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Občanské sdružení SANANIM, 

TERÉNNÍ PROGRAMY SANANIM, 

KONTAKTNÍ CENTRUM SANANIM, 

vydávající časopis Dekontaminace, je jednou z nej-

větších nestátních organizací v České republice, 

poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí 

na nealkoholových drogách. Pro aktivní uživatele 

drog jsou určeny tyto služby Sananim o.s.:

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

Nabízíme: 
distribuci injekčních stříkaček, doplňků a zdravotnického 
materiálu, první pomoc a minimální zdravotní ošetření, 
poradenské služby a krizovou intervenci, informační ma-
teriály včetně časopisu Dekontaminace,zprostředkování 
služeb jiných zařízení.

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

KONTAKTNÍ CENTRUM SANANIM, 
Osadní 2, Praha 7,
tel. 283 872 186 Mail: kacko@sananim.cz
www.drogovaporadna.cz

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

Nabízíme: 
výměnný program injekčních stříkaček a doplňků,
informace o bezpečném braní a bezpečném sexu
předléčebné poradenství
zprostředkování všech typů ambulantní 
i rezidenční léčby (včetně detoxifikace)
základní zdravotní ošetření
testy na infekční nemoci

Vážení a milí, udělejte si perník podle našeho receptu. 
Uvidíte, jak si pochutnáte, navíc vás za to nikdo nezavře.

Ingredience: 1/2 kg polohrubé mouky, 350 g cukru krystal, 1/2 l mléka, 2 dcl 
oleje, 2 celá vejce, 4 lžíce rozředěných povidel (já je ředím rumem), 2-3 lžíce 
kakaa, 1 lžička jedlé sody, 1 prášek do perníku, špetka soli, 1 lžička mleté sko-
řice, lze přidat najemno nastrouhaná 2-3 jablka Nemáte-li po ruce povidla, 
dají se nahradit i libovolnou marmeládou

Postup přípravy: Vše dobře vymícháme (aby nebyly hrudky) a nalejeme na 
vyšší, vymazaný a vysypaný plech. Pečeme ve vyhřáté troubě 25-30 minut. 
Do základního receptu můžete přidat nasekané ořechy nebo mandle, rozinky, 
kandované ovoce, případně polít libovolnou polevou a ozdobit. Jednoduchý, 
rychlý a dobrý.

Teréňáci Vám 
přejí dobrou 
chuť!!!

Štiplavý zápach na chodbě. Jdeme na návštěvu do jednoho paneláku. V 3. 
patře je zápach nejkoncentrovanější. Známí bydlí v 5.patře,  výtah má po-
ruchu. Jdeme pěšky po schodech. Nakonec dorazíme do kýženého obydlí. 
Odložíme si, posadíme se do obýváku. Hostitelka přináší kávu. Dáváme se 
do řeči. Hlavním tématem je nekontrolovatelně se šířící zápach po domě. 
Je to prostě to, co nás při příchodu „praštilo do nosu“. 

Hostitelé zde bydlí krátce, leč zápach se zde šíří celou dobu jejich pobytu. 
Někdy je hodně cítit. Občas i neobvykle přes noc.

Známí tvrdí, že v jednom okně ve 3.patře se často svítí i v noci, přes den je 
pro změnu okno zatemněno. Téměř denně se okolo domu pohybují „po-
divné existence“, vypadají zvláštně. Mají poněkud strhané rysy a podivně 
se pohybují, kroutí se trhají sebou, někdy zas jen nervózně postávají. Jed-
na sousedka je dokonce potkala dole v přízemí dneska ve čtyři ráno, když 
šla na ranní. Pořádně ji vyděsili. ne že by jí snad chtěli něco provést, jen 
je tam prostě nečekala. Vzhledem k tomu, že obyvatele bytu ve třetím 
patře nikdo moc nevidí, dávají si lidé z domu ty podivné lidi do spojitosti, 
právě se tímto bytem. Pomalu začínáme tušit odkud vítr fouká. Noviny 
jsou toho poslední dobou plné. Zátahy na vařiče pervitinu, jsou téměř na 
denním pořádku ve všech částech republiky.

Pomalu dopíjíme kávu. Blíží se čas odchodu. Za hodinu začí-
ná koncert. Odcházíme z bytu. V domě je zápach stále cítit. 
I když jen mírně, ale stále se připomíná. Jdeme na parkoviš-
tě a nastupujeme do auta. Při pohledu do zpětného zrcát-
ka vidím dva policejní antony zastavující před vchodem 
do domu.

Hodně štěstí
-TRMX-

Recept na výrobu perníkuRecept na výrobu perníku



Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM
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Motivační skupina v Denním stacionáři SANANIM

Je úterý (nebo čtvrtek) 10:30, za dveřmi je slyšet změť 
tlumených hlasů, občas i smích. To znamená, že jsme 
dveře na ulici neotvírali zbytečně a na motivační skupinu 
se již scházejí účastníci. Ještě rychle nakouknout do 
místnosti kdo vlastně přišel. Jsem zvědavý, kdo dorazil 
z účastníků minulé skupiny, zda přišel někdo nový, 
případně jestli se někdo objevil po dlouhé době. Jak 
se všem asi daří, co je nového? Už jen stačí sehnat 

být nějakou dobu pravidelně v kontaktu, radit se jak 
zvládat začátek abstinence. Popravdě řečeno myslím 
si, že by spíš potřebovala intenzivní léčbu, také na to 
Pavlu hned upozorňuji. Ona je však přesvědčena, že 
dvakrát týdně v klidu společně promluvit (a jak ona 
říká „vykecat se“) o tom jak se vede v tuhle chvíli 
stačí. Domlouváme se tedy, že se v příštích 4 týdnech 
budeme setkávat na motivační skupině, potom se 
budeme domlouvat jak dál. 

Michal „Chci ambulatní léčbu, co mám dělet?“
Na Pavlu hned navazuje Michal-zažívá něco podobného, 
nicméně on se rozhodl (vlastně spíš odhodlal po několika 
nezdařených pokusech sám vysadit subutex) do léčby 
jít -má zájem docházet do denního stacionáře. Tady je 
snadná pomoc, protože motivační skupina je součástí 
denního stacionáře a mimo jiné funguje jako „vstupní 
brána“ do tříměsíční léčby v něm. Sjednáváme tedy 
náležitosti nástupu (životopis, vyšetření na žloutenky 
a HIV a pro Michala nezbytný detox). Jsem rád, že se 
takhle Michal rozhodl-naprosto s ním souhlasím, když 
své rozhodnutí komentuje slovy:“Aspoň to zkusím tři 
měsíce s čistou hlavou bez jedů a rozmyslím, co dál“. 
To už je ale čas pokračovat dál, blíží se poledne tedy 
konec skupiny. Chvíle ticha, kdo se ujme slova další? 

Anna: „Je toho na mě moc!“
Dále mluví  Anna. Chodí na motivační skupinu už delší 
dobu. Je v podstatě na ulici, čeká na nástup do léčby 
v terapeutické komunitě-mělo by to být za tři týdny. 
Je na ní znát, že něco není v pořádku. Pláče, je toho 
teď na ní moc-vyřizuje si doklady, domlouvá detox, 
pokouší se chodit na brigády, zařizuje si registraci na 
Úřadu práce, nevyzná se v úředních záležitostech. 
Pokouší se vídat se svou mámou, včera to ale skončilo 
velkou hádkou a vyčítáním kvůli jakési drobnosti. Mluví 
o tom, jestli to vůbec má smysl o něco se pokoušet. 

V místnosti je úplné ticho. Někdo podal papírový 
kapesník, Michal pronesl:“Vždyť to děláš sakra kvůli 
sobě, ne?“ Trocha uvolnění, několik přítomných říká 
Anně pár povzbuzujících slov. Kolegyně Marie jí nabízí 
možnost setkání s naší sociální pracovnicí Veronikou-
může poradit, jak s úřady a na co má vlastně Anna 
nárok. Přijímá to a říká, že měla již pozornosti dost, 
může mluvit další. 

Petr „Jen se dívám, poslouchám a můžu 
přemýšlet o sobě!“
Poslední mluví Petr. Dlouho zvažuje, čím by začal, je 

nejistý, jen v krátkosti zmíní, že bere perník pět let, 
že je nervózní, necítí se na velké mluvení. Po chvíli 
dodává, že je rád, že tu dnes seděl, ale je v nějakém 
podobném zařízení poprvé, rozkoukává se. Nakonec 
se dobíráme k tomu, že trochu uvažuje o nástupu 
léčby, domlouváme se tedy, že mu dáme brožuru 
o tom, jak vypadá léčba v denním stacionáři a na příští 
motivační skupině se budeme domlouvat dál. Doufám, 
že dorazí-když ne příště tak třeba za měsíc, půl roku, 
rok? Je poledne-končíme. Vlastně ne úplně, Michal 
ještě zůstává a telefonuje, aby si domluvil detox před 
nástupem do stacionáře.

Na závěr

Co dodat? Snad, že 
všechna jména jsou 
změněna. A hlavně, 
že jestli máte jen 
trochu chuť něco 
změnit ve svém 
životě a bavit se 
o tom jak dál, rádi 
Vás uvidíme.

Ondřej a Marie 

Denní stacionář 
SANANIM 
Janovského 26 
Praha 7    

www.sananim.cz

Marii, se kterou motivační skupiny vedeme, a můžeme 
začít. Je nás dnes na skupině dohromady sedm-tedy 
pět klientů a my dva. Ještě požádáme všechny aby 
dokouřili a můžeme začít. Dva účastníci jsou noví, 
takže vysvětlujeme základní věci.

A teď už je čas dát se opravdu do práce. Mluvíme 
společně o tom proč kdo přišel-je to hodně pestré. 

Jiří?: „Mám se léčit? Kde?“
Někdo (říkejme mu třeba Jiří) se rozhodl nastoupit 
léčbu a rozhoduje se, která je ta pravá-komunita, 
psychiatrická léčebna, denní stacionář? Jiřímu se těžko 
rozhoduje, i když mu většina přítomných nabízí své 
zkušenosti a postřehy z různých typů léčby. Nevadí, 
do příští skupiny může rozvažovat. Až se Jiří rozhodne, 
bude po skupině čas společně telefonovat do léčeb, 
domlouvat nástup, psát doporučení. 

Pavla: „Jak zvládnout sama abstinovat?“
Další mluví slečna-nazveme jí Pavla. Bere pár let, 
všechno měla dlouho pod kontrolou, v poslední době 
se jí však přestává dařit-vyhazov z práce, doma se vše 
provalilo-rodina tlačí na to „aby se šla léčit“, sama 
však do léčby nechce, abstinuje pět dní. Stojí o to 

Motivační skupina se koná každé 
úterý a čtvrtek od 10:30 do 12:00. 

Pro účast na ní je třeba dodržet tato základní pravidla:

1) přijít v „použitelném“ stavu, střízlivý v rámci 
možností, 

2) žádné násilí, 

3) důvěrnost-to znamená, že by všichni ze 
zúčastněných měli zachovat mlčení o tom, kdo na 
skupině byl, co tam říkal, jak je na tom a tak podobně, 

4) motivační skupina není místem pro domlouvání 
kšeftíků. 

Takto vypadá místnost, kde se koná motivační skupina a terapeuti Ondřej a Marie.



Pervit in,  perník,  piko,  péčko, párno,  peří ,  bí lý ,  sníh, ice (ajs) , czecho (čeko) , speed (spíd) , hromady, čáry…

vdechované výpary přechází přes plicní kapiláry rovnou do 
krve, takže účinek je okamžitý, stejně jako u nitrožilní aplikace. 
Avšak tímto způsobem se dost aktivních látek „vypaří“ do 
okolí a do plic tak jde jenom část. Je tedy třeba zvolit vhodnou 
techniku vdechování, aby ztráty byly co nejmenší. Prevence 
předávkování, je u kouření nejsnazší, protože v momentě, kdy 
cítíte „že už máte dost“ prostě přestanete vdechovat výpary.

Jaké zdravotní škody si mohu způsobit šňupáním pervitinu?
Šňupání je méně rizikový způsob užití než injekční užívání, je 
při něm např. menší pravděpodobnost předávkování. Pervitin 
ale působí negativně na sliznice a nosní přepážku, takže 
šňupající jsou náchylní k infekcím horních cest dýchacích. 
Poškozená sliznice může být bránou pro přenos žloutenky 
„C“ a jiných onemocnění, zvláště použije-li se jedno šňupátko 
(brčko) s osobou nakaženou. Šňupnutý pervitin přechází do 
krve pomaleji než injekční aplikací nebo kouřením. Tedy tzv. 
nájezd je pomalejší. Prevence předávkování je u šňupání trochu 
divoká a dost nepříjemná. Pokud cítíte, že jste „přestřelili“, 
musíte vysmrknout co nejvíce šňupnutého perníku, případně 
propláchnout nosní dutinu vodou a tu pak vyplivnout. Nejlépe 
opakovaně. Brrr.

Jaké zdravotní škody si mohu způsobit injekční aplikací 
pervitinu?
Nejhorší myslitelná varianta užití. Riziko předávkování 
je vysoké, stejně tak krevní přenos nemocí je velmi 

často uvádějí, že efedrinový (rozuměj solutanový) perník má 
mírnější ale příjemnější nájezd (třeba i půlhodinový) a doba 
účinku je delší (12 i více hodin). Pseudoefedrinový perník má 
proti tomu rychlý a silný nájezd – tzv. „pecka“ (5 – 10 minut) ale 
doba účinku je výrazně kratší 6 – 8 hodin.
Co vlastně dělá pervitin v hlavě?
Pervitin v mozku zvyšuje koncentraci mediátorů – 
monoaminů, což jsou látky, které přenášejí elektrické 
vzruchy mezi neurony. Tím dojde k euforii, snížení 
pocitu únavy, odstranění pocitů hladu, žízně, navození 
stereotypního chování – zásekům a nechutenství – anorexii. 
Pervitin uvolňuje v těle zásoby energie a zvyšuje výkonnost 
celého organismu. Urychluje tempo, způsobuje pohybový 

neklid – vykroucenost. Zvyšuje krevní tlak a tep, stoupá 
dechová frekvence, zvyšuje se riziko křečí. Zorničky 
jsou rozšířené (mydriáza). Po ustoupení potřeby spánku 
pracuje organismus s vypětím sil – kolikrát až do vyčerpání. 
Pervitin také zvyšuje pozornost a soustředěnost, zlepšuje 
schopnost empatie (vcítění se do druhého) a odstraňuje 
zábrany. Po jeho užití nastupuje euforie, pocit sebejistoty 

Co je vlastně pervitin z chemického hlediska? 
Pervitin patří do skupiny budivých aminů, kterých jsou stovky. 
Nejznámější a nej(zne)užívanější jsou amfetamin (speed), 
metamfetamin (pervitin), MDMA (extáze)

Jaký je rozdíl mezi pervitinem vyráběným z efedrinu 
a pseudoefedrinu?
Pervitin se vyrábí z efedrinu. Ten se používá buď čistý, nebo se 
extrahuje z dostupných léčiv.
Pervitin z čistého efedrinu je velmi vzácný. A není uživateli příliš 
vyhledávaný, neboť jeho účinek je příliš „tvrdý - nakopávací“ 
s malým euforickým účinkem. Takový pervitin mizí často 
za hranicemi republiky. Nejoblíbenější je „verze“ pervitinu 
vyráběného z přípravku Solutan®, přestože jeho čistota není 
dokonalá. Má však příjemnější účinky. Je totiž „nakopávací“ 
a zároveň euforizující (informace od dlouhodobých uživatelů). 
Ale po stažení přípravku Solutan® z prodeje není tento pervitin 
dostupný. Dnes se nejčastěji setkáváme (spíš setkáváte) 
s „pervitinem“ vyrobeným z volně dostupných léčiv obsahující 
pseudoefedrin (zejména tablety proti chřipce). Ty uvozovky 
u slova pervitin nejsou jen tak náhodou. On to totiž většinou 
není pravý pervitin a není ani čistý. Pseudoefedrin lze sice 
chemickou cestou „přetočit“ na efedrin a pak pokračovat 
ve výrobě „normálního“ pervitinu, ale většina vařičů to nedělá 
a tak vyrábí „pseudopervitin“. Ten má asi jen 60% účinku 
klasického „péčka“. Především z časových důvodů se nejen 
„nepřetáčí“ pseudoefedrin, ale také se nedbá na čistotu 
vyráběné drogy. Jednak je odstranění nežádoucích příměsí 
z tablet proti chřipce řádnou filtrací dost obtížné a také už se 
nečeká až perník „uzraje“, tedy pořádně vykrystalizuje, čímž se 
zvyšuje jeho čistota - kvalita. Pryč jsou časy kdy perník „rostl“ 
týden v lednici a výsledkem byly velké a průhledné krystaly. 
Téměř vůbec už se nehledí na čistotu výsledného produktu, 
zejména odstranění Jódu (žlutý perník) a různých pomocných 
rozpouštědel je často zanedbáváno. Do rukou a žil si pak rvete 
naprosté srágory – nehledě na to, že Vám to dealer cestou 
ještě nařeže paralenem, kyselinou askorbovou, omítkou, nebo 
práškem na praní…
Rozdíly mezi pervitinem z efedrinu a pseudoefedrinu jsou 
tedy docela velké. Hlavně v síle účinku i tzv. nájezdu. Klienti 

pravděpodobný, zvláště na bytech či squatech – každý má sice 
svou jehlu, ale nabírá si ze společné vody a používá se jedna 
lžíce (rozdělávačka). Při nedodržování základní hygieny hrozí 
riziko kožních a žilních infekcí, které neléčené mohou vyústit 
v celkovou otravu organismu. Smrt. Předávkování se při tomto 
způsobu aplikace zabraňuje nejhůře, až v sanitce. Prevencí je 
tzv. ochutnávání, to znamená napřed pustit ze stříkačky do 
žíly jen kousek dávky a posoudit její sílu.  Bohužel většina z Vás 
za honbou po nejlepším nájezdu dávku v žíle „neochutnává“, 
ale rovnou si svojí obvyklou dávku (ať už je to pervitin či cokoli) 
střelí jedním vrzem. To už ale nejde vrátit a předávkování je 
tak okamžité.

Co kombinování pervitinu s jinými drogami?
Rozhodně není radno kombinovat perník s čímkoli jiným, 
zejména s psychofarmaky, alkoholem a opiáty.

Zásady bezpečného chování v případě intoxikace 
pervitinem....
Před užitím je nejlépe se pořádně najíst. Během intoxikace 
si zajistit dostatečný přísun tekutin (2 – 3 litry) nejlépe vody, 
či ředěného džusu – ten doplní tekutiny, vitaminy, minerály. 
Pokud se užívá pervitin v delší jízdě (což nedoporučujeme), je 

a rozhodnost. Může ale také navodit strach a úzkost. Po 
odeznění účinku se dostavuje fáze deprese s hlubokými pocity 
vyčerpání a celkovou skleslostí. To uživatelé pervitinu označují 
jako „dojezd“.
Pervitin urychluje tok myšlenek, často na úkor kvality (hlavně 
při opakovaném užití). Typické je rozbíhavé a překotné 
myšlení, kdy je myšlenka rychlejší než jazyk. Mluvená řeč 
je často nesouvislá, zdá se, že intoxikovaný mluví naprosto 
z cesty, rychle střídá témata hovoru. 

Jaké stavy perník typicky způsobuje?
Typickými projevy užívání pervitinu jsou tzv. záseky. Příklad: 
Dám si perník a stoupnu si v koupelně před zrcadlo. Na 
čele objevím malý zanedbatelný beďar. Tak si řeknu, že si 
ho vymáčknu. Zhruba za hodinu vleze do koupelny kámoš 
a povídá, že už jsem tu hodinu a že mě pomalu nemůže 
poznat. Odpovím: „Hodinu?“ „Dyk jsem tu chvíli?!“ Podívám 
se pořádně do zrcadla na svůj obličej. Ten je však skrytý pod 
stovkou drobných strupů hustě posázených na obličeji. Co se 
stalo? Měl jsem zásek a za chvíli jsem neviděl jen jeden beďar, 
ale každý pidihrbolek se v tu chvíli stal beďákem, který je 
třeba vymáčknout. A podobně je to s křížovkami, rozebíráním 
různých přístrojů, mytím, holením, uklízením atd…
Po delší perníkové jízdě (3 – 5 dní) se mohou objevovat stavy 
úzkosti a halucinace, paranoidní stavy –  toxická psychóza. 
Většinou to bývá z důvodu vyčerpání organismu, který pervitin 
držel několik dní a nocí v pohybu bez pořádného odpočinku – 
spánku, pořádného jídla a pití. Zkrátka mozek začne „blbnout“ 
a vynechávat – nedostává se mu potravy a ještě je nucen 
fungovat na 200%. Stejně jako přehřátý počítač tedy zamrzává 
či kolabuje. Ve spánku se totiž v mozku tříbí a přerovnávají 
informace, některé se mažou, jiné ukládají. Normální člověk 
v tu chvíli spí a má sny. Perníkář ne, protože nespí. A tak si to 
ten mozek začne „přerovnávat“ za běhu. Což je velmi nezdravé. 
Potom není mozku jasné, co je sen a co realita a dochází 
k halucinacím, hororovým či pronásledujícím. Objevují se 
úzkosti, deprese, sebevražedné tendence, agrese…

Jaké zdravotní škody si mohu způsobit kouřením pervitinu?
Kouření pervitinu je asi nejméně nebezpečný způsob užití. 
Má velmi nízké riziko předávkování. Přenos nemocí je de 
facto vyloučen – nedochází ke kontaktu s krví. Při kouření 

Pervit in,  perník,  piko,  péčko, párno,  peří ,  bí lý ,  sníh, ice (ajs) , czecho (čeko) , speed (spíd) , hromady, čáry…

Předávkování pervitinem
K předávkování dochází zejména při nitrožilní aplikaci 
a to z důvodů uvedených výše. Stává se to, když se 
dostanete ke kvalitnímu pervitinu – někdo by snad 
dokonce mohl mluvit i o štěstí – a dáte si hodně. Velmi 
záleží na citlivosti jednotlivce. Obecně se za smrtelnou 
dávku pro dospělého člověka považuje množství kolem 
jednoho gramu ČISTÉHO pervitinu. Slyšel jsem vyprávět 
o lidech, kteří „přežili“ i dva gramy v žíle najednou, 
ovšem nejsem si jist, kolik v tom toho pervitinu skutečně 
bylo. Patrně nic moc „matroš“. Předávkování pervitinem 
není žádný med. Předávkovaný víceméně okamžitě 
přechází do úzkosti a toxické psychózy. Srdce bije rychle, 
nepravidelně. Může se i zastavit a postižený upadne 
do kómatu. Objevují se otoky na plicích a játrech. 
Předávkovaný má křeče v celém těle. Pokud není rychle 
poskytnuta lékařská péče a podány tišící prostředky, 
může nastat selhání organismu s následkem smrti.

Zásady bezpečného chování v případě intoxikace 
pervitinem....
Před užitím je nejlépe se pořádně najíst. Během 
intoxikace si zajistit dostatečný přísun tekutin (2 – 3 litry) 
nejlépe vody, či ředěného džusu – ten doplní tekutiny, 
vitaminy, minerály. Pokud se užívá pervitin v delší jízdě 
(což nedoporučujeme), je třeba donutit se jíst. Aspoň 
polévky, čím hustší tím lepší, ale i vývar je lepší než nic. 
Pokud je uživatel během intoxikace v pohybu (parties) 
měl by myslet na odpočinek a vychladnutí organismu 
(chill out). A nezapomenout, že v případě intoxikace 
pervitinem nevnímáte únavu, leč tělo si i přesto 
potřebuje oddychnout. 

Gram, 
Vážený 
pán

Gram, pěkná halda, co?

třeba donutit se jíst. Aspoň polévky, čím hustší tím lepší, ale 
i vývar je lepší než nic. Pokud je uživatel během intoxikace 
v pohybu (parties) měl by myslet na odpočinek a vychladnutí 
organismu (chill out). A nezapomenout, že v případě intoxikace 
pervitinem nevnímáte únavu, leč tělo si i přesto potřebuje 
oddychnout. 

-TRMX-
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dále neohrožovali postiženého a také zvládnout jeho 
případnou panickou reakci a zabránit mu v útěku, abyste 
ho mohli ošetřit. A k tomu několik následujících rad: 
Člověk s hořícím oblečením ve vzpřímené poloze hoří 
jako svíce - je třeba jej uložit na zem do horizontální 
polohy, a to i za cenu eventuálního násilí. Hoření 
oděvu se účinně zabrání zabalením do deky, vlněného 
kabátu apod. Pozor na látky ze syntetického materiálu 
- je enormně hořlavý, jeho užitím bychom jen přiložili 
do ohně! Není-li vhodná látka k dispozici, pak nutno 
postiženého opatrně koulet po zemi. Není-li možno 

Připravila jsem pro vás další zdravotní info, které by se 
vám mohly hodit. Týkají se nepříjemných a bolestivých 
popálenin, které u nás občas chcete ošetřit. Ze 
zdravotnického materiálu, který nosíme s sebou 
v tašce, vám v těchto případech můžeme nabídnout 
sterilní mulové čtverce a peroxid na opláchnutí, 
eventuelně náplast. Když usnete s cigaretou a popálíte 
se, můžeme vám ještě poskytnout desinfekční mast 
Betadin, ale ne dřív, než se na místě popálení udělá 
strup, který začne hnisat. Na čerstvé popáleniny většího 
rozsahu obecně žádná mast nepatří, dokud popáleninu 
neuvidí lékař. Pokud je popálenina menšího rozsahu, 
pořiďte si v lékárně mast Calcium panthotenikum, 
nebo Panthenol gel, jsou bez předpisu. ALE každá větší 
popálenina patří na ošetření k lékaři!

….nejdřív něco obecného k chování při 
požáru……
Při požáru v budově zjišťujte teplotu uzavřených 
dveří, v případě, že jsou horké, jde o známku hoření 
v místnosti za dveřmi. Jde-li o jedinou únikovou cestu, 
otevírejte dveře pomalu, protože oheň může rychle 
proniknout do místnosti. Okna otevírejte jen v případě 
nutnosti, protože nový kyslík podporuje hoření. Velmi 
nebezpečné je rozbíjení oken, protože již nejdou znovu 
zavřít. Nikdy nepoužívejte výtah - výtahovou šachtou 
se oheň šíří jako komínem, navíc může kdykoli dojít 
k výpadku elektrického proudu a nemožnosti úniku. 
A nikdy se nevracejte do hořícího prostoru pro věci, 
žádná nestojí za zdraví a život.

 …..a teď už k samotné první pomoci, když se 
Vám nepovede utéct včas……..
Popáleniny mohou vznikat působením ohně, páry 
horkých tekutin, elektřiny, žíravin (chemických látek). 
V první řadě je třeba zabránit aby oheň, páry atd. 

ani nestříhejte! Pomůžete tím jen infekci, která se do 
rány sndněji dostane. Pokud místo po puchýři začne 
hnisat, pomůže Vám Betadin mast, kterou na místo 
naneste po opláchnutí peroxidem. Pak je důležité 
držet ránu v čistotě a obvázanou, nebo zalepenou.

stupeň - příškvar, odúmrť. Příškvary vznikají 3. 
účinkem plamene a dotykem rozžhavených 
předmětů. Dochází ke zničení kůže v celém rozsahu. 
Postiženo je i podkoží a v hloubce uložené tkáně. Na 
povrchu bývá kůže vyhlazena, vzhledem k odumření 
nervových zakončení nebývá bolestivá. Tohle už 
sami nezvládnete… je potřeba odstranit příškvary 
a to se dělá na operačním sále v narkóze. A navíc je 
postižené místo potřeba překrýt novou kůží. Léčba 
trvá dlouho.                                                           -kachena-

urychleně opustit uzavřené hořící prostory, chraňte 
dýchací cesty sobě i raněnému mokrou látkou přes 
ústa a nos.    
Při poranění elektrickým proudem je zásadně nutno 
nejprve přerušit proud. 
U chemického traumatu je třeba šetrně odstranit 
oblečení potřísněné chemikáliemi, aby se zabránilo 
dalšímu působení škodliviny.
Ošetření popálenin
Nejdůležitější je začít okamžitě s chlazením popálené 
plochy čistou tekoucí studenou vodou. U rozsáhlých 
popálenin (vždy volat záchranku) se chladí jen obličej 
a ruce, větší rozsah chlazení by prohloubil šokový 
stav a mohl by vést k vážným komplikacím. Je-li to 
možné, nedotýkejte se popálených ploch rukama. 
Veškeré prsteny, řemínky, pevně těsnící oděvy a boty 
musí být  odstraněny dříve, než vznikne otok, který by 
zabránil pozdějšímu sejmutí a způsobil zaškrcení. Na 
popálenou plochu NIKDY nedávejte žádné mastičky - 
v danou chvíli nemají léčebný význam a jen ztěžují 
v nemocnici hodnocení hloubky postižení. Odstraňte 
část oděvu, nasáklou horkým tukem, horkou vodou, 
nebo chemikáliemi z popáleného míst těla, dříve 
než pevně přilne k popálenině. Suché spálené zbytky 
oděvu se z popáleniny neodstraňují. 

Hloubka popálení se hodnotí třemi stupni. 

stupeň – zarudnutí: Dochází k rozšíření kožních 1. 
vlásečnic, vzniká nevelký otok, popálenina se rychle 
hojí. Takovou malou popáleninu zvládnete ošetřit 
sami. V lékárně se dá bez předpisu koupit mast 
Calcium panthotenikum, uleví Vám i Panthenol gel.

stupeň – puchýř: Puchýře se většinou objeví záhy 2. 
po účinku tepla. Puchýřový výpotek obsahuje 
v podstatě plazmu, která je zpočátku čirá, ale brzo 
se mění v rosolovitou hmotu. Spodina puchýře 
je růžová, čím je postižení hlubší, tím je tmavěji 
červeně zabarvená. Puchýř NIKDY nepropichujte, 

P o p á l e n i n yP o p á l e n i n y
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Je jejich zákonnou povinností se o psa postarat jako o kaž-
dou jinou nalezenou věc.

Pokud uvedeným institucím nedůvěřujete, je možné také:
pokud má pes známku od veterináře zavolat na uvedené 
telefonní číslo; sestře oznámíte identifikační číslo, které by 
na odznáčku mělo být vyryté. Podle něho vám sestra může 
zjistit kontaktní údaje na majitele.
pokud má pejsek čip, můžete odchytit libovolné měšťáky, 
kteří u sebe nosí přístroj na snímání čipů – také vám skrze 
to mohou zjistit kontakt na majitele a psa můžete odevzdat 
osobně. 
V případě, že by byl nalezený pes agresivní, volejte v Pra-
ze na speciální odchytové číslo 283 011 711 – v Útulku pro 
opuštěná zvířata v Troji se na odchyt specializují. 

-HANA-

Co dělat, když najdu psa...
...z  právního hlediska se pes bere jako věc, to znamená že na-
lezenou věc (podle Občanského zákoníku § 135)  jste povinni 
odevzdat příslušnému státnímu orgánu, který vyhledá maji-
tele. Když se majitel psa nenajde, odevzdá ho do útulku. 
Postup je tedy následující:
vytočím linku 156 (městská policie – volání zdarma), uvedu, 
kde jsem psa našel/našla,  zda-li má známku či veterinární 
odznáček a jak pes vypadá. Většinou vám oznámí, 
že máte psa dovést na nejbližší policejní stanici, 
přičemž vám samozřejmě poví, kde se ona 
stanice nachází. Někdy se i může stát, 
že pošlu hlídku na adresu, kde se zrovna 
nacházíte psa můžete též odevzdat 
na nebližším obecním úřadu. 

psí životpsí život

1. pomoc při popálení
-  ponořte popálenou část do studené, nejlépe 
tekoucí vody nejméně na 15 minut. Je-li rozsah 
popálení velký, pokryjte je čistým ručníkem nebo 
prostěradlem, nasáklým studenou vodou. 
 - po ochlazení popáleniny ji přikryjte čistým 
suchým obvazem. Nepoužívejte vatu ani jiné 
„chlupaté“ materiály. Pokud vezete postiženého 
do nemocnice, nepřikládejte žádný obvaz, protože 
každé snímání obvazu způsobuje další bolest. 
 - popálenou končetinu podložte do výše 
a postiženému dávejte pít doušky chladné vody, je-
li při vědomí. 
 - dopravte popáleného do nemocnice, u větších 
popálenin volejte záchranku.popálenina druhého stupně
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te tom,u aby se na vaše braní přišlo. 
Co ale se stříkačkami, kde mít ty čisté, kam se špínou, jak nosit 
nádobíčko. Nechcete-li nosit stříkačky domů, dejte si pozor 
na to, kam je schováte. Rozhodně není ideální cpát je kamsi 
pod schody ve vašem vchodě (ani jiném). Nemáte o nich pak 
přehled. Jako klient, který za námi přišel vytočený,  protože 
už tři dny „musel“ jet jednou stříkačkou a měl přece bezpečné 
místo, kde měl vše schované. Nakonec se ukázalo, že je našla 
domovnice při úklidu chodby a patřičně vše rozmázla. 
Když chcete mít své buchny pod kontrolou, je dobré je mít na 
očích, tedy ve svém pokoji, ne rozházené v šuplíku, ale v ně-
jaké plechovce a pravidelně je měnit, aby jste nedopadli jako 
klient, který stříkačky tak dlouho střádal až měl problém, je 
vůbec někam dát tak, aby nebyly vidět. 

PŘÍTOMNOST DĚTÍ
Dalším takovým příkladem, s čím vším jsme se při práci na 
bytech setkali, by mohla být zajisté zkušenost s výměnou stří-
kaček v rodinném domku naší dlouholeté klientky, která má 
dnes už tříletou holčičku Tato klientka je v substituční léčbě 
metadonem  a protože si u nás měnila stříkačky i v době, kdy 
byla holčička miminko, dohodli jsem se, že budeme jezdit k ní 
domů. Toto rozhodnutí jsme učinili i z toho důvodu, abychom 
jí zajistili co největší anonymitu. Dnes, když k ní přijedeme si 
často říkáme, zda opak není pravdou. Na první pohled rodin-
ný domek jako  jakýkoliv jiný s pěkně upravenou zahrádkou, 
kde po dvorku běhá tříletý roztomilý andílek, křičí na mamku: 
„mami, mami, jsou tady tety z „ káčka“. Pak většinou nastává 
chvíle, kdy čekáme až se vynoří „mamka“, která musí doma 
ještě dodělat rozdělanou práci nebo dovařit oběd. Kontakty 
probíhají na dvorku a během monologu klientky se dozvídáme 
( s námi i celá ulice), jaké mají zásoby uhlí na zimu, jak často 
topí, jak bude vypadat předělaná půda apod. Do těchto všed-
ních záležitostí, však zahrnuje i zcela intimní věci spojené s její 
substituční léčbou. Takže pokud nějaký soused právě okopává 
záhonky, dozví se kromě plánované rekonstrukce domu také 
o tom, jak jsou sestry z metadonu strašný, když jí prohlížejí žíly 

Streetworkeři z Terénních programů LAXUS, kteří působí 
v Královéhradeckém kraji, popisují svoje dojmy z práce u vás 
doma. 

Terénní práce na uzavřené drogové scéně, takhle vypadá nad-
pis našich metodik. Obsahuje spoustu pravidel, postupů o tom, 
jak vám vyměňovat stříkačky na „drogových bytech“. Asi si 
řeknete, co je na tom tak složitýho, přijdeš-dáš čistý, já ti dám 
špinavý, pokecáme-a zase odejdeš.
Trochu to vypadá jako „pizza do domu“, za donášku buchen se 
sice neplatí, ale zato si klademe různé podmínky, kterým vy se 
divíte a přijdou vám zbytečné. Zkrátka neznamená to, že za-
voláte a my přijedeme do každého bytu, pohodlně se usadíme 
na gauč, netušíc, že nás netlačí do zadku knoflík čalounění, ale 
stříkačka zapadlá mezi matracema, dáme si kafe z hrnku a za-
mícháme lžičkou se zbytky krystalu, omrknem a pochválíme 
varnu, poklábosíme co jste kde ukradli, pohrajem si s vaším dí-
tětem, nebo vám ho přímo pohlídáme, protože si jen na chvilku 
odskočíte ven „něco zařídit“... .
Několik našich historek vám napoví, jak vznikají pravidla práce 
na bytech. 

KDYŽ MŮŽEME VENKU, NELEZEME DOVNITŘ, VLASTNÍ 
BEZPEČÍ JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

V nejmenovaném městě M., kde jsem byla na stáži, jsme se 
tamním terénním pracovníkem  vydali do jednoho bytu. Ote-
vřel nám mladík, sotva mu bylo rozumnět. Nebylo divu, v po-
kojíku, kam nás dovedl, to smrdělo techem. To jsem ale ještě 
netušila, že vzápětí rozrazí dveře pokojíku chlapcova rozzuře-
ná matka, zmerčí stříkačky a začne na něj řvát. Týpek koukal 
na nás, něco povídal, ale matku totálně ignoroval. Když matka 
u syna neuspěla, obrátila svůj vztek proti nám...
Jestli žijete doma s rodiči nebo jinými příbuznými, kteří by ur-
čitě nebyli nadšení, z toho že se našleháváte za dveřmi svého 
pokoje, nese to s sebou nemalé komplikace. Pominu to, že se 
časem nutně stanete pro své rodiče „nějaký divný“ a nevyhne-

pod lampičkou a že na to stejně nepřijdou když si bude dávat  
pozor. Jakákoliv snaha jí upozornit, že by se mohla mírnit ve 
výšce hlasu, natož v tématech, které s námi probírá je však 
marná, protože po dvou slovech nás opět úspěšně převálcu-
je. Čili není nám jedno, kde se s vámi budeme povídat a kdo 
u toho bude přítomen. Ideální je klidný prostor bez přítomnos-
ti dalších osob (i Vašich dětí).

NĚKDY JE LEPŠÍ NĚVĚDĚT, BRÁNÍME SE INFORMACÍM 
O VAŠICH TRESTNÝCH ČINECH
To zase jsme jednou svolili, že přijdeme ke klientům domů 
do bytu. Spolu s klientem kterého známe tam bydlí ještě další 
tři. Tito všichni bydlí ve sklepním „bytě“ o velikosti jedné míst-
nosti bez oken.
Prodíráme se mezi spoustou věcí a haraburdí, které již mini-
málně jednou okusilo pobyt v popelnici. Mezi těmito věcmi 
rozpoznáváme i části vybavení kontaktního centra. Tyto věci 
byli vlastnictvím káčka do doby než se nějakým záhadným 
způsobem ztratily.
No na jedné straně je příjemné vidět, že našly uplatnění a že 
ještě slouží, byť už někomu jinému. Ale  jak se při takové ná-
vštěvě zachovat – komentovat to a rozmazávat staré křivdy 
a rány nebo ze sebe udělat blbce před ostatními klienty a dě-
lat, že jsme slepí a hluší? Krádež v káčku se mezi klienty bere 
za dost prestižní věc a zloděj se většinou ostatním hned chlubí, 
že nás „zase vochcal“, proto je zde velký předpoklad toho, že 
se informace o nově odcizené věci velmi rychle rozšíří… Tak jak 
to vidíte?? Řešit nebo neřešit?? Sice jsme do klientova obydlí 
přišli „pouze vyměnit“ ale najednou se dostáváme do situace, 
která nám rozhodně není příjemná…Buď riskujeme hádku 
s klientem, že on to rozhodně neukradl, že to našel apod. – 
no všichni tyto výmluvy známe, nebo srazíme paty a budem 
tuto skutečnost přehlížet, čímž vzbudíme po našem odchodu 
posměch … Stejně tak nestojíme o to vidět, že jak vypadá vaše 
varna, natož co si v ní právě připravujete. 
DÍKY ZA POCHOPENÍ
 TP LAXUS

Jak se bere na vsi 
aneb IDYLA, HNŮJ A CHEMKY

Terénní programy Podané ruce Brno

Terénní prácovníci na vašich bytech 

„Venkov to je idyla“ zní jeden z veršů průkopníků 
českého hip hopu kapely Manželé. Zdá se, jako by 
tato věta zdomácněla mezi městskými příznivci per-
vitinu, kteří se v posledních letech k „ozdravnému“ 
pobytu na klidné vesnici uchylují.

Samozřejmě, že se nejedná o hromadný exodus do 
lůně venkovského ráje, ale jistý trend tu vysledovat lze. 
Spousta nám, rozuměj streetworkerům, známých tváří 
se načas vytratila ze scény, aby se pak znovu objevila 
s objemným balíkem použitých stříkaček, že potřebují 
doplnit zásoby na domku v „horní dolní Lhotě“. A když 
se takové setkání hromadí, zákonitě si položíte otázku, 
co za tím asi vězí? Opravdu jde o klid a idylku, nebo je 
to pouze manévr, jak se lépe zašít? Jaké tu jsou zdroje 
a co peníze na obživu? Přeci jen město skýtá více pří-
ležitostí, jak si peníze vydělat, legálnost počínání po-
nechme tentokrát stranou. Otázek je tedy dost. 

„U nás na dědině nikdo nepozná, že smažíš, pár zná-
mých to tady ví, ale to je všechno. Hlavní je, že máme 
kde levně bydlet“, tak zní pragmatický názor dvacetileté 
Moniky, který koresponduje s pohledem „zasloužilé“ uži-
vatelsky Lenky. „Tady je jedno, jestli si o tobě vykládají, 
že seš smažka, tady si totiž myslí o každým mladým, co 
má dlouhý vlasy a o mě jako o starší se moc nezajímají. 
A celkově si myslím, že tady je klid, osobně znám v okolí 
tři vařiče.“ Na poslední větu lze použít parafrázi jednoho 
z našich bývalých premiérů „zdroje tu prostě jsou“. 

A jaké jsou příležitosti sehnat nějaký ten peníz na ob-
živu? Radek k tomu uvádí „pokud se ti chce makat, 
tak není problém nějakou tu práci sehnat, i na černo, 
fušky jsou tady pořád potřeba“. Takže jak se zdá, uživit 
se poctivou prací „no problem“, ale s krádežemi včet-
ně sámošky v rodinném prostředí vesnice moc 
nepochodíte. Ono zvídavé oko 
souseda pracuje na jiném 
principu než kamerový 
systém v centru města. 
O způsobu obživy ala 
„ o p e r a c e 
m ě d ě n ý 
drát“ se 
tu raději 
rozepiso-
vat nebu-
deme.

A když už jsme u těch stinnějších stránek, tak bych si ne-
byl jist tím, že pobytem v ústraní uniknu policii. Pokud 
to roztáčíte ve velkém a místní omladina má u vás svou 
klubovnu, můžete počítat s její brzkou návštěvou. Proti-
drogové zásahy na vesnici nejsou žádnou výjimkou. Holt 
streetworkeři nejsou jediní, kdo na scéně sledují trendy.

Takže sumasumárum život na dědině může být v lec-
čems pohodička i pro vás, ale problémů spojených 
s braním pervitinu, které se chtě nechtě dostaví, se 
nezbavíte ani tady.

Zásady pro klidný pobyt na vsi:

1. Gumáky a tepláky sebou :-)

2. Nechceš-li budit nepatřičnou pozornost, 

 buduj dobré vztahy se sousedy

3. Krást v místní sámošce není to samé co v Tescu. 

 Skončí to hodně rychle vidlema v zádech.

4. Tím, že budeš prznit a učit fetovat dětičky 

 ostatních vesničanů, si vykoleduješ 

 brzkou návštěvu policie. 
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Máma a její dítě na drogovém bytě
Situace „Skladování nádobíčka“:
Bereme drogy nitrožilně, takže používáme injekční stříkačky, 
HR materiál a samozřejmě také drogy. Dáváme si pozor, kde 
se nám všechny věcičky, které používáme povalují, jestli jsou 
z dosahu dítěte. Nejen že riskujeme zdraví, ale za některých 
okolností i život dítěte!! Takové klepky, perník, ale i obyčejná 
ganja zapomenutá na stole může vést k otravě a závažnému 
ohrožení života dítěte!
Stalo se: klientka Z.: „Ježíšmarja, co si to o mně myslíš? Jsem 
snad normální! To víš, že buchny jsou zamknutý támhle ve 
skříňce. Drogy tu žádný nemám!! Nebudu přece riskovat, že 
sem vlítnou.“

Situace „Dluhy, exekuce“:
Jsme s partnerem a oba bereme. Hádáme se o tom, kde vez-
meme prachy na nájem, jídlo a oblečení taky něco stojí. A co 
drogy, to je pálka. Kde na to všechno vzít? Nejjednodušší 
je krást, podvádět a lhát (krádeže, dealing, půjčky u bank), 
nebo si navařit. Tohle je sice rychlý způsob, jak nadělat pení-
ze, bohužel, tím opět riskuji bezpečí svého potomka.
Stalo se:: klientka K.: „Ti, kreténi, k nám vlítli, zpřevraceli 
celý byt. Malou vyděsili tak, že se teď počůrává a budí se ze 
spaní.“
 
Situace „Příležitostní partneři“:
Nemám stálého partnera a mám stejné potřeby jako každá 
dospělá žena. Občas si domu přivedu chlapíka, se kterým to 
chvíli táhnu. No jo, ten vyžírka nejen že nemaká, ale i nějak 
se divně chová k dítěti (možné týrání). Z bytu mi mizí věci 
a podobně. Když se ho zeptám, ještě dostanu pár facek. 
Nebo taky něco chytnu (když se nechráním).
Stalo se: klientka C.: „Člověče, poslouchej, co se mi stalo. 
Víš, ten kluk, jak jsem ti o něm říkala, mě normálně vykrad… 
a ještě mi dal přes hubu.“

Situace „Dítě roste a poznává“: 
Dítě mi dorůstá do věku, kdy je zvědavé a ptá se na různé 
věci. V této chvíli jsme už pořádně pod tlakem. Co já tomu 
dítěti mám pořád vykládat? Že ho teď tahle teta pohlídá 

Člověk, většinou z vašeho okolí (soused, učitel ve škole, pediatr, ale 
vlastně kdokoliv na ulici), který si všimne u dítěte známek 
zanedbávání, má dle zákona povinnost oznámit své po-
dezření na příslušné místa (např. sociálním pracovni-
cím sociálního odboru příslušného městského úřa-
du). Sociální pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany 
dětí pak přijíždí takový podnět prošetřit, a v případě, že zjistí, že je dítě 
zanedbané (a užívání drog u rodičů jsou ruku v ruce se zanedbáním péče 
o dítě a neplněním rodičovské zodpovědnosti), snaží se v rámci předběž-
ného opatření najít řešení této situace. Nejsou to žádné paní „Zubaté“, 
které se za každou cenu snaží takovým rodičům dítě odebrat a dát je do 
ústavu, právě naopak. Snaží se využít všech možností, než k takovéto krajní 
situaci dojde, a to tak, že dá takovému závislému rodiči lhůtu, po 
kterou musí ukázat, že chce svůj život změnit (jít se léčit, 
najít si práci, zlepšit bytové podmínky, koupit si vyba-
vení do bytu, prostě ukázat, že to se svým rodičov-
stvím myslíte vážně). Další možností, jak se vyhnout 
umístění dítěte do ústavní péče, je možnost umístit 
dítě k prarodičům, sourozencům, prostě k někomu 
v širší rodině (samozřejmě musí být tato osoba způso-
bilá k výchově). V případě, že i přes nebezpečí toho, že 
vám dítě odeberou, vás bude fetování stále bavit, 
a nebudete se opravdu snažit, sociálním pra-
covnicím nezbývá nic jiného, než vám 
dítě odebrat. Dítě v lepším případě 
stráví své dětství u náhradních rodičů, 
v horším případě v dětském domově, 
a vás čekají soudní tahanice.

Dítěti se může dostávat veškerého zázemí, 
péče, ale pro jeho vývoj je velice škodlivé, když 

vidí u maminky či tatínka, že brát drogy je normální součástí 
života. Tato zkušenost, kterou jim takto nevědomě vště-

pujete, jim může zkomplikovat život stejně jako 
vám. Copak chcete, aby nakonec skončili stej-

ně jako vy?
                   -filip-

 Za dobu svého působení v drogových službách jsem měl (a 
mám) možnost se blízce setkávat s matkami, které berou 
drogy a v mezích svých možností vychovávají své děti. 
Dovolte mi, abych vám zprostředkoval pár zkušeností, které 

jsem posbíral. Jako terénní pracovník jsem pra-
coval na drogových bytech, kde jsem se 

setkával s uživateli drog a jejich dětmi, 
a proto jsem mohl pozorovat různé 

způsoby výchovy těchto ratolestí. 
Z pohledu terénního pracovníka 
některé matky nechrání nejen 
sebe, ale i svého potomka. 
V následujícím můžeme spolu 

dojít k základním pravidlům bez-
pečnosti…

Situace „Známí na bytě“: 
Často se nám po bytě pohybují naši 
známí, ale jsou pro moje dítě bezpeční? 

Jsou pod vlivem drog, mají žloutenku, 
také sem tam nějakou tu breber-

ku, možná nějaké kradené zboží 
a bůhví co ještě. Sousedé začínají 

být zvědaví, co se to v tom bytě 
děje. Může se o mě zajímat so-

ciálka. Je proto důležité, si 
jasně ujasnit, kdo a za ja-

kých podmínek může 
ke mně domů. 
Stalo se: klientka L.: 
„Jasně jsem jim řek-
la, že žádné drogy 
neprodávám a nic jim 

nedám. Oni mi chodi-
li před dveře, motali se 
okolo, dělali bordel. Já 
jsem je ignorovala a po 
čase to přestalo ( byla to 
fuška).“

V případě, že berete drogy, a vychováváte dítě (o výchově 
v pravém slova smyslu by se však dalo v tuto chvíli polemizo-
vat), si dávejte velký pozor na to, abyste nakonec o dítě nepřišli. 
Dříve nebo později se vám může tato ne-péče o dítě vymknout 
z rukou, dítě se bude pohybovat v ne zcela vhodném prostředí, 
bude čím dál víc zanedbávané. Nežijete na tomto světě sami 
(naštěstí), lidi mají oči a vidí, co se kolem nich děje. 

a já si na chvíli odběhnu. Jenže občas se dealer někde za-
sekne a z půl hodiny jsou dvě. Proč, mami, se zamykáš 
v koupelně, proč na mě křičíš, nebo si mě nevšímáš? To je 
jenom zlomek všetečných otázek, které naše dítě může 
mít. Jak na ně odpovíš? Vždyť dítě je velmi pozorný pozo-
rovatel a citlivý přijímač změny tvých nálad a chování.
Stalo se: klientka B.: „Já už vážně nevím, jak to mám udě-
lat. Je čím dál tím těžší, to před ní skrývat. Ten blbec mi 
taky ani trochu nepomůže. Když nemá, je mimo a když 
sežene, tak je na s….y. Co s tím mám dělat?“

Situace: „Komunikace se školou a sociálkou“.
S dorůstáním vašeho dítěte přicházejí další a další patálie. 
Pravidelné lékařské prohlídky, návštěvy sociálních pracov-
nic, docházka do školky a školy. Jak už jsem se zmínil, dítě 
je skvělý pozorovatel a může kamarádům povyprávět, jak 
u něj doma „vegetí“ parta vyhulených typů. Pak paní uči-
telka má povinnost tuto skutečnost oznámit. Nebo aktiv-
ní sousedka podá oznámení na MÚ a sociální pracovnice 
provede šetření.
Příklad: klientka Z.: „Ten můj malej vyprávěl učitelce ve škol-
ce, jak vylizuju bílej prášek ze stolu. Když mi to říkala, tak mi 
furt koukala do vočí.“

Tohle je jenom zlomek situací, které mohou u vás doma 
nastat. Každá nebo každý, abych nezapomněl na muž-
skou část těchto příběhů, by mohl vyjmenovat desítky 
dalších příkladů nezodpovědného chování vůči svému 
dítěti a sobě. Jak jsem již napsal na začátku, pracuji na 
skryté drogové scéně již nějaký pátek a setkávám se z růz-
nými variantami. Mohu zodpovědně prohlásit, že jsem 
se setkal s klientkami/klienty, kteří se, ač berou 
drogy, chovají víceméně bezpečně. Bohužel, 
jsou také případy, které skončily velmi 
tragicky.

S pozdravem 
terénní pracovník 
Tomáš Hajný

Máma a její dítě na drogovém bytě Dítě, sociálky a vy…Dítě, sociálky a vy…
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Řeči o domácím násilí se vedou a voda, ale častěji krev 
obětí teče. To je dojem, který mám, když se na bytech 
s tímhle průšvihem setkám a pozoruji to smíření, s jakým se 
nechávají holky mlátit pro nic nebo pro trochu perníku.

Měním stříkačky na bytech a chápu jako projev velký 
důvěry, když mě na byt někdo pustí. Nejvíc si ale cením 
té důvěry, když mi přijde otevřít holka s obvázanými 
žebry, monokly nebo zlámanými prsty a nevymýšlí si, 
že upadla ve vaně, zvlášť, když na daném bytě žádná 
vana není. Že jí „starej zase rozbil držku“ se většinou 
dozvím. 

Setkala jsem se s vymlácenými zuby, 
popáleninami, pořezáním, viděla jsem i památky 
po škrcení provazem i rukama. Nejhorší stopy po 

brutálním zacházení jsou ale v pocitech viny a žádném 
sebevědomí týraných holek. V drtivé většině týraná 

neudělá v podstatě vůbec nic pro svojí záchranu. Důvodů mi 
líčí mraky, ale nejčastější jsou: „Vždyť mi zas tolik neublížil“, 
„Když on mě ale miluje“, „Když on by mě zabil, kdybych ho 
udala“, „Když já bych neměla perník“, říkají ty nejupřímnější. 
Jsem v kontaktu i s holkama, který jsou bez bydlení a dělají 
majitelům bytů leccos, aby je u sebe nechali. A tak je někdy 
součástí nájmu i ukájení majitele necháním se zmlátit nebo 
podobnou „rajcovní“ praktikou. Takže důvod: „Když já bych 
neměla kde bydlet, kdybych od něj odešla“ je samozřejmě 
reálná a uvěřitelná potíž.... Ale na stranu druhou, znám 
i holky, který nikdo nemlátí a taky nějak bydlej. 

Někdo je na tom s vlastní sebeúctou tak špatně, že si 
tohle peklo nechá líbit. Má v sobě dokonce přesvědčení, 
že to snášet musí, že to zkrátka nezbytně patří k životu.

Cesta ven
Život s tyranem není vězení, kam vás někdo zavře 

bez možnosti jít pryč -  existuje cesta ven! Je třeba 
uvědomit si, že nikdo nemá právo nikoho mlátit, pálit, 
pořezávat, připoutávat k topení, přidušovat, škrtit ani 
nic podobnýho. Tyranovi se častoi podařilo vyvolat ve 

svých obětech pocity viny, že si za to můžou! „Kdybych 
se přezula, určitě by mě nezmlátil“, řekla mi jedna 

Odchod a co dál
To vše je dobré dělat, pokud se rozhodnete od tyrana 

odejít. Odchodem často nic nekončí, ale naopak všecko 
začne. Dá se předpokládat, že budete tyranem hnusně 
pomlouvána v tom lepším případě, v tom horším 
naháněna a bude vám vyhrožovat ve smyslu: “Budeš 
trpět, svině.“ apod. Přesto a právě proto je dobré 
tyrana trvale opustit, a pokud jste rozhodnutá nevrátit 
se, při nahánění nemilosrdně volejte policii (Policie 
ČR: 158, Policie městská: 156). Někomu se osvědčilo 
změnit tyranovi známý režim dne. Když jste byla třeba 
pravidelně od dvou do tří na Hlaváku, choďte jinam 
v neobvyklé hodiny. Tyran si časem odvykne a najde 
si oběť jinou, bohužel. Je dobré být připravená i na to, 
že vám bude líto, že si našel jinou nebo že v zoufalství 
nejvyšším přijde a v kleče bude plačky slibovat, že se 
změní. Vy, protože pochopitelně chcete lásku a často 
nevěříte, že vás bude někdy někdo normálně milovat, 
tak mu na to skočíte a budete tam, kde jste byly, tzn. 
v prdeli. Mlácení totiž vážně není důkaz lásky a sex 
„udobřovák“ se může zdát jako dobrý řešení, ale ještě 
nikdy nic trvale nespravil.

P.S.: Nepochybuji, že existuje i násilí ve směru opačném, 
tzn. žena tříská chlapa, ale s tím zkušenost nemám 
žádnou, tak se k tomu nemůžu vyjadřovat.

Alice, DROP IN

jenom nos anebo, že mi zkrátka neublížil tolik, jak by 
mohl, nikam nevede Hodně podivné je i přesvědčení, že 
vás tyran miluje. To může být i pravda, ale láska má i lepší 
podoby a jestli vám nosí kytky se stejnou pravidelností 
jako vám rozbíjí hubu, zkuste uvěřit, že jsou chlapi, který 
zůstanou jen u kytek. No a jestli vás tyran udržuje ve 
strachu, že vás zabije, když ho udáte nebo opustíte, 
o to rychleji od něj zmizte!!!
To jsme probrali to těžší a teď to lehčí:

Když „to“ na něj přijde a vy jste v akutním nebezpečí, 
mobilizujte všechnu možnou pomoc, hulákejte, utíkejte, 
bušte na sousedy, volejte policajty. Pokud máte mobil, 
nechte třeba vytočený číslo a křičte o pomoc…

Zpráva od doktora a odborná pomoc
Pokud už jste zbitá, je více, než dobré zajít 

k doktorovi a nechat si napsat zprávu, kterou můžete 
třeba i později dokladovat důvod k podání trestního 
oznámení. Dobré je schovat si i jiné důkazy týrání 
(roztrhané oblečení, vytržené vlasy, dobré je mít 
fotky modřin apod.) Mám zkušenost, že některé 
holky doklad o tom, že trestní oznámení podaly 
buď zahodily záměrně, aby ho u nich tyran nenašel 
nebo ho ztratily.  Je tedy dobré si doklad o podání 
ponechat třeba i u odborného pracovníka, kamaráda 
nebo v káčku apod., kde můžete o potížích mluvit. To 
ostatně můžete např. i na nepřetržité lince DONA. 

Zažila jsem i případ, že pořádková policie na jedné 
MČ nepřijala trestní oznámení, protože se prý nestalo 
na daném obvodu a že týraná nesplňuje podmínky pro 
podání trestního oznámení, že je zkrátka zmlácená 
málo. To je velký omyl. Trestní oznámení můžete 
podat kdekoli třeba i za to, že vám někdo řekne, že 
jste kráva.

Tyran bude vyšetřován na svobodě a pokud mu týrání 
nedokážou, může znepříjemňovat život své oběti hodně 
dlouho. Dobré je volat na něj neúnavně policii pořád, 
tyrani uživatelé jsou často v podmínce a obtěžování si 
pak rozmyslí.

oběť. Zbavit se pocitů viny je snad vůbec nejdůležitější 
a zároveň asi nejtěžší krok ke svobodě.

 Týrání se totiž většinou nedá předejít, jak 
si často oběti mylně myslí. Když podobná mučitelská 
potřeba na partnera, kunčafta,… zkrátka na tyrana 
přijde, je dobré nebýt tam, kde je on. Někdy to holky 
řeší tak, že se jdou třeba i na dlouho projít. Když se vrátí 
domů, může ale tyran zuřit o to víc. Já bych se nevracela 
vůbec, ale pokud třeba víte, že záchvat agrese u vaší 
polovičky za krátko vymizí, nehroťte konflikt a vykliďte 
prostor. Ale je chybou myslet si, že s psychopatickou 
osobou, která má k ubližování sklon, můžeme vyjít 
v dobrém. Struktura tyranovi osobnosti je většinou 
taková, že ho nikdy nemůžete přesvědčit, aby vám 
neubližoval. Nikdy nic neuděláte dobře, vždycky si 
„něco najde“, on by vždycky všechno udělal zdařileji, 
než vy, nikdy se mu nezavděčíte. Takže, pokud s ním 
zůstanete, koloběhu ubližování neuniknete. 

Ach, ta láska chemická…Chemická láska
U holek uživatelek se koloběh týrání přerušuje o to 

hůř, když má tyran přístup k drogám. „Potřebovala 
jsem sbalit vařiče, abych nemusela pořád osaměle 
shánět matroš“, otevřeně řekla jedna z mých klientek. 
Teď jí vařič udržuje nejen v závislostí na jedech, ale 
i na sobě samém. Od doby, co spolu bydlí, nepořizuje 
si sice „matroš osaměle“, ale vykupuje ho důležitějšími 
hodnotami a to např. svojí kůží. Tenhle pan „zdroj drog“ 
se totiž často baví tím, že po ní stříká z velkoobjemové 
stříkačky chemky, naposledy to byla solnice a ona má 
z téhle kratochvíle „naštěstí jen“ popálená záda. Jo 
a perníku dostala na špičku nože. 

Takže co se dá vlastně dělat? aneb „Než zabijete 
jeho nebo sebe…

Už bylo naznačeno, že jedna pomoc musí přijít zevnitř 
vás samých. To je ale to nejtěžší, přesvědčit se, že není 
žádný důvod, abyste snášely peklo, které vám tyran 
chystá. Tak například bagatelizace typu, že mi zlomil 

Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou…?Domácí násilí na bytech aneb stejně si za to holky můžou…? Ženská supina 
v káčku 

pro klientky KC 
a terénních programů

Osadní 2 KC Sananim (za Holešovickou tržnicí)

Každou druhou středu od 14 do 15:30
Začínáme 4. února Těší se na Vás 
Lucie a Veronika

Antikoncepce

těhotenství

úřady

interupce

péče o dítě

zaměstnání

sexuálně přenosné choroby

poruchy příjmu potravy

ženský vzhled 

hygiena

diskriminace
prostituce

domácí násilí

zdravá výživa

Kam zavolat: 
DONA – nepřetržitá linka pro oběti 

domácího násilí  251 51 13 13
Kde najít info na netu: 

www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz



18 1918 19

Odpovědi na otázky, které by vás mohly zajímat, nám napsala 
advokátka Mgr. Hana Gajdošíková z Právní poradny A.N.O.. 

Toxi byt a problémy se sousedy či majiteli

1. Za co mi může být vypovězena nájemní smlouva? 
Výpověď z nájmu bytu včetně jeho důvodů upravuje občanský 
zákoník. Pronajímatel může vypovědět nájem jen ze zákonem 
stanovených důvodů. Nejčastější jsou výpovědi z nájmu bytu 
z důvodu porušování povinností nájemce. V těchto případech 
nepotřebuje pronajímatel k výpovědi přivolení, tj. souhlas 
soudu a výpověď dává přímo nájemci. Jedná se zejména 
o případy, kdy: 
- nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu 
hrubě porušují dobré mravy v domě (např. dělají v domě či 
v bytě hluk, který ruší sousedy, zanechávají nepořádek ve 
společných prostorách, v důsledku výroby drog či řádného 
neudržování bytu se šíří po domě zápach apod.)
- nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu 
bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku 
měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu (nemusí se přitom jednat o dluh za tři po sobě 
jdoucí měsíce)
Výpověď z nájmu bytu musí být písemná a musí v ní být 
uveden konkrétní důvod výpovědi (tj. nejen obecně ve 
smyslu „porušujete dobré mravy v domě“, ale je třeba 
taktéž specifikovat jak). Dále musí výpověď obsahovat 
výpovědní lhůtu (nejméně tříměsíční, která začíná běžet 
až od měsíce následujícího po doručení). Důležitou 
náležitostí výpovědi je i poučení nájemce o možnosti 
podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti 
výpovědi k soudu.

efektem exekucí jsme se setkali zejména u pěstování konopí 
v bytech.

Trestní sazby za domácí var a prodej

6. Jaká je trestní sazba za prokázanou výrobu podomácky 
dělaného pervitinu?
V případě výroby pervitinu hrozí výrobci trest odnětí 
svobody minimálně v trvání 1 až 5 let. Dle okolností však 
může hrozit i trest přísnější, např. v případě výroby ve větším 
rozsahu hrozí trest odnětí svobody v trvání 2 až 10 let. Pojem 
větší rozsah nemusí nutně znamenat výrobu velkého množství, 
nýbrž může tak být vykládána i výroba v malém rozsahu, avšak 
po delší časové období. Trestní sazba se může dále zvyšovat 
při zapojení výrobce do organizované skupiny či získání 
majetkového prospěchu různého rozsahu. Pachatel, který 
vyrábí a současně prodává je souzen podle téhož ustanovení 
jako kdyby pouze vyráběl. Výroba i prodej jsou totiž upraveny 
v rámci téhož paragrafu v trestním zákoníku. Soud by ovšem 
přihlížel k rozsahu jednání pachatele, tj. vyráběl nejen pro 
sebe, ale i prodával dalším osobám, což by pro pachatele 
mohlo znamenat přísnější trest. 

7. Co hrozí, když policie pouze nalezne laboratorní sklo, ale 
přímo u varu nepřistihne, ani nenajde drogy?
Nepodaří-li se policii prokázat jiným způsobem výrobu 
drogy (např. svědectvím dalších osob) bude stíhat osobu, 
u níž laboratorní sklo našla pro trestný čin držení předmětů 
k nedovolené výrobě drog. Takto může stíhat kteroukoliv 
osobu, u níž by sklo našlo, aniž by přímo tato osoba musela 
drogu vyrábět. Může tak stíhat např. kamaráda výrobce, 
u něhož v bytě si výrobce „nádobíčko“ uschová. Minimální 
trestní sazby se zde pohybuje v rozpětí od 1 do 5 let. 

HIV, syfilis
testování v K-centru 

SANANIM
Užívání drog s sebou přináší zdravotní 

rizika. Jedním z nich je možnost nakazit 
se HIV a syfilisem. 

Jseš injekční uživatel drog? Často střídáš 
sexuální partnery/partnerky? Používáš 

vždy čistý jehly a vlastní nádobí? Chráníš 
se při pohlavním styku? Chceš mít jistotu, 
že jsi se nenakazil? Nechceš ohrozit svého 

nového partnera/partnerku?

V K-centru SANANIM máš možnost 
nechat se otestovat anonymně a zdarma, 

kdykoliv mezi 13:00 a 18:30. Výsledky 
testŮ do 15 minut.

Najdeš nás v Osadní 2 (na rohu Osadní a Ja-
teční u Holešovické tržnice) na Praze 7.

Virus HIV se přenáší nechráněným po-
hlavním stykem, krví (injekčním užíváním 
drog - sdílením injekčních stříkaček, roz-

toku drogy a dalšího náčiní určeného 
k nitrožilní aplikaci), z infikované matky 
na dítě (v době těhotenství, při porodu 

nebo při kojení). Syfilis se nejčastěji pře-
náší nechráněným pohlavním stykem.

4. Co může obyvatelům udělat přivolaná policie - v ten daný 
moment? Comůže udělat dlouhodobě?
Nejčastěji volají sousedé policii zřejmě z důvodu rušení nočního 
klidu. V takovém případě obvykle přichází na řadu napomenutí 
ze strany policie, event. uložení pokuty ve správním řízení. 
Vstoupit do obydlí by policista mohl v zásadě jen z důvodu 
hrozby škody na zdraví či životě obyvatel domu či bytu či 
hrozby větší škody na majetku. Z obdobných důvodů by 
policista mohl byt i otevřít. Razantnější postup ze strany policie 
je možno očekávat zejména v případě opakovaných stížností 
obyvatel. Nelze současně vyloučit, že policie již z jiných zdrojů 
má poznatky o trestné činnosti v bytě a případné stížnosti 
urychlí zásah policistů. 
Uvedená situace je však hlavně pro policisty signálem pro 
realizaci dalších šetření, aby tak získali podklady pro stíhání 
obyvatel bytu v souvislosti s výrobou či distribucí drog. Policisté 
mohou monitorovat dům a podezřelé osob do něj vstupující, 
nasadit odposlechy za účelem získání povolení k domovní 
prohlídce.

5. Máte s touto problematikou konkrétní zkušenosti ve vaší 
právní poradně?
Ano, máme. V minulosti jsme sepisovali klientům např. žaloby 
na určení neplatnosti nájemní smlouvy. Taktéž jsme opakovaně 
poskytovali poradenství v souvislosti s problémy s nájmem 
bytu, ať již z důvodu dluhu na nájemném či v souvislosti 
s porušováním jiných povinností nájemce či dobrých mravů 

v domě. Stojí také za zmínku skutečnost, že drogové 
trestné činy vycházejí najevo často i v souvislosti 

s exekucí na majetek obyvatel bytu 
(nemusí se nutně jednat přímo 

o nájemce). S tímto 
„druhotným“ 

 2. Může být prokázaný var, případně prodej, v bytě 
sám o sobě důvodem k vypovězení nájemní smlouvy, 
k vystěhování?
V zásadě může, pokud se o této skutečnosti pronajímatel dozví 
(policie ani soud tuto skutečnost vlastníku domu neoznamují, 
ale může se to dozvědět např. v souvislosti s předvoláním ke 
svědecké výpovědi, event. od jiných obyvatel domu). Výroba 
drog je trestným činem, tudíž vyrábění drog v bytě není řádným 
užíváním bytu, resp. je porušováním povinnosti nájemce byt 
řádně užívat. Výroba drog navíc často vyjde najevo v souvislosti se 
stížnostmi ostatních nájemců v domě v souvislosti s porušování 
dobrých mravů v domě, což je dalším výpovědním důvodem.

3. Co můžou dělat sousedi, pokud je toxi byt obtěžuje 
hlukem, smradem, zvýšeným provozem (podivných typů)? 
Můžou zařídit, že dotyčný přijde o bydlení?
Sousedé si v prvé řadě mohou 
stěžovat pronajímateli, který 
následně může dát nájemci 
písemnou výstrahu a event. 
přistoupit i k výpovědi z nájmu 
bytu. Sousedé tak svými 
stížnosti mohou dát podnět 
k tomu, že nájemce o byt 
„přijde“.
Sousedé dále mohou 
přivolat policii, která věc 
začne šetřit, což může 
vyústit i v trestní 
stíhání nájemce či 
dalších obyvatel 
bytu.

8. Jaký je rozdíl mezi prodejem dospělému, mladšímu 18 let 
a mladšímu 15 let?
Rozdíl je v právní kvalifikaci dle trestního zákona a následně 
i ve výši trestu. Zatímco při prodeji (nebo i bezplatném 
předání) drogy dospělému hrozí pachateli trest odnětí svobody 
v rozmezí 1 až 5 let, při stejném jednání vůči osobě mladší 18 let 
hrozí trest v trvání 2 až 10 let a při předání drogy osobě mladší 
15 let dokonce trest v rozmezí 8 až 12 let. I při prodeji či předání 
drogy dospělému však může hrozit stejná sazba jako u předání 
drogy osobě mladší 18 či 15 let, a to v případě, že by se jednalo 
o prodej ve větším rozsahu, v rámci organizované skupiny či 
získání značného majetkového prospěchu. V případě, že by 
v důsledku předání či prodeje drogy osoba, která si drogu 
aplikovala zemřela či si tak způsobila jinou těžkou újmu na 
zdraví, hrozí prodejci trest odnětí svobody v rozmezí 10 až 15 
let, a to i přesto, že drogu nepředával s úmyslem způsobit tyto 
následky.

9. Záleží na druhu drogy - pervitin, opiáty, marihuana?
Druh drogy z hlediska právní kvalifikace nehraje žádnou 
roli. Fakticky se v průběhu trestního řízení může projevit při 
úvahách soudu o druhu a výši trestu. Soud např. může hodnotit 
předání marihuany méně přísně než předání heroinu.

11. Je trestná aplikace drogy dospělému, mladšímu 18 let 
a mladšímu 15 let?
Při aplikaci drogy jiné osobě by připadalo v úvahu trestní stíhání 
pro trestný čin šíření toxikomanie. U aplikace dospělému 
pachateli by tak hrozil trest odnětí svobody v trvání až 3 let 
či uložení peněžitého trestu či zákazu činnosti (pokud by 
se jednalo např. o lékaře či obdobnou profesi). V případě 
aplikace drog osobě mladší 18 či 15 let by hrozil trest odnětí 
svobody v trvání 1 až 5 let. U osob mladších 18 let (tj. i 15 let) 

Byty, PIKO, Lampovky  
a trestní právo

Byty, PIKO, Lampovky  
a trestní právo$$ $$



Když přijde do tvého obydlí návštěva, uvidí:

Stříkačky, které používáš, máš:

 Na bytě se objevují:

Nájemné:

Na bytě se:

Výsledky: 

Když přijde do tvého obydlí návštěva, uvidí:

a) čistý voňavý uklizený domek (byt, obydlí, stan), 
kde není vidět, že by někdo bral drogy    (4 body)

b) uklizený prostor s nenápadnými známkami, že 
v něm bydlí uživatel (3 bod) 
(očouzená lžička v dřezu, psaníčka na stole, krabi-
ce se stříkačkama na skříni, kontejner na záchodě)

c)  neuklizený byt, nepořádek, všude zbytky obalů 
od čehokoliv, ale stříkačky se neválejí nekontrolo-
vaně všude. Jde si někam sednout. Jde elektrika, 
záchod splachuje. Je cítit neidentifikovatelný 
zápach. (2 body)

d) všude bordel, v bytě se umí pohybovat jen jeho 
majitel, všude jsou použitý nebo čistý stříkačky, 
plata od léků, odpadky. Je cítit zápach z přípravy 
drog. (1 bod)

Stříkačky, které používáš, máš:

a) vlastní, originálně balené, uložené v uzamykatel-
né skříňce, kam se ti nikdo nemůže dostat (4 body)

b) vlastní, položené na jakékoliv místo, které bylo zrov-
na volné. Při intenzivním hledání je možné stříkačky 
nalézt nejdéle do 5 minut (3 body)

c) erární, které někdo někdy na byt donesl. Před 
použitím je třeba prohledat různé kouty, tašky 
a baťohy. (2 bod)

d) Jakékoliv (čisté, špinavé), které někde najdeš po 
bytě. Není důležité, jestlis ji použil ty, nebo někdo 
jiný. V případě, že je stříkačka tupá, obrousíš ji 
pilníkem. (1 bod)

 Na bytě se objevují:

a) pouze návštěvy, které nemají s drogama nic 
společného. (4 body)

b) pozvaní uživatelé, ale nepřespávají zde a neapli-
kují zde. (3 body)

c) příležitostně i pozvaní uživatelé,  kteří zde mohou 
přespat či aplikovat, ale dodržovat pravidla (např. 
nerušit sousedy). (2 bod)

d) na byt se nekontrolovaně snaží dozvonit či do-
bouchat v denní či noční dobu známí či neznámí 
uživatelé s různými přáními (nákup, prodej, 
přenocování). (1 bod)

Nájemné:

a) platíš pravidelně bez problému, včetně energií 
 (4 body)
b) jednou dvakrát třikrát se Ti stalo, že jsi se trochu 

opozdil (3 body)
c) míváš často výpadky v placení, protože vše profe-

tuješ, platíš až po mnoha urgencích, aktuálně tam 
taky něco dlužíš, jak na nájemném, tak ze teplo 
a plyn (2 body)

d) poslední nájemné za Tebe zaplatili rodiče, když 
Ti dávali poslední šanci. Ty sám peníze utrácíš za 
důležitější věci (především za drogy a automaty). 
Mohl bys uspořádat Světovou výstavu nezaplace-
ných složenek. (1 bod)

Na bytě se:

a) vaří pervitin a pravidelně se tu prodává (1 bod)
b) nevaří pervitin, jen se tu pravidelně prodává 
 (2 body)
c) nevaří se tu pervitin, ale ani žádný jídlo, protože 

vařič (sporák, trouba) jsou dávno v zastavárně 
a ty jsi teplé jídlo neuvařil od Kuvajtu napadení 

 (3 bod)
d) vaří, peče, smaží, a to dobré chutné jídlo, např. 

řízky s bramborovým salátem, svíčková, kapr na 
vánoce, vánoční cukroví atd. (4 body)

TEST: Jsi prase a bydlíš v chl ívku?TEST: Jsi prase a bydlíš v chl ívku?

Výsledky: 

5 – 12 bodů: Chlívek, sajrajt, humus, kentus. Tvůj 
příbytek je pohromou pro sousedy. Asi o obydlí 
brzy přijdeš a taky je možné, že Tě navštíví Policie 
ČR, a nebude příliš pomáhat a chránit…

13 – 18 bodů: Toxi bydlení vyššího standardu. Jak 
se říká: „Sice trochu smrádeček, ale teploučko!   
Chceš-li si bydlení udržet, snaž se být maximálně 
ohleduplný k sousedům, zkrátka, aby po Tobě 
nebylo „ani vidu, ani čichu, ani slechu“! Nicméně 
i tak se může stát, že o bydlení přijdeš. Stačí, že 
majitel domu zjistí, že bereš drogy a bude se o to 
hodně pokoušet…

19 – 20 bodů: Držíš si úroveň a to je dobře. Skoro bys 
mohl dostat jedničku s hvězdičkou. Tak jen opatrně.

Právní poradna ANO
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sazbu. Za pěstování konopí ve větším rozsahu, byť pro vlastní 
potřebu, hrozí pachateli trest odnětí svobody v rozmezí 2 až 
10 let. Termín větší rozsah není zákonem přesně vymezen, 
nevztahuje se pouze na počet rostlin, ale taktéž na délku 
páchání trestné činnosti. Podstatnou roli může sehrát i obsah 
účinné látky ve vypěstovaném konopí. Co se týče počtu rostlin 
a využití trestní sazby, praxe se soudů se dle jednotlivých krajů 
může značně lišit. Beztrestnost pěstování konopí v malém 
množství pro vlastní potřebu by měl přinést až nový trestní 
zákoník, který však nebude účinnosti, s jehož účinností se 
počítá od 1. ledna 2010 (text nového trestního zákoníku byl 
schválen Poslaneckou sněmovnou 11.11.2008). Termín malé 
množství však blíže stanoví až prováděcí předpisy, které dosud 
nebyly schváleny a prozatím existují jen ve formě návrhu.

by současně aplikující osoba mohla být stíhána i pro trestný 
čin ohrožování mravní výchovy mládeže, kde hrozí trest až 
do dvou let, v případě, že by k aplikaci docházelo opakovaně 
dokonce v rozmezí 6 měsíců až 5 let. Shora uvedené ovšem 
platí pouze v případech, kdy aplikující osoba drogu zároveň 
neobstarala. Zde by pak hrozilo ještě trestní stíhání z důvodu 
obstarání drogy pro jiného či prodej (tj. stejné trestní sazby 
jako u dealera). 

Indoorové pěstování marihuany

12. Jaká je trestní sazba za pěstování marihuany? Záleží na 
množství?  
Pěstování marihuany podléhá stejné trestní sazbě jako 
výroba pervitinu či prodej nebo předání jakékoliv drogy. 
Minimální trestní sazba činí 1 až 5 let trestu odnětí svobody. 
Trestné je pěstování jakéhokoliv množství marihuany (tj. 
konopí obsahujícího více než 0,3 delta-9-THC). Větší množství 
konopí opět může znamenat použití přísnějšího ustanovení 
trestního zákona a tedy podřazení pod vyšší trestní 

Právními problémy související s užíváním drog se 
od r. 2002 zabývá Právní poradna A.N.O. Klientům 
poskytuje právní pomoc zejména v oblasti trestní-

ho, občanského, rodinného a pracovního práva, dle 
potřeby event. i v jiných právních oblastech. Právní 
pomoc je poskytována bezplatně, a to prostřednic-

tvím smluvně zajištěných advokátů poradny.

V případě potřeby jsme schopni převzít i obhajobu 
klienta v trestním řízení či právní zastoupení v ří-

zeních před civilními soudy (např. řízení o nařízení 
ústavní výchovy nad nezl. dětmi, rozvod manžel-

ství, výpověď z nájmu bytu apod.).

Právní poradnu lze kontaktovat telefonicky, 
e-mailem nebo učinit dotaz na webových strán-

kách www.asociace.org v rámci on-line právní 
poradny. Osobní konzultace jsou možné po 

předchozím telefonickém objednání.

Kontakty na Právní poradnu A.N.O.:
Adresa: Koněvova 95, 130 00 Praha 3

tel: 222 582 932
mobil: 736 760 701

fax: 222 585 029
e-mail: ppano@asociace.org

web: www.asociace.org 

Právní poradna ANO



Poznaj Vás nějak na ulici?
Nosíme černou tašku, na které je znak s í-čkama proti sobě, 
jinak se nijak nelišíme od davu. 

Kdy jezdíte do terénu?
Pečky a Český Brod v úterý a pátek mezi 13.00 a 18.00
Kutná Hora a Čáslav v pondělí a čtvrtek  mezi 13.00 a 18.00

A ve středu :-)?
Ve středu chodíme Kolín a na zavolání můžeme zajet kamkoliv 
jinam. 

Jak se s váma lidi můžou spojit, když něco potřebují?
Nejlépe telefonicky na mobilní tel. 777 650 030. Když nemají 
kredit nebo peníze, tak nás stačí prozvonit a voláme zpátky, 
a to PO - PÁ v době od 10 do 18h. 

Jak dlouho tuhle práci děláš? 
Tři roky.

A předtím?
Deset let mateřská dovolená. Mám čtyři děti. 

Proč ses rozhodla pro tuhle práci?
Nevím, přijde mi to naprosto přirozený, že dělám zrovna tuhle 
práci. Přijde mi to jako přirozená součást mého života. A taky 
mám bráchu, kterýho mám hodně ráda. Ten víc jak deset let 
užívá drogy, takže mám k tomu prostředí už dlouhou dobu 
dost blízko. 

A jak to vypadá v Káčku?
Do Káčka můžete přijít v PO – PÁ od 10 do 18 hodin. 
Po celý den si můžete vyměnit, nechat se ošetřit, získat infor-
mace z oblasti zdravotní, sociální, právní, jak se jít léčit apod. 
Od jedné hodiny je otevřena kontaktní místnost, kde je možné 
hodinu být a využít dalších služeb – dát si kafe, polívku, ospr-
chovat se, popovídat si o čemkoli, kdo co potřebuje. 

Požádali jsme o rozhovor dvě sympatické a půvabné dámy ze 
Středních Čech - vedoucí terénu Karolínu Balcarovou 

a káčka Markétu Lukáčovou.

Jak to chodí u vás v Terénu?
Klasika, jezdíme autem do Peček, Českého Brodu, Čáslavi, Kut-
né Hory a chodíme do Kolína. Okolní vesnice na zavolání. 
Potkáváme se s lidma, který nejsou jen z těchhle měst, ale při-
jížděj vlakem či autem hlavně do Peček na nákup matra. Po-
skytujeme standardní nabídku služeb, pro cestovatele hlavně 
rychlá výměna, základní info, pro naše lidi vedle výměny taky 
hodně poradenství, takovou tu lidskou podporu, kontakty 
a odkazy.
S lidma, který jsou s námi v kontaktu, běžně řešíme zdravotní 
problémy, ošetřujeme abscesy a jiná poranění, která vzniknou 
při špatné aplikaci, menší zdravotní úrazy.

Kolik vás v terénu je?
Jsme čtyři, dvě ženský a dva chlapi.

Navíc si u nás mohou klienti vyprat, dostat čisté oblečení (po-
kud zrovna je k dispozici v našem sociálním šatníku), podívat 
se do mailové schránky, podívat se na internet pokud shání 
brigádu, ubytování apod. 

Kolik Vás dělá na Káčku?
Jsme tu taky čtyři, stejně jako v terénu.
Tři holky a jeden chlap, díky za něj :-)

Kolik máte klientů? A co se u vás bere?
Za rok ke čtyřem stovkám a převažuje stále pervitin, pak sub-
utex a heroin. 

Jak dlouho tuhle práci děláš? 
Už deset let. 

Proč jsi se rozhodla pro tuhle práci?
No, to nebude tak těžká odpověď, kdysi na VOŠ jsem vylučo-
vací metodou zjistila, že mě to ani s důchodcema ani s dětma 
tolik nebavilo, a po měsíci praxe v Káčku mi přišlo, že to je ono :-) 
No a už to v různých organizacích po republice dělám jedenác-
tý rok. Tak to asi byla správná volba :-). 

Představujeme: Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. ProstorPředstavujeme: Kontaktní centrum v Kolíně a Terénní programy o.s. Prostor

Vlevo na fotce Markéta Lukáčová, vedoucí K-centra Kolín 
Vpravo Karolína Balcarová, vedoucí terénních programů 
pro Kolín, Pečky, Český Brod a Kutnou Horu

Dveře do K-centra

kontaktní centrakontaktní centra

K- CENTRUM SANANIM
Osadní 2, Praha 7, tel. 283 872 186

Provozní hodiny:
Po 13:00 – 20:00, Út – Pá: 9.00 – 20:00 
So-Ne: 13:00 – 20:00 (jen výměna a ošetření)
kacko@sananim.cz
www.drogovaporadna.cz

DROP IN
Karolíny Světlé 18, Pha 1, Tel.: 222 221 124

Provozní hodiny: 
po–čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

ESET-HELP
Donovalská 1862, Praha 4

Tel: 272 922 718 , 272 920 297
Buňka u metra Opatov: výměna,
potravinový servis, poradenství.
Provozní hodiny: po – pá 17:00 – 20:00

STAGE 5
 Mahenova 4, 150 00 Praha 5

Provozní hodiny:
St – Ne 13:00 – 18:00 (kontaktní i výměnná místnost)
Tel.: 257 217 871, 605 319 926
stage5@progressive-os.cz

K- CENTRUM HR. KRÁLOVÉ
 Pospíšilova 698, 500 03 Hr. Králové

Tel/fax: 495 513 977; 
Provozní hodiny Po-Pá 9-18 hod
(kontaktní místnost 13-18 hod.)
kacko@laxus.cz, www.laxus.cz

K- CENTRUM BRNO
 Vídeňská 3, 639 00 Brno

Tel.: 543 246 524, Fax: 543 246 524
Provozní hodiny: po–čt 9:00–18:00, pá 9:00–15:00

K- CENTRUM CPPT
 Havířská 11 301 00 Plzeň 

Tel.: 377 421 374, kcentrum@cppt.cz

K- CENTRUM KOLÍN
 Kutnohorská 17, 280 02 Kolín

PO - PÁ 10 - 18 hod.
tel.: 321 71 50 04, mobil: 777 847 071
email: kc@os-prostor.cz

K- CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 47/13, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 211 483, 475 210 626 možnost volat od 7:00
Provozní hodiny: 14:00 – 18:00,

K- CENTRUM WALHALLA
Sokolská 48, Olomouc 779 00

Tel.: 774 991 625, 585 220 034
E-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

K- CENTRUM NYMBURK
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

Po – Čt 10:00 – 17:00 Pá 10:00 – 16:00
Tel.: 325 514 424 
k-centrum@os-semiramis.cz

K- CENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

Provozní hodiny: Po - Pá 10:00 – 17:00
Tel.: 326 303 467 
Poradenská linka: 
Tel.: 326 303 468
Po – Pá 10:00 – 17:00, 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz

K– CENTRUM HÁJEČEK
 F.A. Gerstnera 2, České Budějovice

Tel.: 386 350 169 
Pondělí-Pátek 10.00-18.00 hod.
Neděle 15.00 - 17.00 hod. 
(pouze výměnný program)

DETOX PL APOLINÁŘ, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00, Tel: 224 968 200, PL BOHNICE, Ústavní 98, Praha 8, Tel: 284 016 144 – pavilon 31 – Pro muže,
Tel: 284 016208 – pavilon 8 – Pro ženy, FN PLZ EŇ, Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60, Tel: 197 103 111, NEMOCNICE MOST, ul. J. E. Purkyně, Most, 434 01, 
Tel: 356 172 109, (356 172 134 – lékařka), MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM, Ústí nad Labem, 400 07, Tel: 475 683 126, 475 683 127, 475 683 
133 (lékařka), NEMOCNICE LIBEREC, Husova třída 10, 460 00 Liberec, Tel: 485 312 229, PL BRNO, Húskova 2, Brno – Černovice, 618 32, Tel: 548 123 339 
(548 123 111 – ústředna), FN MOTOL, V úvalu 84, Praha 5, Tel.: 224 436 950–1 (jen s podezřením na žloutenku).

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

22 2322 23



Praha
TP Sananim
Po – Pá 14:00 – 19:00 Centrum, Tel.: 603 209 948
Út a Pá 14:00 – 19:00 Praha 13, Tel.: 774 002 235 
street@sananim.cz
No Biohazard
Po, St, Čt, So, Ne 16:00 – 19:00
Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8 ; Tel.: 605 883 994
nobiohazard@progressive-os.cz
Streetwork Drop-in
Po – Pá 12:00 – 18:00 Centrum, Praha 5
Út, Čt 22:00 – 1:00 Hlavní nádraží
So, Ne 14:00 – 16:00 Centrum
Tel.: 736 403 834, street@dropin.cz
TP Eset – Help
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4
Tel.: 721 240 191, teren.drogy@esethelp.cz

Brno
TP Podané ruce, Brno
Po – So 14:00 – 22:00 Brno Tel.: 776 377 734
street@podaneruce.cz

Kolín
os. Prostor
PO - PÁ 10 - 18 hod. mobil: 777 65 00 30 
Čáslav, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, 
Pečky, Zruč nad Sázavou

Mladá Boleslav
CTP Semiramis
Tel.: 728 245 196, 
Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Mnichovo 
Hradiště, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Be-
nátky nad Jizerou
Tel. 724 087 925, 
Bělá pod Bezdězem, Lysá nd Labem, Sadská, 
Milovice, Mělník, Poděbrady, Městec Králové
streetwork@os-semiramis.cz

Hradec Králové
TP Laxus Hradec Králové
Po – Pá 14:00 – 19:00 Hradec Králové
Tel.: 776 626 309
Po – Pá 9:00 – 21:00 Královéhradecké regio-
ny
Tel.: 777 626 309, teren.hradec@laxus.cz

Pardubice
TP Laxus Pardubice
Po, St, Pá 14:00 – 18:00 
Pardubice, Tel.: 774 626 302
Po – Pá 9:00 – 21:00 
Pardubické regiony, 
Tel.: 774 626 301
teren.pardubice@laxus.cz

Olomouc
TP Podané ruce, Olomouc
Tel.: 777 916 267, Olomouc, Štenberk, Litovel
E-mail: street.ol@podaneruce.cz 
Noční výměna přes okno na káčku 
Po – Ne - 24:00-03:00

České Budějovice
Jihočeský streetwork 
České Budějovice: 
Pondělí - Pátek 10:00 - 19:00 
Týn nad Vltavou: 
Středa 15:00-17:00
Tel: 723 527 512, 
(775 627 512 - pro ostatní města) 
street@os-prevent.cz

místo pro Váš kontakt:

terenní programyterenní programy
Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materiál, základní ošetření, poradenství, 

krizová intervence, sociální práce. Informace o léčbách a bezpečném užívání drog.


