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Jak se změnili vaši klienti za 
deset let, co jsi v sananimském 
Káčku? Obecně se dá říci, že kli-
enti mají více problémů. Jsou to 
lidé, kteří se z toho bez dopomoci 
nevyhrabou. Jsou starší, mají více 
zdravotních komplikací, sociálně 

jsou v  čoudu. Spousta z  nich ni-
kdy nepracovala. Nemají zážitek 
být členem společnosti či ani ja-
kéhokoliv nedrogového společen-
ství. S délkou braní je jasné, že to 
zhorší i psychické stavy.
Klienti jsou čím dále méně schop-
ni se něčeho domoci. Souvisí to 
s výše zmíněným, ale taky s jejich 
okolím, které bylo vždy negativně 
nastaveno k užívání drog, bezdo-
movectví, divnosti.

Jsou klienti nějak agresivnější? 
To je stále stejné (a relativně čas-
té). S drogami je agrese spojená. 
Člověk složitě udrží napětí, když je 
frustrovaný.

Máte více klientů s psychózou? 
Ano, přibývá lidí s  psychózami, 
nedrží dohromady, nemají dosta-
tek dobrých základů, a potom ty 
složitosti, které se jim stávají, ne-
snesou.  Blbý základy jsou, že lidi 
neměli výchovný vztahový fi gury, 
jsou z ústavu, děly se jim hnusný 
prasárny v dětství, vychovával je 
někdo, koho by nikdo za rodiče 
nechtěl. Člověk se pak radši zbláz-
ní. Nebo měli nějaký psychiatric-
ký problém už před braním, takže 
se sebemedikují. Jsou to lidé, kte-
ří nebyli nikdy zapojení do společ-
nosti. Nejsou schopni fungovat ve 
vztahu k lidem. Možná je to i dro-
gami, často to klienti zdůvodňují 
„nekvalitním perníkem“.

Co děláte, když je klient akut-
ně v psychóze? V daný moment 
to můžeme jen vydržet a čekat na 
chvíli, kdy bude ready. V nějaké 
hranici hlídat, zda už není nebez-
pečný sobě nebo někomu jinému. 
Pokud je, pak musíme jít za svo-
bodnou volbu, kterou klient není 
schopen udělat. Musíme třeba za-
volat záchranku, která pak přijede 

NeJdE sKlOuBiT 
pRůToKáč 

a iNdIvIdUáLní příStUp

hovory s T.V.Od sOuSeDů s lásKoU 

Milé Káčko,

mám toho dost. Žiju tady v uli-

ci celý život, skoro 65 let, a než 

jste sem přišli, byl tu klid. Ob-

čas nějaký opilec z místního 

lokálu něco rozbil, nebo se 

chlapi poprali, ale to se dalo 

vydržet. Teď se ale skoro bo-

jím chodit ven, ti vaši narko-

mani jsou všude, už je poznám 

na míle daleko! A toho bordelu, 

co po nich zůstává okolo. Copak 

jim nemůžete aspoň říct, aby se 

chovali slušně? Dělat tohle můj 

kluk, tak ho seřežu.

Posledně jsem se vracel domu 

a u sochy jich byla celá partička, 

rozložený jako někde na pláži. 

Holka na kumpány něco vyřvá-

vala, že neni žádná jejich služka 

(i když možná jsem špatně rozu-

měl), byla skoro nahatá a vůbec 

jí nevadilo, že jsou kolem lidi. 

Oni se jich taky všichni bojí, tak-

že jim nikdo nic radši neřekne. 

A  policajta aby tady pohledal. 

Dřív jsme je tu taky nepotřebo-

vali, skoro nic se tu nedělo, pro-

tože tihle vaši feťáci sem neměli 

proč chodit. Jenže teď sem cho-

děj jak do obchoďáku. Už jsem je 

viděl několikrát, jak si tady něco 

tajně vyměňujou. A pak hned le-

těj k vám.

Taky jsem viděl, že vám zas ně-

kdo pěkně pomaloval dveře. 

Co je prosim vás 

"smažka"? Já tyhle sprejery od-

suzuju, ať si ty svoje klikyháky 

malujou někde u dálnic, ale ne-

ni vám blbý chodit každý den do 

práce kolem takových sprosťá-

ren? Nemohli by to třeba přema-

lovat ti vaši klienti, když tu stej-

ně pořád jen zevlujou v parku? 

Mohla by to pro ně být slušná 

terapie, jen ať vidí, co si o nich 

okolí myslí.

Ale proč vám hlavně píšu - by-

la za mnou sousedka od ved-

le s peticí, abyste se odstěhova-

li. Už má prý skoro 600 podpisů. 

Víte o  tom? Já si teda myslim, 

že tohle má řešit hlavně město, 

ale nakonec  jsem to taky pode-

psal, i s manželkou. Jsem zvěda-

vej, jak se k tomu postaví staros-

ta, teď před volbama... Sousedka 

s  dalšíma matkama svolaly na 

pátek dokonce nějakou akci před 

radnici, tak doufám, že si to taky 

přijdete poslechnout. Nikdo vás 

tu nechce.

soused, řádný občan
 města 

mani jsou všude, už je poznám 

 A toho bordelu, Co je prosim vás 

"smažka"? Já tyhle sprejery od-
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Jak se změnilo Káčko samotné?

Káčko se stěhovalo z Holešovic, 
kde ho městská část nechtěla. 
Nyní jste na Praze 5, ale opět 
vás nechtějí. Zůstáváte zde?

Je něco, o co bys chtěl klienty 
požádat? 
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hojivé mastihojivé mastihojivé mastihojivé mastihojivé masti
 ALPA BYLINNÝ GEL  
 Z DUBOVÉ KŮRY 
b Účinný hojivý gel 
s  antiseptickými a  an-
timikrobiálními účinky
b Zvyšuje rychlost ho-
jení kůže
b Posiluje kožní imu-
nitní systém
b Zklidňuje podráždě-
nou kůži
b Staví drobná krváce-
ní z kožních ranní z kožních ran

b Obsahuje 
mj. tříslovi-
ny, tanin
Vhodný pro 
ošetření po-
drážděné a po-
rušené kůže, 
pro masáže 
kůže v  okolí 
bércových de-
fektů, pro ma-
zání unave-
ných nohou, 
proti plísním, 
při křečích ve 
svalech.

 ALPA BYLINNÝ KAŠTANOVÝ GEL  
b S protizánětlivými, protiboles-
tivými a  protiotokovými účinky
b Stimuluje aktivitu lymfatické-
ho systému
b Povzbuzuje pružnost a pohybli-
vost cévního systému
b Posiluje cévní stěny a  zepšu
je cévní prů-
chodnost
b Obsahuje 
léčivou látku 
aescin
Vhodný pro 
p r o m a z á n í 
horních i dol-
ních končetin 
po aplikacích 
drog, jako pre-
vence předčas-
ného stárnutí a onemocnění cévního 
a lymfatického systému. Snižuje bo-
lestivost končetin, osvěžuje a uklid-
ňuje namožené cévy i svaly, zvyšuje 
zdravé prokrvení končetin, půso-
bí proti křečím a brnění končetin. 
Zmenšuje otoky horních i  dolních 
končetin kolem kloubů i v měkkých 
tkáních.

 IBALGIN DUO EFFECT 
b Mast proti otokům, zánětům 
a modřinám
b Posiluje cévní pružnost
b Obsahuje heparinoid a neste-
roidní antirevmatickou složku
Přípravek plně nahrazuje původ-
ně oblíbený Heparoid. Je levnější 
a svým antirevmatickým účin-
kem podstatně kvalitnější ve
svém účinku. Používá se jako
Heparoid, navíc je možné léčit 
jím i právě vznikající problé-
my my m po aplikaci (zduření ko-

lem místa vpichů, vývoj abs-
cesu, flegmony a td.). Použití
je vhodné i při poúrazových potížích svalů, 
šlach, kostí, kloubů – přikládají se obklady 
s větším množstvím masti na místo zranění.

 ONDŘEJOVA MAST 
b S antiseptickými, antimikro-
biálními, protizánětlivými, pro-
tiotokovými a protibolestivými 
účinky
b Po aplikaci zklidňuje, tlumí 
svědění a také odpuzuje hmyz
b Obsahuje acetylsali-
cylovou kyselinu (aspi-
rin) a levanduli (tříslo-
viny)
Mast s širokým spektrem 
možností použití pro ho-
jení kožních onemocně-jení kožních onemocně-jení kožních onemocně
ní infekčního charakte-
ru. Poškozenou pokožku 
zbavuje zánětů, urych-
luje hojení kožních ran, 
regeneruje pokožku, 
uklidňuje kůži a  svým 
aroma odpuzuje hmyz, 
snižuje svědění. Vhod-
ná k  použití při tře-
su končetin – zlepšuje 
prokrvení pokožky.

 TRAUMAPLANT 
b Mast s protizánětlivými, protiotokovými, protibolestivými, regeneračními 
a reparativními účinky
b Staví krvácení
b Obsahuje kostival
Používá se pro hojení chronických 
špatně se hojících i otevřených ran s projevy krvácení. Rány uklidňuje a pomáhá nalidňuje a pomáhá na-
startovat hojivé mechanizmy těla k novotvorbě defektní tkáně. Používá se zároveň při 
zhmožděninách po úrazech svalů, šlach, kostí, kloubů, proti bolestem žeber a páteře.

{MUDr. Renata Školoudová}
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často i s policisty a klienta odveze 
do psychiatrické léčebny. Ale my 
se tím toho klienta nezbavujeme, 
pak se za tím člověkem stavíme. 
Vysvětlíme, proč jsme to uděla-
li, máme o něj zájem, neopouští-
me ho.

Jak se změnilo Káčko samotné?
Snažíme se, aby pracovníci mě-
li čas se věnovat klientům, kte-
ří s  něčím potřebují dopomoci. 
To nemusí být žádné velké věci. 
Je možné přijít a sedět a smát se. 
Ale vyvíjíme tlak na změnu, ne-
musíme být pro všechny přija-
telní, protože nevycházíme jen 
z  toho, co ten člověk chce. Ne-
jde skloubit průtokáč a individu-
ální přístup. Charitativní služby 
(např. sprcha) jsou upozaděny. 
Kdyby k nám chodilo o polovinu 
lidí méně, tak by ty služby ome-
zeny nebyly. Omezujeme služby, 
abychom si udělali prostor pro li-
di, kteří stojí o kontakt, chtějí vi-
dět, vnímat.
Já si myslím, že klienti určitě spr-
chu nebo pračku potřebují, ale po-
kud se do těchhle charitativních 
služeb pustíme, tak pak neděláme 
to, co lidi posouvá nejvíc – do-
provázení do léčby. Máme víc od-
bornějších služeb, než jsme měli, 
např. lékařku.

Káčko se stěhovalo z Holešovic, 
kde ho městská část nechtěla. 
Nyní jste na Praze 5, ale opět 
vás nechtějí. Zůstáváte zde?
Jsme ve stavu, kdy bychom se mě-
li stěhovat, usilujeme o to, ale ni-
kde nejsme vítaní. Je to taková pa-
ralela s našimi klienty. Zažíváme 
na sobě postoj společnosti k našim 
klientům.  Hledáme městskou část, 
která by byla ochotná s námi vy-
jednávat, zda a za jakých podmí-
nek by mohlo KC vzniknout. Žád-

ná o tom ale nechce ani slyšet.
Určitý díl spoluzodpovědnosti 
máme za to, jak jsme se zde ocit-
li. Nicméně to, co se nám děje, je 
strašlivé.  Byli jsme svědky toho, 
jak vzniká extremismus. Jsme už 
zvyklí na zničený majetek. Fru-
strovaní lidi nám rozbíjí okna, 
nadávají zaměstnancům (pracov-
nicím říkají „jste děvky“), máme 
na fasádě hanlivé nápisy („Chcíp-
ni, píčo!“ - „Jestli nezmizíš, sho-
říš“). Rozmlátili nám auto, rozbí-

jeli zámky, polili dveře asfaltem, 
zkvašenýma hovnama, olejem. 
Hodili dovnitř dlažební kostku. 
Podali jsme více než 20 trestních 
oznámení. Náckové zde chodi-
li jako domobrana, byly zde de-
monstrace. Pravidelně jsme mě-
li a máme kontroly z úřadů. Je to 
náročné období.

Je něco, o co bys chtěl klienty 
požádat? 
Chci požádat o to, aby se v okolí 
KC zdrželi kriminálních věcí a ap-
likace. Souvisí to s naším okolím. 
Přicházejí do prostředí plného 
předsudků a stereotypů.  Nechci 
házet vinu jen na okolí. Leckdy 
svým chováním tyto stereotypy 
potvrzují. 
Chápu, jaké je cítit se na okraji 
společnosti – prožitek nechtěnosti, 
absolutního odsudku. Zažili jsme 
to na sobě, chápu, že se klienti ne-
chtějí dohadovat s  lidma, chtě-
jí jen ukázat prostředníček. Ale 
věřím, že v nich je něco dospělé-
ho, že se mohou snažit to chování 
v okolí KC zvládat. I v jejich situ-
aci jde volit, jak se chovat citlivěji 
v prostředí, kde jsou třeba mámy 
s dětma. Většina klientů je schop-
ná dělat věci jinak, proto bych po-
žádal, aby to zkoušeli. 

{ALA}POČET klienTů Vydaných stříkaček Poradenství
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Laxus a  Semiramis 
jsou slučující se orga-
nizace, které poskytu-
jí služby pro uživate-
le drog a  jejich blízké 
zejména ve Středních 
a Východních Čechách. 

Kromě káček , 
o  kterých píše-
me v článku, pro-
vozujeme i  terény 
ve Středočeském, 
Královéhradeckém 
a Pardubickém kra-
ji a čtyři ambulant-
ní centra, kde vám 
poradíme, jak pře-
stat brát a podpoří-
me vás v abstinenci. 
Setkat se s námi mů-
žete i  v  devíti věz-
nicích. Preventivně 

působíme i na školách. 
Více se o nás dozvíte na  
www.laxus.cz a www.
os-semiramis.cz.

Hodně z vás si asi představí hlavně čisté stříkačky a velké kontejnery naty špinavé. I když jsou káčka zaměře-ním a klientelou hodně podobná teré-nům, nejde v nich jen o výměnu stří-kaček. Na rozdíl od polních podmínek, ve kterých někdy fungují teréňáci, mají káčka tu výhodu, že je najdete vždycky na stejném místě, pod stře-chou, a můžou vám nabídnout přece jen o něco víc. Co konkrétně najdete v těch, která provozují Laxus a Se-miramis

Problémy?S braním drog je spojený životní 
styl, který přináší nejrůznější kom-
plikace - káčko ti je pomůže řešit, 
pokud na to nestačíš sám. V káč-
ku ti nabídneme klidný prostor 
k tomu, aby ses mohl/a vypovídat 
a začít řešit to, co je třeba. Připra-
veni jsme na všechno.

Bez domova?

Stálé bydlení ti sic
e nenabídneme, 

ale víme, kde jsou azyláky, uby-

tovny, kolik se za ně platí a jaké 

mají podmínky. Pokud je nebu-

deš chtít využít, nebo na ubytová-

ní nemáš, můžeš se u nás alespoň 

umýt a vyprat si, abys měl/a lep-

ší šance, že tě někdo zaměstná ne-

bo ubytuje.

Úplně na dně?
Už je toho na tebe moc? Problé-

my se hromadí, nevíš, jak je řešit 

a propadáš se stále níž? Zastav se 

v káčku. Probereme, co tě trápí, 

a poradíme, jak to řešit. Není nad 

to mít jasný postup a někoho, kdo 

ti pomůže krok za krokem!

a když nepomůžeme?

Když ti nebudeme umět pomoct 

sami, víme, kde to dokážou a na-

směrujeme tě tam. Udržujeme si 

aktualizovaný seznam okolních 

institucí a víme, kam má cenu jít 

a kde na tebe nebudou koukat skrz 

prsty.

Už tě to nebaví?Každý si někdy řekne, že už brát nebude. Někdo to zvládne sám, někdo se k drogám vrátí. Až bu-deš přemýšlet nad léčbou, přijď. Pomůžeme ti najít tu nejvhodněj-ší - seženeme společně detox, na-píšeš si u nás žádost o zařazení do léčby.

ztraceni ve vírU  

úřadů a lejster?
Nemáš doklady, nepracuješ, ne-

máš peníze? V káčku ti můžeme 

říct, kam jít, co tam dělat, co po-

třebuješ k dokladům, poradíme ti 

s životopisem, pracákem, s dávka-

mi hmotné nouze. K dispozici bu-

deš mít i telefon a počítač s připo-

jením na Internet.

JANA:

PEŤULE: „Mohli byste požadovat, 
aby klienti po sobě uklízeli stoly
v průběhu dne. Jinak je prostě 
bordel.“

LUCKA: „Káčko je v pohodě. Jen 
je škoda, že pracovníci mají hodně 
práce. Bylo by sympatický, kdyby
pracovníci občas poseděli a poke-
cali s lidma normálně u stolečku, 
jen tak.“

DANIEL: 

ROMAN: „Kdybych měl porovnat
káčko dřív na Holešovicích a teď na 
Andělu, tak dřív to bylo takový víc 
free, mělo to svoje „čaro“. Člověk 
si dal polívku, pokecal. Ale zas 
chápu, že je teď lidí hodně a asi to 
nejde. Jinak co se mi určitě líbí, je 
promítání. Je to takový příjemný 
zpestření. Nějakej nápad na zlep-
šení? Snad jen, že bych třeba dělal 
každý měsíc něco novýho, nějakou 
akci. To by pak musel člověk 

sledovat nástěnku a hlídal by, co 
se kdy děje.“

HONZA: „Káčko je v pohodě, jsem 
moc moc moc spokojenej. Chodím 
na ošetřování a moc mi to pomáhá. 
Paní doktorka má zlatý ruce.“

MONIKA:

TOMÁŠ: „Já 
bych přesu-
nul káčko na 
Václavák.“

TOM:

MILAN: 

MARTIN: „Mně by se líbilo, kdyby se 
přesně ve 12.00 podával v káčku
oběd. Ale je mi jasný, že to asi 
nepůjde.“

PETR: „Já bych chtěl, aby v káčku
byly hezký holky. Ale ty tam 
vlastně jsou. Takže já jsem 
spokojenej.“

ONDŘEJ:

KATKA: „Já tam chodím jen na 
výměnu, to mi vyhovuje. Občas
nestíhám a hodila by se mi delší 
otevírací doba. Ale to si nestěžuju, 
vím, že je otevřeno dostatečně. Co 

se ale bavim s ostatníma lidma, 
tak jsou všichni moc spokojený.“

LUKÁŠ:

PAVEL: „Jestli něco zlepšit, tak 
bych navrhoval polévkové občerst-
vení a také kdyby bylo k dispozici 
více oblečení.“

DANA:

MICHAL: „Já myslim, že káčka jsou 
dobrá věc a nic ke zlepšení fakt 
nevim. Lidi dostanou, co potřebu-
jou, gratis a bez čekání. Co víc by 
chtěli?“

VAŠEK: „Jsem naštvanej na 
omezení sprchy na Andělu. Sprcha 
je fajn, ale dopoledne na ni prostě 
nikdo nepřijde.“

{krck}

PEŤULE:

sledovat nástěnku a
se

HONZA:

JANA: „Bylo by fajn, kdyby v káčku
byla nástěnka s fotkami a jmény
pracujících.“

jen tak.“
bych přesu-
nul káčko
Václavák.“

DANIEL: „Co bych zlepšil? Určitě 
bych dal do káčka víc počítačů.“

Paní doktorka má zlatý ruce.“

MONIKA: „Káčko je v pohodě, ale co 
mi vadí, je omezení v kontaktní 
místnosti na půl hodiny. To 
člověk fakt nic
nestihne.“

třeba dělal 

TOM:
„Kdybych měl 
hodnotit káčka
v Praze, tak největší 
punk je určitě Drop In. Na 
Stage 5 byli na mě moc zvědaví. 
Chodím do káčka Sananim, na 
Anděl. Chodil jsem už do Holešo-
vic a to bylo jiný, víc na pohodu. 
Vařil se tam čaj, polívka, člověk 
si dal cigárko a nikdo po tobě nic 
nechtěl.“

TOM:

MILAN: „Je možné objednávat 
menší balení vodiček?“

vení a také kdyby
více

KATKA: „Já tam chodím jen na 

MICHAL:
dobrá věc a
nevim. Lidi dostanou, co potřebu-
jou, gratis a
chtěli?“

VAŠEK:

ONDŘEJ: „Na zlepšení mě 
jen napadá, že náplasti
často nelepí. Tak 
jestli je možný dávat 
jinou značku. Takhle 
si člověk zalepí prst 

a náplast stejně hned 
spadne, takže jich pou-

žije víc a je to beztak na 
nic. No a pak možná ručníky, 

které utírají. Ty co znám já, nějak 
nefungujou.“

PAVEL: „Jestli

LUKÁŠ: „Já určitě chválím káčko na 
Andělu. Se vším mi poradili a pro 
pracovníky nic není problém. Zatím 
mi nikdo neřekl ‚ne, to nejde‘, 
když jsem něco řešil. Takže u mě 
určitě všechno super.“

DANA: „Já určitě ocením, když je 
dobrá nálada, vlídnost zaměst-
nanců a taky ochotu naslouchat 
našim problémům.“

DANA:
dobrá nálada, vlídnost zaměst-
nanců a taky ochotu
našim

Praze, tak největší 
punk je určitě Drop In. Na 

ONDŘEJ:
jen napadá, že náplasti

spadne, takže jich
žije víc a

nic. No a
které utírají. Ty co

JAK SE TI  

LÍBÍ V KÁČKU? 

NAPADÁ TĚ,  

JAK HO JEŠTĚ   

ZLEPŠIT?

JAK SE TI  JAK SE TI  JAK SE TI  JAK SE TI  JAK SE TI  JAK SE TI  
 anketa

V anketě odpovídali klienti v pražském terénu.V anketě odpovídali klienti v pražském terénu.
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Pravidla: k čemu jsou a proč? Pravidla: k čemu jsou a proč? 
1. SLušNé ChoVání

Slušné chování je jedno ze základních nepsaných pravidel. Myslíme si, že o tom 

ani není potřeba mluvit. Za zmínku to ale přeci jen rozhodně stojí. Takže když při-

jdete za  svými teréňáky a káčkaři, nezapomeňte slušně pozdravit, poprosit a na-

konec i poděkovat. Občas na nás naléháte se slovy: „honem, spěchám, podej, při-

nes, ošetři, já jsem akutní.“ Slušné a milé slovo se sem rozhodně hodí. Vy něco 

chcete od nás, my od vás také. 

1. SLušNé

2. Být PřiPraVen 
Cestou za námi si rozmyslete, co všechno od nás budete po-třebovat. Vyvarujete se tak dalších nervózních osob za zá-dy, čekajících na svou „jednu“ čistou. Připravte si svo-je nádobíčko k výměně, mějte ho pohromadě a zkuste to mít i pěkně spočítané. Jindy od vás slyšíme slova: „Tys mi nedal…!“. Rádi vám potřebný materiál i další služby po-skytneme, ale do hlavy vám nevidíme a z vás to leze jako z chlupatý deky. 

2. 3. KValIta vErsUs rYchLosT  V jiné chvíli se vás na jednom místě sejde spousta, všichni 
něco chcete. Buďte trpěliví, respektujte pořadí, na každé-
ho se postupně dostane. Rádi pracujeme kvalitně a je-li to 
v našich možnostech, vyhovíme vám. Bohužel, ne vždy jde 
všechno hned. Nejsme všemocní. Stane se, že některé služ-

by vám musíme v určitou chvíli omezit či odmítnout. Nikdy 
to není proti vám, ale v jisté chvíli na to nemáme personál-

ní, prostorovou nebo časovou kapacitu. 

3. 

Pravidla: k čemu jsou a proč? 
4. REspEktUjtE 

oKolí
Sami jistě víte, že většinová spo-

lečnost k vám nepřistupuje přívěti-

vě. Občas ani k nám ne. Známe to 

z vlastní zkušenosti. Proto se cho-

vejte v okolí vašeho káčka a sanit-

ky tiše, slušně, nebuďte agresivní 

a rozhodně si v okolí nerozdělávejte 

a neaplikujte drogy. Nikdo z okolí na 

to není zvědavý a jednou by se moh-

lo stát, že služby budeme muset ješ-

tě více omezit či úplně zrušit. A to ni-

kdo nechceme, že ne?

4. REspEktUjtE 

5. MLuvTe s náMiNejdůležitější pravidlo 
je… mluvit s námi. Je-li to 

v našich silách, moc rádi 

pomůžeme. Jsme s vámi! 

5. 
s náMi

5. 
s náMi

5. 
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MAMINKO, PROČ JE TEN PAN 
KONZELÍN TAKOVEJ DIVNEJ?

PROTOŽE JE FURT V LIHU.
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MAMINKO, PROČ JE TEN PAN 
KONZELÍN TAKOVEJ DIVNEJ?

PROTOŽE JE FURT V LIHU.
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MAMINKO, PROČ JE TEN PAN 
KONZELÍN TAKOVEJ DIVNEJ?

PROTOŽE JE FURT V LIHU.

ČaStO zA námI přiCházítE 
s růzNýMi přáNíMi, 
očeKáVáNíMi, nárOkY 
a pOžAdAvKy. Je aLe 
mOžNé pRo vás uDěLaT 
všeChNo? ZoPaKuJmE 
sI pár dObRýCh nEpSaNýCh 
pRaViDeL. 

{Nikol} 



S  edí politici a  úředníci 
v  kancelářích a  říkají si: 
„Jak se asi ti toxikomani 
mají… Nemají hlad a  ží-

zeň? Dostanou se k  internetu?“ - 
„Pro jistotu jim zřídíme klubov-
ny, aby se nadlábli, zazevlili a dali 
kafčo… A koupíme jim nějaký pěk-
ný stříkačky, ať si mají s čím zablb-
nout.“ Tak takhle to nefunguje. Ta 
osvícenější část veřejnosti (ta, která 
nechce drogový problém řešit po-
pravami a internacemi v kameno-
lomu) podporuje tzv. nízkoprahové 
služby, protože vnímá, že závislost 
je nemoc a represe nic neřeší. Přes-
to ale mají politici, úředníci a ob-
čané od nízkoprahových služeb 
určitá očekávání. Chtějí pozitivní 
změnu, nebo aspoň nezhoršová-
ní drogové situace v České repub-
lice. Kontaktní centra jsou sociál-
ní (a často také zdravotní) služba, 
která má pomáhat lidem v nepříz-
nivé sociální (a zdravotní) situaci. 
A také chránit společnost před ší-
řením infekčních chorob a vznikem 
sociálně vyloučených lokalit.

SmlOuvA 
S kÁČkEm 
Káčko je sociální služba a tedy ni-
koli klub, kroužek či mléčný bar. 
Sociální služby jsou určeny jen pro 
potřebné. 
Všechny sociální služby podle zá-
kona 108/2006 Sb. musí uzavírat 
se svými klienty smlouvu o posky-
tování sociální služby. Je to znám-
ka smluvního vztahu, kdy na jedné 
straně jste vy, uživatel drog, jako 
osoba v nepříznivé sociální situ-
aci, a na druhé straně kontaktní 
centrum jako sociální služba. Uza-
vření smlouvy předchází jednání 
se zájemcem. Jde o zjišťování, co 
byste očekávali a chtěli od služby, 
ale také o doptávání se, jak jste 
na tom s braním a sociální situa-
cí. Káčko je služba nízkoprahová, 
tedy by měla toto dotazování dělat 

tak, aby vás tím příliš neprudila. 
Smlouvu typicky uzavíráte ústně 
a zařízení si o tom většinou udělá 
záznam do složky, kterou vám tím 
okamžikem zavede. Nemusí v ní 
být uvedeno vaše jméno, můžete 
v ní být pod kódem nebo jako NC 
(no code, tedy bez kódu). Obsa-
hem smlouvy je vymezení rolí (vy 
jako klient, pracovníci jako tera-
peuti) a celkový smysl spolupráce 
(usilovat o zlepšení vaší nepřízni-

vé sociální situace 

i ochrana společnosti před riziko-
vým jednáním). Součástí jsou také 
podmínky, za kterých službu čer-
páte, např. pravidla zařízení apod. 
Zařízení s vámi v případě, že zá-
važně porušujete  smlouvu, může 
spolupráci ukončit.

PlÁNovÁnÍ 
LepŠÍcH zÍtŘKŮ
Kontaktní centrum s  vámi jako 
svými klienty musí rovněž indi-
viduálně plánovat – tedy přemýš-
let o vás a usilovat v rámci toho, 
jak čerpáte služby, o naplnění cí-
lů zařízení. V praxi se pracovní-
ci s vámi pokouší navázat 
kontakt: ptají se, co potře-
bujete, a občas vám říka-
jí, co by vám doporučova-
li a jak vidí vaši situaci oni. 
„Co dalšího k těm stříkač-
kám potřebujete?“ – „Dnes-
ka vypadáš obzvlášť zniče-
ně.  Co se stalo?“ –  „Neměl 
bys jít spát?“ – „Kdy má-
te být na úřadu práce?“ –

„Kdy jste byl naposledy na tes-
tech?“ Kontaktní centrum pak 
má následně ze zákona i povin-
nost hodnotit, jak se spoluprá-
ce s vámi daří a zda jste společ-
ně udělali něco pro zlepšení vaší 

situace: „Je skvělé, že pravidelně 
buprenorfi n fi ltrujete.“ – „Pavle, 
poslední dobou vypadáš hodně 
unaveně. Je to perníkem?“ – „Tak 
už jste se rozhodl, zda půjdete na 
interferon?“ 

StÍŽnoSti
Zákon rovněž ukládá káčkům po-
vinnost aktivně zjišťovat připo-
mínky, podněty a stížnosti na své 
fungování, a brát je jako důleži-
té impulsy pro svůj rozvoj. Proto 
najdete v řadě zařízení schránky 
na stížnosti a na nástěnkách je-
jich vyřízení. Opět by mělo být 
možné si stěžovat i anonymně. 

ZÁvĚreM
Zákon o sociálních službách při-
nesl sice kontaktním centrům 
určitý statut veřejně prospěšné 
služby, ale rovněž řadu povin-
ností, které se musí snažit napl-
nit. Pracovníkům, pokud chtějí 
dělat svou práci, do značné mí-
ry nic jiného nezbývá. Navíc dost 
často tyto „povinnosti“ mohou 
být i velmi užitečnými okamžiky 
ke  společnému zastavení a  do-
mluvě, k čemu chcete, aby vám 
káčko bylo či nebylo. Je zřej-
mé, že v určitý moment mohou 
někteří z uživatelů drog vnímat 
snahu o naplnění těchto povin-
ností (např.  že je nutné uzavřít 
dohodu) negativně: „Rozhod-
ně nemám náladu nic uzavírat.“ 
–  „Fuck off  papíry a systém.“ –
„Spěchám.“ Nicméně to tak cho-
dí, že v životě je něco za něco. 
Proto vás moc prosíme, abyste by-
li otevření a pomohli pracovníků 
naplnit zákon o  sociálních služ-
bách.

{ALA} 

 VěTšInA pEněz  nA pRoVoZ kOnTaKtNíCh cEnTeR 
 jDe oD sTáTu, nApř. ÚřAdU vLáDy, mInIsTeRsTeV 
 pRáCe a sOcIáLnícH věcí, zDrAvOtNiCtVí, něcO 
 přiHoDí kRaJe a oBcE. PrOč káčKa pLaTí? 

tak, aby vás tím příliš neprudila. 
Smlouvu typicky uzavíráte ústně 

i ochrana společnosti před riziko-
vým jednáním). Součástí jsou také 

situace: „Je skvělé, že pravidelně 
buprenorfi n fi ltrujete.“ – „Pavle, ZÁvĚreM

 VěTšInA pEněz  nA pRoVoZ kOnTaKtNíCh cEnTeR 
 jDe oD sTáTu, nApř. ÚřAdU vLáDy, mInIsTeRsTeV 
 pRáCe a sOcIáLnícH věcí, zDrAvOtNiCtVí, něcO CO sI o váS v káčku píší A pRoč

J A R A L E0 7 0 1

Co Je To KÓD?

První tři písmena 
jména mámy. Zde 
např. Jaroslava, 

tedy JAR.

První tři písmena 
vašeho jména. 
Zde např. Aleš, 

tedy ALE.

Den narození 
dvojmístně. Tedy 7 
píšeme jako 07.

Měsíc narození 
dvojmístně. Tedy 
leden píšeme 

jako 01.

CO sI o váS v káčku píší A pRočCO sI o váS v káčku píší A pRoč

peuti) a celkový smysl spolupráce 
(usilovat o zlepšení vaší nepřízni-
peuti) a celkový smysl spolupráce 
(usilovat o zlepšení vaší nepřízni-

vé sociální situace 

NaHlédNuTí dO 
aDmInIsTrAtIvY v káčKu  

ZáKoN o sOcIáLnícH 
sLužbácH zAvAzU-

jE kOnTaKtNí cEnTrA 
uZaVíRaT úStNí sMlOu-
vY sE sVýMi kLiEnTy, 
iNdIvIdUáLně pLáNoVaT 
a aKtIvNě zJišťOvAt 
příPaDné sTížnOsTi nA 
sVé fUnGoVáNí.
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(obvazy, masti). Pokud 
však máme k  dispozi-
ci zdravotnický materiál, 
který jsme dostali darem, 
klientům ho vydáváme. 
Dále v případě, že dojdou 
polévky na začátku nové-
ho roku (čeká se na dot-
ace), polévky nejsou.“

KC Kolín, Monika 
Dvořáková, Prostor Plus: 
„Na konci loňského roku 
byla kvůli nedostatku fi -
nancí omezena provozní 
doba služeb, a  to dost 
zásadně. Zůstali jsme na 
káčko a  terény pouze 3 
pracovníci, takže to jinak 
nešlo. Doufáme v rozšíření 
zase od května. Také jsme 
zpoplatnili nadstandard-
ní zdravotnický materiál 
(vitamíny, mastičky) 
a  doplňkové služby 
(polévka, sprcha). Důvody 
byly dva. Kromě nižší 
fi nanční podpory docháze-
lo také k plýtvání - všude 
se povalovaly pytlíčky 

s  materiálem, klient si 
dal polévku, již následně 
vylil do záchodu, protože 
na ni vlastně neměl chuť. 
Ceny jsou minimální (od 
1 Kč do 10 Kč). Osobně si 
myslím, že je dobré, když 
se klienti alespoň nějak 
podílejí na kvalitě svého 
života.“

KC Plzeň, Lucie 
Peschiková, CPPT: 
„V  našem K-centru 
nedošlo za posledních 5 let 
k  výraznému omezování 
nebo zpřísňování. Jedi-
nou změnou v  provozní 
době je pauza na oběd 
a refl exi po hlavním pro-
vozu. Výhodou pro klien-
ty je, že pak nemusejí pot-
kávat pracovníky unavené 
a nenajedené, ale naopak 
nastavené s  nimi mlu-
vit, podporovat je a hle-
dat možnosti řešení jejich 
situace. Základní pravidla 
pro využívání služeb jsou 
stále stejná.“

Kc a užiVaTeLé aLkOhOlU
Častým tématem je to, zda je kontaktní centrum určeno jen uživatelům nelegálních ná-
vykových látek, nebo také uživatelům alkoholu. Někteří injekční uživatelé se cítí dotče-
ni, že jim "káčko" zabírají uživatelé alkoholu a lidé bez domova.

Může vaše služby užívat člověk, který je závislý pouze na alkoholu?

KC ÚSTÍ NAD LABEM: „ANO, MŮŽE. Jedná se 
z našeho pohledu o našeho klienta – je 
závislý na návykové látce.“
KC BRNO: „Naše služby závislým pouze na 
alkoholu NEPOSKYTUJEME, odkazujeme 
je na jiné služby v Brně. Fakt je, že od té 
doby, co jsme zrušili polívky, tak naše 
služby vlastně ani nevyhledávají.“
KC OSTRAVA: „Naše KC člověk závislý na 
alkoholu využívat NEMŮŽE. Klienty dopo-
ručujeme do jiných zařízení v Ostravě. Je 
pravdou, že IUD nechtějí, aby jim alkoholici 
KC zabírali.“
KC MLADÁ BOLESLAV: „Lidé závislí na alko-
holu MOHOU našich služeb využívat, spadají 
do naší cílové skupiny.“
KC KOLÍN: „Pokud je někdo závislý výlučně 
na alkoholu, ODESÍLÁME ho do AT ambulance, 
nebo v případě zájmu o potravinový a hy-
gienický servis do Charity v Kutné Hoře. 
V začátcích k nám docházeli i lidé bez domova 
či závislí na alkoholu, ale pak se nám začali 
vytrácet naši klienti. Prostě s nimi nechtěli 
sedět v jedné místnosti. V současné době je 
důvodem i kapacita služby. Máme prostě plno.“

KC STAGE 5: „Přijde-li člověk užívající 
pouze alkohol, řešíme situaci INDIVIDUÁLNĚ 
z hlediska toho, zda pro něj něco můžeme 
udělat my, nebo zda existují vhodnější 
zařízení.“
NÍZKOPRAHOVÉ STŘEDISKO DROP IN: 
„Uživatelé alkoholu MOHOU VYUŽÍT SLUŽEB 
PORADENSTVÍ ve všech formách. Výměnný 
program a kontaktní místnost pro ně 
určené nejsou.“
KC SANANIM: „Káčko je určeno pro lidi 
užívající nelegální látky, lidi užívající jen 
alkohol se snažíme ODKAZOVAT na pro ně 
vhodnější služby a v tomto duchu s nimi 
pracovat a mluvit. Samozřejmě se někdy 
těžko rozlišují konkrétní skupiny uživatelů, 
jenž se i dost prolínají.“
KC PLZEŇ: "Pokud do KC přijde člověk 
závislý na alkoholu, tak ho primárně 
"NEVYHODÍME", ale po třech kontaktech 
nabídneme jiný, individuální formát využí-
vání služeb. Součástí dohody bývá i sociální 
zakázka (doklady, práce, léčba atd.). Pokud 
klient takovou dohodu odmítne, odkazu-
jeme ho na další návazné služby určené 
přímo pro uživatele alkoholu."

KC Ústí nad Labem, 
Radek Hodoval, DRUG-OUT Klub:
„K  omezení nedošlo. Podmínky 
pro užívání služeb jsou nastaveny 
stále stejně, stejně jako paleta sa-
motných služeb.“

KC Brno, Pavel Blažek, 
Sdružení Podané ruce: 
„Co se polívek týká, tak ty jsme 
(instantní nudlové) zrušili na jaře 
2012. Důvodů bylo několik: jed-
nak ušetřit peníze, jednak jsme 
chtěli změnit kontaktní místnost 
z polívkového baru zpátky na kon-
taktní místnost. Vycházeli jsme 
ale i  z  toho, že potravinový ser-
vis můžou lidé v nouzi využívat 
v Brně v několika dalších službách, 
v lepší kvalitě i kvantitě, co se jíd-
la týká. V KC se nekouří, ten zákaz 
platí už víc let. Sprchy jsme v roce 
2012 omezili z 6 hodin denně na 
3 hodiny dopoledne, pokud ale 

někdo ví, že bude potřebovat spr-
chu i odpoledne (třeba po práci), 
má možnost domluvit se předem 
a následně nemusí čekat a může 
tam strávit o něco delší dobu. Tak 
nějak chápu nostalgii těch, kteří 
pamatují jiné časy, ale fakt je 
taky, že některé lidi by dneska ta 
dřívější podoba KC asi k posezení 
v KM moc nelákala.“ 

KC STAGE 5, Praha, Alena 
Zelinová, PROGRESSIVE: 
„Poskytování služeb bylo v našem 
zařízení regulováno vždy, například 
nekuřáckým káčkem jsme od začát-
ku. Časem několik pravidel i přiby-
lo. Zjistili jsme, že se tak dostane 
na více klientů, lidé mohou pose-
dět v čistším a příjemnějším prostře-
dí a je i více prostoru si třeba popo-
vídat. Také řešíme vliv provozu na 
okolí. Nezabývat se tím znamená vy-
stavit se riziku stížností a problémů 
ohrožujících existenci káčka.“ 

KC Mladá Boleslav, 
Kristýna Maťátková, Semiramis:
„V  našem K-centru jsou obecné 
podmínky pro sprchu, praní prád-
la nebo pobyt v kontaktní místnos-
ti již několik let stejné. K jistému 
zpřísnění však došlo, a to kombi-
nací různých důvodů: nedostatek 
financí, dlouhodobý personální 
podstav, potřeba eliminace osob 
nespadajících do cílové skupiny 
i  snaha pracovat s  klienty více 
individuálně.“

KC SANANIM, Praha, Marek Urban: 
V poslední době jsme přistoupili 
k  omezení doby sprchování. 
Důvodem je snaha věnovat naši 
pozornost klientům a  umožnění 
individuálního potkávání se v KM, 
poradenské místnosti i prostor pro 
ošetření. Při nárůstu o 30 kontaktů 
denně bylo třeba zvažovat krácení 
doplňkových služeb - sprchy ne-
bo kontaktky. Zásadní je pro nás 

udržet prostor, který umožňuje být 
s klienty i v osobní rovině. Zároveň 
nemůžeme vynechat služby jako je 
výměna, ošetření, poradenství ne-
bo pořadníky do komunit, které 
tvoří základní a neopomenutelné 
služby a v současné době vytěžují 
službu nad kapacitu pracovního 
týmu.

KC Ostrava, Beata Oravcová, 
Renarkon: 
„V  našem káčku nedošlo 
k   omezování  s lužeb ani 
zpřísňování podmínek. Polévka 1x 
denně jako vždy, voda se sirupem 
+ čaj neomezeně, sprcha k  dis-
pozici atd. Kouření bylo zakázá-
no s  nástupem zákona o  zákazu 
kouření ve veřejných budovách.“ 

Nízkoprahové středisko Drop In, 
Praha, Nora Staňková: 
„Došlo k omezení služeb v rámci 
výdeje zdravotnického materiálu 

"DošlO vE vAšEm kOnTaKtNíM cEnTrU k oMeZoVáNí a   zPřísňoVáNí pOdMíNeK 
pOsKyToVáNí sLužeB? A pOkUd aNo, z jAkéhO důvOdU?"

OmEzUjÍ 
KÁČkA 

SlUŽBy? Klienti často vzpomínají na doby nedávné a dávnější, kdy se v káčcích kouřilo a vše bylo méně 
regulováno. Nyní se objevují stížnosti na omezování služeb a zpřísňování podmínek jejich čer-
pání (např. omezování sprchy a praní, krácení času pobytu v kontaktní místnosti, omezování 
potravinového servisu). Zeptali jsme se tedy zástupců káček, jak to konkrétně u nich vypadá. 



T
akhle to zní dost div-
ně. Jde o  překlad 
anglického slovní-
ho spojení "low de-
ad space", zkráceně 

"LDS". Mrtvý prostor – tímhle 
termínem se označuje místo 
ve stříkačce, kde vždycky 
po zasunutí pístu až na do-
raz zůstávají zbytky. Ob-
vykle jde o luer (zobáček), na 
který se nasazuje jehla "nasa-
zovačka", a pak celý vnitřek 
jehly od lueru až k ostří. Svůj 
mrtvý prostor má samozřej-
mě i inzulínka (viz obrázek). 
V  tomto mrtvém prostoru 
vždy zůstane trochu nášlehu 
s krví. Používáním, případně 
kombinací vhodných jehel 
a stříkaček, lze tenhle mrtvý 
prostor redukovat na mini-
mum. Má to své výhody. Do 
krve přejde většina rozpuště-
né drogy, a když si dáte omy-
lem použitou stříkačkou, tak 
tam, kde zůstane méně krve, 
hrozí i menší riziko infekce.

MaLý mRtVý pRoStOr
Použitý obrázek je z facebookové 
stránky "Low dead space needles 
and syringes"
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kLaSiCká 
sTříkAčKa

pOužiTá s LdS 
nAsAzOvAčKoU iNzUlínKa

kLaSiCká 
sTříkAčKa 
s běžNoU 

nAsAzOvAčKoU

LdS jEdNoKuBíKoVé 
tělO nAsAzOvAčKy 

s kLaSiCkOu 
nAsAzOvAčKoU

VýHoDy LdS: MiNiMáLní zByTkY násTřElU + mEnší rIzIkO iNfEkCe  
nEvýhOdY LdS: NeJsOu dOsTuPné vE všeCh lékárNáCh a výměnNýCh pRoGrAmEcH

Z obrázku je jasně patrné, které kombinace stříkaček a jehel mají nejmenší mrtvý prostor.

Mohou terénní pracovníci brát drogy? Ne. Jsou terénní pracovníci bývalými uživateli drog, kteří se napravili a nyní pomáhají? Spíše ne, jen 
výjimečně. Při výměně v terénu, především v Praze, se můžete potkat i s tzv. exterňáky, tedy lidmi, kteří drogy berou a přitom chtějí pomáhat 
svým vrstevníkům. Například exterňáci XTP SANANIM vyměnili za rok 2013 více než 180.000 injekčních stříkaček. Jak tedy rozlišit profesionální 
terénní pracovníky a externí terénní pracovníky (XTP)? Abyste si je nespletli, pomohou vám pro orientaci následující vodítka:

      TeréňákTeréňák   VERSUS ExterňákExterňák
Profesionální terénní pracovník:
RNEBERE DROGY a nepatří do 
scény lidí, kteří drogy berou.

RJe řádně dlouhodobě 
zaměstnán v hlavním nebo 
vedlejším pracovním poměru.

RPokud člověk bral drogy, 
může se stát terénním 
pracovníkem či káčkařem až po 
delší době abstinence.

RMá vzdělání (maturitu, 
VŠ) sociálního, zdravotního, 
adiktologického zaměření.

RMá průkazku terénního 
programu, jeho organizace 
odpovídá za jeho chování na 
drogové scéně.

RMá tašku s logem 
programu.

RV tašce má kontejner na 
použitý injekční materiál.

RMá za povinnost vyměnit 
jehly a poskytnout radu 
každému uživateli drog, který 
není aktuálně agresivní.

RNesmí přijímat od klientů 
dary, nesmí klientům dávat 
peníze.

RV Praze na území městské 
části Praha 1 musí být terénní 
pracovníci označeni nápisem 
Terénní programy.

      Externí terénní pracovník:
RBERE DROGY a „patří“ do 
scény lidí, kteří berou.

RJe zaměstnán na dohodu 
o provedení práce (DPP) na 
přechodnou dobu.

RMá průkazku externího 
terénního programu, jeho 
organizace neodpovídá za jeho 
chování na drogové scéně.

RByl krátkodobě zaškolen.

RMá vlastní batoh bez 
označení terénního programu.

RMěl by použité stříkačky 
skladovat v kontejneru na 
sběr injekčního materiálu.

RDochází jedenkrát týdně 
na porady XTP.

RNemá za povinnost po-
skytnout čisté jehly, radu či 
pomoc každému uživateli drog.

RNesmí injekční sety pro-
dávat ani měnit za drogy.

RNemění v časech a na 
místech, kde jsou profesionál-
ní terénní pracovníci.

terénní pracovníky a externí terénní pracovníky (XTP)? Abyste si je nespletli, pomohou vám pro orientaci následující vodítka:

VERSUS
terénní pracovníky a externí terénní pracovníky (XTP)? Abyste si je nespletli, pomohou vám pro orientaci následující vodítka:

TeréňákTeréňák   
terénní pracovníky a externí terénní pracovníky (XTP)? Abyste si je nespletli, pomohou vám pro orientaci následující vodítka:

   VERSUS
terénní pracovníky a externí terénní pracovníky (XTP)? Abyste si je nespletli, pomohou vám pro orientaci následující vodítka:

VERSUS   ExterňákExterňák

Čas od času se stává, že se někdo neoprávněně za teréňáka či exterňáka vydává. Pokud si nejste jisti, můžete 
požadovat předložení průkazky, kde je uvedeno telefonní číslo, na němž si můžete totožnost ověřit.        {ALA}Teréňák, Káčkař, 

Streetworker

ní terénní pracovníci.
Exterňák, Peerworker (vrstevník), XTP

{TRMX} 1514



KtErýmI oPiOiDy sE (nE)přeDávKoVaT?
PřEdávKoVáNí sE 

pRoJeVuJe nEjPr-
vE sPaVoStí a uTlU-
mEným dýcHáNíM, 
pOzDěJi mOdRáNíM 
rTů a zTrátOu vě-

dOmí. KdYž  má  pře-
dávKoVaNý tEnDeN-
cI uSíNaT, jE pOtřeBa 
s ním nEuStálE mLu-
vIt a vYžAdOvAt oD-
pOvěď. PoKuD dOjDe 

kE zTrátě vědOmí, jE 
pOtřeBa zAvOlAt nA 
čísLo 155 (zácHrAn-
kU) a sDěLiT, jAkOu 

dRoGu přeDáVkOvA-
ný užiL. PřIvOlAný 
lékAř pícHnE pOsTi-
žEnémU nAlOxOn, 
kTeRýM hO vRáTí 

zPěT nA zEmI. Do té 
dObY jE pOtřeBa uDr-
žOvAt pOsTižeNéHo 
v lEžE nA bOkU, aBy 
nEvDeChL příPaDné 
zVrAtKy, a kOnTrO-

lOvAt dýcHáNí.

ToLeRaNcE k oPiOiDůM sE pRaViDeLným užíVáNíM zVyšuJe a pO vYsAzEní oPěT kLeSá. To 
zNaMeNá, žE pRo sTeJný účiNeK jE třeBa větší dávKy a pO vYsAzEní jE třeBa vRáTiT 

sE k půvOdNí mEnší dávCe, jInAk můžE dOjít k žIvOt oHrOžUjícímU přeDáVkOvání.

OBCHODNÍ NÁZEV: 
Fentanyl-Ratio-
pharm, Instanyl, 

Adolor, Durogesic

LÉKOVÁ FORMA:
 transdermální ná-
plast, sublingvál-
ní tablety, nasální 

sprej, lízátka…

OBCHODNÍ NÁZEV: 
Metadon

LÉKOVÁ FORMA:
 roztok

OBCHODNÍ NÁZEV: 
Sevredol, Morphin 

Biotika, Vendal 
Retard

LÉKOVÁ FORMA:
 tablety, tablety 
s prodlouženým 
uvolňováním, in-

jekční roztok, 
čípky, sirupy…

HNĚDÝ
vhodný spíše pro 
kouření, špatná 

rozpustnost ve vo-
dě, slabší než bílý

BÍLÝ
hydrochlorid, dob-
rá rozpustnost ve 
vodě, je určený 

k injekční aplikaci

* 200 mg čistého 
diacetylmorfi nu

OBCHODNÍ NÁZEV: 
Vicodin (kombina-
ce s paracetamo-

lem)

LÉKOVÁ FORMA:
tableta (vicodin)

Braun – podomác-
ku z kodeinu vyrá-
běný hydrokodon, 

hnědá tekutina
(Léková forma 

hydrokodonu není 
v ČR dostupná)

OBCHODNÍ NÁZEV: 
DHC Continus

LÉKOVÁ FORMA:
 tablety s postup-
ným uvolňováním

OBCHODNÍ NÁZEV: 
Codein, Korylan, 
Panadol Ultra, 

Ultracod

LÉKOVÁ FORMA:
 tablety, tobolky, 

čípky, kapky

OBCHODNÍ NÁZEV: 
Tramal, Tralgit, 

Tramadol

LÉKOVÁ FORMA:
 tablety, tobolky, 
kapky, injekční 
roztok, čípky

OBCHODNÍ NÁZVY: 
Subutex, Suboxo-
ne, Ravata, Bupre-
norphine Alkaloid

LÉKOVÁ FORMA: 
sublingvální table-

ty, náplasti, 
injekční roztok

FEntAnyL 

mEtaDon

mOrfIn hEroIn hYdrOkoDon

dIhyDro-
kOdeIn kOdeIn tRamAdoL

bUprEnoRfiN

SmRtElNá 
dávKa

2 mg

SmRtElNá 

SmRtElNá 
dávKa

100 mg

SmRtElNá 

SmRtElNá 
dávKa

200 mg

SmRtElNá SmRtElNá 
dávKa

200* mg

SmRtElNá SmRtElNá 
dávKa

200* mg

SmRtElNá 

SmRtElNá 
dávKa

500 mg

SmRtElNá 

SmRtElNá 
dávKa

800 mg

SmRtElNá SmRtElNá 
dávKa

> 800 mg

SmRtElNá 

(Fentanylum)

(Methadoni 
hydrochloridum)

(Morphini sulfas 
pentahydricus)

(Dihydrocodeini 
hydrogentartas) (Codeini phosphas 

hemihydricus)
(Tramadoli 

hydrchloridum)

(Buprenorfi n 
hydrochlorid)

(Diacetylmorfi n) (Dihydrokodeinon)

Smrtelné 
předávkování 

buprenorfi nem 
je u zdravého 
jedince málo 
pravděpodob-
né, pokud ne-
ní buprenorfi n 
zkombinovaný 

s dalšími 
látkami.

NeBeZpEčí fEnTaNyLu
hRoZí přeDávKoVání

V poslední době se v některých krajích 
setkáváme s tím, že uživatelé

opiátů vyvařují fentanylové náplasti 
a vyrobený roztok si aplikují

injekčně. FENTANYL JE 100X SILNĚJŠÍ 
NEŽ MORFIN A LEHKO SE S NÍM

PŘEDÁVKUJETE. 
Navíc, pokud si to vyrábíte 

z náplastí, těžko odhadnete, jak
silnou dávku si připravíte.

Kolegové v Plzeňském kraji vloni 
zaznamenali již jedno předávkování, 

které skončilo smrtí. A dále pak případ 
ženy, která sice přežila, ale došlo u ní

k velkému poškození zdraví a je 
odkázána na péči druhých osob.

Takže buďte velmi opatrní, anebo se 
na fentanyl radši úplně 

vykašlete!

Připravila 
Ulice–Agentura 

sociální práce, Plzeň
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TRocHa CheMie koLem voDičEk
KdO bY jI nEzNaL – vOdIčKu v mAlé, 
pRůHlEdNé, pLaStOvé lAhVičcE. AqUa 
pRo iNjEcTiOnE BrAuN. RoZdávámE jI 
iNjEkčním užiVaTeLůM, aBy sI s ní 
mOhLi rOzřeDiT dávKu dRoGy.

Není ovšem voda jako voda a občas se 
stává, že tyhle vodičky klienti (a ně-
kdy i sami pracovníci drogových slu-
žeb) nazývají nesprávnými nebo za-

vádějícími jmény. Pletou si je s destilkou nebo 
dokonce fyziologickým roztokem, a o jejich sku-
tečné funkci a účelu tak koluje řada nepřesnos-
tí. Jak taková vodička vlastně funguje a k čemu 
je dobrá?

HyPo, hYpEr, iZo („SoL přiMěřeNě!“)
Jak uvádí výrobce, Aqua pro injectione Braun je 
sterilní voda, ve které se dobře rozpouští (ve vo-
dě rozpustná) léčiva, a lze tak připravit roztok 
aplikovatelný do těla pomocí injekce. Cílem ce-
lého snažení je přitom hlavně to, aby si uživatel 
do žil aplikoval roztok přiměřeně solný (izoto-
nický), který příliš nenaruší okolní prostředí, te-
dy buňky jeho těla.
V samotném procesu ředění (drogy vodičkou) 
jsou zásadní tři výrazy: hypertonický, hypotonic-
ký a izotonický. To v podstatě ukazuje, kolik da-
ná látka nebo roztok ve vztahu k okolnímu pro-
středí obsahuje solí: v hypertonickém roztoku je 

solí víc, v hypotonickém naopak méně. A pokud 
je správně smícháme, vznikne roztok izotonický. 
A v tom případě máme vyhráno, neboť pak by 
měl mít stejnou koncentraci iontů jako buňky, 
do nichž chceme roztok vpravit. Izotonický roz-
tok žilám neublíží.

Problémů, které správnou chemickou re-
akci komplikují, je bohužel hned ně-
kolik. Především jde o to, že k vytvo-
ření ideálního izotonického roztoku 
je třeba znát přesné koncentrace 
a množství rozpouštěných látek, což 
je v případě, že nevíte, co přesně 
rozděláváte, docela zádrhel. Neexis-
tuje tedy univerzální nebo stoprocent-
ní návod, kolik vody do jakého množství přidat. 
To je prostě chemie.
Jednoznačné je každopádně to, že drogu neroz-
děláváme vodou z kohoutku, jelikož ta většinou 
vůbec ničemu nepomůže. A protože je často sa-
ma dost solná, naopak celou věc jen zhorší, roz-
tok bude ještě slanější. A také o dost špinavější, 
protože pitná voda je kromě solí obohacena i řa-
dou dalších látek, které do nášlehu prostě ne-
patří.

VoDičkY třeBa řEdIt dRoGoU
Kdysi jsem slyšel radu pro klienta, který chtěl 
přestat užívat injekčně, ale byl závislý na jehle 

a  injekční aplikace mu chyběla: „Tak si to 
šňupni a k tomu si dej do buchny jen sa-

motnou vodičku.“ Jak již bylo zmíně-
no, vodičky od B.Braun jsou hypoto-

nické, takže není vhodné aplikovat 
je do žíly samotné. Laickým úsud-
kem se dá sice předpokládat, že při 
jednorázovém užití by se nic zá-
važného stát nemělo (10 ml hy-
potonické vodičky se smísí s 5 lit-
ry izotonické krve a zředění bude 
minimální), nicméně výrobce to 
nedoporučuje. Může dojít k he-
molýze (rozpadu červených krvi-
nek) a nerovnováze elektrolytů, 
které mají udržovat tělo hydra-
tované. Při podání většího množ-
ství dochází k hyperhydrataci, což 
přetíží oběh vody v těle, objevuje 
se dušnost, slabost, zrychlený tep. 
Okolní tělní buňky nasávají z roz-
toku vodu, nabobtnají a  prask-
nou. Svaly a  tkáně jistou zátěž 
vydrží, v ohrožení jsou ale buňky 
nervové, které mají malou kapaci-
tu a brzy odcházejí. V extrémních 
případech pak hrozí otok mozku 
a následně smrt. Klientovi bych 
tedy raději doporučil dát si něja-
ký čistý izotonický roztok, např. 
fýzák (fyziologický roztok), který 
je pro aplikaci bezpečný.
Pamatuji také na klientku, která 
celý den stála na trase pouliční 
prostituce a protože měla žízeň, 

rozhodla si ulevit pitím vodiček. Pokud si dob-
ře vzpomínám, žádnou úlevu jí to nepřineslo. 
Vypití jedné vodičky by vadit nemělo, ale s ně-
kolika litry zkonzumovanými v krátké době už 
problém být může, protože pak opět hrozí hy-
perhydratace.

DeStIlKa
Stává se, že klienti mluví o rozdávaných vodič-
kách jako o „destilce“. Jak již vyplývá z výše 
sděleného, jedná se o chybné označení. Desti-
lovaná voda je totiž voda, která byla zbavena 
minerálních látek. Dá se pít, ale rozhodně ne-
ní vhodná k dlouhodobému užívání či k užívá-
ní ve velkém množství. Pravidelná konzumace 
je riziková. Nedostatek minerálů může narušit 
metabolizmus, a pokud jí budeme pít litry den-
ně, lze se vodou bez minerálních látek dokonce 
otrávit. U destilky navíc existuje vyšší náchyl-
nost k bakteriální kontaminaci.

Jsou mezi námi však i příznivci pití destilova-
né vody, například herec Jaroslav Dušek. Ten 
kdysi uvedl, že jí denně vypije dva litry. Jak ov-
šem z rozhovoru vyplývá, přijímá z jiných zdro-
jů i vodu mineralizovanou. A především sám 
upozorňuje, že pije svojí vlastní destilku (od-
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zcela bez bakterií. A pokud je na produktu uve-
deno, že je vhodný pouze pro technické účely, 
pak bychom to měli zcela respektovat.

TRocHa CheMie koLem voDičEk
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PoKuD sI náhOdOu pOtřeBuJe-
tE dát dávKu sAmOtNé „čIs-
té vOdY“, pAk jE pRo iNjEkč-
ní aPlIkAcI nEjBeZpEčNěJší 
fYzIoLoGiCký rOzToK. TeN tě-
lU nEuškOdí. PoUžívá sE nA-
příKlAd při iNfůzI a oBsAhUjE 
pOdObNé kOnCeNtRaCe sOlí 
jAkO kReVní pLaZmA.

InJeKčNí aPlIkAcE dEsTiLoVa-
né vOdY jE rIzIkOvá. PoKuD 
jE žílA křeHká, mOhOu být 
bUňKy v mísTě aPlIkAcE pO-
šKoZeNy a pRaSkNoUt. To sE 
pRoJeVí pálEním čI bOlEsTí.

VoDičkY nA řEdění dRoG aNi 
dEsTiLkY nEjSoU uRčEnY 
k pItí. JeDnA lAhVičkA sIcE 
nIkOhO nEzAbIjE, aLe zřeJ-
mě aNi nEzAcHrání.

ní návod, kolik vody do jakého množství přidat. 

(sLaNěJší) 
hYpErToNiCká dRoGa 

(méně sLaNá) 
hYpOtOnIcKá vOdIčKa

iDeálNě sLaNý 

iZoToNiCký nášLeH
{Jiří Frýbert, Ulice – Agentura sociální práce}



KDy Je PotřebA nAvšTívIt MudRa s jeHloU a niTí

bEbíčKa

Nejvyšší soud v dubnu 2014 no-
vě defi noval větší než malé množ-
ství drog, jehož držení je mož-
no trestně stíhat jako nedovolené 
přechovávání návykových látek. 
Stanovené limity drog pro vlast-
ní potřebu, kdy je držení pře-
stupkem, jsou nicméně pouze 
orientační a  soudy by měly dle 
stanoviska nadále zohledňovat 
i kvalitu drogy (přítomnost účinné 
látky a její množství) a také dal-
ší okolnosti vztahující se přímo ke 
konkrétnímu pachateli.

PřísNěJší pRaViDlA
Hlavní změnou je zpřísnění limitů 
pro držení pervitinu a marihuany 
(u pervitinu ze dvou gramů na 1,5 g, 
u  marihuany z  patnácti gramů na 
10 g). Soud snížení zdůvodnil hlav-
ně alarmujícím rozvojem velkovýro-
by a také nárůstem počtu uživatelů 
zejména co se týče konopí. Hýbalo 
se také s minimálním množstvím 
účinné látky, kterou musí zajiště-
ná droga obsahovat, aby bylo mož-
no její množství považovat za větší 
než malé. Rozuměj: pokud bude mít 

u sebe pachatel půl kila „pervitinu“, 
ve kterém ovšem bude reálně jen 
čtvrt gramu methylaminopropanu 
(účinné látky), nebude toto množ-
ství zachycené drogy považováno za 
větší než malé, a pachatel by neměl 
být trestně stíhán. Limity pro nejzná-
mější drogy hledejte v tabulce.

PoTřEbA pOdLe 
sTuPně závIsLoStI
Z hlediska uživatele je zajímavý vý-
klad pojmu „běžná dávka obvyklého 
konzumenta“, která se ve stanovis-

ku objevuje hned v něko-
lika souvislostech a byla 
vlastně výchozí jednot-
kou pro stanovení limi-
tů. Podle soudců je tře-
ba považovat za větší 
než malé takové množ-
ství, které vícenásobně 
tuto běžnou dávku pře-
vyšuje. Jak soud ale na 
základě mnohých odbor-
ných zdrojů zdůvodňuje, 
tato dávka se v průběhu 
času vyvíjí, a nelze tedy 
limit stanovit absolut-
ně v tom smyslu, že by 
šlo o  nepřekročitelnou 
hranici z hlediska posou-

zení trestní odpovědnosti. Podpůrně 
by se mělo při posuzování přiměře-
ného množství přihlížet i k okolnos-
tem vztahujícím se k osobě pachate-
le (prvokonzument/závislý uživatel) 
a míře ohrožení jeho zdraví. 

{olga}

(Trestné) přechovávání drogy: 
držení drogy v množství 

převyšujícím dávku potřebnou 
pro držitele (podle stupně jeho 
závislosti); nezákonné ukrývání 

látky na pozdější dobu, bez 
záměru ji v nejbližší době užít.

(Netrestná) spotřební držba: 
držení dávky konzumentem před 

jejím použitím (nemusí být 
nezákonným přechováváním, byť 

by šlo o množství jinak naplňující 
znak větší než malé). 

POZOR! Stále platí, že držení 
drogy i v dostatečně malém 
množství může být stíháno 
jako přestupek. Osobě, u níž 
je zajištěno menší než malé 

množství ilegální návykové látky, 
tak hrozí peněžitá pokuta až 15 

tisíc Kč, lze jí však uložit i sankci 
napomenutí a propadnutí věci.

větší nEž mAlé mNožsTvíJeště 
mEnší

DROGA MNOŽSTVÍ VĚTŠÍ NEŽ MALÉ
min. účinné látky, které musí droga 

obsahovat (v závorce hodnota, 
když je účinná látka ve formě soli)

PERVITIN vícE nEž 1,5 g 0,5 g (0,6 g)

AMFETAMIN VíCe nEž 2 g 0,73 g

KOKAIN VíCe nEž 1 g 0,54 g (0,6 g)

HEROIN VíCe nEž 1,5 g 0,2 g (0,22 g)

FENTANYL 0,05 g 0,032 g

MARIHUANA VíCe nEž 10 g sUšInY 1 g

HAŠIŠ VíCe nEž 5 g 1 g

LYSOHLÁVKY VíCe nEž 40 pLoDnIc 0,05 g bázE

EXTÁZE (MDMA)
VíCe nEž 4 tAbLeTy/kApSlE 

vícE nEž 0,4 g pRáškU/
kRyStAlů

0,34 g (0,4 g)

 
Když je rána na nebezpečném 
místě (hlava, břicho, hrudník, 
záda, jakékoliv jiné místo, 
které silně krvácí) 

 
Když je zranění čerstvé 
(řádově hodiny) 

 Když je rána hluboká 

 
Když nestačí lepenkové stehy, 
tzv. motýlek 

Pokud vás někdo bodnul nebo se 
vyskytnete u  bodného zranění, 
mějte na paměti, že nůž nebo jiný 

předmět, kterým bylo zranění způ-
sobeno, musí zůstat v ráně. Nikdy 
ho nevytahujte, působí tam záro-
veň jako "špunt". Vytažením bys-
te mohli způsobit vykrvácení zra-
něného. 

JaK pRoBíHá sAmOtNé šItí? 
Rána se vydezinfi kuje, zarouškuje, 
zranění lékař opíchne znecitlivují-
cí látkou, chvilku počká a pak rá-
nu sešije, obvykle nevstřebatelnými 
stehy. Rána se znovu očistí, vyde-
zinfi kuje a přelepí. Stehy se vyndá-
vají obvykle za týden. Pokud ste-

hy předčasně vytáhnete, rána se při 
namáhání může rozšklebit a může 
se do ní dostat infekce. 
V  takovém případě se zastavte 
v káčku nebo v sanitce, ránu tam 
ošetří. Stejně tak se o vás postara-
jí, pokud na stehy zapomenete a do 
rány zarostou. Stehy vám tam nevy-
pářou, ale přinejmenším vám doda-
jí odvahu a eventuálně udělají do-
provod k lékaři, aby zarostlé stehy 
vyndal. Pokud se na vyndání stehů 
nedostavíte, stehy postupně vy-
hnisají a zdeformují vám jizvu.

{Kachena}
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M 
ít či nemít psa v káčku? Důležitá 
otázka především z  pohledu pra-
covníků K-center. Poprosila jsem 
proto kolegy z ostatních zařízení 

o sdílení jejich zkušeností a pravidel. Z do-
šlých dotazníků vyšlo najevo, že to K-centra 
v České republice mají tak „půl na půl“. Po-
lovina z oslovených káček vstup psů povolu-
je, polovina zakazuje. Shrňme si tedy, co vše 
pracovníkům z pobytu/nepobytu psů plyne.

VÝHoDy: 
 PES POMÁHÁ V KONTAKTU s kli-

enty – jako téma, koníček, zájem, ale 
i jako živá bytost, o kterou je třeba se 
starat, přejímat za ni odpovědnost.

 PES TUDÍŽ MŮŽE BÝT PRO-
STŘEDEK, jak se začít bavit o dů-
ležitých tématech, jako je odpo-
vědnost za své činy, citová vazba, 
péče o psa a jeho zdraví vs. péče 
o sebe a své zdraví.

NeVÝHoDy: 
 PSI MŮŽOU BÝT NA OBTÍŽ, pakliže jich je v kontaktní 

místnosti vícero a špatně se snášejí.
 PSI MŮŽOU PŘEDSTAVOVAT I URČITOU HROZBU pro pra-

covníky – mohou vniknout do prostorů, kam mají klienti zakázaný 
vstup, mohou být útoční i na člověka, mohou dělat nepořádek – ta-
hat věci, kousat věci, vyměšovat, štěkat…

 PSI MOHOU BÝT NOSITELÉ PARAZITŮ.

Je tedy patrné, že důvody, proč NEMÍT psy v káčku, jsou přede-
vším bezpečnostního charakteru. Největší problém asi předsta-
vuje pobyt více psů v kontaktní místnosti. Mohou se motat, prát 
mezi sebou, šmejdit a vůbec ztěžovat pobyt ostatních přítom-
ných lidí. Každé K-centrum, které dovoluje pobyt psů, má tedy 
svá pravidla, jimiž se majitelé psů musí řídit, chtějí-li je mít s se-
bou. Některá K-centra raději vstup psů zakázala (přesně z oněch 
bezpečnostních důvodů). Vždy je ale v těchto zařízeních možné 
pejska přivázat před vchodem. Často mají tato káčka nějaký 
dvůr či předzahradu, kde není problém psa nechat.

A nakonec nejveselejší odpověď, kterou jsme obdrželi. Při-
chází z K-centra v Jeseníku. Tam totiž mají přímo „káč-
kového“ psa. Ujala se ho jedna z tamějších pracovnic a je 
přítomen na každé službě. Je tedy jakousi součástí samot-
ného Káčka. Jmenuje se Linux a zdraví všechny čtenáře 

Dekontaminace!
{Hana}

V PRŮBĚHU SOUD-
NÍHO PROCESU…

… navštěvujte soudní líčení. Po-
kuta za nepřítomnost při jednání 
nebývá zrovna malá (50.000 Kč). 
Nezapomeňte si vzít občanku 
a nevzít si před jednáním… Vý-
hodné je si předem připravit, co 
chcete u soudu na svou obhajobu 
říci (pomůže obhájce nebo my). 
Můžete také využít služeb bez-
platné právní poradny  A.N.O.  

NÁSTUP 
VÝKONU TRESTU… 

… není vhodné (ani výhodné!) 
odkládat. Lehko by se mohlo stát, 
že vám pak ještě k trestu přihodí 
něco za „mařenku“.

BĚHEM 
VÝKONU TRESTU…

… můžete čas ve vězení využít 
k práci se svou závislostí, v někte-

rých věznicích jsou na to speci-
alizovaná oddělení. Možnosti va-
šeho umístění na tato oddělení je 
vhodné řešit už v  průběhu líče-
ní se svým obhájcem. Vy, co už 
máte po soudu, ale nezoufejte! 
I v průběhu výkonu trestu může-
te žádat o přeřazení do jiné věz-
nice na specializované oddělení. 
Také můžete už během trestu spo-
lupracovat s námi. Do některých 
věznic docházíme (Praha – Ruzy-
ně, Světlá nad Sázavou, Vinařice, 
Znojmo). Při umístění do ostat-
ních věznic s  námi můžete být 
v písemném kontaktu. 

PO VÝSTUPU…
… přijďte k  nám! Může-
me probrat, kde se dá lev-

ně bydlet nebo aspoň přespat. Spo-
lečně můžeme pátrat po tom, jak 
to vidíte dál a  hlavně, jak si ce-
lé to kolečko se soudy a vězením 
nezopakovat. Pokud máte dohled 
probačního a mediačního úřední-
ka, rádi pomůžeme s komunikací. 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 
PRO ŽENY! 

Do 31. 12. 2014 je v COKUZu spe-
ciální program určený pro ženy! 
Příprava na požadavky trhu práce 
a přímá podpora při nalezení za-
městnání a sociální stabilizace pro 
ženy ohrožené drogovou závislos-
tí v konfl iktu se zákonem. Tento 
projekt nabízí možnost individu-
álního i skupinového poradenství, 
čerpání benefi tů a dalších výhod.

OBJEDNEJTE SE…
… u nás telefonicky - jez-

díme do vězení a nejsme v kan-
celáři pořád, tak abyste zbytečně 
nevážili cestu.  Nebo každou stře-
du od 12.00 – 15.30 najdete Lucii 
z COKUZu v sananimském Káčku. 

COKUZ 
KDE NÁS NAJDETE?

COKUZ  
(CENTRUM PRO OSOBY 

V KONFLIKTU SE ZÁKONEM)
Štítného 710/30 

Praha 3 – Žižkov 130 00
Tel: 775 766 706,  
     252 549 416

KÁČKO 
(Středa 12.00 – 15.30)

Na Skalce 819/15
Praha 5 – Smíchov 
Tel: 605 240 501

COKUZ tedy CENTRUM PRO OSOBY 
V KONFLIKTU SE ZÁKONEM
je jedním z programů 
SANANIMu. Kdy vám 
můžeme pomoci? 

Projekt je financován 
z Evropského sociálního 
fondu a z rozpočtu hlav-
ního města Prahy
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Psi v KÁČKu
M

ít či nemít psa v káčku? Důležitá ít či nemít psa v káčku? Důležitá 

AnO čI nE?

23



STOPY KOKAINU 
odhalily senzory ve veřejné 
vodovodní síti ve Velké Bri-
tánii. Záchyt látky v pitné 
vodě, která prošla čističkou, 
potvrzuje dle vědců fakt, že 
užívání kokainu je v Anglii 
stále rozšířenější. Koncen-
trace zjištěných metabolitů 
je nicméně tak malá, že ne-
představuje žádné zdravotní 
riziko a uživatelům nepřine-
se ani žádný drogový záži-
tek. Podobně se vodovodní 
sítí (nejen v Anglii) šíří ta-
ké zbytky ibuprofenu či ko-
feinu. 

NOVINKA NA TRHU 
s názvem MyDx udělá z vaše-
ho chytrého telefonu kapesní la-
boratoř. Nikoli však na výrobu, 
ale díky tzv. elektronickému no-
su naopak na analýzu vložené-
ho vzorku. MyDx potěší kromě 
milovníků zdravé stravy i kuřáky 
marihuany. Lze s ním totiž zjiš-
ťovat nejen přítomnost nebez-
pečných látek v potravinách či ve 
vodě, ale zanalyzuje také jakýko-
li vzorek konopí - detekuje přes-
né množství relevantních kana-
binoidů a odhalí i terpenoidy, 
které dávají každému kmeni ko-
nopí jeho jedinečnou vůni.  

Pražská radnice si nepřeje služby pro uživatele drog poblíž škol 
a se svým požadavkem se chce obrátit na parlament. Reaguje tak 
mj. na petici obyvatel Nuslí, kteří se snaží o přestěhování centra 
substituční léčby ve Vladimírově ulici. Ti v petici navrhli dokon-
ce zákaz vzniku drogových služeb v okruhu 2 km od všech zaří-
zení pro děti. Jak ale upozornil radní Martin Dlouhý, v Praze by 
pak tyto služby mohly sídlit pouze v oblasti spalovny v Maleši-
cích, Klánovickém lese nebo na ruzyňském letišti. Případné stano-
vení minimální vzdálenosti by tak mělo být až v rukou parlamentu.  

MLADÁ LUCY
Hlavní hrdinku nového fi lmu režiséra Be-
ssona čeká opravdová jízda. Mladá Lucy je 
ve stejnojmenném thrilleru nucena stát se 
pašeračkou drog a zásilka jí v těle praskne. 
Jako zázrakem ji však nepotká rychlá smrt, 
ale naopak získá mnoho nadpřirozených 
schopností. Stává se z ní zkušená bojovni-
ce, ovládá telekinezi a disponuje absolutní 
kontrolou nad city i bolestí. Má to však há-
ček a hrdinka se musí vydat na nebezpeč-
nou cestu za mocným léčitelem... Lucy má 
v českých kinech premiéru 7. srpna. 

MASIVNÍ 
KONTROLY 
ŘIDIČŮ NA 
DROGY
plánuje v Česku nový policejní 
prezident Tomáš Tuhý. Nyní 
je běžnou součástí silničních 
kontrol dechová zkouška na 
alkohol, v budoucnu by měly 
podobně zintenzivnit i testy 
na přítomnost drog. Šéf poli-
cie chce také důrazněji trestat 
ty, kteří jezdí pod vlivem opa-
kovaně, nebo dokonce bez ři-
dičáku... Diskuzi rozpoutala 
tragická květnová událost na 
Mělnicku, při níž mladík pod 
vlivem pervitinu srazil vozi-
dlem policistku, a ta zraně-
ním podlehla.  

drogový bulvár
Do australské věznice zkoušeli propašovat drogy na dálku řízeným modelem letadla  NARKOMAN UTEKL Z HO-
ŘÍCÍHO BYTU PO HROMOSVODU. MEZI ŘEDIDLY SVÍTIL SVÍČKOU  Drogová pláž? Moře vyplavilo 
neuvěřitelné dvě tuny hašiše!  HEROIN V PALETÁCH? ČEŠI JSOU NÁPADITĚJŠÍ, KOKAIN ROZPOUŠTÍ 
V PLASTU  Nahý a nabílený narkoman neváhal zaútočit na policisty  NECHTĚL SE S KAMARÁDEM PO-
DĚLIT O JOINTA: BODL HO DO HLAVY A ZAPÁLIL!  V Libereckém kraji přibývá narkomanů, kteří hledají 
pomoc  ODEŠLA PEACHES GELDOF. SEBEVRAŽDA? DROGY? NEBO UMŘELA HLADY?! 
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K-cEnTrUm s výhLeDeM    
Od roku 2011 je K-centrum v nově 
zrekonstruované budově, nachází 
se v  lokalitě Na Nivách, 5 minut 
pěšky od historického centra. 
V blízkém okolí najdete řadu heren 
a barů, návštěvníky potěší krásný 
výhled na parkoviště a hlavní vla-
kové nádraží.

BeReMe i AlKo
Našimi návštěvníky jsou nejčastěji 
uživatelé pervitinu, tvoří tři 
čtvrtiny klientů. Následují uživatelé 
alkoholu, THC a opiátů. Každý rok 
se počty klientů i počty vydaného 
materiálu navyšují. Drogová scéna 
je zde uzavřená, i proto oceňujeme 
spolupráci s klienty, kteří provádějí 
sekundární výměnný program.
Od roku 2012 poskytujeme 2x 
týdně služby také problémovým 
uživatelům alkoholu. Návštěvní 

hodiny pro tyto osoby jsou 
odděleny od běžné provozní do-
by KC pro uživatele nelegálních 
látek, aby se obě cílové skupiny 
nesetkávaly. Provozní doba je 
v dopoledních hodinách, neboť je 
vyšší pravděpodobnost, že kliente-
la ještě nebude pod silným vlivem 
alkoholu. 

PrácE nA zKoUšKu
Naši klienti si mohou na týden 
zkusit, jaké by to bylo být 
zaměstnaný. Vykonávají tzv.  
klientskou službu, která udržuje 
prostory káčka pro ostatní klien-
ty v čistotě, připravují HR materiál 
a dělají další pomocné práce. Pracu-
je se od 9 do 13 hodin od pondělí 
do pátku, odměnou jsou sekundární 
služby (praní prádla a potravinový 
servis) zdarma a  pocit z  dobře 
vykonané práce a využitého času. 

TeStOvání pRo vEřEjNoSt
Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodi-
nou testujeme jedince z  široké 
veřejnosti na HIV, VHC, VHB a sy-
fi lis. Služba je zpoplatněna částkou 
100 Kč za test.
TeStUjEmE AnOnYmNĚ!

nA úPaTí nAší nEjVyšší hOrY SněžKy lEží mAlEbNé měsTo TrUtNoV a v něm nAšE zAřízEní Ri-
ApS.  MěStO pAtří k oBlíbEným cílům rEkReAnTů, výlEtNíKů i užiVaTeLů návYkOvýcH látEk.

TERÉNNÍ PROGRAMY
tel.: 731 441 269
Po: Hostinné (13.30-14.30)   
    Vrchlabí (15-18)
St: Dvůr Králové nad 
    Labem (14-17)
Čt: Trutnov (15-18)

Výměna stříkaček, 
distribuce HR 

materiálu, poradenství, 
zprostředkování léčby 

a dalších služeb, testování 
a mnoho dalšího.

KONTAKTNÍ CENTRUM Procházkova 818, Trutnov (RIAPS, vchod B nebo D) kcentrum@riaps.cz, tel.: 731 441 267
Po: 11-17, Út: 11-16 (9-11 ALKO), St: 11-17, Čt: 11-16, Pá: 11-16 (9-11 ALKO) 25



 TeRéNní 
pRoGrAmY 
v pRaZe

TP SANANIM
Út, St, Pá 14–19 
Centrum Prahy
Po, Čt 14–18 Sanitka, 
Vrchlického sady
tel.: 603 209 948, 
Út, Pá 14–19 P2 a P13,
tel.: 774 002 235

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

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

TP ESET–HELP
tel.: 721 240 191
Po Praha 11, 4 a 10
St Praha 14, 
Pá Praha 8 a 7

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
K-centrum SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5 
tel.: 283 872 186
K-centrum DROP IN
Karolíny Světlé 18, Praha 1
tel.: 222 221 431 
K-centrum STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5 
tel.: 257 217 871, 
605 319 926

STŘEDOČESKÝ KRAJ
K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162
tel.: 326 303 468, 
724 290 697
K-centrum Kolín
Kutnohorská 17 
tel.: 321 715 004, 
777 847 071
K-centrum Benešov
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
K-centrum Příbram
Žežická 193
tel.: 318 622 010
K-centrum Nymburk
Velké Valy 995
tel.: 325 514 424, 
724 557 504

PARDUBICKÝ KRAJ
K-centrum Pardubice
Češkova 2701
tel.: 466 265 207

KARLOVARSKÝ KRAJ
K-centrum Karlovy Vary

Sportovní 32, Drahovice 
tel.: 773 140 022, 
604 420 646
K-centrum Cheb 
Kostelní náměstí 15
tel.: 739 570 108

LIBERECKÝ KRAJ
K-centrum Liberec
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002, 
775 624 246
K-centrum Česká Lípa
Hálkova 1794
tel.: 487 831 545, 
724 246 771

PLZEŇSKÝ KRAJ
K-centrum CPPT Plzeň
Havířská 11 
tel.: 377 421 374, 
731 522 288 
K-centrum POINT 14 Plzeň
Husova 14
tel.: 377 235 526
K-centrum Tachov
Rokycanova 131 
tel.: 608 656 541

JIHOČESKÝ KRAJ 
K-centrum České Budějovice
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
K-centrum Písek
Husovo náměstí 2/24 
tel.: 382 228 171
K-centrum Tábor 
Klokotská 114
tel.: 381 255 999

K-centrum Prachatice
Primátorská 76 
tel.: 388 310 147
K-centrum Strakonice
Komenského 174
tel.: 383 322 357

ÚSTECKÝ KRAJ
K-centrum Ústí nad Labem
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 211 483, 
475 210 626,
K-centrum Děčín 
Teplická 15/31
tel.: 412 531 415, 
603 828 225
K-centrum Chomutov
Hálkova 224
tel.: 474 652 030
K-centrum Most
P. Jilemnického 1929
tel.: 476 102 288, 
602 219 372
K-centrum Litoměřice
Lidická 57
tel.: 416 737 182
K-centrum Žatec  
Dvořákova 11
tel.: 415 710 514, 
608 273 794
K-centrum Teplice 
Doubravská 122/5
tel.: 417 530 788, 
602 414 911
K-centrum Rumburk 
tř. 9. května 1127/25
tel.: 412 331 017, 
602 195 104
K-centrum Kadaň

Klášterecká 1720
tel.: 474 335 347, 
725 543 165
K-centrum Sokolov 
M. Majerové 1764
tel.: 739 570 103

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
K-centrum Hradec Králové
Říční 1252/3A 
tel.: 495 513 977
K-centrum Trutnov
Procházkova 818
tel.: 499 828 144, 
731 441 267(9)

KRAJ VYSOČINA
K-centrum Jihlava
U Větrníku 17
tel.: 736 523 675, 
567 310 987
K-centrum Žďár n. Sázavou
Žižkova 16
tel.: 566 620 098, 
608 516 719
K-centrum Třebíč
Hybešova 10
tel.: 568 840 688, 
776 158 489

OLOMOUCKÝ KRAJ
K-centrum Olomouc
Sokolská 48
tel.: 778 411 689,  
774 991 625
K-centrum Přerov
Kojetínská 11
tel.: 773 821 003
K-centrum Prostějov 

Vrahovická 83
tel.: 777 454 789,
776 654 685
K-centrum Šumperk
Temenická 1 
tel.: 583 550 235, 
774 716 020
K-centrum Jeseník
Autobusové nádraží Jeseník
tel.: 774 424 560

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
K-centrum Brno, 
Společnost Podané ruce
Vídeňská 3 
tel.: 543 246 524 
K-centrum A Kluby ČR Brno
Rokycanova 48
tel.: 548 211 860
K-centrum Znojmo
Horní Česká 4
tel.: 515 264 996, 
777 916 270
K-centrum Břeclav
Stromořadní 8
tel.: 519 322 842, 
731 428 358
K-centrum Hodonín  
Pančava 56
telefon: 518 343 842, 
731 428 359
K-centrum Kyjov 
Palackého 194
tel.: 518 611 589, 
777 805 002

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
K-centrum Ostrava
Halasova 16/661, Vítkovice

tel.: 595 627 005, 
602 670 789
K-centrum Orlová
Energetiků 940, pavilon A
tel.: 596 511 074
K-centrum Opava
Hradecká 16
tel.: 553 718 487
K-centrum Havířov
Hřbitovní 12
tel.: 596 884 854
K-centrum Karviná  
Družby 1125
tel.: 596 316 808
K-centrum Frýdek-Místek 
Pionýrů 1757
tel.: 558 628 444, 
606 694 244
K-centrum Krnov 
Svatováclavská 7
tel.: 554 620 177

ZLÍNSKÝ KRAJ
K-centrum Zlín
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540
K-centrum Vsetín
Ohrada 1879
tel.: 571 436 900, 
737 451 757 
K-centrum Kroměříž
Ztracená 63
tel.: 573 336 569, 
737 929 332
K-centrum Uherské 
Hradiště
Šromova 136
tel.: 777 454 795, 
777 916 269

KONTAKTNÍ CENTRA DLE KRAJŮKONTAKTNÍ CENTRA DLE KRAJŮKONTAKTNÍ CENTRA DLE KRAJŮ
Z dotazů na www.drogo-
vaporadna.cz:
Název dotazu: Semeno

Ahoj, 
slyšela jsem, že když při 
orálním sexu polykám 
semeno mého partnera,  
a on přitom předtím kou-
řil marihuanu, tak mohu 
být taky pozitivní. Je to 
pravda?                Sylva

Odpověď: Zdravím Vás,
cením si toho, že se s dů-
věrou obracíte na na-
ši poradnu. Na rozdíl 
od člověka, který napří-
klad snědl pečivo s má-
kem, a může mu vyjít 
pozitivní test na opiáty, 
tak ženě, která při orál-
ním sexu polyká semeno 
kuřáka marihuany, testy 
pozitivní nevyjdou. Tedy 
pokud sama marihuanu, 
nebo další cannabinoidy 
neužívá.
Přeji pěkný den, rádi 
Vám odpovíme na další 
dotazy.           Amrit Sen,  

konzultant poradny

Na www.drogovaporad-
na.cz najdete mnoho ji-
ných,  nejen zábavných, 
ale i poučných dotazů…



Kontaktní údaje jednotlivých zařízení 
najdete na druhé straně mapky

PRAHA
TRUTNOV

HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE

JIHLAVA

TŘEBÍČ

ZNOJMO

BRNO
VYŠKOV

PŘEROVPROSTĚJOV

OLOMOUC

ŠUMPERK

JESENÍK

KRNOV
OPAVA

OSTRAVA
HAVÍŘOV

KARVINÁ
ORLOVÁ

FRÝDEK
MÍSTEK

BŘECLAV
HODONÍN

ZLÍN
VSETÍNKROMĚŘÍŽ

UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ

KYJOV

ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU

PŘÍBRAM

TACHOV
PLZEŇ

PÍSEK
TÁBOR

STRAKONICE

PRACHATICE
ČESKÉ 

BUDĚJOVICE

CHEB

SOKOLOV
ŽATEC

KADAŇ
MOST

CHOMUTOV

LITOMĚŘICE
TEPLICE

ÚSTÍ NAD 
LABEM ČESKÁ 

LÍPA
LIBEREC

RUMBURKDĚČÍN

KARLOVY
VARY

BENEŠOV

NYMBURK

KOLÍN

MLADÁ BOLESLAV

Kontaktní údaje jednotlivých zařízení 
najdete na druhé straně mapky

RUMBURKDĚČÍN

 MAPA KONTAKTNÍCH CENTER V ČR MAPA KONTAKTNÍCH CENTER V ČR

PRACHATICE
Děkujeme 

všem káčkařům 
za jejich náročnou 
a přínosnou práci.

CHEB


