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úvodník

D
rogový trh se pořád mění a 
něčím zůstává pořád stejný. 
Objevují se nové drogy, nové 

způsoby prodeje, nové způsoby 
fetování, nová opatření, která mají 
zabránit, pomoci…  
A stejné zůstávají hlavně vášně 
s drogami spojené. Především 
posedlost drogou, která potká každého 
závislého a kvůli které zapomínáme 
na své dobré vlastnosti, na své zdraví, 
na své blízké a nakonec i na sebe. A 
taky se nemění vynalézavost závislých 
nacházet na nová opatření nové kličky, 
kouzla a nové výmluvy. To nejspíš 
souvisí s tou neměnící se vášní a 
posedlostí. 
Od února je na českém 
substitučním trhu nová droga 
Suboxone. Jde vlastně o inovovaný 
Subutex, který ovšem nelze užívat 
injekčně. Je tu tedy opatření, které 
má zabránit, abyste si nadále ničili 
svoje žíly a riskovali další nákazy 
všemožnými infekcemi. Zřejmě to 
povede i k tomu, že Subutexu na 

černém trhu začne ubývat. K tomu 
by mohla pomoci i další novinka, 
kterou je centrální registr uživatelů 
substitučních látek. Pokud to bude 
dobře fungovat, nebude již nadále 
možné nechat si předepisovat 
substituci na více místech najednou. 
Obě novinky jsou víc než žádoucí, 
uvidíme, co to nakonec s českým 
drogovým trhem udělá. Jakub Minařík 
(psychiatr sananimského CADASu), se 
kterým jsme si o Suboxonu povídali, 
tipuje, že vzhledem k tomu, že pro 
většinu z vás je injekční užívání 
vášní velikou, se asi někteří vrátí 
k pouličnímu heroinu. No uvidíme. Co 
všechno užíváním drogy nejasného 
původu a složení riskujete, opakujeme 
v Dekontaminaci dost často. To je 
také jedna z věcí, která se nemění. 
Stále věříme, že má cenu informace o 
rizicích života, který vedete, a o tom jak 
jim předcházet omílat pořád dokola. 
Dříve nebo později to prostě musí 
padnout na úrodnou půdu. Některé 
věci se přeci mění…                    ‹BLKO›

Heroin mi nesmí zkřížit krok.
V absťáku chovám se jak cvok.

Po ránu vždycky mi blbě je.
Brácha si hlídá ten svůj joint.

Hulí snad i vložky do bot.
Co budu brát?

To nemám ponětí.

Doktoři modrý recepty,
schovaný v sejfu maj.

Jenom jim můžu vážně říct,
že nevím kudy dál.

Doktor řek´:
„Nonstop,cucat Suboxon,

hned ho napíšu, začni ho brát!“
„Nonstop, cucat Suboxon,

a potom hezky, vysnižovat!“

Herák je senza k píchání.
Jenom že, dá to koumání,

vymyslet, kde kvalitní sehnat.
Nejsem už dítě ulice.

Nesmejvám saze ze lžíce.
Fetovat, to už mě nebaví.

Už nejsem otrok heráku.
Necejtim se jak shit.

Cucám si príma tabletu.
Začínám zase žít.

Já chci žít !!!

|: Nonstop, cucat Suboxon.
A když to půjde, vysnižovat.

Nonstop, cucat Suboxon.
A časem začít abstinovat. :|

NONStOp*, cucat SubOxON**       text: TRMX

*Nonstop v tomto textu znamená: pravidelně podle předpisu, a nebrat do toho jiné drogy. 
** pro „dokonalost“ rýmu byl použit tento fonetický opis, přípravek se správně jmenuje Suboxone ® ,  
ale vyslovuje “suboxon“.

Občanské sdružení SANANIM, 
vydávající časopis Dekontaminace, 
je jednou z největších nestátních 
organizací v České republice, 
poskytující služby v oblasti péče a 
léčby závislostí na nealkoholových 
drogách. 
V současné době sdružení provozuje 
osm hlavních programů (Terénní 
programy, Kontaktní centrum, Denní 
stacionář, CADAS, terapeutické ko-
munity Němčice a Karlov, Doléčovací 

centrum a Drogové informační cen-
trum) a  řadu programů doplňujících. 
Mezi nejvýznamnější patří práce 
ve věznicích. Další programy jsou 
realizovány zejména v oblasti 
vzdělávání, primární prevence, 
publikační činnosti a zahraniční 
spolupráce. Jednotlivé projekty 
sdružení dnes zabezpečuje více než 
95 zaměstnanců a 40  
externích spolupracovníků.  
Sídlo má SANANIM v Praze.

něCo se mĚní a něco ne…



MUDr. Jakuba Minaříka, vedoucího sananimského CADASu - specializované psychiatrické ambulance pro uživatele 
nealkoholových drog a jejich sociální okolí, která nabízí mimo jiné i substituční léčbu - jsme se zeptali na novinky právě  
v substituci.
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Na českém trhu se objevila nová 
substituční látka, můžeš nám o ní 
něco říct?
Ta látka se jmenuje se Suboxone, je 
na trhu od 1.2. 2008 a vyrábí ho firma 
Schering-Plough, která vyrábí a dováží 
Subutex. A my Suboxone od únoru 
předepisujeme. 

A čím se liší od Subutexu?
Suboxone se stejně užívá – cucá 
se, má stejné účinky, stejné dávk-
ování, účinkuje stejně dlouho 
– obsahuje totiž stejnou účinnou 
látku buprenorfin. Klienti říkají, že líp 
chutná, proti hořkému Subutexu je to 
přijatelnější, prý chutná po citrónech. 
Ale hlavně se od Subutexu se liší tím, 
že je v něm přidaný naloxon – což je 
antidotum (něco jako „blokovač“ pozn. 
redakce) opioidů - viz rámeček. Pokud 
Suboxone aplikujete injekčně do žíly, 
tak ten přidaný naloxon způsobí, že 
dostanete okamžitě absťák. Pokud 
Suboxone vycucáte, naloxon se přes 
ústní dutinu nevstřebá v dostatečném 

množství, takže neúčinkuje. Ale pokud 
byste Suboxone zkoušeli šňupnout, 
je to stejné jako při injekční aplikaci 
- absťák.

Takže ten naloxon způsobí, že 
Suboxone v podstatě „nefunguje“ 
a je to jako kdybyste si nedal nic?
Ne, je to horší! Ta injekční aplikace 
vám přivodí v podstatě okamžitě 
– tak rychle jako by se dostavil 
nájezd – klasický absťák. Naloxon 
funguje přibližně dvě hodiny, takže 
pokud se Suboxonem našlehnete, 
musíte vydržet zhruba dvě hodiny 
abstinenčních příznaků. Nezbývá 
vám, než počkat až naloxon přestane 
účinkovat a teprve pak můžete vycu-
cat další tabletu. Vzhledem k tomu, 
že naloxon blokuje účinky všech 
opiátů, nezaberou v tu dobu proti 
absťáku ani jiné opiáty – např. heroin. 
Účinky naloxonu by zrušilo jenom 
takové množství opiátů, které by velmi 
pravděpodobně způsobilo fatální (to 
znamená poslední pozn. redakce) 

předávkování, takže bych to 
opravdu nedoporučoval… 

A Suboxone byl takhle vyvi-
nutý právě kvůli tomu?
Ano, aby se předešlo injekčnímu 
užívání – zneužívání substi-
tuce a také vysokému výskytu 
Subutexu na černém trhu. Takže 
nešlehat, nešňupat, jen cucat. 

A firma Schering-Plough má 
v plánu od výrobu Subutexu 
zcela upustit?
Asi ne úplně, Suboxone není na 
rozdíl od Subutexu např. vhodný 
pro těhotné, ale Suboxone je o 
něco levnější než Subutex, takže 
myslím, že by si firma přála, aby 
Suboxone Subutex postupně 
nahradil. U nás jsme na Subox-
one převedli v podstatě všechny 
klienty, kromě těhotných a asi tři 
lidé se rozhodli, že zkusí jít radši 
na detox.

Myslíš, že nová substituční 
látka způsobí nějaké změny 
na černém trhu?
Na černém trhu je Suboxone 
určitě hůř prodejný, takže ho 
tam velmi pravděpodobně 
bude míň než Subutexu. Pokud 
se bude teď Subutex míň 
předepisovat, a ten by začal na 

černém trhu nějak razantněji 
ubývat a zřejmě by ho tam zase 
zpátky nahradil heroin.

Má podle tebe Suboxone 
nějaké nevýhody?
Je tu to riziko předávkování, 
pokud klient užije Suboxone 
nesprávně injekčně a pak si 
v absťáku dá nějaký další opiát. 
A taky lze předpokládat, že 
nějaká část klientů, pro které 
je to injekční užívání zcela 
nepostradatelné, může po tom, 
co by Subutex začal mizet 
z černýho trhu, přejít zpátky 
na heroin… Ale celkově to 
považuju za dobrou inovaci. 
Zároveň by se mi ale líbilo, kdy-
by se byl k dispozici i Subutex, 
který by se dal legálně užívat 
injekčně, úplně optimálně 
balený rovnou v jednorázové 
stříkačce. 

A co se dá poradit lidem, 
který se bez injekčního 
užívání opravdu neumějí 
obejít?
No, nouzová rozumná varianta 
je cucat Suboxone a k tomu 
se našlehnout sterilní čistou 
jehlou fyziologickým roztokem 
nebo vodou do injekcí. Protože 
pokud cokoli našlehnete do 

žíly, tak se to vlastně přefiltruje 
přes plíce – typický nález u 
uživatele drog jsou částečky 
bavlny z cigaretových filtrů a 
všeho možného právě v plicích. 
A ta voda nebo fyziologický 
roztok je pro plíce i žilní systém 
mnohem šetrnější, než drcené 
tablety nebo drogy z ulice. A 
samozřejmě je třeba ji aplikovat 
pomalu a přiměřený množství, 
jeden mililitr například. 
 
Je ještě něco, co by si chtěl 
lidem, kteří čtou Dekontami-
naci vzkázat?
No, možná něco 
k benzodiazepinům (rivotril, 
diazepam, apodiazepam pozn. 
redakce)… Pokud se jednou 
budete chtít zbavit opiátů, 
je dobrý k tomu nebrat nic 
jiného, například kombinace 
s benzodiazepinama je strašlivá. 
Z častých zkušeností z ordinace 
vím, že zbavit se např. rivotrilu 
je mnohem mnohem horší a 
komplikovanější než zbavit se 
heroinu… ty lidi, který mají 
kombinaci heroinu a rivotrilu 
jsou na tom fakt o moc hůř. 
Takže je lepší si benzodiazepi-
nama život nekomplikovat.

‹BLKO›

rozhovor

Chutná to líp Nabízíme: výměnný program  
injekčních stříkaček a doplňků,

informace o bezpečném braní  
a bezpečném sexu

předléčebné poradenství
zprostředkování všech typů  
ambulantní i rezidenční léčby  

(včetně detoxifikace)

základní zdravotní ošetření
testy na infekční nemoci

  
po 13:00 – 20.00  

 
pá 12:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření)  

So-Ne 13:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření)

 
tel. 283 872 186, kacko@sananim.cz

Kontaktní centrum  
SANANIM

provozní hodiny:



Časté otázky  
a odpovědiSuboxone je obchodní 

název přípravku k 
substituční léčbě závislosti na 
opioidech (správné označení 
opiátů). Je vlastně mladším 
bratrem vám již dobře 
známého Subutexu. Obsa-
huje stejnou účinnou látku, 
tedy opioid buprenorfin. 
Oproti Subutexu je však 
doplněn ještě naloxonem. 
V rozhovoru s MUDr. 
Minaříkem v jiné části 
této Dekontamince jste se 
dozvěděli jak to vypadá s 
předepisováním Suboxonu 
v psychiatrické ordinaci. 
Pokusil jsme se v následu-
jících řádcích na tento 
rozhovor zlehka navázat a 
některé věci ještě jednou 
zdůraznit. Nedodržení 
některých zásad v užívání 
by vás to totiž mohlo 
docela hodně bolet.

Když se začal u nás v 
České republice před 

šesti lety distribuovat Subutex, 
spousta klientů či pacientů 
substitučních center, AT ordi-
nací, praktických lékařů, psy-
chiatrických ambulancí, začla 
tento substituční lék zneužívat 
stejně jako jakoukoliv jinou 

drogu. Víceméně si tito 
klienti vytvořili mýtus o tom 
“ŽE SE LÉČÍ”. Přitom se jenom 
naučili, rozmíchávat si tablety 
Subutexu s vodou a píchat si je 
do žil. Někteří z těchto klientů 
začali prodávat Subutex na 
černém trhu a po čase se z 
toho stal fenomén o kterém 
jsme psali v loňské Dekon-
taminaci věnované Subutexu. 
Lékaři, hlavně ti svědomití, o 
tomto závažném problému 
věděli, a proto vyvinuli tlak na 
to, aby byl vyroben lék, který 
by znemožnil jeho injekční 
zneužití. 

“Dámy  
a pánové, přichází  
SubOxONE®! “
Celý vtip je v tom, že pokud 
Suboxone použijete tak jak 
máte, tedy vycucáte ho, bu-
prenorfin obsažený v tabletě 
přejde do krve a bude působit 
tak jak má a naloxon, který se 
vycucáním nevstřebá zůstane 

neúčinný. To se však nestane pokud 
si tabletu Suboxonu budete chtít 
“šlehnout” rovnou do žíly. Naloxon se 
vstřebá, zabere opiátové receptory a 
buprenorfin ani jiný opiát tam dobré 
dvě hodiny nepustí . Ty dvě hodinky 
vám bude pěkně zle. Už chápete? 
Jde o to, abyste si milí klienti nenal-
hávali, že se léčíte Subutexem, když 
si ho bezostyšně šleháte a ubohým 
lékařum věšíte bulíky na nos, řkouce 
jak se děsně snažíte, ale přitom jenom 
fetujete dál.

V nadpisu tohoto článku se praví: 
“Suboxone – nová šance?”

Proč nová šance? Nová šance pro 
vás, kteří jste se stali obětí vlastního 
mýtu o “substituční léčbě”. Ano vy, 
kteří nejste schopní opustit jehlu 
jako rituální předmět aplikace drogy, 
přičemž je to právě ona, 
která vás drží za srdce 
a nechce vás jen tak, 
po tolika letech 
společného 
života, opustit. 
Suboxone vás 
prostě “potrestá” 
po každé, když si 
zkusíte tuto tabletu 
našlehnout jehlou. 
Subutex asi hned tak 
z lékáren a ordinací nezmizí, ale v 
mnoha substitučních programech, 

tam kde to se substitucí myslí 
opravdu vážně, se připravte na to, že 
Suboxone Subutex vystřídá.

 

Jsem 8 let na heroinu, myslíte, že 
je Suboxone pro mě vhodný?

Samozřejmě. Záleží však na tom, 
jak často, jakým způsobem a jaké 

množsví heroinu užíváte. Samozřejmě 
v tom hraje roli také kvalita konzumo-
vané drogy.
Při vyšších dávkách heroinu nemusí 
být Suboxone účinný a může vyvo-
lávat abstinenční příznaky, i když 
je užitý tak jak má, tedy vycucaný, 
protože buprenorfin se váže silněji 

na opioidní receptory a heroin 
z nich vytlačí. Pak je třeba 

nejprve začít substi-
tuci metadonem, který je 
heroinu chemicky velmi 
podobný. 

Jsem v substi-
tuci metadonem, 

ale dozvěděl jsem se, 
že metadon je údajně 

na strašně dlouhou dobu 
substituce, a pro někoho snad i 
do konce života. Brát metadon 

takhle dlouhou dobu opravdu 
nechci. Může mi v tom Suboxone 
pomoci?

Pokud berete vyšší dávky 
metadonu, nelze Suboxone 

doporučit. Mluvte se svým lékařem 
o vysnižování metadonu na úroveň, 
která je pro přechod na Suboxone 
doporučená a při které nehrozí riziko 
vzniku abstinenčního syndromu.

Doktor mi píše Subutex. Nejsem 
schopná vydržet jenom u cucání a 
Subutex si i píchám.
Suboxonem bych se ráda zbavila 
šlehání.

Pokud berete stabilní dávku 
Subutexu a opravdu chcete 

cucat, neměl by být s přechodem na 
Suboxone velký problém. Promluvte 
si o této možnosti se svým lékařem, 
který Vám Subutex předepisuje. Právě 
pro Vás by mohl být Suboxone novou 
šancí jak se zbavit jehly.

Mám podobný problém jako 
předchozí tazatelka, ale můj lékař 
mi Suboxone předepsat nechce. 
Podotýkám, že jsem již ve 
čtvrtém měsíci těhotenství, může 
to být kvůli tomu?

Jednak byste si měla uvědomit, že 
pokud jste těhotná, máte v bříšku 

nový život, který ohrožujete tím, že 
si do těla zapichujete cizí předměty, 

které mohou být cestou pro různé in-
fekce, jež můžou dítě zahubit. Pokud 
Vám na dítěti opravdu záleží, nechte 
jehlu jehlou a cucejte Subutex. Lékař 
Vám Suboxone nepředepíše, protože 
se nesmí podávat těhotným ženám. 
Je to proto, že může způsobovat při 
nesprávném použití abstitnenční 
příznaky, které mohou ohrozit plod v 
těle matky. V tomto případě je třeba 
vyčkat až do doby po porodu a pak 
teprve přejít na Suboxone.

‹TRMX›

Naloxon je protijed 
opiátů, tedy heroinu, 
metadonu, braunu, 
morfinu, kodeinu 
a samozřejmě bu-
prenorfinu. Podává 
se zejména při 
předávkování tlu-
mivými látkami na bázi 
opioidů.Vytlačuje opi-
oidy z jejich receptorů 
v těle, čím způsobí, 
že se postižený z 
předávkování probere, 
ale zároveň, pokud je 
tento postižený závislý 
na opiátech, způsobí 
nepěkné stavy, které 
jsou veskrze známy 
jako abSŤÁK.

Pokud se vám stane, 
že se (třeba omylem) 
našlehnete Suboxonem 
a dostaví se abstinenční 
příznaky, nezkoušejte v 
žádném případě tento 
nepříjemný stav zaplašit 
dalším užitím opiátů či 
benzáků!!! Naloxon po 
dvou hodinách přestane 
účinkovat a mohlo by 
se vám stát, že se tímto 
způsobem předávkujete!!

 
Pamatujte! Pokud jste na opiátech, Subo- xone je třeba užít až v momentě, kdy pociťujete počínající absťák. Jinak vám bude ještě  
hůř!

novinkynatrhu

nová šance?
Suboxone:Suboxone:bezpečné braní   

bezpečný sex   

informace  
o veškerých 
zařízeních  

a institucích  
(detoxy, léčebny atd.)

infekce  
HIV/aIDS 

pomoc  
v krizi

PORADENSTVÍ:

SLuŽbY:

náplast, obvazy,  
buničina, prezervativy

terénní programy

alobal,  
desinfekce, voda,  

kyselina ascorbová, 

čisté jehly

časopis 
Dekontaminace 

jednoduché zdravotní  
ošetření, těhotenské testy

 

mobil:  
603  
209  
948

7SANANIM



 téma

 
Jaká sub-

stituce  
je pro Vás  vhodná?Pokud jste odpověděli na všechny otázky ANO,nacházíte se na rozcestí, kde je třeba rozhodnout,jaká substituce je pro 
Vás vhodná…

 

Kontaktujte 

metadonové  

centrum  

kontakt v mapě pomoci na   

www.drogy-info.cz, nebo 

v databázi kontaktů na www.

drogy.net. 

Více info najdete také 

v minulých číslech 

DEKONTAMINACE

1/ Berete opiáty  
(např. heroin, Subutex) 

ilegálně?

2/Jste závislí minimálně  
několik let (např. 3 roky)?

3/Úplná abstinence pro vás 
aktuálně není možná, 

(protože např. máte pocit, že abstino-
vat nezvládnete,  nemůžete „odjet“ 
léčit se na dobu několika měsíců, máte 
práci, do které chcete chodit, máte 
děti, o které se chcete starat)?

4/Chcete skončit s braním 
jehlou?

5/Jste ochotni brát pouze 
substituční látku a žádnou 

jinou (i když realita je taková, že ne 
všem lidem v substitučním progra-
mech se toto podaří)?

Co musíte udělat, když chcete  
Suboxone nebo Subutex 

 Mít kartičku zdravotní pojišťovny.

 Mít platný občanský průkaz (ten je nutný pro 
výběr opiátových receptů).

 Najít si doktora, který Suboxone nebo Subutex 
může předepisovat (specialista, nebo praktický 
lékař, který může vydávat tzv. opiátové recepty) a 
který Vás přijme. 

 Také musí mít smlouvu s Vaší pojišťovnou. 

 Objednat se a přijít na první schůzku včas a v bdělém 
stavu. 

 Mít 30 Kč na poplatek u doktora, 30 Kč na výběr receptu 
a cca 1400 Kč na Suboxonový nebo Subutexový recept. 

METADON
 Máte dlouhou heroinovou kariéru
 Několikrát jste se neúspěšně 

pokoušeli léčit či abstinovat
 Máte velmi limitované finance, 

které byste mohli investovat do 
substituční léčby

 Jste schopni pravidelně každý den 
docházet do metadonového centra

SUBOXONE
 Chcete přestat brát jehlou
 Zvládnete tabletu cucat 

(rozpouštět pod jazykem)
 Zvládnete docházet 1x týdně 

k doktorovi
 Můžete investovat do léků  

1.400,- Kč týdně

SUBUTEX
 Kouříte heroin z alobalu
 Jste těhotná

Přemýšleli jste o substituční léčbě? Tak se s námi vydejte na cestu, 
která by Vám měla ukázat, zda je to pravé ořechové pro Vás.

!!! 
Uvědomujeme si, 

že řada z Vás chce do sub-
stituce, aby mohla subutex 

užívat nitrožilně, nebo dis-
tribuovat dalším lidem. Přestože 

to neschvalujeme, je třeba říct, 
že pokud je subutex dostatečně 

filtrován před injekční aplikací, je 
z hlediska rizika předávkování 

bezpečnější (a čistší) než  
pouliční heroin. 

!!! 

!!! 
K tomu, aby Vás doktor do substituční léčby přijal, Vám mo-hou pomoci různá doporučení, např. od praktického lékaře, z kon-taktního centra, apod. 

!!! 
 

Je  
substituce 

pro Vás?
Abyste mohli  pokračovat, 

je třeba, abyste 

odpověděli na všechny 

následující otázky 

ANO

CÍL?
To jste vy – spokojenější, zdravější, řešící jiné věci než jen drogy, bez rozpichaných žil… Jaké to bude, je na Vás!!!
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České 

dráhy 

odhadují, že 

tudy projde 

denně až sto 

tisíc cestu-

jících

V
 prosinci 2006, tedy 135 let 
poté, co na toto nádraží 
(tehdy ještě Nádraží Františka 
Josefa) přijel první vlak, 

začala velká rekonstrukce. Ta bude 
probíhat několik let za plného provozu 
nádraží. Ono Hlavní nádraží asi ani zavřít 
nejde, České dráhy (ČD) odhadují, že 
tudy projde denně až sto tisíc 
cestujících. Nejprve se rekon-
struují prostory odbavovací 
haly, kterou čeká radikální 
proměna. Služby ČD budou 
soustředěny do jednoho 
rozsáhlého “Centra odbavení 
cestujících” a všechny ostatní 
prostory budou změněny na ob-
chody, stánky a restaurace. Následovat 
bude rekonstrukce historické Fantovy 
budovy, včetně restaurátorských prací. 
Celá rekonstrukce by měl být dokončena 
v roce 2011 a odhaduje se, že bude 
stát 850 milionů. Italská firma, která 
rekonstrukci dělá, uvádí, že cílem je, aby 
naše největší nádraží  bylo srovnatelné 
s moderními evropskými nádražími. 
Já osobně si představuju, že to bude 

v hale vypadat trochu sterilněji – alá 
letiště. Nevím, snad je to dobře. Fantova 
budova a kavárna asi zůstane i nadále 
krásná. Momentálně je ale nádraží ještě 
o něco odpudivější než bývalo. To něco 
je hlavně rámus ze stavby, prach a chaos, 
způsobený přesunováním pokladen 
a jiných služeb pro cestující tak, jak se 

postupně přesunují dělníci. Situace, 
alespoň v dolní hale, by se měla 

zlepšit na přelomu roku 2008 
a 2009, kdy bude dokončeno 
to zmiňované centrum ČD a 
přibudou další obchody. Zatím 

otevřely jen dva Neoluxor – 
knihkupectví (to se mi zdá logické 

– do vlaku knihu!) a luxusní butik 
Sachs (to už chápu méně, ale připouštím, 
že jsou lidé, kteří mají raději oblečení 
než knihy). Mimochodem, jak jsem si to 
nádraží prohlížela, musím vám říct, že 
vaše přítomnost atmosféru toho místa 
taky zrovna nevylepšuje…. Nic osobního, 
ale zkuste, prosím, taky občas myslet 
na to, jak působíte na své okolí. I když 
chápu, že máte spousty jiných starostí. 
                                                           ‹BLKO› 

Jistě vám neuniklo, že na Hlavním nádraží se děje něco 
neobvyklého. A teď zrovna nemám na mysli prodej drog, 
vyřizování účtů a rejdění těch, kterým policie říká živly. 

Co bude s Hlavákem?
Máš potíže s drogami? Chceš řešit něco, 
co se týká závislostí? Potřebuješ vědět 
bližší informace o drogách či jejich 
účincích? Máš právní problémy způsobené 
drogovým životem? (dluhy, exekuce, 
vystěhování…) Potřebuješ kontakt na 
odbornou pomoc ve tvém okolí a nevíš 
kam se obrátit?

Právě pro tebe je tu naše internetová 
poradna!

Prostřednictvím služby “PORADNA” můžeš zaslat 
dotaz, který se týká drogové problematiky. 
V okamžiku, kdy je dotaz zodpovězen, zobrazí 
se i s odpovědí na stránkách Poradny. Pokud 
budeš chtít informován o tom, že tvůj dotaz byl 
již zodpovězen, napiš do formuláře pro zadání 
dotazu svůj e-mail. Odpověď můžeš vyhledat 
podle kódu, který se ti zobrazí po odeslání 
dotazu, nebo prostě vyhledat v přehledu 
zodpovězených dotazů :-).

Vzhledem k tomu, že se všechny dotazy 
a odpovědi zobrazují na stránkách 

Poradny, je zde riziko identifikace tazatele, 
které by v horším případě mohlo způsobit 
tazateli nepříjemnosti. Protože nechceme, 

aby byl kdokoli vystaven potížím, které by 
mohly vzniknout jako důsledek identifikace, 
je potřeba, aby v dotazu nebyly uváděny 
identifikační údaje. Pokud chceš přesto uvést 
kontakt na sebe, uveď jej do pole “skrytá 
poznámka” - potom se na stránkách Poradny 
nezobrazí. 

Na dotazy odpovídají odborníci na 
drogovou problematiku z o.s. Sananim 

a spolupracující specialisté.  Zodpovídáme 
všechny dotazy. Do textu dotazů zasahujeme 
jen v případě, že jsou v něm uvedena 
identifikační data (viz. výše) nebo je obsah 
dotazu návodem pro užívání drog či trestnou 
činnost nebo obsahuje vulgární výrazy. Dotazy 
pokud možno formulujte konkrétně a jasně. 

Dotazy, ke kterým není nutné vyhledávat 
specifické informace, by měly být 

zodpovězeny do 48 hodin, pokud je dotaz 
složitější, může se tato lhůta prodloužit na 
několik dní až týden. 

Mějte na paměti, že internetové 
poradenství nemůže nahrazovat osobní 

kontakt nebo dokonce terapii.
Vaše drogovaporadna.cz

www.drogovaporadna.cz
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1) podpora, 
abyste to 

zvládli. Má-li 
Vám substi-
tuce skutečně 
zlepšit život, 

nestačí jen 
dojít s receptem 

do lékárny. Součástí  
ambulantní léčby je také 

individuální poradenství (nebo 
se tomu také říká terapie). 

Abyste skutečně zvládli 
pobývání mimo drogo-

vou scénu, je užitečná 
účast také na sku-
pinové terapii. Vždyť 
to znáte, doktora 
či terapeuta občas 
okecáte, ale lidé, 
kteří také berou, 
Vám vidí až do 

žaludku a tak se lže 
podstatně hůř.  

A protože jste si za svou drogo-
vou kariéru zvládli nasekat 
nějaké dluhy u pojišťoven a 
nemáte třeba žádný příjem ani 

dávky, je tu i sociální poraden-
ství, kde se mimojiné tyto 
problémy řeší. 

2) Schopnost přijít 
včas a v bdělém 

stavu
Pokud budete k doktorovi 
na smluvené schůzky chodit 
pozdě, a budete zmaštění, tak 
Vás brzy vyhodí. Nezapomeňte, 
že doktor má navíc možnost 
Vás otestovat na drogy.

3) cucání jako styl
Je potřeba s Vaším 

lékařem pořádně probrat, jak 
budete cucat , kdy budete cu-
cat, a kolik toho vlastně cucat 
máte. Zkrátka se naučit cucat 
tak, abyste byli v poho, neměli 
chutě a potřebu dávat si něco 
dalšího. Nezapomeňte, že od 
vycucání trvá „nájezd“ subox-

onu zhruba hodinu, tak je 
potřeba přemýšlet dopředu. 

4) Je potřeba 
pořádně stabili-

zovaný běžný život
Jestli si myslíte, že si budete 
jen tak cucat Suboxone, a 
jinak vše zůstane při „starém“ 

(myšleno drogovém), tak jste 
hodně naivní. Žádné zewlení 
na hlaváku, Můzeu i či jinde 
s kamarády na jehle. Žádný 
vstávání ve dvanáct a chození 
spát ve 4 v noci nebo vůbec. 
Také bydlení na squatu Vaši 
šanci na lepší život nepodpoří. 
Ideální je stabilizované by-
dlení, práce. Taky je důležitý 
plánovat co s volným časem, 
abyste se vyhnuli „chutím na 
jedy a jehlu z nudy“. S tím 
pomáhá i podpora uvedená 
v bodě jedna. 

5) Legální příjem, 
který postačuje 

na substituční léčbu. 
Za měsíc: Suboxone: 4x 
1400,- = 5600,- Kč; Poplatky 
u lékaře: 4x 30,-  = 120,- Kč;
Poplatky při výdeji 
receptů 4x 30,- = 120,- Kč.
Celkem tedy potřebujete 
minimálně 5840 Kč jen 
na Vaši substituční léčbu, 
s tím, že samozřejmě musíte 
za něco jíst, pít, bydlet, 
oblékat se… Ale když si 
vzpomenete, kolik peněz 
jste museli sehnat a vydat 
za héro či subáče z černýho 
trhu, tak to zase tolik není… 
                                        ‹ALA›

Často nám v terénu říkáte: „Chci se léčit.“ „Chtěl bych doktora, co mi napíše eSka. Chci si 
přestat píchat. Chci mít subáče na recept…. Ale ono to není jen o tom, aby vám někdo 

napsal pilule, které se Vám v lepším případě podaří vybrat (máte-li zrovna peníze)  
a pak se o ně podělit s partnerkou. Chcete-li skutečně se pohnout ze světa, kde se 

vše soustředí maximálně na tři věci - shánění peněz na drog, shánění drog, ap-
likaci drog - je třeba vzít substituční léčbu vážně. A co to znamená?

4
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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 můžeš dorazit od pondělí do čtvrtka mezi 8- 16 hod,  
v pátek mezi 8-15 hod.

Těší se na Tebe: Ilona, Veronika, Marie, Ondřej, Honza, Iveta, Dáša a Kamil  
DENNÍ STACIONÁŘ SANANIM, Janovského 26, Praha 7

telefon: 220 803 130, 605 212 175

Není to jen o cucání

co je  
ambulantní 

léčba? 
Jedná se o léčebný 
program pro uživatele 
drog, při kterém 
klient zůstává ve 
svém původním 
prostředí. Klient 
dochází do zařízení, 
které léčbu poskytuje, 
přičemž to jak často a 
dlouho klient dochází 
je individuálně dom-
louvané a zakotvené 
v písemném dohodě. 
Nejčastěji to vypadá 
tak, že člověk chodí 
na individuální po-
radenství/terapie v 
kombinaci se sku-
pinovou terapii a 
doplněné o sociální 
práci.

co je  
individuální  
poradenství? 

V substituční léčbě ho 
většinou provádí lékař. 
Konzultace probíhají 
obvykle s frekvencí 1x – 
2x týdně v délce 30 – 60 
minut. V zátěžovém ob-
dobí (např. začátek léčby, 
obtížné životní situace, 
relaps) se docházka může 
prohloubit i na denní 
kontakt. Naopak ve 
stabilizovaném období 
se intervaly mezi jednot-
livými kontakty mohou 
prodlužovat. 
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        těšíme se Ilona a Veronika

  DENNÍ StacIONÁŘ SaNaNIM 
      Janovského 26, praha 7

   Mobil: 605 21 21 75
      telefon: 220 80 31 30

program  

pro těhotné ženy  
a matky s dětmi

Jsi těhotná nebo máš dítě?  chceš vědět,  

jak můžeš svému dítěti i sobě pomoci?   

Hrozí ti problémy s úřady?  bojíš se, že  

o dítě přijdeš?  Nevíš si rady?  uvažuješ  

o změně nebo léčbě?

Zavolej nebo nejlépe rovnou přijď  

vždy v úterý mezi 9-16 hod.

trendy

 téma

Najdete nás na adrese: 
Mahenova 4, Praha 5,  

poblíž stanice U Zvonu  
(tramvaje č. 4, 7, 9 a 10),  

dvě zastávky od stanice metra B Anděl.

otevřeno  
od středy do neděle od 13 do 18 hod  

(kontaktní i výměnná místnost ),

můžete přijít nebo zavolat  

257 217 871  
605 319 926  

kdykoli během otevírací doby. 

K
romě automatů na 
bonbony, žvýkačky, 
ale například i na 

kondomy, se v minulých 
dnech objevily v Praze i dva 
nové automaty. Tentokrát 
na injekční stříkačky. Jde 
o první automaty tohoto 
druhu v Česku. Každý si v 

nich může koupit za dvacet 
korun balíček s jednorá-
zovou injekcí a desinfekcí. 
Za třicet korun pak větší 
balíček, opět s injekcí, alko-
holovou desinfekcí, navíc 
s čistou vodou a kyselinou 
ascorbovou, která slouží k 
rozdělávání Heroinu. Fungu-

je to jednoduše: „vhodíte peníze, 
zmáčknete požadovaný materiál 
a ten Vám vespod vypadne.  Au-
tomaty byly instalovány v blíz-
kosti nákupního centra Anděl 
a Smíchovského nádraží (tento 
automat má k dispozici i schránku 
pro sběr použitých stříkaček. 
S nápadem nainstalovat do ulic 
Prahy automaty přišlo občanské 
sdružení PROGRESSIVE. Hlavním 
důvodem je, aby jednorázové 
čisté stříkačky byly k dispozici i 
ve chvíli, kdy jsou lékárny, které 
je prodávají, zavřené. Nákup 
automatů financovala Městská 
část Praha 5. Jeden automat stojí 
200.000 korun. 
Sdružení PROGRESSIVE se au-
tomaty inspirovalo v Berlíně, kde 
jich během dvaceti let funguje 
čtrnáct. Pokud se pilotní projekt 
uchytí, mohly by být automaty i v 

jiných městech v Česku. Intenzivě 
se řešilo, zda bude automat 
umístěn někde na území městské 
části Praha 1, např. v blízkosti 
Hlavního nádraží.                  ‹ALA›

překvapivý 
zvrat !!!

Těsně před uzávěrkou 
Dekontaminace (konec 
října 2008) jsme obdrželi 
překvapivou a neradostnou 
zprávu:  Praha 5 se rozhoda 
provoz automatů přerušit.  
Starosta Milan Jančík řekl:  
“Praha 5 reflektuje na názory 
občanů, odborníků, ale také 
škol a jejich vedení. Projekt 
samotný participuje na pro-
tidrogové politice hlavního 
města a je cílen na osoby s 
potřebou resocializace. Oba 
automaty budou v tuto chvíli 
demontovány,” informoval. 
Za období od června do 
konce září přitom bylo v au-
tomatech zakoupeno 2000 
kusů stříkaček. 
Čili politici rozhodli, že 
automaty zmizí. Doufejme, 
že v dohledné době se opět 
podaří automaty prosadit a 
případně i rozšířit do dalších 
míst v ČR. 
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b 

Ten nápad vznikl v době, kdy jsme 
měli pouze terénní program. Pot-

kávali jsme se s klienty, kteří se nás 
ptali, jestli máme nějaké káčko. 
Šlo o to, že jsme byli odkázáni 
dělat poradenství pouze v terénu 
a neměli jsme žádné návazné 

zařízení, kam bychom si mohli klienty 
pozvat a v klidu s nimi pracovat.
Další věcí byla situace v Praze. 
Všechny dosavadní nízkoprahové 
programy jak terény tak káčka byly 
v té době hodně přetížené.. Objevila 
se vlastně nutnost celou situaci nějak 
řešit. Proto jsme se rozhodli, že se 
pokusíme zprovoznit vlastní káčko.
Což se nám za výrazné pomoci 
městské části Prahy 5 podařilo.

b 

Zkušenosti z terénu ukazovaly, že 
velká část klientů bydlí právě na 
Praze 5. Věděli jsme, že tu nějaká 
drogová scéna je a že je spíš 
uzavřená. Ptali jsme se klientů, 
jestli by rádi měli káčko v místě jejich 
bydliště, a většina z nich byla pro. 
Navíc Praha 5 si dobře uvědomovala, 
že tu problém s drogově závislými 
je, a podpořila nás.Proto jsme do 
toho šli.

b 

Praha 5 má určitě svá speci�ka, ale 
naše současná klientela nereprezen-
tuje typickou pouliční scénu Prahy 
5, to bylo spíše v počátku našeho 
fungování (např. hodně klientů – 

squaterů z místních lokalit).
V současné době máme část klientů, 
kteří už jsou zvyklí na naše prostředí 
a přístup a tak chodí pouze k nám. 
Velká část těchto klientů vede docela 
běžný život, mají práci, bydlení apod. 
Mezi klienty máme vysoký podíl žen.
Dalším naším speci�kem je vyšší 
podíl romských klientů, protože tu 
v okolí žijí. Ti však využívají většinou 
pouze výměnný program.
„Top ten“ užívaných drog našich 
klientů je asi stejná jako všude – per-
vitin, subutex, heroin atd.

b 

Poskytujeme klasické služby kontak-
tního centra, tzn.výměna, kontaktní 
místnost s občerstvením (káva, čaj, 
šťáva). Nápoje jsou zdarma, ale každý 
klient má nárok pouze na jeden 
teplý a jeden studený nápoj. Dále 
poradenství všeho druhu: sociálně 
– právní, zdravotní, motivační poho-
vory, poradenství pro těhotné ženy či 
matky- uživatelky, ale i pro blízké lidí, 
kteří berou. Další službou je asistence 
do zařízení následné péče(do zdra-
votnických zařízení, na detox apod.) 
a zprostředkování léčby (pobytové, 
ambulantní či substituční). Zdravotní 
ošetření poskytujeme v základní 

míře, ale jelikož nemáme ordinaci, 
odkazujeme především do blízkého 
Motola. Zatím neposkytujeme 
testování na infekční nemoci, ale 
velmi úzce spolupracujeme s MUDr. 
Řehákem. V budoucnosti bychom ale 
tuto službu do našeho „repertoáru“ 
chtěli zařadit.
Dalšími zajímavými službami pro 
klienty je např. pravidelný �lmový 
klub jednou měsíčně, každý týden 
klientský počítač, pravidelné výtvar-
né aktivity. Rádi vymýšlíme nové věci, 
takže do budoucna určitě vzniknou i 
další zajímavé aktivity.  

b 

Odlišujeme se tím, že klientům 
vykáme, což pro nás značí obous-
tranný respekt klientů a pracovníků. 
Naše kontaktní místnost je oddělená 
od výměny, což s sebou nese větší 
klid v kontaktní místnosti a větší 
anonymitu pro ty, kteří chtějí pouze 
měnit a nepotkávat se s ostatními. 
Max. kapacita kontaktní místnosti je 5 
klientů a jsou tu pro ně dva pracovní-
ci, díky tomu je práce s klienty velmi 
individuální. Naše kontaktní místnost 
je nekuřácká a klienti sem nesmí se 
zvířaty, což přináší zachování určité 
„kulturnosti“ prostředí.
Dále se snažíme občas zaměřit 
pozornost klientů i na jiné věci než 

je braní drog prostřednictvím výše 
zmíněných „oddechových služeb“ 
jako je �lmový klub, výtvarná činnost 
apod. Mám pocit, že se i díky tomu 
daří kontakt s klienty prohloubit, dát 
mu nový rozměr.

Díky za rozhovor. Přeju mnoho 
spokojených klientů.  trmx

“Výměna” z pohledu pracovníka. 
Stříkačky skládáte do nerezového 
šuplíku a pracovník je zatáhnutím 
vysype do nádoby určené na
odvoz infekčního odpadu.Kontaktní centrum Stage 5 má dvoje dveře. Za levými dveřmi naj-

dete jen výměnu, za pravými vchod do kontaktní místnosti.

představujeme
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ZÁKaZY

V letech 1916 bylo ve Velké 
Británii postaveno mimo 
zákon držení kokainu a 

opia (kromě kokainu a derivátů opia 
předepsaných lékařem). V USA vyšel 
zákon ustavující kontrolu nad držením 
a distribucí drog již roku 1914, povo-
loval použití drog pro lékařské účely, 
nicméně již roku 1922 Spojené státy 
rozhodly, že pokud lékař předepíše 
drogu závislému, dopouští se zločinu. 

SubStItucE V uSa

Přestože předepisování drog 
bylo v USA nezákonné, začali 
počátkem šedesátých let 

20. století dva psychiatři, dr. Ma-
rie Nyswander a dr. Vincent Dole, 
předepisovat svým pacientům 
závislým na opiátech metadon. 
Rozpracovali systém pravidel „Meta-
donové udržovací léčby“. Nyswander 
a Dole používali velmi vysoké dávky 
metadonu (80-150mg) a dodnes je v 
americké tradici zvykem předepisovat 

mnohem vyšší dávky metadonu, než 
v Evropě.

SubStItucE  
VE VELKé brItÁNII

V Británii mohli lékaři v rámci 
léčby předepisovat návyk-
ové látky – předepisovali 

pacientům, u nichž nebylo možné v 
současné chvíli dosáhnout absti-
nence, heroin či morfin. Existovaly 
drogové kliniky, kde byly pacientům 
podávány chemicky čisté látky, často 
intravenózně (na většině klinik byly k 
dispozici tzv. šlehárny). 

V šedesátých letech dvacátého století 
došlo k obrovskému boomu užívání 
psychotropních látek. Zasloužilo se 
o to hnutí hippies, ale i např. válka ve 
Vietnamu, kde vojáci masivně užívali 
heroin k utlumení bolesti a válečných 
traumat. Bylo zjištěno, že většina 
mladých lidí neužívá opiáty ke snížení 
bolesti, ale pro vyvolání pocitů eufo-
rie. Během sedmdesátých let se britští 
lékaři začali přiklánět k orálně (formou 
nápoje) podávané substituční látce 
(metadonu) a cílem se stala klientova 
abstinence. Později, když se začalo 
mezi uživateli drog šířit HIV došlo 
z preventivních důvodů k rozšíření 
spektra substitučních programů tak, 
aby byli dostupné pro co nejvíce 
uživatelů. Od té doby se programy 

liší v nárocích na disciplínu i 
abstinenci.

SubStItucE V Čr

Prvním oficiálním zařízením 
tohoto typu u nás byl 
pražský Metadonový 

program Apolinář, spuštěný v 
červenci 1997. V současné době je 
v provozu celkem 11 substitučních 
center, v nichž se v roce 2007 
 léčilo 449 pacientů. Další dvě  
centra jsou ve věznicích –  
v pražské vazební věznici  
na Pankráci a v Příbrami. Od  
roku 2003 je v  České republice 
k dispozici Subutex®, čímž se 
výrazně rozšířila dostupnost 
substituční léčby. Subutex totiž 
mohou předepisovat všichni  
lékaři, kteří vedou opiátovou knihu, 
tzn. že mají k dispozici  recepty s 
modrým pruhem. Tento recept se 
vyplňuje trojmo - jednu kopii si 
nechává pro svoji evidenci lékař, 
jednu kopii si nechává lékárna, 
která lék pacientovi vydá a originál 
zasílá lékárna zdravotní pojišťovně. 
A v únoru 2008 přišel Suboxone, 
jako nová šance pro lidi, kteří chtějí 
skončit s injekčním užíváním  
opiátů.                                           ‹ALA› 

Stručná  
historie 
substituce 

Historie substituce sahá do první poloviny 20. 
století. Po první světové válce začaly některé 
státy řešit problémy související s drogovou závis-
lostí, hlavně v souvislosti se zneužíváním kokainu 
vojáky. 

                      tel.: 222 582 932   
e-mail: ppano@asociace.org

asociace nestátních 
organizací zabýva-

jících se prevencí  
a léčbou drogové 

závislosti

AsociAce nestátních orgAnizAcí  
zAbývAjících se prevencí  

A léČbou drogové závislosti

Právní poradna A.N.O. 
je projektem  

právní pomoci 
v otázkách 

drogové  
proble- 
matiky. 

historickéokénko



V individuálních případech 
nabízí nejen poradenskou 
činnost, ale i případné zas-
tupování v civilních věcech  
a obhajobu v trestních 
záležitostech. 

pokud řešíte 
právní problémy, 
se kterými si 
nevíte rady, 
obraťte se na nás. 
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Vidíme to v terénu 
poměrně často. Na 

výměnu dorazí někdo 
s pejskem. Pejsek 
je evidentně 
podvyživený, 
pelichá mu srst. 
Zatímco si páníček 
vyndává ze svého 
oprýskaného ba-
tohu stříkačky, 
pejsek se trochu 
rychleji pohne a 
už je to tady. Příval 
nadávek, tahání za 
ucho, výčitek a to 
vše bez toho, že by 
na konci zaznělo 
vlídné slovo. 
Páníček (panička) si to, že má 
zrovna blbej den, kompenzuje 
na svém čtyřnohém příteli.  
Aby to tak nebylo i u Vás,  
mám pro Vás tyto pokyny:

Dávejte jen zřetelné a 
pro psa srozumitelné 

pokyny, např. Sedni, Lehni, Ke 
mně, K noze, Fuj,  Přines, Pusť. 
Používejte stále stejná slova.

Za úspěšné splnění 
úkolu psa vždy pochvalte 

(hlasem, pohlazením, pop-
lácáním, pamlskem).

Při neposlušnosti dejte 
najevo nesouhlas (slovem, 

škubnutím). 

Poté, co pes neposlechl a vy 
jste jej potrestali, dejte mu 

jednoduchý úkol (např. sedni) 
a pochvalte jej za jeho splnění.

Povel vyslovte vždy jen jed-
nou, pak musí následovat 

akce.

Necvičte s najedeným 
nebo unaveným psem.

cO DěLat KDYŽ:
…je pes zlý na lidi 
Odmalička je dobré psa zvykat 
na přítomnost různých lidí a 
tlumit jeho zlobu i přehnané 
přátelství. Pokud je pes 
agresivní v přítomnosti ma-
jitele, ten u něj zjevně nemá 
autoritu.
… je pes zlý na jiné psy
Někteří psi jsou dominantní a 
vyhledávají střet s jinými. Psa 

je třeba na přítomnost 
jiných zvířat zvykat 
odmalička. Když to 
nefunguje, je třeba 
vodit ho na vodítku a 
pouštět ho jen tam, 
kde se s jinými psy 
setkat nemůže. 
…pes obtěžuje jiné 
psy a lidi (naskakuje a 
dělá kopulační pohyby)
Přirozené sexuální 
chování psů není třeba 
nijak tlumit. Naopak, 
když budete psa 
okřikovat, můžete mít 

problém, až opravdu budete 
chtít štěňata. Pokud však pes 
obtěžuje lidi, chce jim ukázat 
svou převahu. Pak jen na 
místě nenechat si to líbit a 
dát razantně najevo, že to se 
nesmí a psa odstrčit.       ‹ALA›

JaK  
VYcHOVÁVat  

pSa
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K-CENTRUM SANANIM
Osadní 2, Praha 7, Tel.: 283 872 186 
Provozní hodiny:  
Po 13:00 – 20:00, Út–Čt 9:00 – 20:00,  
Pá 12:00 – 20:00 (jen výměna 
a ošetření), So–Ne 13:00 – 20:00 (jen 
výměna a ošetření) 
kacko@sananim.cz 
www.drogovaporadna.cz
 
Drop in 
Karolíny Světlé 18, Pha 1,  
Tel.: 222 221 124;  
Provozní hodiny:  
po–čt 9:00 – 17:30,  
pá 9:00 – 16:00 
 
Eset-Help 
Donovalská 1862, Pha 4 
Tel: 272 922 718 , 272 920 297 
Buňka u metra Opatov: výměna, 
potravinový servis, poradenství. 
Provozní hodiny:  
po – pá 17:00 – 20:00 

STAGE 5 
Mahenova 4, 150 00 PRAHA 5
Provozní hodiny:  
St – Ne 13:00 –18:00 (kontaktní i 
výměnná místnost)
Tel.: 257 217 871, 605 319 926
stage5@progressive-os.cz 

K-centrum Hr. Králové 
Pospíšilova 698, 500 03 Hr. Králové 
Tel/fax: 495 513 977;  
Provozní hodiny Po-Pá 9-18 hod  
(kontaktní místnost 13-18 hod.) 
kacko@laxus.cz, www.laxus.cz
 
K-centrum Brno 
Vídeňská 3, 639 00 Brno 
Tel.: 543 246 524 , Fax: 543 246 524 
Provozní hodiny:  
po–čt 9:00 – 18:00, pá 9:00 – 15:00 
 
K-centrum CPPT 
Havířská 11, 301 00 Plzeň 
Tel.: 377 421 374 , Fax: 377 421 034 

kcentrum@cppt.cz 
Provozní hodiny:  
po–pá 10:00 – 18:00 
Kontaktní místnost: 13:00 – 16:00 
 
K-centrum kolín 
Kutnohorská 17, 280 02 Kolín
tel.: 321 71 50 04, mobil: 777 847 071
e-mail: kc@os-prostor.cz
Provozní hodiny: PO - PÁ 10 - 18 hod. 
 
K-centrum Ústí nad Labem 
Velká Hradební 47/13,  
400 01 Ústí nad Labem 
Tel.: 475 211 483, 475 210 626 
Provozní hodiny: 14:00 – 18:00,  
možnost volat od 7:00 

Kontaktní centrum 
Walhalla  
Sokolská 48, 772 00 Olomouc 
Tel.: 585 220 034 
Provozní hodiny: Po - Pá 12:30 - 19:00 
 

K-centrum Nymburk 
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk 
Po – Čt 10:00 – 17:00 
Pá 10:00 – 16:00 
Tel.: 325 514 424 
k-centrum@os-semiramis.cz
 
K-centrum Mladá Boleslav 
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav 
Provozní hodiny:   
Po - Pá 10:00 – 17:00 
Tel.: 326 303 467 
Poradenská linka:  
Tel.: 326 303 468 
Po – Pá 10:00 – 17:00  
k-centrum-mb@os-semiramis.cz  
 
K – CENTRUM HÁJEČEK
F.A. Gerstnera 2, České Budějovice
Tel.: 386 350 169 :
Pondělí - Pátek 10.00 - 18.00 hod.
Neděle 15.00 - 17.00 hod. 
(pouze výměnný program)      

PL APoLinář, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00, Tel: 224 968 200, PL Bohnice,  Ústavní 98, Praha 8, Tel: 284 016 144 – pavilon 31 – Pro muže,  284 016208 – pavilon 
8 – Pro ženy, Fn PLz eŇ, 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 nemocnice 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).  

Detox

Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního 
injekčního náčiní, distribuce informací o věcech 
spojených s užíváním drog, základní zdravotní 
ošetření, případně hygienický a potravinový servis.

telefon:   

222 582 932   
e-mail:    

ppano@asociace.org



 

 

 
TP Sananim
Po – Pá 14:00 – 19:00 Centrum 
Tel.:   603 209 948
Út a Pá 17:00 – 19:00 Praha 13 
Tel.: 774 002 235
street@sananim.cz 

No Biohazard
Po, St, Čt, So, Ne 16:00 – 19:00
Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8 ; Tel.: 605 883 994
nobiohazard@progressive-os.cz

Streetwork Drop-in
Po – Pá 12:00 – 18:00 Centrum, 
Praha 5
Út, Čt 22:00 – 1:00 Hlavní nádraží
So, Ne 14:00 – 16:00 Centrum
Tel.: 736 403 834 
street@dropin.cz

TP Eset – Help
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4
Tel.: 721 240 191
teren.drogy@esethelp.cz

 
CTP Semiramis 
Tel.: 728 245 196, Bakov nad Jizerou, 
Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, 
Čelákovice, Brandýs nad Labem, 
Benátky nad Jizerou
Tel.: 724 087 925, Bělá pod Bezdězem, 
Lysá nad Labem, Sadská, Milovice, 
Mělník, Poděbrady, Městec Králové 
streetwork@os-semiramis.cz
 
 
TP Laxus Hradec Králové
Po – Pá 14:00 – 19:00   
Hradec Králové
Tel.: 776 626 309
Po – Pá 9:00 – 21:00  
Královéhradecké regiony 
Tel.: 777 626 309 
teren.hradec@laxus.cz 

 
TP Laxus Pardubice
Po, St, Pá 14:00 – 18:00  
Pardubice
 

Tel.: 774 626 302
Po – Pá 9:00 – 21:00  
Pardubické regiony
Tel.: 774 626 301
teren.pardubice@laxus.cz

TP Podané ruce, Brno 
Po – So 14:00 – 22:00 Brno
Tel.: 776 377 734 
street@podaneruce.cz

TP Podané ruce, Olomouc
Po – Čt 17:00 – 23:00
Pá – So 21:00 – 24:00
Olomouc
Tel.: 776 778 132
Tel.: 777 919 267
Út - Pá 17:00 - 23:00
Šternberk a Litovel
Tel.: 776 778 263
Noční výměna okno Walhally
Út – Ne 24:00 – 03:00
street.ol@podaneruce.cz 
 

 
JIHOČESKÝ STREETWORK
České Budějovice:  
Pondělí - Pátek 10:00 - 19:00
Týn nad Vltavou:  
Středa 15:00-17:00
Tel: 723 527 512, 
(775 627 512 - pro ostatní města)  
street@os-prevent.cz
 
 
os. Prostor
PO - PÁ 10 - 18 hod.
mobil.: 777 65 00 30 
Čáslav, Český Brod, Kolín, Kutná 
Hora, Pečky, Zruč nad Sázavou

Zajištění výměny injekčního materiálu, 
zdravotnický materiál, základní ošetření, 
poradenství, krizová intervence, sociální práce. 
Informace o léčbách a bezpečném užívání drog.

OLOMOuc

KOLÍN

brNO

parDubIcE

HraDEc KrÁLOVé

MLaDÁ bOLESLaV praHa ČESKé buDěJOVIcE
S T R E E T W O R K

místo pro Váš kontakt:


