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e lep í, kd ž mám ozpu těnou 

dávku v m l m množství vod . 

en nájezd je p k silněj í.

Pe vitin není sko o vůbe  

nebezpečn . eznám mo  lidí, 

kte  b  se p edávkov li.

bs es se udělá vžd k  t m, k m si 

pí hám. elku není nebezpečn , dv  už 

mi p skl  po vi áku, jeden mi v ízli 

v nemo ni i. e hno v pohodě.

Spím s holkou bez kondomu už dlouho, 
nevím jestli mám „Céčko“. Podle mě 

můžeme mít společné nádobíčko.

To je iluze zprostředkovaná mozkem. Množství drogy v dávce je pořád stejné, tedy účinek drogy je stejný. Koncentrovaný „nášleh“ poškozuje žíly a také snadněji vede k předávkování.

Pervitin patří k nejnebezpečnějším drogám vůbec (v jistém smyslu dokonce více než opiáty). Je podobně jako alkohol neurotoxický jed, který trvale poškozuje nervový systém a vnitřní orgány. Na předávkování se umírá zřídka, avšak velmi bolestivě. O to krutější smrt to je. 

Absces se skutečně udělá nejčastěji v místech kam si „toxíci“ 
píchají. Absces se však může udělat kdekoli v těle. Nejsou 
výjimkou abscesy na vnitřních orgánech. Většinou jsou 

zasaženy plíce, játra, cévní, nebo nervový systém. Takové 
abscesy často končí celkovou otravou a selháním organismu.

Přenos HCV „klasickým“ pohlavním stykem je zatím 
nepotvrzený. Na rozdíl od nechráněného análního 

styku, kde k nákaze dochází přímým kontaktem s krví, 
podobně jako při sdílení „nádobíčka.“

P
robouzím se asi v  deset. Přesně nevím, jakej je den, ale to je vcelku jedno. Ležim ve 
spacáku a pomalu se probírám. Oči zavřený, ale jsem vzhůru. Rád bych ještě ležel, ale 
myslim na ten upatlanej kousek tablety, kterej mám schovanej v kapse uvnitř spacáku. 
Už jsem se totiž kolikrát probudil obranej o  všechno, včetně papírů, prachů a  drog. 
Všechno důležitý spí se mnou, zapnutý zipem. Některý chlápky už taky vysypali a obrali 
i  o  ten spacák, když byli třeba zklepaný na gumu. Podvědomě zkontroluju přítomnost 
tablety v  kapse. V  tu chvíli nejdřív ztuhnu. Pak zařvu: „Kurva!“ Vylítnu na nohy 
a okamžitě vysypávám spolubydlícího ze spacáku. „Ty svině!“, řvu na něj. „Co děláš?“, 

ozve se ospale z  rozcuchanejch vlasů spolubydlícího. „Podělals mě vo subáč, když sem spal!“ Zuřím při 
představě, že než si dám, tak strávím „iks“ hodin sháněním někoho s eskama. Najednou se mi zatmí před 
očima, a pak dvakrát rychle po sobě blejskne. Zavrávorám pod překvapivou silou dvou úderů pěstí. „Seru 
na tvuj subáč pitomče.“ „Beru perník!“ V  hučící hlavě se mi rovná, že má pravdu. Jenže já myslim jen 
na to esko. I  kdyby mi ten subáč nesebral, tak ho stejně nemám. Vztekle nakopnu spacák a  vylezu před 
squat. S  opuchlým okem vypadám náramně. Takhle se nedaj pořádně dělat prachy. Na hovno. Přemáhá 
mě sebelítost. A  tak tam napůl naštvanej, napůl fňukající sedim, a  na všechno bych se nejradši vykašlal. 
Půjdu se umejt do káčka, zeptám se tam na nějakej detox. Na tohle už vážně kašlu. Ale nejdřív to esko…           

Hezké léto a pevnou vůli při rozhodování směrem k abstinenci přeje redakce Dekontaminace.
TRMX
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Následující zkušenosti jsou 
výpovědi několika klientů, kteří 
jsou aktuálně v léčbě v terapeu-
tické komunitě. Jejich zkušenosti 
jsou různé, tak jako detoxy, ve 
kterých se léčili. Lidé mají často 
strach z něčeho, co neznají, mají 
své představy a obavy. Cílem 
těchto příběhů je nabídnout 
konkrétní zkušenosti, jak to 
probíhalo, jak to tam vypada-
lo, zážitky, překvapení i  rady 
a doporučení, jak to zvládnout.

MAGDA  Bra la  j s em 
3/4 Subutexu 

(6 mg), perník a vždy tak plato 
neurolů. Na detoxu jsem byla 
dvakrát. Poprvé to bylo na 
5 dnů a pak jsem šla dál 
v léčebně do pobytové léčby, 
podruhé to trvalo 10 dní 
a pokračovala jsem do ko-
munity. Jenom jednou jsem 
zažila nepříjemný absťák, 
měla jsem křeče, nemohla 
jsem nic. Naštěstí si toho 
všimli a dali mi injekci, která 
mě úplně uvolnila. Celkově 

mě medikovali dost, ale léky 
jsem pak postupně vysazovala. 
Přišla jsem a náhodou mě vzali 
hned. Mohli jsme oficiálně chodit 
kouřit 5x denně, ale vlastně spíše 
záleželo na tom, jaká sestra tam 
byla, někdy jsme mohli jít i 10x 
za den si zakouřit. Prostředí je 
tam zvláštní - všude bílá barva, 
kachličky, měli tam i kameru. 
Pořád na nás někdo dohlížel. 
Celý dny jsem vlastně ležela, ráno 
byla vizita, kde doktoři rozhodli, 
zda už bych mohla do režimové 
léčby. Byla tam knihovna, tak 
se dalo aspoň číst a hrát karty, 
jinak docela nuda. Podle mých 
zkušeností i zkušeností jiných, 

to chodí tak, že jak se chováš 
ty, tak se bude personál chovat 
k tobě. Jde s nimi dobře vyjít, ale 
dokážou být i pěkně nepříjemný.

JIRKA Já jsem hlavně 
hodně pil, několik 

litrů vína denně, do toho perník 
a benzáky. Na detoxu jsem byl 
dvakrát, jednou na dva a podruhé 
na tři týdny. Byl jsem hodně 
zničenej z ulice. Poprvé jsem 
byl nervózní z toho, jaký to tam 
vlastně bude, ale překvapil mě 
moc milý personál. Lidi, co se 
tam léčili, byli taky fajn, chytil 
jsem dobrou partu. Každou hodinu 
jsme mohli jít kouřit, sraz byl ve 

třičtvrtě na každou hodinu 
a pak se mohlo deset minut 
kouřit. Kafe jsme mohli pít 
neomezeně, je tam varná 
konvice volně dostupná ve 
společenské místnosti. Někdy 
jsem ale vypil třeba i 12 kafí, 
trochu jsem si nahrazoval 
pocity z drog. Na to jsem 
ale přišel až potom v léčbě. 
Ve společenský místnosti je 

KOUSEK TEORIE
Detoxifikace je proces, kdy se fyzické 
tělo člověka zbavuje drog, tj. stává se 
"čistým". Existují na to specializovaná 
zařízení - detoxy neboli detoxifikační 
jednotky. O těch bude v tomto článku řeč. 
Tato zařízení jsou určena především pro 
zvládnutí odvykacího stavu (absťáku) 
a intoxikace.  Často jsou prvním krokem, 
po kterém následuje další léčba (léčebna, 
komunita) ve chvíli, kdy má člověk 
negativní toxikologii (nemá v těle drogy). 
Detox může být první krok, který změní 
celý váš život. Krok zdánlivě malý, ale 
vyžadující hodně odvahy. Detoxů je po 
České republice více, jsou buď součástí 
psychiatrické léčebny, nebo nemocnice. 
Obvykle jsou to klasická lůžková oddělení 
s přísnými pravidly. Zpravidla pobyt 
na detoxu trvá deset až čtrnáct dní, 
někdy i déle, třeba při od abstinování 
z buprenorfinu (Subutex). 

taky televize a DVD přehrávač, takže 
zkušení recidivisti tam nastupovali 
s taškou plnou filmů na DVD, aby 
bylo na co koukat. Na procházku 
se jde jednou denně po parku, to je 
moc příjemný, že člověk není pořád 
zavřenej. Na pokoji jsou 3 nebo 4 lidi, 
je tam klasická nemocniční postel 
a noční stolek, osobní věci jsme 
měli na chodbě zamknuté ve skříni. 
Záchody i sprchy byly pěkný, nebylo si 
na co stěžovat. 
Pro lidi, co na 
tom byli hodně 
špatně, jako 
třeba já ze 
začátku, tam 
byl pokoj, který 
měl jednu stěnu 
prosklenou, 
aby mohl per-
sonál dohlížet, 
jestli jsou lidi 
v pořádku. Prý 
už tam dlouho 
nikoho nekurtovali. Já to nikdy 
nezažil. Většina lidí tam bere nějaký 
léky, já si občas zašel pro Atarax. 
Každý den byla ranní a večerní ko-
munita, hodně se tam mluvilo, jak 
komu je, spíš po zdravotní stránce. 
Když jsem tam šel podruhé, tak 
mě příjemně překvapilo, že si mě 
pamatovali z první léčby. Tenkrát 
jsem odešel ve zlým, ale nic mi 
nevyčítali. Vlastně se není čeho bát, 

není tam nic, co by člověka bolelo, 
je tam často i zábava, a ten režim 
byl vlastně velký plus. A taky mě 
tam dobře připravili na léčbu na 
oddělení a pak dál.

KAREL Já šel vlastně na de-
tox, protože už jsem 

byl moc a potřeboval si odpočinout. 
Bral jsem perník dlouho v kuse, byl 
jsem asi v psychóze, 8 dní jsem nes-

pal. Na detoxu 
jsem pak spal 
skoro pořád. 
Říkal jsem si, 
že se dám do 
kupy a  zase 
půjdu.  Ale 
nakonec jsem 
to přehodnotil 
a už jsem pátý 
měsíc v léčbě. 
Vstup na de-
tox byl ale 
náročnej. Přes 

příjem jsem šel rovnou na uzavřený 
oddělení, tam mě kompletně umyli 
a desinfikovali, vypadal jsem totiž 
šíleně. Bylo mi tam sklíčeně, cítil 
jsem se úplně odřízlej od světa. Je 
tam kamera, já tam byl tři dny a pak 
mě poslali na otevřený detox. Tam 
už to bylo lepší, začal jsem mít hlad 
a pořád jedl. Po dvou týdnech jsem 
šel dál. Na detoxu je oficiálně zákaz 
kouření, ale byl tam záchod, kde 

se o tom vědělo a tolerovalo se to. 
Hodně jsem tam spal, kecal s klukama, 
občas si četl, televize byla jen večer. 
Byli tam skupiny s terapeutem nebo 
samořídící skupiny pro klienty. Bral 
jsem to jako místo, kde si odpočinu 
a najím se. Je to dobrý místo pro 
lidi na dně.

ŠÁRKA Na detox mě přivezl 
přítel na motorce. 

Vůbec se mi tam nechtělo. Pořád se 
mě ptali na to samý. Před nástupem 
jsme si dali s přítelem naposledy spolu 
perník, takže jsem byla hodně najetá. 
Nebyl to dobrej nápad, nedoporučuju. 
Ležela jsem na pokoji s dalšíma 5 
holkama, koukala na strop a měla 
jsem pocit, že to nikdy neskončí. Pak 
jsem ale usnula, spala jsem dlouho, 
a když se probudila, tak jsem byla 
vzteklá, ale sestřičky to snesly. 

GABČA  Na detoxu jsem byla 
čtyřikrát, poprvé 

před 11 lety. Vždy to trvalo kolem 
5 dní, já se od perníku snažila absti-
novat už před detoxem a trochu se 
to i dařilo. Když jsem byla na ulici, 
tak jsem se na detox vysloveně těšila. 
Byla jsem rozlítaná a mohla si tam 
konečně odpočinout. Detox jsem 
vlastně vždy skoro celý prospala. 
Jen poprvé jsem měla strach, že mě 
budou připoutávat nebo tak, ale bylo 
to úplně jinak. Na záchodě se dalo 

kouřit, ale nebylo moc co, občas nám 
někdo hodil přes okno cigarety. Bylo 
tam hodně alkoholiček, ale byla to 
fajn skupina. Hlavně jsme pořád 
řešily naše životní příběhy a naše 
chlapy. Vždy všem říkám, aby se 
nebáli do toho jít, je to jen na pár 
dní. Pak jde člověk do režimovky 
a tam je to mnohem lepší. Nikomu 
tam hlavu netrhaj, i když vědí, že 
nejsme svatoušci. Potkala jsem tam 
i zajímavý lidí, pár hereček a tak.

LUCKA  Já byla na detoxu 
mockrát, procestovala 

jsem celou republiku. Někdy to bylo 
jen na pár hodin nebo pár dní, to 
jsem odcházela na revers. Když jsem 
brala hodně Subáče, tak byly detoxy 
dlouhý. Ale někde fakt umějí postupně 
vysnižovat Subutex nebo benzáky, 
nedělají stresy a absťák se pak dá 
zvládnout bez problému. Hodně mě 
bavily skupiny zaměřený na kreslení 
a pocity. Povídali jsme si o  tom, 
co nám cinká v uchu, co nám běží 
v hlavě, nebo co s náma pohne. Byla 
to sranda. Byla tam kuřárna nonstop, 
takže když člověk nemohl spát, v klidu 
si šel zakouřit. I se setřičkama byla 
někdy sranda, pouštěly nám třeba 
písničky na přání. Cítila jsem hodně 
jejich osobní přístup. Člověk musí mít 
pevný nervy a říkat si, že to půjde, 
neděsit se - jsou tu dobrý detoxy, kde 
jde domluvit postupný vysnižování.

DETOX neb deto i ik ční  
jednotky a detoxifikace

drogy, alkohol a léky, které nemáte 
na předpis, pomůcky k aplikaci drog, 
zbraně a nebezpečné předměty – zr-
cátka, pásky, provázky. Dále cédéčka, 
dývka, kazety, empétrojky, a jiné 
přehrávače, rádia, knihy, hračky, 
notebooky, hudební nástroje, zkrátka 
nic v čem by se i teoreticky daly ukrýt 
drogy, nebo mohly být předmětem 
směny za drogy či neordinované léky.

běžné toaletní potřeby pro osobní 
hygienu v neporušeném originálním 
balení: toaletní papír, břity (ne břitva, 
žiletky), ručník,  mýdlo, šampón, 
hřeben, kartáček, pasta, spodní prádlo, 
ponožky, přezuvky, sešit, psací potřeby, 
peníze (jen malé částky). Cigarety 
také v originálním obalu.
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DRUHY INZULÍNEK 
B.BRAUN

U40 – objem 1ml, 40 čárek,  
jehla 12 x 0,3 mm, červ. víčko

U20 – objem 0,5 ml, 20 čárek, 
jehla 12 x 0,3 mm, červ. víčko

U100 – objem 1ml, 100 čárek, jehla 
12 x 0,3 mm, oranž.víčko

U50 – objem 0,5ml,  
50 čárek, jehla  

                     12 x 0,3 mm, oranž. víčko

Stříkačky jsou baleny buď po jedné 
v blistru (bez víčka pístu), nebo po deseti 

kusech (s víčkem pístu) v pytlíku. Všechny 
jsou osazeny stejnou jehlou, liší se pouze 

objemem a „čárkováním“, podle něhož jsou 
rozlišeny barvou víčka jehly.

B  BRAUNKA
provozy i v jiných zemích, většina výrobků 
nesoucích jméno firmy je vyráběna zde 
v Německu. Později ve 20. století přibyla 
výroba infuzních setů – infuzní nádoby 
a roztoky, jehly a kanyly. Dnes firma v mo- 
derních ekologických provozech vyrábí celý 
sortiment lékařské techniky a pomůcek. 
Od jehel až po dialyzační pumpy a umělé 

klouby. Továrna v Melsungenu je automa-

tizovaný provoz na výrobu infuzních setů, 
vypadá z venku jako rekreační zařízení. 
Moderní architektura zapadající do 
okolní krajiny, žádné šedivé montované 
kostky. Uvnitř budov se nacházejí 
počítači řízené robotické linky. Občas se 
v továrně mihnou i lidé. Ale ty zahlédnete 
víceméně jen u počítačů, kterak zmíněné 
výrobní linky programují. Opravdu velmi 
zajímavé je vidět v práci plně automati-
zovaný skladový systém, kde v hale veliké 
jako sídlištní panelák jezdí sloupy jeřábů 
a za tichého hučení bez přítomnosti lidí 
přeskupují palety s výrobky podle druhu 
a data expedice. Tato zahloubená budova 
je centrální sklad, odkud putují všechny 
výrobky se značkou B.Braun do celého 
světa. Tedy i k nám do káček a následně 
k vám do kapes a rukou.

Pro toxíky ideální?

Braunky mají oproti jiným inzulínkám 
pro intravenózní uživatele drog 
několik výhod. V  zásadě jde  
o B.Braunem patentovaný „trojbrus“ 

hrotu jehly, který se méně tupí a ohýbá 
do „háku“, lépe proniká kůží a zanechává 
minimální „díru“. A další, asi nejdůležitější 
vlastnost je, že lze oddělit bezpečně a sterilně 
(bez dotyku rukou) celou jehlu. Takže při 
rozdělávání a natahování dávky nedochází 
k její kontaminaci mikroorganismy z okolí. 
Zkrátka se nasadí až těsně před vpichem, 
čímž se stává aplikace drogy mnohem méně 
rizikovou. Ale samozřejmě ne zcela bez 
rizika! A která inzulínka je nejlepší 
podle vás?

P.S.:Někdy se setkáváme při výměně 
střtíkaček a  jehel s  tím, že si někteří 
uživatelé stěžují, že jsou některé braunky 
„jiné, blbější“. Většinou se jedná o případy 
kdy uživatel dostane do ruky braunku s ji-
nou stupnicí, jinou barvou víčka jehly, nebo 
jinak zabalenou. Obvykle uživatelé tvrdí, 
že jsou „delší, kratší, tenčí, tlustší, tupější 
než…“ Podle vyjádření firmy B.Braun 
se vyrábějí jehly pro všechny inzulínky 
v jednom stroji a v jednom rozměru, takže 
je něco takového vyloučeno. Mohou se 
objevit zmetky, které proklouznou při 
výstupní kontrole. Ale to se stává zcela 
výjimečně. 

je jen jednaje jen jedna
Rolls-Royce?

Firma B.Braun je dlouhodobě 
hlavním z  dodavatelů 
inzulínek do nízkoprahových 
programů pro uživatele drog. 

Během let se tyhle inzulínky staly 
mezi uživateli velmi populární. 
Pamatujete se ještě na staré Braunky? 
S modrou stupnicí, růžovým víčkem, 
hranaté tělo s velkýma „uchama“ 
a velkým pístem. Někteří uživatelé 
na ně nedají dopustit, přestože byly 
vyráběny ještě po staru. Dneska 
by je myslím nikdo nechtěl. Měly 
celkem velkou a tuhou jehlu. Na 
druhou stranu jejich hranaté „tělo“ 
dobře padlo do ruky, stříkačka se 
„nekutálela“ po dlani. Slyšel jsem, 
že někdo z klientů použil přirovnání 
k Rolls-Roycu. Vzpomínáte taky?

Zvyk je železná košile

Od roku 2005 se vyrábějí 
„nové braunky“, tedy 
inzulínky od B.Braun, 
tak jak je známe dnes.  

 
Buď zapečené v  blistru, nebo  
po deseti kusech v multipacku.  
Vzpomínám kolik protestů uživatelů 
jsme tenkrát při přechodu na „nový 

typ“ inzulínek slyšeli. V jednu chvíli 
chtěli dokonce psát petici za zacho-
vání "starých braunek". Dneska už je 
všechno jinak, a „nové braunky“ jsou 
v oblibě na špici. Mnozí uživatelé 
možná ani jiné inzulínky neznají. 
A z těch starých by asi byli „vedle“. 
Musím říct, že časem se inzulínky 
„braunky“ staly pojmem. Proto 
jsme se rozhodli, že se vydáme do 
německého města Melsungen, kde 
firma B.Braun sídlí. 

Z lékárny do fabriky

Společnost B.Braun je rodinný 
podnik, který byl založen 
v 19. století. Počátkem byla 
lékárna v centru Melsungenu. 

Přestože má dnes již B.Braun některé Továrna B.Braun v německém Melsungenu

0,3 mm, oranž.víčko

U50

tizovaný provoz na výrobu infuzních setů, 
vypadá z venku jako rekreační zařízení. 
Moderní architektura zapadající do 
okolní krajiny, žádné šedivé montované 
kostky. Uvnitř budov se nacházejí 
počítači řízené robotické linky. Občas se 
v továrně mihnou i lidé. Ale ty zahlédnete 
víceméně jen u počítačů, kterak zmíněné 

čímž se stává aplikace drogy mnohem méně 
rizikovou. Ale samozřejmě ne zcela bez 
rizika! A která inzulínka je nejlepší 
podle vás?

P.S.:Někdy se setkáváme při výměně 

(TRMX)



NULTÁ FÁZE 
(Němčice: 4 týdny, 
Karlov: 2 týdny) nebo 
také „rozkoukávací 
fáze“ je období, v jehož 
průběhu se sžíváte 
s chodem a pravidly 
léčby, poznáváte se 
s ostatními a hledáte si 
své místo ve skupině. 
Abyste na to měli klid 
a nemuseli řešit nic 
jiného, tak si během 
těchto prvních dní 
s nikým netelefonujete 
ani nedopisujete. Jste 
zapojeni do programu 
a práce, ale ještě 
nemáte právo hlasovat 
o chodu komunity. 
S vysvětlováním toho, 

jak to v komunitě 
chodí, vám pomáhá 
starší bratr nebo 
sestra (někdo, kdo je 
v komunitě delší dobu).

PRVNÍ FÁZE 
(Němčice: 3 měsíce, 
Karlov: mladiství 1-2 
měsíce, matky 3-4 
měsíce) je obdobím, 
během něhož se už více 
sžíváte s komunitou, 
měli byste postupně 
získávat dovednosti 
spolupracovat se sku-
pinou, vyjadřovat se 
k dění v komunitě. 
Srovnáváte si vztah 
k předchozímu životu 
a na základě toho 
byste měli formulovat 

a začít řešit svá témata či 
závazky z minulosti – dluhy 
apod. I nadále se podílíte 
na práci kolem domu, máte 
na starosti své úkoly. V této 
fázi již můžete komunikovat 
s okolím (písemně, tele-
fonicky), ale návštěvy zatím 
povoleny nemáte. Vyjet mimo 
komunitu můžete, ale vždy 
v doprovodu staršího klienta. 
V případě, že byste se dostali 
do těžké situace, tak vám ji 
pomůže zvládnout.

DRUHÁ FÁZE (Němčice: 
4-6 měsíců, Karlov: mladis-
tví 3-4 měsíce, matky 2-4 
měsíce) je nejdelším, ale také 
nejdůležitějším obdobím 
léčby. Váš život se začíná více 
přibližovat skutečnému životu 
venku. V rámci chodu komu-
nity postupně plníte všechny 
zodpovědnější funkce – šéf 
baráku, šéf kuchyně, šéf 
zvířat a zdravotní rada. 
Přijímáte tak odpovědnost 
nejen za sebe, ale i za druhé 
členy komunity. Měli byste se 
postupně stávat vzorem a po-

mocníkem nižších fází. Máte 
možnost přijímat návštěvy, 
můžete samostatně opustit 
komunitu a jezdit na výjezdy. 
Při výjezdech si můžete 
vyzkoušet a ověřit, co jste se 
naučili nebo čeho jste dosáhli. 
Během této fáze byste měli 
začít plánovat svůj život po 
odchodu z komunity.

TŘETÍ FÁZE (Němčice: 
2-3 měsíce, Karlov: 4-6 týdnů) 
je zaměřená na postupné 
odpoutání se od komunity a 
vyzkoušení si samostatného 
života. V této fázi můžete byd-
let v domku stranou od komu-
nity, nakupujete si své jídlo, 
pracujete brigádně v nějaké 
nedaleké vesnici, zúčastňujete 
se pouze části společného 
programu. Zároveň si 
plánujete a zajišťujete bydlení 
(třeba chráněné bydlení na 
doléčovacím centru) a práci 
mimo komunitu, připravujete 
se tedy na dobu po ukončení 
léčby. Léčba v komunitě 
je ukončena slavnostním 
rituálem.

Pokud berete dlouhou dobu a život na drogách vás už nebaví, možná by stálo za to popřemýšlet o vaší situaci a třeba udělat 
nějaké kroky, které by ji mohly změnit. Cesta ze světa drog existuje. Jednou z možností může být právě léčba v terapeutické 
komunitě. Proto jsme se rozhodli, že vám přiblížíme léčbu v komunitách Karlov a Němčice. 

 V čem se komunita liší 
 od léčebny?  Jde většinou 
o statek na samotě nebo v menší 
vesnici, kde se léčí lidé, kteří 
mají dlouhodobější problém 
s užíváním tvrdých drog 
a často se vlivem braní dostali 
do problémů. Skupina klientů je 
menší než v léčebně a všichni se 
podílí na rozhodování 
a chodu komunity.
 Co se v komunitě děje? Nejvíc 
času se přes týden věnuje skupi-
nové terapii, práci a sportu. Pra-
covní terapie je nedílnou součástí 
léčby v Karlově i v Němčicích. 
Jedná se o statky, tudíž se pečuje 
o hospodářská zvířata, zahradničí, 
vaří, provádějí drobné stavební 
práce apod. Kromě toho, že se 
zde léčí ze závislosti na drogách, 
tak je cílem rovnež i to, aby si kli-

enti obnovili či vytvořili pracovní 
dovednosti a zvýšila se možnost 
jejich pracovního uplatnění po 
odchodu z léčby.Každý má na 
starosti něco jiného a zhruba po 
čtrnácti dnech si funkci vymění 
s někým jiným. Během celé léčby 
si klient vyzkouší všechny možné 
činnosti. Co se týče pracovní tera-
pie a obnovy pracovních návyků, 
tak v obou komunitách od května 
2011 běží evropský projekt, který 
se tomu systematicky věnuje. 
 Jak vypadá takový jeden 
 den v komunitě?  Klasický den 
pak vypadá třeba tak, že jeden 
z klientů ráno jede pro pečivo do 
nejbližší vesnice, druhý mezitím 
připravuje snídani a třetí zatápí 
v kamnech. Po snídani se všichni 
sejdou na skupině, kde se mluví 
o tom, co je během dne potřeba 

udělat a kdo si co potřebuje 
zařídit. Dopoledne ten, kdo 
nevaří oběd, pracuje na zahradě, 
u zvířat, nebo dělá co je potřeba 
na domě. Po obědě se střídá 
práce, skupiny a některé dny i 
sport. Po večeři už je většinou čas 
na odpočinek, který každý tráví 
podle libosti.
 Co jsou to skupiny a co se 
 tam děje? Skupin je několik 
typů. Na některých skupinách 
jeden člověk vypráví o svém 
životě, na jiných si zase někdo určí 
svoje vlastní téma a o něm pak 
podrobně mluví. Pro úspěšnou 
léčbu je hodně důležité mluvit 
na skupinách o sobě a o tom, co 
se s vámi zrovna děje. Není to 
vždycky úplně jednoduché, ale 
když vás budou ostatní dobře 
znát, můžou vám lépe poradit 

s problémy, které vás trápí.  
 To se v komunitě jenom 
 pracuje a mluví na 
 skupinách?  O víkendech bývá 
program volnější. Jde se za kultur-
ou, jede se na kola, nebo se třeba 
vyrazí na výlet. Několikrát do 
roka se jede na tzv. „zátěžák“, kdy 
všichni vyrazí na týden na hory, 
na kolo nebo na vodu. Dvakrát do 
roka se secvičuje divadlo, které 
se pak hraje při slavnostních 
příležitostech v komunitě jako je 
Vánoční nebo absolventská ko-
munita, kam přijíždí na návštěvu 
spousta lidí.
 Jak vypadá léčba 
 v komunitě?   Léčba každého je 
rozdělená do 4 fází. Délka jednot-
livých fází se odvíjí od délky celé 
léčby – proto jsou fáze v Karlově 
kratší než v Němčicích

Tento projekt je fi nancován 
z prostředků ESF prostřednictvím 

OP LZZ a státního rozpočtu ČR 
a běží od května loňského roku.

Pokud berete dlouhou dobu a život na drogách vás už nebaví, možná by stálo za to popřemýšlet o vaší situaci a třeba udělat 
nějaké kroky, které by ji mohly změnit. Cesta ze světa drog existuje. Jednou z možností může být právě léčba v terapeutické 



Od vás k námOd vás kOd vás k námaneb jak naložit 
s použitou buchnou?

námnámnám
použitou buchnou?

Tenhle „kousek“ máme od klienta, který tímhle vtipným 
způsobem znehodnocuje použité stříkačky. Dodává:  
„Buchny používám vždycky jen jednou. Potom jehlu takhle 
odlomím. Je to šikovný. Jehla už použít nejde, nespletu si 
jí s čistou ani když ‚jsem hodně přehnanej’. A i kdybych jí 
někde náhodou ztratil, nikdo se o ní nemůže poranit.“

JIŽ NEPOUŽITELNÉ „BUCHNY“ODNES K TERÉŇÁKŮM NEBO DO KÁČKA K LIKVIDACI. 

 ANI TAKTO ZNEHODNOCENÉ STŘÍKAČKY NEPATŘÍ DO KOŠE! TRMX

táhni píst ze st ík čk .

2. 3.

4. 5. 6.

1.

umové z končení pístu 
op t ně n pí hni n  jehlu.

Píst propíchnutý jehlou 
z su  zpátk  do st ík čk .

Jehla je zasunutá 
ve st ík č e, 
nikdo už se o ní 
nepí hne

Jehla 
jde nyní 
dob e 
ulomit.

Poh bem t m  zpět 
ohni jehlu.

» Léčba trvá 10 – 15 měsíců

» V komunitě je 20 klientů, 

      z toho většinou kolem 

     12 mužů a 8 žen

Kdo do NĚMČIC
» Věk 23 let a víc

» Dlouholetá závislost na 

     tvrdých drogách

Komunita leží na samotě v Jižních 

Čechách, nedaleko vesnice Smetanova 

Lhota, přibližně 15 km od Písku

» MLADISTVÍ:» Léčba trvá 6 – 8 měsíců. » Ve skupině mladistvých 
je 12 klientů, z toho 6 mužů 
a 6 žen
Kdo do Karlova: věk 16 
– 25 let, škodlivé užívání 
(u mladších klientů) nebo 
závislost na tvrdých 
drogách

» maminky s dětmi
» Léčba trvá 6 – 10 měsíců. 

» Ve skupině maminek je 

     9 klientek

Kdo do karlova
» Závislost na tvrdých 

drogách, věk je neomezen (u mladších klientů) nebo 
závislost na tvrdých 
drogách

drogách, věk je neomezen

PŘÍJEM MAMINEK JEN PŘES 

DENNÍ STACIONÁŘ SANANIM

JANOVSKÉHO 26, 
170 00 PRAHA 7, 

Komunita leží v obci Němčice, 
13 km od Strakonic

PŘÍJEM KLIENTŮ DO TKN JE MOŽNÝ JEN PŘES KC SANANIM V PRAZE
PŘÍJEM MAMINEK JEN PŘES

DENNÍ STACIONÁŘ SANANIM

PŘÍJEM MLADISTVÝCH DO 
TKK JE MOŽNÝ JEN PŘES 

KC SANANIM V PRAZE

JE POTŘEBA:
» ŽIVOTOPIS (3 – 5 STRAN A4) 

» STRUČNÁ ŽÁDOST
» VYPLNIT DOTAZNÍK 

A VŠECHNO POSLAT 
NEBO DONÉST NA ADRESU: 

KC SANANIM, NA SKALCE 15, 
150 00 PRAHA 5

ŽIVOTOPIS (3 – 5 STRAN A4)

A VŠECHNO POSLAT 
NEBO DONÉST NA ADRESU: 

A VŠECHNO POSLAT 
JE POTŘEBA:

ŽIVOTOPIS (3 – 5 STRAN A4)



Boží soud v údolí  
měsíčníHO svitu
Roman K.

Byla to strašná rána,
pod pás pro Romana,
ta zákeřná podivná akce
ještě podivnějšího pyromana.

Snad pyroman ani nebyl
nebo snad jen psychopat.
A zfetovanej debil.
Říkal o sobě, že je kat.

Azbestový oděv měl připravený.
A tak může snad i kat
být soudcem bez taláru a 
soudu popravený.

Boží soud a boží šlehy
svojí práci odvedou,
Než popel skryjí sněhy.

Tak se jmenuje firma, která se rozhodla prodávat „čistě přírodní“ drogy. 
Její zatím první a jediný výrobek se jmenuje „Hlína z Matrixu“. Jedna-
tel firmy uvádí, že výrobci se nechali inspirovat mladíkem z Hradecka, 
který v dubnu tohoto roku odcizil několik aut, spálil své šaty, nahý běhal 

po poli a  šňupal hlínu. Na přivolané policisty volal: „Smažu vás z Matrixu!“. 
Jako základní surovina k výrobě této nové přírodní drogy se prý používá zemina 
odebraná v místech, kde se na makových polích přes léto pohybují toxikomané. 
Firma očekává významný zájem Národní protidrogové centrály, nicméně strach 
z trestního stíhání nemá. Droga je prokazatelně čistě přírodní, bezpečná a není 
na seznamu zakázaných látek. Podrobnosti, co vše převratný výrobek obsahuje, 
firma s ohledem na právě probíhající patentové řízení nechce sdělit.

Zdroj: Všehomíro

Máky&spol.

kachna dnes: 





 
Často se nás teréňáků ptáte na 
možnosti léčby. Nejčastěji se ale 
tážete, jaké je to na tom neznámém 
místě, kde se chcete pokusit o ab-
stinenci. Rozhodla jsem se také 
prožít alespoň 6 dní v  Červeném 
Dvoře ve „vaší kůži“, tedy v  roli 
klienta. Léčebna se nachází blíz-
ko nádherného kulturního města 
Český Krumlov v jižních Čechách. 
Nacházejí se zde dvě mužská 
oddělení, jedno ženské oddělení 
a detox.

DEN PRVNÍ Příjezd. Autobus 
zastavil na zastávce u velkého zá-
meckého parku. Vypravila jsem 
se parkem směrem k  budovám 
barokního zámku. „Tak tady budu 
celý týden?“, říkala jsem si. Klid, 
zámek a příroda. Co teprve vy? Vy-
dáte-li se do boje se sebou samými 
a  drogovou závislostí, můžete tu 
pobývat 3 měsíce až půl roku.

DEN DRUHÝ Seznámila jsem se 
s  vámi, kteří jste se rozhodli TO 
zkusit. Samozřejmě jsem byla tera-
peuty hned zapojena do programu. 
Jelikož jsem pozorovala vaše sna-
hy o zadané úkoly (zpěv, scénky, 
básně, povídání o tom jak se máte, 
co si myslíte o  ostatních a  tak 
dále), dostala jsem za úkol vás také 
pobavit. Moc se mi to nepoved-
lo, ale snaha se cení. Odpoledne 
následovaly terapeutické skupiny. 
Oddělení se rozdělilo na tři par-
ty, abyste měli dostatek prostoru 
společně sdílet svoje problémy, 
předávat si zkušenosti a  názory. 
Celodenní program byl zakončen 
kulturní hodinkou, která byla zce-
la v režii pacientů.

DEN TŘETÍ Každé ráno se hod-
notí vaše splněné či nesplněné 
úkoly, úspěchy či neúspěchy, 
změny a prohřešky. Mezi to patří 

například úklid pokoje, úprava 
vzhledu atd. Hodnocení probíhá 
formou udělování kladných a  zá-
porných bodů. Říkala jsem si, že 
to jistě vnímáte jako velký nátlak, 
když vás každé ráno někdo nutí uk-
lízet si a upravovat svůj zevnějšek. 
Ale je to důležitá součást návratu 
do běžného života a řádu - samot-
né skoncování s  drogou nestačí. 
Chce to i další životní změny. Vaše 
změny jsou hodnoceny po celý 
průběh pobytu a podle toho postu-
pujete třemi etapami terapie.

DEN ČTVRTÝ Odpoledne jsem 
se s  vámi vydala na odbornou 
přednášku. Na programu bylo 

téma co dál, až odsud odejdete. 
Terapeutická komunita, doléčovák 
nebo skočit zpět do starého života?! 
Po přednášce jsme šli společně do 
terénu poznávat a obdivovat okolí 
Českého Krumlova.

DEN PÁTÝ Ráno jsem se zašla 
za vámi podívat na detox a  ab-
solvovala zde ranní komunitu. 
Některým z  vás bylo dobře, jiní 
jste dostávali léky pro zvládnutí 
prvních kritických dní bez drogy. 
Také jsem se účastnila artetera-
pie. Neuvěřitelné, co o nás dokáže 
vypovědět vlastní malba. Můžeme 
se o  sobě dozvědět mnoho věcí, 
které si jinak nepřipouštíme nebo 
neuvědomujeme.

DEN POSLEDNÍ Den mého 
odchodu. Také jeden z  pacientů 
zdárně opouští léčebnu a vydává se 
na novou cestu životem. Životem 
bez drog. Několikaměsíční pobyt 
na zdejším zámku končí rituálem, 
pacient vystupuje takzvaného 
„šneka“ a  zanechává zde svůj 
odznáček pro ostatní jako moti-
vaci k  dokončení léčby. Chcete 
také vystoupit na vrchol? Jak stále 
říkáme a opakujeme: ZKUSTE TO!, 
Nevyjde to poprvé, vyjde to po-
druhé, potřetí nebo třeba až posté. 
Důležité je se rozhodnout a JÍT.
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PĚT OTÁZEK PRO PRIMÁŘE  MUDR. JIŘÍHO DVOŘÁČKA REPORTÁŽ:  TÝDEN V ČERVENÉM DVOŘE

OHLASY TĚCH, CO SE V ČERVENÉM DVOŘE LÉČILI:

TŘI  ETŘI  ETŘI  ETTTAPY  LÉČBY:APY  LÉČBY:APY  LÉČBY:
V první etapě si zvykáte na nový V první etapě si zvykáte na nový V první etapě si zvykáte na nový 
režim, komunitu, stabilizujete svůj režim, komunitu, stabilizujete svůj režim, komunitu, stabilizujete svůj 
tělesný i duševní stav, hledáte tělesný i duševní stav, hledáte tělesný i duševní stav, hledáte 
pro a proti, a hlavně si ujasňujete pro a proti, a hlavně si ujasňujete pro a proti, a hlavně si ujasňujete 
důvody proč Ndůvody proč Ndůvody proč NEBEBEBRRRAAAT. Ve druhé T. Ve druhé T. Ve druhé AT. Ve druhé AAAT. Ve druhé AT. Ve druhé AT. Ve druhé AAAT. Ve druhé A
etapě se podílíte na chodu komuetapě se podílíte na chodu komuetapě se podílíte na chodu komu---
nity, znáte léčebný režim a otevřeně nity, znáte léčebný režim a otevřeně nity, znáte léčebný režim a otevřeně 
pracujete na skupinách. Můžete pracujete na skupinách. Můžete pracujete na skupinách. Můžete 
se i  volněji procházet v  okolí se i  volněji procházet v  okolí se i  volněji procházet v  okolí 
a hlavně hledáte cíl vašeho poa hlavně hledáte cíl vašeho poa hlavně hledáte cíl vašeho po---
bytu. V poslední fázi plánujete bytu. V poslední fázi plánujete bytu. V poslední fázi plánujete 
kompletní doléčovací program kompletní doléčovací program kompletní doléčovací program 
a hledáte novou cestu, která vás a hledáte novou cestu, která vás a hledáte novou cestu, která vás 
povede abstinencí.povede abstinencí.povede abstinencí.

pobývat 3 měsíce až půl roku. změny a prohřešky. Mezi to patří 
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Jana: „Zdravím všechny z Červeného 
dvora a zároveň děkuji za pomoc, 
kterou mi poskytli. I když jsem léčebnu 
opustila v polovině léčení, tak mi 
léčba hodně dala. Už 4 měsíce jsem 
doma a začala jsem žít úplně jinak. 
Konečně se chovám jako maminka 
dvou malých dětí a užívám si života. 
Konečně jsem zjistila, že život bez 
drog je nejlepší. Všem držím palce. 
"LIDIČKY VYDRŽTE, JDE TO!“

Míša: „Zdravím všechny, kteří se 
úspěšně drží i ty, kteří se třeba ro-
zhodují pro tuto léčebnu, aby změnili 
konečně svůj život. Jsem půl roku 
venku a i když to není jednoduché, 
dá se to zvládnout. Myslím, že záleží 
na tom, abychom měli rádi sami sebe 
a abychom si věřili. My musíme být na 
prvním místě, jak říkají terapeuti. Mají 
pravdu. Pokud nám bude záležet na 

sobě, tak se nebudeme úmyslně ničit. 
Jenže to je strašně těžké. Každopádně 
jsem ráda, že právě něco z toho mi 
v léčebně dali. Jsem nesmírně vděčná 
lidem, kteří mi tam pomohli. Nejen 
sestrám a terapeutům, ale také lidem, 
kteří tam se mnou byli. O to je pro mě 
horší zjištění, když se pořád dozvídám, 
kdo z nich to nezvládnul. Ty lidi jsou 
a vždycky ve mně budou. Je to na 
každém z nás, tak pevně věřím, že se 
všichni vydáme tou správnou cestou.

Petr: „Ahoj, myslím na vás všechny 
často (na terapeuty i pacoše) a vždycky 
si vybavím, jak moc jsem vám a pobytu 
v “Červeňáku” vděčný za to, že jsem 
si to mohl v hlavě tak nějak porovnat. 
Abstinuju, mám zase rodinu, malá 
roste jako z vody, má ráda svého 
taťku a je po něm už i užvaněná :-)“

Pro koho je PL Červený Dvůr 
určena? Léčebna v Červeném Dvoře 
je určena všem závislým lidem, kteří 
nejsou spokojeni se stávajícím drogov-
ým způsobem života. Musí být starší 
18 let a musí rozumět česky nebo 
slovensky. Současně musí být ochotni 
a schopni v terapii spolupracovat.
Jak se lze do Červeného Dvora 
dostat? Protože jsme pořád plni, je 
třeba se předem objednat. Kontakt 
může zprostředkovat kterékoli káčko, 
kterákoli ambulance, kterýkoli lékař, 
psycholog nebo sociální pracovník. 
Zkontaktovat se přímo s léčebnou 
může také sám zájemce nebo jeho 
rodina. Budeme chtít doporučení 
z káčka nebo ambulance, abychom 
věděli od člověka z venku přesněji, 
jak na tom náš budoucí pacient je 
a co přesně potřebuje. 
Na co se má ten, kdo chce jít do 
"Červeňáku", připravit? Na to, že 
neuvidí typickou léčebnu, že bude 

v hezkém prostředí a že bereme práci 
vážně a budeme chtít, aby postupně 
víc a víc na své terapii spolupracoval 
a že se snažíme využívat prvků tera-
peutické komunity.
Jaké jsou ve vaší léčebně typ-
ické důvody pro předčasný 
odchod z léčby? Dnes už zdaleka 
není nejčastějším důvodem předčasné 
vyloučení. Nejčastějším důvodem 
nedokončení léčby je rozhodnutí pa-
cienta odejít – někdy může člověk mít 
skutečně vážné důvody, ale většinou 
je to ztráta odvahy usilovat o změnu 
nebo prostá chuť na drogu.
Co byste potenciálním zájemcům 
o léčbu vzkázal? Vzkázal bych jim, 
ať se nebojí to zkusit. A taky to, že se 
pokoušíme zde vytvořit nepokryteckou 
atmosféru a že naši terapeuti svojí 
práci pořád ještě věří. A snad ještě, že 
už jsme viděli hodně „trosek“, které se 
postavily na nohy, a tak si myslíme, že 
šanci na změnu má každý... když chce.(A

LA
)

(NIKOL - TP Sananim) (převzato z webu cervenydvur.cz)
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KATHINONKATHINONKATHINON je stimulační  je stimulační  je stimulační 
(budivá) látka obsažená v rostlině (budivá) látka obsažená v rostlině (budivá) látka obsažená v rostlině 

Kata jedlá, která roste v Kata jedlá, která roste v Kata jedlá, která roste v AAAfrice. frice. frice. 
Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná Struktura této látky je velmi podobná 

amfetaminu, má i podobné účinky. amfetaminu, má i podobné účinky. amfetaminu, má i podobné účinky. 
Dá se vyrobit také z efedrinu, její Dá se vyrobit také z efedrinu, její Dá se vyrobit také z efedrinu, její 

výroba je údajně dokonce jednodušší.výroba je údajně dokonce jednodušší.výroba je údajně dokonce jednodušší.

U nitrožilních 
uživatelů v Praze 
stoupá injekční 

aplikace takzvaného 
„vietnamského“ pervitinu, 
který lze koupit u viet-

namských překupníků nebo 
v headshopech. V těchto 

obchodech se prodávají drogy 
jako „sběratelské předměty”. 

Podle dostupných informací se jed-
ná o nebezpečné drogy, průmyslově 
vyrobené ve východní Asii. 

U těchto drog není doposud 
prozkoumáno, jaké mají 
vedlejší účniky a jaký je vliv 

na organismus a psychiku uživatelů. 
Zatím se zdá, že jsou toxičtější 
než kokain či previtin, paranoia se 
rozvíjí rychleji. Můžou mít však i 
jiné patologické účinky, například 
mohou být karcinogenní.

Drogy jsou vyrob-
eny v laboratoři pouze 
na stimulační efekt, jsou 

takzvaně „designovány”. Složení 
drog je měněno rychleji, než je ry-
chlost jakou stačí legislativa restrik-
cemi reagovat na jejich výskyt.

Patrně obsahují látky ze sku-
piny kathinonů, které mají 
stimulační a euforické účinky      

(viz rámeček). Po odeznění účinku, 
zhruba po dvou až pěti hodinách, 
nastává nepříjemný dojezd, který 
může být provázen křečemi. Tyto 
příznaky mizí po další aplikaci. V 
průběhu několika týdnů se může 
rozvinout silná paranoia. Nitrožilní 
uživatelé při užívání těchto „nových 
drog” uvádí, že se jim ve větší míře 
dělají abscesy, různé záněty a rány 
se špatně hojí. Uživatelé jsou také 
daleko více „vykroucení”, někdy se 
dostávají až do křečí. Také rychle 
ztrácejí na váze.

Obvykle se tyto drogy dis-
tribuují ve formě prášku vsy-
paného do nádobky na léky, 

slangově „zubu”. Tyto nádobky mají 
různý obsah směsí látek, které mají 
převážně stimulační účinky, podobné 
kokainu či pervitinu. Na některých 
nádobkách je uvedeno, že neslouží 
ke konzumaci a po požití obsahu 
se má vyhledat lékařská pomoc. 
Jednotlivé „předměty” nesou různá 
exotická jména, například Funky, 
Euforia, Speed, Sky High, Cherry…

U vietnamských obchodníků 
se objevují látky s totožným 
účinkem, častěji však 

v podobě krystalků.

Objevili se již i informace, 
že pouliční uživatelé drog 
tyto látky nakupují a pak je 

prodávají na drogové scéně v Praze 
jako „pravý“ pervitin.

Uvažuješ o tom, že přestaneš brát? Nevíš jak do toho?  
Přijď se podívat na: 

KDY?    Každé úterý a čtvrtek od 10.30 do 12.00
KDE? Janovského 26, 170 00 Praha 7

Nedaleko Veletržního paláce, mezi zastávkami  
tramvaje Strossmayerovo náměstí a Výstaviště,  

vchod se zvonkem je  přímo z ulice.

Nemusíte se objednávat. Nejde o klasickou skupinovou 
terapii, jak ji možná znáte, je to spíš čas a místo, kde můžeme 
v klidu společně mluvit o tom, jak se vám daří a co dělat dál. 

Doporučíme vám, jaká léčba či pomoc je pro vás nejvhodnější.
Pro ty, kteří se rozhodnou absolvovat léčbu v denním programu 

stacionáře, je motivační skupina jakousi vstupní bra-
nou. Pokud je pro vás příliš těžké přijít na motivační skupinu, 

můžete si telefonicky domluvit individuální konzultaci.

Telefon: 220 803 130    Mobil:  605 212 175
 Pravidla účasti na motivační skupině: důvěrnost,  žádné 

násilí, včasný příchod, přijďte střízliví - to znamená ne „sjetí", 
nedomlouvejte si zde žádné obchody.

HIVHIVHIV...HCVHCVHCV... SyfilisSyfilisSyfilis

TESTESTESTESTTTOVÁNÍ V OVÁNÍ V OVÁNÍ V OVÁNÍ V OVÁNÍ V SSANIANITTCETCET

SyfilisSyfilisSyfilis
KDYS BYL NAPOSLEDY NA TESTECH? UŽ JE TO PŮL ROKU, DÉLE?
VĚNUJ 20 MINUT A NECH SE U NÁS OTESTOVAT Z KAPKY KRVE!

TESTUJEME NA HIV, ŽLOUTENKU C, A SYFILIS.

KDY: KAŽDÉ  PONDĚLÍ A ČTVRTEK  
                                      OD 14.00 DO 18.00

KDE:VRCHLICKÉHO SADY U HLAVNÍHO     
NÁDRAŽÍ V PRAZE

nedomlouvejte si zde žádné obchody.

(TRMX)



památky na toxi časypamátky na toxi časy
Vybráno z internetové 
drogové poradny Sananim 
(redakčně kráceno):
Brala jsem pervitin 
nitrožilně osm let. Ale už 
dva roky jsem na jehlu 
nesáhla. Žiji normálním 
životem, mám dvě studu-
jící holky, které nic neví. 
Mám práci a vím, že jsem 
si měla uvědomit už dříve 
co jsem si způsobila. Byla 
bych moc ráda, kdybyste 
mi poradili, ke komu nebo 
na koho se můžu obrátit. 
Peníze ani vzdálenost 
nejsou problém. Jsem už 
zoufalá a psychicky na dně, 
když si nemohu vzít krátký 
rukáv. Mám jizvy na rukou 
jako kdybych si sloupala 
strupy po neštovicích.  
Laserem to asi nepůjde …Laserem to asi nepůjde …

památky na toxi časy
Drogy, rozvod, bolest...

památky na toxi časypamátky na toxi časypamátky na toxi časy
Myslel, že 
s herákem  
to bude na  
motorce  
větší jízda.

Vytetováno v „Červeňáku“. 
Autor později zemřel na 
předávkování.

památky na toxi časypamátky na toxi časynesáhla. Žiji normálním 
životem, mám dvě studu
jící holky, které nic neví. 
Mám práci a vím, že jsem 
si měla uvědomit už dříve 
co jsem si způsobila. Byla 
bych moc ráda, kdybyste 
mi poradili, ke komu nebo 
na koho se můžu obrátit. 
Peníze ani vzdálenost 
nejsou problém. Jsem už 
zoufalá a psychicky na dně, 
když si nemohu vzít krátký 
rukáv. Mám jizvy na rukou 
jako kdybych si sloupala 
strupy po neštovicích. 
Laserem to asi nepůjde …

památky na toxi časy

erveňáku“. erveňáku“. 

památky na toxi časypamátky na toxi časypamátky na toxi časy
Zahojená 
popálenina. 
Tomu se říká: 
„Hořet pro 
perník“.

TRMX a Drug-out klub

památky na toxi časypamátky na toxi časy



Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?Ank
eta: 

Ank
eta: Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?Ank
eta: Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?

Lidé, kteří dosud berou, často říkají, 
že rozhodnutí „nebrat“ je především 
o vůli. Léčba pak není podstatná, nebo 
je pro ty, co silnou vůli nemají. Je to 
tak? Zeptali jsme se lidí, kteří berou, i 
těch, co se léčí . Jména byla změněna.

Petr, 21 let: „Třeba detox je dobrej 
pro člověka na opiátech, jinak ne.“

Karla, 37 let: „Já se dos-tala jen 2x na detox, když jsem se přepleskla bílým herákem. Dala jsem si to, ležela jsem na gauči a najednou jsem ucítila, že to je moc. Tak jsem kámošovi, co byl vedle, řekla: „Tohle je asi konec“. Pak jsem se ocitla na policejním detoxu na Míčánkách. Byli na mě hodní, povo-lili mi víc cigaret. Pak jsem byla ještě jednou v Apolináři, vyabsti-novávala jsem z braunu, kde jsem byla na 20 kubících. Dávali mi Temgesic (12 tablet). Vydržela jsem tam 6 dní a odešla kvůli kouření.“
Petra: „Léčba je dobrá, když je 
někdo slabší povaha, potřebuje 
podporu.“

Radim, 41 let: „Moje ka-marádka byla v terapeutický komunitě i s dítětem. Mtyslím, že jí to pomohlo. Naučila se tam s ním bejt, starat se.“
Mirek. „Dobrý to je, když tam člověk jde z vlastního přesvědčení. Soudní léčba nefunguje.“

Míla, 32 let: „Byl jsem léčenej, ještě než mi bylo 18. Byl jsem tam kvůli klidu v rodině.  A taky kvůli pokusům o sebevraždu. Celkem jsem  byl 8x na léčení, 2x v blázinci a 2x v terapeu-tické komunitě. Podruhý mě vyhodili, protože jsem radil lidem, jak se zmastit durma-nem, kterej rostl na dvoře. Jinak jsem se staral o dva koně a krávu a to bylo fajn. Srali mě tam někteří lidi, kteří to moc žrali, snažili se a lhali si do huby. Myslím, že když nemáš v srdci, že chceš změnu, tak je to zabitej čas. Nebo když někdo nebere dlouho.  Pro mě ale ne. Drogy jsou jediná věc, která mě v životě nezklamala. Nejlepší manželka, nejlepší milenka.“ 

Viktor, 20 let, 5 měsíců, 
10 dní, 1 hodina čistej: 
„Léčba je důležitá 
pro všechny, kteří už 
nějakou dobu berou. 
V léčbě si uvědomíte 
spoustu věcí a poznáte 
sami sebe. Nikdy 
nebudu litovat toho, 
že jsem do léčby šel, 
i kdyby se mi to venku 
nepovedlo, tak mi to 
dalo opravdu hodně.“ 

Leon, 22 let, 4 měsíce čistý: "Říkal jsem si, že vůle v tom hraje taky svou roli. Když jsem to však zkoušel sám, moc dlouho ne-trvalo a byl jsem v tom zpátky. Až změna prostředí a odhodlání, mi v tom hodně pomohly. Ale vůle je v léčbě důležitá. Je to vůle chtít se změnit."

Ivoš, 25 let: „Slyšel jsem o drsný 
léčbě někde v Medžugorii. Lidi se 
tam léčej tak, že 14 hodin denně 
tesaj kvádry v kamenolomu.  Podle 
hesla papeže "Ora et Labora – modli 
se a pracuj."

Marián, 26 let, 7 měsíců v léčbě: 
„Není. Nastoupit do léčby je první 
krok k tomu, že svoji abstinenci 
berete vážně. Ti, co tohle tvrdí, 
přestat nechtějí nebo závidí těm, 
co maj koule na to jít se léčit.“

Leona: 27 let, 5 měsíců v léčbě:  
„Určitě si nemyslím, že absti-
nence je jen o vůli. Abstinovat 
= změnit dosavadní život ve 
všech směrech a v tom komunita 
pomáhá. Taky se tu naučíme 
pracovat s chutěmi. Každému, 
kdo chce přestat drogy brát, 
bych komunitu doporučila." 

Linda, 18 let, 
čistá 9 měsíců: 
„Jenom nebrat 
nestačí.  Bez 
léčby je šance 
na lepší život 
mizivá.“

Dalibor, 25 let, 6 měsíců v léčbě:  „Pro člověka, který bere delší dobu, to opravdu 

není pouze o vůli. Nejde o to pouze přestat brát, ale jde o změnu životního stylu. 

Myslím si, a soudím tak podle sebe, že rozhodnutí jít do léčby je první známkou vůle 

přestat brát drogy.“

Karel, 36 let: „Byl jsem 2x v léčbě v terapeutické komunitě. Nejvíc se mi líbilo na zátěžovkách. Dobré bylo, že se člověk dostal 
do normálního běhu života. Špatný bylo, když si narazil na blbý lidi ve skupině. Taky mě štvalo, že nemůžeš mít žádný vztah, 
ani mezi sebou, ani s okolím. Jeden kluk si začal něco s jednou holkou z vesnice, byl z ní úplně hyn, a oni mu to zakázali. 
Když jsem odcházel poprvé, tak jsem věřil, že ne   můžu zrelapsovat. A pak jsem se z toho po návratu do Prahy posral. A to 
jsem byl na doléčováku. Podruhý to bylo lepší, zvládl jsem fungovat 3 roky, ale pak návrat do Prahy a zase konec.“

Růžena, 26 let, 5 měsíců čistá: „Zdaleka to tak není. V léčbě jde o mnohem 

víc. Je to o změně chování, o uvědomování si vlastních chyb. Je to o postoji 

k životu, což je to nejdůležitější pro vaši další existenci. Je to o žebříčku 

hodnot. Léčbu bych doslova nazvala cvičištěm. Můžete natrénovat stereo-

typ – režim a pravidla, která jsou v normálním životě důležitá.“
Samantha, 24 let, 3 měsíce v léčbě: „Můj názor je, že silou vůle se dá přestat pouze v začátcích užívání, to ale člověka baví a nepřipouští si, že by mohl být závislý. V pozdějším stádiu je přestat silou vůle v podstatě nemožné. V léčbě se naučíme, jak řešit rizikové situace, jak ovládat chutě a tak dál. Tedy co nám pomůže se vyhnout užívání drog!“

Jindra: „Můj manžel byl 

v Rusku odabstinovat z opiátů. 

Dělali mu lumbální punkce 

a všelijak čistili krev. Vrátil se 

po 12 dnech, nebyl schopnej 

mluvit, zaplatil za to 3000 

dolarů. Od tý doby mu dělá 

i pohled na opiáty blbě.“ 

Patrície, 37 let, v léčbě měsíc, 
užívala 8 let: „Kdo má psychické 
problémy, může mít silnou vůli, 
ale stejně to bez léčby nezvládne.“

Mirka, 18 let, 7,5 
m ě s í c ů  č i s t á : 
"Něco na tom je, 
ale vůle samotná 
je k ničemu. Bez 
léčby to vydrží jen 
chvíli. Nestačí si 
jenom říct, že si 
nedám. Léčba v 
tomhle může hodně 
pomoci. Vrátit se 
do normálního 
života bez drog je 
pak jednodušší."

Rafael, 20 let, 5 měsíců v léčbě: „Rozhodně si nemyslím, 

že je to jen o vůli. Člověk musí v životě změnit svůj 

náhled i lidi, místo, ale i svoje chování, který vede 

zpět k drogám. Bez léčby to nejde, lidi si to občas 

nalhávají, že to jde,  protože ve skutečnosti přestat 

nechtěj. Ale chtít nemusíš, stačí vědět,  že není něco 

v pohodě a jít to zkusit!!! O vůli to zas tak není." nem, kterej rostl na dvoře. Jinak jsem se staral o dva koně a krávu a to bylo fajn. Srali mě tam někteří lidi, kteří to moc Ivoš, 25 let: „Slyšel jsem o drsný 
Názory lidí, co berou:

Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?
Patrície, 37 let, v léčbě měsíc, 

Názory lidí V LÉČBĚ:

Co si myslíte o léčbe? Je přestat brát o vuli?



tak veliké a silné, že bez pomoci na 
to organismus sám nestačí.

M ů ž e  z p ů s o b o v a t  z u b n í  k a z 
i metadon? Při pohledu na televizní 
reklamy se velice často dovídáme, 
že je nutné používat prostředky den-
tální hygieny po požití sladkého. 
Špatná hygiena a dlouhodobá konzu-
mace sladkého, a to i při odvykacích 
kůrách nebo substituční léčbě meta-
donem podávaným ve formě slad-
kého sirupu, může vést ke tvorbě 
zubního kazu.

N i č í  z u by  „ s k ř í p á n í  z u b a m a 
v záseku“? Působením drogy na 
mozek nebo odvodněním organ-
ismu v důsledku užití drogy může 
dojít k nedostatku hořčíku a svaly 
se pak dostávají do napětí, které 
může vést až ke křečím nebo také 
ke stavu, který je označován jako 
bruxismus, neboli skřípání zuby. Při 
nedostatku péče o zuby, nedostatku 
slin a v přítomnosti velkých kazů, 
zejména dokola v místě krčku zubu, 
může bruxismus vést k odlomení ko-
runky. V ústech zbývá jen kořen. 
Tento stav pak může být příčinou 
otoků a hnisání v dutině ústní.

J a k  t e d y  c e l k o v ě  h o d n o t í t e 
působení drog na zuby?Odpověď 
zn í :  P ř i  už íván í  d rog  j sou 
poškozovány zuby. Droga sama 

o sobě, ať je aplikována lokálně 
(např. šňupáním) nebo centrálně 
(např. vpichem), změní chemické 
pochody v organismu. U každého 
jedince může vzniknout kaz zubu, 
a to jak u drogově závislého, tak 
i u toho, kdo nikdy s drogou nepřišel 
do styku. Ale drogově závislý přidá 
do velkého souboru škodlivin 
zapříčiňujících zubní kaz další, ne 
nepodstatný faktor. Pokud k tomu 
následně přičteme velmi špatnou či 
žádnou hygienu dutiny ústní, pak je 
problém s kazy hotový.

Co s tím dělat?
Pominu odpověď nebýt uživatelem, 
což by bylo samozřejmě nejlepší. 
Důsledným a pravidelným čištěním 
zubů lze ve velké míře předejít 
vzniku zubního kazu. Čištění zubů 
sice není všelékem a tvorbě zubního 
kazu nezabrání, ale sníží možnost 
jeho vzniku. V tomto procesu má 
v první řadě nezastupitelnou funkci 
zubní kartáček, který nelze ničím 
nahradit! Na druhém místě je 
způsob – technika – čištění zubů. 
Ne nepodstatnou funkci má i zub-
ní pasta, ale její důležitost nikdy 
nedosáhne důležitosti zubního 
kartáčku a techniky čištění zubů. 
Při nákupu pomůcek pro dentální 
hygienu je nutno si uvědomit, že 
cena nevypovídá nic o kvalitě.

-JP-

ROZHOVOR S MUDR. PLESCHINGEREM

Z   BY JEDY&
Po š k o z u j í  c h e m i c k é  d r o g y 
zuby a dásně? Každá chemická 
látka, která se dostane do živého 
organismu tento organismus ov-
livní. Za základní a určující vlast-
nosti lze považovat typ látky, dobu 
působení, místo a způsob vstupu 
a intenzitu působení.
Poškození zubů při užívání drog 
existuje, ale v žádném případě ho 
nelze přičítat jen jejich chemickému 
působení. Je to komplexní problém, 
kde můžeme očekávat jak změny na 
zubech v podobě kazů, tak i záněty 
sliznic a záněty na závěsném sys-
tému zubů - parodontu. Pro ústní 
zdraví (to je pro stav chrupu, stav 
měkkých tkání v ústech) je možná 
důležitější úroveň hygieny 
dutiny ústní a péče zub-
ního lékaře při pravidel-
ných ošetřeních a kon-
trolách v zubní ordinaci. 
Správná a pečlivá hy-
giena může ve velké 
míře řadu nega -

tivního působení drogy eliminovat. 
Při špatné hygieně potom nutně 
dochází k onemocnění jak zubů tak 
i měkkých tkání.

Vede šňupání perníku k zubním 
kazům? Vznik zubního kazu je 
onemocnění tvrdých zubních tkání, 
které začíná odvápněním skloviny. 
K tomu, aby takový stav nastal, 
musí v ústech, kde za normálních 
okolností panuje rovnováha, dojít 
k jejímu porušení. Toto porušení 
může být způsobeno například  
amfetaminy nebo obyčejným niko-
tinem. Amfetaminy, 
pokud j sou 

šňupány, mění složení slin do ky-
selé podoby. To je ideální stav pro 
počátek zubního kazu. K tomuto 
se většinou připojí špatná hygiena 
a člověk vytváří sám ve vlastních 
ústech stav příznivý pro odvápnění 
skloviny, které se zvětšuje a z ne-
znatelného kazu, který bychom 
mohli zjistit jen mikroskopem, se 
stává pozvolna „velká díra v zubu“, 
jak říkají pacienti. Nejen v případě 
amfetaminů se jedná o tzv. krčkové 
kazy, které se tvoří na zubu 
v blízkosti dásní. Ty pak mají 
tendenci se šířit dokola okolo 
krčku, což může vést k odlo-

mení klinické 

části korunky, tj. viditelné části 
zubu. Zub, respektiv kaz, v této 
části zčerná a pokud je těchto 
poškozených zubů v ústech více 
můžeme mluvit o „pervitinových 
ústech“.

A co třeba marihuana a extáze?
Jiným důvodem pro vznik zubního 
kazu je nedostatek slin v ústech. Ten-
to stav, nazývaný xerostomie, bývá 

často přítomen po požití 
mnoha drog - například 
konopí nebo „extáze“. 
Sliny mají v dutině ústní 
naprosto nezastupitelný 
význam. V případě zub-

ního kazu remineralizují 
sklovinu, to znamená, že 
pokud je kaz skutečně velmi 

malý, tak poskytují materiál 
(chemické látky) pro jeho 

odstranění. Zubní kaz, ač se to ne-
zdá, je skutečně onemocnění, které 
umí organismus sám léčit. Bohužel 
v současném světě jsou škodliviny 

o sobě, ať je aplikována lokálně 
(např. šňupáním) nebo centrálně 
(např. vpichem), změní chemické 
pochody v organismu. U každého 
jedince může vzniknout kaz zubu, 
a to jak u drogově závislého, tak 
i u toho, kdo nikdy s drogou nepřišel 
do styku. Ale drogově závislý přidá 
do velkého souboru škodlivin 
zapříčiňujících zubní kaz další, ne 
nepodstatný faktor. Pokud k tomu 
následně přičteme velmi špatnou či 
žádnou hygienu dutiny ústní, pak je 

Pominu odpověď nebýt uživatelem, 
což by bylo samozřejmě nejlepší. 
Důsledným a pravidelným čištěním 
zubů lze ve velké míře předejít 
vzniku zubního kazu. Čištění zubů 
sice není všelékem a tvorbě zubního 
kazu nezabrání, ale sníží možnost 
jeho vzniku. V tomto procesu má 
v první řadě nezastupitelnou funkci 
zubní kartáček, který nelze ničím 
nahradit! Na druhém místě je 
způsob – technika – čištění zubů. 
Ne nepodstatnou funkci má i zub-
ní pasta, ale její důležitost nikdy 
nedosáhne důležitosti zubního 
kartáčku a techniky čištění zubů. 
Při nákupu pomůcek pro dentální 
hygienu je nutno si uvědomit, že 
cena nevypovídá nic o kvalitě.

-JP--JP-

Jednoho podzimního 
dne jsem zjistil, že se 
mi na levé straně krku, 
pod čelistí, udělala 
boule. Bolela při 

polknutí. Myslel jsem, že jde o 
zduřelou uzlinu z nachlazení. 
S tím jsem již měl zkušenost. 
Tentokrát však místo toho, 
aby otok zmizel s nachlazením, 
naopak se zvětšoval a ukrutně 
bolel. Šel jsem tedy do nemoc-
nice na Karláku k zubaři. Ten 
mi sdělil, že jde o ucpanou 
slinnou žlázu. Na ultrazvuku 
se diagnóza potvrdila. Šlo o 
tři kamínky velikosti od 0,5 do 
1,5 mm. Pan doktor mi sdělil, 
že nejlepší by bylo celou žlázu 
vyoperovat, protože se ucpání 
často opakuje. Na moji otázku, 
zda to může být od píchání 
subutexu odpověděl, že jde 
o následek špatného pitného 
režimu. Prostě kdo málo pije, 
tomu hrozí ucpání slinné žlázy.
Nastoupil jsem tedy do nemoc-
nice na operaci. Nabízeli mi 
Subuxone, ale vzal jsem si s 
sebou zásobu Subutexu na pět 

dní. Druhý den po hospitalizaci 
jsem podstoupil operaci v celkové 
narkóze. Při té mi pan doktor 
vyndal i komplet zbytek mých 
zubů, trosek zubů a kořenů. Za 
což mu děkuji, protože sám bych 
se k tomu asi nikdy neodhodlal. 
Nyní mám nárok na náhrady 
(protézu) zdarma. Po operaci 
jsem si ještě čtyři dny poležel na 
JIPce, kde mi podávali antibio-
tika. No a šestý den po kontrole 
mě propustili domů. Týden na 
to mi pan doktor vyndal stehy a 
pozval mě za tři měsíce na otisk 
dásní pro zhotovení protézy.
Takže vám všem můžu jedině 
doporučit: PIJTE, DODRŽUJTE 
PITNÝ REŽIM, AŤ NEMÁTE 
TAKOVÉTO TRAMPOTY!!!

Váš Tomik z XTP

Špatný pitný režim 
způsobuje taktéž tvorbu 
takzvaných ledvinových 
či močových kamenů. 

Zvláště výskyt ledvinových 
kamenů je provázen vel-

kou bolestivostí!

O sLiNNÉm 
BALVANu

N E D O D R Ž U J E Š N E D O D R Ž U J E Š N E D O D R Ž U J E Š 
PITNÝ REŽIM? JSI 
D E H Y D R O VA N Ý ? 
RISKUJEŠ, ŽE SE TI 
STANE TO, CO MNĚ!

ISKUJEŠ, ŽE SE TI 
Ě!

ISKUJEŠ, ŽE SE TI 



Určitě to znáte. Máte šílené chutě 
a víte, že nesmíte, neměli byste,  
nechcete, nebo si nemůžete 
dát. Že vám to škodí, likviduje 
vás to. Absťáky, dojezdy, ab-
scesy, průsery a jiné krásy,  
které život na jedech obnáší, však 
asi víte, co tím myslím.

A 
přesto pak jdete a 
dáte si. Naposled. Po 
kolikáté už naposled? 
No, však jste měli "do-
brý" důvod si dát, že? 

Radost, nuda, smutek, cokoliv – je 
to fuk. Zase se prostě něco vyvrbilo 
a vy jste si dát museli… Není vám 
to odněkud  povědomé? Vlastně, 
„vždyť za to ani nemůžete.“ Ehm, 
to samo.

Například: 
Šli jste (čistě náhodou) kolem 
jednoho místa, kde (kupodivu 
opět čirou náhodou) stál dealer. 
Byl tam, na svém místě, jako 
vždycky. A jakoby zásah bleskem, 
ta óóbrovská chuť zase přišla. 
Scénář pak obvykle vypadá asi 
takto: Neodoláte a dáte si. Po-
padne vás vztek či depka že jste to 
zkazili, když už nějakou tu dobu 
abstinujete. A co se nestane? Dáte 
si zase! Zkoušíte to znovu a znovu, 
a ono to nějak nejde. Proč? Patrně 

proto, že 
jste své chutě pod-

cenili, nebojovali s nimi a nebyli 
dost opatrní. 

Z
koušeli jste vůbec 
někdy zjistit, co vám 
vlastně vaše chutě 
spouští? Říká se tomu 
zmapování spouštěčů 

chutí. Mohou to být desítky různých 
věcí. Většinou to bývají místa a 
lidé, které máte spojené s fetem. 
Ale můžou to být i věci, které 
si uvědomujete třeba jen stěží, 
nebo vůbec - barvy, vůně, zvuky, 

hudba, počasí, sny, situace, 
pocity, lidé, kteří se podobají 
vzhledem či chováním někomu 
z vaší drogové kariéry a spousta 
dalších věcí, které byste měli 
v sobě odhalit a pracovat s nimi 
a hlavně na sobě. Samozřejmě to 
není nic jednoduchého a mnohým 
to trvá několik měsíců nebo i let, 
než v sobě rozkryjí do hloubky 
to, co v nich jejich chutě na jedy 
probouzí. 
Mám pro vás pár svých tipů, jak 
s chutěmi pracovat. Sama pro 
sebe jim říkám stopky. Jsou to 
věci, které mi pomáhají chutě 
udržet na uzdě, prostě se zastavit 
a nedat si.
Základem je, že nevyhledávám 

místa, kde na 100 % budu mít 
chutě, ani lidi, co mě svádí. Pokud 
takový lidi potkám a cítím, že to 
nezvládnu, včas odejdu. Když chuť 
přijde, tak to odložím s tím, že si 
dám za hodinu. Za hodinu si řeknu 
to samé a říkám si to tak dlouho, 
až mě to přestane bavit a jdu spát. 
Nebo se něčím zaměstnám – práce, 
knížka, prostě to, co mě baví, a 
přestanu na drogy myslet. Druhá 
možnost je, že když už je chuť dost 
rozjetá, začnu přemýšlet, proč ji 

vlastně mám. Co prožívám a co se 
děje v mém životě, že si chci dát 
a co od toho čekám a co z toho 
fakticky mít budu. Zkrátka dopředu 
počítám s tím, že patrně budu na 
sebe dost naštvaná, protože jsem 
si zase dala. Tak si radši nedám. 
Jde taky o to se naučit, že když 
už nějakou drogu mám u sebe, tak 
ji okamžitě vyhodím . Při první 
myšlence, že ji chci vyhodit, to 
hned udělám. Jinak by si to mohl 
člověk rozmyslet. Další moje stopka 

je, že začnu myslet na všechny ty 
hnusy, které mě na drogách potkaly. 
Na to, co mi jedy berou, co jsem 
ztratila a co ztratit ještě můžu. Co 
je pro mě důležité v životě, co chci 
dokázat. Co bych nechtěla, aby 
se mi stalo díky drogám. Komu 
můžu ublížit svým chováním. Jak 
mi bylo špatně.

Nehledám důvody proč si 
dát, ale proč si nedat. Nelžu 
si, že chutě nemám. Jsem     

závislá a chutě jsou normální. 
Jenom záleží jak se k nim postavím 
a jestli jim dovolím, aby nade 
mnou zvítězily.
Chce to čas a trpělivost. Pak 
dospějete do stádia, kdy si můžete 
říct: „Já si to šéfuju, bojuju.“ Po 
několika letech chutě skutečně 
nebývají, a objevují se opravdu 
zřídka. Je dobré si dát pozor na 
spouštěče a nelibovat si v takových 
představách. Když už nejde na to 
přestat myslet, je dobré si o svých 
pocitech promluvit s někým, komu 
věříte. Nemá žádný smysl se litovat, 
že jste na drogách. Neházet vinu 
na ostatní a uvrtávat se v tom. 
Proč zrovna vám by se to nemělo 
podařit? Věřte si a nepodceňujte 
se. Nebojte se pomoci, někdy to 
jinak zvládnout nejde. Bojujte 
za svůj život bez jedů. Někdy to 
fakt nevyjde a zrelapsujete. Přesto 
má cenu to zkoušet pořád dál a 
zabojovat si. Relaps může poučit, 
je nutné si uvědomit proč k tomu 
došlo, příště  se toho vyvarovat, 
ustát to a nebrat dál. 
Mějte sami sebe rádi a nevzdávejte 
to se sebou. Držím vám palce. 
Zapracujte na sobě, chce to jen 
chtít a zkusit to jinak.

P.F.S.

Co se týče chutí na jedy, jsou to pro vás (uživatele) mnohdy velmi zná-
mé věci.  P.F.S. je dnes již bývalá uživatelka drog, tedy ex-userka. 

Nějaký ten rok již abstinuje a kolikrát to vůbec nemá jedno-
duché. Abstinovat není zkrátka žádná sranda. To, jak se 

musela naučit ovládat, a co jí to přináší v běžném 
životě vám snaží popsat v několika 

málo řádcích.



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

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materál, základní 
ošteření, poradenství, krizová intervence, sociální práce, první pomoc.  
Informace o léčbách, bezpečném užívání drog, bezpečném sexu.

PRAHA – TP SANANIM
Po – Pá, 14 – 19 Centrum,  
tel. 603 209 948; Út, Pá 14 – 19 Praha 2,13, 
tel. 774 002 235 

PRAHA – NO BIOHAZARD 
Po 9.30 – 14.00  
St, Čt, So, Ne 15.00 – 19.30  
Praha 1, 2, 5, 7, 8; tel. 605 883 994

PRAHA – STREETWORK DROP-IN 
tel.: 731 315 214
Po – Pá 12 – 17 Centrum, Praha 5
Po, Čt 21 – 23 Centrum
So, Ne 14 – 16 Centrum

PRAHA – TP ESET – HELP 
tel.: 721 240 191, Po – Pá 13 – 18 Praha 4

BEROUNSKO, BENEŠOVSKO 
A PŘÍBRAMSKO – TP MAGDALÉNA
tel.: 734 622 260, 603 478 707,  
737 603 698

BRNO – TP PODANÉ RUCE 
tel. 776 377 734; Po – Út 13 – 19,  
Pá – So 13 – 22

ČÁSLAV, ČESKÝ BROD, KOLÍN, KUTNÁ 
HORA, PEČKY, ZRUČ NAD SÁZAVOU – 
OS. PROSTOR 
tel. 777 650 030 

BAKOV NAD JIZEROU, MLADÁ BOLESLAV,  
MNICHOVO HRADIŠTĚ, ČELÁKOVICE, 

BRANDÝS NAD LABEM, BENÁTKY NAD 
JIZEROU – CTP SEMIRAMIS 
tel.: 728 245 196

BĚLÁ POD BEZDĚZEM, LYSÁ NAD LABEM, 
SADSKÁ, MILOVICE, MĚLNÍK, PODĚBRADY, 
MĚSTEC KRÁLOVÉ – CTP SEMIRAMIS 
tel. 724 087 925

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – TP LAXUS 
tel.: 775 565 309, 776 626 309, 777 626 309

PARDUBICKÝ KRAJ – TP LAXUS
tel. 774 626 302, 608 626 303

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

TP ÚSTÍ NAD LABEM, O.S. DRUG-OUT 
KLUB tel: 723 936 131

K-CENTRUM SANANIM 
Pozor!!! KC přestěhováno:
Na Skalce 15, Praha 5, tel.: 283872186 
So – Po 13 – 20, Út – Pá 9 – 20 
Kontaktní místnost 13 – 18

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, Výměna Po – Út 13 
– 18, St – Pá 10 – 18; Kontaktní místnost 
Po – Pá 13 – 18; Fotostudio každé úterý 
13 – 17; Tel.: 257 217 871, 605 319 926

Nově: K-CENTRUM BRNO 
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524, Po-Pá:  
10 – 16. Každá 1. středa v měsíci zavřeno.

K-CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ 
Říční 1252/3A, 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 (kont. 
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 13/47,  
tel. 475 211 483, 475 210 626,  
Po – Čt: 8 – 18, Pá 8 – 16

K-CENTRUM OLOMOUC
Sokolská 48,  
tel. 774 991 625, 585 220 034 

K-CENTRUM NYMBURK 
Velké Valy 995, tel. 325 514 424  
Po – Pá 10 – 17

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

K-CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16,  
tel. 387 201 738  
Po – Pá (mimo svátky) 10 – 18

Místo pro Váš kontakt:
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