). Z poslechu 
rockové či metalové hudby.

Co bys vzkázala aktuálním uživatelům?

Neboj se nahlédnout 
do svého „zraněného“ 
srdce. V něm najdeš 
kořen svého problému. 
Ten pak přijmi, odpusť 
a odevzdej své Vyšší 
síle, ve kterou věříš. 
A nakonec to vše od 
sebe odsekni.
Milovaní, přeji vám, 
abyste také našli svou 
„cestu“ a nalezli sebe 
sama. Věřte tomu, že 
NADĚJE existuje!!!

Děkuji za rozhovor.
–Klára–

„Vědomí, že nechci zemřít  
vlastní vinou, nechci dělat kurvu 

a být obětí sexuálního násilí.“



„Jsme uzdravující se narkomani, kteří se 
pravidelně scházejí proto, aby si navzá-
jem pomáhali žít bez drog. Je to program 
o úplné abstinenci. Jedinou podmínkou 
pro členství je touha přestat brát drogy. 
(…) Nejsme spřízněni s žádnou jinou 
organizací, nemáme členské příspěvky 
ani poplatky, nenutíme nikoho k žádným 
závazkům. Nejsme spojeni s žádnou jinou, 
náboženskou nebo policejní organizací 
či institucí. Všechno, o čem se mluví na 
našich setkáních, zůstane mezi námi. 
Kdokoliv se k nám může připojit, bez 
ohledu na věk, rasu, sexuální zaměření, 
vyznání, náboženství či víru. Nezajímá 
nás, co a kolik jste brali, kde jste si shá-
něli, co jste předtím dělali ani jak mnoho 
nebo málo máte. Zajímá nás jen to, co 
chcete dělat s vaším problémem a jak 
můžeme pomoci.“

Anonymní narkomané (dále jen 
NA – Narcotics Anonymous) jsou 
nevýdělečné svépomocné spole-
čenství mužů a žen, pro které se 
droga stala vážným problémem.
Vyrostlo ze sdružení Anonymních alkoho-
liků (dále jen AA), které 10. června 1935 
založili Američané Bill Wilson a Robert 
Smith. NA datují svůj vznik do 1953 do 
Los Angeles. Do roku 1970 se skupiny 
NA rozrůstaly spíše pomalu, po tomto 
roce se objevují skupiny v dalších částech 
severní Ameriky, v Austrálii, Brazílii, 
Indii, Kolumbii a také v Evropě. Dnes je 
společenství NA rozšířeno ve více než 129 
zemích, pořádá více než 61 tisíc setkání za 
týden. NA tvoří 47 % žen a 53 % mužů. 
V České republice existují skupiny NA 
v Brně a v Praze.

11. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad závislostí – naše 
životy začaly být nezvladatelné.

12. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může 
obnovit naše duševní zdraví.

13. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do 
péče Boha, tak jak Ho my sami chápeme.

14. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální 
inventuru sami nad sebou.

15. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti 
přesnou povahu svých chyb.

16. Byli jsme zcela povolni k tomu, aby Bůh odstranil 
všechny tyto naše charakterové vady.

17. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky 
odstranil.

18. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili, a stali 
jsme se ochotnými jim to vše vynahradit.

19. Vynahradili jsme jim to ve všech případech, kdy to 
situace dovolovala s výjimkou, kdy toto počínání by 
jim nebo jiným uškodilo.

10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, 
a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj 
vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho pochopili my, 
a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání 
Jeho vůle a síly ji uskutečnit.

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně 
probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu pře-
dávat toto poselství ostatním narkomanům a uplatňo-
vat tyto principy ve všech našich záležitostech.

12 kroků12 krokůAnonymní							narkomanAnonymní							narkoman

Kontakt: http://anonymni-narkomani.webnode.cz/
Čerpáno z http://anonymni-narkomani.webnode.cz a http://www.na.org

Doba abstinence členů NA Věkové složení NA



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

K–CENTRUM DROP IN
Karolíny Světlé 18,  
Praha 1 
tel.: 222 221 431 
Po–Čt 9–17.30, Pá 9–16
 
K–CENTRUM STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5 
tel.: 257 217 871,  
605 319 926 
Po–Út 13–18 
St–Pá 10–18

K–CENTRUM BRNO
Vídeňská 3 
tel.: 543 246 524
Po–Pá 10–16, první 
středy v měsíci zavřeno

K–CENTRUM  
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16  
tel.: 387 201 738 
Po–Pá 10–18

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

K–CENTRUM JIHLAVA
U Větrníku 862/17 
tel.: 567 310 987, 
736 523 675,  
Po–Pá 12–16

K–CENTRUM  
KARLOVY VARY
Sportovní 32,  
Drahovice 
tel.: 353 222 742,  
604 420 646
Po–Pá 8–12, 13–16.30

K–CENTRUM LIBEREC
Rumunská 5/A  
tel.: 482 713 002,  
775 624 246
Po–Pá 8–12, 12.30–16.30

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

K–CENTRUM 
OSTRAVA
Halasova 16/661, Vítkovice  
tel.: 595 627 005,  
602 670 789, Po–Pá 9–16

K–CENTRUM  
PARDUBICE
Češkova 2701
tel.: 466 265 207
Po–Pá 9–18 

K–CENTRUM  
CPPT PLZEŇ
Havířská 11 
tel.: 377 421 374,  
731 522 288 
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 ZLÍN
tel.: 774 256 540
Gahurova 1563/5
Po–Pá 9–12 a 13–17

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

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

K–CENTRUM 
BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
Po–Pá 8–17

K–CENTRUM 
PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po–Pá 9–17

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

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9.30–14
St, Čt, So, Ne 15–19.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8 
tel.: 605 883 994

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

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

Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků či v kontaktních 
centrech je možná v řadě měst na celém území ČR. Kontakty na lokální 

terény a KC najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci nebo na  
www.drogy.net/databaze-kontaktu.

K–centra 
ve středních 

Čechách

Terénní 
programy 
v	Praze

Kontaktní centra 
v krajských mestech
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1. Dlaň na dlaň.
2. Pravá dlaň přes hřbet  
levé ruky, levá dlaň přes  

hřbet pravé ruky.

3. Dlaň na dlaň s roztaženými 
prsty – mezi prsty. 

4. Vnější strany prstů proti druhé 
dlani s „uzamčenými“ prsty. 

5. Krouživě mnout levý palec 
pravou zavřenou dlaní a naopak. 

6. Krouživě mnout tam a zpět 
sevřené špičky prstů pravé ruky 

na levé dlani a naopak. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.


