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Pomoz vystoupit ze začarovaného kruhu!
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Finančně podpořeno 
RVKPP, MPSV ČR a MHMP

V poslední době se dějí šílené věci na Fi-
lipínách. Od května 2016 bylo zabito 
více než 700 lidí (dle údajů v  červenci 
2016), kteří byli pouze podezřelí z užívá-

ní či prodeje drog. Prezident Duterte nařídil policej-
ním složkám zabít stovky lidí podezřelých ze 
zneužívání návykových látek. Zjevné 
porušování lidských práv se dě-
je bez větší pozornosti zbyt-
ku světa. Prezident Duterte 
má na Filipínách přezdív-
ku "Kat" a jakýkoli sou-
cit nemá pro něj žád-
nou váhu. Vraždy se 
dějí často na uli-
ci bez jakéhokoli 
soudního procesu.

Možná si řekne-
te: jsme v  České 
republice a  od Fili-
pín nás dělí polovina 
světa. Podobné vě-
ci se ale dějí i  v  Evro-
pě. V  Makedonii čichají 
různé chemické látky děti 
mladší deseti let. A třeba na 
Ukrajině (po anexi Krymu) byly 
ze dne na den uzavřeny veškeré sub-
stituční programy, následkem zemřelo (ne-
bo bylo zavražděno) několik stovek lidí.

Stejně si třeba řeknete: to se v  České republice 
nemůže stát, máme se tu relativně dobře. Ano, to 
je pravda, ale situace není tak skvělá, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Získávání financí na dro-
gové služby (terénní programy, káčka, substituce 
apod.) je rok od roku obtížnější. Stigmatizace lidí, 
co berou drogy, je stále veliká. Jakoby lidé, co be-
rou drogy, měli automaticky „menší“ lidská práva 

než jiní lidé.

Tohle číslo je hodně o  tom, jak 
to bylo dřív a jak je to dnes, 

jaký byl vývoj drogových 
politik, jaké jsou rozdíly 

mezi mladými a  star-
šími uživateli drog. 
Věnujeme se i poví-
dání o  prvním ná-
střelu a  jeho dů-
ležitosti v  každém 
životě uživatele 
drog. Ve všech té-
matech je důraz 
na uvědomování 

si, jak to mám „já“ 
a  jak to mají ostat-

ní, jak se mám „já“ ve 
společnosti. Možná ale 

někdy moc rozlišujeme 
na „já“ a „ostatní“ nebo jed-

nodušeji na „já proti všem“ ne-
bo ještě jednodušeji a zavádivě „za 

všechno mohou ostatní“. Každý je ale čle-
nem společnosti. My jsme společnost, tvoříme ji 
a jsme její součástí. A to, jaká bude, závisí na ka-
ždém z nás.

David Pešek, vedoucí KC SANANIM

D esatero je deset přikázání od 
Boha lidem, je to návod, který 
když zkoušíme následovat, mů-
žeme žít spokojený život. Ales-

poň to si myslí křesťané a židé mezi námi. Je to 
jakési etické minimum o vztahu k Bohu a vzta-
zích mezilidských.

S braním drog bývá někdy spojeno, že se tato 
pravidla naplňovat nedaří. Ono, popravdě řeče-
no, ctít je není nic jednoduchého ani pro „běž-
ného“ občana. Na druhou stranu, „běžný“ ob-
čan naší české společnosti většinou není věřící. 
Na Desatero se dá pohlížet jako na jakýsi ide-
ál, ke kterému se můžeme blížit. Nedodržová-
ní pravidel je hřích, který nám ale může být od-
puštěn (litujeme-li toho).

Vymysleli jsme jedenácté přikázání, které mů-
že přinést mnoho dobrého do života lidí, co be-
rou drogy. Celé toto povídání se točí kolem ini-
ciace k nitrožilnímu braní, což znamená, že se 
budeme věnovat tématu prvního nášlehu jeh-
lou. Probereme kus teorie, řekneme si pár za-
jímavostí, zavzpomínáme na váš první nášleh, 

a hlavně vysvětlíme, proč je fakt dobrý, abyste 
nikoho nenastřelovali, když nitrožilně nebere.

Aby to celé mohlo fungovat, budeme potřebo-
vat vaši pomoc. Víme totiž (koukněte např. na 
výsledky studie), že lidi, co berou drogy, hrají 
důležitou roli při rozhodování druhých, zda bu-
dou brát nitrožilně taky. A hodně lidí, co berou 
injekčně, nechtějí někomu dát poprvé jehlou. 
Takže se budeme bavit o tom, co se dá dělat, 
abyste vy, kteří už jehlou berete, neučili nebo 
nepomáhali jiným, co jehlou neberou, aby za-
čali brát injekčně. 

Ještě je důležité zmínit, že poslední, co bychom 
chtěli, je někoho kritizovat za to, co dělá ne-
bo dělal. Stejně to většinou nefunguje. Ale jak 
nás znáte, tak i tuhle věc chceme vzít jako pří-
ležitost k podpoře a změně, ne jako kritiku. Je 
to jako s braním jehlou - víme, že to je riziko-
vé a nebezpečné, ale stejně od toho mnohé 
neodradíme. Ale to nevadí, vždy je možné vy-
mýšlet, jak to tedy dělat aspoň co nejbezpeč-
něji. Nechceme vám říkat, co smíte nebo ne-
smíte dělat!
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Bereš jehlou? …
… nemusíš ale přece 
podporovat ostatní, 
aby dělali to samé!

k  Nemluv o injekční 
aplikaci s lidmi, 
co jehlou neberou.

k  Nedávej si před nimi.
k  Nenastřeluj nikoho, kdo 

jehlou nebere.

Mysli na mladý. 
Nemachruj. 

Každý nemusí umět 
a zažít to, co ty.



Důkazy, že to funguje 
(dle studie z Británie z roku 1998)

k  Méně než 1 z 10 z dotazovaných injekčních uživatelů drog 
mělo pocit, že tlak jiných injekčních uživatelů by měl 
nějak důležitý vliv na jejich vlastní rozhodnutí, že 
začnou brát nitrožilně. Mnohem více jich bylo 
aktivních při hledání, kdo nebo jak se poprvé 
našlehnout.

k  Přibližně 7 z 10 uvedlo, že přítomnost 
u něčího nástřelu byl klíčový faktor při 
jejich vlastním rozhodnutí si poprvé dát 
nitrožilně.

k  Více než polovina si myslela, že poví-
dání o i.v. aplikaci s injekčním uživate-
lem drog bylo důležitou součástí při jejich 
rozhodování si poprvé dát nitrožilně.

k  Více než 8 z 10 si někdy nitrožilně aplikova-
la v přítomnosti uživatelů, co nebrali i.v., a ví-
ce než polovina tak činila v období posledních tří 
měsíců před rozhovorem.

k  Pouze 2 z 10 z těch, kteří prošli nějakou léčbou, si někdy 
dříve povídali o i.v. iniciaci s pracovníkem služeb.

Fakta o prvním 
nášlehu

k  Většina uživatelů drog kdysi věřila, že by si 
nikdy nitrožilně nedali nebo nebrali jehlou 
pravidelně.

k  Pokud uživatelé drog vidí někoho, jak se 
našlehává, mohou začít přemýšlet o tom, 
že by to sami zkusili.

k  Lidé - v obecné rovině -  se spíše sami roz-
hodnou vyzkoušet injekční aplikaci, než že 
by k tomu byli někým nuceni.

k   Ti, kteří začínají s injekční aplikací, větši-
nou vyhledají pomoc od stávajících i.v. uži-
vatelů.

k  Uživatelé, co berou nitrožilně, často nejsou 
připraveni nebo neumí odmítnou lidi, co je 
žádají o nástřel.

k  Stejně jako kuřáci zřídka vybízí nekuřá-
ky, aby začali kouřit, tak jen málo injekč-
ních uživatelů chce dát někomu jinému je-
ho první nášleh.

k   Lidi, co začínají brát jehlou, se mohou sná-
ze předávkovat nebo zažít jiná výrazná ri-
zika, která většinou neumí minimalizovat.

Některá 
rizika 
braní jehlou

k  Riziko předávková-
ní se pravděpodob-
ně zvyšuje více než 
desetinásobně, když 
jsou opiáty užívány 
injekčně.

k  Nitrožilní uživatelé 
mají šanci asi jedna 
ku dvaceti, že se na-
kazí hepatitidou typu 
C za každý rok, co be-
rou injekčně.

k  Hrozí větší závislost 
na drogách.

k  Pokud je žena těhot-
ná (a to nemusíte 
hlavně na začátku vů-
bec poznat), injekční 
užívání drog zvyšuje 
rizika pro dítě.

Článek „Nenastřelíš!“ a veškeré související letáky a další informační materiály vznikly z intervence „Break 
the Cycle“, která byla původně vyvinuta v rámci iniciativy „Making Harm Reduction Work“ Ministerstva 
zdravotnictví Velké Británie. Tímto děkujeme „Exchange Supplies“ za sdílení informací!

Riziko představuje ale také dát někomu jeho první nástřel… Hrozí trestní stíhá-
ní, zejména pokud se něco pokazí. Viz Legální okénko. Krom tohoto mohou přijít 
taky pocity viny, kritika od ostatních nebo slovní či fyzická agrese ze strany pří-
buzného nebo přítele osoby, kterou jste naučili brát jehlou.

(dle studie z Británie z roku 1998)
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Co dělat, když tě někdo požádá, 
abys ho poprvé nastřelil?

k Naplánuj si, co mu řekneš, jak to 
odmítneš. Pomůžeme ti to vymyslet.

k Uvědom si riziko 
a zodpovědnost, kterou tím 
na sebe bereš. Možná o ni ani 
nestojíš.

k Přemýšlej, kam dotyčného 
můžeš dostat. Třeba je to 

zásadní chvilka v jeho životě!

Přemýšlej o tom. 
Mluv o tom�  námi.

První injekční aplikace 
možná byl zlomový bod 

i v tvém životě. Braní 
jehlou s sebou nese 

spoustu rizik.
Někoho (poprvé) nenastřelit 

znamená prokázat mu 
obrovskou službu. I když si to 

v tu chvíli třeba neuvědomí 
a bude ti nadávat nebo na tebe 

nezdravě naléhat. Jednou ti 
možná poděkuje.

Minulost nezměníme, 
budoucnost je otevřená.

Méně než 1 z 10 z dotazovaných injekčních uživatelů drog 
mělo pocit, že tlak jiných injekčních uživatelů by měl 
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První 
nášleh

Vždy je nejjednoduš-
ší se odrazit od vlast-

ních zážitků a  vzpomí-
nek, a  tak zkuste, prosím, 

zavzpomínat na svůj prv-
ní nášleh. Jak k  tomu došlo? Měli jste tam 
někoho, kdo vám dal? Nebo tam byl někdo, 
kdo vám jenom ukázal, jak na to? 

K dy jste si poprvé uvědomili, že 
chcete brát nitrožilně, že vás 
to přitahuje? Co se s  vámi dě-
lo, když jste viděli jiný lidi, jak si 

dávají jehlou nebo podrobně probírají nájez-
dy po nášlehu? Stalo se pak něco, s čím jste 
nepočítali? Třeba jste si na začátku řekli, že 
to jenom vyzkoušíte, ale pak jste začali stej-
ně brát jehlou pravidelně? Co si o tom zpětně 
myslíte? Šli byste do toho i dnes? Tohle vzpo-
mínání má pomoci si uvědomit, jak důleži-
tý okamžik to mohl být – váš první nástřel. 
Kam vás to až dovedlo. A  toto uvědomění 
snad pomůže i  zvnitřnit postoj, že budete 
odmítat lidi, co chtějí nastřelit.

Někteří to, že někoho nastřelí, moc neřeší. 
Snad tento článek pomůže o  tomto posto-
ji alespoň přemýšlet. Věříme ale, že je také 
hodně lidí, které trápí, že někoho nastřelili, jak 

to pak dopadlo, a už to nechtějí dělat. V tom-
to ohledu je klíčové naučit se lidi odmítat. Ale 
je také důležité s lidmi, co nitrožilně neberou, 
o nástřelu a věcech spojených s braním jehlou 
vůbec nemluvit. A také si před nimi nedávat. 
Je to podobné jako u malých dětí, ale vlastně 
u všech lidí, všichni se učíme nápodobou, vidí-
me někoho, jak něco dělá, a řekneme si, že by-
chom to chtěli taky vyzkoušet. Z toho důvodu 
je lepší lidem, kteří přemýšlí, že by si rádi dali 
jehlou, to vůbec neukazovat.

ODMÍTÁNÍ ŽADATELŮ �
Zní to sice formálně, ale v podstatě máme na 
mysli, jak se bránit lidem, co vás žádají, abys-
te je poprvé nastřelili. Tohle odmítání může 
být někdy poměrně složité, a žadatelé mohou 
být dost vytrvalí. Strategie jsou různé, a kte-
ré vyberete, záleží na vás samotných. Pokud 
byste měli chuť a zájem si o tomto tématu po-
povídat , stavte se v káčku či u někoho z te-
rénních pracovníků.
Základem je mít odmítnutí promyšlené a při-
pravené dopředu, abyste nebyli překvape-
ni. K tomu pomáhá uvědomit si veškerá rizika 
a zodpovědnost, o které jsme mluvili. 
Zkuste si projít pár následujících příkladů 
a  zamyslete se, jak byste reagovali a  jak se 
můžete připravit, kdyby se vám něco podob-
ného stalo:

k  Blízký přítel, který bere drogy, ale nikdy 
si nedal injekčně, vás prosí, abyste ho 

nastřelili, když vidí, jak si připravujete svůj 
nástřel.

k  Lidé používající citové vydírání, říkají vě-
ci jako „pokud mi nedáš ty, tak to stejně 
zkusím sám a nepovede se mi to, tak je 
lepší, abys mi to dal ty.“  Nebo „pokud mě 
nenastřelíš ty, tak požádám někoho jiné-
ho, aby to pro mě udělal.“

k  Lidé, kteří žádají o nástřel a říkají „bude to 
jenom jednou, jen to chci vyzkoušet, ne-
hodlám v tom pokračovat.“

UMÍŠ PLAVAT?
Na závěr bych vám rád nabídl krátký inspira-
tivní příběh od nedávno zesnulého Umberta 
Eca (autora třeba románu Jméno růže nebo 
Foucaltovo kyvadlo).

Indický gramatik říká převozníkovi: znáš gra-
matiku? A když převozník odpoví, že ne, řekne 
mu: promarnil jsi polovinu života. Když se loď-
ka převrhne, převozník se zeptá gramatika: 
umíš plavat? A když gramatik odpoví, že ne, 
řekne mu: tak jsi teď promarnil celý život. Ale 
bylo by na tom něco špatného, kdyby grama-
tik uměl plavat a převozník znal gramatiku?

Minulost nezměníme, budoucnost je 
otevřená.

David Pešek, KC SANANIM
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Právní  okénko 
Právní poradna A.N.O. a pohled na „nastřelová-
ní druhých“

Samotné instruování k  injekční aplikaci by moh-
lo instruujícímu přivodit trestní stíhání pro trest-

ný čin šíření toxikomanie, dle ustanovení § 287 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník v platném znění. Základní trestní sazba přitom činí až 
3 roky, při naplnění okolností podmiňujících použití vyšší trestní saz-
by jsou tresty ještě vyšší. Při takovém určení osoby mladší 18 let (resp. 
v rozmezí 15 až 18 let) hrozí trest odnětí svobody v délce 1 až 5 let, při 
spáchání téhož vůči dítěti mladšími 15 let dokonce trest odnětí svobo-
dy v rozmezí 2 až 8 let. To vše samozřejmě za předpokladu, že by tako-
vé jednání vyšlo najevo a bylo prokázáno.

Další trestní stíhání připadá v úvahu samozřejmě při jakékoliv distri-
buci látky, jejím prodeji, bezplatném předáním, rozdělením se o dáv-
ku, obstaráním dávky apod. Na tyto situace pamatuje § 283 trestního 
zákoníku. Základní trestní sazba činí 1 až 5 let trestu odnětí svobody. 
Trestní sazba se opět zvyšuje při splnění okolností, na něž pamatu-
je zákonodárce v odst. 2 až 4 citovaného ustanovení. Pokud by došlo 
v důsledku požití drogy obstarané jiným k předávkování, hrozí pacha-
teli, tj. tomu, kdo drogu obstaral, prodal apod. dle § 283, odst. 3, písm. 
a) trestního zákoníku trest odnětí svobody v rozmezí 8 až 12 let, po-
kud by stav byl hodnocen jako těžká újma na zdraví. Pokud by došlo 
k úmrtí, hrozí pachateli dle ustanovení § 283 odst. 4, písm. a) trest od-
nětí svobody v rozmezí 10 až 18 let. V případě, že by tedy došlo k odha-
lení pachatele, jsou tresty velmi citelné. Předávání drog mezi uživate-
li, které se děje velmi často, je tedy velmi rizikové i z hlediska hrozícího 
trestněprávního postihu.



Muž, 32 lEt, 
uživatel Subutexu a pervitinu 
a občasný experimentátor. Po 
užití stimulantů si stále připa-
dal nějak moc střízlivý, tak si 
vyžádal další drogu (ze které 
se analýzou vyklubalo 3-Meo-
-PCP). Dal si dávku sám, in-
jekčně, ve výtahu. Probral se 
po 15 hodinách v nemocnici na 
interně, byl znehybněn na lůž-
ku a na kapačkách. Do té do-
by o sobě nevěděl, má v hlavě 
jen střípky, záblesky. Bole-
lo ho celé tělo, možná kvůli 
tomu, že se pral se záchran-
kou. Uvedl, že zažil zvláštní, 
ne úplně nepříjemný stav mi-
mo vlastní tělo.

ŽeNa, 29 LeT, 
uživatelka Subutexu a per-
vitinu. Koupila si od kamará-
da již „rozdělanou“ dávku ve 
stříkačce, kterou měla za svůj 
dobře známý pervitin, po užití 
měla velice nepříjemné stavy 
(„Bylo mi jako bych umírala“). 
Po analýze to bylo 3-Meo-PCP.

 Dan (31 let): Když mi bylo 14, 
chodil jsem s krásnou cigánkou, která 

brala. Já to chtěl zkusit, tak jsme si sedli do 
křesla. Řekl jsem: "Tak mi to teda píchni." Dala 
mně i sobě, byl to heroin. Usnul jsem, a když 
jsem se probral, tak jsem se poblil. Ale druhý 
den jsem to chtěl znovu.

 Vojta (23 let): Prodával jsem 
pervitin a šňupal. Měl jsem dvě kamarád-

ky lesby a byli jsme v šatně. Já si šňupnul a ony 
si to střelily. Ptaly se mě, jestli chci taky. Chtěl 
jsem a řekl jsem jedné, ať mi to hlavně nedá 
vedle. Tak mě nastřelila a samozřejmě tři čárky 
šly mimo žílu. Byl to můj nejhorší den v životě, 
bylo mi zle. Škubal jsem sebou a myslel, že 
nepřežiju ráno. I tak jsem to pak chtěl zkusit 
znovu.

Klára (45 let): Poprvé jsem si dala 
a přešlehla se na bytě s cizím klukem, 

bylo mi zle a motala se mi hlava. Ten kluk mě 
odnesl do postele a 2 dny se tam o mě staral. 
To bylo před 20 lety a to byl 
perník něco úplně jinýho.

Radek (63 let): To si 
pamatuju úplně přesně. Byl 

to rok 1974 a mejdan na Malé 
Straně v bytě. Nebaví mě chlastat 
a kluci chodili pro pivo do kýblu. 
Tak jsem řekl klukům, že si jdu 
udělat to naše do krystalickýho 

stavu a připravím si to do čaje. V kávě to tak nefrčelo. 
Věděli jsme, že si to někdo střílí. Byla tam kamarádka 
a přinesla tašku, kterou položila na židli. Ta taška 
spadla na zem a vypadla z ní dóza se stříkačkama. Ta 
holka byla zdravotní sestra, takže uměla dávat do žíly. 
Dal sem si to do buchny a ona mi to dala. Dal sem si 
víc, přestřelil jsem se a omdlel. Kluci měli strach, že 
mě zabila. Když jsem se probral, řekl jsem: „Kluci to je 
bašta, ale dejte si toho míň.“

Káťa (25 let): Kamarádka mi vyprávěla, 
že si potom strašně užívá sex a má klidně i 20 

orgasmů po sobě. Tak jsem do toho šla.

Ma� in (35 let): Tak normálka. V té době 
jsem už byl na ulici, vyzkoušel jsem všechno 
možný a měl spoustu zkušeností. Byl sem 
s kamarády na Kladně a jeden mě prostě 
nastřelil.

 Pája (20 let): Bylo to s přítelem 
venku. Řekl mi, ať to jednou zkusím 

buchnou. Tak sem se nechala nastřelit. Dal mi to. 
Bylo mi pak hrozně 
zle, potřebovala 
jsem se hejbat, 
chodit, běhat. Pak 
sem se poblila. Od 
té doby sem si 
jehlou nikdy 
nedala.
  Nikol 

Na našich ulicích se začala prodá-
vat nová droga, která obsahuje 

látku 3-Meo-PCP. Je to silné 
disociativum (podobně jako 

Ketamin), které je ovšem 
mnohem nebezpečnější. 

3-meO-Pcp  (3-Methoxy-
phencyclidine) patří do skupiny 
disociativních anestetik. Jako ta-
kové primárně způsobuje zážit-
ky „opuštění těla“, ale oproti běž-
ně známému Ketaminu má vyšší 
stimulační a nižší uspávací účinek. 
Díky tomu může spouštět psychó-
zy a mánie. Nedoporučuje se užívat 
v tazích a ve vyšších dávkách, a už 
vůbec ne v kombinaci s dalšími dro-
gami. 3-Meo-PCP umocňuje účinky 
dalších látek a  například v  kombi-
naci s opiáty může být smrtelný. 

Objevují se také zprávy, že se pro-
dává jako pervitin, nebo se po-
užívá jako příměs. Tím pádem 

uživatel, zvyklý na účinek jeho 
normální návykové látky, očekává 
už známý účinek a je na něj připra-
ven, ale dostaví se něco, co vůbec 
nezná a po nájezdu už nemůže ni-
jak ovlivnit (což označujeme jako 
set a setting – předpokládaný úči-
nek drogy a naladění se na něj).
Důrazně doporučujeme (a  taky 
lidi se zkušeností s  3-Meo-PCP)  
tuto látku nebrat injekčně. I ma-
lé množství může člověka poslat 
do stavu, kdy ztratí kontrolu. Je 
nutné mít sebou blízkého člověka 

jako kontrolu a  být na případný 
"trip" připraven.     

Radek, TP SANANIM

odnesl do postele a 2 dny se tam o mě staral. 

To si 
pamatuju úplně přesně. Byl 

Straně v bytě. Nebaví mě chlastat 
a kluci chodili pro pivo do kýblu. 
Tak jsem řekl klukům, že si jdu 
udělat to naše do krystalickýho 

buchnou. Tak sem se nechala nastřelit. Dal mi to. 
Bylo mi pak hrozně 
zle, potřebovala 
jsem se hejbat, 
chodit, běhat. Pak 
sem se poblila. Od 
té doby sem si 
jehlou nikdy 
nedala.
  Nikol AnKeTaAAnKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTanKeTa

NOviNka 
nA sCéně

ŽeNa, 29 LeT,
uživatelka Subutexu a per-

Muž, 32 lEt, 
uživatel Subutexu a pervitinu 

JaKý bYl tVůJ 
pRvNí násTřEl 

(pRvNí iNjEkční aPlIkAcE)?
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Syntetizován byl pervitin poprvé v  Ja-
ponsku koncem devatenáctého století, 
a název zdědil po německém přípravku 
na povzbuzení s obsahem metamfeta-

minu. Pojmenování pervitin se pro metamfeta-
min používá zejména ve střední Evropě. Ve svě-
tě je droga známá spíše jako methamfetamin, 
meth či crystal meth.

Stimulačních účinků drogy se hojně využívalo 
za druhé světové války, používala ji celá řada 
armád. V Německu se od třicátých let vyráběly 
pervitinové tablety průmyslově, obsažený me-
tamfetamin však byl vyráběn jiným způsobem, 
než ten původní japonský. Při tzv. Birchově me-
todě se totiž používal čpavek. Červený fosfor 
a  jod jsou součástí původního postupu Nagai. 
Tento způsob si osvojili i čeští výrobci, proto se 
mu někdy také říká „česká cesta“. Pervitin u nás 

hluboce zakořenil a dnes je Česká republika nej-
větším ilegálním producentem pervitinu v Evropě.

ČeKo!
Rozmach výroby pervitinu na území České re-
publiky začal záhy po roce 1989. V té době se 
dal na západních černých trzích sehnat i  pod 
názvem czecho. V devadesátých letech se va-
řilo zejména z  efedrinu, ať už čistého, nebo 
extrahovaného ze Solutanu, známého příprav-
ku proti kašli. S ukončením prodeje tohoto lé-
čiva se producenti přeorientovali na tablety 
s obsahem pseudoefedrinu. Pseudoefedrin vy-
tažený z tablet slouží k výrobě pervitinu stejně 
jako efedrin. Jedná se v zásadě o totožnou lát-
ku. Některé součásti molekuly efedrinu jsou ov-
šem poskládány trochu jinak. Pokud se ale dů-
sledně dodrží postup výroby, je výsledek stejný 
– čistý metamfetamin. Žádný „pseudoperník“.

Léky s obsahem pseudoefedrinu jsou u nás re-
gulovány. S omezením prodeje pak vzrostly pří-
pady pašování tablet ze zahraničí. Dovážejí se 
zejména z Polska. Někdy jde o záchyty několika 
desítek tisíc tablet naráz. Tyto slouží buď k pro-
deji malovýrobcům na černém trhu, nebo k vý-
robě většího množství naráz. Pervitin z větších 
laboratoří však k pouličním uživatelům obvyk-
le nemíří. Slouží k vývozu do zahraničí. Z území 
České republiky je poměrně slušně zásobováno 
českoněmecké pohraničí. Malovýrobci zásobu-
jící místní uživatele obvykle vystačí s tím, co lze 
sehnat v  lékárně – několik lidí se domluví, le-
gálně nakoupí léky, a posléze se rozdělí o vý-
sledek vaření.

Protože uvařit perník z tablet je čím dál tím ob-
tížnější, hledají ilegální výrobci jiné prekurzory. 
Podle záchytů se v ČR jako vstupní látka obje-
vil chlorefedrin nebo takzvaný L-PAC (L-fenyla-
cetylkarbinol). Na internetu je možné nalézt in-
formace o řadě dalších metod získání pervitinu 
z  různých chemikálií. Některé postupy 
však vyžadují sofistikovanější laborator-
ní vybavení, než je varné sklo, kávový fil-
tr, teploměr, pár petlahví a zippák.

PsEuDoPiKo?
Často slýcháváme od klientů, že „piko 
z  tablet neni ono.“  Není to tak doce-
la pravda. Expertizy pervitinu vyrobe-
ného z tablet odhalují, že se dá vyrobit 
pervitin s 75% čistotou, stejně jako ne-
dovařené cosi obsahující efedrin a  řa-
du chemikálií použitých při výrobě. 
Tyto příměsi mohou být pro člověka 

nebezpečné. Zvláště fosfor je dosti toxický. Ob-
vykle může za růžové zbarvení matra. Nažlout-
lý perník zase obsahuje jod. Vysoká kolísavost 
kvality pervitinu jde zřejmě na vrub velkému 
množství malých varen, jejichž provozovatelé 
nejsou ve výrobě příliš zběhlí. Případně je po-
stup odfláknutý jen proto, že je potřeba vyrobit 
drogy v co nejkratší době. Málokdo dnes nechá-
vá výsledný produkt krystalizovat volně nebo 
v lednici. Ze zahřátého skleněného tálu jde ně-
kdy piko do gramáčů a psaníček skoro ještě za 
mokra.

PiKo dOšLo?
Před nedávnou dobou byla kvalita pouliční-
ho pervitinu v Praze tak nízká, že řada uživate-
lů raději sáhla po málo prozkoumaných nových 
syntetických stimulantech na bázi katinonu. 
Účinek těchto drog je podobný jako u  perviti-
nu, ale podle druhu katinonu se liší v síle ná-
jezdu i délce účinku. Ve vzorcích drog z ulice se 
objevily tyto katinony i ve směsi s pervitinem. 

Zřejmě měly katinony způsobit nájezd a příměs 
pervitinu prodloužit účinek. To je ovšem pouze 
domněnka vzešlá z konzultace s některými uži-
vateli.

PiKo bErE cElEj sVěT!
Z celosvětového pohledu je pervitin velice oblí-
benou drogou. Crystal meth, jak se říká perviti-
nu na americkém kontinentě, je hojně rozšířen 
v  Mexiku a  USA, kde se produkuje po tunách 
ve velkolaboratořích. Významným černým tr-
hem s pervitinem je také Čína. Vůbec v celé ji-
hovýchodní Asii je pervitin ve vzrůstající oblibě. 
V médiích se dokonce proslýchá, že nejkvalit-
nější pervitin s 99% čistotou vyrobili v Severní 
Korei! Slouží prý pro povyražení místní komuni-
stické zlaté mládeže. Těžko říct, jestli je to prav-
da, nicméně to vypadá, že perník prostě chut-
ná všude na světě.

Zdá se, že i u nás mezi stimulačními drogami 
pervitin stále hraje prim. Jeho obliba příliš ne-

klesá, a to přes to, že právě z východu, 
přesněji z  jihovýchodní Asie se do Ev-
ropy valí tuny nových legálních psycho-
aktivních látek, které se svým účinkem 
snaží pervitinu přiblížit. Tyto látky však 
mají mnoho známých i neznámých ve-
dlejších účinků. Možná proto si ještě 
tak úplně nenašly cestu k  žilám čes-
kých uživatelů. Do budoucna bude jis-
tě zajímavé pozorovat, jak se situace 
s pervitinem u nás bude vyvíjet, zejmé-
na právě v  konkurenci levného zboží 
z východu. 

TRMX

AčKoLi sI mNoZí lIdé mYsLí, žE pErViTiN vYmYsLeLi Češi, nEní tOmU 
tAk. TaTo dOmNěNkA zřeJmě vZnIkLa pRoTo, žE v sEdMdEsátýcH 
lEtEcH sE v kOmUnIsTiCkém ČeSkOsLoVeNsKu nAšLi lIdé, kTeří sE 
nAučiLi pErViTiN vAřIt pRo sEbE a sVé přáTeLe zA pOmOcI kYsElInY 
cHlOrOvOdíkOvé a čErVeNéHo fOsFoRu. 

PeRvItInPeRvItInvčeRa, dNeS a zítRa

hluboce zakořenil a dnes je Česká republika nej-
větším ilegálním producentem pervitinu v Evropě.

Rozmach výroby pervitinu na území České re-
publiky začal záhy po roce 1989. V té době se 
dal na západních černých trzích sehnat i  pod 
názvem czecho. V devadesátých letech se va-

nAučiLi pErViTiN vAřIt pRo sEbE a sVé přáTeLe zA pOmOcI kYsElInY 

PeRvItIn

1887 – první syntéza metamfetaminu v 
Japonsku

PeRvItIn – německý lék proti únavě 
obsahující metamfetamin

NaGaI – způsob výroby metamfetaminu 
s použitím fosforu

BiRcH (někdy také Nazi) – způsob výroby 
metamfetaminu s použitím čpavku

kAtInOnY – stimulační látky podobné 
amfetaminu

SoLuTaN – kapky proti kašli s obsahem 
efedrinu
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Když se žena rozhodne živit 
prodejem sexuálních služeb, je 
lepší jít na klub, nebo na trasu? 
Lepší je to na klubu, ale nesmíš 
brát drogy. Lepší peníze. Víc lidí ví, 
kdo s tebou jde (kvůli bezpečí). Je 
tam čisto, sprcha, postel, pohodlí, 
i ty se cítíš jinde. Neví to o tobě ka-
ždý, na ulici tě každý vidí.

Co dělat, aby se ti na trase 
nestalo nic špatného?
Nesvlíkat se celá, mít u sebe kasr, 
říct si o prachy předem, nejezdit na 
jeho místo, když ho neznáš, nejez-
dit za město. Předstírat, že je ně-
kdo se mnou, že jsem volala na 
svého partnera. Neukázat strach, 
v některých situacích je ale asi lep-
ší mu ukázat, že se ho bojíš, tohle 
musíš odhadnout. Dát na instinkt, 
na první dojem, ale taky se stalo, 
že mě to zklamalo. Dávat si pozor, 
aby tě nesledoval, kam jdeš domů.

Jak se bránit při napadení?
Když máš telefon a  jde to, vo-
lat policajty. Chytit za ruční brz-
du, radši ať mě pak odveze rychlá, 
než aby mě týral. Když už tě na-
padne, snažit se dostat z auta ven, 
hlavou napřed ze dveří a nohama 
ho odkopnout. Říct, že potřebuješ 

na záchod a  utýct. Kolikrát je ale 
lepší ustoupit a  nechat si sebrat 
prachy a  dát mu služby, co chce.

Co bys poradila mladým 
ženám, které na trase začínají?
Běž domů nebo radši do klubu, ta-
dy tě nic dobrýho nečeká. I  když 
to chvíli může klapat a vyděláš si, 
tak to nebude trvat dlouho. Pení-
ze jsou taky droga, zvykneš si na 
to, není lehký pak odejít. Někomu 
to zvedlo sebevědomí, mně to ale 
sebevědomí vzalo.

Jak se za ty roky změnilo 
prostředí sexbyznysu?
Kdyby dřív šla holka bez gu-
my, dostala by pokutu od pasá-
ků nebo by jí zmlátily ostatní hol-
ky. Dnes je to normální. Zákazníci 
si víc dovolují, dřív by je nenapad-
lo se chtít líbat nebo lízat a teď to 

chtěj automaticky a  ještě se diví, 
co by za ty prachy holka nechtě-
la. Zákazníci i holky se míň bojí, že 
se nakazí. Hned jim uvěří jen po-
dle toho, že trochu líp vypadá. Ce-
ny šly dolů, dneska je to směšný, 
za tyhle ceny je to velký poníže-
ní (200-300 Kč za komplet). Když 
chceš víc, tak se ti vysmějou, nor-
málních chlapů je málo.

Předávkovala jsi se někdy?
Jednou mi přítel připravil herák hned 
po ránu a  ještě v polospánku mi to 

dal. Bylo to hrozný. Je nebezpečný, 
když to někdo připraví a  ty nevíš, 
jak je to silný. Pak jsem se dost bá-
la a radši jsem herák začala kouřit. 
A když jehlou, tak ne celý najednou. 
Není dobrý dělat frajerku, že to dáš. 
V tomhle je nebezpečný brát s více 
lidma, začnou se ti smát, že si dáváš 

málo a  ty chceš ukázat, že si taky 
rozděláš tolik, jako ostatní.

Způsobila ti drogová 
kariéra nějaké problémy?
Nehorázný problémy. Vzalo mi to 
všechno, děti, chuť do života… ro-
ky plynuly a  furt jsem si myslela, 
že mám čas děti z  péče vyzved-
nout, a najednou to bylo 6 let… Já 
jim furt kupovala hračky pro malý 
děti, jsem si myslela, že jsou tam 
jen chvíli…

Jak to vnímáš zpětně?
Za celý svůj strašidelný život se 
stydím. Ostuda, dluhy, každý se na 
tebe dívá, každý vidí, že jsi feťák 
a  šlapka, kam vlezeš, tam jsi ten 
nejposlednější. Děti v  ústavech. 
I ten partner se podle toho na tebe 
kouká, bere tě jako peněženku, že 
se vždycky postaráš.

Co bys řekla mladý holce, co za 
tebou přijde se stříkačkou, že 
to neumí a jestli jí nastřelíš?
Nenávidím lidi, co někoho napo-
prvé nastřelí. Řekla bych jí, že je 
to konečná, že ji to zničí. Nájezd 
je z  toho jediný plus, ale kolik to 
má mínusů… je lepší to kouřit ne-
bo šňupat.

A najednou 
 to bylo 6 let…

Jana se poprvé postavila na tras
u v 16 letech, 

stabilně tam pak stála, když začala brát drogy. 

V 18 letech začala s pervitinem, v 21 s heroinem, 

později brala morfinové tablety Vendal. Kromě 

trasy vyzkoušela i práci na klubu. Dnes jí je 36 let 

a už tři roky užívá metadon v rámci substituční 

léčby. Díky tomu přestala na trasu chodit.

CeNy šLy dOlů, dNeSkA jE tO 
sMěšný, zA tYhLe cEnY vEl-

ký pOnížEní (200–300 Kč zA kOmPlEt). 
KdYž cHcEš víc, tAk sE tI vYsMě-

jOu, nOrMáLnícH cHlApů jE málO.

13
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Jak jsi vnímala nás, terénní pracovníky? 
Byly jsme šťastný, když jste tam za náma 
chodily. Kolikrát si holka gumy nekoupila 
a  neměla čistou stříkačku. Oceňovaly jsme, 
že to tam okolo uklízíte (sbíráte stříkačky). 
Obdivovala jsem, že se nebojíte a  jak s ná-
mi jednáte, že nás berete. Cítíš se pak víc ja-
ko člověk.

Co bylo impulsem k léčbě? 
Už jsem toho měla dost, nebavilo mě šlapat, 
každýmu příteli dělat blbečka, otročit. Chtěla 
jsem vrátit děti. Viděla jsem u druhých, že na 
metadonu jsou v pohodě.

Musela jsi se k léčbě odhodlávat dlouho? 
Sama jsem zkoušela přestat několikrát, vy-
snižovat, ale nešlo to. Subáče si vždycky 
píchneš.
Na začátku jsem měla problém dodržovat 
pravidla, takže mě brzo vyhodili. Když tam 
jsi, tak najednou nic nemusíš, nemusíš furt 
shánět, nastoupí hrozná lenost. Taky mi dě-
lalo problém vyvýšit si dávku tak, abych by-
la na svým. Takže se pak dokrmuješ, protože 
ti to nestačí.

Co substituční léčba změnila 
v tvém životě?
Mám doma dcery, rodina se mnou začala 
mluvit. Nemusím na trasu. Vyléčila jsme si 
céčko. I když je nuda, ale to utrpení už za to 
znovu nestojí.

Co bys řekla lidem, kteří 
tvrdí, že metadon je 
konečná, že to nemá cenu?
Říkám jim, to co děláš teď, to je 
konečná. Tohle je naopak šance. 
Spousta lidí vysnižovala a  jsou 
pryč. Slovo konečná je jen výmlu-
va, protože si to nemůžou šlehat. 
Je výhodou, že v  centru se ti ne-
může stát, že řeknou „není“. Máš 
normální myšlení, můžeš jít do prá-
ce, díváš se na všechno jinak a litu-
ješ, že jsi to neudělala dávno.

Jak teď trávíš volný čas? 
Řešim starosti s  dcerama, je dobrý 
trávit čas spolu s dcerama. Koukám 
na filmy, přítel raději hraje PlayStati-
on. K tomu, abychom byli úplně nor-
mální, si ještě musíme najít práci, to 
se pak nudit nebudeš.

Co plánuješ dál?
Jít do práce, odjet z  Česka. Před dlu-
hama a tím vším neutečeš, tam by nás 
to ale víc nutilo k práci. Tady mě všich-
ni znají, odráží se to na mých dcerách. 
Mám obavy, aby holky neskončily stej-
ně. Furt věřim, že to zvládnu.

Tak přejeme, ať se to podaří, 
a moc díky za rozhovor.

Jirka (TP Ulice, Plzeň)

P  rohibice a  kriminalizace, te-
dy absolutní zákaz a  kriminali-
zace těch, kteří zákaz porušu-
jí, se ukázala jako ten nejhorší 

možný způsob pro řešení problémů spojených 
s užíváním drog. Více než 50 let trvající drogo-
vá prohibice, nazývaná příznačně „válkou proti 
drogám“, a která je ve skutečnosti „válkou pro-
ti lidem“, přinesla zdrcující a neobhajitelné vý-
sledky:

k  Produkce opia vzrostla o 400%

k  Čistota heroinu vzrostla o 900%

k  Obraty a zisky organizovaného zločinu do-
sáhly ročně 320 miliard USD

k  Náklady na represi narostly za 30 let 
o 600% na 100 miliard USD ročně

k  Dramaticky narostlo násilí spojené s ilegální-
mi drogovými trhy: jen v Mexiku zemřelo/by-
lo zavražděno za 10 let více než 100.000 lidí

k  Na světě je více než 300 milionů uži-
vatelů drog a  každý rok toto číslo 
roste (např. jenom mezi lety 2008 
– 2012 vzrostl počet uživatelů drog 
o 18%)

k  Stovky tisíc uživatelů drog umí-
rá ročně v důsledku předáv-
kování či jako následek in-
fekce HIV/onemocnění 
AIDS a dalších infekč-
ních chorob (např. je-
nom v Rusku je z  1,8 
milionu nitrožilních 
uživatelů drog 37% 
HIV pozitivních)

k  5,5 miliard lidí na svě-
tě nemá v důsledku me-
zinárodní kontroly drog 
a  úmluv OSN přístup 
k  opiátům a  lékům proti 
bolesti

(R) Evoluce globálních                 drogových politik                                            Od „VÁLkY“ PrOtI DrOgÁm 

Po ReGuLaCi DrOgOvÝcH TrHŮ drogových politikdrogových politikdrogových
vatelů drog a  každý rok toto číslo 
roste (např. jenom mezi lety 2008 
– 2012 vzrostl počet uživatelů drog 

Stovky tisíc uživatelů drog umí-
rá ročně v důsledku předáv-
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1990 LiVeRpOoL
První mezinárodní kon-
ference zaměřená na 
problemtaiku harm re-
duction (International 
Conference on the Re-
duction of Drug Related 
Harm). Ve městě je ote-
vřen jeden z prvních vý-
měnných programů na 
světě.

1998 OsN
 „Akční plán 
o drogách“
OSN opět reaguje na 
nárůst problémů půso-
bených užíváním zaká-
zaných drog i existencí 
drogových trhů. Akční 
plán stanovil nesplni-
telný cíl: Do deseti let 
má být svět bez drog.

2010 
RuSkO
Podle odhadů 
národního pro-
tidrogového vý-
boru zemřelo za 
rok v souvislosti 
s užíváním drog 
v Rusku až 100 
tisíc lidí.

2013 UrUqAy
První národní stát na světě, 
který „legalizoval“ trh s kono-
pím. Ve skutečnosti se nejedná 
o „legalizaci“ či úplnou „liberali-
zaci“, ale státní kontrolu a regu-
laci importu, exportu, kultiva-
ce, produkce a prodeje konopí 
(podobně jako tomu je ve větši-
ně států na světě s alkoholem 
či tabákem).

1991 
SaN FrAnCiScO
Historicky největ-
ší záchyt heroinu 
v amerických dě-
jinách. Ve skladi-
šti v San Francis-
cu zabavili téměř 
půl tuny v hodno-
tě zhruba 4 miliard 
dolarů.

2012 CoLoRaDo,
WaShInGtOn
První dva americké státy legalizo-
valy ve svých jurisdikcích trh s ko-
nopím, nikoliv pouze pro léčebné 
účely. Následují další státy: Aljaš-
ka a Oregon. Americká federální 
legislativa stejně jako mezinárod-
ní úmluvy OSN sice regulaci trhu 
s konopím neumožňují, přesto re-
álně a zákonně existuje.

2016 KaNaDa
Kanadská vláda ozná-
mila na Valném shro-
máždění OSN k dro-
gám v dubnu 2016, že 
zlegalizuje trh s ko-
nopím na jaře 2017. 
O podobném kroku 
uvažují i další země, 
např.  Guatemala, Me-
xiko, Itálie či Maroko.

1769 MoUnT VeRmOnT
Budoucí americký prezident George 
Washington pěstuje na své farmě 
indické konopí.

1951 ČínA 
20 000 liber (zhruba 9000 kg) opia a 300 liber heroinu bylo 
demonstrativně spáleno v čínském městě Kanton. Na jihozá-
padě země bylo pro výstrahu zároveň popraveno 37 uživatelů.

1936 ŽeNeVa:
„Ženevská obchodní dohoda“ Zakázala obchod s indickým konopím 
en bloc a tím de facto začalo prohibiční tažení proti konopným lát-
kám. Konopí se tak stalo nejrozšířenější zakázanou látkou na světě.

1916 UsA
Ze seznamu drog jev USA vyřazena whiskey 
a brandy. Během několika let se z těchto drin-
ků stávají nejpředepisovanější návykové látky.

1912 HaAg
„Opiová konvence“První mezinárodní dohoda o drogách, re-
gulující trh s opiem, reagující na opiové války mezi Indií (resp. 
Británií) a Čínou a následný boj o dominanci obchodu s opiem 
na světových trzích.

Opiové války se konaly ve 40. a 50. letech 19. století jako reak-
ce čínského císařství proti importu a prodeji opia v Číně. Poté, 
co Anglie začala dovážet indické opium, se stalo velké množ-
ství Číňanů závislými na této omamné látce a později se počet 
závislých vyšplhal až na 20 milionů. Císař Sien-feng se poku-
sil prodej a konzumaci zakázat, avšak po prohře v první (1839–
1842) a druhé (1856–1860) opiové válce byl donucen tolerovat 
import opia do země.

1971 OsN
„Úmluva o psychotropních látkách“ 1988, OSN: „Úmlu-
va proti nezákonnému obchodu s omamnými a psy-
chotropními látkami“ Obě tyto úmluvy reagují na sku-
tečnost, že „válka proti drogám“ nepřinesla žádoucí 
výsledky. Ilegální drogové trhy rostou a počet uživate-
lů a závislých na drogách také. Úmluvy představují ne-
jenom potvrzení základního prohibičního tažení, ale 
v mnoha ohledech i jeho přitvrzení.

1903
V Coca-Cole je kokain 
nahrazen za kofein.

1972 AnGlIe
Cena lékařského heroinu (na před-
pis) činí v  Anglii 0,00067 dolaru 
za miligram. Na ulici se pak stejná 
dávka prodává za 1,5 dolaru.

    1961 OsN 
„Jednotná úmluva o omamných látkách“ Před-
stavuje začátek celosvětového prohibičního tažení, 
schválena po dlouhé přípravě v průběhu 40. a 50. 
let, kdy drogy představovaly marginální téma. Do 
stejné kategorie „nejnebezpečnějších drog“ řadí 
kokain, heroin i konopí. Americký prezident Richard 
Nixon vyhlašuje „válku proti drogám“.

1920-1933 UsA
Prohibice alkoholu. Místo sní-
žení zločinnosti a abstinen-
ce národa se v USA zača-
lo pít ještě víc a kriminalita 
narůstala. Lidé pili prakticky 
všechno, o čem se domnívali, 
že obsahuje alkohol, což mě-
lo za následek mnoho otrav.

1925
Mezinárodní dohoda ome-
zující obchod s indickým ko-
nopím. Další z mezinárod-
ních regulačních nástrojů, 
tentokrát zaměřený na svě-
tový obchod s konopím.

1996 
KaLiFoRnIe
Na základě referen-
da přijat zákon o léčeb-
ném užití konopí. V ná-
sledujících letech přijala 
podobný zákon téměř 
polovina amerických stá-
tů. V mezidobí Amerika 
představuje jednu ze ze-
mí s nejvyšším procen-
tem uvězněných pro dro-
gové delikty (téměř každý 
druhý odsouzený v ame-
rických věznicích, převáž-
nou většinu z nich před-
stavují uživatelé konopí).

2014
Dle odhadů 
UNODC zemře-
lo v tomto roce 
v důsledku pře-
dávkování na 
světě přibližně 
200 tisíc lidí (na 
Evropu z toho 
připadá asi 7 ti-
síc obětí).

2016 NeW YoRk  
Valné shromáždění OSN k drogám

 Ve svém závěrečném dokumentu sice potvrdilo ne-
měnnou platnost mezinárodních úmluv, zároveň ov-
šem prolomilo do té doby platná tabu, např. že „me-
zinárodní boj proti drogám je úspěšný“, ale také, že 

„harm reduction přístupy do efektivních drogových 
politik nepatří“. Toto mezinárodní jednání nejvyšších 
představitelů národních států je začátkem „(r)evo-
luce v mezinárodní kontrole drog“ směřující k dekri-
minalizaci a regulaci drogových trhů.

1951 ČínA
20 000 liber (zhruba 9000 kg) opia a 300 liber heroinu bylo 
demonstrativně spáleno v čínském městě Kanton. Na jihozá-
padě země bylo pro výstrahu zároveň popraveno 37 uživatelů.

1936 ŽeNeVa:
„Ženevská obchodní dohoda“ Zakázala obchod s indickým konopím 
en bloc a tím de facto začalo prohibiční tažení proti konopným lát-
kám. Konopí se tak stalo nejrozšířenější zakázanou látkou na světě.

1916 UsA
Ze seznamu drog jev USA vyřazena whiskey 
a brandy. Během několika let se z těchto drin-
ků stávají nejpředepisovanější návykové látky.

1912 HaAg
„Opiová konvence“První mezinárodní dohoda o drogách, re-
gulující trh s opiem, reagující na opiové války mezi Indií (resp. 
Británií) a Čínou a následný boj o dominanci obchodu s opiem 
na světových trzích.

Opiové války se konaly ve 40. a 50. letech 19. století jako reak-
ce čínského císařství proti importu a prodeji opia v Číně. Poté, 
co Anglie začala dovážet indické opium, se stalo velké množ-
ství Číňanů závislými na této omamné látce a později se počet 
závislých vyšplhal až na 20 milionů. Císař Sien-feng se poku-
sil prodej a konzumaci zakázat, avšak po prohře v první (1839–
1842) a druhé (1856–1860) opiové válce byl donucen tolerovat 
import opia do země.

1971 OsN
„Úmluva o psychotropních látkách“ 1988, OSN: „Úmlu-
va proti nezákonnému obchodu s omamnými a psy-
chotropními látkami“ Obě tyto úmluvy reagují na sku-
tečnost, že „válka proti drogám“ nepřinesla žádoucí 
výsledky. Ilegální drogové trhy rostou a počet uživate-
lů a závislých na drogách také. Úmluvy představují ne-
jenom potvrzení základního prohibičního tažení, ale 
v mnoha ohledech i jeho přitvrzení.

1972 AnGlIe
Cena lékařského heroinu (na před-
pis) činí v  Anglii 0,00067 dolaru 
za miligram. Na ulici se pak stejná 
dávka prodává za 1,5 dolaru.

    1961 OsN 
„Jednotná úmluva o omamných látkách“ Před-
stavuje začátek celosvětového prohibičního tažení, 
schválena po dlouhé přípravě v průběhu 40. a 50. 
let, kdy drogy představovaly marginální téma. Do 
stejné kategorie „nejnebezpečnějších drog“ řadí 
kokain, heroin i konopí. Americký prezident Richard 
Nixon vyhlašuje „válku proti drogám“.

1920-1933 UsA
Prohibice alkoholu. Místo sní-
žení zločinnosti a abstinen-
ce národa se v USA zača-
lo pít ještě víc a kriminalita 
narůstala. Lidé pili prakticky 
všechno, o čem se domnívali, 
že obsahuje alkohol, což mě-
lo za následek mnoho otrav.

1925
Mezinárodní dohoda ome-
zující obchod s indickým ko-
nopím. Další z mezinárod-
ních regulačních nástrojů, 
tentokrát zaměřený na svě-
tový obchod s konopím.

1769 MoUnT VeRmOnT
Budoucí americký prezident George 
Washington pěstuje na své farmě 
indické konopí.

1903
V Coca-Cole je kokain 
nahrazen za kofein.

    1961 1971     1961 
Zajímavosti

Politika



Další 
možnost 
sprchování 
v � aze
Nově se od září můžete 
v kontaktním centru Stage 
5 vysprchovat! Sprcha je 
v provozu každé pondělí, 
středu a pátek vždy od 
11:00 do 13:00. V tyto 
dny má vždy možnost se 
osprchovat 6 lidí, kteří se 
přijdou nahlásit od 10.00 
v den provozu sprchy. Tato 
služba je poskytována 
zdarma. Nezapomínejte: 
„Čistota – půl zdraví!“
K-centrum Stage 5

PrOsBa 
KáčkA 

SaNaNiM
AhOj, zDrAvímE všeChNy 

kLiEnTy a příZnIvCe sMíChOvSkéhO 

káčKa Na SkAlCe.MáMe vás rádI 

a dělámE, cO uMíMe, aByStE sE mělI, 

v rámCi mOžNoStí, fAjN. MoC nám 

všeM pOmůžE, kDyž bUdEtE bRáT 

oHlEd nA oByVaTeLe oKoLí KáčkA i nA 

tY, kTeří nAšImI kOnčiNaMi jEn pRoJdOu. 

JdE o přáTeLsKoU výzVu. PrOsímE 

VáS, zKuStE sE zDržeT aPlIkOvání nA 

vEřEjNýCh mísTeCh, v pArKu i oKoLí, tím 

sPíš, žE sI tU hRaJí dětI a rElAxUjí sTaRší 

lIdé. K tOmU pAtří i dBáT nA bEzPečí a kLiD, 

s úCtOu k příJeMnémU pRoStřeDí, kTeRé 

káčKo oBkLoPuJe. ZkUsTe pO sObě uKlízEt 

nEjEn „tOxO“, aLe vEšKeRý oDpAd a oDpAdKy, 

kTeRé sE nám, přeStO, žE cHoDíMe až dVaKrát 

dEnNě sBíRaT, nEdAří úPlNě lIkViDoVaT. 

DěKuJeMe a vážímE sI všeCh, kTeRýM nEní nAšE 
výzVa lHoStEjNá.

Pracovníci KC SANANIM Na Skalce 
(káčkaři ze Skalky)

Další 
možnost možnost 
Další Další 
možnost možnost 
Další Další 
možnost možnost 
Další Další 
možnost možnost možnost možnost možnost možnost možnost možnost 

BEBÍČKA

ZaRoStLý pRsTeN: tAkTo 

tO můžE dOpAdNoUt, kDyž 

sI nEcHáTe zArůsT pRs-

tEn dO rUkY. PrStEn bYl 

pO dElší dObě oDsTrAněn, 

aLe nEcHaL násLeDkY 
v pOdObě zDeFoRmOvA-
néhO pRsTu.

AbScEs nA rUcE pOzVoLnA 
přeChází dO fLeGmónY. 
DoJíT k lékAřI nUtNé!!!

18 19

PROČ NENÁVIDÍM DROGY
„Zlatý trojúhelník“ ještě roku 
1991 v  podstatě tvořil starý Žiž-
kov a  síť bytů ve starých činžá-
cích, ve kterých bydleli jak „toxi-
ci“, tak výrobci, kteří zde vyráběli 
v malých domácích varnách per-
vitin a  braun. Postupem doby 
jsem začal chápat, jaké nuly z li-
dí dělají drogy a jak většina těch-
to starých „toxiků“ v  neformál-
ních rozhovorech popisovala, 
jak si byli jistí, že si to udrží pod 
kontrolou. Ale jak jim za velice 
krátkou dobu zmizel pocit eu-
forie a drogy se staly pány nad 
jejich životy. Finálové stavy, kdy 
si aplikovali dávku do žíly a v tu 
chvíli už přemýšleli, jak rychle 
musí sehnat a vyrobit další! Do 
čtyř hodin! To jsou situace, do ja-
kých se bohužel dnes dostává 
stále víc a víc a o mnoho mlad-
ších lidí. A  již v té době ve mně 
začal narůstat pocit nenávisti 
vůči drogám a  vůči lidem, kteří 
zcela s  rozmyslem s  tímto svin-
stvem obchodují a zaplavují tím 
celý svět, včetně naší republiky.

GAUNER JULDA
Mezi „toxiky“ existovali, žili, 
pracovali a  prováděli trestnou 
činnost i  tvrdí gauneři. Mezi ta-
kovéto patřil Julda, který bydlel 
na Žižkově a  patřil mezi znalé 
producenty pervitinu a  braunu. 
Jako jeden z  prvních začal dro-
gy používat jako prostředek ke 
svému obohacení. Druhým mo-
tivem jeho činnosti bylo, že na 
fety dostával mladé dívky, kte-
ré přijížděly do Prahy za dobro-
družstvím.  Rozhodli jsme se, že 
se pokusíme Juldovi zatnout „ti-
pec“. Důkazní situace byla nato-
lik bohatá, že jsme mohli přikro-
čit k závěrečné, tzv. „realizační“ 
fázi. Byli jsme si jisti, že Julda je 
doma, a že s vysokou pravděpo-
dobností není sám. Problém byl 
v  tom, že bydlel v  bytě na uza-
vřené žižkovské pavlači. Takže 
chtěl-li se dostat člověk k  jeho 
vchodovým dveřím, musel na-
před překonat dveře, které ved-
ly na pavlač s dvěma byty. Jeden 
Juldy a  druhý byt normálních 
nájemníků. 

Julda patřil mezi inteligentní 
protivníky a věděli jsme, že jak-
mile ho vyplašíme, zničí veškeré 
stopy. Zejména chemikálie a vý-
sledný var. Ať už to byl pervitin, 
nebo braun. Nepatřil mezi velké 
výrobce, v  podstatě přetahoval 
po bytech jakousi mobilní var-
ničku, stačila mu „skla“ a funkč-
ní plotýnka vařiče nebo plyno-
vého sporáku, ale i tak jsme ho 
řadili mezi velmi aktivní produ-
centy narkotik v Praze. 

POT PROMÁČEL ŘEMENY 
PODPAŽNÍCH POUZDER
A tak jsme stáli na inkriminova-
né pavlači a  řešili problém, jak 
se nenápadně dostat ke vcho-
dovým dveřím Juldova bytu. 
Přes zasklenou pavlač do nás 
pražilo sluníčko, stékající pot 
po zádech nám promáčel kože-
né řemeny podpažních pouzd-
er. Přelézání z  venkovní strany 
jsem zavrhl, protože  výšky ne-
patřily mezi mé oblíbené koníč-
ky. Chemika napadla spásonos-

Policista a bývalý ředitel Národní protidrogové centrály Jiří Komorous 
napsal knihu „Protidrogová brigáda I – Čest a spravedlnost“. Z ní jsme vybrali 
kapitolu, v níž líčí zátah na vařiče, který učil mladé dívky brát drogy. 

POT PROMÁČEL ŘEMENY 
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ná myšlenka, že bychom se mohli 
pokusit zjistit podle jména souse-
dů jejich telefonní číslo, zatelefo-
novat k nim, aby nám otevřeli. Po-
dařilo se. Postoupili jsme o  dva 
metry dopředu. Paní sousedka 
s povděkem „kvituje“ naši přítom-
nost. „Co já už jsem se naozna-
movala. Co já už jsem se naprosila 
o  pomoc.“ Vzdychala a  usmíva-
la se na nás jako sluníčko. Podě-
kovali jsme. Stále jsme ale nevě-
děli, jakým způsobem do Juldova 
bytu vrtrhnout. Byli jsme vybave-
ni povolením k  domovní prohlíd-
ce,  šlo jen o to, jak vstoupit rych-
le do doupěte.  Rozhodli jsme se 
pro standardní postup. Ten spočí-
val v mohutném zabušení na dve-
ře a výzvě: „Jménem zákona, ote-
vřete!“.  

PŘEKONÁNÍ DVEŘÍ
Reakce byla nulová! Za dveřmi 
začal čilý ruch a  my tušili, že si-
tuace začíná být ztracená. Roz-
běhli jsme se proto proti dveřím 
a vší silou do nich narazili.  Ty nás 
odmrštily omráčené nazpět. „Ten 
parchant je snad má vobitý že-
lezem!“ zahučel Chemik. I  další 
pokus byl neúspěšný. Ani jeden 
z nás necítil již rameno a pot se 
z nás řinul proudem. Znovu jsme 
zabušili na dveře a  já jen zařval 

na Juldu, aby „neblbnul“ .
Opět nic. Věděli jsme, že moment 
překvapení už je dávno pryč, ale 
teď už bylo jen otázkou prestiže 
dostat se do bytu. Po půlhodino-
vém úsilí se nám podařilo rozlomit 
jedno křídlo dveří. Julda měl dveře 
zatarasené velkým trámem. Do-
slova jsme je rozštípali. Již jsem 
vzteky skoro neviděl. 

„JEŠTĚ KROK 
A PRÁSKNU SI TO DO ŽÍLY“
Prořítil jsem se malou předsíň-
kou do garsonky a spatřil, jak Jul-
da sedí na posteli, vedle sebe dvě 
holky a v ruce nataženou stříkač-
ku s  jehlou. Naprosto nepříčetný 
jsem vší silou kopnul do peřiňáku, 
který mi stál v cestě, a v  tu chví-
li jsem se zhroutil k zemi. Málem 
jsem omdlel. Julda si totiž udržo-
val i při své závislosti na drogách 

„fyzičku“. Pravidelně cvičil s  čin-
kami, které měl v onom peřiňáku. 
Když se mi srovnala kola před oči-
ma, s hekáním jsem se postavil na 
jednu nohu, snažíc se zachovat 
důstojnost. 

„Proč jsi neotevíral?“ zařval jsem. 
Julda na nás zíral. Bylo vidět, že 
je evidentně „sjetý“. Z  jeho roz-
praskaných rtů jsem zaslechl: 

„Ještě krok a  prásknu si to do ží-

ly. Budete mě mít na svědomí.“ 
Propocený, s  otlučeným rame-
nem, s ukopnutým palcem a žízni-
vý, jsem nevěřícně koukal na to-
ho gaunera a chybělo málo, abych 
ho nezastřelil. Nicméně během 
okamžiku jsem se vzpamatoval 
a sklonil pistoli. „Tak si to tam klid-
ně práskni. Zůstaneš tvrdej, zby-
dou tady po tobě ty dvě krasotin-
ky a my alespoň budeme mít klid 
a  pokoj od takovýho hajzla, jako 
seš ty!“
Julda mě pozoroval a  nemluvil. 

„No tak to udělej! Čekám! Ať už to 
máme z krku, už mne to tady vů-
bec nebaví,“ přitvrdil jsem, a  ne-
nápadně se snažil rukou nazna-
čit Chemikovi, aby mne obešel 
a  z  boku se pokusil skočit na Jul-
du. „Proč po mně pořád jdete?“ 
zeptal se Julda. „Protože, ty par-
chante, vyrábíš drogy a šleháš je 
takovejm holkám, jaký seděj ved-
le tebe,“ odsekl jsem. „My jsme nic 
nedostaly,“ ozvalo se z úst jedné 
asi tak čtrnáctileté dívky.  „Jo, tak 
to vidím… tak si aspoň nejdřív utři 
krev na ruce,“ zasmál jsem se iro-
nicky.  „Hele, Juldo, tak mám je-
den návrh. Zabalíme to tady, po-
jedeme na oddělení, vypovídáš se, 
protože stejně spadla klec. Máš 
dvě možnosti. Buď si to švihneš 
do ruky a ztvrdneš, což by pro nás 

byl ten optimální způsob, nebo se 
s tebou budeme muset babrat až 
do večera a zůstaneš v báni a bo-
hužel z ní zase po krátký době vy-
lezeš.“

DIREKT NA BRADU
Snažil jsem se na Juldu mluvit 
a sledovat, jak se Chemik posunu-
je. V  tom začala kolabovat jedna 
z dívek, které seděly u Juldy. Tomu 
nezbylo, než se jí věnovat a  tím 
pádem nedávat pozor. Chemik 
skočil na Juldu tak šikovně, že ho 
chytil za ruku, v  které držel stří-
kačku. Julda, přestože byl feťák, 
měl sílu a Chemik měl co dělat. Do 
toho začaly ječet obě dvě slečny 
a já, bolest – nebolest, skočil jsem 
a  zasadil Juldovi mohutný direkt 
na bradu. Julda si „ustlal“ a  stří-
kačka, zaplať pánbůh, vypadla na 
podlahu. Nasadit pouta bylo už 
dílem okamžiku. Půldenní dobý-
vání Juldovy pevnosti bylo u  kon-
ce. Při domovní prohlídce se našlo, 
co jsme hledali. Kompletní var-
na, chemikálie a výsledný produkt 
braun. S úlevou jsem si pomyslel, 
že na čas budeme mít od Juldy po-
koj a pár holek díky tomu nepřijde 
o iluze, zdraví a možná i život. 

(Jména byla změněna. Text byl 
redakčně zkrácen.)

A PRÁSKNU SI TO DO ŽÍLY“
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MálEm jSeM 

oMdLeL. JuLdA 

sI tOtIž uDržoVaL 

i při sVé závIsLoStI 

nA dRoGácH „fYzIčkU“. 

PrAvIdElNě cVičiL 

s čiNkAmI, kTeRé měl 

v oNoM pEřiňákU. 
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Pálení v žiláchaNkEtA

Zeptali jsme LeO (pErViTiN): 
Jo. Myslím, že jsem si dal mimo. Naštva-
lo mě to. Místo malou chvilku bolelo, 
rozmasíroval jsem ho a bylo to OK.

HaStLeR (pErViTiN): 
To pálení znám. Děje se, když si drogu 
rozředím v malým množství vody, nebo 
když si dám špatnej perník. Proti pále-
ní nic nedělám. Nevnímám to, když při-
jde nájezd.

No NaMe (pErViTiN): 
Pálení jsem zažil. Pokud to srovnám 
s  užitou drogou, tak opiáty mě pálely, 
protože je nahřívám na lžíci, a pak když 
si dám, tak jde příjemný teplo po  tě-
le. U perníku, tak to bylo tím, že sem si 
dal špatně, netrefil jsem se. Probodl ží-
lu nebo sem si dal do bolavýho místa. 
Když se mi to stane, tak se pokusím dát 

si líp, nebo do jinýho místa. Bolest pře-
chází sama, někdy pomáhá Heparoid.

WiGo (pErViTiN): 
Pálení v žilách? Znám. Většinou, když si 
dávám, naberu trochu krve, abych zjis-
til, jestli sem v žíle, pak stisknu píst. To 
je nejlepší prevence. Když se netrefím, 
počkám, až to odezní.

EsMeRaLdA (pErViTiN): 
Většinou, když se netrefím do žíly. Ti, co 
berou, kolikrát ani neví, jestli jsou nebo 
nejsou v žíle. Nevím, co s tím můžu dě-
lat.

FlAyBoY (oPiátY): 
S pálením v žilách moc zkušeností ne-
mám. Na opiátech to není. Tam je spíš 
zvláštní pocit v nervovým systému, těž-
ko se mi to popisuje. Pálení se mi stalo 

jenom párkrát, když jsem si dal perník. 
Asi špatná kvalita. Pálilo to jenom chvil-
ku, hned to přešlo, nic jsem s  tím ne-
dělal.

GuStA (oPiátY): 
Pálení v  žilách naštěstí neznám. Spíš 
mě pálí celá ruka, jako štípnutí od ko-
mára. Myslím, že je to z  toho, když si 
dám trochu vedle, není na to čas. Pak 
počkám, až se to zahojí. Jinak takový 
mravenčení v žíle jsem cítil, když jsem 
bral opiátový prášky, mají prostě tako-
vej efekt.

JuPíK (pErViTiN): 
Pálení v žilách znám jen když se špatně 
nastřelím, jinak ne. Celkově s  tím mám 
malý zkušenosti. Když se to stane, nic 
proti tomu nedělám.

Tým KCP PT a KCP ST

AbY žílY nEpálIlY 
(bEzPečná aPlIkAcE pOsToPáTé)

Příprava vkládky v čistém 
prostředí a aplikace do čistého 
místa. Ideálně omytého a ošetřené-
ho dezinfekcí (např. con-zellínem). 
Pravidelné posilovací cviky vaše žíly 
zviditelní, stejně tak dbejte na 
správné zaškrcování žil atd.

Nezapomínejte na aspiraci, 
abyste se ujistili, že jste ve správném 
místě. Doporučujeme každou novou 
vkládku nejprve ochutnat a počkat, 
než ji vpravíte do těla v plné dávce.

Volte raději čistý a nepoužitý 
materiál. Je to lepší, než se spoléhat 
na omejvání a vyplachování. Mít 
čistou a umytou lžičku je dobrá věc. 
Vypláchnout zacpanou buchnu, 
když není nikde čistá, chcete si dát 
a tu buchnu určitě nikdo jinej 
neměl, to nějak pochopíme. Ale 
výplach použitých filtrů a zapome-
nutých gramáčků je risk, ve kterém 
nemáte šanci vyhrát žádnou 
příjemnou věc.

Životní styl. I když to tak 
nevypadá, má na vaši žílu taky vliv. 

Podvýživa (týká se i tekutin), slabá 
hygiena, stres a špatná nálada 
v kombinaci se špatným režimem 
spánku a odpočinku opotřebovávají 
vaše tělo a žíla je jeho nedílnou 
součástí.

Dalším způsobem, jak žilám 
ublížit, je jejich ignorace. Zkuste se 
občas prohlídnout a prohmatat. 
Drobné ranky a začínající záněty se 
mnohem lépe hojí, než rozjetej 
cirkus virů, bakterií, parazitů, 
makrofágů a bílých krvinek. Starejte 
se o ně. Nový žíly už nedostanete!

Odpočinek může přinést žilám 
krom pravidelného střídání míst 
vpichu i použití šňupátka, kapslí, 
kouření drogy např. přes alobal, 
pauza v braní… 

A ještě jedno nostalgické 
doporučení. Mrkněte na www.
edekontaminace.cz na hroty 
jehly po několikerém použití. Na 
rybářskej háček se možná dobře 
chytaj ryby, ale špatně se s ním 
dělají malé otvory.
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Z ankety nám vyplynulo, že pocit pálení v žilách 
je často spojovaný s pervitinem a vkládkou 
vedle. Krom toho pervitin často obsahuje růz-
né látky a směsi, které dokážou žílu pořád-
ně podráždit, případně vyvolat alergii, která 
může způsobit pálení. Popravdě, stížnosti na 
nekvalitní perník nám poslední dobou (několik 
let) jen přibývají.

Pocit pálení v  žilách 
však není doménou 
jen u perníku. Při kon-
taktech zmiňujete bo-

dání až pálení také při užití 
Vendalu a  dalších látek. Ze-
jména s Vendalem popisujete 
�jehličky“ a podobný silný po-
cit. V příbalovém letáku se ale 
člověk těžko dozví, jestli je to 
v pořádku, když se jedná o lék 
určený ke spolknutí a když vý-
robce varuje před jeho drce-
ním a  rozpouštěním. (lék pak 
ztratí jedinečnou schopnost 
dávkovat svůj obsah do or-
ganismu postupně a  přijde 
na řadu neřízené vypouštění 
morfinu s  devastujícím efek-
tem - více o Vendalu najdete 
na webu edekontaminace).                                                         

Co můžE pálEní 
zNaMeNaT? 
Pálení je něco jako chemická 
reakce – jakýsi pláč žíly nad 
svým stavem.  Příčin může být 
víc, ale často jde o souhru více 
okolností. 

Už samotná aplikace jehlou 
dává žilám zabrat a  bohužel, 
jejich regenerační schopnos-
ti jsou dost omezené. Dochází 
k  zánětům a  dalším patáliím, 
které nejenom pálí, riziko-
vé braní jehlou navíc prohlu-
buje ničení žil, jejich rozpad 
a  ucpávání a  usnadňuje růz-
ným infekcím vstup do těla, 
kde pak můžou vyvolat i  bo-
lestivější reakce, než je pále-
ní v žíle.



Kontaktní centrum 
v  Českých Budějo-
vicích funguje od ro-
ku 2010 a  patří do 

organizace Prevent99 z. ú., 
která má dalších 11 zaříze-
ní. Káčko najdete na adrese 
Tř. 28 října 1312/16 a  je zde 
otevřeno každý všední den.  
Je určeno uživatelům ne-
legálních návykových látek 
i  dlouhodobým uživatelům 
alkoholu. Je tam 5 pracovní-
ků -  Zuzka, Míša, Terka, Lukáš 
a Ondra, kteří pomůžou s tím, 
co právě potřebujete. Všechny 
služby jsou navíc poskytová-
ny anonymně a pracovníci drží 
mlčenlivost, takže nemusíte mít 
žádné obavy o své soukromí.

AhOj. JsEm JáChYm, 

jSeM kLiEnTeM káčKa 

v ČeSkýcH BuDěJoViCíCh 

a cHcI vás tAdY pRoVéSt.
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Když už berete jehlou, doporu-
čujeme starat se o ruce, filtrovat 
vkládky, nezatěžovat žíly a  ne-
chávat je občas odpočinout. Úpl-
ně tím sice nepředejdete zničení 
žil, ale můžete jejich destrukci as-
poň oddálit. Stále platí, že braní 
jehlou je nejrizikovější způsob, jak 
lze drogy brát. 

Teď si asi říkáte: „Takže je to za-
se o  tom, abych nebral nitro-
žilně a  když jo, tak si mám po-
hlídat, abych pořád nehuntoval 
jedno místo, filtroval si vkládku, 
víc ochutnával každý nový matro, 
dával si bacha, jestli jsem dobře 

v  žíle, a  občas si ruce namazal 
kalciovkou nebo heparoidem?“ 
Ano, ale… je to složitější…

ChEmIe pRo pOkRočiLé
Příprava samotné vkládky je zá-
ležitostí zkušeného alchymisty. 
Pokud vyrobíte nesterilní roztok 
(a  počítejte s  tím, že nejspíš vy-
robíte), pouštíte si přímo do krev-
ního řečiště neskutečné množ-
ství „látek“, které do žíly nepatří, 
a ona se jim neumí účinně bránit. 
Stejně tak přidělá žíle dost kom-
plikací špatná ph reakce rozto-
ku a krve nebo nesprávný osmo-
tický tlak (riziko nebobtnávání 

nebo vysoušení buněk). Dost zá-
leží taky na hustotě roztoku. Má-
lo (dobré) vody ve vkládce může 
sice vyvolat dojem, že bude dob-
rá kaše, ale žíla má ráda všechno 
spíš řidší. Nemá zuby, takže je pro 
ni těžký zkousnout, když šetříte 
na injekční vodě. (O použití vody 
z  vodovodu, z  petky z  obchodu, 
dešťové vody a  nechci pokračo-
vat dál…, se radši nezmiňujeme.) 

I  při braní platí přísloví: Dvakrát 
měř a  jednou řež.“ Možná víc 
u braní, než kde jinde. Proto ne-
pospíchejte, dejte si na věci čas, 
držte se zásad bezpečnějšího 

braní. Předejdete tím řadě potíží 
a nepříjemností….

Zajímá vás víc? K  pálení ne-
bo k  zásadám šetrnějšího bra-
ní drog? Máte potíž a  nevíte co 
s ní dělat? Máte podezření na to, 
že vaše žíla zažívá horký chvilky, 
ale bojíte se to někomu říct ne-
bo ukázat? Nebojte se říct stree-
tům, nebo v káčku.  Zajímá nás to. 
A  součástí naší práce je pomoct 
vám hledat cestu z potíží. 

Tým KCP PT a KCP ST 

Kontaktní centrum Stage 5 distribuuje 
nově injekční vody od firmy Fresenius Ka-
bi, což je firma ze španělské Barcelony. Jde 
o  vody ve většině parametrů obdobné 
těm, které znáte z výroby firmy BBraun.  

Jsou tedy hypotonické, tedy s menším ob-
sahem solí, kdy po spojení s drogou  mů-
že vzniknout izotonický roztok. Izotonický 
znamená, že roztok obsahuje koncentraci 

iontů takovou, jaká je normálně obsaže-
na v krevní plazmě člověka - což odpovídá 
0,9% roztoku NaCl.

Tyto vody jsou v balení po 10 ml, což ne-
uspokojí ty, kteří volali po menších vo-
dách. 
Nové vody jdou  uzavírat  víkem  od  hro-
tu. To ale není moc bezpečná praxe. Vody 
jsou jen na jedno použití.

Nové vody na českém trhu.

SpRcHa. 
A šPíNa 
jE pRyč.

TaDy tO mám nEjRaDěJi. 

MáM hOdInKu nA tO 

pOkLáBoSiT při kávě 

a čAjI, a kDyž mám hLaD,  

    dám sI čííNsKoU pOlívKu.

Je sUpEr, žE sI 1x týdNě 
nA káčKu vYpErU a 

vYsUším pRáDlO.

ZdE 
mOhU 
tRůNiT.

A zDe sI 
měním 
šPiNaVé zA 

čIsTé. BeRu 

sI k tOmU 

vEšKeRý Hr 

mAtErIáL.

VyLéčiL jSeM 

sI tU aBsCeS a 

pRaViDeLně sE 

tU nEcHáVáM 

tEsToVaT 

nA iNfEkční 

nEmOcI.

KdYž mám kRiZi, 

nEbO až bUdU 

cHtít jít dO léčBy, 

bUdU tO řEšIt tAdY. 

V kLiDné mísTnOsTi 

s jEdNíM 

pRaCoVníkEm.

V kAnClU sEdí pět 

mIlýcH pRaCoVníků, 

nA kTeRé sE 

mOhU oBrátIt, 

a oNi mI pOrAdí, 

pOmOhOu nEbO 

mI dAjí kOnTaKtY 

nA dAlší sLužbY.

ZdE jE mísTnOsT 

s Pc a nEjčaStějI 

tU řEším úřaDy, 

pOdNáJmY, 

uByToVnY a oBčAs 

mRkNu nA nAbídKy 

pRáCe. A tAkY někDy 

jEn rElAxUjU.

TaK 
tOhLe 
jE mé 
káčKo

bUděJovIcké káčkO



drogový bulvár

K–CENTRUM SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186, 
605 240 501, 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 
249 343, 775 889 919,
Po–Pá 10–16, první
středy v měsíci zavřeno

K–CENTRUM JIHLAVA
U Větrníku 862/17

tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

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

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

K–CENTRUM
KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163, 
773 140 022
Po–Pá 7.30–12, 13–16.00

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
Zengrova 69, 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, ST, PÁ 9:30–18:00, 
ÚT 10:00–18:00

K-CENTRUM 
POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8.00–16.00

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
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540
Po, St 8.30–12 a 13-18
Út, Čt, Pá 8.30–12 
a 13-16

K–CENTRUM 
MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 326 303 467
Po, St, Čt, Pá 10–17, 
Út 12–17

K–CENTRUM KOLÍN
Kutnohorská 17
tel.: 777 847 071 
Po, St, Pá 9–18

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 cent-
rum Prahy
Po, Čt 14–18 Sanitka 
Hlavní nádraží
tel.: 603 209 948
Út, Pá 15–20 P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9.30–14 
Út  11.00- 15:30
St, So, Ne 15–19.30
Čt 16–20.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 605 883 994
Praha 4, 11, 14
tel.: 732 898 829

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

KoNtAkTní cEnTrA v kRaJsKýCh měsTeCh.
Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktním 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

 TeRéNní 
pRoGrAmY 
v pRaZe

K-cEnTrA 
vE StřeDnícH 

ČeChácH

MANŽELÉ MĚLI ZA HŘBITOVNÍ ZDÍ PĚSTÍRNU, PROZRADILY JE ZBYTKY DROG NA KOŠTĚTI I POD 
ROHOŽKOU  Narkoman brutálně týral nevlastního syna (6): Soud ho poslal na 10 let do vězení  DEALER ZKOU-
ŠEL NA HOLCE NOVÉ DROGY. VYDĚLAL SI DESÍTKY MILIONŮ  Čtyřleté dítě jako svědek: Rodiče se pře-
dávkovali a chlapec tomu přihlížel  ANGELINA JOLIE SE ROZVÁDÍ S BRADEM PITTEM. ALKOHOL A MA-
RIHUANA!  Narkomana nechtěli pustit ke krásné recepční, tak začal před dveřmi zuřivě onanovat

FILIPÍNSKÝ KAT
Filipínský prezident Rodrigo Duterte vyhlásil nekom-
promisní boj proti drogám jako svou hlavní prioritu již 
při zvolení v květnu 2016. Slíbil, že bude ,,odstraněno" 
až 100 000 lidí spojených s drogovými zločiny a k boji 
následně dokonce přizval i uživatele drog, když je po-
žádal, aby sami zabíjeli své dealery. Počet státem „od-
straněných“, kteří byli často pouze podezřelí z různých 
drogových deliktů a byli popraveni bez soudu, stoupá. 
V září jich byly zhruba 3 tisíce. Duterte čelí ostré kritice 
ze strany OSN, USA i lidskoprávních organizací, veške-
rou kritiku však odmítá. Amerického prezidenta nazval 

,,zkurvysynem", Evropskou unii poslal doslova do prdele.

Herec Jim Carrey (54) čelí vážné-
mu obvinění, když podle obžaloby přispěl k se-
bevraždě své expřítelkyně Cahtrioně White. 
Carrey údajně věděl, že White trpí depresemi 
a má sebevražedné sklony, přesto jí prý dodá-
val ohromné množství drog (léků na předpis). 
Třicetiletá žena byla nalezena mrtvá loni v zá-
ří v Los Angeles. Carrey obvinění odmítá: "Je-
jí potíže se objevily dávno předtím, než jsem ji 
potkal, a bohužel její tragický konec byl mimo 
kontrolu kohokoliv."

Australský parlament má na stole 
zákon, podle nějž by drogově závislé děti mu-
sely povinně nastoupit do léčby. Pokud by lé-
kař shledal, že je osoba mladší 18 let závislá na 
omamných látkách a hrozí jí zdravotní rizika, 
mohlo by ji čekat až 12 nedobrovolných měsí-
ců v léčebně. S návrhem nového zákona přišla 
v Austrálii opozice, která zároveň upozorňuje, 
že pro léčbu mladistvých nemá země dostatečné 
kapacity a měla by teda vzniknout další terape-
utická centra.

JAK JSOU NA TOM 
S DROGAMI 
NAŠE DĚTI

Po delší době mají křivky klesají-
cí trend. Ve srovnání s rokem 2011 
česká mládež méně kouří, méně 
pije i méně užívá drogy. Evropská 
školní studie ESPAD sleduje zku-
šenosti mezi šestnáctiletými, Če-
ši se dlouhodobě drží na evropské 
špici (někteří odborníci to vysvět-
lují tím, že zatímco jinde se k uží-
vání v dotaznících respondenti 
nepřiznají, u nás se zkušenostmi 
často spíš chlubí). Alkohol pra-
videlně pije 12 % české mládeže, 
půl krabičky denně vykouří asi 4 
procenta. Konopí někdy vyzkou-
šela třetina, s pervitinem má zku-
šenost 1teenager ze sta. Perličkou 
studie je, že české odborníky kle-
sající čísla natolik překvapila, že 
celé šetření pro jistotu zopakovali 
ještě u jiného vzorku - naštěstí se 
stejnými výsledky. 
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MůJ 
tOxI 
žIvOt

DoSáHl-lI jSi v rámEčCíCh uVeDeNé 

mIlNíKy, vYpLŇ rOk dO kOlEčKa vEdLe. 

NeDoSáHl-lI jSi jEj, pRoškRtNi hO.

MůJ 
tOxI
žIvOttOxI
žIvOttOxI
žIvOt

DoSáHl-lI jSi v rámEčCíCh uVeDeNé 

DoSáHl-lI jSi v rámEčCíCh uVeDeNé 

mIlNíKy, vYpLŇ rOk dO kOlEčKa vEdLe. 

mIlNíKy, vYpLŇ rOk dO kOlEčKa vEdLe. 

NeDoSáHl-lI jSi jEj, pRoškRtNi hO.

NeDoSáHl-lI jSi jEj, pRoškRtNi hO.

Narození

� vní cigareta

� vní alkohol

� vní opití� e

� vní marihuana

� vní pervitin

Bezdomovectví
Svatba

� vní absces

� vní� oud

� vní� ex

Konec školní 
docházky

� vní 
opiát/opioid

� vní injekční 
aplikace

� vní návštěva 
káčka

� vní delší 
abstinence

Léčba v 
léčebně

Léčba v 
komunitě

� vní výkon 
trestu

Smrt blízké 
osoby

Narození 
dítěte/dětí

� vní� mrt 

kamaráda na 
drogy

Začátek závislosti 

na drogách

Vyhození 
ze školy

Narození 
dítěte/dětí

tEď
KuDy 
DÁL?


