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Toto číslo je (skoro) celé o ženách, ne však pouze pro ně. Je taky o věcech, které
s ženami a jejich krásou souvisí, tedy o sexu, a o věcech, které (bohužel) souvisí se
sexem, tedy o pohlavních chorobách. Venku je teplo, oblaka letí, slunce svítí a takováto
témata se k létu prostě hodí. A je-li už toto číslo Dekontaminace takové (jak je
v poslední době zvykem) monotematické, měl by snad i tento úvodník býti o ženách.
Měl, leč nebude. Místo toho se s vámi o něco podělím, o takovou malou, drobnou
radost. Ne, nebojte, nepůjde o nic intimního. S Dekontaminací to úzce souvisí. A navíc,
na konci následujícího odstavce přijde smyčka, zášleh, flash back, a k ženám se přece
jen vrátíme.
Jistě si pamatujete, že v poslední Dekontaminaci jsme uveřejnili dopis tajemného
Emdé. Domlouval si tehdy nástup do terapeutické komunity a tak trochu se (po 26
letech braní) strachoval o svou, žádnou léčbou dosud nepoznamenanou, existenci.
No, a byl to asi měsíc od jeho nástupu do komunity, co mi přišel dopis, dopis
od Emdé, dopis od  abstinujicího toxikomana (což se mi ještě nestalo!). A mé srdce
jen zaplesalo. Komunita ho přijala, on ji, funguje tam, děkuje nám a těší se, až s léčbou
skončí a bude se věnovat rodině. Též přiložil několik článků, které teď (maje možnost
usebrat se) zplodil. Téma znal a tak napsal taky něco o ženách. Celé vám to zde nes-
dělím (na to není místo), ale jednu větu určitě odcituji, jednu větu, která mě zaujala:
„Existuje druh člověka, kterého nelze pochopit, jen milovat, a je to žena…“ Mysleme
si o tom cokoliv, jako úvod je to dobrý. Nebo ne? Hezké čtení.

Fatu



Milá uživatelko!
Nemáš to jednoduché. Tvé každodenní úsilí je zamě-
řeno k jedinému cíli – opatřit si svoji dávku. Pořád
Tě to ještě baví? Ráno nemůžeš vstát, jak je Ti po
včerejšku blbě. Ale musíš jít dělat prachy. Musíš
sehnat matroš. Nesmíš se při tom nechat obložit.
Musíš si dojít vyměnit. Musíš pořešit, kam půjdeš
dnes spát. (V lepším případě z čeho zaplatíš nájem).
Musíš… Musíš…
Antikoncepce? „Ne, gumy nepotřebuju, my si s pří-
telem věříme.“ – Není to náhodou Tvoje odpověď na
prezevativy nabízené při výměně? Hormonální anti-
koncepci (pilulky) asi taky neužíváš, protože pravi-
delné návštěvy gynekologa nepatří mezi Tvé
oblíbené koníčky.
Tak. A najednou je tady problém. Pozitivní
výsledek těhotenského testu. Pár týdnů ještě
odkládáš střet s pravdou, kterou Ti nakonec
gynekolog potvrdí. Jsi těhotná. Rozhoduješ se, co
dál. Možností moc nemáš. Pokud se rozhodneš
dítě donosit, už nesmažíš sama. Ten človíček v
Tobě fetuje s Tebou. Přes placentu s Tebou sdílí
každou dávku. Každý absťák, každé předávkování
ho rozseká mnohem víc, než Tebe. A nemá na
výběr. Je to na Tobě.

Možná ses rozhodla pro substituční léčbu. Je to
pohoda, svou drogu si koupíš v lékárně za přijatelný
peníz, nemusíš vlastně nic moc měnit na svých zvy-
cích, nemusíš měnit prostředí, na které jsi zvyklá.
Doufáš, že se Ti během 3. až 6. měsíce podaří nějak
vysnižovat. Ale jak se blíží termín porodu, zjišťuješ,
že jsi čím dál víc v prdeli. Ze Subutexu Tě vyhodili,
protože jsi nechodila včas pro recept, protože jsi
nechodila na skupiny, protože si pořád šleháš, pro-
tože máš potřetí pozitivní moč… Subáče teď sháníš
na ulici a jsi znova v kolotoči shánění prachy-dávka.
S absťákem miminka už si naštěstí vědí v porodni-
cích rady, ale na Tebe nastoupí sociálka a domů
(pokud nějaké doma máš) se vracíš sama. Miminko
odvezou do kojeneckého ústavu.
No, to je smutný příběh.

Střih, a jiná realita:
Daleko na jihu, až za Příbramí, ale blíž než Písek.
Jezdí tam lokálka a jsou tam rybníky a lesy. V těch
lesích je barokní statek. A v tom statku společně
hospodaří mlaďasové, kteří se rozhodli bojovat se
svou závislostí, a jejich terapeuti. Od začátku tohoto
století tu mají svůj samostatný dům i maminy a jejich

děti. Společně tvoří komunitu. Společně se starají
o domácí zvířata, připravují jídlo, pracují na poli,
v lese, v keramické dílně. Romantické, že? Odborně
se to nazývá pracovní terapie.
A k tomu se snaží utřídit si svůj dosavadní život,
najít ta místa, kde se stala chyba a taky promyslet,
co udělat, aby se příště stejná chyba nestala, protože
už toho stihli prosrat docela dost. Probírají to indivi-
duálně s terapeutem, s nímž si dobře rozumějí.

Tento terapeut vede klientovu léčbu a odborně se
mu říká garant. Komunita se ale hlavně schází celá
společně. Pravidelně každé ráno, výjimečně, když má
někdo problém, který potřebuje vyřešit se všemi.
Kdyby Tě přepadl velký smutek ve tři ráno, kdyby tě
někdo naštval dopoledne v kuchyni, prostě zazvoníš
na zvon a všichni se sejdou na výjimečnou skupinu.
Během prvních čtrnácti dnů (kdy jsi v nulté fázi)
dostaneš prostor zrekapitulovat svůj dosavadní život
na autobiografické skupině. Na dynamické skupině
řeší jeden klient svůj problém, ostatní se mu snaží
poradit, nebo se jen podělí o podobnou zkušenost.
Některé skupiny jsou tematické (třeba o partner-
ských vztazích), na to je lepší scházet se odděleně:
skupina holek s terapeutkou         a skupina kluků
s terapeutem. Jednou za čtrnáct dní mají svou
tématickou skupinu maminy i se svými ratolestmi,
aby si spolu s terapeutkou popovídaly o věcech,
které mlaďase tak úplně nezajímají. Taky nemáš ráda
skupiny? No jo, ale bez toho to fakt nejde, skupina
je Tvoje zrcadlo. A bez zrcadla se na sebe nepodíváš.
Pořád řešíš. A máš na to dost času, nejméně půl
roku. Tomu se říká psychoterapie.
Statek se probouzí ráno společně v 6.45. Ti, kdo se
právě starají o zvířata nebo o kuchyň, jsou už půl
hodiny na nohou. Zdá se Ti to brutální? Kdy jsi napo-
sledy vstávala před sedmou? Po společné snídani,
kdy se dětem věnuje vychovatelka, si dáš s mlaďasy
v klidu cigárko a jdete na společnou ranní komu-
nitu, pak dvě hodinky pracuješ, dáš si oběd se svým
potomkem, naložíš ho do kočárku a jdete se projít.
Před večeří si dáš ještě nějakou skupinu (podle toho,

jestli je zrovna pondělí nebo čtvrtek). Mimochodem
– víš, jaké je dnešní datum? Karlovští už vědí!
Po večeři se věnuješ svému drobečkovi, ve 22 hod
upadá komunita do nočního klidu, ve 22.45 típnou
kuřáci své cigarety, domy se zamknou a jde se do
pelíšků.
Jo, tak tohle je rytmus. Pamatuješ? Kdysi jsi taky
ráno vstávala do školy, odpoledne chodila domů a v
noci jsi spala. Je to nutná součást každé léčby. Říká
se tomu režim.

Střih – příběh klientky, paní A
Příběh paní A. by se dal nazvat „Lepší pozdě, než
později“. Doma nechala dceru na starost babičce.
Dcera je v rozpuku puberty, na Karlově by jí chyběly
kamarádky ze školy a zájmové kroužky. Paní A. má
největší starost: „Jen aby ta holka jednou nedo-
padla, jako já.“ Na Karlově bydlí v pokojíčku
s malým veselým raubířem („A to jsem byla čistá
v těhotenství i při kojení“, vrtí nechápavě hlavou,

karlov - jiná realita



když se ho snaží přemluvit, aby chvíli neřádil). Ráno
spolu jedou lokálkou do školky ve Smetanově Lhotě,
odpoledne si ho paní A. vyzvedne. Potkává se
tam s maminkami, které si žijí svými maminkov-
skými problémy. Paní A má kromě toho k řešení pro-
blémy, které si vyrobila experimentováním během
vysokoškolských studií. Naučila se vařit, uměla
opatřit suroviny. O peníze nebyla nouze, piko nemu-
sela shánět, prostě si ho doma uvařila. Školu zaba-
lila ve třeťáku. Když už toho na ni bylo moc, zkusila
léčbu, ale po pár dnech se vrátila na revers. A znovu
za kámošema – bydlela po bytech, zadělala si na
podmínky za falšování receptů. Následoval větší
průser, obvinění z organizovaného zločinu, nedo-
volená výroba a prodej. Ve vyšetřovací vazbě zjistila,
že je těhotná. U soudu měla štěstí, vyvázla jen s
nařízenou léčbou. Manžel to koupil natvrdo. Když se
narodila dcera, seděl ve Vinařicích. Rozešla se s ním,
až když se vrátil z výkonu trestu. Začala celkem
úspěšně podnikat, starala se o dceru, žila s chla-
píkem, co nikdy nebral. Vyrobili si miminko – tento-
krát chlapečka. Sotva trochu povyrostl, šlo to zase
s kopce. Spolu s paní A. frčel i její přítel, začal si
rovnou šlehat, chtěl pochopit její svět. Teď v tom
světě někde vlaje. Paní A. už skoro rok přemýšlí
o tom, co bylo, a o tom, co bude, aby to bylo jinak,
než to bylo před tím. Na Karlově  má dost času pře-
mýšlet. Zvolila radikální řez.

Komunita je drugs-free zone. Kromě kofeinu a niko-
tinu necháváš všechny drogy venku. Jsi    v bezdro-
govém prostředí. O čistotu komunita dbá. Nesmí

sem vstoupit nikdo, kdo má v sobě ejč, piko, braun,
ale taky alkohol nebo trávu. Dveře do Karlova jsou
otevřeny jen abstinujícím. Pro všechny ostatní sem
vede cesta přes detox. A to platí i pro návštěvy.
Oproti mlaďasům máš výhodu, že Tě může rodina
navštívit už v 1. fázi Tvé léčby. Tedy samozřejmě
i Tvůj partner – pokud ovšem abstinuje. Mimochodem,
žádná normální matka nedá svoje dítě pochovat
zmaštěnýmu týpkovi, protože má prostě strach, že
ho upustí na podlahu. A co ten Tvůj? Smaží? Ještě
mu nedošlo, že jsou důležitější věci?

Střih – příběh klientky, paní B
Paní B. musela venku nechat dvě děti. Stejně už se
o ně nějakou dobu stará babička a bývalý manžel.
A začalo to docela nenápadně. Pervitin začala brát,
aby zvládla roli samoživitelky – dvě děti a dvě
zaměstnání. Skončila bez dětí, bez práce, bez
domova. Zamilovala se do zasloužilého toxíka, který
pamatuje drogovou scénu  70. let. Zažili spolu
mnohá dobrodružství a překonali mnohé překážky.
Ale teď už jsou na to tři. Shodnou se na jediném:
„Ten malej nesmí trpět kvůli našim chybám.“ Zas-
loužilý toxík zatím pro ni a pro syna píše dopisy z
komunity v Němčicích. Možná se uvidí až za rok.
A začnou znova a jinak. Paní B. je v Karlově teprve
pár týdnů. Zatím řeší, že malej má rýmičku, nebo
špatně papá. Teprve se v komunitě rozhlíží. K roze-
bírání svého života na součástky má spoustu času.
A komunita na ni netlačí. Ona a její nová rodina má
možná poslední šanci. Zvolili radikální řez.

Za pobyt v komunitě nic neplatíš, terapie i jídlo máš
taky zadarmo. Pokud sis nestihla před nástupem
zařídit sociální dávky nebo alimenty, tady Ti poradí,
jak na to. Nezůstaneš bez vlastních peněz, které
potřebuješ pro své osobní utrácení (třeba v drogerii
nebo v trafice) a pro své dítě. Na jeho jídlo začneš
dávat komunitě peníze, až když je mu půl roku. První
dva měsíce máš na to, aby ses tu rozkoukala, zjistila
co a jak, zabydlela se. Proto nepřijímáš žádné
návštěvy z venku, se svými blízkými si píšeš dopisy.
Jak postupuješ v léčbě, dostáváš se do vyšších fází.
Můžeš přijímat návštěvy, můžeš ven z komunity –
zpočátku v doprovodu klienta ve vyšší fázi, později
děláš sama doprovod nováčkovi. Získáváš víc samo-
statnosti, zároveň víc zodpovědnosti. Když po 6 – 10
měsících obřadně ukončuješ léčbu (postavili si na to
vlastní svatyni) a opouštíš komunitu, musíš už vědět,
kam půjdeš. Pokud se Ti během léčby nepodařilo
srovnat vztahy s rodinou a nemáte se s
malým/malou kam vrátit, může Ti na přechodnou
dobu pomoci chráněné bydlení třeba v Doléčovacím
centru. Tam také pokračuješ v závěrečné fázi své
léčby – doléčovák je tu od toho, abys v tom světě
venku zase nezabloudila.

Střih – příběh klientky,  slečna C
Slečna C. pochází z malého města s drogovou tra-
dicí, která má své počátky hluboko v temných
dobách totality. Je spojena s bojem proti nadvládě
bolševika, s undergroundem a punkem. A proti
čemu bojuješ teď? Pervitin si slečna C. brzo oblíbila.

Nemusíš moc jíst a udržuješ si štíhlou postavu. Jsi přítel-
kyně překupníka a máš každý den svou dávku jako na
podnose. Ale překupníci nebývají stabilními partnery
a jednou za čas vymění starou za novou. Slečna C. ztra-
tila partnera ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebovala. Nástup
do léčby si zařizovala přes místní Kontaktní centrum jako
těhotná bezdomovkyně. Dost zoufalá situace. Když při-
jela do Karlova, neměla ani kartáček na zuby. Na
zastávce ji vyzvedla terapeutka, která se stala celkem při-
rozeně jejím garantem. „Marcelka je mi tady nejbližší ze
všech. Všechno o mě ví, se vším se jí můžu svěřit“, Říká
o ní slečna C. Zabydlela se v komunitě a když přišel čas,
odvezla ji sanitka do porodnice v Písku. Ze zdravé hol-
čičky měla největší radost, přišla na svět bez žloutenky
typu C. Velká úleva. Pak si dala šest neděl klidu, kdy se
nemusela účastnit žádných aktivit komunity. Hawaj.
A pak se pustila do svých problémů. Jak se srovnat se
svým kyprým tělem, které už bez pika do vychrtlosti nikdy
nedostane. Jak zapomenout na otce dítěte, který venku
smaží, nebo sedí, aby se polepšil. Polepší se? Slečna C. už
tuší, že se o ně tenhle vykutálený týpek nikdy nepostará,
že nikdy nebudou jedna rodina. Ale hlava ví, srdce ještě
nechce. No, milá slečno, držíme Vám palce, ať Vám komu-
nita schválí postup do vyšší fáze.

Tak, milá uživatelko, už přemýšlíš, co dál?  Pořád si ještě
myslíš, že to nějak zvládneš, že ustojíš substituční léčbu,
že nebudeš muset dělat žádné radikální změny?
Karlov je radikální změna. Ostrý řez. Život bez závislosti,
která Ti bere energii na cokoliv, co dává Tvému životu
smysl. A dítě, které přivedeš na svět, je hodně dobrým
důvodem žít bez závislosti.

PRÁVNÍ PORADNA A.N.O.

(Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogové závislosti)

Právní poradna A.N.O. je projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky.
Nabízí právní poradenství uživatelům a bývalým uživatelům drog, kteří se dostali do konfliktu
s trestním zákonem nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním
drog. Právní poradenství poskytuje i příbuzným uživatelů drog a experimentující mládeže
a zaměstnancům zařízení pro uživatele drog, kteří jednají v zájmu klientů.
V individuálních případech nabízí nejen poradenskou činnost, ale i případné zastupování
v civilních věcech a obhajobu v trestních záležitostech.

Pokud řešíte právní problémy, se kterými si nevíte rady, můžete nás kontaktovat prostřednic-
tvím e-mailu nebo telefonicky.

Tel: 257 53 35 01
E-mail: ppano@asociace.org



Jak probíhá standardně spolupráce s těhotnými toxikoman(m)kami?
Jsou (vzhledem ke svému těhotenství, popř. mateřství) motivovanější
než ostatní toxikomani?
Práce s těhotnými klientkami probíhá stejně jako s ostatními klienty. Mlu-
víme s nimi o tom, co by potřebovaly, jaké mají plány a cíle v léčbě nebo o tom,
proč vyhledaly naše zařízení. Těhotenství je situace, která určitě každou klientku
zaskočí a je dobré, když o tom s námi může mluvit zcela otevřeně. Bavíme se
o tom, jaké má možnosti ohledně těhotenství a jaké v případě, že si chce nechat
dítě ve své péči, co jí hrozí apod. Naše typická klientka je dívka, která užívá již
několik let a menstruuje nepravidelně nebo vůbec. Těhotenství z těchto důvodů
zjistí většinou dost pozdě, obvykle kolem 5. měsíce. Poté se snaží dávky snížit
nebo přejít na jinou formu než injekční. Jak se blíží porod, má čím dál větší strach,
někdy si dá i těsně před porodem a v porodnici to často přizná sama.

Jak se ti daří udržovat s nimi kontakt? Obecně je to u toxikomanů
velký problém.
Největší problém je, aby k nám klientka vůbec dorazila, pak už to jde celkem
dobře. Myslím, že dobrému kontaktu pomáhá to, že klientka ví, že my se jí
snažíme pomoci, ať už se rozhodne pro jakékoliv řešení. Mně osobně pomáhá
i vlastní zkušenost kdy vím, že těhotenství a dítě jsou hodně složitá situace, kdy
to člověk myslí dobře a ono to stejně nemusí vyjít. Každá žena si prožívá leccos,
co by možná muž odsoudil nebo nedokázal pochopit.

Pracuješ i s jejich partnery? 
S partnerem pracujeme, když o to klientka stojí, považuje to za potřebné,
a samozřejmě, když je partner ochoten přijít. Musím ale říct, že takových případů
není tolik. Někdy mi přijde nespravedlivé, když vidím, jak velký tlak je vyvíjen ze
strany společnosti na matku a otec je tak trochu mimo. Ale existují i výjimky… 

S jakými specializovanými zdravotnickými zařízeními pro závislé
matky Denní stacionář spolupracuje?
Nejčastěji se na nás obrací kojenecký ústav nebo porodnická oddělení, když při-
jmou pacientku, která má problém s drogami, dále jsou to oddělení péče o děti
apod. Tyto instituce většinou chtějí kontakt pro jejich klientku, případně se
poradit, co mohou nebo by měly podniknout, kam se obrátit. Vzhledem k tomu,

že připravujeme také klientky do terapeutické komunity
Karlov, obracejí se na nás i psychiatrické léčebny, mimo-
pražské instituce aj..

Jak je to s užíváním „drog“ v průběhu těhoten-
ství? 
Těhotenství je samozřejmě období, kdy je dítě vyživo-
váno přes tělo matky a proto je vhodné vyvarovat se
všech škodlivých vlivů včetně drog, alkoholu, stresů
apod., ale ne vždy se to daří. Uvádí se, že pro plod je
nebezpečné kolísání drogy v těle matky, tzn. sjetí
a následné pokusy o vyabstinování apod. Velkým
rizikem jsou různé příměsi pouličních drog a injekční
aplikace. Nejde ale jen o vliv drog , ale také o rizika spo-
jená např. s žloutenkou a celkově špatným zdravotním
stavem matky. Je dobré vědět, že v plodové vodě bývá
vyšší koncentrace drogy oproti matce, dítě je tedy jakoby
na vyšší dávce a prožívá hůře i abstinenční fázi.

A jak je to s léčbou, substitucí, detoxifikací
atd.?
Klientky po porodu, ale i v průběhu těhotenství, mají
několik možností léčby, jednak je to komunita Karlov,
kde se léčí matka společně s dítětem, nebo stacionární
léčba (kam motivovaná klientka dochází cca 3 měsíce
na intenzivní léčbu a odpoledne se vrací k dítěti) nebo
substituční léčba (Subutex nebo Metadon). Léčba je pro
matku vždy dobrovolná – ona se rozhoduje pro
některou z forem a já jsem přesvědčená, že právě svo-
boda rozhodování je pro další úspěch hodně podstatná.
Samotná detoxifikace může být v těhotenství kompliko-
vanější záležitost, proto je nutné docházet na pravidelné
kontroly do gynekologické ordinace, aby i plod byl kon-
trolován, zda je v pořádku.

Víš, kde se o těhotné toxikomanky nejlépe
pečuje a ve které porodnici se jim nejlépe rodí?
Většinou si na přístup zdravotnického personálu
stěžují.
Nemohu říct, že by některá porodnice byla výrazně lepší
než jiná, zkušenosti klientek se rozcházejí. Je fakt, že ne
vždy je personál vstřícný vůči toxikomankám, ale
v zásadě jde o to, s kým se člověk setká. Ale to je zku-
šenost i ostatních maminek. Mám pocit, že chování
zdravotnického personálu se pomalu lepší, souvisí to
i s informovaností o problému, o což se snažíme.
Osvědčuje se, když má klientka u sebe zprávu o kontak-
tech s nějakým protidrogovým zařízením, ze které
vyplývá, že se svým problémem něco dělá.

Co se s matkami a jejich dětmi po porodu nej-
častěji děje?
Pokud si matka chce dítě po porodu nechat, tak z velké
části záleží na ní, co je pro své léčení ochotna udělat.
Zodpovědnost za osud dítěte má ze zákona sociální pra-
covnice odboru péče o dítě a ta také rozhoduje, zda jí
dá podmínku léčby, aby si dítě u sebe mohla nechat,
nebo zda na dítě vydá tzv. předběžné opatření, kterým

bývá umístěno do kojeneckého ústavu. V tom případě
nás kontaktuje nějaká z uvedených institucí a my kli-
entku vyhledáme a společně najdeme formu léčení,
pomůžeme jí s nástupem do léčby a případně s dalším
komplikacemi, které vzniknou. Obecně platí, že my
pomáháme klientce a o dítěti rozhodují příslušné státní
instituce.

Jak můžeš pomoci matkám, kterým bylo dítě
po porodu odebráno? Specializuješ se i na tako-
véto případy?
Pokud bylo dítě odebráno z důvodu braní drog, bývá
většinou jedinou cestou, jak zvrátit rozhodnutí soudu,
léčení. My pomáháme tím, že zjistíme podmínky,
za jakých by bylo možno zažádat o vrácení dítěte,
komunikujeme s úřady a hlavně pomůžeme k nástupu
na léčbu. To vše děláme ale jenom tehdy, když klientka
souhlasí a vždy respektujeme její právo na to, aby sou-
hlas nedala. Ale to platí pro všechnu naši práci s kli-
enty.

Zkus teď prostřednictvím Dekontaminace
pozvat našeho čtenáře/toxikomana k vám, do
Denního stacionáře Sananim. Co nabízíte?
Sídlíme na adrese Janovského 26 v Holešovicích (mezi
Výstavištěm a Strossmayerovým náměstím) a můžete
k nám přijít nebo zavolat (tel. 220 803 130, 605/212
175) kdykoliv ve všední den mezi 9 a 16 hodinou. Nej-
lepší je dorazit v úterý nebo čtvrtek v 10.30 hod. na
Motivační skupinu, což je takový prostor pro nově pří-
chozí, kde najdete kolegy, kteří s vámi proberou, s čím
a jak vám můžeme pomoci. Návštěva u nás k ničemu
nezavazuje, je možno přijít i anonymně. Možná to
nevyjde, ale je škoda to nezkusit a neudělat vůbec nic…

Fatu

PhDr. Ilona Preslová 

pracuje od roku 1998
v Denním stacionáři
o.s. SANANIM, od roku
2001 je jeho vedoucí.
Vedle této činnosti
působí ještě v Poradně
pro rodiče dětí ohrože-
ných drogou.

Rozhovor 
s Ilonou Preslovou

o těhotných 
toxikomankách,

práci s nimi,
osudu jejich dětí

a nabídce 
Denního stacionáře 

o.s. SANANIM.



Muži a ženy se dost výrazně liší. Nejen zvenčí, ale i uvnitř. Ženské tělo vnímá leccos
jinak než mužské. A to nejen při sexu, ale i třeba při užívání drog.
Tak třeba alkohol – pakliže si muž dá v hospodě pivo, jeho odbourání z těla mu
bude trvat o dost kratší dobu než ženě. Je to způsobeno jednak enzymy, ale sou-
visí to samozřejmě i s tím, že žena má většinou nižší hmotnost než muž. To samo-
zřejmě platí nejen pro alkohol ale i pro všechny ostatní drogy. Velmi zjednodušeně
– pokud muž vážící 80 kg a žena vážící 40 kg vypijí každý 15 piv – žena bude 2x
tolik opilá, protože má poloviční hmotnost. Stejně to platí pro heroin. Při stejné
toleranci a obstojné kvalitě heroinu – když výše zmíněný muž bude pěkně „sjetej“,
tak žena bude mrtvá.
V podobné nevýhodě jsou ženy i co se týká přenosu pohlavních chorob. To zna-
mená, že se snadněji nakazí. U žen je totiž větší šance, že dojde k drobným
oděrkám na sliznici, přes které je nákaza docela jednoduchá. Jak se dočtete na
jiném místě této Dekontaminace, nakazit se můžete nejen při vaginálním
pohlavním styku, ale ještě o něco „lépe“ při análním a poměrně účinná je i cesta
přes dutinu ústní (orální) sex nebo oči. Rozhodně není pravda, že tyto praktiky jsou
z hlediska přenosu pohlavních chorob bezpečné. Jakýkoliv kontakt dvou tělesných
tekutin (semene s poševním sekretem, s krví .. ) je velmi nebezpečný. Vždy proto
používejte prezervativ, je to jediná možnost poměrně účinné ochrany.

V čem je důležitý rozdíl mezi heroinem a Subutexem pro ženy a muže?
Pokud žena užívá pravidelně heroin, obyčejně se zastaví menstruační
cyklus. Proto nedochází k uvolnění vajíčka (ovulaci) a ani k menstruač-
nímu cyklu – tím pádem nemůže dojít ani k otěhotnění. Menstruovat
žena začíná znovu až po vysazení heroinu. To samozřejmě neplatí na
100%, ale heroin je poměrně obstojná „antikoncepce“. Navíc – když
člověk užívá heroin, sex ho většinou moc nezajímá, resp. je mu to jedno.
To platí pro ženy a ještě mnohem více pro muže.
Při užívání Subutexu je všechno jinak – Subutex jen minimálně ovlivňuje
činnost pohlavních orgánů. To znamená, že žena normálně menstruje,
ovuluje a může tedy i normálně otěhotnět. Navíc se většinou vrací i chuť
na sex. U žen i u mužů. I když - někteří muži mají na Subutexu problémy
s erekcí. Většinou s tím nejde dělat nic jiného, než Subutex vysadit. Pak
erekce začne zase fungovat normálně.
Sečteno a potrženo – pokud se muži a ženy pohlavně stýkají, tak:

•Pravděpodobnost otěhotnění v případě užívání heroinu je
malá.
•Naopak v případě užívání subutexu je otěhotnění velmi 
pravděpodobné.

Na závěr malé opakování – ať jste žena nebo muž, dáváte si heroin,
pervitin nebo Subutex a máte dojem, že to nejde jinak než do žíly,
dojděte si každopádně pro novou jehlu, vodu, konzelínek, sežeňte si
vlastní lžičku a s nikým si nic z toho nepůjčujte. Ale to už jste slyšeli
tolikrát …

Jéza

Mužiženydrogyasex SUBUTEXOVÁ SKUPINA VÁM NABÍZÍ:
1/ POMOC PŘI ÚVAHÁCH JAK DÁL S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM SUBUTEXU.
-  MÁŠ OBTÍŽE SE ZMĚNOU APLIKACE (POŘÁD SI MUSÍŠ „ŠLEHAT“?)
- CHCEŠ UŽÍVAT SUBUTEX K VYABSTINOVÁNÍ PODLE PŘEDPISU, ALE NEZVLÁDÁŠ TO? 
-  JE PRO TEBE TĚŽKÉ SI PŘEDSTAVIT, ŽE I SUBSTITUCE NĚKDY SKONČÍ?
-  CHTĚL(A) BYS SES PODĚLIT O SVÉ STAROSTI  A PROBLÉMY (NEJEN S BRANÍM)? 
-  NEBO SE PODĚLIT O SVÉ ZKUŠENOSTI S OSTATNÍMI?

2/ POMOC PŘI ŘEŠENÍ VAŠICH SOCIÁLNÍCH A PRÁVNÍCH POTÍŽÍ. (DLUHY, TRESTNÍ STÍHÁNÍ
JEDNÁNÍ S ÚŘADY A TAK)

PRO NÁVŠTĚVU SUBUTEXOVÉ SKUPINY NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ DOPORUČENÍ, STAČÍ
PROSTĚ PŘIJÍT VE ČTVRTEK V 1630. VZHLEDEM K TOMU, ABYCHOM SPOLU MOHLI
KOMUNIKOVAT, TAK:
PŘIJĎTE V „POUŽITELNÉM STAVU“, TO ZNAMENÁ ZA STŘÍZLIVA.
DROGY NECHTE DOMA. VIDÍME JE NERADI.
POKUD SE CHCETE S NĚKÝM POPRAT, TAK RADĚJI NECHOĎTE. NÁSILÍ POVAŽUJEME ZA
NEPŘÍPUSTNÉ.

RÁDI VÁS UVIDÍME
? ONDŘEJ A SILVIE ?

jeste dodelam .....



funkce. Muži i ženy ztrácejí zájem o sex, ženy nejsou
schopny otěhotnět (při pravidelném užívání zmizí
ovulace). Muži mívají problémy s erekcí a bývá snížena
i schopnost ejakulace.
Závislost při užívání opia vzniká shodným mecha-
nismem jako při užívání jiných opiátů (např. heroinu).
Na způsobu aplikace přitom nezáleží. Také odvykací
stav je stejný.
Detekovatelnost: Užití opia je možné prokázat jako
jiné opiáty. Po jednorázovém užití se testy negativizují
cca. 3 den, po pravidelném užívání do týdne.

Jak opium neužívat – poznámky pro uživatele opia
Příprava opia k užití není tak jednoduchá, jak se
mnozí uživatelé domnívají. Největší zdravotní rizika
s sebou nese užívání injekční. Surové opium je totiž
směsí různých látek (kromě alkaloidů obsahuje
stavební části rostliny – pevné součásti, různé prysky-
řice, zbytky buněčných organel) a při injekční aplikaci
čerstvě sebraného opia bez náležité úpravy dochází
k poškození cévního systému v místě aplikace i na
místech vzdálených, třeba v plicích, přes které se žilní
krev „filtruje“. Dochází tak k ucpání plicních kapilár
a zhoršenému okysličení krve. Pokud dojde k rozsáh-
lému poškození cévního systému v plicích, člověk se
začne dusit. Poškození plicních kapilár je ireverzibilní,
tedy nevratné.

Pár zásad, o kterých si myslím, že je rozumné
se jich držet:
Není rozumné aplikovat si injekčně opium přímo na
poli. Hlavně z bezpečnostních důvodů. Při předávko-
vání na poli se člověk pomoci nedovolá. Hygienické
podmínky na poli jsou tragické. A pokud si člověk
aplikuje drogy injekčně, měl by zachovávat alespoň
základní normy – místo aplikace by mělo být čisté …
Pokud opium na poli užít musíte,
je lépe jej kouřit.
Příprava opia k injekční apli-
kaci rozhodně nevypadá tak,
že si aplikuji přímo šťávu
sebranou z makovic, nebo jen
zahřátou s trochou kyseliny
na lžičce. Pro alespoň základní
bezpečnost je třeba surové
opium opakovaně zahřát s kyse-
linou, rozpustit a opakovaně pečlivě pře-
filtrovat. I tak je pravděpodobnost
poškození žil a vzniku abscesů vysoká, ale
riziko je přece jen mnohem nižší.
Roztok k injekční aplikaci by měl být čerstvý,
je nevhodné ho skladovat. Tímto způsobem
byste si mohli způsobit vážné zdravotní kom-

plikace. Pokud roztok nespotřebujete hned, je třeba ho
dát do lednice, nebo užít jiným způsobem (vypít). Ve
skladovaném roztoku se mohou pomnožit bakterie
nebo plísně – mají k tomu ideální podmínky, roztok
obsahuje spoustu živin.
Pokud se po aplikaci opia objeví nějaká infekce –
absces, flegmona nebo vysoká horečka, abscesy v
jiných místech než jste si aplikovali – vyhledejte lékaře.
Můžete tak předejít spoustě problémů.
Vzhledem k tomu, že málokdo z uživatelů opia si
pěstuje vlastní mák, je dobré myslet taky na majitele
pole. Zplundrovat desítky metrů čtverečních plochy je

přinejmenším neslušné. Zkuste
napáchat co nejméně škody.
Opium a jiné drogy je lépe neu-
žívat. Rizika s tím spojená jsou
značná. Zkuste si tedy dobře
promyslet, zda vám to stojí za

to, než se do toho pustíte.

Přeju hezké léto ?
Jakub Minařík

Opět se blíží sezona opia a mnozí z vás, zkušenější
i méně zkušení, vyrazí na pole s makovicemi. Následující
text nechť je pro všechny poučením, pro některé
varováním.

Užívání opia
Obyčejně se jedná jen o sezónní záležitost. Celoroční zásobu
opia si dělá málokdo a odvary   a čaje ze sušených makovic
nejsou příliš oblíbené.
Opium, nebo přípravky z makoviny je možné si aplikovat:

Kouřením –  surové opium se kouří z dýmek, nebo zabalené
do cigaret. Biologická dostupnost (tzn. kolik účinných látek se
dostane do těla) je vysoká, kolem 60-70 %.

Požitím – biologická dostupnost je kolem 30 %. Požívat je
možné opium surové nebo ve formě čajů a odvarů. Nevý-
hodou je pozdní nástup účinku, riziko předávkování a časté
zvracení.

Injekční aplikace je značně riziková a proto zcela nevhodná.
Biologická využitelnost je skoro 100 %, ale zdravotní rizika
spojená s injekční aplikací jsou velmi vysoká.
Nejdůležitějším alkaloidem opia je morfin. Má mocný efekt na
nervový systém, tlumí bolest, vyvolává euforii a způsobuje
celkový útlum mozku. Obávaným účinkem je riziko zástavy
dechu. Somaticky způsobuje ochabnutí hladkého svalstva – tím
i zácpu a problémy s močením. Morfin ovlivňuje pohlavní
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Dívky, dámy, slečny, ženy… a takhle bych mohla pokračovat dál, prostě vy, které jste žen-
ského pohlaví, jednoho dne, když jsme seděly v kontaktní místnosti, nás napadla taková věc: Mlu-
víme s vámi, snažíme se vymyslet řešení problému, se kterým přijdete, ale jsme pod tlakem 60
minut jasně a neodbytně odměřujících dobu vašeho pobytu v kontaktní místnosti.A to je málo času
na to, abychom probrali všechno, co vás zajímá, s čím byste potřebovaly pomoci, anebo posedět a
třeba si jen tak popovídat o tom, jak se kdo má. A to byl právě ten impuls k tomu, abychom vymys-
lely něco, kde by na tohle všechno byl čas.
Posedět u kafe či čaje, v klidu bez zvonků a křiku, asi i s nějakou zábavou. Právě k tomuto účelu je zřízen
váš i náš KLUB, který jsme na podnět našich mužských kolegů nazvaly BIDÝLKO. Je pravdou, že si tento název
můžeme vykládat více způsoby. Někdo se tomu zasměje, někdo se rozčílí, co si to zase ty lidi z Káčka vymysleli,
ale ve finále je to úplně jedno. Je to naše nabídka a vy ji můžete využít. Každopádně jsme tu. Těšíme se na
vás každý čtvrtek přesně v poledne v K-centru SANANIM  v Holešovicích.

A kdo že to má všechno na svědomí? Jana a Veronika budou na každý týden připravovat nějaké zábavné či prostě jen zajímavé téma.
Téma zdraví či nemoci, téma partnerství, jak vyzrát na sociální, právní či soudní radosti i starosti, které nejedné ženské můžou doko-
nale otrávit život. Jestli tě zrovna nic nepálí, přijďte prostě jen tak pobejt, připravili jsme také různé hry, kvízy, prostě to, co si v pod-

statě vy budete přát během té hodiny a půl dělat. Je to na vás. Je na Vás, zda dorazíte nebo ne, je na
Vás, zda si budete chtít povídat nebo prostě jen poslouchat. My se naopakbudeme snažit, aby se vám

u nás líbilo, a abyste se zase vrátily.

každý čtvrtek
od 12.00 do 13.30 

v Káčku v Holešovicích 
se na Vás  těší Jana a Veronika.

Říká se, že opakování je matka moudrosti. Ve světě drog by se toto úsloví mělo ještě
rozšířit: „Opakování je nejen matka moudrosti ale i matka pevného zdraví“. Mohl bych
teď polemizovat o spojitých nádobách moudrosti a zodpovědného přístupu k vlastnímu
zdraví, ale radši nebudu. Mohl bych totiž někoho nepěkně urazit. Dost, to stačí, při-
stupme k praktickému. Přátelé, co vám říká slovo (a především věc, resp. šikovná toxi-
komanská pomůcka) „filtr“? Že už jste to někdy a někde slyšeli? No to bych si vyprosil,
povídáme vám o tom dennodenně a dokonce už i nějaký ten článeček o těhle malých
potvůrkách v Dekontaminaci vyšel. Leč občas je to s vámi jak hrách na zeď házet. Naš-
těstí jsem se však už nějaké té trpělivosti naučil, a tak vám znovu připomenu, o co
v kauze „filtry“ běží.
Filtr se používá k přefiltrování rozdělané drogy při natahování ze lžíce do stříkačky.
Pomocí filtru se roztok zbavuje nečistot, pevných částic, které by v žíle a krevním
oběhu nadělaly paseku. Všechny filtry ale nejsou stejné, nejlepší je filtr sterilní, který
nevyžaduje žádnou manipulaci při úpravě do potřebné velikosti, má nelámavá vlákna
a neobsahuje žádné příměsi a nečistoty. Filtry umotané z takových věcí jako menstru-
ační tampón, cigaretový filtr, smotek bavlny, štěteček k čištění uší jsou sice často pou-
žívané (ba dokonce vychvalované a upřednostňované), ale vyžadují přípravu a to je
kámen úrazu – mohou se snadno ušpinit. Špínu si pak našlehnete. A to není dobrý.
Velmi populární filtr z cigarety má své zvláštní záludnosti. Je složený z relativně neo-
hybných vláken, která se při smotávání do potřebné velikosti lámou. Tyto malé úlomky
a nečistoty z cigaretového filtru se pak nasáté do stříkačky stávají součástí nášlehu.
A opět jsme v průseru. Tato vlákna se zachytí někde v těle (většinou v plicích) a tam
způsobují záněty (horečka z bavlny) a ucpání drobných cévek.
Pokud nemáte bavlněný filtr, často vám nezbývá než prostě použít ten cigaretový. Dáme
vám k němu alespoň jednu dobrou radu. Cigaretový filtr nesmotávejte do kuličky,
nášleh filtrujte přes rovná nesmotaná vlákna. Váš život, toxikomani, tak bude o pár
týdnů delší.

Blko/Fatu  

FILTRY 
DO DŽUNGLE DOBRÉ 



JAK KONDOM NEPORUŠIT? 
Co se prasknutí kondomu týče, někteří lidé si myslí, že
toto riziko sníží tím, že partnerovi navlečou alespoň dva
kondomy. Chyba! Právě tímto způsobem hrozí větší
riziko prasknutí kondomu. Tření je větší a možnost
prasknutí kondomu je tak vyšší. Dále je při manipulaci
s kodomem třeba dávat pozor na ostré nehty, piercing,
prsteny s kamenem a podobné „natrhávací“ předměty.

CO KDYŽ KONDOM PŘECE JEN PRASKNE? 
Většina žen si myslí, že když jim selže kondom, je nej-
lepší udělat si výplach pochvy. Opět chyba! Výplach
pochvy se vůbec nedoporučuje, protože žena si výpla-
chem může porušit poševní prostředí, navíc sperma
spíše zatlačí dále než vytlačí ven. Doporučujeme mít
u sebe lubrikační gel s antivirovou látkou nonoxynol 9.
Při prasknutí kondomu je pak potřeba si přibližně hrst
lubrikačního gelu (např. s Tea Tree Oilem) vymačkat do
pochvy. Tento gel má antivirové účinky a sníží pravdě-
podobnost otěhotnění a riziko přenosu viru HIV. Dále je
dobré se posadit a břišními svaly sperma vytlačit.

JAK PŘI ORÁLU S NAKAŽENÝM ČI NÁHODNÝM
PARTNEREM? 
Muži by určitě měli mít navlečený kondom (bez zvlhčo-
vadla). Pokud se muž jeho navlečení brání a vy mu
přesto chcete vyhovět, osvojte si, ženy (ale vlastně
nejenom vy), metodu navlékání kondomu pusou
(kondom je při ní nejdříve schovaný mezi tváří a zuby
uvnitř v puse, pak se opatrně pomocí nejdříve jazyka

a potom prstů naroluje na penis).Vy jste tak chráněná(-ný)
a muž si ničeho nevšimne. Při lízání partnerky je vhodné
použít orální membránu, kterou lze koupit ve speciali-
zovaných obchodech, sexshopech.

Pokud trpíte nějakou sexuálně přenosnou chorobou –
(stačí kvasinkami či plísněmi), riziko přenosu viru HIV

se zvyšuje. Důvodem je porušení poševní sliznice, díky
němuž se zvyšuje riziko přenosu i dalších pohlavních
chorob. Často se stává, že sice chodíte na pravidelné
vyšetření, ale pouze na testy HIV. Ostatní choroby jako-
byste neznali a bylo vám to jedno. „Vždyť se dají léčit,
ne?“ Je to ale velká chyba, protože tak, jak je důležité
vyšetření na HIV, tak je důležité i vyšetření na ostatní
sexuálně přenosné choroby. Velmi infekční je právě
syfilis a nemoc narkomanů, hepatitida C. Nezapomeňte,
že sexuálně přenosné choroby probíhají často bez pří-
znaků a nelze proto spoléhat na to, jak partner vypadá
či jak se chová. Samozřejmostí by proto měly být pravi-
delné kontroly u odborného lékaře, v případě riziko-
vého chování nebo při podezření na nákazu obzvlášť.

A ještě jedna rada nakonec. V případě sexuálně
přenosných chorob je nutné léčit nejen sebe, ale
doporučit to i svému sexuálnímu partnerovi,
jinak dochází po vyléčení k opakované nákaze.
Po dobu léčby by měla být samozřejmě dodr-
žena sexuální abstinence. Jde to těžko, vím,
myslete ale přece jen (a v této oblasti přede-
vším) i na ty druhé, na jejich zdraví, život...

L. Šídová/J. Lhotáková/Fatu

JAK SE CO NEJÚČINNĚJI CHRÁNIT PŘED
SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝMI CHOROBAMI? 
Nejlepší ochranou před těmito chorobami (tj. HIV/AIDS,
žloutenkou typu C, kapavkou, syfilisem atd.) je sexu-
ální abstinence, nebo oboustranné zachovávání
věrnosti u stálých partnerů. No, všichni ale nejsme
asketové, světci a andělé, takže dál…

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍT KONDOM? 
Kondom je především třeba nejen správně nasadit
(tj. zmáčknout špičku a zbytek pak rolovat dolů až na
kořen – tvrdého, ztopořeného! – penisu) a použít pro
každý styk nový, ale také opatrně ho sundat a vyhodit
do odpadkového koše. V případě nedostatečného
zvlhnutí partnerky nebo při análním sexu se doporu-
čuje použít lubrikační gel. Nedoporučuje se naopak
používání mastí nebo olejů, ty totiž narušují propust-
nost kondomu. Pozor například po použití masážního
krému, nebo na léčbu prováděnou vkládáním čípků
vyrobených na olejové bázi do ženských genitálií.

JAKÝ LUBRIKAČNÍ GEL POUŽÍT? 
Často máte problémy s používáním správného lubri-
kačního gelu. Doporučujeme obyčejný bílý lubrikační
gel bez jakýchkoliv přísad. Přísady (vůně a jiné
přísady) dráždí poševní prostředí. Lubrikační gel s non-
oxynolem 9 doporučujeme pouze v akutním případě.

L. Šídová a J. Lhotáková jsou zaměstnan-
kyně Občanského sdružení ROZKOŠ BEZ
RIZIKA (R-R), působícího od roku 1992
v oblasti prevence HIV/AIDS a dalších
sexuálně přenosných chorob. Středisko R-R
je určeno prostitujícím ženám, ale spolupra-
cuje i s ženami v sociální nouzi, s bezdo-
movkyněmi a ženami závislými na drogách.
R-R je nízkoprahové zařízení, což znamená,
že v něm nejsou vyžadovány žádné
doklady.

PORADNA R-R 
Praha, Bolzanova 1, u Hlavního nádraží

vždy pondělí a čtvrtek 
od 17 hodin do 20 hodin

co všechno 

ještě
nevíte o 
bezpečném 

sexu
a vědět 
byste 
měli...



„…abych nechytil žloutenku nebo HIV…“, vysvětluje mladík
u okénka výměny v Káčku, který si řekl o kondomy. Dobrý nápad,
jen zapomněl dodat, že taky kvůli syfilidě, kapavce, chlamydiové
infekci a… (ve výčtu by se dalo ještě chvilku pokračovat). Na

ostatní pohlavně přenosné choroby se často zapomíná, moc se
o nich nemluví a přitom se mezi lidmi, co užívají drogy, objevují. Jako

se třeba nedávno objevila syfilis. Chytit syfilis, nic moc, pokud se na ni
však přijde, dá se ještě dobře léčit. A jak se vlastně přenáší, rozpozná

a projevuje? 
Syfilis způsobuje bakterie (Treponema pallidum), která se může přenést

téměř výhradně pohlavním stykem. Asi 5 % případů je infikováno jinou,
než pohlavní cestou. Mezi ně patří přenos z matky na dítě (vrozená syfilis),

vzácně dochází k přenosu nakaženými předměty, jako např. jídelními příbory.
Vstupní branou pro bakterie od infikovaného člověka může být kůže a sliznice

kdekoliv na těle, nejčastěji však v oblasti pohlaví a ústní dutiny, to záleží na způ-
sobu intimního styku.

Nemoc probíhá ve třech stádiích. Když se někdo nakazí, za 2-4 týdny se u něho
objeví tzv. tuhý vřed, a to v místě, kudy do těla vstoupila infekce (např. vnější

pohlavní orgány, děložní čípek, prsní bradavky, rty, jazyk atd.). Tuhý vřed má špeko-
vitou barvu s tuhým okolím. Taky zduří mízní uzliny v blízkosti vředu. Záludností je, že

tuhý vřed nebolí a za 4-6 týdnů zmizí i bez léčení. Jenže to neznamená, že nemoc zmi-
zela, naopak. Asi u třetiny neléčených lidí se za 8-12 týdnů rozvine druhé stádium. To
se projeví vyrážkou (často nevýraznou), nejvíce na hrudníku, která postihuje kůži včetně
dlaní a chodidel. Současně dochází k nebolestivému zduření uzlin na krku, v pod-

paží, v tříslech a v ústní dutině se mohou tvořit bílé plošky, které jsou
infekční. Na kůži se můžou objevovat vyrážky, které připomínají různé kožní
nemoci. Projevy mohou mizet a zase se objevovat. Po několika týdnech,
zhruba do dvou let, příznaky druhého stadia spontánně odezní. První i druhé
stadium choroby je infekční.
Asi třetina neléčené syfilis ve druhém stadiu přechází, po měsících či letech
bez příznaků, do třetího stadia. V tomto stadiu je syfilis nejméně nakažlivá
pro okolí, neboť organismus uzavřel Treponemy do ohraničeného chronic-
kého zánětu a infekce je omezena na některý orgán. Rozpadem zánětlivého
ložiska vzniká tzv. syfilitické gumma (nekrotická vazká hmota). Pro toto sta-
dium je 5-20 let po primární infekci typické postižení především centrálního
nervového systému, srdce a kardiovaskulárního systému, kostí a kloubů.
Takový člověk může mít destruovanou nosní přepážku, projevuje se u něj
neschopnost chodit až po příznaky obrny, může mít bludy, poruchy řeči,
osobnost se rozpadá. Kdo viděl film „Petrolejové lampy“, ví, o čem mluvím.
Třetí stadium naštěstí v současné době v ČR nevídáme, ale syfilis se objevuje
čím dál častěji, takže kdo ví, za pár let…
Jak jsem psala na začátku, syfilis je dobře léčitelná, ale musí se na ni přijít.
Máš-li nějaké pochybnosti, pozoruješ-li na svém těle něco zvláštního, nebo
člověk, se kterým jsi měl/měla něco intimního, nevypadal nejzdravěji, uděláš
nejlíp, když zajdeš nebo zavoláš do Káčka (kontakt najdeš na zadní straně
Dekontaminace)  a poradíš se, co dál. Můžeme Ti dát doporučení a kontakt
na místo, kde Ti udělají zadarmo testy a vyšetření. Je taky dobré vědět, že
člověk, který má zjištěnou syfilis, je povinen se léčit.
Přece jen, dojít na testy a dozvědět se, že je vše OK nebo započít léčbu, je
pořád lepší, než si nebýt jistý, mít brouka v hlavě a třeba Treponemu v těle.
Odvaze zdar a bezpečnému sexu zvlášť!

BAR

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

PETROLEJOVÉ 
LAMPY SYFILIS



Hned u příjmu jsem vyfasoval pyžamo, a protože jsem
neměl přezůvky, nechali mi moje kanady. Dali mě do
dvoupokojáku, na dveřích byl nápis „detox“. Se mnou
tam byl jeden takový dlouhovlasý týpek. Bylo mu kolem
třiceti. Nemohl jsem usnout, do hovoru mi nebylo,
večeře jsem si nevšímal. Byl jsem vyzáblý na kost a těžce
mimo. Druhý den už byl lepší.

Nebolela mě tolik hlava. Ruce se mi klepaly pořád. Po
společné snídani jsem zapadl do kuřárny.
Nemusel jsem říkat, co jsem zač, alkoholici, kteří tam
byli, to poznali okamžitě a já je taky. Vysomroval jsem
tam cigaretu a lačně ji vykouřil. Okamžitě jsem si řekl
o druhou a až pak jsem se zklidnil. Byli jsme si tak cizí,
přitom na jedné lodi. Ráno jsme měli hned po snídani
takovou sešlost. Moc mě to nezajímalo. Seděli jsme na
židlích, kdosi tam něco říkal o tom, jak se dostanou na
koně či co. Vůbec jsem netušil, o co jde. A tak jsem po
tom ani nepátral. Mučila mě myšlenka na dávku.
Najednou mě to pohltilo, realitu jsem nevnímal. Pořád
jsem před očima viděl, jak se v inzulínce smíchává krev
s drogou. Prožíval jsem to, jako by to byla realita, jen ten
nájezd nepřišel. Skupina končila a my vycházeli ven
každý sám, jen „alkáči“ se mezi sebou občas bavili.
V pyžamu jsem se zastavil u nástěnky s velkým nápisem:
„Mříže po celé budově jsou proto, aby některý z paci-
entů neztratil orientaci v prostoru a čase a pak nevěděl,
jak se vrátit.“ Přišlo mi to komický, s úsměvem jsem
vyrazil do pokoje. Myslel jsem, že se mě to netýká.
Spolubydlící byl něco jako já – váha tak 55 kg, dlouhé
vlasy, propadlý obličej. Během chvíle jsme se bavili
o drogách. Kdo koho zná a jaký je nejlepší pervitin, kdo
jaký potom prožíval stavy. Vyprávěl

jsem mu, jak jsem se sem dostal. A to, že jsem to chtěl
skončit. On přišel do léčebny úplně nahý. Myslel si, že by
měl jít na léčení čistý, a tak spálil i oblečení   a doklady.
Ani mi nepřipadalo, že by to bylo nenormální. Vyprávěl
jsem mu, jakou jsem měl utkvělou představu po požití
LSD. Dal jsem si ho, když pozavírali všechny vařiče
a drog už moc nebylo. Ani heroin nebyl k sehnání, když
byl, byl předraženej. Od jednoho známého vařiče jsem
dostal jeden krystal LSD. Vypadalo to jako bobek od
křečka. Měl jsem ho cucat pod jazykem. Moc jsem
o tom nepřemýšlel, byl jsem na dně. (Ten měsíc, kdy
posbírali půlku narkomanů         a vařičů z celé Prahy,
jsem jel hodně v heroinu. Vždycky jsem ho mixoval
s pervitinem. Teď mi nezbývalo než brát čistý heroin.)
Když jsem ten krystal cucal, odcházel jsem někam do
nějakého sklepa, abych měl klid a aby mě nenapadlo
jako minule po klasickém tripu lítat. Sotva jsem zalezl
do jednoho baráku, cítil jsem zničehonic ránu jako
z děla. Mozek vypnul a podlomila se mi kolena a praštil
jsem sebou o zem. Bylo to tak silný, že jsem stěží dýchal,
nemohl jsem ani pohnout rukama. Seděl jsem opřený
o zeď, nemohl jsem se hnout a ve světle sklepní žárovky
jsem upřeně sledoval prostor před sebou – najednou se
tam objevila krychle, která se na modrém pozadí začala
sama prohýbat a tvarovat se do všelijakých tvarů. Pro-
hýbala se a zplošťovala.A já si uvědomoval, že je to jako
svět, že mi tím někdo chce říci, jak vzniká hmota, svět
kolem nás, a že všichni jsme světelné krychle, které se
prohnou a zploští a zase narovnají. Začal jsem se jako
prohýbat a také se zplošťovat a pak jsem upadl

do bezvědomí. Ten utkvělý zážitek jsem popisoval tomu
toxíkovi jako fakt. Ještě dva roky poté jsem té halucinaci
věřil.
Stejně jako po tripu jsem věřil, že umím lítat. Byl jsem
zrovna v K-centru, dal jsem si trip a pak, tak za půl
hodiny, ten stav přišel. Ven mě vyvedl kamarád Kalda
a hlídal mě, abych nikam nešel skočit. Byl jsem úplně
mimo. Myslel jsem si, že jsem sám a že vím, jak lítat.
Stačí se postavit na kraj, a ne se odrazit, ale jen stát
a ono to přijde samo, tělo se nadlehčí, mírně se odlepím
a vzduch kolem mě pohltí, vezme mě do náručí a já
budu lítat. Kalda mi pak popisoval, že jsem se stavěl na
květináče nebo na lavičky a chtěl jsem odletět. A pak
mě napadlo, že je u země moc řídký vzduch, aby mě
udržel, a tak jsem chtěl letět z nějaké budovy. Pak jsem
procitl kdesi uprostřed Václavského náměstí, měl jsem
pocit, že mě pronásledují vosy, a byl jsem strašně vykle-
panej. Bylo něco kolem šesté večer, asi všední den.
Všude kolem spousty lidí.
Můj stav se v léčebně radikálně zhoršoval. Moje
nálady a deprese začaly stupňovat napětí, z klid-
ného spolubydlícího se stal agresivní nepřítel.
Uběhlo asi čtrnáct dnů a já měl pocit, že už nemůžu,
že musím pryč. Čas jsme tam trávili v kuřárně nebo
na pokoji. Už jsem nemohl přestat
myslet na nášleh. Po tělesné
stránce jsem se cítil relativně
dobře. Ale psychicky jsem byl

na dně. Deprese mě ovládla, seděl jsem u mříží a sle-
doval okolí, něco tam uvnitř brečelo a slzy se mi draly
ven. Jako kdyby mě někdo svázal a já nemohl ani
dýchat. Smyčka se den co den utahovala, bylo to k nevy-
držení.
Když pacienti dokouřili, utekl jsem oknem z kuřárny.
Ovládla mě obrovská agresivita a hrozná touha po
dávce. Kopal jsem do mříží, až povolily. Protáhl jsem se
ven. Jen v pyžamu jsem utíkal, seč mi nohy stačily, až
jsem se zastavil někde u tramvajové zastávky. Myslel
jsem na Katku, snad mi dá nějaké oblečení. Za vysom-
rovanou dvoukorunu jsem jí zavolal z budky před
domem. Nezradila mě a dala mi nějaké věci na sebe, byl
konec listopadu a já byl už promrzlý na kost. Dala mi
i nějaké peníze, asi necelou
stovku, co doma sebrala,
a já vyrazil hledat někoho,
kdo mi dlužil, abych sehnal
na nášleh.

Kolem druhé ráno jsem sehnal za dvě stovky perník. Byl
to úžasnej nájezd. Bylo mi dobře, zapomněl jsem
snadno na to, co se stalo. Chodil jsem celou noc po
Kampě a po Starým městě, docela mrzlo, pozoroval jsem
mraky a hvězdy. Vůbec jsem se nestaral, co bude, byl
jsem rád, že jsem u zdroje, že jsem zpátky. Zas jsem pot-
kával ty stejné lidi a vyprávěl jsem jim o tom, jak jsem
utekl, a vymlouval jsem jim fámy, že jsem umřel. Druhý
den jsem přišel Katce poděkovat, že mi pomohla. Sedli
jsme si do naší hospůdky a kecali jsme. Vyprávěla mi, že
chodí s nějakým klukem a občas prodává perník
v klubu. Po pár minutách jsem si uvědomil, že lže. Věděl
jsem, že je schopná se za dávku s kýmkoliv vyspat. Aby
to měla. Je to vcelku běžná věc, že když někdo má drogy

a chce si to s některou užít, pozve ji na dávku a pak
se s ní vyspí. Bylo mi líto, že už nejsme spolu, chyběla

mi jako partner, s kterým můžu být a dávat si
to. Nakonec se mě zeptala, jestli si s ní dám.
Nemusela mě přemlouvat, sjeli jsme se
a vyspali se spolu. Když svítalo, ztratili jsme
se v temnotě drogového opojení… 

bohnice, pavi lon 26 poprvé

Na poslední dvoustránce minulé Dekontami-
nace jste si mohli přečíst otevřený dopis
„pana“ m.d. do terapeutické léčebny. Na konci
tohoto čísla vám nabízíme další otevřenou
výpověď člověka, který si s drogami prožil své.
J. Vonderka (Kališník) bral od 17 let pervitin,
k léčbě se ale odhodlal (narozdíl od m.d.)
o dost dříve a už ve 24 letech byl zvolen zastu-
pitelem Olomouckého kraje a jmenován členem
Krajské protidrogové komise. Následující text je
ukázkou z jeho autobiografické knihy Smrt
jménem závislost, která vyšla na jaře tohoto
roku v nakladatelství Portál.


