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ÚV
OD
NÍ
K Držíte v ruce číslo, které se zabývá jídlem. Často opomíjené, ale 

životné důležité jídlo. Často je to jen prostředek, aby nekručelo 
v břiše, ale naše těla si začnou postupem času vybírat svou daň. 
Hubneme, přicházejí bolesti v břiše, nepříjemné zažívací potíže, 
jako zácpa, nebo průjem a celkově začneme chátrat. I při tom 
každodenním shonu jsou ty, mnohdy opomíjené věci, jako jsou 
ovoce a zelenina, cestou k trošku lepšímu životu. Vždyť každý 
máme v paměti vzpomínku, když jsme se dobře a pořádně najedli 
a mohli jsme rozjímat. Tuto slast nahradily jiné věci, ale stejně ten 
pocit, ty chutě a spokojenost u pořádného jídla v nás zůstává i po 
tom, co nás opustí.  
Neubližuje nám jenom to, co z úst vychází, ale i to, co do nich 
vchází. Zde najdete pár rad, jak udělat svoje pupíky a těla šťastné, 
na co si dávat pozor při hledání, výběru a požívání potravin. Jak 
se můžeme jídlem léčit (a že to je prospěšné a mnohdy i chutné 
léčení) a co nám, skrze dobře fungující zažívání dělá dobře. 

Zároveň naše Dekontaminace slaví letos 20 let své existence a jako 
malou vzpomínku zde najdete křížovku z jednoho z úplně prvních 
čísel, které jsme vydali. Děkujeme Vám všem za takovou přízeň 
a podporu.

Dobrou chuť vám přeje
 –Zadek- a redakční tým Dekontaminace
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B Lenka
„Mixle pixle bonbóny a KFC. 
Jím špatně a vím to. Bydlím, 
tak se umím najíst i dobře.  
Ne vždy mám doma navaříno.“

-Nikol-

 „To, co najdu. Ráda jím 
sladké, tak hledám u cukráren. 
Jednu mám vychytanou, mají 
tam spoustu dobrot.“

JindraT

Dan
V pondělí, úterý a středu 
jsem měl guláš a jelito. 
Často jím vajíčka, debrecínku, 
plátkový sýr, chlebíčky 
a hodně sušenek. Jím pořád. 
I když jsem najedený, můžu 
dál. Včera jsem byl dokonce 
v restauraci a nechal jsem 
tam 260 Kč za maso se 
špenátem. To mi hodně 
chutnalo.“

D

Petr
„To co mi dají na 
Naději. Jinak salám, 
paštiky a jogurty. 
A hodně piju,  
ne alkohol!“

O

„Müsli a müsli tyčinky. 
A dál, co je na enku. A tam 
je všechno možný. Ještě jím 
těstoviny a ovoce.“

IrenaH

 „Jestli vůbec jím, tak 
pečivo a salám. Mám 
rád cornflake a mléko. 
Z teplého jídla omáčky 
s kolínkama.“

JirkaC
Matouš
„Karbanátky, vajíčkový salát, 
kuře na paprice. Vaříme si 
na ohni, naposledy jsme si 
vařili knedlo, vepřo, zelo. 
Kamarádka je řeznice, tak 
nám dává spoustu masa.“ 

G

Míra
„Miluju vločky, mléčné výrobky a pečivo. 
Hodně cvičím, tak jím. Vaříme si na ohni, 
vždycky natahám dřevo, vodu a jde se 
na to. Naposledy jsem dělal mix kapusty 
s knedlíkem. Často ještě jím chleba, pečivo, 
sýrové pomazánky a sem tam salám.“

E

Andrea
 „Já si každý den doma vařím. 
Tedy snažím se. Nejraději mám 
čokoládový tyčinky.“

S



hlava:
jinan dvoulaločný – ginkgo biloba: 
občerstvení mozku (tabletky, tinktury z listů)
sedmikráska – posílení mozku, proti 
bolestem hlavy (pojídání květů)
epilepsie:
jmelí bez bobulí, pivoňka, vlaštovičník, 
kontryhel, černobýl (součástí Fernetu)
krk:
hluchavkový květ, hřebíček, kmín – cucat, 
žvýkat 
divizna, kopřiva - kloktat
srdce:
třešně, višně, maliny, ostružiny, černý rybíz, 
rozmarýn – pojídat

Článek vám přináší přehled 
přírodní medicíny, kterou můžete 
v jarním období léčit nejrůznější 
bolístky. Veškerá léčiva je možné 
při troše úsilí a znalostí najít 
volně v přírodě. Rádi vám je také 
poskytneme u nás v Káčku.

plíce:
puškvorec, lipový květ, sedmikráska – žvýkat, 
čmuchat, pojídat
ledviny a močový systém:
zlatobýl, petržel, celer, pažitka, kopřiva, 
hluchavka, jmelí
játra:
třezalka, ostropestřec, vlaštovičník
slinivka:
pampeliška (kořen, stonek, květ)
střeva:
kopřiva, měsíček, aloe, banány, kořen 
pampelišky, jitrocel, heřmánek, máta
průjem:
banány, borůvky, černý rybíz, rozinky, 
puškvorec
zácpa:
kiwi, fíky, kopřiva, měsíček, vlaštovičník
pohlavní orgány:
kontryhel pro ženy, vrbovka pro muže, 
avokádo, vinné hrozny

Lidé „na ulici“ bez možnosti v klidu vařit, 
mohou uvedené léčivé pochoutky požívat 
přímo do úst a zpracovat je žvýkáním. Jiné 
čerstvé jemně promnout v rukách a přiložit 
přímo na rány. Ostatní připravit jako nálev.
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kůže:
dubová kůra, banány, heřmánek, kopřiva, 
vlaštovičník, pampeliška
krevní a lymfatický systém, záněty žilní:
pampelišky (květ i stonek), květy kaštanů, ženšen, 
kopřiva, sedmikráska, měsíček, třezalka
kožní defekty:
jitrocel, aloe, kopřiva, dubová kůra, měsíček
plíseň nohou:
vlaštovičník, měsíček
Pozn. Vlaštovičník je vynikající lék, avšak pozor – 
nesmí do oka!

Nálev: byliny se spaří horkou 
vodou a nechají se cca 20 minut 
vylouhovat. Lze užít vodu studenou 
a nechat louhovat déle. Lze i popíjet. 

Na zdraví!!!
-MUDr. Renata-



 Pečivo 
 Jíst 
 > pokud je zabalené v obalu samostatně nebo 
s jiným pečivem
 > není plesnivé ani tvrdé 
NeJíst 
 > pokud je hozené mezi ostatní odpadky, od 
kterých by mohlo získat plíseň (i když není 
zatím vidět), bakterie apod.
 > je plesnivé nebo tvrdé 
 
Maso 
Jíst 
 > pouze pokud je při nalezení ještě zmražené 
a zabalené v neporušeném obalu a zároveň 
ještě neuplynulo datum minimální trvanlivosti!! 
NeJíst  
 > chlazené a čerstvé – nikdo neví, jak bylo 
skladováno 
 > pokud je maso zašedlé
 > pokud je volně pohozené mezi ostatní odpadky
 > pokud je prošlé (je už po datu minimální 
trvanlivosti) 

Konzervy 
Jíst 
 > konzerva ještě není prošlá
 > pokud je prošlá, ale není nafouklá a dle chuti 
a zápachu se nevymyká normě
 > pokud konzerva ještě nebyla otevřená/načatá 
NeJíst 
 > pokud je konzerva nafouklá – může zde být 
zárodek organismu, který způsobuje nemoc 
botulismus (nevolnost, pocení, částečné obrny 
těla, únava a další)
 > obsah konzervy divně zapáchá nebo i chutná
 > konzerva už byla otevřená někým jiným
 > pokud je to konzerva určená pro zvířata – tím 
prosím krmte jen své mazlíčky a pouze pokud 
konzerva splňuje výše uvedené parametry 

 
ovoce a zelenina 
Jíst 
 > pokud není plesnivé
 > pokud je ve společném prostoru (pytli) s jiným 
ovocem či zeleninou 
 > pokud je volně pohozené v popelnici a kus jde 
oloupat a omýt 
NeJíst  
 > plesnivé kusy – plíseň na kousku znamená 
plíseň v celém kuse
 > plody, které jsou volně mezi ostatními 
odpadky a nedají se oloupat či není možnost 
je pořádně umýt 
 
vejce  
Jíst  
 >  obecně raději ne, neví se, jak bylo skladováno, 
jakou má trvanlivost 
NeJíst 
 >  rozhodně ta vejce, která po rozklepnutí zapáchají
 >  ta, která plavou na vodní hladině  
– jsou zkažená 
 

„Dolování jídla“ z kontejnerů patří mezi časté způsoby 
obživy lidí, kteří žijí na ulici. Proto není nikdy na 
škodu zamyslet se nad tím, co už do úst nevložím (hlad 
nehlad), protože by mi to mohlo způsobit více škody, 
nežli užitku. Článek nabízí praktický přehled toho, co se 
jíst dá a co už je lepší nechat ležet. 
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Největší riziko představují maso, vejce a šunka (paraziti, bakterie). 
Dále hrozí rizika u mléčných výrobků, zvláště pokud mají po datu 
minimální spotřeby (střevní a žaludeční potíže). V teplém počasí je 
lepší se konzumaci nalezeného masa a uzenin raději zcela vyhnout.
U ovoce, zeleniny a salámů vždy záleží na tom, zdali mají na 
sobě plíseň či ne.
V pohodě jsou suché potraviny, které jsou v neporušeném obalu.

Mléčné výrobKy  
(jogurty, sýry apod.) 
Jíst 
 > pokud nejsou prošlé
 > v případě, že jsou prošlé (po datu minimální spotřeby) 
nezapáchají a nechutnají jinak, než mají 
NeJíst 
 > kusy v nafouklých obalech
 >  výrobky, které mají na sobě plíseň (je v celém výrobku)
 >  výrobky, které zapáchají či chutnají jinak, než mají 
 
Uzeniny 
Jíst 
 > tvrdé salámy, které jsou v celku a ideálně ještě  
nejsou po datu minimální spotřeby
 >  tvrdé salámy krájené, pokud jsou v nějakém obalu,  
kam se nedostal jiný odpad a nejsou plesnivé 
NeJíst 
 >  drůbeží, krůtí a vepřové šunky – rychle se kazí
 >  nejíst krájené uzeniny, které jsou volně pohozené mezi 
ostatní odpadky
 >  nejíst plesnivé kusy 
 
SUché Potraviny 

 (těstoviny, rýže, luštěniny, mouka, cukr, sušenky apod.) 
 Jíst
 > jen pokud jsou v neporušeném obalu 
NeJíst
 > pokud jsou v jakémkoli rozdělaném obalu!

Zlaté pravidlo: řídit se selským rozumem!

shrnUtÍ

-Iveta (KC SANANIM)-



Freegani nejsou lidé bez domova, kteří 
něco podobného dělají z nutnosti. Jsou to 
lidé běžně zaměstnaní, bydlící, vystudo
vaní. Z kontejnerů u obchodních řetězců 
si berou potraviny určené k vyhození, 
které jsou ovšem stále poživatelné. 
Nejčastěji se jedná o ovoce a zeleninu. 
V kontejneru jsou proto, že jsou třeba 
naťuklé, nepravidelného vzhledu, lehce 
nahnilé…však to sami nejspíše znáte. 

Freegani se tímto chováním staví proti 
sociálním a ekologickým důsledkům, 
které produkuje ryze ekonomický model, 
kde se oceňuje zisk na úkor životního 
prostředí, práv lidí i zvířat. „Podle sta
tistik se v Evropské unii vyhodí až 90 
milionů tun jídla ročně (viz. novinky.cz)!“ 
Na jednoho Čecha připadne tak 70 kg 
vyhozených konzumovatelných potravin 
za rok. V optice toho, že jsou části světa, 

kde lidé umírají hlady, je toto nepochopi
telné plýtvání zdroji. 
Freegani jsou samozřejmě i u nás, v Čes
ké republice. Možná jste někdy slyšeli 
o občanské iniciativě Food not bombs, se 
kterou se tento směr často váže. Pokud 
mohu citovat z jejich stránek: „Iniciativa 
Food Not Bombs rozdává jídlo, které by se 
jinak vyhodilo, lidem, kteří by se jinak 
nenajedli – a upozorňuje na sociální 

Dumpster diving je anglický 
termín, který se do češtiny 
nejčastěji překládá jako „potápění se v kontejnerech“. Zřejmě řadu z vás teď napadne, že čtete další článek o proslulém „fárání“. Není tomu ovšem tak. Tedy, ne tak 
docela. Dumpster diving se často pojí s dalším anglickým výrazem a tím je tzv. freeganismus. Lidem, kteří tento směr vyznávají, se 
říká freegani. 

 Freegani – ve zkratce 

řečeno – bojují proti 

konzumní společnosti 

a vyznávají život 

založený na sdílení 

zdrojů. Proto se vybírání 

potravin z kontejnerů 

stalo jejich životním 

stylem.



paradoxy s tím spojené.“ Lidé angažova
ní v této organizaci vaří jídlo sesbírané 
z kontejnerů pro lidi bez domova nebo 
v nouzi. Na svých stránkách:  
www.foodnotbombs.cz mají kromě zají
mavých článků i rozpisy, kde a kdy se 
jídlo rozdává. Iniciativa má své stoupen
ce snad ve všech větších městech po 
celé ČR.

Dumpstering ovšem není tak jednodu
chý, jak se možná zdá. Na internetu sice 
najdete mnoho užitečných informací 
a rad. Lidé věnující se této činnosti sdílí 
své zkušenosti a také je možné najít např. 
v Praze i v Brně mapy, kde u kterého po
travinového řetězce se nacházejí vhodné 
kontejnery k výběru. Realita je ale často 
jiná, než jak to popisují internetové zdroje. 
Za prvé je to nejspíše otázka aktuálnosti 
– informace mohou být někdy příliš staré, 
kontejner, který se vytipujete, na popsa
ném místě nebude. Za druhé je to otázka 
náhody. Nikdy nevíte, na koho a na co 
v daný moment můžete narazit. Třeba se 
zrovna nějakému zaměstnanci budete 
zdát jako zloděj nebo podezřelá osoba 
a zavolá na vás policii. Za třetí, většina 
velkých supermarketů a hypermarketů 
v ČR své kontejnery zamyká či umisťu
je do nedostupných zón, např. za vrata. 
Porušit zámek či proniknout do zamčené
ho objektu už ovšem není legální cesta 
pro získání čehokoli. Proto se dumpsteři 
těmto technikám vyhýbají.
 

Pro dumpstering v ČR je tedy lepší 
soustředit se na menší supermarkety, 
případně i na specifické prodejny jako 
je lahůdkářství nebo pekařství. Není 
neobvyklé, že pravidelní dumpsteři 
mají svá pravidelná místa, kde panu
je dohoda mezi nimi a zaměstnanci, 
kteří za likvidaci potravin zodpovídají. 
Nejvíce potravin však najdete v kontej
nerech u obytných domů – největšími 
plýtvači jídlem jsou v ČR jednoznačně 
domácnosti. Najít si plnohodnotnou 
večeři v kontejneru bývá někdy velmi 
časové náročné. Málokdy se stane, že 
najdete tzv. zlatý důl, kde bude pečivo, 
cukrovinky i ovoce a zelenina. Pokud 
si chcete obstarat více druhů potravin, 
musíte se obrnit trpělivostí a připravit 
se na cestu kolem celého města.
 
Co každého dumpstera zajímá, je doba 
spotřeby. Které zboží raději neriskovat? 
Jak uvádí Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový 
mluvčí státní zemědělské a potravinář
ské inspekce: Datum spotřeby se na 
etiketách potravin uvádí dvěma způsoby:

1) Datum použitelnosti 
je na potravinách, které se rychle 
kazí, třeba maso, jogurty nebo výrobky 
studené kuchyně. Ty jsou označeny 
slovy „Spotřebujte do...“ Po uvedeném 
datu jsou už považovány za zdraví 
nebezpečné a nesmí zůstat v oběhu. 
Mohou totiž způsobit např. bakteriální 
onemocnění, jako je salmonela. Prošlé 

maso může zapříčinit i otravu botulo
toxinem. Ten se uvolňuje právě z něho 
a je to nejnebezpečnější přírodní toxin.

2) Datum minimální trvanlivosti  
je na produktech, jako jsou keksy, 
některých druzích cukrovinek nebo na 
solených arašídech. Mají označení „Mini
mální trvanlivost do...“ a ze zdravotního 
hlediska by měly být bezpečné i po uběh
nutí tohoto data. Co u nich může nastat, 
jsou jakostní změny, např. chuti. Za jejich 
zdravotní nezávadnost ručí prodejci. Ti se 
rozhodují, jestli produkty nechají v oběhu. 
V tom případě je ale musí řádně označit.

V západní Evropě je dumpstering posled
ní dobou velmi oblíbený „sport“ zejména 
u mezinárodních vysokoškolských stu
dentů, kteří se snaží ušetřit, a myšlenka 
boje proti konzumní společnosti jim není 
cizí. „Fárání“ jídla už dávno není něčím 
nechutným, co dělají jen „bezdomovci“. 
Fárání je jen další způsob recyklace, eko
logického a zodpovědného chování lidí, 
kterým se příčí plýtvat.  
Tedy, fárání zdar!

-Hana-



průjemprůjemprůjemprůjem

Jak vzniká?
Velmi často je způsobena nesterilní injekční aplikací 
a přípravou drogy. Další z příčin může být např. 
zanesení infekce do malé ranky či bodnutí hmyzem. 
Nejčastějším původcem tohoto onemocnění jsou 
bakterie, tzv. streptokoky. 
Jak se proJevuJe?
Obvykle bývají postiženy horní a dolní končetiny. 
Postižená končetina je oteklá, zarudlá (podél žíly 
se vytvoří červený pruh), na pohmat teplá a silně 
bolestivá. V důsledku výrazného otoku a intenzivní 
bolesti bývá hybnost končetiny omezena. V hloubce 
(v hlubších měkkých tkáních) se mohou vytvářet lo-
žiska s hnisem. Celý proces je doprovázen zvýšenou 
tělesnou teplotou, případně horečkou. 
Jaké Jsou komplikace?
Během několika hodin dochází k šíření infekce do 
celé končetiny. Pokud nevyhledáš lékařskou pomoc, 
vystavuješ se riziku odumření (do 2–3 dní) či am-
putaci postižené končetiny. Flegmóna je stav velmi 
nebezpečný, při zanedbání léčby jsi rovněž ohro-
žen(a) celkovou infekcí organismu – otravou krve. 

co s tím?
Samoléčba se nedoporučuje, vždy vyhledej pomoc 
zdravotníka! V první fázi může postačit přikládání 
studených obkladů, protizánětlivých mastí (Heparoid, 
Ibalgin Duo Effect, Višněvského balzám) a znehybnění 
postižené končetiny. V případě, že infekce postupuje, 
je nezbytné nasazení antibiotik. Postižená končetina 
by měla být každých 24 hodin kontrolována. Pokud se 

nález zhoršuje či neustupuje, je nutná hospitalizace 
v nemocničním zařízení. U vážnějších případů bývá 
nezřídka nutná chirurgická revize postižených tkání, 
vypuštění hromadícího se hnisu a drenáž rány  
(tj. zajištění odtoku hnisu). 
Jak předeJít flegmóně?
Dodržuj zásady bezpečnější injekční aplikace:

 K Vždy používej sterilní jehly a “nádobíčko“.
 K K rozdělání drogy používej výhradně vodu 
určenou k injekční aplikaci.

 K Před injekční aplikací dávku pečlivě filtruj.
 K Místo vpichu před aplikací dezinfikuj 
alkoholovým tamponem, po aplikaci drogy 
použij k zastavení krvácení čtvrteček buničiny 
a následně ho přelep náplastí.

Dodržováním zásad bezpečnějšího braní lze riziko 
vzniku flegmóny pouze snížit, ale ne se jí zcela 
vyhnout. Nejbezpečnější je tedy nahradit injekční 
aplikaci používáním kapslí, šňupáním, kouřením či 
rektální aplikací.

Eva (KC SANANIM)> Dreny v Dírách po chirurgickém vypuštění hnisu



 

průjemprůjemprůjemprůjem
Sráděra, srandíra, břinkačka, hnačka, 
kačena, těžkej případ, sračka, mít 
bouřku v prdeli, vejčep v tlustým 
střevě, srát jako alík, mít sračku jako 
bič, posrat si paty a mnoho dalších 
výrazů spojených s průjmem může-
me najít v českém jazyce. O češtinu 
ovšem nejde… věnovat se budeme 
průjmu, který jednou za čas potká 
každého z nás.
Ano je to tak, průjem jednou za čas 
potká každého z nás. Přestože je 
průjem běžným projevem různých 
poruch trávení, může mít někdy 
i vážný průběh a vést až ke smrti.

Co je nazýváno průjmem?
Neexistuje příliš jasné vymezení 
průjmu. Co je pro někoho průjmem, 
může být pro druhé obvyklou nor-
mou. S malou nepřesností průjem 
znamená:
1. Více než 3 neformované stolice 
za den. Takže pokud jdete na velkou 
dvakrát za den, je to obvykle ještě 
v pořádku.
2. Více než 250g stolice za den. Nic-
méně, kdo z nás má váhu na vlastní 
stolici, že? Tato definice někdy není 
ani považována za správnou. Některé 

osoby mají stolici vyšší hmotnosti, 
aniž by byla řídká.
3. Příliš časté vyměšování nezvykle 
řídké stolice. Při průjmu je naruše-
no vstřebávání vody a dalších látek 
ze střeva zpět do krevního oběhu 
a dochází k nenormálnímu vylučování 
vody do střeva.

Jaké jsou příčiny průjmu?
Příčiny akutního průjmu jsou buď 
infekční, nebo neinfekční povahy. 
Z neinfekčních příčin jsou to nejčas-
těji potraviny. Průjem mohou vyvolá-
vat i některé léky a alkohol. Typickým 
příkladem jsou léky s obsahem iontů 
hořčíku, často také antibiotika. 

Chronický průjem je často projevem 
jiného onemocnění – zánět střeva, 
poruchy vstřebávání v tenkém střevě, 
onemocnění štítné žlázy, žaludku, jater, 
žlučníku nebo nádorové onemocnění.

Co dělat, pokud máte průjem?
Přijímejte zvýšené množství tekutin – 
černý čaj a minerální vodu. 
Jezte lehce stravitelná jídla – nejvhod-
nější jsou mrkev s rýží, banány, strou-
hané jablko, bílé pečivo, piškoty. 
Vyhýbejte se smaženým a mastným 
potravinám. Vyhýbejte se alkoholu 
a kofeinu. 
Nepříjemné příznaky průjmu se 
nepokoušejte pomocí léků odstranit 
okamžitě – zastavil by se nadměrný 
pohyb střev a tak bychom mohli pro-
dloužit nežádoucí přítomnost škodli-
vých látek nebo parazitů ve střevě.

V případě, že průjem trvá déle než 
dva dny, provází ho teplota, silné 
břišní křeče a další obtíže – navštivte 
lékaře!

-Nikol-

Průjem může být pro tělo i užitečný
Mezi nejúčinnější obranné mecha-
nismy organismu patří silný průjem. 
Průjmem se tělo zbavuje škodlivých 
látek, které zapříčinily záněty sliz-
nic žaludku a střev. Průjem v tomto 
případě má vlastně očistnou úlohu. 
Proto se nedoporučuje ihned za-
čít s užíváním tablet na zastavení 
průjmu. Lepší je tyhle nepříjemné, ale 
obvykle krátkodobé, potíže vydržet. 
Nezapomeňte pít dostatek tekutin.
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PIVO 700 kJ
Pivo by vám mělo dodat 
energii na dvouhodinový 
výtuh.

1200 kJROHLÍK
Po jednom rohlíčku zahrajete 
na kytaru písničku. A vydržíte 
to kliďánko hodinu!

1850 kJ

InstantnÍ 
POLÍVKa
Po instantní polévce byste 
měli teoreticky vydržet hodinu 
běhat někde v lese.

2200 kJ
3000 kJ

HaMBURGER
+majonéza 100g

Takový obídek vám dodá energii 
zhruba na pětihodinové fárání.

3067 kJKRaBIČÁK
Po krabičáku byste měli 
zvládnout hrát hodinu hokej 
s Jardou Jágrem!

Jídlo pana Smažky a Pepka mají stejnou energetickou hodnotu. Pepkovo 
jídlo ale musí být větší, protože zdravé potraviny nejsou tak energeticky 
náročné jako fast food. Navíc obsahují vitamíny, minerály a další tělu 
prospěšné věci. Pan Smažka přijímá jenom prázdné kalorie, ty mu sice 
dodají energii, ale výživovou hodnotu žádnou.

 



9000 kJ13 000 kJ

1300 kJRÝŽE
Pomáhá v těle regulovat obsah 
vody, čistí trávicí ústrojí a při 
pravidelné konzumaci pomáhá 
snižovat hladinu cholesterolu.

1250 kJŠPEnÁt
Špenát má vysoký obsah 
vitamínu A, B a C. 

3000 kJHROZnO
Hroznové víno obsahuje velké množství 
provitamínu A, vitamínu C, E a B6. Dále 
obsahuje vápník, fosfor a měď.  
Má přibližně 1 % rozpustné vlákniny.

1kg

3000 kJ
750 kJ
1250 kJ

LOsOs
+brambory 100g
+zeleninový salát

Losos je zdrojem zdravých mastných 
kyselin, společně se salátem je zdrojem 
vitamínů B1, D, A, C, K, vápníku a železa.

2 filety

700 kJ
0 kJ

BanÁnY
+voda

Banán obsahuje vitamíny skupiny 
C, B, vitamín A, z minerálních 
látek hořčík, vápník, fosfor a velice 
prospěšný draslík.

2

13



Někdy je to proces obtížný 
a zdlouhavý. Člověk se nadře, 
v bolestech doslova rodí týden i dva 
týdny nevyloučené fekálie. Někdy 
je to zase úplně naopak – to aby 
se jeden snad od mísy ani nehnul. 
Spokojení jsou takoví, kteří denně či 
obden bez tlačení či běhání vyloučí 
krásné, válcovité, lehce mazlavé, asi 
čtvrt metru dlouhé, svěže hnědé 
a nevábně vonící lejno. 
Výkal výše popsaný je zdravý, 
respektive od zdravého, dobře se 
stravujícího člověka. Podle lejna 
se totiž pozná, jak jsme na tom 
zdravotně, případně, kolik a čeho 
jsme snědli. Vlastě obojí dohromady. 
Chápu, že řadě lidí nemusí být 
tato rozprava zrovna po chuti. Než 
se zanoříme hlouběji do tohoto 
mazlavého tématu, doporučuji těmto 
jedincům přeskočit stránky přímo na 
vtípky s Panem Smažkou. 

Hovno, lejno, výkal, fekálie, stolice 
neboli exkrement se skládá z: 
vlákniny, vody, živých a mrtvých 
bakterií, různých odpadních látek 
z rozložené potravy a ostatních látek 
tělního metabolismu.
Na stolici lze pohlížet různě. Existuje 
takzvaná bristolská škála, která 
rozlišuje sedm typů stolice (viz wiki). 
My si však zvolíme tato kritéria:
Barva
Konzistence
Velikost – pokud je produkt obtížně 
měřitelný, tak hmotnost
Vůně – zápach (jak kdo chcete)

Nejprve si na výkalu všimneme 
barvy. 
Předpokládáme tedy zkoumání za 
denního světla. V případě použití 
umělého osvětlení může být 
načerpaná informace zavádějící. 
Nicméně takzvaná zdravá stolice 

má zajímavou paletu barev od 
žlutohnědé až po hnědočernou. 
Pokud je stolice výrazně světlá ukazuje 
to na nějakou potíž s trávením. 
Nejčastěji se slinivkou, žlučníkem 
či játry. Když je skoro černá, zřejmě 
někde v žaludku či tenkém střevě 
dochází ke krvácení.
Máte-li lejno do oranžova, snědli jste 
hodně mrkve nebo dýně. Může to 
být také způsobeno betakarotenem 
v potravinářských barvivech. 
Nazelenalé lejno říká: „Bylo jsem 
listová zelenina!“ To neplatí v případě 
průjmu, kdy se potrava pořádně 
nestráví. Černo fialové prozrazuje 
borůvky, ale také červené víno, 
lékořici, případně některé léky. Jasně 
červený výkal je známkou akutního 
krvácení. Nejčastější příčinou jsou 
hemoroidy, může ale také jít o vážnější 
problém, např. nádor ve střevě. 
 

Lehkou parafrází názvu známé básně  
Jaroslava Vrchlického se dnes dostáváme 
k výrobkům našich útrob. Jak jistě víte, 
člověk musí jíst, aby žil. A nestrávené 
zbytky zase musí ven.



Hovínko měkké a mazlavé. Někdy 
dokonce ulpívá na stěnách mísy. 
Značí, že bylo pojedeno mnoho 
tuku. Pokud se tak děje často ačkoli 
potrava není příliš tučná (bůček, 
sádlo), může jít o problémy se 
slinivkou. Pokud při bolestném 
zatlačení padají ze zadku doslova 
bobky, majitel tohoto výrobku 
zřejmě nedodržuje pitný režim. Na 
druhou stranu průjem s beztvarým 
výkalem vždy značí nějakou potíž. 
V případě nemoci se tak tělo 
zbavuje toxinů bakterií. Odchází 
také hodně vody, proto je při průjmu 
důležité dostatečně pít. Průjem bývá 
vodnatý a nazelenalý. Zelená barva 
sděluje, že potrava nemohla být 
dostatečně strávena.

Velikost není univerzální. 
Obvykle však jde o klasickou šišku 
či váleček, který má zhruba deset 
až dvacet deka. Takové lejno se ve 
střevech vytváří zhruba dva dny. 
Když nebudete týden na záchodě, 
počítejte s tím, že po vyprázdnění 
útrob vám tato kategorie bude 
malá. Lidové rčení o takových 
výkalech říká „hovno jako cep“. 
Tvar i velikost zcela odpovídá. Jsou 
jedinci, kteří produkují podobné 
nadrozměry častěji. Mají k tomu však 
patrně fyziologické předpoklady.  

Zajímavostí je, že vegetariáni mají 
v tomto ohledu stolici těžší – je to 
kvůli většímu obsahu vlákniny.

Smrdí všechny. Ano, i to nejněžnější 
a nejroztomilejší stvoření produkuje 
exkrementy, které prostě nevoní. 
I kdybyste zapíjeli řízky kolínskou, 
výsledek tím nezměníte. Jsou však 
chvíle, kdy někteří jedinci opouštějí 
onu místnost rychlostí blesku 
a se slzami v očích, přičemž i po 
vystříkání všemi pohlcovači pachů 
je WC přístupné až po několika 
hodinách větrání. Tady je nutné 
zdůraznit, že po masových hodech 
je tento nepříjemný zážitek častější. 
Masové výkaly jsou zkrátka cítit 
více. Pokud však stolice zapáchá 
jinak než obvykle, je potřeba tomu 
věnovat pozornost. Zvláště, děje-
li se to často, může to znamenat 
problémy s trávením. Častá černá 
a velmi smradlavá stolice může 
ukazovat na krvácející nádory ve 
střevě.

Když si nejste jistí barvou, tvarem, 
velikostí či zápachem, radši se 
poraďte s lékařem. 
Vím, je to těžké jít k doktorovi 
doslova s hovnem, nicméně věřte, 
že to mnoha lidem zachránilo zdraví 
a některým i život.

–TRMX–



Zdravíme vás z Kontaktního cent-
ra v Olomouci. Jak nadpis napoví-
dá, jsme s vámi již hodně dlouhou 
dobu, letos totiž oslavujeme 25 let 
své existence. Nacházíme se v his-
torickém centru města, díky če-
muž jsme dobře dostupní a snad-
no nás najdete. Stačí vystoupit 
na tramvajové zastávce Koruna 
a pak se ptát po kinu Metropol, 
sídlíme kousek naproti. Jako 
každé jiné „káčko“ Společnosti 
Podané ruce o. p. s. jsme tu pro 
uživatele návykových látek a jejich 
blízké. Kontaktní místnost je pro 
vás otevřená každý všední den, 
vždy v dopoledních hodinách. 
Dopoledne se u nás můžete najíst, 
dát si čaj, kávu, osprchovat se, 
vyprat prádlo nebo prostě pose-
dět a odpočinout. Od pondělí do 
čtvrtka, v odpoledních hodinách, 
můžete využít individuálního či 
párového/rodinného poradenství Ko
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a sociální práce. Nejčastější zakázky, se 
kterými vám pomáháme, jsou hledání 
bydlení a práce, vyřizování osobních 
dokladů, sociálních dávek a dalších 
úředních záležitostí. Také často zpro-
středkováváme léčbu a podporujeme 
vaší motivaci ke změně – zjišťujeme 
informace z různých oblastí jako např. 
sociálně-právní, zdravotní a vůbec 
s vámi řešíme všemožné krizové 
situace. Povídáme si a nasloucháme. 
Dále se můžete nechat otestovat na 
infekční nemoci (HIV, žloutenka typu 
B a C, syfilis) nebo ošetřit zdravotními 
sestrami. Máme i těhotenské testy. Po 
celou otevírací dobu vám vyměníme 
špinavé stříkačky za čisté a poskytne-
me i další harm reduction materiál jako 
např. kapsle, šňupátka, alobaly, ředičky 
a kondomy. Byli bychom rádi, abyste 
se u nás cítili dobře, proto naše služby 
můžete využívat anonymně, zdarma 
a bez předešlého objednání. 
Doufáme, že teď už pro vás „káč-
ko v Olomouci“ není jednou velkou 
neznámou. Přijďte, ať už proto, že po-
třebujete vyměnit, poradit, promluvit 
si a, anebo být prostě jen v kontaktu. 
Budeme rádi, když nás navštívíte a vy-
kročíte s námi do dalšího prospěšného 
čtvrt století.

 PONDĚLÍ 9:00–12:00 
Otevřená  
kontaktní místnost 

13:00–16:00 
Poradenství* 
Výměnný program 

16:00–17:00 
Výměnný program

 STŘEDA 9:00–12:00 
Otevřená  
kontaktní místnost 

13:00–17:00 
Poradenství* 
Výměnný program 

17:00–18:00 
Výměnný program

 ÚTERÝ 9:00–12:00 
Otevřená  
kontaktní místnost 

13:00–16:00 
Poradenství* 
Výměnný program 

16:00–17:00 
Výměnný program

 ČTVRTEK 9:00–12:00 
Otevřená  
kontaktní místnost 

13:00–16:00 
Poradenství* 
Výměnný program 

16:00–17:00 
Výměnný program

 PÁTEK 9:00–12:00

Srdečné pozdravy z Hané posílají 
Lucka, Mili, Marťa a Vendy



. . . . . . .

V Praze působí 3 organizace, které pracují s lidmi, kteří jsou 
ohrožení závislostí na drogách a zároveň provozují sociálně
-pracovní programy. V terénu se ptáte na „exterňáky“ nebo 
také „fixpoint“, případně máte zájem sbírat či měnit stříkač-
ky za peníze. Nevíte ale jistě, v čem ta práce spočívá, kolik za 
to a komu se ozvat?
Proto jsme se rozhodli využít tento prostor v Dekontaminaci 
pro krátké představení všech programů. Zeptali jsme se zá-
stupců z Drop-inu, Progressivu a SANANIMu. 

Náš projekt je zaměřen na uzavřenou 
drogovou scénu – výměnu na bytech. 
To znamená na ty, kteří normálně bydlí 
v bytě a nepohybují se v centru Prahy 
nebo nechodí do Kcentra, kde by si 
mohli vyměnit.

Čistění města od pohozeného injekční
ho materiálu – obsluhou speciálních 
bezpečnostních kontejnerů a sběrem 
použitých stříkaček ve vybraných loka
litách, placené zaměstnávání aktivních 
uživatelů návykových látek + pracovně 
rehabilitační účinek na pracovníka.

Využívání vrstevnického potenciálu 
aktivních uživatelů drog pro terénní 
práci směrem ke zvýšení ochrany ve
řejného zdraví, vzdělávání a trénink HR 
a bezpečného chování mezi nitrožilními 
uživateli drog a stabilizace a nácvik zá
kladních zdravotních, sociálních a spole
čenských návyků.

Co je Cílem (smyslem) Vašeho programu? Na Co se program zaměřuje?

jaký je týdeNNí harmoNogram praCoVNíka, jaká je Náplň jeho práCe?

Externího pracovníka bereme jakou sou
část týmu. Je přítomen na pravidelných 
poradách. Pravidelně přináší výkaz, ve 
kterém je detailně zaznamenán každý jeho 
výkon. Dochází na byty uživatelů drog, 
kde mění stříkačky a poskytuje podobný 
materiální servis jako terénní program. 

Pracovníci se scházejí 2× týdně, vždy 
v úterý a čtvrtek na společných pora
dách v kontaktním centru Stage 5 na 
Smíchově. Pak se podle rozpisu rozcházejí 
s pracovní brašnou do předem určených 
lokalit, kde vybírají kontejnery nebo sbíra
jí pohozený injekční materiál, shromažďují 
ho v bezpečném plastovém kontejneru, 
který na konci pracovní doby odevzdají 
v kontaktním centru k odborné likvidaci.

Peerworkeři se scházejí 2–3× týdně. 
Nejdůležitější den v týdnu je úterý, kdy 
se koná společná porada v prostorách 
na P2. Peeři na ní referují o tom, kde, 
komu a kolik vyměnili, probírají se 
důležitá témata z drogové scény a řeší se 
provozně organizační záležitosti. Peeři 
dále vykonávají speciální úkoly jako 
je sběr injekčního materiálu u sanitky 
nebo samospráva během pracovních dní 
stabilizačního programu.  



Externí pracovník má smlouvu na DPP, 
výplata probíhá měsíčně. Částka je 
fixní, neveřejná.

Měsíční mzda pracovníka činí 1750, Kč 
(25 hodin celkem, 70,Kč/hodinu). Mzdu 
lze vybírat zálohově každou službu. 
V nebytovém prostoru ve Vršovicích 
máme k dispozici kuchyňku, pračku, 
sprchu a počítače pro ty, kteří si chtějí 
osvojit nové dovednosti, nebo si připo
menout už ty zapomenuté. Každý čtvrtek 
si na Stage 5 vaříme teplý oběd.

Peerworkeři jsou vypláceni denně; 
výše denní mzdy se pohybuje od 100 do 
300 Kč, podle typu a kvality splněného 
úkolu. Pracovníkům dále 1× za 14 dní 
dobíjíme mobilní telefony, v prostoru za
řízení mají k dispozici základní potraviny, 
čaj, kávu, atp. Kdykoli je možné si uvařit 
a vyprat (máme sporák i pračku). Peeři 
mají též možnost si 1× týdně nafasovat nej
důležitější zdravotní materiál. Průměrná 
týdenní mzda činí 750 Kč.

kolik lidí průměrNě Váš program zaměstNáVá?
Průměrně máme 2 externí pracovníky. Aktuálně jsme schopni zaměstnat 4 

aktivní uživatele, což je dáno především 
rozpočtem programu, dále rozsahem čin
ností, které vykonáváme.

Dříve jsme průměrně zaměstnávali až 10 
lidí, nyní však disponujeme pouze 5 pra
covníky. Kapacita programu ale umožňu
je zaměstnávat více – např. 7. 

kolik si může týdNě/měsíčNě praCoVNík Vydělat peNěz? má ještě jiNé, NefiNaNčNí beNefity?

Požadujeme především zodpovědnost 
a spolehlivost. Hledáme pracovníky z řad 
aktivních (ale stabilizovaných) i býva
lých uživatelů, kteří mají dobré kontakty 
na uzavřené drogové scéně.

Zájemce o přijetí do programu Fixpoint 
musí být uživatelem nelegálních drog. 
Měl by být motivován do práce pro pro
gram i na sobě samotném. Dále vyžaduje
me spolehlivost a dochvilnost.

Pro přijetí požadujeme zdárné zvládnutí 
přípravné fáze, která trvá nejméně 2 měsí
ce. Během ní zájemce prokazuje, že dokáže 
být spolehlivý, dochvilný, má kontakty 
na drogové scéně, je schopný a ochotný 
drogovou scénu kultivovat a šířit v ní 
osvětu. Zájemce musí být také ochotný pl
nit sociální kontrakt – pracovat na změně 
ve svém životě.

jaké jsou podmíNky pro přijetí NoVého praCoVNíka?

KontaKt Drop-in:

Externí pracovníky si většinou vybíráme sami 
na doporučení kolegů nebo je oslovujeme na 
základě dobré spolupráce z terénu. Pokud 
myslíte, že by to šlo i s vámi, zkontaktujte 
terénní program Drop In o.p.s.
Street@dropin.cz, 731 315 214 

KontaKt progreSSive: 

Na podrobnosti o programu Fixpoint je možné 
se zeptat na adrese kontaktního a poraden-
ského centra závislostí Stage 5, v Mahenově 
ulici v Praze 5. 
tel.: 257217871, 605319926
web: www.progressive-os.cz

KontaKt SananiM:

Zájemce může rovnou přijít ve středu nebo 
čtvrtek od 11 do 12 hod. na adresu Sokolská 
26, Praha 2, blízko metra I. P. Pavlova. 
Také je možné volat č. 774002234



nejDříve se zjeDnoDušeně zeptáme: k čemu slouží nos a nosní přepážka? 
Nosní přepážka rozděluje nosní dutinu na dva samostatné průchody. Tvoří ji chrupavka v přední a kost v zadní 
části, z každé strany je kryta dobře prokrvenou sliznicí. Tvar přepážky ovlivňuje i celý tvar nosu. Funkce nosu je 
především upravovat vzduch před jeho vstupem do dolních částí dýchacích cest. Sliznice nosní dutiny vzduch 
ohřívá, zvlhčuje, zachytává prach a další částice. K tomu pomáhájí řasinky, které kmitáním usměrňují proudění 
vzduchu. Nos je také smyslovým orgánem, který zprostředkuje čichové podněty.  
 
Dochází šňupáním k poškození nosu a nosní přepážky, či sliznice nosu? a k jaké formě poškození? 
Kokain má silný vasokonstrikční účinek, tzn., že způsobuje smršťování cév v bezprostředním okolí. Pro 
tento efekt byl dříve používán jako lokální anestetikum a při zástavě krvácení. Jeho dlouhodobé užívání 
však způsobí nedostatečné prokrvení sliznice, která se pak ztenčuje a odumírá, řasinkový epitel přestává 
plnit svoji funkci.

Dochází k vzniku "prošňupané" či Děravé přepážky? 
Na sliznici poškozené dlouhodobým užíváním kokainu se postupně utvoří perforace (otvor), který je kryt 
bělavým povlakem, okraje často krvácí. Dochází zde také k daleko častějšímu výskytu bakteriálních infekcí, 
které stav sliznice ještě zhoršují. Při dlouhodobém dráždění nakonec neodolá ani jinak poměrně kvalitní bariéra 
chrupavky a otvor se utvoří také v ní.

z pohledu 
lékaře

zeptali jsme se muDr. jaroslava Betky, který je otorinolaryngologem – lékařem 
na ústrojí nosní, ušní a krční. zajímaly nás jeho zkušenosti se šňupáním.



klesá schopnost sliznic přijmout Drogu, kDyž má člověk rýmu? 
S tím nemáme zkušenosti. Obecně lze říci, že při chronickém dráždění sliznice šňupáním klesá její 
prokrvení a tedy i možnost vstřebání drogy do krve, proto musí být použita vyšší dávka.

je poškození nosu šňupáním Definitivní? neBo se poté, co člověk přestane šňupat,  
nos DoBře uzDraví? 
Zde záleží na celkové délce užívání inhalačních látek. Pokud je poškozena jen sliznice, je šance 
na přehojení defektu dobrá, nutným předpokladem je však naprostý zákaz šňupání, které vede 
k dalšímu poškození tkání. Pokud je vytvořen defekt ve chrupavce, jde již o trvalé poškození, které 
se dá opravit pouze chirurgicky. Proces kompletní perforace nosní přepážky trvá asi rok.

v jakém přípaDě se Dělá rekonstrukce nosní přepážky chirurgicky? 
Pacient s perforací přepážky si obvykle stěžuje na výrazně zhoršenou nosní průchodnost (vzduch 
díky otvoru v přepážce proudí zkříženě), na opakované krvácení z nosu a záněty nosní sliznice.  
Při rozsáhlejších defektech může dojít i k poklesu špičky nosu, protože chrupavka již přestala plnit 
svoji opěrnou funkci. Chirurgická léčba je v těchto případech velmi těžká, chybějící část je nutno 
nahradit např. chrupavkou z ušního boltce nebo z žebra. Výsledky těchto operací jsou však nejisté. 

Šňupání kokainu způsobuje nedostateční prokrvení sliznice nosu, která odumírá. 
Rovněž dochází k vzniku otvorů v přepážce, které krvácí a jsou častěji zasaženy 
bakteriálními infekcemi.
Šňupání pervitinu také negativně působí na nosní přepážku a sliznice. Podobně jako 
kokain narušuje povrch sliznic a činí je náchylnější k poškozením (například tvrdým 
šňupátkem), infekcím a zánětům horních cest dýchacích. Jeho kyselé ph spaluje buňky 
nosu, to může také vyústit v rozpad nosní přepážky v místech, kde se pervitin nalepí.
Nadměrné šňupání může způsobit ztrátu čichu. 
i přes tyto komplikace nezapomínejte, že šňupání je mnohem bezpečnější způsob aplikace 
než ta injekční.
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Co jíst:
 · sacharidové potraviny, jako 
jsou obiloviny (těstoviny, rýže, 
produkty z ovsa, otruby, atd.)

 · fazole
 · potraviny obsahující hodně 
vitamínu C, který posiluje 
imunitní systém (šípky, černý 
rybíz, červená paprika, kiwi, 
brokolice, růžičková kapusta,  
bílé zelí)

 · potraviny obsahující vitamín B12, 
který obnovuje správnou funkci 
nervového systému (živočišné 
produkty, zejména vnitřnosti – 
játra apod.) 

 · potraviny obsahující vitamín B5, 
který se stará o snížení stresu 
a úzkosti (vaječný žloutek, 
vnitřnosti a obecně živočišné 
produkty – od masa, přes mléko 
až po sýr)

 · mořské ryby
 · oříšky
 · semínka – slunečnicová,  
lněná apod.

 · dobré je také zařadit jogurty či 
kysané mléčné výrobky (kefírová 
mléka apod.) – pomáhají 
k udržení střevní mikroflóry

 · pitný režim – pít hlavně 
neslazené tekutiny

Co jíst:
 · obiloviny (těstoviny, 
produkty obsahující 
mouku, rýži) ideálně 
celozrnné pro podporu 
správného trávení

 · brambory
 · fazole
 · ovoce – především to 
s vyšším obsahem cukru – 
ideální varianta: banán

 · zelenina – především ta 
zelenolistá (zelí, saláty, 
kapusta, brokolice, chřest)

 · zelené bylinky (řeřicha, 
koriandr, petržel apod.)

 · vhodné je také zařazovat 
potraviny obsahující tuk 

s omega-3 a omega-6 
mastnými kyselinami, 
které prospívají organismu 
(největší obsah je v rybách 
– sardinky, sleď, losos; 
v semínkách – lněné, 
sezamové, slunečnicové)

 · vhodné je také jíst oříšky
 · dobré je také zařadit 
jogurty, či kysané mléčné 
výrobky (kefírová mléka 
apod.) – pomáhají 
k udržení střevní 
mikroflóry

 · k pití je dobrý zelený 
čaj či voda, vše ideálně 
neslazené

Organismus člověka závislého na drogách je užíváním těchto 
látek značně poškozen. Proto by bylo více než dobré dopřávat 
tělu pravidelně alespoň nějaké živiny, které potřebuje. 
Co vám která droga bere a co je tudíž nutné doplnit? Heroin či jiné látky opiátového typu

Pervitin či jiné stimulační drogy
- působí anorekticky – to znamená, že snižuje chuť k jídlu
- zvyšuje chuť na sladké
- způsobuje poškození jater, ledvin a plic
- zvyšuje riziko výskytu zubních kazů

- způsobují zácpu (ztěžují normální pohyb střev)
- tak jako jiné závislosti i užívání opioidů zvyšuje chuť 

na sladké
- zvyšuje se také chuť na mléčné výrobky



chla
st

Závislosti obecně způsobují malnutrici – porucha, při které 
má člověk nedostatek nějakých živin, ať už jsou to bílkoviny 
(maso), sacharidy (sladkosti i přílohy jako těstoviny, brambory), 
nebo tuky. Lidé užívající drogy jsou velmi často podvyživení. 
Je to způsobeno tím, že většina z vás moc nepřemýšlí o tom, 
co jíst a kde to sehnat. Dávka drogy je přednější, než základní 
potřeba najíst se a napít se. Většina z vás má také zvýšenou 
chuť na sladké (podívejte se, kolik cukru si dáváte do kávy nebo 
čaje), což je právě důsledek užívání drog. 

Co jíst:
 · dobré je zařazovat do 
jídelníčku bílkovinnou stravu 
– ať už maso, či produkty 
z něj (pozor na skryté tuky 
v uzeninách a masu, po tom 
se rychle tloustne), tak také 
mléčné výrobky (jogurty, 
kefírová a acidofilní mléka)

 · Potraviny bohaté na vitamín 
B6, které jsou dobré pro 
správné vstřebání živin 
(drůbež, vejce, játra, banány, 
zelenina)

 · potraviny bohaté na vitamín 
B1 = thiamin (otruby, klíčky, 

ovesné vločky, fazole, 
brambory)

 · potraviny bohaté na vitamíny 
– kyselina listová (zelenolistá 
zelenina)

 · pro stabilizaci nálad – libové 
maso, ryby, mléčné výrobky, 
oříšky, fazole

 · sacharidové potraviny – 
obiloviny (rýže, těstoviny, 
pečivo, atd), luštěniny

 · potraviny obsahující 
tuky bohaté na omega-3 
a omega-6 – losos, sardinky, 
olivový olej

obecně platí, že je dobré jíst potraviny s vysokým obsahem 
vitamínu C, B5, B6, B12 (viz výše) • dostatek obilovin • zelenina 
– především ta zelená • ovoce – banány, kiwi • ryby • oříšky • 
olejnatá semena • dostatek tekutin – ideálně neslazené

-Iveta (KC SANANIM)-
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Shrnutí

- snižuje možnost organismu vstřebávat živiny
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 Chce mě zabít mafie, křičel feťák v masce! z Bolívie plánuje zvětšit plochy pro legální pěstování koky z Ostravsko je centrem vařičů drog, zásahovka
 vyráží do akce každý týden Z Brutálně zavraždila a okradla šperkařku, aby měla na drogy. Soud ji poslal na 17,5 roku do vězení z Pašeráci vozili drogy
 z Holandska, policie jim zabavila audi i bagr  z VyšPulIla PRDelKu a Válela se Po sIlNIcI. Nahá zdrogovaná žena potrápila policisty v Bronxu

Z Vězňům v Belgii kvůli stávce dozorců chybí drogy. Nesmí k nim totiž návštěvy z

Historický úspěch
Historický úspěch má za sebou česká národní reprezentace na Homeless World cupu ve skotském Glasgow. 
Česká republika se mistrovství světa v pouličním fotbale účastní od roku 2007, tým tvoří převážně klienti růz-
ných léčebných zařízení SANANIM, kteří prošli domácí kvalifikací. Letos poprvé se Češi  vrací domů s pohá-
rem - ve finále Quaich Cupu porazili Jižní Koreu, napínavé utkání rozhodl až penaltový rozstřel. Na šampionátu 
se v mužské soutěži rozdává celkem 6 různých trofejí, ve Skotsku se o ně utkalo 44 národních týmů.

Zhruba 250 milionů lidí na světě užívá nelegální drogy, přes 200 tisíc na následky konzumace loni 
zemřelo. Ve Vídni to v červnu oznámili zástupci OSN. Podle nich je nebezpečným trendem zejména 
rostoucí spotřeba heroinu. Evropská výroční zpráva uvádí, že v České republice bylo v roce 2014 
zaznamenáno celkem 48 smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami.  
„Situace v oblasti nelegálních drog je u nás, oproti Evropě, výrazně stabilizovaná. Naopak, 
co se týče legálních drog, např. v roce 2014 zemřelo 322 lidí v důsledku předávkování al-
koholem, což je přibližně desetkrát víc než počet předávkování všemi nelegálními drogami 
dohromady,“ komentoval situaci vedoucí monitorovacího centra pro drogy Viktor Mravčík.

Neobvykle silná, nebo spíš neobyvkle špatná syntetická marihuana (K2) má na svědomí hromad-
né předávkování a následnou hospitalizaci 33 lidí v New Yorku. „Ulice jakoby se proměnila ve 
scénu z hororové série Živí mrtví. Postavy se potácely jako náměsíčné, nesrozumitelně mumlaly, 
válely se po zemi či po autech a nekontrolovatelně sebou škubaly... Strážníci měli dost práce, aby 
je naložili do sanitek, s některými se museli i prát,“ popsal situaci v Brooklynu jeden ze svědků.

Fetující důchodci?
Varování přichází z USA. Pryč jsou totiž doby, kdy 
byl typickým příkladem narkomana mladík poflakující 
se celé dny po ulicích Bronxu. Nyní je mezi závislými 
naopak nejvíce důchodců, přibývá hlavně závislých na 
opiátech, které starší lidi zbavují bolesti. Nejvyšší nárůst 
zaznamenala věková skupina nad 65 let: „Pro farmaceu-
tické koncerny jsou starší lidé ideální cílovou skupinou, 
své léky potřebují a bývají dobře pojištěni,“ zaznělo od 
odborníků. V několika státech nyní připravují žalobu 
a chtějí trh s opiáty více regulovat – stížnosti jsou třeba 
na podvodnou reklamní kampaň, která zamlčuje závis-
lostní rizika užívání.  





1) Tráva jako kompenzace
Někteří veterináři se domnívají, 
že to psi mohou dělat instinktiv-
ně z nedostatku živin. Když např. 
dostávají špatnou a nevyváženou 
stravu, mohou chybějící vitamíny 
hledat právě v trávě. Je však nutno 
říci, že i psi krmení prvotřídní stravou 
občas ukusují trávu. V tomto případě 
zjevně záleží také na míře a četnosti 
požírání. Tedy, pokud se pes stravuje 
trávou až nepřirozeně často a hodně, 
je nasnadě uvažovat, že mu něco 
chybí – v potravě nebo z hlediska 
zdraví. Pokud si ale pes pochutná jen 
občas na pár stéblech, není třeba se 
čehokoli obávat. 

2) Tráva jako salát
Další názory jsou daleko lidovější 
a vycházejí z toho, že tráva může 
psům prostě chutnat a jedí ji ze 
stejného důvodu, jako jedí lidé salát 
a jiné rostlinné produkty.

3) Tráva jako prst v krku
Snad rozšířenějším vysvětlením však 
zůstává, že psi si konzumací trávy 
ulevují od něčeho, co jim v žaludku 
překáží, či že si tím čistí střeva. Psi, 
kteří jedí trávu záměrně za účelem 
zvracení, ji nežvýkají a rovnou polykají. 
Dlouhé stonky pak dráždí jejich hrdlo 
a to právě vyvolává pocit na zvracení. 

Pranostiky se sice řadí mezi lido-
vou moudrost, v tomto případě se 
ovšem jedná o pověru. Pokud váš 
pes trávu přímo nehltá dennodenně, 
není čeho se obávat, je to prostě 
normální. Může to dělat třeba i jen 
z nudy – kousat trávu, proč ne? Lidé 
také někdy okusují konce tužek nebo 
propisek, aniž by pro to měli pádný 
důvod. Zkrátka, i psi mohou mít své 
zlozvyky. 

Znáte to rčení „když pes žere trávu, schyluje se k bouřce“? Jestli 
je na tom něco pravdy, dozvíte se v následujícím textu. Že pes 
občas chodí na „pastvu“ je známo snad každému pejskařovi.  
Důvodů, proč to dělá, může být hned několik, avšak s určitostí  
to nemůže říct nikdo. 

-Hana-



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

K–CENTRUM SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186, 
605 240 501 
So–Po 13.00–20.00 
Út–Pá 9.00–20.00

K–CENTRUM DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1 
tel.: 222 221 431 
Po–Čt 9.00–17.30  
Pá 9.00–16.00

K–CENTRUM STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871
605 319 926
Po–Út 13.00–18.00
St–Pá 10.00–18.00

K–CENTRUM BRNO
Vídeňská 3, tel.: 543 
249 343, 775 889 919,
Po–Pá 10.00–16.00
první středy v měsíci 
zavřeno

K–CENTRUM
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10.00–18.00  
Út, St 8.00–16.00

K–CENTRUM
HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9.00–18.00

K–CENTRUM
KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163  
773 140 022
Po–Pá 7.30–12.00,
 13.00–16.00

K–CENTRUM LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002
775 624 246
Po–Pá 8.00–12.00, 
 12.30–16.30

K–CENTRUM OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9.00–17.00
St 9.00–18.00
Pá 9.00–12.00

K–CENTRUM OSTRAVA
Zengrova 69, Vítkovice
tel.: 595 627 005  
602 670 789 
Po–Pá 9.00–16.00

K–CENTRUM
PARDUBICE
Češkova 2701
tel.: 466 265 207
Po–Pá 9.00–18.00

K–CENTRUM  
CPPT PLZEŇ
Havířská 11
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18.00
Út 10.00–18.00

K-CENTRUM  
POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8.00–16.00

K–CENTRUM  
ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 211 483,  
475 210 626
Po–Čt 8.00–18.00
Pá 8.00–16.00

K–CENTRUM ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540
Po, St 8.30–12.00 
a 13.00-18.00
Út, Čt, Pá 8.30–12.00  
a 13.00-16.00

K–CENTRUM JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9.00–17.00

K–CENTRUM  
MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 326 303 467
Po, St, Čt, Pá 10.00–17.00 
Út 12.00–17.00

K–CENTRUM KOLÍN
Kutnohorská 17
tel.: 777 847 071 
Po, St, Pá 9.00–18.00

K–CENTRUM BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
Po–Pá 8.00–17.00

K–CENTRUM PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po–Pá 9.00–17.00

TP SANANIM
Út, St, Pá 14.00–19.00  
centrum Prahy
Po, Čt 14.00–18.00  
Sanitka Hlavní nádraží
tel.: 603 209 948
Út, Pá 15.00–20.00  
P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9.30–14.00 
Út  11.00- 15.30
St, So, Ne 15.00–19.30
Čt 16.00–20.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 605 883 994
Praha 4, 11, 14
tel.: 732 898 829

STREETWORK DROP IN
tel.: 731 315 214
Po–Pá 12.00–17.00
centrum, Praha 3, 6, 8, 9, 
10, 12, Libuš

Po, St, Čt 21.00–23.00 
So, Ne 14.00–16.00 
centrum



Jahody Semínka jahod 
zvyšují sexuální apetit.

Ostružina Používala se 

jako barva na vlasy. Ne-

zralé ostružiny jsou červe-

né! Díky poměru a obsahu 

vitamínů a minerálů se 

říká, že ostružiny slouží 

jako energetický nápoj 

pro mozek.

Kiwi Mravenčení nebo brnění, které je 
cítit na jazyku při konzumaci kiwi je 
působení enzymu rozkládající protei-
ny (tedy povrch jazyku). Kiwi jí nás 
stejně jako my jíme kiwi! 

Citron Pomáhá proti 

překyselení organizmu. 

I když je kyselý, v těle se 

chová opačně. Dezinfi-

kuje ústní dutinu.

Grep Povzbuzuje chuť 
k jídlu. Extrakty ze semen 
se používají na léčbu plísní 
a gynekologických nemocí.

Pomeranč S pomerančo-
vou šťávou se obchoduje 
na americké burze. Olej ze 
slupek se používá při výro-
bě parfémů a insekticidů.

Jablko Čerstvá jablka 
plavou na vodě. Jab-
loně k nám donesli 
staří Římané a jablko 
bylo oblíbenou po-
choutkou Karla IV.

Hruška Obsahuje 

přes 80 % vody. 

Rychle se po sněze-

ní dostává do střev 

a živiny v ní zmírňují 

prdění. 

Víno Oenofobie – cho-

robný strach z vína. 

Nejstarší (a stále plodí-

cí) vinná réva roste ve 

Slovinsku, je přes 440 

let stará.

Meloun Plátky duži-
ny chladí a pomáhají 
uzdravování kůže. 
L-argininu, látce 
obsažené v melounu 
se přezdívá „přírodní 
viagra“. 


