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Představuju si alkoholika, jak se vrací z léčby a cestou domů míjí
každých sto metrů obří billboard s povedenou reklamou na pivo
nebo kořalku – všechny ty zrzavý orosený půlitry, medvědi s vodka-
ma v tlapách, správný chlapi v horský chatě, veselí eskymáci…  Stačí
jen přibrzdit někde u motorestu a všechno tohle může zažít na vlast-
ní koži, ale s tímhle počítal a tak pro jistotu slupne antabus, zaryje
oči do silnice a soustředí se na slalom mezi dírama ve vozovce. A tak
rychle domů, zapne televizi, podívá se ve zprávách na Nově na pár
bouraček pod vlivem alkoholu – jo, je to metla lidstva 
– ale už se těší se na výsledky třetího kola Gambrinus ligy. A znova
trocha reklamy – trochu se orosí, v zárodku udusí nápad poslat si
školáka od sousedů dolů do krčmy pro flašku, přetáhne si deku
až pod bradu a sleduje vysokou blondýnu na jehlách (myslim pod-
patky) jak na něj mrká přes sklenku Martini. Tu rychle vystřídá div-
nej kozel z Popovic a vtipná epizodka z Chlaparku Staropramen.
Časomíra sponzorovaná Becherem už oznámila večerku a jemu
v hlavě pulsuje myšlenka, kterou už dávno ví – nepít je těžký 
a nemyslet na to v tomhle světě ještě těžší.

X.

Chceš-li v cajku
mozek míti,

nutno 

PPRRAAVVIIDDEELLNNĚĚ
píti !??

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: ALKOHOL ZPŮSOBUJE KOCOVINU!
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AIDS centrum vzniklo už v polovině 80. let. Spe-
cializuje se na zdravotní a psychickou pomoc
lidem nakaženým virem HIV. V současnosti má
přes 300 klientů, což je víc než polovina infiko-
vaných v celé ČR.

Čím prochází člověk, u něhož je zjištěn virus HIV?
Klienta k nám pošle doktor, který jeho pozitivitu zjistí.
Klient je nejprve vyšetřen, abychom zjistili, v jakém sta-
diu infekce je, a podle toho se rozhoduje, bude-li zahá-
jena léčba, či nikoli. Ne vždy je totiž imunita oslabena
natolik, abychom museli ihned nasadit léky. Náš klient
pak chodí jednou za půl roku na kontrolu. Pokud se imu-
nita snižuje, návštěvy jsou samozřejmě častější. Na
Bulovce má v průběhu léčby zajištěnou nabídku veške-
rých zdravotnických vyšetření a v kritických stádiích
nemoci ho můžeme hospitalizovat na lůžkovém odděle-
ní.

Jak dlouho léčba obvykle trvá? Jak dlouho se dá
žít s AIDS? 
V současnosti nastal velký posun v tom, že AIDS sice
stále ještě není vyléčitelný, ale už se dá léčit. Dříve nám

prakticky každý měsíc někdo umíral, dnes výjimečně jed-
nou za půl roku. Pokud se klient dostaví k léčbě včas, má
před sebou určitě několik desítek let života. Samozřejmě
že se spoustou omezení.

Jak vypadá práce psychologa v AIDS centru?
Jako psycholog jsem nejvíce potřebný ve třech nejnároč-
nějších stádiích nemoci. Je to na začátku, kdy se člověk
dozví, že je nakažen virem HIV. O tom se musí hodně
mluvit, jinak je tu možnost, že dojde k nějakým nepřed-
loženostem. Pak je to v periodických fázích, kdy se kli-
entův stav zhoršuje. Zde je třeba hlavně uklidňovat,
neboť klienti bývají pesimističtí a skeptičtí. No a nakonec
je to samozřejmě závěrečné stadium, příprava na smrt.
O té se musí otevřeně mluvit.

Je asi hodně těžké přijmout HIV pozitivitu, a tedy
vidinu blízké smrti?
Přijmutí je důležité, musí se na něm pracovat. U věřících
je to jednodušší. Lidé, kteří žili na plné obrátky, jsou ale
naprosto vykolejeni. Podstatné je začít co nejdřív, aby si
člověk měl čas vše poskládat. Je zajímavé, jak málo se
setkávám s rezignací, infikovaní lidé naopak většinou

bojují. Narozdíl od „normální populace“ lpí náhle silně
na životě. Žijí naplno, nic si nepřipouští.

Jak se ty sám vypořádáváš se svou „neveselou“
prací?
V této branži nejde pracovat, aniž by člověk sám neměl
vyjasněný svůj vztah se smrtí. Já vnímám smrt jako inte-
grální součást reality a při jejím přijímání tedy nehodlám
klienta nějak emočně oploštit, ale pomáhám mu věc
zpracovat.

Co drogy a HIV pozitivita? Jsou toxikomani tou
nejrizikovější skupinou?
Jsou. Pamatuji se na to, jak jsem 1. prosince, v den boje
proti AIDS, sděloval jednomu šestnáctiletému klukovi, že
je pozitivní. S holkami neměl žádní zkušenosti, byl rok
na perníku, používal výhradně svoje nádobíčko a jednou
si natáhl ze společné lžíce. A tím se nakazil. Vztah HIV a
drog je podle mě časovaná bomba. Většina toxikomanů
se chová velmi rizikově, nechodí na žádné testy, neřeší
budoucnost, protože „teď jsou v pohodě“. Obávám se
toho, co přijde. Oficiálně máme u nás pouze šest toxiko-
manů infikovaných virem HIV. Tomu číslu ale nikdo nevěří.
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připravujeme 
Rozhovor   s psychologem   AIDS  centra   na  Bulovce Richardem Braunem o práci 



i na smrt
 s HIV pozitivními   v ČR, nemoci  AIDS, narkomanech...

A nakažený si nemusí ničeho všimnout?
Ne, nemusí. AIDS sice má své prvotní příznaky (často ve formě chřipky), ty však
brzy odezní a člověk pak po dlouhou dobu nemá žádné obtíže. Během této doby,
a může jít i o několik let, má příležitost nakazit velké množství lidí. Přenos jehlou
bude v budoucnosti určitě častější než homosexuálním pohlavním stykem.

Jak je na tom ČR ve srovnání se světem?
V prostoru střední Evropy jsme na tom v současnosti velmi dobře, ve srovnání s
vůbec nejpostiženějšími oblastmi (zeměmi subsaharské Afriky) je naše situace
výborná. Také co se léčby týče, si vzhledem k nízkému počtu nakažených může-
me dovolit nadstandardní léčbu. Budoucnost už ale tak růžově nevypadá. Obje-
vují se tu nakažené prostitutky z postsovětských republik. Jejich pozitivita je zjiš-
těna většinou až v době gravidity, kdy musí podstoupit povinné testy. Také naše
medikace nezabírá na jejich typ viru HIV, viry navíc mohou mutovat, a tím šíření
jen uspíší.

Nakonec se tě zeptám na tvůj postoj k drogové závislosti...
Mrzí mě, pokud drogy oslovují lidi, kteří ještě nenašli sami sebe, kteří ještě nejsou
osobnostmi. Lidé s rozvinutou osobností často dokážou drogy zvládnout, u těch
nerozvinutých může spustit závislost i marihuana. Závislost vnímám jak naučený
způsob chování, jak získat něco za něco, šlehnu si a mám nirvánu. Takováto
závislost se pak často ani nevyléčí, bývá jen nahrazena závislostí jinou, na druhé
osobě, Bohu atd. Občas to bývá takový bludný kruh.

FRANCOIS watch your bird !
Men and AIDS , I care , do you ?
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článek, který
právě čtete, je mojí spisovatelskou prvoti-
nou. Do Dekontaminace jsem jaktěživ
nenapsal ani řádku. To, co mě však donuti-
lo k tomuto činu, je moje neodbytná potře-
ba ukázat vám práci terénního pracovníka
také z druhého břehu řeky a vysvětlit vám
okolnosti, které mnohým z vás asi nejsou
zcela zřejmé.

Co od nás můžete na ulici žádat vy, uživa-
telé drog, předpokládám, víte sami dobře.
Můžete si u nás vyměnit stříkačky, nafaso-
vat spoustu potřebného materiálu, ale také
zeptat se na řadu informací, které zrovna
potřebujete vědět. Víte také, že si s námi
můžete povídat téměř o čemkoli (kromě
toho, co se týká vaší činnosti za hranicí
zákona) a že vždycky jsme ochotní vás
poslouchat a podpořit vás.

Naše práce má však ještě druhou stránku,
a tou je objednávka toho, kdo to celé platí.
Jak jistě tušíte, mluvím o obyčejném obča-
nu platícím daně, který s vámi žije v jednom
městě. Tato objednávka zní: „Udělejte
něco, aby v našem městě nebyli feťáci, aby
tam byl pořádek a abychom se nemuseli
bát, že se naše děti píchnou o injekční stří-
kačku nebo že nás někdo okrade.“ Tito lidé
těžko chápou, že se jejich objednávku sna-

žíme splnit tím, že vám měníme a zároveň
i dáváme injekční stříkačky a jiné věci,
které potřebujete k braní drog, a celkem
pochopitelně je to štve. Čím víc je to štve,
tím těžší je vysvětlit jim, že to má smysl. Že
jste lidi, kteří si stejně jako ostatní zaslou-
ží slušné zacházení a pomoc při hledání
lepšího života.

Naše práce tedy spočívá i v tom, že se sna-
žíme přesvědčit čím dál víc lidí, že naše
práce má smysl. Tím se snažíme prosadit,
aby služeb, které vám jsou určeny, bylo víc
a byly kvalitnější. A právě s tím nám může-
te výrazně pomoct. S každou injekční stří-
kačkou, kterou nám použitou vrátíte zpát-
ky, se o krůček přiblížíme 100% návrat-
nosti. O to hlasitěji potom můžeme tvrdit,
že naši klienti jsou zodpovědní uživatelé,
kteří injekční stříkačky neodhazují, ale
chodí si je poctivě měnit. To znamená, že
stříkačky poházené po městě nejsou od
našich klientů, ale od toxíků, kteří se s
námi ještě nedostali do kontaktu. Potom
bude třeba rozšířit služby tak, aby se nám
podařilo oslovit i tyto vaše kolegy, ale to už
nechejte na nás.
Naopak s každou stříkačkou, kterou někde
zahodíte nebo ztratíte, se nepřátelství
okolí vůči vám právem stupňuje. Zahazo-
vání stříkaček je totiž prasárna, která

VáÏen í  k l ien t i ,



ostatní lidi ohrožuje, maří naši práci a narkomany odsu-
zuje k životu mimo společnost kulturních lidí. Vaší image
by také jistě prospělo, kdybyste po sobě uklízeli odpadky,
které se vám podaří v parku vedle lavičky vyprodukovat.
Stačí se jen sehnout a hodit ty papíry do odpaďáku. Tím i
nám vytvoříte daleko příjemnější pracovní prostředí a jistě
i příslušníci policie k vám pak budou vstřícnější.

Pokud si teď myslíte, že vám můžu s těma kecama políbit
prdel, tak vězte, že braní drog není normální chování a je
pro ostatní nebezpečné. Čím nebezpečnější tedy budete
pro společnost, tím víc se bude bránit. Každá akce vzbu-
zuje reakci, a tak by se jednou mohlo stát, že až jednou
budete potřebovat vyměnit jehly, nebude u koho, protože
nám nikdo nedá peníze na další činnost.
Já však neztrácím naději a prohlašuji:

• Věřím, že i narkoman je člověk a dokáže žít s ostatními
lidmi v míru.

• Věřím, že i narkoman ví, co je odpovědnost, a umí se
podle toho chovat.

• Věřím, že veřejnost jednou pochopí, že i narkoman si
zaslouží lepší péči než kriminál.

Na druhé straně, pohazování stříkaček považuji za neo-
mluvitelnou chlívárnu, která škodí jak obyčejným lidem,
tak vám uživatelům.

TeN

A N O N Y M N Í  N A R K O M A N I
Jste už na cestě ven ze závislosti? Že ještě ne? Tak až budete, vraťte se k tomuto krát-
kému textu. Cesta „ven“ může vést přes různé instituce, léčebny atd., ale může také
vést a vyústit do skupiny Anonymních narkomanů (NA), popřípadě Anonymních alkoho-
liků (AA).
Jde o svéprávné (tj. nepolitické, nenáboženské, nestátní, neziskové…) skupiny bývalých
horlivých „milovníků“ drog a alkoholu, které jsou postavené hlavně na vzájemné pod-
poře a předávání zkušeností. V praxi to funguje tak, že členové skupiny se během týdne
vzájemně setkávají, konzultují své trable i radosti, mívají přednášky, hosty a další rozlič-
né aktivity. Hlavní podmínkou obou skupin je samozřejmě abstinence.
Skupina NA je pak výzvou především pro ty, kteří při svém
boji se závislostí sází na víru. Nejen ale pro ně - „jedi-
nou podmínkou členství je touha přestat brát“.

ADRESY:
AA – Na Poříčí 16, Praha 1 – Nové město,
tel: 224 818 247

NA – schůzky vždy ve čtvrtek (18.00, chrám 
U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1) 
a v sobotu (17.00, kostel Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo náměstí, Praha 1).

www.help-psych.cz/aa.html
www.knihovna.adam.cz/drogy99/anonym.htm 

Francois



Alkohol se zdá být méně nebezpečnou látkou, než
ve skutečnosti je, protože je obecně tolerován -
jeho užívání je sice omezeno některými zákonnými
úpravami, nicméně v našich zemích je pro většinu
populace legálně dostupný. Příčinou je jednak his-
torie užívání - o alkoholu lze prohlásit, že tu byl
„odjakživa“, dějiny pití alkoholu jsou neodmysli-
telně spojeny s dějinami lidstva a typické je spoje-
ní užívání alkoholu se společenskými událostmi.
Dále pak fakt, že stav po užití alkoholu je vícemé-
ně neměnný, předvídatelný, proto jakoby bezpeč-
nější než u hůře předvídatelných důsledků jiných
drog. Avšak co se týče návykového potenciálu a
rizik spojených s užíváním, vyrovná se alkohol tvr-
dým drogám a je o to nebezpečnější, že jeho uží-
vání je všeobecně tolerováno nebo dokonce pod-
porováno. Podle expertů Světové
zdravotnické organiza-
ce je bezpečná
dávka pro
zdravého
dospě-

lého člověka asi 20 gramů 100 % lihu za den (16
g pro ženu, 24 g pro muže), což je asi půl litru piva,
dvě deci vína nebo 50 ml destilátu (malý panák).
Kdo pije víc, riskuje problémy, které může alkohol
způsobit a závislost je jen jedním z nich.
Stáří destilace lihovin se odhaduje na 1000 let, ale
až v 80. letech 19. století se se zlepšením dopravy
a masové výroby lahví objevily první, nyní světoz-
námé značky. Tehdy také začalo masové užívání
lihovin a pití alkoholu se stalo lékem na rozličné
problémy. Na excesy spojené s alkoholem reago-
vali zákonodárci v Evropě a v Americe uvalením
daní, omezením provozu lokálů a celkovým ome-
zením prodeje alkoholu, v některých zemích

dokonce prohibicí. V druhé polovině
19. století se začala objevovat
první abstinenční hnutí, která se

na počátku 20. století objevila i
v Čechách.

Účinky, rizika, akutní
stavy, dlouhodobé uží-

vání, závislost
Alkohol působí na centrální

nervový systém, který vše-
obecně tlumí, přestože
díky uvolnění po užití se
alkohol považuje za živo-
tabudič. Už v malém
množství jsou patrné jeho
účinky na rychlost reakcí,

koordinaci pohybů, úsudek a rozhodování. Tlumí
vnímání bolesti, vysoké koncentrace alkoholu utlu-
mují centra pro dýchání a krevní oběh, což může
vést až ke smrti. V psychické sféře alkohol odstra-
ňuje zábrany, což přispívá k všeobecně rozšířené
domněnce, že podporuje sexuální funkce. Nicméně
opak je pravdou, potence je při užití většího množ-
ství alkoholu snížena. Odstranění zábran může
vést ke šťastnější atmosféře ve společnosti, kde se
pije alkohol, protože je zbavena zátěže etikety.
Většina společenského pití dále nezachází. Nicmé-
ně stejně tak může uvolnění zábran vést k agresi-
vitě, která se může projevit až v surových a krutých
násilných činech.
Akutní stav intoxikace alkoholem probíhá podle
následujícího scénáře: zpočátku je patrná euforie a
snižuje se schopnost výkonů vyžadujících pozor-
nost a soustředění. Uvolňují se zábrany, člověk je
více „společenský“, někdy ovšem také více „sebe-
vědomý“ a agresivní. Po vypití dalšího alkoholu se
přidávají vážnější poruchy pozornosti, poruchy řeči
(„setřelá řeč“) a rovnováhy („vrávorání“), ztráta
sebekontroly, posléze se přidává spavost („uma-
kartové čelo“), nevolnost a zvracení. V horším pří-
padě hluboký spánek přechází do bezvědomí a při
smrtelné otravě alkoholem až k udušení vzhledem
k útlumu mozkových center, které řídí dýchání a
krevní oběh.
Kocovina, která následuje po alkoholovém večírku,
je způsobena narušením minerálního a vodního
hospodářství metabolismu, nevyspáním, účinky

TÉMATEM TOHOTO PROFILU JE ALKOHOL - SLOUČENINA ZÍSKANÁ KVAŠENÍM CUKRU, KTERÁ JE NEJUŽÍVANĚJŠÍ NÁVYKOVOU LÁTKOU.
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alkoholu na mozek aj. Při kocovině je vhodné doplnit
minerály a tekutiny (např. formou nějaké lehce stravitelné
polévky), naprosto nevhodný je další alkohol.

Chronické užívání alkoholu se projevuje ve fyzické i psy-
chické oblasti a vede až k závislosti na alkoholu, která je
svou závažností srovnatelná se závislostí na opiátech a
projevuje se fyzickými abstinenčními příznaky.

Alkohol poškozuje především játra, kde se odbourává a
jeho neustálý přísun je zatěžuje, vede k cirhóze jater, která
je nejčastější příčinou smrti u alkoholiků. Užívání alkoholu
způsobuje onemocnění žaludku a mozku, příp. nervového
systému, oslabuje imunitu organismu, zvyšuje riziko nádo-
rů (v dutině ústní, játrech a trávicím systému, u žen i zvý-
šené riziko rakoviny prsu), výskytu cukrovky, epilepsie,
mozkové mrtvice, kožních nemocí, impotence, neopominu-
telné je vyšší riziko úrazů a dopravních nehod.
Psychické poruchy se u alkoholika mohou objevit jako sou-
část abstinenčního syndromu nebo jako potíže přicházejí-
cí v průběhu chronického pití. Jedná se o náladovost, vzta-
hovačnost, podrážděnost, žárlivost, poruchy paměti, alko-
holickou demenci při postupném odumíráním mozkových
buněk, deprese, sebevražedné sklony ap.

Kombinace alkoholu s jinými látkami 
Všechny kombinace drog jsou rizikové a přinášejí víc nevy-
zpytatelných nebo nebezpečných účinků než jednotlivá
droga, navíc se účinky nesčítají, ale násobí. Riziková je
tedy i kombinace alkoholu a jiných drog, především těch,
které mají tlumivý efekt na centrální nervový systém (opi-
áty, tlumivé léky – benzodiazepiny, barbituráty), kdy se
zesiluje tlumivý účinek a může dojít až ke smrtelnému pře-

dávkování. Kombinace alkoholu a marihuany většinou
vede k zesílení negativních účinků obou drog, končícím
zpravidla nevolností, a zvláště pak k zesílení nepříjemných
stavů v kocovině, taktéž kombinace mnoha vykouřených
cigaret a alkoholu je dobrý start pro nepříjemné střízlivění.

Akohol v ČR 
Užívání alkoholu je omezeno věkem (zákaz podávání pod
18 let) a zákazem řídit auto pod vlivem alkoholu. Regist-
rovaná spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele se v České
republice v posledních letech pohybuje kolem 10 litrů
100% alkoholu za rok, což nás řadí mezi země s nejvyšší

spotřebou alkoholu na světě. Zdanění alkoholu je zatím
tak nízké, že pivo je levnější než některé běžné nealkoho-
lické nápoje. Přesný počet závislých na alkoholu v České
republice není znám, odhaduje se na 300 - 500 tisíc osob.

Neznamená to, že každý, kdo pije více, musí onemocnět
nebo mít problémy. Každý, kdo pije více, ale nějaké pro-
blémy riskuje. Závislost na alkoholu je pouze jedním z
mnoha takových problémů. K dalším patří onemocnění
vnitřních orgánů, úrazy, pracovní problémy apod.

blko



Od loňského léta probíhala ve 12 českých káčkách studie, která měla za cíl zjistit, jak
moc  je mezi injekčními uživateli drog rozšířená žloutenka typu C. V pražském Káčku
i Dropinu je stále možné se do studie zapojit, za vyplnění poměrně dlouhého dotazní-
ku (cca 40 minut) vám zaměstnanci obou institucí udělají zdarma orientační test a
poskytnou důležité informace o céčkové žloutence, případně tip na lékaře, který vám
v případě pozitivity může pomoci.
V rámci studie bylo doposud otestováno přes 600 lidí a více než každý třetí měl pozi-
tivní výsledek, osoby testované v Praze měly pozitivní výsledek skoro v 50%. Národní
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (organizátor studie) předběžně
výsledky testů a vyplněné dotazníky porovnalo a zjistilo, že muži injekční uživatelé
mají céčko častěji než ženy. Že ti, co užívají  pravidelně injekčně déle než dva roky jsou
pozitivní ve 30% a ti, kteří jsou na jehle více než pět let už skoro v 55% případů. Také
se ukázalo, že téměř polovina osob, které se studie zúčastnily, byla někdy ve vězení
nebo aspoň ve vazbě (u nich byla pozitivita v 45% případů) a polovina z těch, co už
si pobyli za mřížemi tam někdy užila drogu jehlou (ti měli žloutenku C v  52%)... A
nakonec ne zcela nezajímavá informace: skoro 80% dotázaných někdy ve své kariéře
sdílelo injekční náčiní  (káčka- nekáčka, výměny- nevýměny) a jak se dalo předpoklá-
dat byly pozitivní častěji než ti, co nikdy nesdíleli, myslete na to, až si budete chtít od
někoho půjčit jehlu. Nu, žijete ve světě plném rizik... Tak jestli jste tak doposud neuči-
nili, nechte se otestovat.

blko

POUŽITÉ 
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY 

SI VYMĚŇTE !!!

POPŘÍPADĚ  ALESPOŇ 
VLOŽTE DO PLECHOVKY 

A ROZŠLÁPNĚTE

PAK TEPRVE VYHOĎTE.
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Jdu domů, stejně už vylejzá slunce a rosa v trávě pomalu vysychá. Taky
se ztrácí jemnej opar nad hladinou, co se ještě před chvílí tajemně
válel na zrcadlící hladině řeky, která pomalu začíná ožívat. Na nohou
jsem sice od čtyř hodin od rána, ale stálo to za to. Za těch pár adrena-
linovejch chvil, kdy na druhým konci vercajku visel nejistě zapřaženej
čtyřicátník a střídavě se lepil ke dnu nebo naopak rozrážel hladinu a
vařil kotel vody kolem sebe, ve kterým se několikrát mihly obrysy štíh-
lýho puntíkatýho těla.
Pomalu se uklidňuju. Proutěnej koš je teď o kilo těžší a já si začínám
užívat pocit, že tuhle bitvu jsem pro tentokrát vyhrál já. Srdce pořád
bije a v mozku se objevujou bleskurychlé otázky typu “zůstane tam, je
dobře seklej, do kelu, měl jsem místo tý patnáctky radši navázat osm-
náctku“. Vlasec vydržel, vydržel i karbonovej bič, ve kterým ještě teď
doznívá napětí z toho šílenýho průhybu, kterej byl dílem kilovýho poto-
čáka urputně bojujícího po nečekaným záseku. Do živýho.
Vyrovnanej boj, vyčištěná hlava a zas o jeden nezapomenutelnej záži-
tek navíc, zážitek, kterej tam bude celej život a bude stejně živej i v
době, kdy ho budu vyprávět dál. Těch zážitků jako je tenhle bude jen
pár, ale bude každej jinej, každej neskutečně silnej a čistej...

z.o.g.o.

FLYFISHING >







Předposlední ohlédnutí, ve kterém plzeňský lékař MUDr.
Stanislav Kudrle rekapituluje cestu, kterou v průběhu stale-
tí urazila droga k člověku a naopak. V tomto článku se
zastavíme u hnutí hippies, v příštím se od něho odrazíme.

1898 - synteticky vyroben heroin, na počátku 20. století ověřován a
veleben pro jeho nenávykovost; byl dokonce propagován jako lék při
potírání morfinové závislosti
1903 - změněna receptura coca coly - kokain byl nahražen kofeinem
Američtí farmáři na jihu USA dávají kokain černošským dělníkům, aby
podpořili jejich výkonnost.
1914 - Harrison Narcotic Act upravující prodej opia, opiových derivá-
tů a kokainu
1920-1933 – v USA vyhlášena alkoholová prohibice; jen v r. l932 je
za alkoholové zločiny uvězněno přibližně 45 tisíc osob
1924 - v USA zakázána výroba heroinu; v r. 1925 Robert A. Schless
napsal: “Věřím, že většina dnešní drogové závislosti je přímým
důsledkem Harrisonova protinarkotického zákona, jenž zakazuje pro-
dej narkotik bez lékařského předpisu... Závislí, kteří jsou švorc, půso-
bí jako agent provocateurs pro podloudné obchodníky a jsou odmě-
ňováni heroinem nebo příslibem jeho dodávek. Harrisonův zákon
vytvořil podloudné obchodníky s drogami a ti vytvořili drogově závis-
lé!“
1930 – v USA založen Federální úřad pro narkotika, do jeho čela se
dostává H. Anslinger, bývalý prohibicionista
1937 – v USA přijat Zákon o dani z marihuany; H. Anslinger v tažení
proti marihuaně: “Kolik vražd, sebevražd, zločinných přepadení, lou-
peží a smrtí z mánií způsobuje marihuana rok co rok, to se můžeme
jen dohadovat.“ Zdanění a velké tresty měly potlačit rozšiřující se
konzum marihuany. Na vlastním těle to poznal i T. Leary, který byl

POHLED IV.: H I S TO R I E   N ÁV Y KOV Ý C H  
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odsouzen ke 30 letům odnětí svobody a pokutě 30000
USD za držení několika gramů marihuany pro vlastní
potřebu. Za tažením proti marihuaně se ve skutečnosti
skrývala možnost, jak úspěšněji kontrolovat ilegální
migraci mexických utečenců na mexicko-americké hra-
nici.
1938 - od přijetí Harisonova zákona v r. 1914 bylo 25
000 lékařů obžalováno ze zločinů spojených s narkoti-
ky
1938 - objev LSD Albertem Hofmanem, Sandoz ztrácí
zájem na látce. Hofman na základě vnuknutí projeví
zájem opět v dubnu r. 1943, kdy se náhodně intoxiku-
je.
Období 2. světové války a poválečné období studené
války je poznamenáno „strategickým“ zájmem o psy-
chotropní látky. V Dachau nacisté zkoušeli účinky mes-
kalinu na vězně, v USA CIA hledala drogu pravdy, která
by rozvazovala jazyk zadrženým špionům. Jako jedna z
prvních byla zkoumána marihuana. Výsledky však
nebyly přesvědčivé, pouze se potvrdilo, že marihuana
uvolňuje asociace a tlumí sebekontrolu. Pak již stře-
dem zájmu byla psychedelika. CIA monitorovala scénu
ulice, výzkumníky na univerzitách a podněcovala vlast-
ní výzkumy, z nichž řada se odehrála v armádě, na věz-
ních, ale i na nic netušících lidech (např. v nevěstin-
cích, kde agenti CIA zkoumali změny sexuálního cho-
vání mužů po požití LSD). O LSD se uvažovalo právě v
kategorii kompromitující drogy vzhledem k možnosti
zneužití bizarních projevů v chování intoxikovaného.
Nakonec psychedelika nenašla uplatnění právě pro

nepředvídatelnost jejich účinku. Jejich působení se
vymyká kontrole, kterou naopak chtěla CIA nad lidmi
dosáhnout. Nicméně její zájem a monitorování celého
vývoje a iniciování různých akcí nikdy neskončil. Exis-
tuje podezření, že CIA stínově řídila i tragédii v Jone-
stownu, kde v kontextu náboženského fanatického
rituálu spáchalo sebevraždu několik desítek lidí. Mani-
pulace s vědomím lidí, s jejich přesvědčením a jejich
ovladatelnost byly vždy centrálním tématem pro
všechny zpravodajské služby světa. Podobné indicie
vedou tedy i ke KGB či k naší STB.
V 50. letech umělci, kteří tvořili tzv. beatnickou gene-
raci, hledali v drogách „pravdu o životě“. Jejich dro-
gový šamanismus byl spojen s romantickým nadšením.
Drogy sloužily ke katalyzaci jejich vzpoury proti všeob-
jímající konformitě americké kultury. Hlad po nových
dojmech je vedl k hledání transcendence prostřednic-
tvím jazzu, marihuany, buddhistické meditace a frene-
tického tempa hipsterského životního stylu. Toto hnutí
nonkonformismu pak v další dekádě přerostlo v maso-
vou vzpouru.
Psychiatři v 50. letech prováděli výzkumné aktivity na
sobě a na dobrovolnících. Významnými osobnostmi
psychedelického výzkumu byli T. Leary (jeho semináře
na Harvardu), H. Osmond, R. Metzner, R. Alpert (UC
Berkeley) a další. Významnou událostí byla konference
o LSD v r. 1959, jejíž průběh byl stínově řízen CIA. Tato
konference pak velmi ovlivnila postoj FDA a podpořila
i zákaz psychedelického výzkumu v pozdějších letech.
Poslední legální možností výzkumu bylo užití LSD na

umírajících, většinou na rakovinu. V těchto výzkumech
dosáhl pozoruhodných výsledků psychiatr českého
původu Prof. Dr. Stanislav Grof.
1961 - ratifikována Jednotná úmluva OSN o omamných
látkách, později (1971) ratifikována další významná
úmluva o psychotropních látkách. V pozdějších letech
byly tyto úmluvy dále doplňovány.
1967 - americký tabákový průmysl vydává na reklamu
kolem 250 mil. USD, hrubé příjmy jsou však kolem 8
mld. USD
Konec 60. let běží pod heslem „Drogy pro masy“, psy-
chedelika se masově zneužívají spolu s ostatními návy-
kovými drogami včetně alkoholu. Existuje společný
pouliční trh, jsou organizovány masové kulturní akce,
při kterých se užívají drogy. Drogy ovlivňují hudební,
filmovou i divadelní scénu stejně jako literární umění.
Z hudebních skupin jsou to především Greatful Dead,
kteří proslavili tzv. kyselinovou kulturu, v oblasti diva-
dla Living Theater, v literatuře A. Ginsberg, K. Kesey a
produkce tzv. nezávislého filmu. Přibývá násilností,
nehod a masových karambolů a hlavně lidí závislých
na drogách. V San Francisku se otevírá přímo v centru
schůzek hippie mládeže klinika Haight Ashbury Free
Clinic. Rok 1967 (léto květin) je vrcholem a současně
počátkem rozpadu psychedelické kultury, rozvoje
závislosti na opiátech, zejména na heroinu.

MUDr. Stanislav Kudrle



Od prvního října letošního roku Čína změnila sporný
zákon o manželství - snoubenci už nemusí před obřa-
dem předkládat souhlas své pracovní jednotky a zprá-
vu o zdravotní prohlídce.

Nigérie se stala po Jihoafrické republice a Alžírsku
třetí africkou zemí, která má družici ve vesmíru.

Ve slepém rameni řeky
Orlice chytil rybář dravou
piraňu. Ryba skončila jako
unikát mezi muzejními
exponáty Muzea východ-
ních Čech v
Hradci Krá-
lové.

Ruský učitel létání z Uljanovsku založil v Rusku farmu
na králičí mléko.

Česká republika bude investovat do pomoci nemoc-
ným AIDS v Africe. První dva projekty odstartují ještě
letos v jihoafrické Namibii a Zimbabwe. Oba projekty
dostanou ze státního rozpočtu přes pět milionů
korun. V Namibii budou češi pomáhat sociálně slab-
ším rodinám, jejichž členové jsou HIV pozitivní nebo
už u nich nemoc AIDS propukla. Jejich hlavním úko-
lem ale bude vybudování manufaktury pro nemocné a
vyškolení místních obyvatel v péči o HIV pozitivní. V
Zimbabwe by měla putovat česká pojízdná ambulan-
ce, kde budou mít místní možnost nechat si udělat
zdarma testy nejen na AIDS, ale i na další pohlavní
nemoci nebo tuberkulózu.

V Rusku vyvrcholila zvláštní pěvecká soutěž, která se
koná pod záštitou ministerstva spravedlnosti. Soutěží
nadaní pěvci z nápravných zařízení po celé zemi. Vítěz

bude propuštěn na svobodu a navíc získá finanční
odměnu. Konkurzu se zúčastnilo osm stovek tre-

stanců, do finále se dosta-
lo třiadvacet vězňů, kteří
si odpykávají tresty za
nejrůznější zločiny -
za vraždy, držení
drog, loupež či pře-

padení.

Zemřel jeden z nejvýznamnějších členů komunity
ostravských olašských Romů, 54letý baron Vincent
Lakatoš.

Slavnostní salva z revolveru vypálená během svatební
hostiny v Srbsku zasáhla lehké dvoumístné letadlo.
Letadlo začalo hořet a zřítilo se na dráty elektrického
vedení, které oheň na palubě ještě povzbudily. Oba
piloti leží s vážnými zraněními v nemocnici. Salvy při
svatebních oslavách jsou v balkánských zemích tradicí
a každoročně způsobí několik úmrtí a zranění sva-
tebních hostů.

Šest prvňáků z českobudějovické základní školy
se popíchalo nalezenou injekční jehlou, když si
hráli na doktora. Na jehle byly nalezeny stopy
pervitinu. Všichni byli očkováni pre-
ventivně proti žloutence typu A a B
a budou půl roku pod lékařským
dohledem.

Terminátor se stal novým kali-
fornským guvernérem. Popřát
mu přišli všichni kamarádi.

X.

SSEE......
STALO





1.července oslavilo čtvrté výročí svého vzniku Kontaktní centrum

„Plus“ z Kroměříže. K–centrum postupně rozšiřovalo své služby tak,

že v současné době nabízí svým klientům všechny standardní služby –

výměnu jehel, zdravotní, sociální, hygienický a potravinový servis, pora-

denství a krizovou intervenci. Součástí Káčka je i „streetwork“, teréňák

se pohybuje v Kroměříži a mimo to jezdí ještě do Hulína, Holešova, Byst-

řice pod Hostýnem, Chropyně, Morkovic a Kojetína. Ročně se v Káčku

vymění více než 10 000 jehel.

Káčko je otevřeno v pracovní dny od 10.00 do 16.30 hodin.

Od března 2000 sídlí přímo v centru města ve Ztracené ulici 64.

Tel. do Káčka je 573 336 569,

na „streetworkera“ 737 929 332.

Radek Klabal, K-centrum Plus, Kroměříž

JAK PAŘIT S OPAREM?
ČÍS KOŽENÝ KLARINET,
ZANES VIRUS NA TVŮJ RET.
KDYŽ TO SPATŘIL ORTOPED,
ŘEK, MŇÓ, NEMÁME ROTOPED.
KDYŽ TO SPATŘIL ANATOM,
PODIVIL SE: CO NA TOM?
ALE KDYŽ TO SPATŘIL LÉKAŘ KOŽNÍ,
TAK SE ZDĚSIL, TO NENÍ MOŽNÝ!

Z NOHAVICE KALHOT HIS
VYLEZL MI DIVNÝ HMYZ.
FILCKA ôI SNAD MRAVENEC?
VESELÝ JSEM MLÁDENEC.

KAŽDÝ, KDO ZAŽIL PEKLO, POTKAL ĎÁBLA.
NE V‚AK KAŽDÝ, KDO ĎÁBLA POTKAL,
TO PEKLO ZAŽIL.

JE NÁM VŠEM HOVNO PLATNÝ,
ŽE NÁM JDE JEN STOJ SPATNÝ!

KAŽDÝ VPICH, MOZKU VZDYCH.
miláček publika

KUS ŽIVOTA NA ŽIŽKOVĚ
KOUSEK SRDCE NA VÍTKOVĚ
ANEB ZMĚNA SMĚN,
SMĚNA JMEN
VÝPLACH MOZKU
PO ŽIŽKOVSKU.

MOJE DĚVČE HROZNĚ RMOUTÍ, ŽE
SE MOJE TĚLO KROUTÍ.

NEJSEM SI TÍM ZCELA JIST,
PROČ ZKROUTIL SE MI V BUCHNĚ PÍST.



NARKOMAN NAKAŽENÝ HIV 
JE NAROZDÍL OD POLSKA VÝJIMKOU

Výměny použitých injekčních stříkaček za nové zvy-
šují procento narkomanů, kterým se vyhýbá HIV.
Uvedla to ředitelka Kontaktního centra pro drogově
závislé Radka Kobližková s tím, že například v Polsku
tyto programy neexistují a roste tam počet narko-
manů nakažených touto nemocí. Na Ústecku vede
mezi lidmi závislými na droze heroin, následuje per-
vitin a třetí skupina kombinuje obě drogy. Přibývá i
lidí, kteří drogu doplňují i léky jako je rohypnol a dia-
zepam. "Devadesát procent narkomanů si vpichuje
drogu přímo do žil, zbytek drogu kouří nebo šňupe.
V západní Evropě je trend obrácený," uvedla Radka
Kobližková. Podle ředitele ústecké krajské hygienic-
ké stanice Josefa Trmala je naopak v Ústeckém kraji
nejoblíbenější drogou pervitin. V menších městech a
obcích Ústeckého kraje převládá mezi mládeží
čichání toluenu. Eva Škrdlantová z Národního moni-
torovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
řekla, že Ústecký kraj patří po Praze k nejkritičtějším
místů republiky. "V rámci kraje vedou Ústí nad
Labem a Teplice, kde je navíc koncentrovaná prosti-
tuce, která jde ruku v ruce s drogami," řekl MUDr.
Trmal. V celé republice je podle Evy Škrdlantové 37
000 uživatelů drog, kteří používají k aplikaci jehlu.
Náměstek ústeckého primátora Tomáš Jelínek řekl,
že město schválilo pro Masarykovu nemocnici dota-
ci 573 tisíc korun. "Peníze jsou určené na léčbu dro-
gově závislých látkou metadon. Tento program v
minulosti hradil stát," řekl náměstek.

Ústecký deník - TOMÁŠ PRCHAL 

AIDS: CLINTON DAL ŠANCI MILIONŮM

Bill Clinton oznámil, že statisíce, možná i miliony lidí mají šanci neumřít na AIDS.
Dostanou léky, které by jim jinak byly upřeny. Jeho nadace vyjednala se čtyřmi
farmaceutickými firmami, že sníží asi o polovinu cenu léků, které distribuují do

některých zemí Karibiku a Afriky.
Podle internetové stánky Prezidentské nadace Williama J. Clintona poklesne
cena roční dávky léků proti AIDS na 140 dolarů, zatímco současná nejlepší cena
je 225 dolarů. Znamená to, že denní dávka léků vyjde na 36 až 38 centů. Proto
by se mohly léky dostat i tam, kam se dosud nedostaly."Tato dohoda znamená
velký průlom v naší snaze zahájit léčbu i v místech, kde až dosud nebyla doslo-
va žádná léčiva, a tudíž ani žádná naděje," řekl Bill Clinton na tiskové konferen-
ci.Dohoda se vztahuje na země, v nichž zatím působí Clintonova nadace.
Bývalý prezident USA na tiskové konferenci prohlásil, že počet lidí, kteří tam
dostávají léky, by se mohl zvýšit během pěti let z nynějších necelých 50 000 na
dva miliony. Jde o Rwandu, Tanzanii, Mosambik a Jihoafrickou republiku, zatím-
co v Karibiku se program bude týkat devíti malých zemích, jako je například Anti-
gua, Bahamy, Grenada, Svatá Lucie či Svatý Vincent a Grenadiny. Clinton sou-
časně oznámil, že už zajistil část peněz, jimiž budou v těchto zemích léky hraze-
ny. Podle odborníků mohli jít výrobci léků - tři z Indie a jeden z JAR - s cenou dolů
díky tomu, že omezili náklady na marketing a reklamu, neboť účinky léků jsou
známy a propagace není zapotřebí. Existující léky navíc již nenesou zátěž nákla-
dů na výzkum.
Dohodu přivítaly nevládní organizace, které se zabývají humanitární činností v
rozvojovém světě, jako průlom, který by mohl zachránit miliony životů. Například
jen v oblasti Jižní Afriky onemocněly nemocí AIDS čtyři miliony lidí, léčbu má
však pouze 50 000 osob. Celkově je nakaženo asi třicet milionů Afričanů a od
chvíle, kdy nemoc vstoupila na kontinent, si vyžádala již patnáct milionů obětí.
Léky, které dnes dokážou udržet nemocné při životě přinejmenším deset let (déle
léčba neexistuje), jsou pro Afriku životně důležité, protože nemoc začíná ochro-
movat přímo fungování států, neboť vymírají vzdělané elity.

MF DNES , Milan Vodička
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MOTIVAČNÍ SKUPINA 
V DENNÍM STACIONÁŘI SANANIM

Přemýšlíš o tom, jak dál naložit sám se sebou? Uvažuješ o léčbě? O detoxu či
substituci? Potřebuješ pomoc při kontaktech s úřady nebo splácení dluhů? Nebo
jen nevíš, co dál a hledáš nějakou novou možnost jak zkusit něco změnit?
Pak je tu pro Tebe MOTIVAČNÍ SKUPINA.
Motivační skupina probíhá každé úterý a čtvrtek od 10:30 do 12 hodin v Denním
stacionáři SANANIM. Dorazit můžeš bez objednání, jedinou podmínkou je přijít v
„použitelném stavu“. Nabízíme Ti nezávaznou konzultaci a snad i podporu a
pomoc při řešení Tvých problémů. Co budeme řešit a kam potom nasměruješ
svoje kroky, záleží z velké části na Tobě.
Tím prvním, nejdůležitějším krokem, je PŘIJÍT.

Kromě Motivační skupiny nabízí DS SANANAM tříměsíční intenzivní ambulantní
léčbu, individuální konzultace, poradenství, program pro rodiče aj. Individuální
služby případně ambulantní léčbu mohou využít i těhotné a matky s dětmi. Do
DS SANANIM můžete dorazit každý všední den mezi 8 a 16 hodinou.

Těší se na Tebe Lenka, Ilona, Dana, Veronika, Jakub, Martin a Jaromír - tým DS
SANANIM

DENNÍ STACIONÁŘ SANANIM
Janovského 26, Praha 7

telefon: 220 80 31 30, 605 21 21 75

Kontaktní centrum Auritus Tábor
Klokotská 114
390 01 Tábor

Tel.: 381 225 999
Provozní doba Po-Pá 8-17 hod.

výměnný program, potravinový a hygienický servis, sociální práce,
poradenství, individuální terapie, testy, pracovní program
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M U D R A
CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SE PORANÍM O CIZÍ INJEKČNÍ JEHLU?

Riziko infekce virem HIV od osoby HIV pozitivní je půl procenta, u virových žloutenek typu B a C je riziko nakažení tisíckrát
vyšší. Protilátky proti viru HIV lze zjistit za 2-3 měsíce po nákaze (v případě opakovaného rizika je nezbytné vyšetření opa-
kovat).

1. Nechej ranku co nejdéle krvácet - krvácení totiž snižuje dávku viru. Ranku nemačkej! 
2. Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyj vodou a mýdlem a ošetři dezinfekčním roztokem- nejlépe Jodisolem nebo
0,2% Persterilem - oba mají antiseptický a protivirový účinek.
3. Co nejdříve vyhledej praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo jdi na infekční oddělení v nemocnici. A co tě
čeká u lékaře? Vyšetření krve na hepatitidu A, B, C a protilátek proti viru HIV. Lékař zhodnotí tvůj imunitní stav a v odů-
vodněných případech zajistí očkování proti hepatitidě A i B. Podle charakteru poranění ti může nabídnout  krátkodobé pre-
ventivní podávání léků s cílem omezit riziko infekce virem HIV. Čím dříve se dostavíš k lékaři a čím dříve je provedena pro-
fylaxe (předběžné ochranné opatření proti vzniku choroby), tím nižší je riziko infekce HIV. Profilaxe by měla být zahájena
do několika hodin po poranění !

J U D R A
BERU ČTYŘI ROKY PERVITIN A TEĎ ČEKÁM DÍTĚ.

JE TRESTNÉ BRÁT DROGY V TĚHOTENSTVÍ?

No, trestné to není, ale odsouzeníhodné zcela jistě ano. Podle Listiny základních lidských práv a svobod je
lidský život hoden ochrany už před narozením, nicméně podle většiny právních řádů je člověkem teprve ten,
kdo se narodil živý, a jedině na takovém člověku je možné spáchat trestný čin. Takže přesto, že matka trvale
poškozuje své nenarozené dítě tím, že do těla aplikuje drogy, nelze její jednání potrestat. Je však možné, že v
budoucnu převáží hlasy těch, kteří tvrdí, že lidský život začíná už početím – pak by se pravděpodobně feto-
vání v době těhotenství trestným činem stalo.





No přece proto, že v pusince mámě pěkně teploučko a vlhoučko, a to se moc líbí některým bakteriím a houbám, které se zachycují na povrchu zubů a vytvářejí na
nich povlak neboli plak. Z jídla si přednostně vybírají cukry, ty během okamžiku přemění na kyseliny a tyhle kyseliny pak rozpouštějí zubní sklovinu. A oč rychleji
se díky nedbalému čištění zubů rozmnožují bakterie, o to agresivněji proniká kyselina do skloviny a odvápňuje ji. První známkou zubního kazu je křídově bílá skvr-
na, postupně ale dojde k porušení vrchní vrstvy, vznikne defekt a kaz je na světě.

Alkoholikům, kuřákům a narkomanům se zuby kazí více a také jim častěji padají. Mívají rozsáhlé povlaky na zubech, krvácející dásně a hrozí jim větší riziko rako-
viny ústní dutiny. Většina má zubní kámen. Kaz se jim dělá hlavně na zubních krčcích. Když není včas ošetřen, šíří se po obvodu zubu a oslabuje ho, až se zub
ulomí. Pravděpodobnost výskytu kazu zvyšuje i konzumace sladkostí, které bývají jedinou potravou při závislosti na opiátech. Kazivost zubů zvyšuje i nedostateč-
ná tvorba slin spojená s užíváním pervitinu a extáze. Opotřebené zuby způsobuje také nadměrné napětí žvýkacích svalů a chorobné svírání čelistí, které přetrvá-
vá do následujícího dne po užití drogy. Silní kuřáci a osoby zneužívající kokain mívají výrazně poškozené dásně. Alkohol a tabákový a marihuanový kouř také zvy-
šují riziko onemocnění rakovinou.

No a tady jsou standardní rady, které pokud nedodržujete už teď, už stejně nikdy dodržovat nebudete:

1. Po každém jídle si vyčistěte zuby dobrou zubní pastou.
2. Pravidelně masírujte dásně sezamovým olejem nebo šťávou z citronu 

(masírovat pouze dásně, ne na sklovinu).
3. Choďte alespoň jednou ročně na preventivní prohlídku (jsou zdarma).

Nechávejte si u zubaře odstranit zubní kámen.
4. Dbejte na zdravou životosprávu a odstranění stresu.
5. Neberte drogy…

ira

p r o č  s e  z u b y  k a z í  ?
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S E Z N A M  D E T O X I F I K A C E
PL Apolinář, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00, Tel: 224 913 119, PL Bohnice, Ústavní 98, Praha 8, Tel: 284 016 231 (331) – pavilon 31 – Pro muže, 284 016 655 – pavilon 8 – Pro
ženy, FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60, Tel: 197 103 111, Nemocnice Most, ul. J. E. Purkyně, Most, 434 01, Tel: 356 172 109, (356 172 134 – lékařka), Masarykova nemoc-
nice Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 400 07, Tel: 475 683 126, 475 683 127, 475 683 133 (lékařka), Nemocnice Liberec, Husova třída 10, 460 00 Liberec, Tel: 485 312 229 PL
Brno, Húskova 2, Brno – Černovice, 618 32, Tel: 548 123 339 (548 123 111 – ústředna), FN Motol, V úvalu 84, Praha 5, Tel.: 224 436 950–1 (jen s podezřením na žloutenku).

< < K O N T A K T N Í  Z A Ř Í Z E N Í > >
KONTAKTNÍ CENTRUM SANANIM

Osadní 2, Praha 7, Tel.: 283 872 186
Provozní hodiny: po–ne 8:00 – 21:00
(Kontaktní místnost: 15:00 – 19:00)
výměnný program, poradenství, individuální
terapie, zajišťujeme detox i léčbu, hygienický
a potravinový servis, sociálněprávní poradenství,
krizová intervence.
www.drogovaporadna.cz

DROP IN

Karolíny Světlé 18, Praha 1, Tel.: 222 221 124
Provozní hodiny:po–čt 9:00 – 17:30,pá 9:00 – 16:00
výměnný program, poradenství, individuální terapie,
sociálněprávní poradenství, krizová intervence.

ESET-HELP

Donovalská 1862, Praha 4, Tel: 272 922 718,
272 920 297
Konzultační centrum: individuální a skupinová
terapie, sociálněprávní poradenství
Buňka u metra Opatov: výměnný program,
potravinový servis, poradenství 
Provozní hodiny: po – pá 17:00 – 20:00

KONTAKTNÍ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ

Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové
Tel/fax: 495 513 977 
Provozní hodiny po-pá 9-18 hod.
(kontaktní místnost 13-18 hod.)
výměnný program, poradenství,
testy, hygienický a potravinový servis
Terénní program: po-pá 11-19 hod.,
mobilní telefon 777 626 309
kacko@laxus.cz, www.laxus.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM BRNO

Vídeňská 3, 639 00 Brno,
Tel.: 543 249 343 ,Fax: 543 246 524

Provozní hodiny: po–čt 9:00 – 18:00,
pá 9:00 – 15:00

výměna jehel, hygienický servis,
sociální a terapeutická pomoc

KONTAKTNÍ CENTRUM PLZEŇ

Havířská 11, 301 00 Plzeň,
Tel.: 724 003 934, Fax: 377 421 034

Provozní hodiny: po–pá 10:00 – 18:00
Kontaktní místnost: 13:00 – 16:00

poradenství, individuální terapie, terapeutické
skupiny, primární prevence, výměnný program

(tel.: 602 458 626)

KONTAKTNÍ CENTRUM LIBEREC

Rumunská 5, 460 01 Liberec,
Tel./fax: 482 710 276 

Provozní hodiny: 15:00 – 19:00,
možnost volat od 10:00 

výměnný program, testy – HIV, Hep C,
sociální servis, krizová intervence 

KONTAKTNÍ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM

Stará 1, 400 01 Ústí nad Labem,
Tel.: 475 211 483, 475 210 626
Provozní hodiny: 14:00 – 18:00,

možnost volat od 7:00
výměnný program, testy gravidity, terapie pro

rodiče, terénní programy, sociální práce,
primární prevence


