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    oTvírák

ExPiRaCe Má spotřební lhůtu, po 
které se zkazí, nejen jo-
gurt, ale i  lidské tělo? Ta-
to morbidní otázka nás 

napadla, když jsme se na poradě týmu 
Terénních programů SANANIM bavili 
o smrti. Či spíše o smrtech. V nedávné 
době totiž na různé zdravotní kompli-
kace umřela řada lidí, našich klientů.  
Tu byla příčinou infekční endokarditi-
da, tam selhání jater, zápal plic a  dal-
ší důvody.  Je nám to líto. V  hlavě to-
tiž mám heslo kolegů z Drop Inu „Nikdy 
není pozdě“. Ale zdá se, že lidské tělo 
nevydrží vše a po dvaceti letech inten-
zivní drogové kariéry se dostává ke své 
expirační době. Tato Dekontaminace je 
o alternativě. Nikoliv té velké,  jmenující 
se LÉČBA, které se řada uživatelů drog 
bojí, protože neví, co by je čekalo po-
tom, kam by patřili? Je to o drobných al-
ternativách, které máte u každého ná-
střelu, u každé injekční aplikace. Místo 
hřebíku do rakve v  podobě vpichu si 
můžete poslat špendlík či připínáček 
do rakvičky v  podobě šňupání, kouře-
ní drogy, rektální aplikace či polknu-
tí. Možná se nebojíte smrti, ale možná 
se bojíte bolesti a  umírání. Alternativ-
ní aplikace jsou cestou, jak si je oddá-
lit… A kdo ví, třeba fakt platí, že NIKDY 
NENÍ POZDĚ.
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ExPiRaCe Mkteré se zkazí, nejen jo-
gurt, ale i  lidské tělo? Ta-
to morbidní otázka nás 

napadla, když jsme se na poradě týmu 
SANANIM bavili 

o smrti. Či spíše o smrtech. V nedávné 
době totiž na různé zdravotní kompli-
kace umřela řada lidí, našich klientů.  
Tu byla příčinou infekční endokarditi-
da, tam selhání jater, zápal plic a  dal-
ší důvody.  Je nám to líto. V  hlavě to-
tiž mám heslo kolegů z Drop Inu „Nikdy 
není pozdě“. Ale zdá se, že lidské tělo 
nevydrží vše a po dvaceti letech inten-
zivní drogové kariéry se dostává ke své 
expirační době. Tato Dekontaminace je 
o alternativě. Nikoliv té velké,  jmenující 
se LÉČBA, které se řada uživatelů drog 
bojí, protože neví, co by je čekalo po-
tom, kam by patřili? Je to o drobných al-
ternativách, které máte u každého ná-
střelu, u každé injekční aplikace. Místo 
hřebíku do rakve v  podobě vpichu si 
můžete poslat špendlík či připínáček 
do rakvičky v  podobě šňupání, kouře-
ní drogy, rektální aplikace či polknu-
tí. Možná se nebojíte smrti, ale možná 
se bojíte bolesti a  umírání. Alternativ-
ní aplikace jsou cestou, jak si je oddá-
lit… A kdo ví, třeba fakt platí, že NIKDY 

-ala-

ExPiRaCe Mgurt, ale i  lidské tělo? Ta-
to morbidní otázka nás 

napadla, když jsme se na poradě týmu 
Terénních programů SANANIM
o smrti. Či spíše o smrtech. V nedávné 
době totiž na různé zdravotní kompli-
kace umřela řada lidí, našich klientů.  
Tu byla příčinou infekční endokarditi-
da, tam selhání jater, zápal plic a  dal-
ší důvody.  Je nám to líto. V  hlavě to-
tiž mám heslo kolegů z Drop Inu „Nikdy 
není pozdě“. Ale zdá se, že lidské tělo 
nevydrží vše a po dvaceti letech inten-
zivní drogové kariéry se dostává ke své 
expirační době. Tato Dekontaminace je 
o alternativě. Nikoliv té velké,  jmenující 
se LÉČBA, které se řada uživatelů drog 
bojí, protože neví, co by je čekalo po-
tom, kam by patřili? Je to o drobných al-
ternativách, které máte u každého ná-
střelu, u každé injekční aplikace. Místo 
hřebíku do rakve v  podobě vpichu si 
můžete poslat špendlík či připínáček 
do rakvičky v  podobě šňupání, kouře-
ní drogy, rektální aplikace či polknu-
tí. Možná se nebojíte smrti, ale možná 
se bojíte bolesti a  umírání. Alternativ-
ní aplikace jsou cestou, jak si je oddá-
lit… A kdo ví, třeba fakt platí, že NIKDY 
NENÍ POZDĚ.
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Rektální aplikace je pro vás 
možná neznámý termín, 
není však složité si před-
stavit, co jím máme na 

mysli. Ano, jedná se o aplikaci „do 
zadku“. Přesněji (odborněji) je to 
ale aplikace do konečníku, který se 
latinsky píše rectum. Latinské slo-
vo anus pak představuje označení 
pro řitní otvor. Proto je pojmenová-
ní „anální aplikace“ vlastně celkem 
nepřesné a  může vyvolávat celou 
řadu předsudků, studu a  asociací 
spojených např. s análním sexem.

O  anální (rektální) aplikaci jsme 
již psali v  čísle Dekontaminace 

„Poprvé“ (1/2012), byl to vůbec 
první článek, který jsme na toto té-
ma uveřejnili. Zdá se totiž, že ta-
to metoda nemá příliš stoupenců. 
Což je k podivu, poněvadž aplikace 
do rekta by vám podle všeho měla 
umožnit rychlý nástup drogy a na-
víc euforické pocity v  oblasti ko-
nečníku.

JaKtO? 
Rychlý nástup účinku při této 
aplikaci je daný vstřebáním části 
podané látky do žil, které vedou 
přímo do dolní duté žíly. Tak se 
látka dostane do krevního oběhu, 
aniž by procházela játry. Uživatelé 

drog z  Británie hodnotí nástup 
jako ještě rychlejší a intenzivnější, 
než u  šňupání (nazální aplikace). 
V  oblasti řitního otvoru je navíc 

řada nervových zakončení, 
je tedy možné mít požitek 
i během samotné aplikace 
či po ní.

ApLiKaCe 
jE vElIcE 
jEdNoDuChá

 Připravte si lubri-
kační gel či ještě lépe 
vazelínu (je hodně mast-
ná, levnější a nevstřebá-

vá se tak snadno jako gel).
 Stříkačku bez jeh-

ly opatrně vsuňte do zadku. Je 
lepší být v předklonu. Hlavně se ne-

bojte a uvolněte se! Svaly musí být 
povolené.

 Pomalu vstříkněte dávku. Po-
kud postupujete správně, trvá asi 
30 sekund, než se vám droga dosta-
ne do krevního oběhu.

 Samozřejmě je třeba dodržovat 
hygienu a zásady bezpečného braní. 
Pokud byste měli oblast konečníku 

Rektální aplikace
TaBuIzOvAná, oDmítAná, přeDsUdKy oPřEdEná, 
aVšAk účiNná, rYcHlá a sPoLeHlIvá. MnOhO 
oDbOrNíKů nA sLoVo vZaTýCh dOpOrUčUjE 
tEnTo zPůSoB aPlIkAcE dRoG i léčIv jAkO vElIcE 
eFeKtIvNí! PoJďMe sE nA tO pOdívAt z bLíZkA.

Rektální aplikace léčiv je mnohostranně využívanou metodou, neboť u ní lze prokázat jak 
účinek místní (tedy v oblasti konečníku), tak účinek celkový (podávají se tak i analgetika, 
když je potřeba, aby pacientovi rychle zabrala). Rektální aplikace se v medicíně používá 
hlavně u dětí, kdy je žádoucí předejít „zbytečné“ intravenózní aplikaci, ale je vyžadován 
rychlý účinek léku.
Trocha historie: Rektální aplikace léčivých látek byla známa již ve starověké Indii 
a Mezopotámii. Léčiva se zde vmíchávala do loje nebo vosku, který se aplikoval do rekta. 
V Evropě se do konečníku zaváděly dřevěné tyčinky nasycené roztokem léčiva.

poškozenou a  rozdělávali drogy 
někde v kontaktu s infikovanými 
věcmi (voda, filtry, lžička), hrozí 
přenos hepatitidy A, B i C. Rizi-
ko přenosu HIV i hepatitidy C je 
však nižší než u aplikace do žíly.

MýTy oHlEdNě 
rEkTáLní aPlIkAcE
„Cože? Aplikace do zadku! To 
nééé! Můj análek je ještě panna 
a já chci, aby to tak zůstalo! Nej-
sem žádná buzna.“
Rektální aplikace nemá nic spo-
lečného s análním sexem a ne-
musíte se tak bát, že by vaše 
čoko dírka přišla o svou počest-
nost. Berte to jako další, mo-
derní, netradiční způsob braní 
drog (podobně, jako když občas 

drogy kouříte nebo spolknete 
v kapsli).

„Bojím se, že bych po vstříknutí 
hned musel na záchod.“
Pravdou je, že při podání teku-
té látky můžete mít chvíli pocit 
puzení k vykonání velké potřeby. 
Ale nebojte se, o  dávku nepři-
jdete. Jak je psáno výše, vstřebá-
ní trvá asi 30 sekund. Zkuste to 
prostě jen chvíli vydržet. Větši-
nou tento pocit přejde, a pokud 
setrvá, můžete vykonat potřebu 
bez obavy, že by vám droga ne-
nastoupila.

„Slyšel jsem, že musím stříkačku 
vsunout až za nějaký druhý svě-
rač, jinak by to mohlo vytéct ven.“

Ano, v konečníku jsou dva svě-
rače – vnitřní a vnější. Faktem 
je, že pokud stříkačku zasune-
te co nejhlouběji, bude to pro 
tento způsob aplikace efektiv-
nější, ale z konečníku vám nic 
jen tak nevyteče. Stačí zatnout 
vnější svěrač, ten totiž ovládá-
me vůlí. Však to dobře znáte.

Rektální aplikace není oblíbe-
nou metodou hlavně proto, že 
se jedná o  konečník (či pros-
tě anál) – citlivé, intimní místo. 
Přitom se účinky nejvíce podo-
bá aplikaci jehlou! Její největší 
výhoda se nabízí: Šetříme tím 
přece svoje žíly.

–Hana–
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Jasně, že u nás v republice, 
čert ví proč, je jehelná apli-
kace drog populární, ačko-
li pořádně se nastřelit umí 

jen málokdo. To, co vidí oko te-
réňákovo či káčkařovo, je slzavé 
údolí úpějících žil, týraných mno-
há léta neumětelstvím jejich ma-
jitelů. Někdo si řekne: „Jo, ale já 
jsem závislej na jehle.“ To je mož-
ný. Těžko však bude někdo závis-
lej třeba na řízení auta, když neu-
mí řídit, že? Mohlo by to být třeba 
takhle: „Hele píchám si jehlou, to 
sem drsnej, to sem drsnej.“ Nevím, 
komu to může imponovat, ale my-
slím, že většina lidí to spíš vnímá 
opačně: "Hele von se našlehává, 

ten je blbej, ten je blbej." Blbější 
je vždycky samozřejmě ten, kdo si 
drogy píchá proto, že si je píchají 
taky ostatní.

TeN, kDo dRoGy kOuří, 
ví vElMi dObře, žE:

 nepotřebuje dvojnásobnou 
dávku, protože je dost šikovný 
na to, aby se mu z toho půlka ně-
kam nevypařila, nebo nepřipálila. 
Drogy kouří z  uzavřené skleněné 
nádobky – odpařovací skleněné 
dýmky (žárovky), nebo z  alobalu 
širokým kornoutem, a  ne úzkou 
trubičkou. Nekouří venku v parku 
či průjezdu, ale pěkně schovaný 
v závětří.

 rozhodně nechytí žádnou 
z  infekčních chorob, kterou trpí ti, 
co do sebe nesmyslně a  bezhla-
vě bodají jehlou v  honbě za ná-
jezdem. Těžko u  takového člově-
ka nalezneme abscesy, flegmóny, 
žloutenky či endokarditidu.

 se stěží předávkuje. Už po jedi-
ném šluku ví, s čím má tu čest. Po-
kud je matro dobrý, víc kouřit ne-
potřebuje. Pokud je matro špatný, 
nemusí litovat několika zbytečných 
děr v žilách a hromady nervů z ne-
naplněného očekávání nájezdu.

KoUřEní můžE být víc „iN“ nEž násTřEl 
jEhLoU. Na zápAd oD nás jE jEhLa zCeLa „oUt“. 
JeHlOu tAm bErOu dRoGy jEn sTaRý pákY, cO 
jEšTě pAmAtUjOu žIvýhO HeNdRiXe, aNeBo 
nEšťaStNíCi, kTeRýM tO jEšTě přiJdE zAjímAvý. 

Při dobře  
natrénovaném

 
kouření  

přejde 
většina 

vdechnuté 
drogy  

hned do
krve. 

N
ehrozí 

přenos infekcí  
a účinek je 
srovnatelný  

s nitrožilním
 

užitím
.

Kourení (drog) je sexy
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 odpařená droga přechází 
z plic rovnou do krve. Srdce na 
jedno bouchnutí vyplaví dro-
gu do mozku. Při našlehávání 
do ruky, nohy, třísla, krku, mu-
sí srdce bouchnout dvakrát, 
aby šla droga do mozku. Ná-
jezd při kouření tedy přichází 
dokonce ještě o vteřinku dříve.

 nádory plic hrozí spíš ku-
řákům cigaret, než těm, kdo 
kouří čistý materiál. Když bu-
de kouřit příliš často velký hro-
mady, tak bude náchylný ma-
ximálně k  infekcím dýchacích 
cest, protože si vždycky tro-
chu podráždí sliznice. Při kou-
ření drog zásadně nekou-
ří cigarety. Eventuální pachuť 
zahání ústní vodou nebo úst-
ním sprejem.

 může bez uzardění chodit 
v  létě na plovárnu či na pláž, 
a tam ukazovat svoje skvostný 
kérky všem těm nadrženejm 
sedumnáctkám, který si od 
něj nechaj namazat záda. Ne-
poznaj, že bere půl géčka den-
ně. Kdyby si píchal, ty jizvy po 
vpichách a abscesech už nikdy 
nezmizí. Sedumnáctka radši 

sbalí deku a lehne si jinam. Ješ-
tě by od něj něco chytla.

 může být zcela v klidu. Je-
diný, co ho může rozhodit, je, 
že zavřou jeho dealera. Už ne-
potřebuje shánět čistý buch-
ny a  při neopatrnosti mu ty 
špinavý nevypadnou z  ba-
tohu nebo kapsy. Už žádný 
trapný situace v krámě nebo 
tramvaji. Už žádný náhodou 
zapomenutý buchny na lavič-
ce v parku.

 kouřit se dá perník i  he-
rák. Všechno ostatní je lepší 
polknout, vycucat, nebo strčit 
do řiti.

 přejít z  jehly na kouření 
není sranda. Je potřeba trpě-
livě trénovat. Ale vyplatí se to.

 větší frajer je zkrátka 
vždycky ten, kdo si drogy nepí-
chá. Je zdravější, chytřejší, má 
prostě sexy mozek.

–TRMX–

Jan Šnokhous, Kontaktní centrum 

Prevent (České Budějovice): Štve 

mě, že naši klienti bývají v
děč-

ným soustem laciných kampa-

ní našich pol
itiků a systém fi-

nancování so
ciálních služeb. Dělá 

mi radost každý klient, 
kterému 

se povede ně
jaká pozitivní zm

ěna 

v životě, tře
baže malinká.

Pavla Adámková, Kontaktní centrum a Terénní program Arkáda (Písek): Při práci s uživateli drog v KC nás štve snaha klientů přenést vlastní kompe-tence na pracovníky. Radost nám dě-lají úspěchy klientů (práce, bydlení, léčba, péče o své děti), úspěšná práce s klientem na jeho stanovených cílech. Při práci s uživateli drog v terénu nás štve snad pouze špatné počasí. Radost nám dělají otevřené rozhovo-ry s klienty v jejich přirozeném pro-středí, které není svázáno pravidly jako např. v KC.

Jindřiška Urbánková, Kontaktní centrum Kadaň a Terénní program Kadaňsko: Na práci s klienty štve jednu kolegyni, když jí klien-ti lžou, a těší ji dílčí úspěchy. Druhá říká, že jí vadí, když „do to-ho dá vše“ a klient ve finále službu odmítne. Za sebe říkám, že je tragédie administrativa spojená s poskytováním služeb, a ptám se, o čem mám psát, když se ke klientům těžko pro „papíry“ dostá-vám. Osobně mi vadí, když klient cíleně odmítá dodržovat nasta-vená pravidla v zařízení KC (v TP jsem toto ještě nezažila), nechce je znát a s chutí děsí ostatní klienty. Těší mě pozitivní zpět-ná vazba od klientů – ústně i písemně (korespondencí), s pochva-lou na naši práci, a to ať už z pobytovky, nebo výkonu trestu. Je příjemné, když se práce povede, no ne?!

Blanka Kotíková, Kontaktní adiktologické centrum Vážka (Oblastní charita Hodonín): Štve mě neúcta kli-entů k majetku K-centra (jeho zcizování a ničení), jejich vulgarita a obviňování ostatních za své pro-blémy. Naopak mě těší být svědkem životních cest našich klientů, toho, že se odváží poprat s překáž-kami vyplývajícími z jejich minulých rozhodnutí.

Blanka Sulimová, Kontaktní centrum KOTEC (Tachov): 

Někdy mě štve pocit zne
užívání naší služby a na-

ší práce a zárov
eň bezmoc v oblasti dro

gového pro-

blému obecně. Radost mi dělá práce s m
otivovaný-

mi uživateli, kteří pracují na změně, a s uživateli, 

kteří s námi spolupracují na udržení abstinen
-

ce. Velkou radost mi dělá naše svép
omocná anonym-

ní skupina, která vznikla na základě zájmu klientů 

po absolvování l
éčby a která v našem KC již dru-

hým rokem probíhá.

Co vás při pRáCi s užiVaTeLi dRoG šTvE a cO vám nAoPaK dělá rAdOsT?

při pRáCi s užiVaTeLi dRoGpři pRáCi s užiVaTeLi dRoG

AnKeTa mEzI pRaCoVníkY káčEk a tErénů
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A
plikace do žil je fuj, zkuste

raději pervitin polknout v kapsli. 

M
inim

alizujete poškození žil i šíření
infekčních chorob.

11

Oč jDe?
 želatinová tobolka na léky či 
drogy, která sama o sobě nemá 
žádný účinek
 je běžně dostupná u  teréňáků 
a v káčku, ale i v lékárnách
 zaručuje především bezpečněj-
ší způsob aplikace nebo může 
být alternativou k jehle
 cena za 1000 kapslí je cca 
230 Kč, za jednu tedy cca 0,2 Kč

KdY kApSlI pOužíT?
 žíly už nedávají
 nemáte čistou stříkačku
  aplikujete stříkačkou nebo no-
sem vícekrát denně
 nemáte čas na injekční aplikaci
 nechcete brát jehlou
 chcete, aby materiál fungoval 
déle
 chcete zmírnit dojezd

Co bYsTe mělI vědět, 
nEž sI dátE kApSlí?

 Nástup účinku drogy přijde poz-
ději, cca za 15–30 minut.
 Kapsle jsou určeny k užití pouze 
ústy, rozpustí se v žaludku.
 Vyhněte se aplikaci kapsle do 
konečníku, může dojít k  poško-
zení střevní sliznice a způsobe-
ní infekce.
 Do kapsle dejte obvyklou dávku. 

Jestliže vás účinek běžné dávky 
neuspokojí, můžete při příští 
aplikaci dát víc. Nikdy však ne-
překročte 1,5násobek obvyklé 
dávky! Hrozí riziko předávkování!

JaK kApSlI 
sPrávNě pOužíT?

 Použijte dávku, na kterou jste 
zvyklí. Nikdy nevíte, co to s vá-
mi udělá.
 Do kapsle drogu nasypte, pří-
padně rozdělanou ve vodě do 
kapsle stříkněte.

 Před spolknutím kapsle se na-
jezte.
 Vyčkejte na nástup účinku. Do 
té doby rozhodně neužívejte 
žádné jiné drogy!
 Kapsli je možné užít nejdříve za 
1–2 hodiny po nášlehu, nebo za 
4–6 hodin po užití předchozí 
kapsle.
 Neaplikujte materiál, který ne-
znáte (alespoň tedy při první 
zkušenosti s kapslí).
  Jestliže užijete dávku, která vás 
může ohrozit na životě, pokuste 

se ji vyzvracet a volejte rychlou 
záchrannou službu (155).

Na cO sI dát pOzOr?
  Hrozí předávkování. Víte, že jeh-
lou nebo šňupáním můžete ma-
teriál nejdříve ochutnat, a poté 
se „dojet“? Po polknutí už to 
nezastavíte. Nezkracujete si če-
kání na nájezd tím, že si apliku-
jete ještě do žíly.
  Jestliže máte žaludeční či dva-
nácterníkové vředy, hrozí jejich 
prasknutí.
 Kapsle vám může omylem za-
skočit (zapijte ji nealkoholickým 
nápojem), nebo ji můžete vdech-
nout.

Eva a Nikol (KC Sananim)

Kapsle



T
ento článek rozhodně nemá 
za cíl utvrzovat někoho v tom, 
jak je skvělé šňupat. Jeho cí-
lem je spíš nabídnout šňupá-

ní (tzv. sni�  ng) jako zajímavou alter-
nativu k injekční aplikaci. Chceme ty 
z vás, kteří berete jehlou, zkusit po-
postrčit k tomu, abyste se zamysleli 
nad způsobem aplikace a občas zku-
sili taky něco jiného, aby si vaše žíly 
mohly odpočinout. 

Způsob užití drogy, tedy způsob, ja-
kým je látka do těla vpravena, ovliv-
ňuje řadu věcí. Má vliv především 
na rychlost účinku – kdy člověk lát-
ku pocítí, a intenzitu účinku – jak sil-
ně člověk látku pocítí. Má určující vliv 
jak na žádoucí účinky, tak i na účinky 
a následky nežádoucí. Tak například, 
když si dáte jehlou, pocítíte okamžitý 
nájezd. Zatímco při šňupnutí nosem 
musíte nějakou tu chvíli počkat, než 
droga najede. Ovšem aplikací jehlou 
také výrazně zvyšujete riziko náka-
zy krví přenosnými infekčními cho-
robami. To riziko samozřejmě hro-
zí i u šňupání, ale v mnohem menší 
míře.

Šňupání je oblíbené především uži-
vateli kokainu a pervitinu. Drogu roz-
drtí na jemný prášek a  nasypou do 
tzv. lajny. Tu pak šňupající, za použití 

srolované bankovky či brčka, rychle 
vdechnou nosem. Droga je prokrve-
nou sliznicí vstřebávána a proudí pří-
mo do krevního oběhu. Účinek na-
běhne přibližně za 5–15 minut.

Aby nedocházelo k  poškození nos-
ní sliznice, je třeba používat měkčí 
šňupátko. Máte-li k  dispozici pouze 
tvrdé brčko, dávejte při vdechování 

drogy pozor na poranění. Poškoze-
ná sliznice může být bránou pro pře-
nos žloutenky typu C a  jiných one-
mocnění. Pokud tedy někdo použije 
vaše šňupátko (a vy máte žloutenku) 
a při šňupání si poraní sliznici, může 
se stát, že se nakazí. Je to jednodu-
ché, že?

A  teď se podívejme, jak to vypadá 
v případě nitrožilní aplikace. Tam je 
možnost přenosu stoprocentní, pro-
tože při aplikaci vždycky dochází 

k  poranění. K  přenosu infekce tak 
slouží každá žíla, která dá. Jasné? 
Když tedy porovnáme šňupání a ni-
trožilní aplikaci, vzhledem k možnos-
ti přenosu infekčních chorob, vychází 
nám to 1:0 pro šňupání.
Dále porovnejme u obou způsobů ri-
ziko předávkování. Když neochutná-
váte a vpravíte si do žíly moc mate-
riálu, není cesty zpět. V případě, že 

vdechnete moc drogy nosem, je ješ-
tě možnost se jí zbavit. Je to sice tro-
chu nepříjemné, ale lepší než skon-
čit jako blázen na invalidním vozíku. 
Pokud jste si dali moc nosem, musí-
te co nejvíce drogy vysmrkat. Nos-
ní dutinu propláchněte vodou a  tu 
pak vyplivněte, nejlépe opakovaně. 
Nic moc, ale i v tomhle případě nám 
z  toho lépe vychází šňupání. Skó-
re se tedy zvyšuje na 2:0 v jeho pro-
spěch. Slabinou šňupání je nájezd. 
Šňupnutá droga přechází do krve 

pomaleji než při injekční aplikaci (ne-
bo při kouření) – nájezd je pomalej-
ší. Užívaná droga (nejčastěji pervi-
tin) také negativně působí na nosní 
přepážku. Uživatelé jsou pak náchyl-
nější k infekcím horních cest dýcha-
cích a mohou častěji krvácet z nosu, 
což není nic příjemného. Při dlouho-
dobém a  intenzivním užívání mů-
že dojít až k úplné destrukci nosní 
přepážky. Tyto nepříjemnosti, spo-
lu s ekonomickou stránkou věci, jsou 
hlavním důvodem, proč spousta li-
dí později přechází k injekční aplika-
ci. Injekční aplikace horkotěžko sni-
žuje na 2:1. To ovšem stále nezna-
mená vítězství. Ne každý má žíly na 
to, aby mohl brát drogy jehlou kaž-
dý den. Navíc musíte dodržovat dob-
rou hygienu a dbát zásad bezpečné-
ho braní.

Spousta z vás začínala na jehle. To 
je trochu škoda, protože jste pro-
švihli takové ty opatrné drogové 
začátky. Ale to nevadí, máte spous-
tu času to dohonit. A  vy, kdo jste 
kdysi dávno šňupali, zkuste si vzpo-
menout na to, jaké to bylo. Na ritu-
ál tvoření lajny a pocit, kdy droga se 
droga zvolna dostává do krve a pří-
jemně najíždí... Chápejte, šňupání je 
prostě sexy.

–Krck–

Šnupání

A
plikace do žil je out,   

zkuste

raději pervitin šňupnout. Zm
enšujete 

poškození žil i šíření infekčních chorob.  

Při častém
 šňupání si však m

ůžete  

poškodit nosní přepážku.

13



� oč do komunity?
Čas od času to přijde. Najednou zjistíte, že se musí něco stát, musíte udělat nějakou změnu,    aby 
se vaše fungování zase srovnalo a bylo lepší, nebo aspoň snesitelnější. Ať už chcete s braním drog 
skončit definitivně nebo si jen na čas odpočinout, volbou bývá nástup do léčby, a to v podobě detoxu, 
kratšího pobytu v léčebně anebo dlouhodobé léčby v terapeutické komunitě. Do komunity se vám často 
zrovna moc nechce. Je to dlouhý a ještě k tomu se ve vás bude někdo neustále šťourat. A je to tak.
ŠŤOURAT ČI NEŠŤOURAT?
Sakra, proč bych se měl hrabat 
v  tom, co je mi nepříjemný? Pro-
tože to má smysl. S  sebou si ne-
sete mraky nepříjemných zážitků, 
vzpomínek a pocitů, které mohou 
vědomě i  nevědomě ovlivňovat 
váš život a vztahy s okolím. Takové 
citlivé téma je samozřejmě mož-
né zastrčit někam pěkně hluboko 
a zapomenout na něj. Je to ale věc 
nevyzpytatelná. Ono totiž pořád 
žije a velmi rádo se cpe do popředí. 
A to zpravidla tehdy, kdy to nejmíň 
čekáte a kdy se vám to nejmíň ho-
dí. Lepší, ovšem náročnější a  ne-
příjemnější, je naopak těžkému 
tématu věnovat pozornost, vy-
táhnout ho na světlo a  pochopit, 
v  čem se vás tolik dotýká a  proč 
vám ten život tolik komplikuje. Pak 

se s těžkým tématem můžete vy-
rovnat a  dosáhnout toho, že se 
opravdu stane minulostí a nebude 
vás už strašit a dostávat tam, kde 
být nechcete.

PROČ ZROVNA KOMUNITA?
Poskytuje vám čas pro to, abyste 
se mohli zastavit a chvilku se vě-
novat sami sobě. Čas, během kte-
rého si můžete přijít na to, co je 
právě tím vaším citlivým téma-
tem. Komunita zároveň poskytuje 
i bezpečný prostor, ve 
kterém můžete ote-
vřeně hovořit. Nemu-
síte se tedy bát mlu-
vit před ostatními. 
Jejich přítomnost vám 
může naopak hodně 
prospět. Jsou to lidé 
s  obdobným životním 
příběhem nebo podobnou zkuše-
ností. Můžou vám poradit, ukázat 
možný způsob řešení, nebo vás 
prostě jen vyslechnou a  podpoří. 
I to je důležité.

TÉMA, KTERÉ BOLÍ
Řada z  vás se během života na 
drogách (ale i  předtím) setkala 
s násilím v různých podobách. Sta-
li jste se jeho obětí, ale někdy ta-
ké samotným pachatelem. Téma 
násilí a  obětí násilí se týká téměř 

75 % všech lidí, kteří ma-
jí problém s užíváním psy-
choaktivních látek, včetně 
alkoholu. Agrese a  násilí 
není věc, které je třeba se 
pouze bát. Mlčení a zavírá-
ní očí při setkání s agresiv-
ním a  násilným chováním 
nic neřeší. Naopak je to té-

ma, o kterém je nutné mluvit a  je 
třeba ho efektivně, aktivně a bez-
pečně řešit. Agrese, násilí a  ná-
sledné řešení vzniklých traumat je 
otázkou dlouhodobé terapie.

Tk NěMčIcE-HeřmAň
» léčba trvá 10–15 měsíců
» věk 23 let a víc
» dlouholetá závislost na tvr-
dých drogách
» před nástupem do komuni-
ty je nutné absolvovat detox

Příjem klientů do TKN je 
možný jen přes KC SANANIM 
v Praze.

KC SANANIM, Na Skalce 15, 
Praha 5, tel.: 283 872 186

Projekt Drogové závislosti – násilníci a oběti podpořila Nadace 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 

financován z Norských fondů.

V terapeutických komunitách Kar-
lov a Heřmaň, které provozuje or-
ganizace SANANIM, vznikl projekt, 
který byl finančně podpořen z Nor-
ských fondů, prostřednictvím Na-
dace Open Society Fund. V  rámci 
tohoto projektu si klienti komunit 
mohou řešit témata s násilím spo-
jená. To vše v bezpečí, které komu-
nita poskytuje.

V Karlově, kde se léčí matky s dět-
mi, se nejčastěji pracuje s tématy 
společné domácnosti a  výchovy 

dítěte s  partne-
rem-násilníkem. 
V Heřmani se in-
tenzivně pracuje 
i  s  tématy moti-
vu k násilnému 
chování, vzteku, 

žárlivosti, a  celkového zvládání 
agrese. Pozornost se věnuje také 
tématu sexuálního násilí a  práci 
s traumatem, které z něho vzešlo.

Tk KaRlOv:
MLADISTVÍ:
» léčba trvá 6–8 měsíců
» věk 16–25 let
» škodlivé užívání (u mlad-
ších klientů) nebo závislost 
na tvrdých drogách

Příjem mladistvých klientů 
do TKK je možný jen přes KC 
SANANIM v Praze.

MAMINKY S DĚTMI: 
» léčba trvá 6–10 měsíců
» věk je neomezen
» závislost na tvrdých 
drogách

Příjem maminek do TKK je 
možný jen přes Denní stacio-
nář SANANIM v Praze.

DST SANANIM, Janovského 26, 
Praha 7, tel.: 220 803 130 
nebo 605 212 175

SlEpIčí úlEt 
aNeB fUnKy v pRažsKýcH uLiCícH

V
 Praze jsme zaznamenali velice zvláštní fenomén, který 
nám nedá spát. Čím dál častěji jsme začali potkávat li-
di, kteří připomínají slepice. Pohybují se jen málo a oči-
ma usilovně pátrají po zemi. Co se děje okolo téměř ne-

vnímají. Tak jako slepice hladově hledá na zemi zrnko, tak tito 
lidé hledají svůj poklad. Usilovné bádání ukázalo, že lidé stiže-
ní „slepičím syndromem“ téměř všichni bez výjimky požili funky.
Funky je syntetická droga, která způsobuje dočasné změny 
chování. Jelikož se složení funky neustále mění, není jasné, 
jaké účinky bude mít další várka.

–krck–
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Především v Praze se u čás-
ti injekčních uživatelů drog 
objevuje užívání drog Fun-
ky a  Magico. Jde o  nové 

syntetické drogy s  pravděpodob-
ným obsahem syntetických kati-
nonů MDPBP a  MPPP. Nejčastě-
ji jsou distribuovány pod názvy 
Funky a Magico. Informace o účin-
ných látkách pocházejí z několika 
málo analyzovaných vzorků. Po-
čet analýz však nelze považo-
vat za dostatečný, vzhledem 
k  proměňujícímu se vzhledu 
prodávaných látek (možnost 
jiné účinné látky) pod stejnou 
obchodní značkou. MDPBP 
zatím není v ČR na seznamu 
zakázaných látek.

Proč dochází k zneužívání
Důvodem rozšíření těchto lá-
tek je nestálost v  kvalitě do-
minantní stimulační drogy 
pervitinu, nižší cena těch-
to nových látek a  efekt „ná-
jezdu“. Uživatelé těchto lá-
tek uvádějí zdravotní obtíže, 

např. vyčerpání a  nemoci kůže. 
Dle ankety na konci roku 2012 
až 50 % uživatelů pohybujících 
se na otevřené drogové scéně 
v  centru Prahy nové syntetické 
drogy vyzkoušelo. V březnu 2015 
to již bylo 69 %. Více než čtvrtina 
uživatelů vyzkouší Funky či Magi-
co jen jednou a tento experiment 
hodnotí jako neuspokojivý či vel-
mi negativní. Užívání těchto látek 
považují za nebezpečné a oproti 

tradičnímu stimulantu pervitinu 
podřadné. Podíl pravidelných in-
jekčních uživatelů těchto nových 
syntetických drog na otevřené 
drogové scéně činil na konci ro-
ku 2012 méně než 6 % injekč-
ních uživatelů drog, v  březnu 
2015 ale výrazně více, přes 20 %. 
Někteří uživatelé pervitinu uvá-
dí, že v prostředí otevřené drogo-
vé scény dochází k  nahrazování 

– „padělání“ – pervitinu syntetic-
kými stimulanty. Uživate-
lé tedy netuší, že si místo 
pervitinu zakoupili jiný sti-
mulant.

Jaké jsou účinky
Uživatelé drog uvádějí 
jako pozitivní účinky:

  efekt „nájezdu“ a relativ-
ní stabilita účinků látky

  kratší doba trvání účinku 
katinonů a  s  tím souvi-
sející možnost „přerušit 
jízdu“, „jít spát“

  snadnější dostupnost dáv-
ky kvůli nižší ceně

Uživatelé drog uvádějí 
jako negativní dopady:

  vyčerpání s  možným násled-
kem kolapsu

  kožní obtíže
  únava
  větší počet aplikací a  rychlejší 
poškození žil

  psychózy
  rozpad integrity
  smutky, rozlady
  izolace od jiných lidí, samota
  dojezdy s velkou rozladou
  snížení intelektu

Terénní pracovníci a  pracovní-
ci kontaktních center mají vel-
ké obavy o zdraví uživatelů látek 
Funky a  Magico. Levnější droga 
s  kratším účinkem vede k  častěj-
ší injekční aplikaci a devastaci žil. 
Látky jsou prodávány na takzva-
ných srazech, kde může být nedo-
statek injekčních stříkaček. Nelze 
vyloučit, že látky mají neurotoxic-
ké účinky, tedy poškozují mozek.

–ALA–

Funky
ředevším v Praze se u čás-

Funky
ředevším v Praze se u čás- např. vyčerpání a  nemoci kůže. 

Funky
např. vyčerpání a  nemoci kůže. 

&Magico
tradičnímu stimulantu pervitinu 

Magico
tradičnímu stimulantu pervitinu Uživatelé drog uvádějí 

Magico
Uživatelé drog uvádějí 

&Magico&
čet analýz však nelze považo- považují za nebezpečné a oproti – „padělání“ – pervitinu syntetic-

Funky a Magico jsou řazeny mezi 
katinony, tedy syntetické látky 
podobné amfetaminům. Složení 

Funky a Magico se často mění co 
do barvy, sypkosti, a účinné látky. 
Je tedy riziko nevypočitatelnosti 
účinku a dopadů. Užívání vyvolává 
řadu negativních následků, např. 
kožní obtíže, nepříjemné dojezdy 
s velkými rozladami, poškození žil 
v důsledku časté injekční aplikace, 

vyčerpání vedoucí ke kolapsu.

MagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagicoMagico Když není dost pití, 
tak� e zadře motor!

H2O V LIDSKÉM TĚLE
Voda tvoří 70 % našeho těla.
 Zajištuje přísun minerálů, dalších živin 
a energie.
 Odplavuje odpadní látky a toxiny.
 Udržuje tělesnou teplotu, funguje jako 
chladicí kapalina.
 Napomáhá při trávení.
 Je nepostradatelná pro mozek.
 Tělo vodu vylučuje potem, dechem, močí 
a kůží.

DEHYDRATACE
 Hrozí při nadměrném úbytku vody v těle 
a je životu nebezpečná.
 Příznaky jsou únava, sucho v ústech, po-
drážděnost, bolesti hlavy, svalů a  klou-
bů, apatie, závratě, pokles výkonnosti, 
křeče, návaly vzteku.
 Pozor na přehřátí organizmu, poškození 
jater, ledvin, trávení, srdce a  cév, vznik 
zánětů.

PITNÝ REŽIM
 V poho je vypít 2–3 litry tekutin za den. 
Ale na jízdě se nestyďte a můžete vypít 
i 2× tolik.
 Pít, až když máte žízeň, je blbost. To už 
můžete být dehydrovaní.
 Co pít? Ideál je čistá neperlivá voda. Na-
opak kola, kafe, levná limonáda nebo al-
kohol se vůbec nedoporučuje.

–Tomík (XTP) a Ewa–

PROČ NE?
Je to více bolestivé.
Hrozí vyšší riziko zanesení infekce, vzniku abscesů, 

flegmón a  poškození tkáně, tím máme na mysli hlavně 
nekrózu. Absces může vzniknout i při aplikaci drogy do tu-
kové tkáně, a ne do svalu. Příčinou může být použití krátké 
jehly nebo nevhodně zvolené místo vpichu. Látka se také 
může pod kůží opouzdřit, což zamezí jejímu vstřebání.

Hrozí nabodnutí sedacího nervu. To poznáte podle 
mravenčení, bolesti vystřelující do nohy, někdy může na-
stat i lehké ochrnutí končetiny.

Může dojít k nabodnutí kosti. Nárazem se jehla ohne, 
vytvoří háček a  při zpětném vytahování poškodí tkáň. 
Prudkým nárazem se může jehla i zlomit a v tkáni zůstat. 
S tím už pak nic neuděláme.

Hrozí riziko mikroembolizace. Což je zanesení drob-
ných vmetků do menších cév, které se projevuje nedo-
krevností tkáně.

–Nikol–

PROČ NE?
Do sVaLu aNi pOd kůžI nE

KDYŽ UŽ, TAK...
Raději do svalu než pod kůži.
Použijte delší a silnější jehlu.
Aplikujte pouze dobře 

přefiltrovaný materiál.
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V čísle 2/2014 jsme psali o tom, že te-
rénní programy a  káčka jsou povinny 
s  vámi uzavřít dle zákona 108/2006 
Sb. Smlouvu o  poskytování sociální 
služby. Tato smlouva se typicky uza-
vírá ústně, není přitom nutné ji „reci-
tovat“. Hlavní je pochopení podstaty 
toho, v  jakých rolích a za jakých pod-
mínek se setkáváme, a  jaká pravidla 
náš kontakt má. Obdobnou smlouvu 
uzavíráte i s vaším káčkem či terénním 
programem.
Typický obsah smlouvy, kterou spolu 
uzavíráme, pokud vám poskytujeme vý-
měnu apod.:

Smlouva o poskytování služeb 
Terénním programem SANANIM

 Smluvní strany: Terénní programy 
SANANIM (poskytovatel) a uživatel služ-
by (buď označen jménem a příjmením, 
kódem nebo bez kódu, jako „NC“ – No 
Code = žádný kód) se domlouvají na po-
skytování registrované sociální služby 
organizace SANANIM, z. ú.

 Obsah služby: Služby Terénních 
programů SANANIM jsou určeny pouze 
injekčním uživatelům drog.

Poskytovatel bude uživateli dle vzájem-
né dohody, dle jeho možností a potřeb, 
poskytovat tyto služby:
–  zprostředkovávání kontaktu se 

společenským prostředím
–  výměnný program a distribuce materi-

álu pro bezpečné braní
–  sociální práce, poradenství, odkazy na 

další služby, asistence
–  informace o bezpečném braní
–  testování na infekční choroby
–  zdravotní poradenství a ošetření

 Cíle spolupráce: Typickým, základ-
ním cílem spolupráce je změna užívání 
drog směrem k  méně rizikovému způ-
sobu, tedy zmenšení zdravotních i  so-
ciálních poškození, která jsou s  užívá-
ním spojená. Všechny další specifické 
cíle, které během jednání s  uživatelem 
vyvstanou, jsou podrobně zaznamená-
vány do dokumentace. Terénní pracov-
níci zjišťují požadavky, očekávání a přání 
uživatelů drog.

 Cena služby: Služba je poskytová-
na bezplatně.

 Dokumentace: Terénní programy si 
evidují poskytování sociální služby. Za-
pisujeme si záznam o  poskytnutí služ-
by do denního výkazu formou příslušné-
ho čísla v denní evidenci (kolik stříkaček 
jsme přijali a  vydali, jaké jsme poskytli 
služby). Pokud budeme řešit něco důle-
žitého, zapíšeme to následně do našich 
záznamů, abychom si mohli předat in-
formace mezi pracovníky a  poskytovat 

kvalitnější služby. Rovněž je to důkaz 
pro naše donátory, že jsme služby po-
skytli. Terénní programy jsou vázány 
mlčenlivostí a  informace neposkytu-
jí třetím osobám, a to pouze s výjimkou 
povinnosti oznámit či překazit závažné 
trestné činy.
Terénní programy SANANIM si vymiňu-
jí, že v případě výrazně agresivního cho-
vání některého z klientů vůči pracovní-
kům, budou o tomto chování informovat 
i další terénní programy v Praze, aby se 
předešlo riziku napadení streetworkerů.

 Pravidla služby, na kterých se do-
mlouváme: 
–  Injekční sety a další materiál bude vy-

dáván v  poměrech stanovených TP 
SANANIM (např. max. 3 injekční sety 
navíc, 1 voda na 3 injekční sety nebo 
při větších výměnách méně, ostatní 
materiál přiměřeně vydaným stříkač-
kám). O  přesném poměru vydaného 
materiálu rozhoduje terénní pracovník 
provádějící výměnu.

–  V případě, že uživatel drog nemá čis-
tý injekční materiál, mohou mu TP vě-
novat až 3 čisté injekční sety. TP ale 
požadují, aby uživatel drog použité 
stříkačky následně přinesl k  likvidaci, 
nebo je alespoň bezpečně zneškod-
nil. Stejně tak TP požadují, aby vydaný 
materiál neskončil ve formě nepořád-
ku na veřejných prostranstvích.

–  Pořadí u výměny při větším počtu zá-
jemců určuje terénní pracovník.

–  Uživatel služby se zavazuje, že během 
výměny nebude nabízet ani poptávat 
drogy od jiných uživatelů.

–  Uživatel služby se zavazuje, že se ne-
bude chovat agresivně k  terénním 
pracovníkům.

–  Terénní pracovníci si vymiňují právo 
doptávat se na osobní situaci a život 
uživatele, aby jej mohli podpořit a po-
moci mu. Uživatel služby může pro da-
ný okamžik sdělit, že si o sobě nepře-
je mluvit. Měl by ale počítat s tím, že 
se jej terénní pracovníci mohou zeptat 
i příště.

–  Infekční materiál vhozený do kontej-
neru na špinavé stříkačky nemusí být 
uživateli vrácen.

–  Terénní pracovníci jsou povinni dodr-
žovat etiku výkonu povolání. Jsou po-
vinni udržovat s  uživateli pouze pra-
covní vztah. Nemohou přijímat od 
klientů dary.

 Výpovědní lhůty: Uživatel může 
ukončit čerpání služby okamžitě. Po-
skytovatel zastoupený pracovníky může 
ukončit čerpání služby z důvodu agrese 
či jiného nepříjemného chování ze stra-
ny uživatele či jiných osob, a to vždy jen 
pro danou situaci.

–ALA–

Vaše sMlOuVa sE sTrEeTwOrKeRy a káčkAři

O  cucání s  vámi v  terénu 
mluvíme často. A  nejen 
proto, že je to sexy. Je to 
totiž způsob, kterým se 

má „esko“ správně užít.
Ačkoliv všichni běžně mluví o  cu-
cání, ve skutečnosti syntetické 
opioidy (subutex, suboxone, rava-
tu, bunrenorfin alkaloid a nově ta-
ké i fentanyl) v ústech necháváme 
volně rozpustit. Latinský termín 
sublingválně znamená česky pod 
jazyk.

Postup je velmi, opravdu velmi 
jednoduchý. Vybalím si tabletku 
z ochranného obalu, čistými prsty 
(teď to začíná být trochu kompli-
kované) ji pozvolna vložím do úst 

(ideálně pod jazyk) a nechám sliny, 
aby ji postupně rozpustily.
Tkáň pod jazykem je vysoce prokr-
vená a je tvořena tenkou membrá-
nou, takže umožňuje dobré a rych-
lé vstřebání podávané látky.
V současné době je tento způsob 
absorpce léčiv v medicíně ve vývoji 
a stále více léčiv se vyrábí tak, aby 
mohla být sublingválně užívána.
Nejdůležitější pro správné rozpuš-
tění drogy/léčiva však zůstáva-
jí sliny. 

V ÚSTNÍ DUTINĚ NALEZNEME 
3 DRUHY SLINNÝCH ŽLÁZ:

PŘÍUŠNÍ produkují řídký, vod-
natý sekret bohatý na enzymy 
a protilátky

PODJAZYKOVÉ vytvářejí viskóz-
ní, mukózní sekret s  velmi malou 
enzymatickou aktivitou

PODČELISTNÍ se vyznačují 
tvorbou obou druhů sekretů
Mnoho dalších miniaturních žláz je 
roztroušeno po celé orální dutině.
Z článku vyplývá, že cucání je nej-
víc sexy, nejbezpečnější a  nejvý-
hodnější formou aplikace vůbec. 

Co vy na to, těšíte se, až to vy-
zkoušíte??? Že to nezmastí? A ko-
ho vlastně zmastí čtvrtka subáče 
podávaná jehlou? Ruku na srdce, 
stejně většina z vás užívá k subu-
texu pervitin, aby si navodila prá-
vě pocity zmaštěnosti. Nebylo by 
pak výhodné nechat žíly odpoči-
nout od subáče a raději ho cucat, 
aby vám nebylo zle?

–Hana–

CuCaT, cUmLaT, sát. VšEcHnA tAtO sYnOnYmA sLoUží 
k oZnAčEní tOhO, cO dělá mImInKo sE sVýMi úStY, kDyž 
z mAtčiNa pRsU přiJíMá pOtRaVu. CuCaT pAlEc, cUcAt 
bOnBóN, cUcAt ušní lAlůčEk a… cUcAt sUbUxOnE...  Od 
něžNoStI k dRsNoStI. 

Cucání
VÝHODY SUBLINGVÁLNÍ APLIKACE

relativně velká plocha (až 100 cm2) pro absorpci přístupnost a s ní 
spojená jednoduchost užití (sprejů, tablet) zvýšený komfort pro paci-
enty (například oproti čípkům či pesarům) malé ovlivnění absorpce 
přítomností potravy bohatá krevní zásoba zajistí rychlou absorpci 
a rychlý začátek akce obejitím first-pass metabolismu v  játrech se 
dosáhne vyšší systémové koncentrace léčiva použitelnost v  situa-
cích, kdy člověk trpí žaludečními a zažívacími problémy znesnadňujícími 
perorální aplikaci: nauzea, zvracení, problémy s  polykáním účinek 
syntetických opioidů je výrazně delší než při intravenózním užití

NEVÝHODY SUBLINGVÁLNÍ APLIKACE
lokální dráždění a  citlivost dutiny ústní (relativně málo časté) 
sliny mohou snižovat rozsah absorpce na vycucání je potřeba 

zvýšit dávku, kterou jste zvyklí užívat do žil, aby byl účinek zaruče-
ný a delší neexistuje zde nájezd, účinek drogy nastoupí pozvolna 
a mírně neexistence euforie, slasti a pociťované změny stavu vě-
domí – zkrátka to „nemaká“, „nezmastíte se“ a ani se „nesjedete“
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Ať už pracujete na ulici, ja-
ko eskort, v klubu nebo na 
privátu, tak vždy jste to vy, 
kdo má určovat pravidla 

hry. Jinými slovy, v sexbyznysu se 
sice můžete potkat s násilím, záro-
veň ale můžete pravděpodobnost 
napadení výrazně snížit. A  násle-
dující řádky nemusíte přeskakovat, 
i když si placeným sexem nevydě-
láváte, řada zde uvedených dopo-
ručení má platnost také pro sou-
kromý život.

NaStAvTe Si HrAnIcE 
A NeDeJtE Se!
Asi nejzákladnější pravidlo ne-
jen pro sexbyznys zní: na-
stavte si hranice, které ne-
překročíte. V praxi to zname-
ná dopředu dojednat službu 
se zákazníkem. Má-li zájem 
o  služby, které neposkytuje-
te, odmítněte ho. Neprodává-
te sebe, ale službu. Zákazník 
si smí dovolit jen to, na čem 
se předem spolu domluvíte. 

Dobře si zvolte podnik či prostře-
dí, kde chcete pracovat. Nebudou-
-li vám pracovní podmínky vyho-
vovat, nebojte se udělat změnu.

Na Co Si DÁT PoZoR
 Kondom vás chrání, ale... 

Kondom nasazujte vždy sama, ne-
nechte to dělat klienta. Buďte opa-
trná, někteří muži se snaží během 
sexu kondom sundat nebo roztrh-
nout. Kontrolujte si průběžně, zda 
je na svém místě. Chraňte se kon-
domem i se stálými zákazníky – ni-
kdy nevíte, zda se nenakazil od ně-
koho jiného.

 Drogy a  alkohol – pokud se 
vám zdá, že je zákazník pod vlivem 
alkoholu nebo drog, tak si dobře 
rozmyslete, jestli mu chcete služ-
by poskytnout. A  naopak, když 
pracujete, snažte se nepít alkohol 
a  neužívat  drogy. Snížíte tím rizi-
ko, že ztratíte kontrolu nad situa-
cí. Pokud vás někdo láká k nášlehu 
zdarma, vystavujete se nebezpe-
čí následné manipulace a ohrože-
ní vlastního zdraví nekvalitní dáv-
kou. Stejně tak mějte pod kontro-
lou své pití.

 Nejen peníze předem – s kli-
entem si předem dohodněte ce-
nu, čas a druh služby. Jinými slovy, 

S teBou ne!S teBou ne!
SeXbYzNyS = násIlí

VyDěLáVaT sI pLaCeNýM sExEm nA cHlEbA nEbO 
pErNíK nEní sNaDné, nAvíc sE v sExByZnYsU, aLe 
i oSoBním žIvOtě, můžEtE sEtKaT s růzNýMi dRuHy 
násIlí. Je důlEžIté o nIcH vědět a uVěDoMiT sI, žE 
sI jE nEmUsítE nEcHaT líbIt a můžEtE sE bRáNiT.

ROZKOŠ bez RIZIKA se během svého sociálního poradenství setkává čím dál častěji s  kybernásilím. Apelujeme proto na všechny ženy a dívky, aby pečlivě zva-
žovaly, komu poskytují své fotografie a videa, a to hlavně v případech, kdy na nich jsou rozeznatelné.

Foto: Jan Losenický
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předem musíte vy i  on vědět, co 
budete dělat, jak dlouho a  za ja-
kou odměnu. Vždy si nechte od zá-
kazníka zaplatit předem. Peníze si 
schovávejte tak, aby zákazník ne-
viděl, kam je dáváte, a uložte si je 
jinam, než kde máte ostatní pení-
ze, např. do bot. Velmi zvažte, zda 
chcete poskytovat služby více zá-
kazníkům najednou.

 Věřte vaší intuici, pozor na 
„lásku v práci“. Nenavazujte osob-
ní vztahy s   klienty, nedávejte kli-
entům své soukromé kontakty, 
neberte si zákazníky domů, nevěř-
te na „pohádky“ o princi na bílém 
koni.

TÝKÁ Se NÁSiLÍ I VÁS?
Ženy, které vyhledaly pomoc orga-
nizace ROZKOŠ bez RIZIKA, měly 
osobní zkušenost s  těmito násil-
nými činy:

 Sexuální násilí – nucení k ne-
chráněnému rizikovému sexuální-
mu styku nebo rizikovým prakti-
kám, znásilnění, úmyslné nakaže-
ní infekční chorobou.

 Psychické násilí – ponižová-
ní, nadávky, pomluvy, obviňování, 
vyhrožování, zastrašování, vydírá-
ní např. zveřejněním vašich erotic-
kých fotografií, prozrazením vaší 

rodině, že pracujete v sexbyznysu, 
rozbíjení či ničení majetku, vyhro-
žování únosem nebo odebráním 
dětí, nucení k užívání drog a léků.

 Fyzické násilí – fyzické úto-
ky, jako např. bití, kopání, tahání za 
vlasy, kousání, ohrožování zbraní, 
které vedou k  ublížení na zdraví, 

v extrémních případech až přímé-
mu ohrožení života.

 Sociální násilí – odcizení do-
kladů a dalších osobních věcí, ome-
zování osobní svobody, nucení 
k nepřetržité práci, nemožnost z ní 
odejít, když potřebujete (např. po 
napadení zákazníkem, nutnost pra-

covat i v době nemo-
ci), bránění v kontaktu 
s  dalšími lidmi (např. 
rodinou), únos, pro-
následování, kontro-
la e-mailů, telefonátů, 
SMS zpráv apod.

 Ekonomické ná-
silí – neoprávněné od-
cizení financí, omezo-
vání přístupu k  peně-
zům (zabavení nebo 
nevyplácení výděl-
ku, případně vypláce-
ní jen jeho malé čás-
ti; nátlak, že si musí-
te odpracovat dluh), 
neoprávněné vybírání 
pokut, nucení k  půjč-
ce.

Pachatelé nebo pachatelky na-
víc často používají několik dru-
hů násilí najednou.

JaK Z ToHo VeN?
Zásadní je vyhledat pomoc! V pří-
padech prožitého násilí, nebo po-
kud jste se staly obětí trestného 
činu, tak platí, že čím dříve pomoc 
vyhledáte, tím snáze se vám po-
daří traumatickou zkušenost zpra-
covat. Pamatujte, že vina není na 
vaší straně, vinu nese útočník.

RoZkOŠ bEz RiZiKa 
PrAhA: Bolzanova 1 

(vchod z Opletalovy ulice), 
tel.: +420 724 760 171

BrNo: Vlhká 10, 
tel.: +420 722 938 044

Č. BuDěJoViCe: Česká 20,
tel.: + 420 775 133 133

iPoRaDnA: 
www.poradna-rr.cz

nebo pište na:
dotazy@rozkosbezrizika.cz

Podrobného Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu si 
můžete stáhnout na: www.bit.ly/pruvodceRR nebo vytiš-
těného vyzvednout v centrech ROZKOŠE bez RIZIKA. 

Někteří lidé si myslí, že je bezpečné 
dávat psům velké kosti, jako jsou na-
příklad kosti od pečeně nebo šunky. 
Na velikosti přitom nezáleží. Co kos-

ti činí nebezpečnými, je proces vaření či pečení. 
Ten je dělá křehčími, snáze se roztříští a vznik-
lé třísky mohou způsobit vnitřní krvácení. Va-
ření také ničí vitamíny a  zbavuje kosti důleži-
tých živin.

Komplikace způsobené 
konzumací vařených kostí:

 Polámané zuby
 Zaseknutá kost v dolní čelisti, v jícnu, ne-

bo v dýchacích cestách
 Uvízlá kost v žaludku a střevech
 Zácpa
 Závažné krvácení z konečníku
 Peritonitida (zánět pobřišnice) – bakteri-

ální infekce z kousků kostí, které vytvářejí trhli-
ny ve stěnách žaludku nebo střev

Jaké kosti jsou tedy pro psa bezpečné?
Jedině ty syrové! A to bez ohledu na to, ze kte-
rého zvířete pochází. Psi milují žvýkání syro-
vých kostí především pro jejich chuť. Žvýkání 

kostí představuje pro psy mentální stimulaci 
a skvělý trénink čelistí.
Jedlé kosti jsou duté, měkké, ohebné, neob-
sahují dřeň a  dají se snadno drtit. Mezi tako-
vé kosti patří kuřecí křidélka, nebo kuřecí a krů-
tí krky.
Žvýkací kosti jsou velké kosti plné dřeně, které 
však nedodávají důležitou výživu. Jsou určeny 
pro žvýkání a hryzání, nikoliv pro kousání a po-
lykání. Poskytují duševní uklidnění a jsou skvě-
lé pro dentální hygienu. Mezi takové patří hově-
zí a bizoní kosti (např. stehenní či kyčelní kost).
Pokud váš pes hryže syrové žvýkací kosti, pře-
devším masité a  měkké tkáně chrupavek, pů-
sobí kost na jeho zuby jako kartáček. Hryzání 
těchto kostí pomáhá též odstranit zubní kámen 
a snižuje riziko vzniku onemocnění dásní.

Bezpečné krmení žvýkacími kostmi
Zdravotní rizika vařených kostí se mohou v ně-
kterých případech týkat i žvýkacích kostí. Proto 
jsou níže uvedeny doporučené pokyny pro kr-
mení těmito kostmi, které mají být syrové – tu-
díž se nevaří, nedusí, nepečou!

 Dohlížejte na svého psa při hryzání kos-
ti. Můžete tak okamžitě reagovat, pokud se váš 

pes začne dusit, nebo pokud se mu 
objeví krev kolem úst či na žvýka-
né kosti. Nedovolte, aby pes vel-
ké kosti rozkousal na malé kousky 
a pozřel.

 Nedávejte velkou kost psovi, 
který se jí pokusí spolknout celou, 
nebo ji překousne na půl a spolyká 
ve velkých kusech.

 Doporučujeme dávat kost 
psovi až poté, co je nakrmen. Hla-
doví psi mají větší pokušení spoly-
kat celou kost nebo ji roztříštit na 
kousky a sníst.

Hlavně pamatujte, že na syrové 
kosti musí být pes postupně na-
učen. Nikoliv mu najednou kosti ho-
dit a pak se divit, že má zácpu či ji-
né problémy.

–Hana–

Tento článek je věnován všem, kteří si myslí, že je 
v pořádku psům podávat vařené nebo pečené kosti. 
Jedno z nejběžnějších psích klišé: Psi zbožňují žvýkání 
kostí. Ovšem americká agentura FDA (úřad pro 
kontrolu potravin a léčiv) varuje, že tato tradice může 
být pro vašeho psa nebezpečná až smrtící.
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V Ústeckém kraji, kde je po Praze nejvyšší koncentrace lidí závislých na užívání 
drog, provozujeme káčka v Teplicích a v Rumburku, terénní programy na 
Teplicku a ve Šluknovském výběžku, ambulantní poradnu v Ústí nad Labem, 
terapeutickou komunitu v Mukařově (okr. Litoměřice) a následnou péči 
s chráněným bydlením v Ústí nad Labem.

První vznikla v roce 1993 te-
rapeutická komunita, teh-
dy ve Verneřicích, kde se 
v  letech 1993–1996 léčili 

závislí ze Švýcarska. Proto i  ang-
lický název komunity WHITE LIGHT. 
Ten jsme si vypůjčili z tibetské Kni-
hy mrtvých. I my jsme vnímali ko-
munitu jako světlo v  tunelu zá-
vislosti. Od roku 1997 jsme začali 
poskytovat léčbu českým uživate-
lům drog. Pro odlišení od komuni-
ty pro Švýcary jsme do názvu při-
dali I. V roce 2002 vznikl program 
následné péče pro klienty po léč-
bě, o rok později i s chráněným by-
dlením. V  roce 2005 přešlo pod 
hlavičku WHITE LIGTH I. teplické 
a  v  roce 2006 rumburské káčko 

s  terénem, které do té doby fun-
govaly pod jiným provozovatelem. 
V  roce 2014 jsme otevřeli ambu-
lantní poradnu.

KoNtAkTní cEnTrUm 
a tErénNí pRoGrAmY 
TePlIcE 

Teplické káčko a  terén slaví letos 
10. výročí svého působení v regio-
nu. Pracujeme ve složitém prosto-
ru s heroinovou tradicí sahající do 
počátků 90. let 20. století. „Kálo už 
ale nejni, co bejvalo!“ a tak samo-
zřejmě nastoupil subutex, subo-
xone a  někteří „jedou jen párno“. 
A protože jsme v „příhraniční“ ob-
lasti, je pro nás důležitým téma-
tem také prostituce.

Káčko je otevřeno v pracovní dny 
od 9 do 17 hodin a  nabízí obvyk-
lé služby – výměnu stříkaček, dis-
tribuci HR materiálu, kontaktní 
místnost, potravinový a  hygienic-
ký servis, sociální šatník. Budova 
káčka sídlí ve čtvrti Trnovany, což 
je nekorunované, ale všemi dob-
ře známé centrum drog v Teplicích.
Terénní programy působí přímo 
v Teplicích, Krupce a v Dubí, podél 
slavné silnice E55.

KoNtAkTní cEnTrUm 
a tErénNí pRoGrAmY 
RuMbUrK

Jsme kontaktní centrum s  men-
ším počtem klientů než ve velkých 
městech. Díky tomu ale klienty 

lépe známe a  jsme si s  nimi blíž. 
Veškerý kontakt s  klienty je víc 
osobní, protože docházejí více-
méně pravidelně. Naše kontakt-
ní centrum je v  širokém okolí je-
diné, takže k  nám dochází klienti 
prakticky ze všech menších měst 
a vesnic. Káčko je otevřeno v liché 
dny od 9 do 18 hodin, v sudé dny 
od 9 do 16 hodin. Kromě výměny 
stříkaček a  služeb HR včetně tes-
tování, poskytujeme potravinový 

a  hygienický servis. Terénní pro-
gram pokrývá oblast Šluknovské-
ho výběžku.
Pro situaci v  pohraničí je nyní ty-
pický vietnamský pervitin, smícha-
ný nejspíš s opiáty či jinými látkami, 
který má u spousty našich klientů 
za následek psychózy a  další du-
ševní poruchy. Znatelný je i nárůst 
agresivity u našich klientů a ostat-
ních uživatelů. Tento pervitin se 
hojně vyváží do Německa a Polska. 

AmBuLaNtNí pOrAdNa 
ÚsTí nAd LaBeM

Sídlíme v Ústí nad Labem-Vaňově, 
v  tiché vilové čtvrti. Ambulantní 
léčba a poradenství je určeno pro 
lidi, kterým užívání návykových lá-
tek působí problémy, ale ještě na 
tom nejsou tak zle, aby potřebova-
li pobytovou léčbu. Teprve se roz-
jíždíme a  služby poskytujeme uži-
vatelům návykových látek včetně 

alkoholu, ale i  gamblerům a  rodi-
nám klientů. Provozní doba se po 
telefonické domluvě přizpůsobuje 
potřebám klientů.

TeRaPeUtIcKá 
kOmUnItA MuKařoV

Sídlíme v Mukařově (okres Litomě-
řice). Poskytujeme pobytovou léč-
bu ženám i mužům od 15 let, kte-
rým drogy působí vážné zdravotní 
a/nebo sociální problémy, kom-
plikují jim život, přestaly je bavit, 
a  přesto se jim s  nimi nedaří pře-
stat. Léčba trvá mezi 6–8 měsíci. 
Provoz je nepřetržitý (24 hodin, 7 
dní v týdnu). Na telefonu nás neza-
stihnete od 7.45 do 8.45 a od 16.00 
do 19.00, kdy máme skupiny. Kli-
enti se podílejí na financování léč-
by (stravné 95 Kč/den, ubytovací 
služby 4  500 Kč/měsíc), většinou 
z  dávek hmotné nouze, které jim 
pomáháme získat.
V čem se lišíme od ostatních tera-
peutických komunit?

 Nepracujeme terapeuticky jen 
s klienty, ale i s jejich rodinami;

 délka léčby u  nás patří k  těm 
kratším, ale výsledky máme srov-
natelné;

 klienti mohou nastoupit hned 
po detoxu, nemusí předtím do lé-
čebny.

NáSlEdKa 
s cHráněným 
bYdLeNíM 

ÚsTí nAd LaBeM
Sídlíme v Ústí nad Labem-Vaňově, 
v  tiché vilové čtvrti. Poskytujeme 
ambulantní (od 15 let) a/nebo po-
bytovou formu následné péče (od 
18 let) pro klienty po absolvování 
nejméně tříměsíční léčby závislos-
ti (drogy, alkohol, gambling), nebo 
pro ty, kteří po tuto dobu prokaza-
telně abstinovali od návykových 
látek, alkoholu či hazardu.
Pomáháme klientům při udrže-
ní abstinence, osvojování a/nebo 
upevňování návyků a  dovedností 
potřebných pro samostatný život, 
hledání práce a vlastního bydlení, 
navazování nových bezdrogových 
vztahů, plnohodnotné a smyslupl-
né znovuzapojení do společnosti. 
Práce probíhá formou individuál-
ních konzultací a  skupin. Provoz-
ní doba je v pracovní dny od 9 do 
15 hodin, pouze ve středu od 10 do 
20 hodin. Přes vysokou nezaměst-
nanost v Ústí nad Labem se nám 
podařilo všem našim klientům na-
jít práci.

Další informace 
naleznete na webové 
stránce www.wl1.cz.
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drogový bulvár
Tři čtvrtě kila pervitinu jsem měl pro vlastní potřebu, hájil se muž  CVVM: ČEŠI ODMÍTAJÍ BYDLENÍ HLAVNĚ 
VEDLE NARKOMANŮ A ALKOHOLIKŮ  Žena se snažila obalamutit policisty. Marihuanu vydávala za orchidej!  

 DVA MUŽI SE POHÁDALI KVŮLI DROGÁM, JEDEN DRUHÉHO UBIL KUSEM DŘEVA  Zdrogovaný 
řidič v Praze rozmlátil auto: Myslel si, že hraje počítačovou hru  Policie hledala v nevěstinci drogy, místo toho objevi-
la jehně  PROSTITUTKA PŘEDÁVKOVALA MANAŽERA GOOGLU HEROINEM, DOSTALA ŠEST LET

Obliba pervitinu v Německu stále roste, v květnu zveřej-
nily úřady ofi ciální odhady o počtech uživatelů. Na „českém perníku“ je 
závislých údajně až 80 tisíc Němců, největší problémy hlásí pochopitelně 
příhraniční regiony. Droga se rozšířila především díky – na tamní pomě-
ry a ve  srovnání s jinými ilegálními látkami – nízké ceně. Gram tam na 
černém trhu vyjde v průměru na 79,60 eura, tedy více než dva tisíce korun.

Na jediný den, pondělí 18. května, 
byl v nizozemském Amsterdamu otevřen krámek 
s názvem XTC-shop. Za projektem prvního „le-
gálního obchodu s extází“ stojí tamní hnutí Dutch 
Liberal Democrats youth wing, které se tak snaží 
upozornit na rizika spojená s ilegálním obchodem, 
kdy zákazník nikdy neví, co přesně si v tabletce 
kupuje. Aktivisté žádají legalizaci MDMA a de-
batu o regulované distribuci. V obchodě v centru 
města sbírali podpisy, k prodeji byly pouze place-
bo pilulky. 

KVASÍME 
OPIÁTY
Se skutečně zajímavým obje-
vem přišli vědci z kalifornské 
univerzity. Vyrobili totiž mor-
fi n bez špetky opia. Díky poměrně jednoduché technologii, která se používá 
například při výrobě domácího piva, a speciálním, geneticky modifi kovaným 
kvasnicím, zkvasili cukr na opiát. Dle vědců má tento výrobní proces mnoho 
výhod a léky proti bolesti by tak mohly být brzy levnější a bezpečnější, s del-
ším účinkem a menším potenciálem vzniku závislosti. Zneužitelnosti svého 
objevu jsou si autoři vědomi a vyzvali odpovědné orgány k rychlé regulaci 
výrobního postupu. Zda už není pozdě, se ukáže časem. 

KOVY DOŠLY?
Zákaz hotovostních plateb za vykoupené zboží 
řádně zahýbal s obratem v českých sběrnách. Od 
března, kdy začala platit nová vyhláška (peníze 
za kovy sběrna zasílá lidem na účet nebo složen-
kou), zejí sběrné suroviny prázdnotou. Zatímco 
v únoru se mohli lidé strhat, aby vrátili co nej-
více materiálu, nyní někde klesl počet donese-
ných surovin i o osmdesát procent. Dodržování 
vyhlášky kontrolují inspekce.

K–CENTRUM SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186
So–Po 13–20
Út–Pá 9–20

K–CENTRUM DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1
tel.: 222 221 431
Po–Čt 9–17.30, Pá 
9–16

K–CENTRUM STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926
Po–Út 13–18
St–Pá 10–18

K–CENTRUM BRNO
Vídeňská 3
tel.: 543 249 343
Po–Pá 10–16, první
středy v měsíci zavřeno

K–CENTRUM
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po–Pá 10–18

K–CENTRUM
HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

K–CENTRUM JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 567 310 987,
736 523 675,
Po–Pá 9–17

K–CENTRUM
KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 353 222 742,
604 420 646
Po–Pá 8–12, 13–16.30

K–CENTRUM LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

K–CENTRUM OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

K–CENTRUM OSTRAVA
Halasova 16/661, Vítkovice
tel.: 595 627 005,
602 670 789 
Po–Pá 9–16

K–CENTRUM
PARDUBICE
Češkova 2701
tel.: 466 265 207
Po–Pá 9–18

K–CENTRUM
CPPT PLZEŇ
Havířská 11
tel.: 377 421 374,
731 522 288
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 ZLÍN
tel.: 774 256 540
Gahurova 1563/5
Po–Pá 9–12 a 13–17

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

K–CENTRUM KOLÍN
Kutnohorská 17
tel.: 321 715 004,
777 847 071, Po–Pá 10–18

K–CENTRUM BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
Po–Pá 8–17

K–CENTRUM PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po–Pá 9–17

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
PROGRESSIVE
Po 9.30–14
St, Čt, So, Ne 15–19.30
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

KoNtAkTní cEnTrA v kRaJsKýCh měsTeCh.
Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktním centrech je možná v řadě měst na celém 
území ČR. Kontakty na lokální terény a KC najdete na 

www.drogy-info.cz v Mapě pomoci nebo na 
www.drogy.net/databaze-kontaktu

 TeRéNní 
pRoGrAmY 
v pRaZe

K-cEnTrA 
vE StřeDnícH 

ČeChácH
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*MI� JTE SE, NEVÁLČETE! � RTE ALTERN� IVNĚ, NE JEHLOU!


