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„Neošetřili mě v ambulanci, neměl jsem kartičku 
pojišťovny“. „Byl jsem přepaden, ale jsem feťák bez 
dokladů, tak mě ani nevyslechli.“ „Chytli mě s botama 
u regálu v krámě. Policajti mě odvezli za město, a tam 
po mě chtěli sexuální služby, jinak že mě zavřou.“ 
„Ochranka mě chytla u kasy, protože jsem bezdomo-
vec. Měl jsem na všechno účet. Hrozně je to štvalo, 
tak mě ve skladu zkopali.“ „Na úřadě na mě řvali, 
a nechtěli mi dát občanku, dokud nezaplatím pokutu, 
protože jsem ztratil už desátou.“ 
Takové a podobné příběhy slýchávám od klientů 
poměrně často. Bohužel. Je smutné, že lidé, kteří mají 
pomáhat či chránit, se chovají zle. Ať už ve zdra-
votnictví, na úřadech nebo i na policii. Jasně, řada 
z vás nedělá věci, které můžeme považovat za legální 
obživu. Můžete být ve spojení s prodejci i výrobci 
drog, za nehtem vám někdy zůstane to či ono, které 

má své opravdové majitele. Vám pak utržené peníze 
poslouží například k nákupu drog. Je jasné, že pokud 
to někdo dělá často a stane se „firmou“, může jen stěží 
očekávat, že se k němu budou lidé chovat vlídně. To 
však neznamená, že by se měl nechat bít, nebo vydírat. 
Můžete si říkat, že si to zasloužíte, ale o vině a trestu 
rozhodují podle ústavy soudy, nikoli svévole kohokoli, 
komu byla svěřená určitá pravomoc.
I toxík má svoje práva. Zaručuje mu je ústava státu, 
neboť je občanem i bez desáté občanky. A když není 
občanem naší republiky, pořád jsou tu ještě práva 
mezinárodní, ke kterým jsme se jako stát připojili. 
Když dojde k podobným situacím, jako jsem uvedl 
výše, je možné se vždycky bránit. Je k tomu potřeba 
pár základních věcí, o kterých píšeme na stránkách 
tohoto časopisu. Nezapomínejte však, že základem 
je vždycky slušné vystupování, i když máte pocit, že 
se s vámi nejedná dle práva. Hysterickými scénkami 
a sprostými nadávkami si rozhodně nepomůžete. Spíš 
naopak. Nedávejte nikomu šanci vás šikanovat. To 
znamená, že budete mít své věci v pořádku, nebudete 
krást a dělat kolem sebe bordel. Nejlépe samozřejmě 
bude, když zcela opustíte toxi svět a necháte tohle 
všechno za sebou. 
To je ode mě možná až příliš troufalé, tak aspoň: „Ne-
provokujte a buďte slušní!“

– TRMX –

Redakční rada:
Martin Strnad (MASTR), Aleš Termer 
(TRMX), Aleš Herzog (ALA), Káča 
Černohorská (KACHENA), Hana 
Laurentová (HANA), Nikol Spůrová, 
Eva Přečková (KRCK), Olga Hanková 
(Olga), Klára Domská (Klára),  
Vojta Ventura …a tým terénních  
programů SANANIM

Kontakt na redakci:
dekontaminace@sananim.cz

Grafická úprava: breisky.cz
Ilustrace: Ondřej Haase
Fotky: Aleš Termer, Aleš Herzog
Náklad: 6500 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.

Práce Policie České republiky a Městské policie si velice vážíme. Víme jak obtížnou, a složitou mají roli při 
udržování pořádku, zvláště v lokalitách s velkým počtem lidí žijících na okraji společnosti. Zároveň však 
nepřehlížíme excesy či etická pochybení některých příslušníků obou složek. 

– Redakce Dekontaminace a tým TP Sananim –



ANKETA:
NÁZORY NA 
POLICII

Jirka
„Já mám teda 

zkušenosti jenom 
špatný. A povim ti, 
že se chovají čím 

dál hůř.“

Ota
„Já mám spíš špatný 

zkušenosti. Ty poslední 
jsou, že mě kontrolovali 

policajti a já měl zákaz Prahy. Byl 
jsem někde na pomezí a oni začli na 

centimetry měřit, jestli jsem ten zákaz 
porušil nebo ne. Normální buzerace, 
to bylo jasný. Věděl jsem to já i oni. 

Taky jsem šel se psem, a policajti 
na Praze 1 maj asi dva segwaye, 

tak mi s ním najížděl na psa. 
To by neměl dělat.“ Tomáš 

„Když se budeš 
chovat slušně ty, 
budou se policajti 

chovat slušně 
k tobě.“

David
„Slogan: „pomáhat 

a chránit“ by rozhodně 
neměli mít policajti. Tohle 
patří hasičům. Jestli někdo 
pomáhá a chrání, pak jsou 
to hasiči. Policajti by měli 
mít „šikanovat a mlátit“. 
Tohle totiž dělaj jenom 

policajti.“

Petr
„Vyloženě dobrý 

zkušenosti s policajtama 
nemám. My jsme pro ně 

smažky, takže odpad společnosti, 
a většinou nám to dávaj sežrat. 

Ale jsou mezi nimi i normální, ti 
se chovají tak, jak se chovat mají. 

Ne že by byli vyloženě hodní 
a pomáhali mi, ale chovají 

se slušně a podle 
zákona.“

Lucka
„Já mám dobrou 

zkušenost s policajtama. 
Byla jsem svědkem toho, jak 

na Hlaváku sekuriťáci, který hlídaj 
nádraží, mlátili jednoho bezdomovce. 

Šla jsem s tím za policajtama a nahlásila 
to. Byli na mě milí, že prý nejsem první 

a že už si takhle stěžovalo víc lidí. 
Říkali, že se jim množí stížnosti, a že 

to budou prošetřovat. Prý za nimi 
mám přijít znovu, kdykoliv 
uvidím něco podobného.“

David 
„Dle mého je to 

zhruba tak, že 5 % 
policajtů jsou hodný, zbytek 

jsou špatný lidi. Většinou chtějí, 
abych bonzoval. Žijou jenom 

z bonzáků. Sami nejsou schopný 
na nic přijít. Ať si to zjistěj 
sami, když jsou policajti. 
Jenomže oni jsou prostě 

neschopný, no.“

Vojta
„Já nevim. Můj názor je, 

že je to o lidech. Dám příklad. 
Jednou jsme takhle seděli na trávníku 

na Hlaváku a dělali jsme mejdlo, jakože 
jsme něco popili a normálně se bavili. A šli 
okolo policajti a nic, nechali nás normálně 

bejt. Ani nechtěli, abychom byli ticho, nebo tak 
něco. Jindy jsem tam seděl jenom s kámošem, 
a kecali jsme. Okolo šli benga, a hned se do 
nás pustili, že tam nemáme co sedět, a začli 

nás buzerovat. Museli jsme vytáhnout 
doklady a tak. Nakonec jsme se radši 
sebrali a odešli. Takže je to o lidech, 

a na koho ve službě zrovna 
narazíš.“



V České republice – jak všichni dobře víte – 
rozlišujeme policii státní a obecní (městskou). 
Státní policie se správněji označuje jako Policie 
České republiky (PČR). Působí na území 
celé republiky, na rozdíl od obecní policie, 
a je pouze jedna pro celou republiku. Jejím 
úkolem je především ochrana bezpečnosti 
a majetku, ochrana veřejného pořádku, prevence 
a vyšetřování trestných činů.

Obecní či městská policie (OP, MP; tito policisté 
bývají označováni jako strážníci) se na rozdíl od 
Policie České republiky zřizuje v jednotlivých 
obcích a pro tyto obce. Hlavním úkolem obecní 
policie je tzv. zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, to znamená, že obecní 
policie odhaluje a prošetřuje přestupky a jiné 
správní delikty.

Základní 
pravomoci 
policistů 

a strážníků

1. Uposlechnutí výzvy
Pro všechny případy platí, že každý musí bez 
zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout 
výzvy, pokynu nebo žádosti policisty. Výjimka 
se vztahuje na situace, kdy nějaký právní 
předpis stanoví něco jiného. Pokud byste odmítli 
uposlechnout policistovy výzvy (aniž byste na 
to ze zákona měli právo), může policista váš 
odpor překonat. Způsob, jakým by tak učinil, by 
závisel na konkrétních okolnostech - policista 
sice může použít i sílu, ale ne vždy je to nutné 
a přiměřené.

2. Prokázání totožnosti
Prokázáním totožnosti se myslí zjištění vašeho 
jména a příjmení, data narození; popřípadě 
také adresy místa vašeho pobytu, rodného čísla 
a státní příslušnosti. Ne vždy je ale nutné uvádět 
všechny tyto údaje. Naopak je třeba postupovat 
přiměřeně a nezasahovat do vašich práv víc, než 
je nezbytné. K prokázání totožnosti vás policisté 

Není Policie jako Policie



mohou vyzvat jedině v případech, které přesně 
stanovuje zákon. Vždy by vám navíc sami od 
sebe měli sdělit, jaký konkrétní důvod pro tuto 
výzvu uplatňují.

Toto vše platí i pro strážníky, kteří také mohou 
požadovat, abyste jim prokázali svou totožnost. 
Tento požadavek však ve srovnání s policisty 
mohou uplatnit v méně případech.

3. Podání vysvětlení
Oprávnění požadovat vysvětlení mohou policisté 
využít, když potřebují získat nebo objasnit 
informace důležité pro:
 odhalení trestného činu nebo přestupku 
        a jeho pachatele,
 vypátrání hledané nebo pohřešované 
        osoby nebo věci,
 přípravu a provádění opatření k zajiště- 
        ní bezpečnosti osoby, která je chráněná 
        policií.

V těchto situacích máte povinnost spolupracovat 
s policisty a říct jim požadované informace. 
Odepřít vysvětlení můžete, pokud:
 vám v tom brání státem uznaná 
        povinnost mlčenlivosti, které jste ne- 
        byli zproštěni, nebo
 byste svou výpovědí mohli přivodit 

        trestní stíhání nebo postih za přestupek 
        sobě nebo osobě blízké.
 To stejné platí i pro STRÁŽNÍKA 
        s tím rozdílem, že u strážníka se jedná 
        o odhalení a objasnění přestupku.

4. Výslech
Zatímco „vysvětlení“ na vás policie může 
požadovat hned v začátcích prošetřování 
nějakého incidentu, „výslech“ už je součástí 
trestního řízení, které po incidentu může nebo 
nemusí být zahájeno. Pravidla pro provádění 
výslechu už tedy neupravuje zákon o Policii 
ČR, ale trestní předpisy. Obecní policie výslech 
vůbec neprovádí. Při výslechu máte právo 
na přítomnost právníka. Můžete odmítnout 
vypovídat do doby, než dorazí.

5. Osobní prohlídka
Vaši prohlídku může policista provést jenom 
v případech, kdy mu to dovoluje zákon. Může 
tak učinit:
 před tím, než vás umístí do cely - aby 
        se přesvědčil, jestli u sebe nemáte 
        zbraň nebo jinou nebezpečnou věc;
 pokud má být jinak omezena vaše 
        osobní svoboda nebo proti vám smě- 
        řuje policejní zákrok;
 pokud má důvodné podezření, že u se- 

        be máte věc důležitou pro trestní  
        řízení;
 pokud proti vám směřuje policejní 
        úkon a hrozí, že budete klást odpor, a je 
        podezření, že u sebe máte zbraň;
 při zajišťování bezpečnosti chráněného 
        objektu nebo prostoru – a vy tam vchá- 
        zíte nebo odtud vycházíte;
 při zajišťování bezpečnosti veřejné 
        hromadné přepravy - aby zjistil, jestli 
        u sebe nemáte věc, kterou byste mohli 
        použít k útoku na takový dopravní 
        prostředek;
 při zajišťování bezpečnosti chráněné 
        osoby.
 Osobní prohlídku může provést jenom 
        osoba stejného pohlaví jako vy. Může 
        při ní využívat přímé fyzické kontakty 
        nebo vás „jen“ pozorovat, a to i vaše 
        odhalené tělo. Osobní prohlídka 
        zahrnuje také prohlídku vašeho oble- 
        čení a věcí, které máte zrovna u sebe.
 O provedení prohlídky sepíše policista 
        úřední záznam.

– Hana –
Zdroj: ferovapolicie.cz
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Ochranka  –  Bezpečnostní služba, „sekuriťáci“
Ochranka v obchodech, na parkovištích 
či recepcích obléká stejnokroj, který ji 
viditelně označuje a který nese symbo-
ly firmy, pro niž pracují. Ochranka ov-
šem nemá ani zdaleka takové pravomo-
ci, jako policie. „Sekuriťák“ je „pouhý“ 
zaměstnanec bezpečností služby. Je tedy 
občan, jako vy. Ochranka nemá právo 
nahlížet do osobních věcí nebo kohoko-
liv legitimovat. Nemá právo vás ani za-
držet. Takové právo má pouze policista 
nebo strážník obecní policie. Může vás 
pouze slušně požádat, abyste počkali na 
Policii.

Na druhou stranu, občanské zadržení po-
dezřelého je upraveno zákonem trestní-
ho řádu. To znamená, že pokud jste byli 
přistiženi při páchání trestného činu, 
může vás zadržet kdokoliv. Dokonce je 
ten kdokoliv oprávněný na vás použít 
i přeměřený fyzický nátlak. Pro ochran-
ku v obchodech úplně stačí, že se rozez-
ní zvukový signál vyjadřující případnou 
krádež. V ten moment jste podezřelý 
a ochranka má právo vás fyzicky zadržet 
a vyčkat do příjezdu policie. Co ale roz-
hodně podle zákona ochranka nesmí, je  
 

osobní prohlídka či legitimace, zdůvod-
něná pouze podezřením na základě zvu-
kového signálu.

Pokud pípáte, ochranka má právo vás 
zadržet. Pokud víte, že jste nekradli, 
buďte slušní a nechte si prohlédnout taš-
ku. I když na to ochranka nemá právo, je 
to snadný způsob, jak prokázat nevinu 
a vše vyřešit.

Pokud jste spáchali trestný čin, vězte, že 
ochranka má právo vás zadržet i tím, že 
vám dá ruce za záda, zalehne vás apod. 
Nesmí vás ale tlouct, urážet vás, vyhro-
žovat vám a podobně. V žádném případě 
se nenechte ochrankou zlákat do skladu 
a jiných skrytých míst, kde nejsou ka-
mery, a mohlo by se vám tam ze stra-
ny ochranky stát příkoří. Pokud by vás 
ochranka někam tlačila, křičte. Je lepší 
na sebe upozornit, aby si lidi kolem vší-
mali, co ochranka dělá. Pokud ochranka 
překročí své oprávnění, doporučujeme 
vyhledat právního odborníka a konzulto-
vat další postup. Kde najít právní pomoc 
vám rádi poradíme v terénu i v Káčku!

– Hana –



Postup po napadení policistou
Byl jsem napaden strážníkem Městské policie za 
to, že spím na squatu. Policista do mne kopal se 
slovy: „Dnes nepřežiješ. Zmrde!“ Vytáhl služeb-
ní zbraň, natáhl ji, a zamířil na mne. Když jsem 
se stočil bolestí v rohu, zandal ji, a začal šlapat po 
kamarádovi.

Věděl jsem číslo strážníka. Poradil jsem se v sa-
nanimským káčku a následně navštívil Právní 
poradnu A.N.O. S pomocí poradny jsem sepsal 
stížnost. Tu jsem poslal na ředitelství Městské po-
licie v Praze v Korunní. Vedení Městské policie 
provedlo inspekci, která stížnost řešila. Ale proto-
že kamarádi, kteří byli taktéž napadeni, i přes své 
počáteční ubezpečení, že budou svědčit, zůstali jen 
u ubezpečení, tak policisté vše popřeli. Nicméně 
už se neukázali, a ani mne nevyhledali. V obsíl-
ce, kterou mi inspekce nakonec poslala, jsou čísla 
strážníků, a poučení, že mohu podat trestní ozná-
mení. Ale nepodal jsem ho, neboť stížnost beze 
svědků byla jen tvrzením proti tvrzení.

A proto se nebojte něco podnikat, ať už jste napa-
deni kýmkoliv. I když občas porušujte zákon, máte 
svá práva.

– Ahoj, Jirka (kdysi Hop) –

Nadvakrát zlomená čelist 
ochrankou z Tesca v Praze 
u Anděla.



OPP neboli obecně prospěšné práce, lidově 
„prospěšky“. Pokud vám dorazí do schránky 
úřední obálka s rozsudkem tohoto trestu, 
měli byste ihned udělat následující kroky 
popsané níže. Pokud je totiž neuděláte hned, 
soud vám tento trest promění na výkon 
trestu odnětí svobody.

Co dělat?
  To nejdůležitější je do 14 dnů dojít 

nebo zatelefonovat na Probační a mediační 
službu (PMS). Tam vám řeknou, kdo je 
váš probační pracovník. Případně i si s ním 
budete moci rovnou naplánovat schůzku. 
Když sdělíte číslo jednací z rozsudku, určitě 
to celou věc urychlí. Kontakty na probační 
pracovníky naleznete na:  
www.pmscr.cz/kontakty/

  S probačním pracovníkem naplánujete 
místo výkonu trestu. Můžete mu již 
navrhnout i místa, kde by to šlo. Je dobré to 
mít v dané organizaci, úřadě či nemocnici, 
aspoň ústně předjednané. 

  Pokud dojde k dohodě mezi vámi, 
organizací kde bude pracovat a PMS, dá 
probační pracovník návrh soudu na určení 
místa výkonu OPP. Před tím si samozřejmě 
ověří, zda vás uvedená organizace skutečně 
přijme.

  Jakmile vám dorazí od soudu 
rozhodnutí o místě určení, jste povinni 
se dostavit na PMS. Tam bude domluven 
konkrétní den nástupu do organizace, kde 
budete OPP vykonávat. Na místě bude 
dojednán závazný harmonogram práce 
v rámci trestu, sepsána dohoda o výkonu 
práce, a budete poučeni o bezpečnosti práce.

  Nyní je třeba začít odpracovávat 
hodiny podle dohody s organizací. 
Připravte se, že harmonogram prací je 
nutné dodržovat. Na odpracování máte dva 
roky od doby rozhodnutí o místě výkonu 
trestu. Pokud trest vykonáte dříve, tím lépe. 
Nečeká se na konec dvouleté lhůty, a trest 
je hned po vykonání vymazán z rejstříku 
trestů. Jen v odůvodněných případech může 
soud rozhodnout o prodloužení lhůty.

  Pokud neplníte podmínky trestu OPP,  
je tento soudem přeměněn na nepodmíněný 
trest odnětí svobody. V tom případě se 1 
neodpracovaná hodina trestu přeměňuje 
na 1 den vězení. Pouze v odůvodněných 
případech může být přeměněn na trest 
peněžitý či na domácí vězení.

  Samozřejmě, že v průběhu výkonu 
OPP se očekává, že budete vést řádný 
život. Podmínkou je nepáchat další trestnou 
činnost, plnit dohody s PMS i organizací, 
a celkově spolupracovat. 

  Ať se děje cokoliv, buďte v kontaktu 
se svým probačním pracovníkem. Je to on, 
kdo o vás podává zprávy soudu, a ovlivňuje 
jeho rozhodnutí. Není třeba se bát. Probační 
pracovníci vás nechtějí nachytat, nebo nějak 
trápit. Plní rozhodnutí soudu. Jejich cílem 
je, abyste splnili, co máte. Stavte se za 
ním, i když máte pocit, že jste už propásli 
všechny termíny, a nebo vůbec nic nesplnili.

– Marek Urban, KC Sananim –

Výhody OPP:
Nemusím za mříže.
Po odpracování uložených hodin se 
mi tento přečin maže z trestního 
rejstříku.

Co to je OPP:
Obecně prospěšné práce jsou  
alternativním trestem, který může 
soud uložit v rozsahu 50–300 hodin 
u dospělých a 50–150 hodin u mladi- 
stvých za spáchání přečinu. 

Přečinem se rozumí trestný čin 
spáchaný z nedbalosti a dále čin 
spáchaný úmyslně, u kterého trestní 
zákoník stanoví trest odnětí svobody 
s horní hranicí trestní sazby do 5 let.Óp
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Pokud řešíte právní 
problémy, se kterými 
si nevíte rady, obraťte 

se na nás.

právní
poradna

§Telefon:
222 582 932

e-mail:
ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací zabývající se 
prevencí a léčbou drogové závislosti nabízí 
právní poradenství uživatelům a bývalým 
úživatelům drog, kteří se dostali do konfliktu 
s trestním zákonem nebo řeší jiné právní pro-
blémy, které jim vznikly v souvislosti s uží-
váním drog. Právní poradenství poskytuje 

i příbuzným uživatelů drog, experimentující 
mládeži a zaměstnancům zařízení pro uživa-
tele drog, kteří jednají v zájmu jejich klientů. 
V individuálních případech nabízí nejen po-
radenskou činnost, ale i případně zastupová-
ní v civilních věcech a obhajobu v trestních 
záležitostech.

Právní poradna 
A.N.O. je 
projektem 

právní pomoci 
v otázkách 

drogové 
problematiky.



Piperaziny
Mírně až silně stimulačně 

halucinogenní látky s účinky 
podobnými extázi. Vyskytují 

se často ve falešných tabletách 
extáze.

Další drogy 
na indexu

Fenetylaminy
Látky podobné adrenalinu. Mají 
zejména stimulační účinky, ale 
mohou být také halucinogenní. 
Patří k nim například efedrin, 

meskalin či amfetamin.

Od 1. 10. 2015 přibylo na seznam zakázaných 
látek - index dalších devatenáct drog. Tyto 
drogy jsou veskrze syntetické, a jedná se o látky 
s různými účinky. Podívejme se na jednotlivé 
skupiny drog. Vysvětlíme si co které znamenají. 
Následuje seznam konkrétních látek.    – TRMX –

Katinony 
Látky podobné 

amfetaminům. Obvykle 
mají stimulační či mírně 
halucinogenní účinek.

Opioidy
Látky s mírným až velice 

silným tlumivým účinkem, 
podobným morfinu. Známé 
jsou především heroin, nebo 

fentanyl.

Kanabinoidy
Látky podobné přírodním 
látkám v konopí. Obvykle 
mají mírný až velice silný 

halucinogenní účinek.

Název
AH - 7921
APINACA
25B-NBOMe
25C-NBOMe
4,4-DMAR
3,4-DMMC
4-FA
5F-AKB48
3-FMC
5FUR-144
25I-NBOMe
3-MEC
3-MMC
3MeO-PCP
Metoxetamin
MT-45
Pentedron
α-PVP
UR-144

Skupina
opioidy
kanabinoidy
fenetylaminy
fenetylaminy
ostatní
katinony
fenetylaminy
kanabinoidy
katinony
kanabinoidy
fenetylaminy
katinony
katinony
arylcyklohexylaminy
arylcyklohexylaminy
piperaziny
katinony
katinony
kanabinoidy

Ostatní
Látky jinak nezařazené, 
často takzvané designer 
drugs - látky s různými 

psychoaktivními účinky.

Arylcyklo- 
hexylaminy

látky příbuzné fencyklidinu 
(PCP), obvykle se silným 

halucinogenním či 
disociativním účinkem.



Většina z vás ví, že léčba hepatitidy C 
probíhá kombinací tablet ribavirinu 
a injekcemi interferonu, takzvanou 
dvojkombinací. A co takhle léčba bez 
interferonu? Je vůbec možná?

V současnosti probíhají výzkumy nových 
a nových léků na žloutenku typu C. Vedle 
klasické dvojkombinace, se v oblasti léčby 
hepatitidy C objevují nové léky. Jedná se 
o takzvaná přímo působící antivirotika, 
která zabraňují množení viru v buňce. 
Mají výrazně větší účinnost než interferon 
a ribavirin.

Léčba „céčka“ 
bez interferonu. 
Realita nebo hudba  
budoucnosti?

Výhody léčby:
 Délka léčby je kratší než při klasické 
               dvojkombinaci či trojkombinaci. 
               Většinou se léčí 12 týdnů, tedy 3 měsíce.
 Léčba je vysoce účinná (téměř 100%) 
               a bez vedlejších účinků.
 Užívá se několik tablet denně, bez apli- 
               kace interferonu (tzv. „interferon free“).
 Léčba je lépe snášena a má výrazně 
               menší výskyt nežádoucích účinků.
 Je prokázána vyšší účinnost léčby i u pa- 
               cientů s pokročilým onemocněním jater.

Co to pro vás znamená? Tato léčba by pro vás 
mohla být ideální volbou. Bohužel vzhledem 
k vysoké ceně v ČR je tato léčba pro aktivní 
uživatele drog nedostupná. A pravděpodobně 
tomu ještě tak dlouho bude. 

– Nikol, Ewa –

Konzultováno s MUDr. Janem Dvořákem  
z fakultní nemocnice Motol.

Nevýhody léčby:
 Největší nevýhodou této léčby je cena. 
               Léčba jednoho pacienta stojí statisíce až 
               miliony korun. Léčba není hrazena 
               pojišťovnou.
 Léčba je dostupná pouze pro stabilizo- 
               vané uživatele drog. To znamená pro 
               abstinující klienty či uživatele drog 
               v substituční léčbě. Určitě není dostupná 
               pro aktivní injekční uživatele drog.
 Tuto léčbu mohou poskytovat pouze 
               zdravotní pojišťovnou schválená 
               zařízení.
 Vir hepatitidy C má několik genotypů 
               se specifickými vlastnostmi. Léčba je 
               dostupná pouze pro genotyp číslo 1 ge- 
               notypy číslo 2 a 3 se zatím musí léčit 
               klasickou dvojkombinací.
 U pacientů s málo pokročilým onemoc- 
               něním se dosud upřednostňuje klasická 
               kombinace interferonu a ribavirinu.



Testování
 Na testy se nemusíte předem objednávat. 
               Stačí pouze dorazit.

 Výsledky testů se dozvíte během dvaceti 
               minut. Nebudete na výsledky čekat 
               dlouho, jako tomu bývá u lékaře.

 Testy jsou anonymní v případě testování 
               na žloutenku C a HIV. Léčba syfilis je 
               v ČR povinná, proto anonymně testovat 
               nelze.

 Před testem vám řekneme, jak test fun- 
               guje, a co bude znamenat jeho výsledek. 
               Probereme vaše rizikové chování, a mů- 
               žeme si i popovídat o každém onemoc- 
               nění, jeho průběhu a léčbě.

 Samotný odběr krve proběhne pouze 
               rychlým píchnutím do prstu. Nebojte, 
               nebolí to. Krev je odebrána speciální 
               pipetou a poté kápnuta na test. Za  
               10 – 15 minut může být test vyhodncen.

 Testy jsou pouze orientační, nicméně po- 
               kud test nereaguje, jste velice pravděpo- 
               dobně „čistí“.

 Když test vyjde reaktivně, znamená to, 
               že reaguje na protilátky konkrétní infek 
               ce v těle. Dostanete od nás doporučení 
               k lékaři. Lékař vám odebere krev ze žíly 
               a udělá podrobnější rozbor. Teprve poté 
               bude výsledek stoprocentní. Pokud byste 
               se k lékaři báli, můžeme vás tam dopro- 
               vodit. 

 Pokud jste v minulosti prodělali žlouten- 
               ku C, nebudeme jí testovat. Protilátky 
               zůstávají v těle doživotně, proto by nám 

               vycházela v testu reaktivně. Případná re- 
               infekce se musí otestovat z žilní krve 
               u lékaře.

 Na testy je dobré přijít ve stavu, kdy bu- 
               dete schopni vnímat naše informace. 
               Nebudete usínat, nebo naopak nebudete 
               moc „rozjetí“ či agresivní. V tom přípa 
               dě vás odkážeme na jindy.

 Je dobré se před testy napít vody, aby se 
              krev trochu naředila, a dobře tekla.

 Máte – li kolo, psa, dítě, či jiného maz- 
               líčka, zajistěte si pro ně hlídání během 
               testování. My vám je hlídat nemůžeme. 
               Test se provádí nejdříve tři měsíce po 
               proběhlé rizikové situaci. Typicky 
               sdílením nádobíčka, či nechráněným 
               sexem. V případě syfilis testujeme 
               zhruba po šesti týdnech.

 Pokud berete drogy často a chováte se 
               i jinak rizikově, je vhodné se nechat ote- 
               stovat alespoň jednou za šest měsíců. 
               Ideálně třikrát až čtyřikrát do roka.

– Nikol –

NA HIV, SYFILIS, ŽLOUTENKU C



HIV, HCV, SYFILIS

KDY?

KDE?

Kdys byl naposledy na testech? Už je to  
půl roku, déle? Věnuj 20 minut a nech se 
u nás otestovat z kapky krve! Testujeme  

na HIV, žloutenku C a syfilis.

Každé pondělí a čtvrtek
od 14.00 do 18.00

Vrchlického sady 
u Hlavního nádraží v Praze

testování v sanitce



Přivezli několik palet se buchnama. V jedný 
krabici jich je 2400. Taháme je do skladu.

Buchny jdou z krabic ven. V taškách 
a batozích jich neseme na zádech 1000 
každý den. Někdo se nastřelí přímo na ulici.

Stříkačky vyměníme 
a rozdáme. K nám 
špinavá, k vám čistá. Ale 
není to tak vždycky.



Způsobně nám 
hodí špíny do 
kontíku.

Nebo zahodí použitou 
tam, kde mu zrovna 
vypadne z ruky.

Naštěstí známe hodně 
„šlehfleků“, takže buchny 
po vás vysbíráme.

Všechnu špínu pak odveze 
specializovaná firma na 
infekční odpady rovnou 
do spalovny.

Nakonec se všechny vyměněné 
a posbírané stříkačky nasypou 
do velkých kýblů.



Jak se díváte na proměny otevřené drogové 
scény, která se v centru Prahy vyskytuje víc 
jak dvacet let?

Vzhledem k tomu, že jako strážník v centru Pra-
hy pracuji od jara roku 1992, mám samozřejmě 
povědomí o drogové scéně poměrně rozsáhlé. 
Zažil jsem různé snahy drogovou scénu regulo-
vat, či ji z prostoru centra Prahy úplně vytěsnit. 
Drogová scéna sama o sobě nemusí být pro 
majoritní společnost problémem, pokud by se 
týkala jen samotných drogově závislých osob. 
V řadě ohledů však negativně ovlivňuje životy 
lidí, kteří stojí mimo drogovou scénu.  Proto 
jsou určitá řešení ze strany státu, obcí a nezis-
kových organizací nezbytná. Z pragmatického 
pohledu se u mě osobně ustálil režim, který 
se vymezuje snahou o dosažení minimalizace 
negativních vlivů drogové scény na bezpečnost 
a pořádek v území, kde vykonávám činnost 
strážníka. K tomu také vedu své podřízené.  

Co vám nejvíce vadí na chování uživatelů 
drog?

Vadí mi, když vidím devastační následky užívá-
ní drog na samotných uživatelích. Řadu z těchto 
uživatelů vidím nejdříve v poměrně dobrém 
fyzickém stavu.  Za pár let vidím ty samé lidi 
jako sotva se pohybující zdeformované postavy, 
vnímající jen činnosti směřující  k opatření další 
dávky. Takové lidské osudy mě vždy zarmoutí. 

Čím nejčastěji lidé užívající drogy narušují 
veřejný pořádek?

Nejvíce vnímám rozsáhlé škody způsobené 
krádežemi v obchodní síti. Dále silně vnímám 
znečišťování veřejného prostranství v nejza-
tíženější turistické lokalitě ČR, a neschopnost 
drogově závislých osob respektovat určitá 

pravidla. Ta například vyžadují, že si drogově 
závislý nebude nitrožilně aplikovat dávku v mís-
tě s velkým pohybem lidí. Citelné je to třeba 
ve  Františkánské zahradě, kam chodí velké 
množství rodičů s dětmi. Z tohoto důvodu platí, 
že na nejzatíženějších trasách užívaných běžný-

mi lidmi, by drogově závislý neměl vykonávat 
takové činnosti, které logicky vzbuzují odpor či 
nesouhlas kolemjdoucích.

Jsou nějaké lokality, kde aplikace drog a větší 
koncentrace lidí užívajících drogy vadí strážní-
kům či lidem nejvíce?

Nelze akceptovat, aby krásně uklizený park 
Vrchlického sadů vypadal jako malé smetiště. 
Stačí na to půlhodina pobytu závislých osob. 
Týká se to malé travnaté plochy naproti státní 
opeře, kde je dokonce vstup na trávník zakázán. 
Stejně tak se  negativní vnímání drogové scény 
týká  vestibulů metra na Václavském náměstí. 
Dále se jedná o chodníky od ulice Washingtono-
va po ulici Jindřišská. Samozřejmě také pasáže 
v okolí Václavského náměstí, a již zmíněná 
Františkánská zahrada.

Objevují se hlasy, že strážníci i policisté po-
nižují lidi užívající drogy či lidi bez domova, 
případně se k nim chovají nedůstojně. Jak má 
vypadat správné chování strážníka?

Na to nemám jednoznačnou odpověď. Ani já 
sám nemohu vyloučit, že k takovým excesům 
nedochází. Nicméně je to jednání zcela výjimeč-
né. V běžném kontaktu drogově závislých osob 
či bezdomovců s policisty a strážníky, dochází 
k poměrně jednoduché striktní komunikaci, kte-
rá směřuje ke ztotožnění těchto osob, případně 
k zamezení protiprávního jednání. Když však 
policista či strážník řeší bezvýsledně stokrát za 
rok se stejnou osobou úplně stejné problémy, 
pak může nastat  situace, kterou policista nebo 
strážník s běžnou korektností nezvládne, a ko-
munikuje razantě. Na závěr musím konstatovat, 
že jsou u Policie i u strážníků v zákoně nasta-
veny standardy chování, které nelze překročit. 

PRAŽSKÁ DROGOVÁ SCÉNA 
OČIMA ŘEDITELE  

MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 1

ROZHOVOR  
S BC. MIROSLAVEM STEJSKALEM



Pokud se zjistí a prokáže opak, jsou z toho 
vyvozovány mnohdy poměrně velmi důrazné 
závěry. Nelze připustit stav, kdy si identifikují 
strážníci či policisté drogově závislé osoby nebo 
lidi bez domova jako lůzu, a dávají to veřejně 
najevo. Ubránit se osobnímu dojmu z těchto lidí 
však nepochybně nelze. 

Co může udělat člověk, který se domnívá, že se 
k němu strážník choval v rozporu se zákonem 
či slušným chováním?

Každý občan, byť závislý či bez domova, má 
právo stížnosti na postup policisty či strážníka. 
Ze zkušenosti vím, že se tak v řadě případů děje. 
Bohužel stížnosti lidí obecně, natož drogově 
závislého a člověka bez domova mají velmi 
špatnou vypovídající hodnotu, což nadřízeným 
policistů a strážníků částečně brání podanou 
stížnost objektivně vyhodnotit. Mohu garanto-
vat, že žádný z kontrolních orgánů či nadříze-
ných pracovníků nenakládá jinak se stížností 
drogově závislého a člověka bez domova, než se 
stížností běžného občana, nebo dokonce nějaké-
ho vysoce postaveného politika či občana. Stíž-
nosti se řeší vždy stejným způsobem, a i závěry 
jsou konstatovány stejně.

V minulosti na váš popud strážníci rozdávali 
lidem užívající drogy dopis, který je vyzýval 
k slušnému chování, a ke koncentraci v zóně 
Vrchlického sady. Co vás k tomu vedlo a jak 
tuto akci hodnotíte?

Několikaletá anabáze s určením části Vrchlické-
ho sadu pro sdružování drogově závislých osob, 
byla mou snahou vytvořit prostředí, kde se tyto 
osoby setkávají, vzájemně spolu komunikují 
o čemkoli, aniž by to bylo vnímáno majoritní 
společností negativně. Pokud docházelo ke 

koncentraci drogově závislých osob na jiných 
místech, bylo to vnímáno vždy negativně. 
Mnohdy až do podoby osobního pocitu ohrožení 
bezpečnosti ze strany procházejících občanů.  
Osobně dodnes hodnotím toto období jako 
nejméně problematické za posledních zhruba 
15 let. Tehdy téměř ustaly stížnosti občanů. Vý-
jimku tvořilo prakticky jen vedení společnosti 
Grande Stacione. (provozovatel vestibulu Hlav-
ního nádraží, pozn. red.) To, že část drogově 
závislých v místě začala provádět aplikaci drog 
bylo nepochybně ke škodě záměru, a likvidace 
„drogového plácku“ byla nakonec negativní i ve 
vztahu k nim samotným.

Je zbytečné, aby drogově 
závislí injekční stříkačky 
pohazovali všude po okolí, 
když je mohou odhodit do 
sběrného kontejneru.

Zřídil jste sběrný box na použité stříkačky ve 
Vrchlického sadech. Jak jste spokojen s jeho 
fungováním? Rovněž jste zřídil lavičku pro 
streetworkery na stejném místě.

Můj záměr vytvořit určitý prostor pro práci 
streetworkerů včetně popelnice, kam drogově 
závislý může odhodit injekční stříkačku a jehlu, 
má prakticky jen vytvořit prostředí, které 
v konečném důsledku minimalizuje negativní 
vnímání drogové scény v širším okolí. Specific-
ký prostor dlouhodobě užívaný pro poskytování 
služeb drogově závislým prostřednictvím terén-
ních programů, drogově závislé k tomuto 

prostoru v průběhu dne několikrát váže a je zby-
tečné, aby injekční stříkačky pohazovali všude 
v okolí, když je mohou odhodit do sběrného 
kontejneru.

Jaké jsou kompetence strážníků ohledně psů? 
Jaké situace a přestupky nejčastěji řešíte?

Strážníci mohou ze zákona u majitelů psů poža-
dovat doložení evidence psa, a tuto i ověřovat 
v příslušných databázích. Mohou také v přípa-
dě potřeby speciálním zařízením kontrolovat 
čipování psů. Dále jsou strážníci oprávněni řešit 
volné pobíhání psů v místech, kde je to zakázá-
no, či ve vztahu k dopravnímu provozu. Často 
se také řeší neuklízení psích exkrementů, za 
které je zodpovědný majitel psa.  Z toho vyplý-
vá, že je nejčastěji řešeno nedodržování zákazu 
volného pobíhání psů, a znečišťování veřejného 
prostranství psími exkrementy.

Je něco, co byste rád vzkázal lidem užívajícím 
drogy?

Drogově závislým bych rád na závěr vzkázal, 
aby si stále uvědomovali, že jsou majoritní 
společností vnímáni negativně ne pro drogovou 
závislost, ale pro projevy na veřejnosti, které 
nejsou akceptovatelné zákonem ani pravidly 
slušného chování. Když si to uvědomí, budou 
svůj nelehký život prožívat v relativně klidnější 
atmosféře než tomu mnohdy je. Drogově závislý 
člověk, který prakticky tráví svůj celý život 
na ulici, je tou nejhorší životní variantou. Jen 
málokterý drogově závislý si všímá postupné 
devastace svých souputníků. Měl by si uvědo-
mit, že je to jakési zrcadlo, ve kterém vidí svou 
neperspektivní budoucnost.

Díky za rozhovor
– ALA –



Posledních několik let se na českém drogovém 
trhu objevují zcela nové stimulační drogy. V Pra-
ze na ulici dokonce začínají konkurovat tradiční-
mu pervitinu. Kvůli důslednější represi domácích 
pervitinových varen, horší dostupnosti prekurzorů 
(chemek), a omezení prodeje léčiv s obsahem 
pseudoefedrinu a norefedrinu, se zhoršuje kvalita 
pervitinu, který končí na českých ulicích. 

Pouliční uživatelé pervitinu v Praze nám často 
sdělují, že perník je tak špatný, že je lepší inves-
tovat do drogy, kterou nazývají Funky. Droga je 
celkem dostupná a za investované peníze uživatel 
vždycky získá nějaký „stav“. Což je u poulič-
ního pervitinu spíše sázka do loterie. V případě 
takzvaného Funky se nejedná o amfetamin jako 

u pervitinu, ale o katinon – látku velice podobné 
amfetaminu. O této droze píšeme na stránkách 
Dekontaminace poměrně často. Je to dané tím, že 
její užívání v populaci uživatelů roste, a také se 
již několikrát změnilo její složení a tím i účinky. 
Jediný účinek, který zůstává v zásadě stejný, je 
nájezd.

V České republice jde o relativně nový fenomén, 
přestože v západních zemích se podobné „čachry“ 
s drogami vyskytují již několik desítek let. Vždy 
jde o stejný scénář. Zneužívaná konkrétní droga 
se dostane na seznam zakázaných látek.  
Výrobce drog tedy začne hledat látku podobnou 
té zakázané. Tak vnikají takzvané nové syntetické 
drogy. Naneštěstí řada těchto nových drog je více 
nebezpečná, než ty původní. 

Uveďme si to na příkladu extáze - MDMA. Je to 
látka stimulační s mírně halucinogenním účinkem 
patřící k amfetaminům. A je zakázaná. Výrobci 
se snaží najít látku podobnou, a vytvoří například 
PMA a PMMA (parametoxyamfetamin a parame-
toxymetamfetamin). Tyto látky se však dávkují 
násobně méně než MDMA a mají pozdější ná-
stup. Uživatel očekává nájezd dříve a vezme další 
dávku, případně to ještě s něčím zkombinuje. 
Bohužel to však může dopadnout tak, že uživatel 
umře na selhání orgánů v důsledku přehřátí 
organismu.

Látek pocházejících z původního amfetaminu je 
několik desítek. Jejich toxicita se různí. Různí 
se i vedlejší účinky, dojezdy. Nicméně výroba 
látek z amfetaminu je poměrně složitá a náklad-

Piko versus Funky
aneb amfetaminy proti katinonům
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ná, proto výrobci hledali látku, která se dá získat 
levněji, a zároveň se dá jednodušeji upravovat 
– designovat. A přišli na katinon, látku velice 
podobnou amfetaminu, jak ve struktuře molekuly, 
tak v účinku. Podobnost molekul amfetaminu 
a katinonu můžete vypozorovat na přiložených 
obrázcích. Katinon od amfetaminu odlišuje pouze 
atom kyslíku vázaný k molekule amfetaminu.

Jednoduchost, s jakou  lze doplňovat a zaměňovat 
základní molekulu katinonu s dalšími součástmi, 
téměř nezná mezí. Stimulační účinek je vždy 
zachován. Různí se pouze v nájezdu, délce účinku 
a vedlejšími efekty. Každoročně je zachyceno ně-
kolik desítek katinonů, a společně se syntetickými 
kanabinoidy se jedná o nejpestřejší a největší 

záchyty těchto látek v Evropě. Nejznámějším ka-
tinonem ve světě je patrně droga „mňau-mňau“, 
neboli mefedron (viz obrázek).

Bohužel jak rychle tyto drogy vznikají, tak je 
obtížné odhadovat rizika jednotlivých substi-
tuovaných katinonů. Substituovaný znamená, 
že k základní molekule se přidávají a zaměňují 
(substituují) atomy a molekuly kyslíku, vodíku, 
alkoholu, benzenového jádra a jiných částí mo-
lekul. Jde vlastně o jakousi chemickou stavebnici. 
Represivní legislativa v jednotlivých zemích 
nikdy není tak pružná, aby stíhala reagovat na 
všechny změny, které výrobci prostou záměnou 
několika „kostiček stavebnice“ udělají. Proto se 

zřejmě mění i složení u nás prodávaného Funky. 
Nicméně může to být také tím, jaký katinon má 
dealer zrovna k dispozici.

Podle námi zadaných expertíz se na ulici v Praze 
objevily katinony MDPBP, MαPPP, α-PVP.
Posledně jmenovaný se dokonce objevil ve směsi 
s pervitinem a jedná se o aktuální látku v droze 
Funky. Od 1. 10. 2015 je tato látka v ČR zakáza-
ná. Bohužel informací o konkrétních substituova-
ných katinonech je málo, a ještě méně v češtině. 
Nicméně se zdá, že konkrétně s látkou α-PVP je 
spojeno v Evropě několik úmrtí. Další informace 
stále zjišťujeme. Přineseme je v dalším vydání 
Dekontaminace.

Závěrem bych chtěl všem uživatelům stimulantů 
říci, že při experimentování s těmito látkami 
by měli být nanejvýš opatrní, protože nejsou 
příliš prozkoumané. Rozhodně nelze očekávat, 
že budou mít stejný účinek jako pervitin. Podle 
našich informací se občas dokonce prodávají 
katinony na ulici jako pervitin. Proto buďte opa-
trní. A když už musíte, pořizujte si drogy pouze 
z ověřeného zdroje.                                                   

 – TRMX –
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Na stránce evropského monitorovacího 
střediska pro drogy a závislosti si můžete 
vyzkoušet jak se takové katinony designují. 
V jednoduché on-line aplikaci jsou dispo-
zici všechny dosud známé součásti různých 
katinonů, které skládáte k sobě jako sta-
vebnici. Po sestavení molekuly konkrétního 
katinonu se objeví dosud známé informace 
vtahující se k dané látce.
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/
synthetic-cathinones-injection



Žádné zvíře nesmí být podle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání usmrceno bez dů-
vodu. Zároveň jsou v zákoně uvedeny důvo-
dy, pro které zvíře usmrceno být může. Těmi 
nejdůležitějšími, a zároveň asi nejpochopitel-
nějšími, jsou například využití produktů hos-
podářských zvířat, nevyléčitelná nemoc nebo 
těžké poranění spojené s trvalým utrpením 
zvířete, výkon myslivosti, překonávání hro-
madné nákazy zvířat.

Pes v lese
V médiích nejčastěji najdeme kauzy o zastře-
lení psů spáchané myslivci. Myslivci mají 
právo usmrtit psa, který se nachází v mysli-
vecké honitbě mimo vliv svého majitele, ve 
vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbliž-
šího trvale obydleného domu a hledá nebo 
pronásleduje zvěř. Toto právo má výhradně 
myslivecká stráž, ne jednotliví myslivci či 
nájemce honitby. Aby byla myslivecká stráž 

oprávněna psa usmrtit, musí být splněny 
všechny citované podmínky současně. Není-
li splněna byť jediná z nich, pak neměla mys-
livecká stráž právo psa usmrtit a jednala pro-
tiprávně. Realita je však bohužel v takových 
případech odlišná od právní úpravy, a někteří 
myslivci postupně nabývají dojmu, že mohou 
v lese beztrestně odstřelit jakékoliv zvíře.



Pes ve městě či na squatu
Policie má právo usmrtit psa, pokud je ohro-
žující pro své okolí, je agresivní a nehlída-
ný, nebo brání výkonu policejní či záchran-
né akce. Je to princip podobný tomu, který 
platí v trestním právu a který se nazývá prin-
cip nutné obrany. Ten, zjednodušeně řečeno, 
dává orgánu možnost při své obraně nebo 
nutné intervenci využít všech prostředků.

Existují pouze dvě omezení při volbě těch-
to prostředků. Prvním z nich je, aby obrana 
byla vedena proti útoku, který trvá nebo bez-
prostředně hrozí. Ve fázi, kdy napadený již 
útok odvrátil a zvíře je na ústupu, je každý 
další prostředek použitý proti němu již mimo 
meze nutné obrany.

Druhým omezením je přiměřenost použitých 
prostředků. Prostředky obrany by neměly být 
zjevně nepřiměřené způsobu útoku. Zjevná 

nepřiměřenost je pomyslná dělicí čára, na 
které se rozhodne o případných následcích 
pro obránce.

Pochopitelně, pokud je obráncem státní or-
gán, který zastřelení psa spáchal ve služ-
bě, bývá nepřiměřenost hodně diskutabilní. 
Sama „přiměřenost“ v zákoně nijak jasně 
definovaná není a vždy pak záleží, jak situa-
ci posoudí sama policie. Jestli jste si ale jisti, 
že zastřelení psa nebylo oprávněné a jedna-
lo se o policejní šikanu a zneužití pravomo-
cí, je doporučený postup následující: Podejte 
na policistu trestní oznámení. Pokud to jde, 
tak si zapište číslo odznaku, ale postačí si za-
pamatovat den a místo, kdy a kde k inciden-
tu došlo. Můžete též před samotným oznáme-
ním oslovit právní, nebo občanskou poradnu 
a poradit se, jak to celé formulovat a kam to 
přesně podat. Stejný postup můžete použít 
i v případě zastřelení psa myslivcem.

Plné znění článku naleznete na webu ede-
kontaminace.cz včetně citací z uvedených 
zákonů.

– HANA – 
s pomocí prava.cz



Komunitu Cenacolo založila roku 1983 
sestra Elvíra v Saluzze v Itálii. Toužila 
pomoci závislým a ztraceným lidem 
v Itálii. Od té doby se domy komunity 
rozšířily po celém světě (Chorvatsko, 
Bosna a Hercegovina, Rakousko, Polsko, 
Brazílie, Rusko, Slovinsko, Francie, Irsko 
a další). Komunita se sama definuje ne 
jako léčebna, ale jako škola života. Ti, kdo 
přijdou, odkrývají dary práce, přátelství 
a víry. Pobyt v komunitě je bezplatný 
a členové komunity žijí jen z toho, co 
vyprodukují a z darů. Podmínkou přijetí 
není ani křesťanská víra, komunita 
přijímá všechny.

Křesťanská komunita pro léčbu závislostí 
Cenacolo (čti čenákolo) je asi nejznámější 
komunitou svého druhu na světě. Komunit 
Cenacolo je po světě několik. V České repub-
lice je známá hlavně komunita v chorvatském 
Medžugorije. Původně však vznikla v Itálii. Za 
více než třicet let již pomohla mnoha stovkám 
lidí. Jedním z nich je i Zuzka, se kterou se nám 
podařilo udělat krátký rozhovor o tom, jak to 
v komunitě Cenacolo chodí.

Zuzko, v komunitě jsi prožila několik let svého 
života poté, co jsi se rozhodla opustit svět 
drog a závislosti. Můžeš se čtenářům stručně 
představit?

Jmenuji se Zuzana a je mi šestadvacet. Jsem 
šest let čistá od drog, alkoholu a tabáku. Pracuji 
v sociálních službách a studuji dálkově vysokou 
se sociálním zaměřením. Ve volném čase dobro-
volničím v jednom azyláku. Byla jsem ztracená, 
a uvnitř mrtvá. V komunitě Cenacolo jsem 
znovu našla sílu do života. Naučila mě žít svůj 
život líp, a poznala jsem v ní Boha.

Jak jsi se dostala k drogám?
Byla jsem na druhém stupni základní školy, 

když jsem začala zneužívat alkohol, léky, kouřit 
cigarety, a občas marihuanu. Na střední škole 
jsem to rozjela ve velkém stylu s alkoholem, 
marihuanou. Sebepoškozovala jsem se řezá-
ním, a pokoušela se několikrát o sebevraždu. 
V sedmnácti jsem se setkala s pervitinem, 
a během půl roku jsem přešla na jehlu. Droga 
mi dávala křídla. Zapomněla jsem na čas, na své 
starosti a trápení, které jsem měla už od dětství. 
V dětství jsem byla obětí sexuálního zneužití. 
V rodině byly časté hádky a agrese mezi rodiči. 
Těžko jsem snášela nadávky a urážky spolužáků 
ve škole. Droga mi na tohle umožnila zapome-
nout. Velmi rychle jsem začala žít jenom pro 
drogu, a pro ten pocit.

Co rozhodlo o tom, že se půjdeš léčit?
V osmnácti jsem byla na ulici, na squatu. Měla 
jsem u sebe drogu, ale už jsem si ji nechtěla dát. 
Cítila jsem, že pokud s tím něco neudělám teď, 
tak brzy zemřu. Zrovna ten den byla na squatu 
kriminálka, ale mě neobjevila. Šla jsem zpátky 
k rodině, a pak následně na detox. Šla jsem do 
komunity, ve které jsem pobyt nedokončila. 
Zkoušela jsem i denní stacionář, ale depky jsem 
měla stále, a taky hrozné pocity úzkosti. Znovu 

jsem začala kouřit trávu, a měla recidivy s per-
níkem. Myslela jsem si, že skončím do konce ži-
vota v Bohnicích. Nedokázala jsem žít normální 
život. Pak mi paní ředitelka z mé střední školy 
pověděla o komunitě Cenacolo, a já se tam jela 
podívat. Tam jsem znovu pocítila naději pro 
svůj život.

Proč zrovna Cenacolo?
Cenacolo stojí na pilířích modlitby, práce 
a přátelství. Je tam silná snaha žít v pravdě 
každodenní život, žít ho v pokoji sám se sebou 
a s druhými. Tam jsem cítila a viděla, že právě 
takový způsob života mě může zachránit. 
Dávalo mi to znovu naději. Setkala jsem se 
s komunitou jako nevěřící, ale postupem času 



jsem z osobního setkání s Bohem začala čerpat 
sílu, a On také dost uzdravil moje zraněné srdce 
a duši.

Jedná se o křesťanskou katolickou komunitu. 
Může se tam jít léčit člověk, který není věřící, 
nechce mít s církví nic společného, ale chce se 
léčit?

Ano může. Cenacolo je otevřená všem lidem 
bez rozdílu náboženství, rasy a národnosti.

Jaký je program dne v komunitě?
Já jsem byla v dívčích domech. V Cenacolo 
existují domy pro dívky, pro chlapce a smíše-
né. Ráno začíná modlitbou svatého růžence, 
následuje půlhodinový program. Je to například 
zamyšlení nad úryvkem z Písma. Dopoledne 
a odpoledne se pracuje v domě, na zahradě, na 
poli či v dílně. Následuje oběd a volný čas. Ve-
čer je opět modlitba a společný program. Také je 
možnost osobní adorace v průběhu dne.

Kdo komunitu vede?
V Cenacolo nejsou terapeuti, ani psychologové. 
V jednotlivých komunitních domech jsou lidé, 
kteří konkrétní dům vedou. Jsou to lidé, kteří 

prošli stejnou cestou v komunitě. Jsou v ní delší 
dobu a dostali tuto zodpovědnost od vedení 
komunity, což jsou hlavně komunitní kněží. Mi-
mochodem někteří jsou také bývalí narkomani. 
Zakladatelkou komunity je matka Elvíra.

Když se někdo rozhodne pro léčbu v komunitě 
Cenacolo, co musí udělat?

Když chce vstoupit člověk do komunity, tak by 
měl nejprve přijít na Rodičovský klub v Pieš-
ťanech, které jsou na Slovensku. Rodičovské 
kluby se tak jmenují proto, že je důležité, aby se 
s komunitou Cenacolo a jejím přístupem k učení 
také seznámili rodiče, partneři či manželé, 
případně jiní blízcí lidé. Samozřejmě může přijít 
i člověk, který je v potížích, sám. Na klubu se 
dozví podrobnější informace, a také zjistí zda 
mu tento typ zařízení vyhovuje. Před samotným 
vstupem do komunity je potřeba projít takzva-
nými kolokvii. Což je něco na způsob výběro-
vého řízení.

Co ti komunita dala, co ses naučila?
Komunita je škola života. Ukázala mi prakticky, 
jak žít svůj každodenní život. Seznámila mě 
s hodnotami, jako jsou pravda, trpělivost, víra, 
naděje, láska, dobře a svědomitě odvedená prá-
ce. Komunitou svěřené i malé důležité činnosti 
mě znovu přivedly k tomu, být zodpovědná. Na-
učila jsem se důležitosti omluvy, a sdílení svých 
prožitků s druhými. Naučila mě rozhovoru. 
Postupně mě přiváděla k sobě, k mému vlastní-
mu svědomí. Tím jsem se dovedla víc přijímat, 
a pocítila jsem větší vnitřní klid. Komunita mě 
nasměrovala na Boha Otce. Jeho přítomnost 
dává nyní mému životu smysl.

– Klára –

Rodičovský klub probíhá kromě Velkého, 
každý pátek. Vždy od 19.00 v klubovně 
základní školy v ulici F. E. Sherera 40, 
na sídlišti Adam Trajan v Piešťanech 
(Slovensko).

Matka Elvíra,  
zakladatelka komunity 

Cenacolo



Chci začít abstinovat, a nevím, jak na to. Ta pito-
má bába ze sociálky mi vyhrožuje, že mi sebere 
děti, protože beru! Potřebuju něco zařídit na úřa-
dech, ale tam se na mě dívají skrz prsty, tak na to 
radši kašlu. Chci vykrizovat z opiátů, ale shánět 
subutexy na ulici, to je naprd… S podobnými 
příběhy se v ústeckém káčku setkáváme denně, 
a proto jsme se za podpory grantů z Norska roz-
hodli rozšířit naši adiktologickou ambulanci.

Na úvod by se možná slušelo upřesnit, co to 
vlastně ta ambulance je. Ne, nejedná se o sanit-
ku, ve které sedí naši teréňác. Jde o ambulantní 
služby, kdy vy docházíte za námi do káčka, ať 
už na pravidelná sezení, nebo jednorázově, když 
potřebujete pomoct s něčím akutním.

Ambulance není ničím novým. Spousta klientů už 
za námi do Drug-out klubu pravidelně dochází, 
a podle anket, které jsme pořádali, to vypadá, 
že i rádi. Proč jsme se tedy rozhodli ambulanci 
rozšířit? Stávající prostory v ústeckém káčku nám 
neumožňovaly oddělit od sebe ty z vás, kteří jste 

Ambulantní služby 
v Ústí Nad Labem

dream team



free

se rozhodli abstinovat, a ty, kteří si k nám chodí 
vyměňovat buchny. S tímhle problémem jsme 
se společně potýkali už dlouho, a proto jsme se 
rozhodli ambulanci od káčka oddělit. Za podpory 
grantů z Norska jsme pronajali a vypiplali nové 
prostory v budově kožního sanatoria, kde sídlí 
i stávající káčko. Pořád nás tedy najdete na stejné 
adrese, jen si musíte vyšlápnout o jedno patro 
navíc, ale to už je daň za tu krásu.

Jaké služby vám  
můžeme nabídnout?

Nejčastěji k nám přicházíte s tím, že uva-
žujete o abstinenci, nebo už abstinujete, 
a potřebujete podporu, ujistit se, že děláte 
věci správně. Promluvit si s terapeutem 

může být pro vás v takovou chvíli docela úleva, 
a tak jsme tu na vás nachystaní rovnou tři – Ilo-
na, Jana a Petr, stačí si jen vybrat, s kým se vám 
povídá nejlíp.

Pro ty z vás, kdo jste na opiátech a rádi bys-
te nastoupili na substituční léčbu, k nám do-
chází psychiatr z Masarykovy nemocnice, 
který vám může napsat recept na substituční 

preparáty (subutex, subuxone). Substituce má 
svoje přísná pravidla, ale pokud to s abstinencí od 
heroinu myslíte vážně, nemáte se čeho bát, náš 
doktor nekouše.

Všechno, co se týče sociálních věcí – dluhy, 
dávky, přídavky, pracák, matrika… – s tím 
vám pomůže naše sociální pracovnice 

Zuzka. Nemusíte se bát zeptat se jí na všechno, 
s čím si nevíte rady, a pokud se ostýcháte jednat 
s úřady, ráda vás doprovodí, abyste měli oporu.

Pokud máte podezření na žloutenku nebo 
jinou infekční nemoc, není problém se 
nechat u nás bezplatně otestovat, máme tu 
totiž i tým zdravotních sester.

Pomáháme také rodičům, kterým hrozí 
odebrání dětí, mladistvým od 15 do 18 let. 
Pravidelně pořádáme skupinu pro gamblery 
i podpůrnou skupinu pro rodiče.

Na závěr už snad jen to, že všechny služby po-
skytujeme zdarma všem, kteří cítí, že potřebují 
pomoct. V ambulanci jsme každý pracovní den 
od 8 do 18 hodin, jen v pátek končíme v 16:00.

Za celý tým
– Petr –

AMBULANTNÍ SLUŽBY
V ÚSTÍ NAD LABEM

Po–Út:
800–1800

Pá: 800–1600



V Česku vládne pervitin! Každý den odhalíme jednu varnu, říká šéf protidrogové centrály z Holdují alkoholu a vaří pivo, načapala inspekce výzkum-
 níky v Antarktidě z IRONIE OSUDU: PAŠERÁCI NACPALI DO AUTA KOKAIN MÍSTO AIRBAGŮ, NABOURALI, ZEMŘELI Z Opilá matka
 vezla v autě dítě! Sociálka jí dceru odebrala z Dealer házel drogy do Vltavy: Na pervitin se vrhla labuť! z RODINA ŽASLA. JEJICH GARÁŽ
PONIČIL BALÍK DROG, KTERÝ VYPADL Z LETADLA Z

Yetti z Moravy dovařil
Byl v hledáčku policie dvacet let, osm posledních vařil pervitin ve velkém. „Dostal od nás přezdívku 
Yetti, protože o něm všichni mluvili, ale nikdo ho nikdy neviděl. V Jihomoravském kraji je takovou 
legendou,“ uvedl kriminalista z hodonínské policie. Třiačtyřicetiletý muž vyrobil za osm let nejméně 
20 kilogramů velmi kvalitní drogy, gram prodával dealerům levně - za sedm set korun. Dle kriminalis-
tů se droga k prodeji pak ředila v poměru 1:1. Výrobci se dařilo unikat především díky extrémní opa-
trnosti – při sebemenším podezření měnil místo, bydlení i auta měl přihlášené na jiné osoby, telefon 
téměř nepoužíval. Zadržen byl i s komplici v polovině září, všem hrozí až 10 let vězení.

Užívat pod dozorem 
Pražský magistrát připravuje návrh preskripčního zákona, 
který by reguloval předepisování a výdej substitučních 
preparátů, jako je např. subutex. Lidé v substituci by měli 
lék užívat pod dozorem a pouze na určených místech. 
A hlavně by jim lékař nebo lékárník vydal vždy jen jednu 
dávku, podobně jako je tomu dnes u programů metadono-
vé léčby. Autoři návrhu si od zákona slibují především niž-
ší počty osob, které léky zneužívají anebo rozprodávají 
dál na černý trh. Návrh zákona chce Praha vypracovat do 
konce roku a předložit Sněmovně.

Proti drogám po svém
Policie z Gloucesteru  v americkém státě Massachusetts bojuje proti drogám po svém. Na 
Facebooku zveřejnila jména, telefonní čísla a příjmy šéfů 5 největších farmaceutických 
firem a volá je k odpovědnosti za stoupající počet drogově závislých. Občany vyzývá, 
aby na firmy (slušně) tlačili s požadavkem vyšších investic do léčby nemoci, kterou jejich 
produkty mohou způsobit. Podle statistik totiž ve Spojených státech téměř 80 % závislých 
začínalo svou drogovou kariéru  právě s léky na předpis. Policejní oddělení Gloucester 
na sebe upozornilo již počátkem roku, kdy vyhlásilo, že u nich uživatele drog nezatýkají, 
ale naopak jim nabízejí pomoc a zprostředkují léčbu. V USA čelili vlně kritiky, nyní se 
ale ukazuje, že jejich přístup funguje (ve třicetitisícovém městě pomohli do léčby již 160 
lidem) a podobný program nyní chystá i policie ve státě Maine.



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
tel.: 605 883 994
Po 9.30–14
St, Čt, So, Ne 15–19.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8

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



_každý den něco zajímavého ze světa drog a života na ulici
_anonce na nová čísla Dekontaminace
_Pan Smažka a jiné legrácky
_aktuální informace o drogách a trendech na drogové scéně
_obrázky, videa a infografiky s drogovou tématikou
_odkazy na české i zahraniční stránky
_vlastní i sdílený obsah
_pozvánky na tématické akce
_prostor pro komentáře a diskuzi 

_nekrácené články z papírových Dekontaminací
_články, které v časopise nenajdete
_všechny Dekontaminace od roku 1996 v PDF
_anonce a pozvánky na odborná setkání
_plakáty a letáky z Dekontaminace ke stažení
_prostor pro dotazy i diskuzi u konkrétních témat


