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Léto je tady, kdo může odkládá dlouhé rukávy i nohavice. 
Lid se obnažuje a na sex tak občas myslí i letití opiátníci. 
Hlavně holky jsou v létě často k nepřehlídnutí. Otevíráte 
dámské číslo, ale témata, která jsme nakonec vybrali nejsou 
zdaleka jen holčičí. Taková antikoncepce je například téma 
ryze párové, ostatně těhotenství taky – i když holky s tím 
mají o poznání víc práce a taky se těžko můžou tvářit, že 
se jich to netýká. Tak je v tom nenechávejte samotné. Ale 
abych zlehčila to jinak vcelku vážné téma, mám tu o něm 
pro vás vtip: Po (pravděpodobně letním) náhodném sexu 
pronese muž na rozloučenou: „Kdyby z toho něco bylo, říkej 
tomu třeba Pepa.“ Žena bez mrknutí odpoví: „Kdyby z toho 
něco bylo, říkej tomu třeba chřipka.“ 
A když je řeč o antikoncepci a těhotenství, slušelo by se 
lásku aspoň zmínit; no něco tam najdete. I když víc o lásce 
mateřské. 
Po krátkých rukávech jistě v létě touží holky i kluci stejně. 
Takže pokud vás trápí, že nemůžete obnažit své rozpíchané 
končetiny, zkuste se naučit dobře zacházet s alobalem, prý 
to vyjde nastejno a ušetříte si díry do těla. A můžete se tak 
vyhnout třeba chřipce. 
Pěkné a bezpečné léto přejem. 
- BLKO -
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Kdy těhotné nejčastěji zjistí, že jsou „v tom“ 
a jaké jsou podle tvé zkušenosti jejich reakce?

Většina klientek zjistí své těhotenství poměrně 
brzy, během prvního trimestru, ale některé 
naopak velmi pozdě až kolem 5. měsíce. Jejich 
reakce bývají různé, ale řekla bych, že část z nich 
si je vědoma rizika předchozího nechráněného 
sexu - a tedy možnosti otěhotnění - tudíž 
nebývají příliš zaskočeny. Prostě to předtím 
nechávaly být.
Některé klientky se rovnou rozhodují pro 
ukončení těhotenství, výjimečně se setkáváme 
i s tím, že je interrupce pojímána téměř jako 
varianta „antikoncepce“. Jiné ženy váhají, zvažují 
pro a proti, své možnosti, podporu a zázemí, 

svou připravenost na mateřskou roli atd., někdy 
přemýšlí nad adopcí dítěte. Část klientek vnímá 
příchod dítěte jako možnost změnit svůj život, 
příležitost k novému začátku. Ale je obtížné to 
takto dělit, myslím, že ženy mívají celou řadu 
pocitů, které se mohou měnit a i si protiřečit. 
Proto je opravdu důležité, aby měla klientka 
prostor a čas si vše v klidu rozmyslet a zvažovat 
jednotlivé varianty. My se snažíme jí tento 
prostor poskytnout a podporovat ji v tom, aby se 
rozhodla svobodně a sama za sebe.

Co vlastně hrozí plodu během těhotenství, 
když matka bere? Na co by si měla dávat 
pozor? A co by měla dodržovat?

 

Prostor
svobodne

se rozhodnout
Plod v děloze je s matkou spojen přes placentu 
pupeční šňůrou, dostává tedy od matky kyslík a 
všechny živiny. Tudy se k němu dostávají látky, 
které matka užívá - takže samozřejmě i drogy 
a alkohol. Zjednodušeně řečeno, dítě v děloze 
bere společně s matkou. Těhotné uživatelky 
drog by se neměly pokoušet vyabstinovávat 
na vlastní pěst, bez odborného dohledu. 
Měly by se vyhnout absťáku, brát pravidelně, 
stabilní množství ze stejného zdroje, striktně 
vždy používat čisté „nádobíčko“. Pro dítě 
je samozřejmě nejlepší, když klientka zjistí 
těhotenství včas a rozhodne se být čistá – ale je 
třeba vyabstinovat jednoznačně pod odborným 
dohledem, aby nedošlo k ohrožení plodu, který 
absťáky zažívá spolu s matkou. 

Prostor
svobodne

se rozhodnout
Těhotným a matkám, které 
mají problém s drogami 
nabízejí pomoc v pražském 
Denním stacionáři SANA-
NIM. O jejich zkušenosti se 
s námi podělila Veronika 
Pětrošová.
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Jinak by nastávající maminka neměla zapomínat 
pravidelně pít a jíst, klientky od nás dostávají 
zdarma těhotenské vitamíny. Důležitá je také 
péče o sebe, své zdraví a odpočinek.
Všechny klientky posíláme co nejdříve do 
těhotenské poradny, kde mohou otevřeně mluvit 
o své závislosti a jim i dítěti je tak poskytnuta 
potřebná lékařská péče.

Jaké máte zkušenosti s těhotenstvím, když 
je matka na substituci - myslíme na legální!! - 
substituci?
Klientky jsou více stabilizované, zlepšuje se 
jejich zdravotní stav i sociální situace, odpadají 
rizika injekčního užívání. To všechno významně 
zlepšuje situaci plodu, který je tak méně ohrožený 
dojezdy, absťáky, infekcemi, nedostatečnou 
výživou atd. Současně se převedením těhotné 
klientky na substituci otvírá možnost pomalého 
snižování až na minimální udržovací dávku, 
což miminku po narození zmírňuje abstinenční 
příznaky. Některé klientky dokonce v substituci 
postupně úplně vyabstinují – ale je nutné, aby to 
byla substituce legální, vedena lékařem!
Všechny klientky, které k nám přijdou těhotné 
a užívají opiáty, mají možnost přednostního 
přístupu do substitučního programu - je to 
obvykle jedna z prvních věcí, které zařizujeme.

Občas se stává, že se žena – uživatelka – snaží 
své braní před lékaři – odborníky – utajit. Jde 
to? A jaké to má dopady?
Naprostá většina klientek, které se rozhodnou 
dítě donosit, chce informaci o svém zdraví - a 
tedy o svém braní – gynekologům říci, aby mohli 

odpovídajícím způsobem pečovat o nenarozené 
dítě. Mají strach, že kdyby tuto podstatnou 
informaci zamlčely, ohrozily by zdraví miminka.
Pokud klientky chtějí, můžeme je posílat přímo 
do specializované poradny ve FN Motol, kde 
jsou lékaři – se souhlasem klientek - předem 
informováni o skutečnosti, že se jedná o 
uživatelky drog a jsou na to speciálně připraveni. 
Těhotenství našich maminek věnují pozornost a 
péči. Na stejném místě pak také většinou probíhá 
i porod miminka a péče po jeho narození.
Znám i případy, kdy klientky svému 
gynekologovi o užívání drog neřekly. Rizikem je 
pak neodpovídající těhotenská péče, kdy lékař 
neví, že matka a plod potřebují např. některá 
speciální vyšetření. V okamžiku porodu pak 
nejsou připraveni na fakt, že rodička může být 
intoxikovaná a dítěti hrozí abstinenční příznaky 
a situace se tím komplikuje. Obecně je také lepší, 
když maminka rodí na specializovaném pracovišti, 
zejména vzhledem k potřebě následné specifické 
péči o miminko s abstinenčním syndromem.

Kdy a proč dochází k situacím, že je dítě po 
porodu matce odebráno?
Jedná se o situace, kdy je během porodu ženě 
zjištěna přítomnost drog v krvi. Porodnice 
pak kontaktuje sociální pracovníky z Oddělení 
sociálně – právní ochrany dětí a ti rozhodují, jestli 
si matka může vzít dítě domů nebo jestli není v 
aktuálním stavu schopna se o něj starat. Záleží 
na typu drogy a okolnostech života klientky – 
zda má pro sebe a dítě bezpečné zázemí, zda je 
kompetentní se o miminko sama postarat, jestli 
je nablízku nápomocen někdo z rodiny…
Pokud sociální pracovníci situaci vyhodnotí tak, 
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že dítě nemůže být matce svěřeno, mohou jej 
umístit do péče jiné osoby (nejčastěji někdo z 
příbuzných) nebo do kojeneckého ústavu.
A co musí udělat matka, která chce získat své 
dítě zpět?
Podmínky, za jakých bude dítě matce vráceno 
zpět, stanovují sociální pracovníci Oddělení 
sociálně právní ochrany dětí. Nejčastěji žádají, 
aby se klientka zbavila závislosti a spolu s tím 
celkově změnila svůj životní styl. To znamená, 
že obvykle chtějí, aby matka absolvovala léčbu, 
doléčovala se a našla si stabilní a bezpečné 
bydlení a případně práci. 
Ve většině případů se nám daří spolupracovat a 
dojednat klientce léčbu v komunitě Karlov, kde 
může být spolu s dítětem – doba, po kterou jsou 
matka a dítě odděleni od sebe, se tak významně 
zkrátí.

Ve chvíli, kdy matka ví, že chce dál brát a 
není schopna se o dítě starat, je zde možnost 
adopce. Některé děti ale tráví nepřiměřeně 
dlouhou dobu v kojeneckých ústavech, což 
není dobře. Co musí matka udělat, aby adopce 
proběhla rychle a dítě nestrádalo?
Pokud se klientka rozhodne dát dítě k adopci již 
během těhotenství, je nejlepší cesta na to ještě 
před porodem upozornit sociální pracovníky 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Při 
porodu pak rozhodnutí pro adopci sdělit i v 
porodnici. Sociální pracovník po té dá matce k 
podpisu souhlas s adopcí dítěte, miminko je pak 
umístěno samostatně a matka s ním již nemusí 
přijít do kontaktu. Zásadní ale je, aby klientka 
pak nezapomněla podepsat i druhý souhlas, 

který se podepisuje až po uplynutí 6 týdnů od 
narození dítěte. Systém dvojího souhlasu dává 
rodičce čas vše ještě zvážit. Problémem je, 
pokud matka druhý souhlas pustí ze zřetele, ale 
o dítě dál zájem nemá – dítě pak v ústavu musí 
čekat další měsíce.
Rozhodne – li se matka pro adopci u dítěte 
staršího, které je např. již nějakou dobu v ústavní 
péči, je potřeba zase kontaktovat sociální 
pracovníky z Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí, kteří zařídí potřebné kroky a opět se 
podepisuje souhlas.
V případě, kdy je v rodném listu dítěte uveden 
otec dítěte, celá procedura se komplikuje, protože 
stejné rozhodnutí a kroky musí podniknout i on.

Jaké jsou vlastně možnosti léčby drogově 
závislosti pro těhotné a matky s dětmi? Na 
koho a kam se mají obracet?
U léčby těhotných žen a maminek je důležité 
brát v potaz také situaci dítěte. Proto se snažíme 
hledat co nejlepší variantu pro matku i dítě. 
Těhotné ženy se v případě, že mohly absolvovat 
detoxifikaci, léčí např. v ústavní léčbě, Denním 
stacionáři nebo v TK Karlov, kde mohou dítě v 
průběhu pobytu porodit a dále v léčbě pokračovat 
spolu s ním.
Klientky s dítětem nejčastěji volí variantu TK 
Karlov, kde mohou pobývat společně. Nedojde 
tak k dlouhodobému přerušení vazby mezi 
maminkou a dítětem. Některé klientky, o jejichž 
dítě se stará např. matka klientky a které se svou 
matkou – a dítětem - mohou bydlet, si vybírají 
léčbu v Denním stacionáři, kde tráví den a na 
večer se pak vracejí zpět domů k dítěti.
Vždy záleží na mnoha okolnostech, délce 

užívání drog, situaci dítěte, zázemí klientky – 
podle toho všeho si při volbě nejvhodnější léčby 
rozhodujeme. Klientky se mohou obracet na 
nás v Denním stacionáři, kde s nimi jejich situaci 
pečlivě probereme, společně zvážíme, která 
cesta by byla nejvhodnější a pomůžeme zařídit 
vše potřebné.

Nějaký vzkaz na závěr?
Každá situace má nějaké řešení a nic není 
předem ztraceno. Jsme tady, abychom Vám 
pomohli vytvořit prostor, kde bude možné vše 
v klidu promyslet a svobodně se rozhodnout. 
Pomůžeme Vám s potřebnými kroky a budeme 
Vás podporovat, abyste své rozhodnutí mohly 
uskutečnit. Nemusíte na to být samy…
Díky za rozhovor. 
- ALA -
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Denní stacionář Sananim
Janovského 26, Praha 7, t. 605212175, 220803130
Program pro těhotné ženy a matky s dětmi
Zavolej nebo rovnou přijď vždy v úterý od 9 do 16 h.



Kouření „jde na plíce“
Hliník obsažený v alobalu je velmi stabilní a při kouření se neuvolňuje - vždyť je to výrobek, 
který přichází do styku s potravinami a odolávající vysokým teplotám - používá se na pečení či 
grilování.
Výpary z drog jsou daleko méně škodlivé, než výpa-
ry, které vdechujete z cigaret. Z cigaret navíc vdechuje-
te spáleniny, plus asi dalších 3000 látek, což při správné 
technice kouření z alobalu rozhodně nehrozí.

Kouření „je ztrátové“
Při správně zvolené technice, přechází většina výparů 
přes plíce, přímo do okysličené krve - s dalším bouchnu-
tím srdce je tedy rovnou v mozku - při nitrožilní aplikaci 
si musí srdíčko dávku nejdříve vytáhnout z ruky/nohy/tří-
sel/krku, přestříknout do plic, okysličit a pak teprve do-
dat do mozku.

Chytáš 
drací ocas?
Chytání dračích ocásků je velmi poetický 
název techniky kouření drog z alobalu.
Jak jste se již milí čtenáři v několika De-
kontaminacích dočetli, jedná se o nej-
méně rizikovou aplikaci drog. Nehrozí 
při tom přenos žádných infekcí, snad je-
nom žloutenky typu A, pokud si půjču-
jete trubičku - z ruky do ruky /z pusy do 
pusy. A také je menší riziko předávková-
ní než při injekčním užívání.
Ale spousta z vás o tomto způsobu apli-
kace nechce ani slyšet. Tvrdíte, že je 
zbytečně ztrátové. Nemusí to být však 
vůbec pravda. Musíte pouze vychytat 
správný postup. Pak je to skoro to samé, 
jako byste si drogu aplikovali nitrožilně.
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Takže, jak na to?
Alobal si nejdříve „srovnejte“ do hladka. Lepší 
je větší pruh dlouhý asi 10 - 15 centimetrů - 
při zahřívání si nespálíte prsty. Dávku drogy 
nasypte na matnou stranu alobalu (lesklá strana 
může obsahovat zbytky leštidel), připravte si 
„oheň“. Svíčku, zapalovač, či „kahan“ z čerstvě 
otevřeného konzilínu - stačí odtrhnout růžek 
obalu, alkoholový tampon lehce povytáhnout 
a zapálit. Potřebujete ještě „trubičku“. 
Nejvhodnější je si vyrobit kornout z papíru či 
alobalu, jehož širší otvor se použije k nasávání 
výparů. Úzká trubička se nehodí. Na vnitřní 
straně se můžou výpary vysrážet a do plic se tak 
dostane menší dávka drogy. Nehledě na to, že 
úzkou trubičkou se hůře chytají „dračí ocásky“ 
- tedy proužky dýmu a zbytečně vám toho 
moc uteče. Vhodná je spíše širší trubice - třeba 
papírová rourka od toaletního papíru či zkrácená 
rourka od papírových ručníků. Máte?
První způsob je vhodný, jste-li ve dvojici. 

Pomocník drží „oheň“ kterým zvolna přejíždí po 
spodní straně alobalu, který drží v druhé ruce, 
dokud se droga neroztaví. Pozor! Dávka nesmí 
černat! Je to známka spálení a na alobalu zbude 
pouze nepotřebný škvarek :-(.
Vložte si kornout do pusy a rukou si jej přidržujte. 
Pomocník (ohnivák) opatrně nahřívá alobal a 
z dávky se začne uvolňovat proužek výparů. 
(viz. obrázek) Ten kornoutem pomalu nasávejte 
rovnou do plic. Nikoli nejdřív do pusy, jako 
cigarety. Zbytečně byste plýtvali. Vdechujte až 
do plic.
Dávka se odpaří celkem rychle. Pokud „už máte 
dost“ dejte pomocníkovi znamení, aby přestal 
zahřívat. Zhruba dvě sekundy se z alobalu bude 
ještě dávka odpařovat. Můžete jí vysát dalším 
„šlukem“.Pokud jste postupovali správně, na 
alobalu zbyl po dávce jen zažloutlý flíček. Je 
to také známka toho, že jste požili kvalitní 
„materiál“. Pokud na alobalu zbude černá tečka, 
buď jste dávku připálili, nebo to byla droga 
„špinavá“ a saze, které vidíte jsou příměsi, které 
byste si jinak cpali do žil.
Druhý způsob je vhodný, jste-li na kouření 
sami. Alobal přidělejte na kornout (viz.foto) či 
trubici třeba lepicí páskou a postupujte stejným 
způsobem (popsaným výše). Vtip je v tom, že 
máte ruku volnou na držení ohně a druhou si 
přidržujete trubici. Vzhledem k tomu, že alobal 
je přidělaný hned u ústí trubice, kde je také 
nasypána dávka, nemusíte proužek dýmu nikde 
lovit. Dobré je udělat si ještě na trubici dole 
malý otvor, kterým si můžete regulovat přísun 
čerstvého vzduchu. V momentě, kdy se začnou 
uvolňovat výpary, je stačí jen pomalu nasát.
Použít se dá také svíčka či Zippák, který stojí na 
stole a vy držíte v jedné ruce alobal s dávkou, 

• Dávku nasypte na matnou stranu 
alobalu.
• Drogu pouze natavte a jemným 
pohybem zlehka „rozlijte“ po alobalu, ne 
však moc - dávka se pak lépe odpařuje.
• Opatrně zahřívejte alobal, dokud se 
nezačnou objevovat výpary. Dávejte pozor 
abyste si dávku nepřipálili.
• Širší trubička či kornout je lepší než 
cokoli jiného - menší pravděpodobnost, že 
vám „něco uteče“.
• Nejlepší je to s pomocníkem, který alobal 
drží a zahřívá, či s alobalem přidělaným k 
trubici či kornoutu. Případně se dá použít 
svíčka, či Zippák postavený na stole.
• Otvor kornoutu či trubice mějte co 
nejblíže odpařované dávce
• Dračí ocásek vdechujte rovnou do plic

zdroj: heroinhelper.com
Dobrý, ne?
- TRMX -

Nekterá pravidla pro 

kourení z alobalu:

kterou zahříváte a druhou rukou si přidržujete 
trubici u pusy.
Chce to cvik a trpělivost. Nakonec zjistíte, že je 
to lepší, rychlejší a (zaručeně bezpečnější) než 
„šlehání“. Hodně zdaru!
Které drogy se ke kouření hodí nejlépe?
Pervitin, Heroin, Braun - tyto drogy se na alobalu 
krásně roztaví. Pokud ne, je to špína a vyhozené 
peníze. Opium je lepší vypít, nebo kouřit v 
dýmce. 
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dopis synovi: jméno: XY, adresa: 
ulice

Dneska už vím… 
Vím, že jsem ti ublížila, vím že jsem 
ti strkala nos do života, vím, že jsem 
věděla vždycky všechno nejlíp. Ale 
když budeš spravedlivý, tak přiznáš, 
že byly i chvíle kdy nám spolu bylo 
dobře… Teď už to všechno vím a nevím 
jestli bych to dnes udělala jinak, 
protože já to přece dělala tak, jak 
jsem nejlíp uměla… Taky tak, jak 
jsem si myslela, že to bude pro Tebe 
nejlepší….. to hlavně. Já přece vždycky 
chtěla hlavně to nejlepší pro Tebe. 
Dneska už vím, že to nebylo dobře. 
Vlastně už to vím docela dlouho. Od 
tý doby co jsem tě vyhodila. Tehdy se 
ve mně něco zlomilo a já jsem si řekla 
dost. Už se nemůžu a nechci pořád o 
někoho starat. O někoho, kdo o to 
vlastně nestojí. Komu nejde o to být 
se mnou, ale chce se jen najíst a umýt 
a jinak si žít po svém. O někoho, kdo 
mi sice vyčítá můj životní styl, ale 
sám z něj čerpá výhody. Neboj se, nic 
ti nevyčítám. To já tě naučila, že máš 
všechno dostat, že je to samozřejmé. 
Že dostávat je normální a není třeba 
nic dávat, o nic usilovat. Další z 
mých velkých chyb z velké lásky… 
Když jsem Tě vyhodila, bylo to to 
první, co jsem po strašně dlouhý době 
udělala pro sebe. I když to hrozně 
bolelo. Ne, nelituju toho, vím že 
bych to udělala znovu, dnes už to 
vím. Najednou jsem naprosto přesně 
věděla, že je to pro mě to nejlepší. 

A vlastně i pro tebe… Je to zvláštní, 
jak se k tobě pořád vracím, když 
mluvím o sobě. Naše životy byly hodně 
propojený, hlavně od tý doby co jsme 
zůstali sami, bez táty. A mně tak bylo 
dobře. Aha řekneš si, takže jsi to 
dělala hlavně pro sebe. Asi taky…. 
Jasně, že bylo bezpečnější zůstat 
sama s Tebou (a říkat, že se obětuji 
synovi), než hledat nového partnera 
a riskovat, že to zase nebude ono… 
Když tak přemýšlím, k čemu všemu to 
trápení bylo, tak asi proto abych si 
všimla, že jsem tu taky já. Dlouho, 
velmi dlouho jsem se o někoho starala, 
o tátu, o babičku s dědou, když už 
nemohli, o Tebe - a úplně jsem při tom 
zapomněla starat se taky sama o sebe. 
Najednou jsem ale pochopila, že se 
musím osvobodit. Že musím znovu najít 
sebe samu…. Dnes už vím, že je to ta 
nejdůležitější věc v životě - starat 
se a postarat se sám o sebe.
Díky tomu jsem pochopila, že musím 
i Tebe osvobodit z toho nezdravého 
sevření. Ostatně Ty jsi svou „svobodu“ 
našel v tom jak žiješ, i když já to za 
svobodu nepovažuju. Vidíme to prostě 
různě a já to nevydržím nekomentovat, 
když jsme spolu. I proto si myslím, že 
je lepší, že budeme každý sám za sebe. 
Taky proto, že dospělý chlap, který 
žije s maminkou pro mě dospělý není. 
Co ti vlastně chci říct je:
Hrozně bych si přála, abys svět drog 
opustil, ale vím že je to na tobě…
Mám Tě pořád ráda a stýská se mi po 
Tobě i když vím, že spolu nemůžeme 
žít…

Neodmítám Tebe jaké svého syna, ale 
způsob života, který teď vedeš…
Nejdůležitější věc v životě je 
postarat se sám o sebe (moje vlastní 
zkušenost) a já Ti věřím, že to 
dokážeš…
Nemám žádné jiné ambice, než abys 
žil jako „slušný člověk“ což pro mne 
znamená nebát se a nekrást…
Nechci a nebudu Ti už mluvit do života 
i když mi není jedno, jak ho žiješ a 
někdy se bojím, že umřeš… 
Potřebovala bych vědět, že žiješ (ne 
jak žiješ!), tam mi o tom občas podej 
zprávu…
      Tvoje máma

V dopise jsou skutečná přání rodičů, kteří chodí do 
Poradny pro rodiče o.s. SANANIM, zařízení, které 
slouží jako podpora všem, kteří mají ve svém blíz-
kém okolí uživatele drog a musí se s touto skuteč-
ností nějak naučit žít. Jeho klienty jsou tedy nejen 
rodiče, ale i partneři, sourozenci nebo prarodiče 
těch, kteří drogy užívají. Někdy také pomáháme ře-
šit vztahové konflikty v rodině či mezi partnery. Pod-
mínkou však je docházet na terapii „čistý“.
Máš-li takové problémy nebo máš-li ve svém oko-
lí někoho kdo se trápí Tvým braním (a Tebe tím také 
zatěžuje) můžeš mu na nás předat kontakt: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Poradna pro rodiče SANANIM, 
Školská 30, Praha 1
Kontakt možný po telefonickém objednání na 
číslech: 739 268 527 nebo 284 824 234
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V následujícím textu naleznete výčet 
základních metod jak těhotenství 
zabrániti, dle spolehlivosti a vhodnosti 
pro ctěné čtenářstvo seřazený.

>> Coitus interruptus (přerušovaná soulož)
To je vynětí penisu z pochvy před ejakulací 
tak, aby se spermie nedostaly do rodidel ženy. 
Metoda dosti nespolehlivá, vzhledem k tomu 
v jakém stavu se díky drogám vy i váš partner 
můžete nacházeti (těžko pak odhadnout správný 
moment pro přerušení), ale i vzhledem k tomu, 
že z penisu se před ejakulací může bez vašeho 
povšimnutí uvolnit předejakulační tekutina s 
aktivními spermiemi. 
>> Přirozené metody antikoncepce
Jsou založeny na sledování, zda je žena v období 
plodném nebo neplodném. Sex se provozuje 
pouze ve dnech neplodných, ve dnech plodných 
se abstinuje (víte, co to je, že?). 
Spolehlivé určení plodných dnů není úplně 
snadné a podmínkou je, aby žena měla 
pravidelný menstruační cyklus (to se uživatelkám 
drog příliš často nestává) a vedla si řádně alespoň 

rok menstruační kalendář. Kdo tyto podmínky 
splňuje a troufá si mezi sháněním peněz a drog 
či nájezdem a absťákem provádět výpočty 
plodných dní a zároveň určit, který den cyklu je 
právě dnes, nechť si přečte podrobnější návod, 
jež následuje. Ostatní čtenáři laskavě přeskočte 
na odstavec o hormonální antikoncepci. 
V normálním měsíčním cyklu se vajíčko 
uvolňuje (ovulace) jen jednou, zhruba vprostřed 
mezi dvěma menstruacemi. Při pravidelném 
28denním menstruačním cyklu by žena měla 
být přibližně týden po a týden před menstruací 
neplodná, naopak týden uprostřed cyklu, tj. 3 
dny před a 3 dny po předpokládané ovulaci, se 
považuje za období největší plodnosti. Výpočet 
samotný se provádí takto: Určí se nejkratší a 
nejdelší cyklus za posledních 12 měsíců. První 
plodný den se vypočítá jako délka nejkratšího 
cyklu mínus 19. Poslední plodný den je délka 
nejdelšího cyklu mínus 11. Před tím a po tom se 
sex (s určitým rizikem otěhotnění) provozovat 
smí… Dalšími způsoby jak plodné dny nalézt 
je pravidelné měření tělesné teploty vždy za 
stejných podmínek nebo pravidelné sledovaní 
změn struktury vaginálního hlenu. Přesnými 
popisy těchto způsobů nebudu vás zdržovati, neb 
sami jistě uznáte, že to nejspíš nebude nic pro vás.

>> Hormonální antikoncepce
Téměř stoprocentní metoda funguje tak, že 
pravidelné (denně ve stejný čas) polykání tabletek 
obsahující směs ženských pohlavních hormonů 
zabraňuje vajíčku uvolnit se z vaječníku a spermie 
tak nemají co oplodnit. Tablety lze získat na 
předpis, je pro to třeba míti dvorního lékaře 
pro věci ženské a pravidelně jej navštěvovati. 
V apatyce pak za tyto zázračné pilulky musíte 
platit. Obé může být pro leckoho z našich 
čtenářů nepřekonatelným problémem. Jako 
výjimečnou první pomoc lze také jednorázově 
použít hormonální pilulku postkoitální (Postinor), 
kterou je třeba slupnout nejpozději do 72 
hodin po nechráněném pohlavním styku. Čím 
dříve žena pilulku spolkne, tím lépe, účinnost s 
přibývajícím časovým odstupem klesá. Postinor 
je také na předpis.
>> Chemické metody - Nechť naše publikum 
ráčí zbystřit pozornost, již přichází metody pro 
vás vhodnější!
Spočívají v hubení spermií chemickými přípravky 
(spermicidy), na českém trhu je dostupný 
nonoxynol-9 jako Delfen krém nebo pěna a 
Patentex Oval N jako poševní globule (lze v 
apatyce zakoupit bez receptu). Aplikuje se do 

neotehotneti
Kterak
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pochvy bezprostředně před souloží a lze je 
doporučit i proto, že nonoxynol-9 hubí rovněž 
virus HIV! (Jen snad stojí za zmínku, že některé 
dámy si stěžují na nadměrné pěnění těchto 
přípravků, což může komfort soulože mírně 
snižovati). Ale v kombinaci s některou z dále 
uvedených bariérových metod jde o cestu dosti 
spolehlivou! Ještě na tomto místě zmíniti musím 
nitroděložní tělísko, jež zachází se skutečností, 
že přítomnost cizího tělesa v děloze nemožnost 
otěhotnění způsobuje. Jest to metoda spolehlivá 
a bezpečná pro ženu, která již rodila, netrpí na 
výtoky a záněty a žije s jedním věrným mužem. 
Snad dala by se nějaká taková mezi našimi 
čtenářkami nalézti. Tělísko zavede gynekolog při 
snadném ambulantním zákroku. Před rozličnými 
chorobami (kdyby snad věrný muž nečekaně 
selhal) ale tělísko ženu neuchrání.
>> Bariérová ochrana
Kromě pesarů a vaginální hubky jde zejména o 
favorita jednoznačného a pro naše čtenářstvo 
jasně nejsensačnějšího a tím je PREZERVATIV! 
Ten se musí navlékati na ztopořený úd už před 
prvním jeho zasunutím do pochvy. Na konci 
kondomu je rezervoár na ejakulát, který by měl 
být prázdný, neměl by v něm být ani vzduch, 
jinak se zvyšuje riziko prasknutí. Po ejakulaci 
je třeba kondom u kořene penisu přidržet, z 
ochablého penisu může snadno sklouznout a 
hrozí vylití jeho obsahu do pochvy. Opakované 
používání kondomu jest nepřípustné (jako u 
jehel, že?!). Tento skvělý vynález je znám již z dob 
antických, „návleky na úd“ (zvířecí střeva, rybí či 
kozí měchýře) se tehdy používaly jako ochrana 
před pohlavně přenosnými chorobami. A právě 
proto prezervativ doporučuje i náš list šířený 

mezi lidem, jež si libuje v životě plném rizik, kde 
infekční choroby jsou jistě rizikem neposledním. 
Jako ochrana před početím užívá se kondom 
až od století osmnáctého. Vynálezem století 
dvacátého, které se (mimo jiné) vyznamenalo 
výrazným osvobozením a emancipací ženy, je 
prezervativ dámský tzv. Femidon, který můžeme 
rovněž co nejvřeleji doporučit. Také spolehlivě 
chrání před nechtěnýmpočetím i nežádoucí 
infekcí. A navíc k jeho použití netřeba některé 
natvrdlé a nezodpovědné muže poníženě 
přemlouvati k nasazení kondomu. Dnes již si 
žena vystačí sama! Femidon vkládá se do pochvy 
před stykem, překrývá okraje poševního vchodu 
a zachytí ejakulát stejně jako prezervativ. 
Toliko k popisu základních antikoncepčních 
metod. Zvažte, která je pro vás nejpřijatelnější 
a neopomíjejte, že je třeba se chránit nejen 
před nežádoucím početím ale rovněž před HIV, 
syfilidem, kapavkou, žloutenkami a podobně. 
- BLKO -

Dámský prezervativ Femidon
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„Ahoj, Tebe jsem dlouho neviděl, a vypadáš fakt 
dobře!“ Občas vám to v terénu říkáme. Je totiž 
neuvěřitelný, jak je lidské tělo dokonalý sebeob-
novující se organismus. Stačí, abyste na dva tři 
měsíce vysnižovali, nebo strávili dva tři měsíce v 
nějakém rekreačním - buď léčebném anebo ná-
pravném :-) zařízení, a už vypadáte jako ze škatul-
ky... Tím, že nějakou dobu pravidelně jíte a spíte, 
vám zmizí propadlé oči, zahojí se rozdrápaný ob-
ličej, zmizí ekzém, splasknou oteklé ruce a zahojí 
se rozbodané žíly. Až na jedinou věc, která se ne-
hojí tak snadno. Zuby. Ničíte si je jak samotnýma 
drogama, které mají negativní dopad na zubní 
sklovinu, tak špatnou životosprávou. A tím se 
propadáte na pomyslném společenském žebříku 
dolů. Přece jen, i když se hezky oblečete, umyje-
te, abyste na někoho udělali dojem (nebo udělali 
prachy), stačí otevřít pusu, a všechno kouzlo je v 
tu ránu pryč...

- ALA, KACHENA -

Požádali jsme některé klienty Káčka Sananim, 
aby nám zapózovali...Zuby 

delaj cloveka.. .
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5 zásad péče o zuby:

1. Čisti si zuby minimálně dvakrát denně 
(kvůli prevenci chorob je důležité mít 
vlastní kartáček). Ideální je používat i 
ústní vodu a dentální niť. 
2. Nemáš-li po ruce kartáček a pastu, 
nouzově pomůže jablko nebo žvýkačka.
3. Docházej k zubaři na pravidelné pre-
ventivní prohlídky.
4. Když tě bolí zuby, tak to klepky a 
růžový švihák (brufen) nevyřeší. Naopak 
ti hrozí mnohem větší průšvih. Když Tě 
bolí zuby, upaluj k zubaři. 
5. Neubližuj svým zubům při vykroucení 
na perníku (skřípání, cvakání, rozedírání 
si dásní).

Závisloň
Vystupuju z vlaku, na Vršovicích se o zeď opírá týpek, kterému 
je v tento moment všechno jedno. Neuniká pozornosti dvou 
dospívajících slečen: „Hele, malej závisloň!“ Musím se mimoděk 
usmát. Že by změna v teenagerském slangu? Už žádná „fetka“, 
„smažič“, „špína“, ale tak trochu po adiktologicku: závisloň. 
Koukám holkám po nohách, je přece krásné jaro. „Chce to 
nový boty, Terčo, v těhle sem po měsíci už fakt trapná“, glosuje 
jedna z dívenek své starosti. Nojo, někdo je na drogách, někdo 
se cítí pod psa, že už má celých třicet dní staré podpatky. 
Upocený pán v saku nervně štěká do svého PDA komunikátoru 
(dřív se tomu říkalo mobil), už když se tramvaj rozjíždí: „Hele, 
ale tu fakturu proplatíte a pak teprve se budeme bavit dál! 
To je váš problém!“ Nojo, někdo je na drogách, někdo na 
podpatku a třetího droga je moc, kterou dávají peníze. Už je 
tu moje zastávka. Upocenec štěká, dívenky srovnávají ceny 
podprsenek. Kolem mého bloku se belhá babička o holích, 
něco si mrmlá, vidím ji tu denně ve stejnou hodinu. Stařenka 
je zase závislá na své každodenní obchůzce ulicí, možná ji jen 
to ještě drží naživu. Jedou v tom všichni! napadá mě. Ještě, 
že já sám… Kouřím, když mám chuť, napiju se, když mám 
žízeň… Úvahy přerušuje zvonění mého telefonu. Volá mi moje 
přítelkyně, konečně! Cítím, jak mi rudnou tváře a rozšiřují se 
mi zornice. Málem mě srazilo na přechodu auto. „Na čem to 
frčíš, demente!“ slyším burácet rozzlobeného šoféra. No, 
kdybys věděl… 
Někdo je na drogách, jiný zas… Jedeme v tom všichni, každý z 
nás něco potřebuje k chvilkovému pocitu blaženosti. A na čem 
frčíš ty?

- ROS -

Pro srovnání:  takovéto zuby má 
pracovnice holešovického káčka...
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Jsem v tom! (? )
Kdy se začít zabývat možností, že jsi nejspíš 
těhotná? 
Určitě by tě mělo zalarmovat, že jsi nedostala 
menstruaci. Jestli bereš, je ale jasný, že ta nemusí 
být zrovna pravidelná a tak „zpoždění“ možná ani 
nezaznamenáš. Napovědět ti může i to, že máš 
změny nálad a jsi pořád unavená (což se ti ale asi 
občas stává i po několikadenním tahu nebo po 
kvalitním matroši). A tak se můžeš zorientovat 
podle dalších možných příznaků těhotenství jsou 
zvýšená potřeba chodit na malou, výtok a bolesti 
břicha (to může být i příznak zánětu, takže raději 
honem k doktorovi) zvýšená chuť k jídlu (chutě), 
citlivost na pachy a zvýšená citlivost prsou. 

Máš podezření, a co teď? 
Začni tím, že si uděláš těhotenský test, který 
dostaneš v káčku nebo v terénu. Ten ukáže 
těhotenství spolehlivě 2-3 týdny po otěhotnění. 
Neboj se si o ně říkat často, hlavně pokud si na 
tom s menstruací všelijak, čím dřív na to přijdeš, 
tím líp.
Pokud ti test vyjde pozitivně nebo si nejseš jistá, 
co nejdřív se dostav na gyndu, ať víš na čem 
jseš. Jestli nevíš kam zajít, můžeš to probrat s 
káčkařema nebo teréňákama, ti tě mohou k 
doktorovi také doprovodit, když budeš chtít. 

Už je to jistý? Co teď?
Jak už bylo řečeno, čím dřív na to přijdeš, tím 
líp a ať se později rozhodneš jakkoli, je v zájmu 
i tvého zdraví chodit k lékaři na pravidelné 
prohlídky. Rozhodně si nezvyšuj ani drasticky 
nesnižuj dávky drog než se poradíš s doktorem 
nebo jiným odborníkem. Dobrý je nezapomínat 
na čistotu při nášlehu a mít vždycky svoje 
nádobíčko, když něco chytneš, celá situace 
se tím zkomplikuje. Určitě zajdi někam, kde 
se v kombinaci těhotenství a drogy vyznají 
(káčka, teréňáci, substituční centra, stacionář). 
Pomohou ti se v situaci zorientovat, ujasnit si 
jaké máš možnosti a poradí co dělat a na koho se 
obrátit ve všech variantách řešení. 

Chceš si dítě nechat a starat se o něj? Chceš 
aby bylo zdravé? 
Ulice není pro dítě tím nejlepším místem a těžko 
se tam snažit být dobrou mámou. Asi to bude 
chtít pár změn, v káčku a terénu ti rádi poradí, 
kde začít. Také budeš potřebovat pomoc s 
případnou substitucí (lepší drogy legální, než 
drogy z ulice) nebo s odabstinovaním. Do toho se 
určitě sama nepouštěj, mohlo by to dítě ohrozit. 
Snaž se pravidelně a dostatečně odpočívat  a 
pravidelně a dobře jíst, prošlému jídlu a jídlu z 
kontejnerů by ses měla vyhnout. V káčku můžeš 

dostat i speciální vitaminy pro těhotné. Určitě 
se vyhni alkoholu! Buď v pravidelném kontaktu 
s gynekologem, kterému důvěřuješ a který zná 
tvou situaci. 
> Nechceš na potrat, ale dítě nechceš – máš 
možnost dát dítě k adopci. Dokonce můžeš 
porodit utajeně, asi 2 měsíce před porodem tě i 
ubytují. Dodržuj doporučení uvedená v odstavci 
výše. 
> Dítě určitě nechceš – potrat je možný do 12 
týdne, čím dříve se provede, tím menší je riziko. 
Takže je dobrý to začít řešit co nejdřív. Cena se 
pohybuje od 2500 Kč do 4000 Kč. Jestli nemáš 
peníze, tak se poraď v káčku nebo terénu co dál. 

A co na závěr? 
Pokud netoužíš po dítěti, používej kondom 
(ušetříš si i nepříjemnosti s infekčníma 
chorobama) nebo jinou antikoncepci.
- tým K-centra SANANIM -
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Ač je to možná k podivu, současná 
„psí obec“ rozlišuje psí zápasy legální 
a ilegální. Ty legální jsou v podstatě 
vnímány jako adrenalinový sport a 
využívají se k chovatelským účelům. Na 
těchto zápasech psi neumírají, dokonce 
ani není běžné, že pes vychází se 
zraněním – cílem je co nejrychleji položit 
protivníka na lopatky. 
Ilegální psí zápasy jsou však tzv. špička 
kriminálního ledovce. Sázkaření, prodej 
drog a zbraní – to vše je možné na 
zápasech najít. Psí zápasy sice nejsou 
přímo spojeny s gangy, ale jejich členům 
se úvdajně zamlouvají. Na pozadí toho 
všeho nalezneme neobyčejnou krutost 
ke zvířatům. Arénoví psi jsou vychovávaní 
k tomu, aby zabíjeli. Záměrně je v nich 
pěstovaná agrese – vyhladověním, 
bitím, dokonce jsou nuceni celé hodiny 
běhat na běžících pásech. Někteří 
majitelé psům předhazují slabší jedince 
(většinou toulající se křížence o které 
nikdo nepostrádá), aby se na nich 
trénovali - učili se rdousit a trhat. To vše 
proto, aby byl pes co „nejlépe“ připraven 
na život v ringu. Z něho může vyjít jen 
jeden pes. Ten, který prohraje, je buď 
doživotně zmrzačený nebo mrtvý. 
A cena pro vítěze?! Přežije, aby mohl 
bojovat další den...

- HANA -

Psí život :  zápasy

And the winner is...

Nelegální psí zápasy v Praze

„Karel, jeden z Vás se nám v terénu pochlubil... 
Jeho bullteriér se zúčastnil již 3 zápasů. Má 
tedy za sebou 3 vítězství a smrt tří psích 
protivníků. Honorář za start je 6000 Kč. Karel 
nechává svého psa před zápasem důkladně 
vyhladovět a až těsně před bojem mu dá misku 
horké krve...“

Amores Perros
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Nejznámější film o psích zápasech se jmenuje 
Amores Perros (v překladu Láska Je Kurva -:)
Bezdomovec El Chivo, který kdysi opustil 
rodinu i bohatství, skončí po dvaceti letech 
na ulici s výnosným vedlejším příjmem jako 
nájemný zabiják likvidující bez milosti stejně 
bohaté obchodníky, jakým byl kdysi on 
sám. Octavio je naopak chudý mladý muž, 
zoufale zamilovaný do své půvabné švagrové 
a nebezpečně namočený do ilegálních sázek 
na bojové psy. Jeho miláček, pes Cofi, šel 
vítězně ze souboje do souboje už příliš dlouho 
a bylo jen otázkou času, kdy konkurenci dojde 
trpělivost. A tak se teď Octavio řítí městem 
při zběsilé honičce s postřeleným Cofim na 
zadním sedadle a to poslední, co před srážkou 
vidí, je červené světlo na semaforu. 
Režie : Alejandro Gonzáles Inárritu
Hrají : Emilio Echavarría, Gael García Bernal, 
Goya Toledo, Alvaro Guerrero...



Rozkoš bez Rizika

Rizika (R-R) je občanské sdružení, které 
poskytuje služby pro ženy pracující v sex byznysu. 
Prací přímo v terénu - na ulici a v nestátním 
zdravotnickém zařízení, které Rozkoš bez rizika 
provozuje se snaží zmenšovat zdravotní a 
sociální rizika, která sexbyznys přináší. 
Zaměstnanci tohoto sdružení se s námi podělily 
o pár zkušeností, které by mohly čtenářům 
Dekontaminace přijít zajímavé. 

Kdybyste si chtěli dát pizzu či koláč (dle vaší 
chuti), který by představoval celý pražský 
sexbyznys (poskytování placených sexuálních 
služeb), pouliční část tohoto byznysu by tvořila 
velmi malinkatý dílek. Na ulici v Praze během 
terénní práce potkáváme: mladé dívky, starší 
ženy, svobodné, rozvedené, vdané, matky i 
bezdětné, veselé i smutné, Romky i „gádžovky“ 
(Neromky), začátečnice v sex byznysu i zkušené 
profesionálky. Ženy, které pracují na ulici, ale i 
v klubech si často krátí dlouhou chvíli kouřením 

a alkoholem, berou ale i jiné věci - nejčastěji 
pervitin, heroin a subutex. Buď berou proto, aby 
tuhle práci vydržely, nebo si naopak touto prací 
na drogy vydělávají. 
V terénu občas cítíme hněv těch, které neberou, 
na ty ženy, které berou a chodí tzv. „pod 
cenou“ či bez kondomu a jak říkají holky „kazí 
tím kšefty“. Víme, že většina z vás má nějakou 
špatnou zkušenost z ulice, například násilí ze 
strany zákazníka a jiných osob, okradení a tak, 
proto je výhodnější, pokud to alespoň trochu jde, 
být s kolegyněmi z ulice za dobře. To znamená 
spolupracovat a vzájemně si pomáhat – např. 
informovat se o nebezpečných zákaznících, 
zapisovat si SPZ, hlídat, zda se kolegyně vrátila 
z kšeftu apod.

Co doporučit ženám, které berou drogy a čtou 
si tento článek?
Pokud je to možné, shánějte peníze jiným 
způsobem, než prodejem svého těla. Pokud to 
opravdu jinak nejde, chraňte se a vybírejte si, 
s kým jdete „na kšeft“. Stanovte si své osobní 
hranice, na co chcete přistoupit a na co již ne…
Jste to VY, kdo by měl určovat pravidla hry! 
Dodržujte základní pravidla bezpečnosti: mějte 
„zákazníka“ stále (i během styku) na očích, vždy 
použijte kondom a nasazujte ho sama, používejte 
lubrikant (ulehčí vám v práci a zároveň snižuje 
riziko prasknutí kondomu) a nikdy si nedělejte 
výplachy, když kondom praskne. Nikdy nesvolte 
k rizikovým praktikám – žádný sex bez kondomu 
(ani do pusy nebo do zadečku). Vždy mějte 

někoho, kdo ví, s kým a kam jste šla, vydělané 
peníze nemějte u sebe, někde si je schovejte. 
V ideálním případě nepracujte pod vlivem drog 
či alkoholu – jste více zneužitelné a zranitelné. 
Choďte na pravidelná vyšetření na pohlavní 
choroby (1x za 3 měsíce i když nemáte zdravotní 
potíže) – buď do Rozkoše bez rizika nebo na 
specializovaná oddělení na pohlavní choroby 
(např. dermatovenerologie u Apolináře). Běžný 
gynekolog totiž testy na pohlavní choroby 
nedělá automaticky, musela byste o ně zažádat. 
Mějte na paměti, že je pro vás lepší a výhodnější 
chodit na tato vyšetření (i když si možná říkáte, 
že je lepší nevědět), protože většina chorob lze 
vyléčit, pokud se odhalí včas!
Víme, že ne vždy je jednoduché držet se těchto 
všech doporučení, zkuste se prostě co nejvíce 
chránit a mějte se rády!
A když si nebudete vědět rady, budete chtít 
pomoc, obraťte se na nás.

Jaké konkrétní služby Rozkoš bez rizika nabízí? 
Vyšetření na pohlavně přenosné choroby a s tím 
související diagnostika a léčba těchto chorob 
(kapavka, syfilis, chlamydie, ostatní bakterie a 
mykózy), testování na HIV/AIDS. 
Informace o zásadách bezpečného sexu a jak se v 
této profesi chránit, poradna zdravého životního 
stylu. Zdarma poskytujeme kondomy, lubrikační 
gely, těhotenský test z moči. Zdravotní vyšetření 
provádíme každý ČTVRTEK od 16 do 20 hod. 
Sociální služby poskytujeme (zdarma) v 
PONDĚLÍ od 17 do 20 hod (po domluvě i v jiné 
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dny) a v nabídce máme: pomoc v krizi a osobních problémech, individuální setkání 
s psycholožkou, sociálně právní poradenství (dávky, doklady, atd.), doprovod na 
úřady a jiná zařízení, pomoc při hledání zaměstnání a ubytování, zprostředkování 
kontaktu na jiná zařízení, ožnost přijít i jen tak „na kafe“, do sprchy, pro oblečení. 
A v neposlední řadě nabízíme možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš 
(zpěv, tanečky, herectví) a zažít ocenění a úspěch při vystoupeních.

Přijďte do našeho pražského (Bolzanova) nebo brněnského (Vlhká) 
poradenského centra nebo zavolejte na tel: 224 234 453 do Prahy, nebo na 
tel: 545578565 do Brna.
- R-R -

Jaká největší rizika hrozí ženám, 
které se do sexbyznysu zapojí?

• Riziko nemožnosti či neschopnosti sexbyznys po 
nějaké době opustit. Návyk na příjmy v sexbyznysu, 
ztráta jiných pracovních schopností, únava a vyčerpání z 
práce v sexbyznysu – je to začarovaný kruh, ze kterého 
je těžké se dostat. 
• Riziko nákazy pohlavní nemocí (HIV/AIDS, syfilis, 
kapavka, chlamydie aj.) – některé ženy se domnívají, 
že pokud někoho dobře znají (stálý zákazník či partner) 
nemůžou se od něj nakazit – to je omyl. Toto riziko lze 
snížit s důsledností v dodržování praktik bezpečnějšího 
sexu a to jak v práci, tak i doma.
• Riziko užívání návykových látek -„na kuráž“, „aby se 
to dalo vydržet“ a podobně. 
• Riziko zneužívání nebo vykořisťování třetí stranou 
(majitel/ka podniku, pasák/pasačka aj.) – vykořisťující 
pracovní podmínky např. nucení k praktikám, které 
žena dělat nechce, zabavování značné části vydělaných 
peněz (za standard se považuje, že ženě zůstane alespoň 
polovina z ceny poskytnuté služby zákazníkovi). 
• Riziko, že se žena stane obětí trestného činu: 
znásilnění, loupeže, prodání za účelem sex byznysu za 
hranice (obchod s lidmi) aj., může být i k trestnému činu 
svedena (např. krádeže)
• Riziko sociálního odsouzení a vyloučení - společnost 
přeci jen ještě nepovažuje práci v sexbyznysu za práci 
jako jakoukoliv jinou, a tak se mnoho lidí kouká na 
sexuální pracovnice/pracovníky „skrz prsty“.
• Mohou se vyskytnout i problémy v partnerském 
soužití, stres z „dvojího života“ (když partner nebo 
okolí neví, že žena pracuje v sex byznysu.
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Na začátku letošního června dostala naše, 
tedy i vaše, redakce časopisu Dekontaminace 
čestné uznání v ceně Jaroslava Skály. Cena 
se udílí za odborné literární dílo v oboru 
adiktologie (návykové nemoci). Redakce 
převzala čestné uznání na AT konferenci 
v Měříně u Slapské přehrady, kde se ceny 
Jaroslava skály vyhlašují. 
Velmi nás těší, že Dekontaminace zajímá 
nejen vás, naše klienty, ale líbí se i po 
odborné stránce našim kolegům z oboru. 
Dekontaminace vychází již čtrnáct let. Za tu 
dobu je plošně nejoblíbenějším občasníkem 
pro uživatele drog v celé republice. Dnes 
vychází v nákladu 3000 kusů, třikrát až 
čtyřikrát do roka, a šíří jej 35 káček a „terénů“ 
v celé ČR. Přičemž náklad je zcela rozebrán. 
Pokud se vše podaří, náklad ještě zvýšíme. 
Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že s 
námi Dekontaminace ještě dlouho vydrží . 

Za redakční radu Aleš Termer (TRMX) 
(šéfredaktor)

Aleš (ALA) a @leš (TRMX) - hrdí otcové, 
s diplomem a finanční odměnou 3000 Kč

Cestné uznání pro 
Dekontaminaci,

od odborníku!

Otázka první:
Co Vás v poslední době nejvíc 
naštvalo?

Petra: „Nejvíc mne naštvalo, že mi 
došly prachy.“

Lucka: „Nasrali mně lidi okolo. 
Každej každýho je schopnej podělat, 
nikomu nemůžeš věřit.“

Klára: „Nasrala jsem se já, sama na 
sebe.“

Markéta: „Nasralo mně, že nemám 
kde bydlet.“

Renata: „Nasralo mne, jak upadám. 
Braní je na mně čím dál tím víc 
vidět“.

Jana: „Policajti. Zrovna dneska mi 
sebrali a vyhodili všechny stříkačky a 
vysypali drogy.“

Lenka: „Můj chlap mně sere 
dlouhodobě. Má v hlavě jenom fet, 
nic jinýho neřeší, já na něj dělám 

prachy a musím zajišťovat vše 
okolo.“
 
Otázka druhá:
Myslíte si, že je pro ženu život na 
drogové scéně v něčem těžší nebo 
snazší? 

Petra:  „Myslím, že se ženám 
snadněji krade. Ale není pro ně 
bezpečné zde být, lidi si více dovolí.“

Lucka: „V noci pro ně není bezpečno. 
Ale když potřebuje, má žena větší 
šanci, že jí někdo pomůže.“

Klára: „Snáze se dělají prachy, tolik 
chlapů nešlape.“

Lenka: „Je zde pro ženu větší 
nebezpečí, hůř se brání…“

Jana:  „Hrozí jí víc, že ji někdo 
podělá. Žádný výhody nevidím.“

Terénní programy Sananim
- ALA -

Anketa:Ptali jsme se žen, které berou a 
pohybují se na otevřené drogové 
scéně: 



(filcku) jsou až několik centimetrů velké, namodralé 
skvrny. Tyto příznaky se objevují v místech, kde 
veš přežívá a saje, nejčastěji je to ochlupení stydké 
krajiny (rozkrok), podpaží, obočí, řasy a u mužů 
vousy. Veš muňku nikdy nenajdeš ve vlasech, 
protože lidský vlas je pro ni moc tenký, neudrží se 
na něm. 
Nákaza muňkami není žádné závažné onemocnění 
a v naprosté většině případů nepotřebuje návštěvu 
u lékaře. Problém s muňkami by měla vyřešit 
návštěva lékárny a zakoupení volně prodejného 
přípravku. (např. Diffusil H 92-P, Orthosan H). 
Určitě vám s výběrem poradí v každé lékárně. V 
rámci odvšivování je dobré nezapomenout šampon 
nabídnout svému partnerovi či partnerům, ať 
nemusíte problém s filckami řešit za několik dní 
znovu. Doporučuje se také ložní prádlo a oblečení 
vyprat nejméně na 70C, což je teplota, která zničí 
i zárodky vší. Při problémech se svěděním či 
skvrnami použijte některou z volně prodávaných 
antihistaminových mastí, například Fenistil gel.

VYRÁŽKY

Často se v terénu setkávám s dotazem, co na vaší 
nepříjemnou vyrážku? Většinou to souvisí s braním 
pervitinu. Ten prostě kůži (ostatně celému tělu) 
nedělá dobře, to vám asi nemusím zdůrazňovat. 
Jediná rada zní: neškrábejte a nenípejte si žádnou 

Jsem tu s dalším kolem první pomoci. Dneska 
budeme řešit tradiční průvodce životem na ulici.

VŠI

Pokud si nemůžete koupit šampon v lékárně, nebo 
zajít do KC, nabízím recept. Sice ne moc voňavý, ale 
lepší něco než nic… Znáte to :o). Ohřejte ocet a tím 
teplým nebo spíš horkým (co kdo snese) octem si 
hlavu důkladně umyjte, zabalte do ručníku, nechte 
tak půl hodiny a potom důkladně opláchněte teplou 
nebo vlažnou vodou. Octová lázeň těm breberám 
ani jejich hnidám vůbec nesvědčí, hnidy se potom 
musí vybrat nebo vyčesat hřebenem všiváčkem. 

Recept na veš šatní je velmi jednoduchý, VŠECHNO 
vyhodit! Opravdu všechno včetně spacáku, deky, 
matrací …samozřejmě i všechno oblečení. Jedinou 
jinou možností, ovšem obtížně proveditelnou 
(zvláště v případě spacáku a matrací) je všechno 
vystavit teplotě nejméně 100 stupňů. Takže pokud 
se Vám nechce zbavovat oblíbeného trička, můžete 
ho zkusit vyvařit, ale pozor netvrdím, že vyvařením 
se nezničí.

MUŇKY

Po pokousání muňkami vzniká svědění, může se 
objevit i drobná vyrážka. Typické pro veš muňku 

vyrážku špinavýma rukama. NIKDY! Zanášíte tím 
do kůže infekci a vyrážka je pak ještě  nepříjemnější 
(a ošklivější). Při lehčí formě stačí ošetřit ďobance 
konzelínem, vysuší je a pokud hnisají, můžeme vám 
poskytnout Bactroban, nebo Betadin.
Pokud je kůže zhojená, ošetřujte jí nějakým 
vhodným krémem. „Zapatlávat“ poďobaný obličej 
vrstvou make-upu není to pravé. Lepší je nechat 
obličej pár dní volně „dýchat“ a ošetřovat ho jen 
volně dostupnou pleťovou vodou a kosmetiku začít 
používat, až se kůže dá dohromady.

MYKÓZA

A ještě menší dodatek, jako bonus pro ženské číslo. 
Pokud jste nositelka těsných džínů, koupete se v 
kdejakém rybníku, protože se nemůžete hygieně 
věnovat tak často, jak byste potřebovaly, může Vás 
postihnout nepříjemná mykoza. Léčba je poměrně 
jednoduchá. V lékárně je ve volném prodeji, bez 
předpisu, několik účinných vaginálních přípravků, 
které Vám rychle uleví (např. vaginální tablety 
Candibene, krém Clotrimazol). Pokud příznaky po 
léčbě přetrvávají, navštivte určitě gynekologa.

 Přeji vám pěkné léto K.
- KACHENA -

(aneb vši, muňky, filcky, vyrážky a mykóza)
Ach jo...Ach jo...
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Změna v doručování soudních zásilek!
Pokud má někdo aktuálně nahlášenu doručo-
vací adresu na městském úřadě či v kontakt-
ním centru, dojde k nějaké změně? 

Pokud má někdo v evidenci obyvatel uvede-
nou adresu trvalého pobytu adresu 
městského nebo obecního úřadu, 
tak se nic nemění. Jen kdyby sám 
raději nahlásil adresu, kde se fak-
ticky zdržuje a kde má schrán-
ku. Může jít i o adresu u 
známého nebo zaměstna-
vatele, prostě kdekoliv, 
kde je k zastižení, nebo 
kde má schránku se svým 
jménem. Bude ovšem zá-
ležet na tom či onom úřadu 
nebo kontaktním místu, na-
kolik bude ochotné přebírat 
jeho poštu nebo výzvy, že 
si má na poště něco vyzved-
nout. Jsou kontaktní místa, 
která dokonce zřizují pro své 
„klienty“ schránku, jiná pouze 
přebírají výzvy, na základě 
kterých si „klient“ může 
zajít na poštu. 
- ALA -

1. července 2009 vstoupí v účinnost novela ob-
čanského soudního řádu. A může se výrazně 
dotknout těch z Vás, kteří se snažíte prodlou-
žit si pobyt na svobodě nepřebíráním soudních 
obsílek. Zeptali jsme se za Vás na ministerstvu 
spravedlnosti.

Co se změní od 1. července pro ty, kteří se do-
posud snažili vyhnout převzetí soudní obsílky? 

Bude platit tzv. fikce doručení, což znamená, že 
soudní zásilka se po splnění zákonných podmí-
nek bude považovat za doručenou, i když zůsta-
la příjemcem nepřečtena. Pokud se někdo do-
sud vyhýbal převzetí, nastane pro něj od 1. 7. 
2009 změna v tom, že mu bude zásilka doruče-
na na tzv. evidenční adresu. To je adresa, kterou 
má dotyčný uvedenou v evidenci obyvatel jako 
adresu pro doručování a kterou nahlásil na obec-
ním úřadě. Pokud takovou nenahlásil (což bude 
zřejmě i případ těch, co se vyhýbají), bude se mu 
doručovat na adresu trvalého pobytu, ať se tam 
zdržuje nebo ne. A ať si zásilky vyzvedává, nebo 
ne. Tak už se nikdo nebude moci převzetí zásil-
ky vyhýbat a brzdit soudní projednání věci s odů-
vodněním, že se na adrese trvalého pobytu ne-
zdržoval. 
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Terénní programy SANANIM 

mail: street@sananim.cz
Pohybujeme se 
každý všední den 
od 14:00 do 17.00 
a od 18:00 do 19:00 
v centru Prahy.

Nabízíme: 
● distribuci injekčních stříkaček, doplňků a zdra-

votnického materiálu
● první pomoc a minimální zdravotní ošetření
● poradenské služby a krizovou intervenci
● informační materiály včetně časopisu Dekon-

taminace
● zprostředkování služeb jiných zařízení

Kontakt je možné si domluvit 
na telefonu: 603 209 948, nebo pokud 
se pohybujete na Praze 13 na čísle: 774 002 235.

Kontaktní centrum SANANIM

Osadní 2, Praha 7,  tel. 283 872 186, 
mail: kacko@sananim.cz

Provozní hodiny: 
Po 13:00 – 20:00, Út – ČT     9:00 – 20:00, 
Pá  13:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření)
So-Ne 13:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření)

Nabízíme: 
● výměnný program injekčních stříkaček 

a doplňků,
● informace o bezpečném braní a bezpeč-

ném sexu
● předléčebné poradenství
● zprostředkování všech typů ambulantní 

i rezidenční léčby (včetně detoxifikace)
● základní zdravotní ošetření
● testy na infekční nemoci

Denní stacionář Sananim

Janovského 26, Praha 7, 605212175, 220803130

Motivační skupina

Přemýšlíš, jak dál naložit sám se sebou? Uvažu-
ješ o léčbě? O detoxu či substituci? Potřebuješ 
pomoc při kontaktech s úřady nebo splácení dlu-
hů? Nebo jen neví jak dál a hledáš nějakou novou  
možnost jak zkusit něco změnit? 
Kažé úterý a čtvrtek od 10.30 do 12.00  v Denním 
stacionáři Sananim. 

Program  pro těhotné ženy a matky s dětmi

Jsi těhotná nebo máš dítě? Chceš vědět, ja mů-
žeš svému dítěti i sobě pomoci? Hrozí ti problé-
my s úřady? Bojíš se, že o dítě přijdeš? Nevíš si 
rady? Uvažuješ o změně nebo léčbě? 
Zavolej nebo rovnou přijď vždy v úterý od 9 do 16 h.

Občanské sdružení SANANIM, vydávající časopis Dekontaminace, je jed-
nou z největších nestátních organizací v České republice, poskytující služ-
by v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. 

Pro aktivní uživatele drog  a lidi přemýšlející o léčbě jsou určeny tyto služby: 

www.drogovaporadna . c z
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Terénní programy

místo pro Váš kontakt:

K- CENTRUM SANANIM 
Osadní 2, Praha 7, tel. 283 872 186 
Pá, So, Ne, Po 13-20, Út - Čt 9-20
Po-Čt 13-18 Kontaktní místnost

DROP IN 
Karolíny Světlé 18, Praha 1, 
Tel.: 222 221 431, Po – Čt 9 – 17:30, pá 9 – 16 

STAGE 5 
Mahenova 4, Praha 5, St – Ne 13 – 18 
(kontaktní i výměnná místnost) 
Tel.: 257 217 871, 605 319 926 

K- CENTRUM BRNO 
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524
Po–Čt 9–18, Pá 9 – 15

K- CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ 
Pospíšilova 698, Tel. 495 513 977
Po-Pá 9-18 (kontaktní místnost 13-18 hod.)

K-CENTRUM PARDUBICE
Češkova 2701, Tel.: 466 265 207
Po-Pá 9-18 (kontaktní místnost 13-18 hod.)

K- CENTRUM CPPT PLZEŇ
Havířská 11, tel. 377 421 374,
731 522 288, Po - Pá 10 - 18 
kontaktní místnost Po,St,Pá 12-15 hod

K- CENTRUM KOLÍN 
Kutnohorská 17, 
tel.: 321 71 50 04, mobil: 777 847 071, 
Po - Pá 10 - 18

K- CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 47/13, 
Tel.: 475 211 483, 475 210 626, 
Po – Ne: 14 – 18 

K- CENTRUM Olomouc
Sokolská 48, 
Tel.: 774 991 625, 585 220 034 

K- CENTRUM NYMBURK 
Velké Valy 995, Tel.: 325 514 424 
Po – Čt 10 – 17, Pá 10– 16 

K- CENTRUM MLADÁ BOLESLAV 
Ptácká 162, tel.: 326 303 468,
Po,St,Čt, Pá.:10 – 17, Út 12– 17

K- CENTRUM MLADÁ BOLESLAV 
Ptácká 162, Tel.: 326 303 467 
Po - Pá 10 – 17

K– CENTRUM HÁJEČEK České 
Budějovice
F.A. Gerstnera 2, Tel.: 386 350 169 
Po-Pá 10-18,  Ne 15 – 17 (pouze výměna)

Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního injekčního náčiní, 
distribuce informací o věcech spojených s užíváním drog, základní 

zdravotní ošetření, případně hygienický a potravinový servis.

Praha -  TP Sananim
Po – Pá 14 – 19 Centrum, tel. 603 209 948
Út, Pá 14 – 19 Praha 13, tel. 774 002 235 

Praha - No Biohazard, 
Po, St, Čt, So, Ne 16 – 19
Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8, tel. 605 883 994

Praha - Streetwork Drop-in, 
tel.: 731 315 214
Po – Pá 12 – 18 Centrum, Praha 5
Po, Čt 22 – 24 Hlavní nádraží
So, Ne 14 – 16 Centrum

Praha - TP Eset – Help,  tel.: 721 240 191
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4

Brno - TP Podané ruce, tel. 776 377 734
Po – Út 13:00 – 19:00, Pá – So 13:00 – 22:00

Čáslav, Český Brod, Kolín, Kutná Hora,  
Pečky, Zruč nad Sázavou - os. Prostor
tel. 777 65 00 30 

Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Čelákovice, Bran-
dýs nad Labem, Be¬nátky nad Jizerou
CTP Semiramis tel.: 728 245 196, 

Bělá pod Bezdězem, Lysá nd Labem, 
Sadská, Milovice, Mělník, Poděbrady, 
Městec Králové - CTP Semiramis
tel. 724 087 925, 

Hradec Králové a okolí - TP Laxus
tel.: 776 626 309

Pardubice, Chrudim, Prachovice, Sku-
teč, Hlinsko, Přelouč, Chvaletice, Proseč
TP Laxus o.s.. 
tel. 774 626 302

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lan-
škroun, Letohrad, Králíky, Žamberk, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Polič-
ka, Moravská Třebová - TP Laxus
tel. 774 626 301

Olomouc, Šternberk, Litovel
TP Podané ruce
Olomouc,  tel. 776 778 132
Šternberk, Litovel, 
tel. 776 778 263

České Budějovice, Týn nad Vltavou
Jihočeský streetwork
tel: 723 527 512

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materál, základní 
ošteření, poradenství, krizová intervence, sociální práce, první pomoc. 

Informace o léčbách, bezpečném užívání drog, bezpečném sexu.

Kontaktní centra



I.E.S. Institut expertních služeb, Sdružení Podané ruce, o.s.

Vás zve na vzdělávací akce PODZIM/ZIMA 2009.

Přehled plánovaných kurzů na toto období naleznete na stránce:

http://www.podaneruce.cz/cz/ies/kurzy

Nabízíme také vytvoření kurzů „na klíč“ na základě potřeb Vaší organizace. 

Pro více informací navštivte naše internetové stránky nebo nás kontaktujte na:

I.E.S. - Hapalova 22, Brno 621 00
tel.: 541 225 188, mobil: 777 916 277

email: ies@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz


