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Jsem z disidentské rodiny a díky tomu, co jsem ko-
lem sebe viděla a slyšela, jsem si jako dítě  docela 
dlouho myslela, že do vězení musí v životě každý. 
Podobně jako tehdy museli všichni pánové na voj-
nu. Už nějakou dobu vím, že to tak není. A už to 

bude dvacet let, co se v naší zemi do vězení chodí jen za 
věci nepěkné a společnost ohrožující. I tak tu existují sku-
piny lidí, jejichž děti by si mohly myslet, že vězení pros-
tě potká každého. Vy, drogy beroucí, jste jednou z nich. 
Ti z vás, kteří za mřížemi ještě nebyli, tam jsou nejmíň 
jednou nohou. Chtělo by se mi říct, že je to vaše svobod-
né rozhodnutí, ale po tom, co jsem při práci s vámi ko-
lem sebe viděla a slyšela, vím, že tak jednoduché to zase 

není. Nicméně zkuste žít svůj náročný 
život s drogami tak, abyste si uchovali 

aspoň kousek svobody. Ten se vám může 
jednou hodit. Třeba až se budete rozhodovat, 

zda nežít přeci jen o trochu svobodněji. Bylo by 
asi lepší dělat tohle rozhodnutí na svobodě. Ale 

jde to i za mřížemi.
‹BLKO›

P.S. Nebudu vás přemlouvat, abyste se v listopadu, až bu-
dete pobíhat po pražském centru, šli poklonit pomníčku 
na Národní, ale to dvacáté výročí nemůžu přejít jen tak, 
takže: Ať žije svoboda!
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Zdeňkův příběh začal tak 
jako desítky, možná stov-

ky jiných. Když chodil na střed-
ní odborné učiliště, učení ho ne-
bavilo a raději se potuloval s ka-
marády po okolí. Brzy ochutnali 
alkohol, pak se přidala marihua-
na a jednou někdo přinesl hero-
in. Od této chvíle Zdeněk popisu-

je svůj život jako mlhu, která pro-
stupuje každým jeho dnem, kaž-
dým týdnem, každým rokem. He-
roin stojí peníze, které ale nemá, 
a tak začíná krást. Na začátku šlo 
o pár drobností z drogerie, pak 
se naučil vykrádat auta. Párkrát 
ho chytli. Dostal podmínku. Zno-
va ho chytli a šel poprvé do vě-
zení. „Kdo to nezažil, ten to ne-
může pochopit,“ říká, když popi-
suje prostředí, ve kterém byl nu-
cen žít. V té době se rozhodl, že 
s drogami skončí a začne nový ži-
vot. Když ho propustili, našel si 
práci a zkusil to bez drog. Vydr-
žel nebrat 14 dní. Neodolal kama-
rádům, kteří mu nabízeli, neustál 
tlak okolí ani výčitky zklamaných 
rodičů. Dál už by se dal jeho život 
popsat jednou větou – byl to kolo-
toč braní, shánění peněz, skrývá-
ní se před policií, soudů a kratších 
či delších pobytů ve vězení. Na-
posledy dostal souhrnný trest čty-
ři a půl roku odnětí svobody ne-
podmíněně. 
Před osmi měsíci se dozvěděl 
o možnosti poradenství v rám-

ci drogových služeb ve vězení 
a přišel. Ze začátku jakoby če-
kal, co se stane, co se změní a 
co pro něj kontaktní pracovni-
ce udělá. Pak pochopil, že pra-
covat na sobě byl měl hlavně 
on sám a v kontaktní pracovni-
ci má hledat oporu. Uvědomil 
si, že pobyt ve vězení není záru-
ka k životu bez drog a že pokud 
bude chtít přestat s drogami, 
bude muset jít na léčbu. Nicmé-
ně možnost, že by měl jít ještě 
na několik měsíců do léčby, je 
pro něj v tuto chvíli nepředsta-
vitelná. Už chce jít z basy ven…

Nyní se pan Zdeněk připravu-
je na léčbu v terapeutické komu-
nitě, snaží se navázat zpřetrha-
né kontakty s rodiči a možná by 
časem chtěl poznat i svého syna. 
Do konce trestu mu zbývá 21 mě-
síců. Za tu dobu se může hod-
ně změnit a o tom, jak to dopad-
ne, je předčasné spekulovat. Je 
ale možné, že je na správné cestě 
z mlhy do normálního života. 

ADÉLA LICHKOVÁ – O.S. SEMIRAMIS

ZDENĚK H. JE NA PRVNÍ 
POHLED OBYČEJNÝ CHLAP. 
JE MU 32 LET. S BÝVALOU 
PARTNERKOU MÁ DÍTĚ, KTERÉ 
VIDĚL NAPOSLEDY, KDYŽ MU 
BYLO PÁR MĚSÍCŮ. TEĎ BY 
JEHO SYNOVI MOHLO BÝT TAK 
13 LET. NA ULICI BY SE MINULI 
JAKO DVA NEZNÁMÍ LIDÉ, JEDEN 
DRUHÉHO VLASTNĚ VŮBEC 
NEZNÁ. NA ULICI SE ALE JEŠTĚ 
PÁR LET NEPOTKAJÍ – PAN 
ZDENĚK JE VE VÝKONU TRESTU 
ODNĚTÍ SVOBODY A DO KONCE 
TRESTU MU ZBÝVAJÍ NECELÉ 
DVA ROKY. 

REDAKCE: 
ALEŠ TERMER (TRMX) - šéfredaktor 

ALEŠ HERZOG (ALA) - redaktor

BLANKA PETROŠOVÁ (BLKO) - 
redaktorka, korektorka

KÁČA ČERNOHORSKÁ (KACHENA) 
- redaktorka

HANA LAURENTOVÁ (HANA) 
redaktorka

GRAFIKA
www.xichtu.com 
NÁKLAD 
3000 KS
Poděkování patří všem, kteří 
se na přípravě tohoto čísla 
Dekontaminace podíleli
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Vy jste obě děla-
ly původně v káč-
kách, je nějaký roz-
díl mezi lidmi, kte-
rý jste potkávaly 
na ulici a který po-
tkáváte ve vězení?
JŽ: No, velikej. Velká část 
z nich dozrála. Ve věze-
ní teď narážím na lidi, co 
jsem před pěti, deseti lety 
potkávala v káčku . Ale ji-
nak tady víc potkáváme 
lidi, kteří chtějí nějakou 
změnu. Asi je to dáno ty-
pem toho programu, těž-
ko nás osloví lidé, aby nám 
řekli, že to je super, že bra-
li, že teď sedí ve vězení a 
že až je pustí, tak budou 
brát dál. Takových je tam 
určitě taky dost, ale na nás 
se spíš obrací lidé, kteří si 
uvědomili, že je drogy do-
staly někam, kam se dostat 
nechtěli, a že už to chtě-
jí jinak. Tyhle věci je venku 
napadaly občas a letmo a 

tady ve vězení na to myslí 
častěji a berou to vážněji. 
OŠ: Jejich rozhodnutí věci 
změnit se často stane pod 
tlakem toho věznění – tak-
že, když srovnám klien-
ty v káčku a ve vězení, těm 
káčkovým klientům se ješ-
tě daří různě kličkovat, ale 
tady už na ně došlo, spadla 
klec a oni střízlivým pohle-
dem vidí, kam až došli...

Je rozdíl, že nejsou 
sjetí? 
OŠ: No, hroznej!
JŽ: Když nejsou, tak hroz-
ně velikej. Sami mluví o 
tom, že to je příjemný, ta 
střízlivost… že se jim leccos 
vrací. Že už nebyli schopný 
normálně přemýšlet a že se 
teď můžou zabývat věcma, 
kterýma se v posledních le-
tech moc nezabývali, třeba 
sami sebou…

A práce s nimi - je 

odlišná od práce 
na ulici, v káčku 
nebo v ambulanci?
JŽ: Velká výhoda je v tom, 
že tam prostě jsou, tak-
že časy, který se domluví, 

platí, žádný velký prosto-
je – to je každopádně změ-
na k lepšímu .
OŠ: Veliký rozdíl je v tom, 
že tam jsou většinou stříz-
liví, že si nemůžou moc na-
lhávat, že všechno je ješ-
tě ok. Ten nesvobodnej 
vzduch a to, co s nima dělá, 
je velikej rozdíl. 

Jsou nešťastnější 
než venku?
JŽ: To si nemyslím.

OŠ: Jen v nějakých fázích, 
ale to patří ke srovnávání 
se s tou situací, zejména na 
vazbě…
JŽ: Já myslím, že kontext 
vězení leccos ovlivňuje, ale i 
naopak – když už si přiznají 
tu realitu a když se tam vy-
tvoří nějaká důvěra, tak bý-
vají mnohem otevřenější a 
upřímnější než klienti ven-
ku, už nemají moc co ztra-
tit, už si hrábli až na dno. 
Ale je to samozřejmě různý. 
A zajímavý je - to z jiných 
zařízení, kde jsem pracova-
la neznám – jak se těm li-
dem stýská po hrozně oby-
čejných věcech, jít do lesa, 
cítit vzduch po dešti….

Ale přitom když 
byli venku, tak do 
lesa asi moc ne-
chodili….
JŽ: No, jo. To je tím, že vy-
střízliví, smysly se obno-
ví a začne jim to chybět 

Rozhovor 
s Janou 

Ženíškovou 
(o.s. Laxus) 

a Olgou 
Škvařilovou 

(o.s. Sdružení 
Podané ruce), 
které pracují 

v programech 
Drogové 

služby ve 
vězení s těmi, 

co se ocitli ve 
vazbě nebo ve 

výkonu trestu, 
a mají nebo 

měli problémy 
s drogami

 Sami mluví 
o tom, že to je 

příjemný, ta stříz-
livost…
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– barvy, vůně, pohladit si 
zvíře…

A co myslíte, že 
jim ve vězení chy-
bí nejvíc? Kromě 
drog, teda.
JŽ: Myslím, že hlavně 
kontakt s blízkýma lidma, 
myslím, že i ty tvrdý chla-
pi hodně strádají po něja-
kým fyzickým kontaktu, a 
teď nemám na mysli sex, 
ale třeba chytnout někoho 
za ruku, obejmout – blíz-
kost prostě. Tak tím, mys-
lím, trpí úplně všichni.
OŠ: Já myslím, že hod-
ně postrádají soukromí. 
Že tam je absolutní ztráta 
soukromí …

Jak se k vám lidi 
ve vězení dosta-
nou?
JŽ: Buď už o nás vědí, tře-
ba z káček, z terénu. Vědí, 
že se pohybujeme v ně-

kterých věznicích nebo ve 
vazbách, a tak nám napí-
šou dopis a my se ozveme 
a domluvíme se dál. Nebo 
si lze přímo ve věznici po-
žádat přes pracovníka věz-
nice (nejčastěji psycholog 
nebo sociální pracovník) o 
schůzku s námi. Méně čas-
těji se stává, že nám ně-
koho doporučí přímo pra-
covníci věznice nebo nás 
venku osloví blízcí vězně-
ného.

Co pro ně pak mů-
žete udělat?
OŠ: Oni jsou nejčastěji 
na začátku bezradní, čas-
to neumějí pojmenovat, 
co chtějí, vlastně nevě-
dí jak začít. Takže je třeba 
jim pomoci se zorientovat, 
ukázat jim, že ten velikej 
balík problémů, který na 
nich leží, je nějak uchopi-
telný, dá se třeba rozdělit 
na menší. Ukázat jim, že 

způsob existuje a že je na 
nich, jestli ho zvolej. 
JŽ: Nabízíme pomoc 
v tom rozhodování. Často 
říkají, že mají chaos v hla-
vě, vědí, že chtějí něco ji-
nak, nevědí jak. Potřebují 
provést tím přemýšlením, 
vytvořit bezpečný prostor, 
kde si to můžou ujasnit. 
Často je to taky první kon-
takt s odborníkem po del-
ší době, kdy nemají pří-
stup k drogám, a tudíž se 
jim dějí věci, se kterýma 
ještě nebyly konfrontova-
ný. Třeba poruchy spán-
ku a jiný komplikace, kte-
rý byly  venku zvyklý ře-
šit dalšíma dávkama. Tak-
že si potřebují udělat jas-
no, co se to děje, jak dlou-
ho to trvá normálně, kdy 
už je třeba jít s tím za psy-
chiatrem – takže řešíme 
praktický věci. A taky tam 
na začátku bývá touha 
po tom bavit se s někým 
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o tom, že to je těžký… Že 
se sice na cele můžou tvá-
řit, že to zvládají v poho-
dě, ale že to ve skutečnosti 
prožívají dost jinak. A pak 
je část lidí, který už oprav-
du došli do stádia, že vědí, 
co chtějí a tam začíná rov-
nou práce na budoucí abs-
tinenci.

Je pak vaše spolu-
práce dlouhodo-
bá? 
OŠ: Ano, vídáme se opa-
kovaně, míváme kolem 
dvaceti třiceti kontaktů s 
klientem za rok.
JŽ: I několik let…

Kolik máte klientů 
za rok?
OŠ: 250-300 ve vězení, 
asi 50 po výstupu, na svo-
bodě.
JŽ: 230 za loňský rok. 

Pokud vás kontak-
tují lidi ve vazbě, 
zasahujete nějak 
do samotného pro-
cesu?
OŠ: Ano, pokud o to kli-
ent stojí, snažíme se zapo-

jit. Připravujeme písem-
né vyjádření pro potře-
by obhajoby, soudce, ob-
čas podáme i osobní svě-
dectví, někdy jen jdeme 
k soudu, abychom klien-
ta svou přítomností pod-
pořili, spolupracujeme 
s probační službou na-
příklad.

Co obsahuje tako-
vé písemné vyjád-
ření?
JŽ: Odborný popis sta-
vu klienta, jeho možnos-
tí, nějakou prognózu - jak 
se to bude pravděpodob-
ně dál vyvíjet. Je důleži-
tý, aby se to nezaměňova-
lo s nějakejma zárukama, 
což si někteří klienti naiv-
ně myslí, že se za ně zaru-
číme a oni je pak pustí… 
Tak to ne.

Je možný zajis-
tit, aby šel člověk 
z vazby do léčby 
místo do vězení?
JŽ: Tahle možnost existu-
je, ale je to naprosto výji-
mečný. Jednak musí jít o 
člověka, jehož případná 

trestní sazba to umožňu-
je – nesmí mu hrozit moc 

vysoký trest, a pak musí 
být k léčbě opravdu zralej 
a připravenej a musí nás 
o tom přesvědčit. Zařídí 
si léčbu, do který mu pak 
soud, pokud tak rozhodne, 
umožní nastoupit. Ale jak 
jsem říkala, jde o výjim-
ky – tak 5 lidí za rok. 
OŠ: A funguje to jen když 
to klient sám aktivně chce, 
snaží se o to a léčbu si vy-
jedná sám. Od nás získá 
informace, jak to udělat, 
a kontakty a když je třeba, 
napíšeme zprávu o naší 
spolupráci a doporučení.

Zařizujete léčbu 
i lidem, kterým 
trest končí? 
JŽ: Pokud si myslíme, že 
ten člověk léčbu chce a po-
třebuje, tak mu ji pomů-

žeme zařídit. Ale pořád je 
hodně lidí, kteří si mys-
lí, že léčba je prodlužová-
ní nějaký formy nesvobo-
dy a trestu. Takže i když 
to na začátku nebo v prů-
běhu trestu v plánu měli, 
tak na konci se jim nechce. 
Nevím, jestli to odhadnu 
dobře, myslím tak pětina, 
čtvrtina našich klientů po 
trestu do léčby nastupu-
je... Co myslíš?
OŠ: U nás jde tak přes de-
set procent do pobytových 
zařízeni – komunita, do-
léčováky, ale polovina jde 
do ambulantního progra-
mu, který nabízíme. Ten 
trvá minimálně půl roku, 
spíš rok. Ukazuje se, že po-
kud se opravdu rozhod-
nou pro změnu, potřebu-
jí po propuštění dlouhodo-
bější podporu, než si zvyk-
nou na „normální“život.
JŽ: No a někteří se vracejí 
do káček… Ti, co berou.

Co byste dali za 
radu člověku, kte-
rý míří do vězení? 
Tedy potenciálně 
skoro každému na-

šemu čtenáři.
JŽ: Možná, že to zní blbě 
a na začátku to lidem při-
padá jako nesmysl. Ale vy-
pozorovala jsem, že když 
člověk ten trest nějak při-
jme… I když má někdy po-
cit, že je nespravedlivej, 
ale reálně se na to podí-
vá, že třeba udělal víc věcí, 
za které odsouzený ne-
byl. Tak pak je možný vní-
mat to vězení jako příleži-
tost. Je to totiž nějakej čas, 
který člověk získá na pře-
mýšlení, na střízlivý pře-
mýšlení a může dojít k vě-
cem, ke kterým by ven-
ku, na ulici nebo při něja-
kým intenzivnějším braní 
nedošel.
OŠ: Záleží na nich, co 
s tím časem budou chtít 
udělat, jestli to bude jen 
vakuum, ztráta tří pěti let, 
nebo jestli to využijí. Ve 
vězení se dá udělat plno 
věcí, nějaká rekvalifika-
ce, doplnit si vzdělání, za-
čít pracovat a získat tak 
pracovní návyky, ale i ko-
respondenčně řešit dluhy, 
napravovat vztahy… 

 ‹BLKO›

 Vězení je totiž 
nějakej čas, 

kterej člověk zís-
ká na přemýšlení.
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Sdružení Podané ruce, Brno 
VAZEBNÍ VĚZNICE BRNO, 

VĚZNICE KUŘIM

Sdružení Podané ruce,Olomouc 
VAZEBNÍ VĚZNICE 

OLOMOUC, VĚZNICE MÍROV

Sananim,Praha
VAZEBNÍ VĚZNICE 

RUZYNĚ A PANKRÁC 

Laxus, Hradec Králové
 VAZEBNÍ VĚZNICE 

HRADEC KRÁLOVÉ + 
SOVT POUCHOV, VĚZNICE 

ODOLOV, PARDUBICE, 
SVĚTLÁ N. SÁZAVOU, 

VALDICE

Semiramis, Mladá Boleslav
 VĚZNICE JIŘICE, 

RÝNOVICE, STRÁŽ P. 
RALSKEM

Centrum protidrogové prevence 
a terapie, Plzeň

VĚZNICE PLZEŇ-BORY

Sdružení Podané 
ruce
Drogové služby ve vězení a 
následná péče
Francouzská 36, 602 00 Brno
tel. 545 247 542, 777 916 262

Sdružení Podané 
ruce
Práce s klienty v konfliktu se 
zákonem
Sokolská 41,779 00 Olomouc
tel. 585 154 917, 777 916 279

Sananim, o.s.
Centrum pro osoby v konfliktu 
se zákonem 
Sokolská 26, 120 00 Praha 2
tel. 271 752 076, 775 766 706 

Laxus, o.s.
Drogové služby ve vězení 
Nerudova 1361, 500 02 
Hradec Králové
tel. 777 033 618

Semiramis, o.s.
Centrum drogových služeb ve 
vězení
Ptácká 162, 293 01 Mladá 
Boleslav
tel. 326 303 523, 602 803 279

CPPT , o.p.s.
Drogové poradenství ve věznici
Havířská 11, 301 00 Plzeň
tel. 377 421 374

KDE NÁS MŮŽETE 

PRAVIDELNĚ 

POTKÁVAT:

MÍROVNa pohled patrně 
nejhezčí česká věznice 
Mírov umístěná na bývalém 
středověkém hradě původně 
z 12. století. Za protektorátu 
Čechy a Morava zde byli 
vězněni někteří odbojáři a za 
komunistického režimu byla 
mírovská věznice považována 
za jedno z nejkrutějších vězení 
pro politické vězně. Dnes je tu 
věznice se zvýšenou ostrahou 
a v ní také doživotní vězni. 
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PŘPŘIPIPRARAVIVILILI JJ JSSMSME E PRPRO O VÁVÁS S PÁPÁR UŽI-II
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DEDELŠLŠÍ Í DRDROGOGOVOVÉ É KAKARIRIÉŘÉŘE E SESE Č ČASASTOTO D DOSOSTATANENETETE D DO O KOKOK NFNFLILIKTKTU U SESES  Z ZÁKÁKONONEMEMM. .
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SEM M TATAM M NĚNĚJAJAKÝKÝ Ú ÚVĚVĚROROVÝVÝ Č ČI I JIJINÝNÝ P PODODVOVOD.D. TTI I “H“HUSUSTĚTĚJŠJŠÍ”Í” Z Z V VÁSÁS M MAJAJÍ Í NANA K KRKRKUU II LOLOOOUPUPUPUPEŽEŽEE ......

OBSÍLKA - většinou 
tím myslíte 

cokoli, co přijde s nějakým pru-
hem – bývaly to modré (od poli-
cie) a červené (od soudu). Vět-
šinou to vypadalo tak, že poš-
ťák nechal na adrese, kterou jste 
uvedli jako kontaktní, papírek 
s pruhem, ať si dopis vyzvedene-
te na poště – a k tomu byla potře-
ba občanka, nebo pas. Teprve po 
vyzvednutí na poště byla zásil-
ka braná jako doručená, takže se 
nevyzvedáváním pošty dalo vy-
šetřování a soudy celkem snad-
no protahovat. Dnes chodí poš-
ta se zeleným pruhem na adresu, 
kterou jste uvedli jako kontaktní. 
Ale po uplynutí doby na vyzved-
nutí ji pošťák jednoduše hodí do 
schránky, tedy nevrací ji soudu 
jako nedoručenou. Že jste si nic 

nevyzvedli, nic nečetli, nemoh-
li se bránit? Váš problém! Soud 
považuje zásilku za doručenou. 
Takže hlídejte si poštu, ať ne-
jste jednou překvapení, co 
všechno máte na triku. 

PŘEDVOLÁNÍ       
přijde poštou, je tam uvede-
ný termín a místo, kam se máte 
dostavit. Většinou jde o policii 
nebo soud. Chtějí, abyste podali 
vysvětlení, dorazili někam jako 
svědek, nebo obžalovaný nebo 
poškozený. Můžete se policii 
i soudu vyhýbat, ale risku-
jete, že pak vás zavřou rov-
nou na vazbu, aby měli jisto-
tu, že se dostavíte tam, kam 
máte.

ZATČENÍ se provádí 
na základě 

zatykače, který vydává většinou 
státní zástupce nebo soudce – 
důvodem bývá riziko vyhýbání 
se soudu (nevyzvedávání poš-
ty, nespolupráce), riziko útěku 
apod. Zatýká policie a ta musí 
zatčeného do 48 hodin před-
vést před orgán, který zaty-
kač vydal. Orgán na dotyčné-
ho uvalí vazbu a nebo ho pro-
pustí. O uvalení vazby by měl 
být neprodleně informován 
někdo z rodiny, zástupce 
nebo váš právník.

ZADRŽENÍ dotyč-
ného za-

drží policie bez zatykače (např. 
když vás znovu chytí v krámě 
s čokoládou a napadne je, že by 
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vás asi těžko honili někde kvůli 
výslechu a soudům)
jste v cele předběžného zadr-
žení (CPZ) tzv. „cépézetce“, 
zadržení může trvat max. 48 
hodin a pak by měl státní zá-
stupce rozhodout o uvalení 
vazby .

POLICEJNÍ 
DETOXdřív býval na Mí-

čánkách, dneska je v Bohnicích 
. Když vás v Praze a nejbližším 

okolí zatknou a nebo zadr-
ží a vy bude třeba tak mimo, 
že se s vámi nebude dát mlu-
vit (budete tak sjetí, agresiv-
ní, v psychóze, křečích nebo 

tak něco), odvezou vás do 
Bohnic na policejní detox. 
Odtamtud vás propus-

tí doktor zpátky do 
rukou policie

CP - 
„CÉPÉČKO“

CELOSTÁTNÍ PÁTRÁNÍ
 osoby, které jsou v celostát-
ním pátrání najdete na strán-
kách  www.policie.cz, v sekci 
Databáze – Pátrání po oso-
bách, když zadáte svoje pohlaví 
a jméno, případně datum naro-
zení, můžete si sami zjistit, jest-
li jste nebo nejste v celostátním 
pátrání

VAZBA - na vás uva-
lí státní zá-

stupitelství nebo soud. Může to mít 
několik důvodů:
A) hrozí, že byste se vyhýbali poli-
cii a nebo soudu tím, že byste utek-
li, nepřebírali poštu (to už asi ře-
šit nebudou – s ohledem na zele-
né pruhy)
B) hrozí, že byste ovlivňovali svěd-
ky, další obžalované apod. 
C) hrozí, že budete pokračovat v pá-
chání trestné činnosti.
Délka vazby se liší podle závažnos-
ti trestného činu, i podle toho, jest-
li jde o fázi vyšetřování (vyšetřovací 
vazba) nebo už probíhá soud (soud-
ní vazba)
v případě, že vazební důvody pomi-
nou, jste propuštěni; když nepomi-
nou, rozhoduje státní zástupce (při 
vyšetřovací vazbě) nebo soudce (při 
soudní vazbě) o prodloužení vazby. 
Z vazby můžete žádat o propuště-
ní, ale ruku na srdce (uživatel drog, 
který nechodil pro poštu, ani na 
soud, opakovaně byl chycen při krá-
dežích ... za jakých podmínek byste 
ho pustili?)
dostat se do vazby není nic veselé-
ho, poptejte se po známých, jak to 
chodí. Dostat se z vazby je něco jako 
malý zázrak. Chcete-li se svojí trest-
ní situací něco dělat, je mnohem 
lepší začít už na svobodě. Z vazby 
jen těžko soud přesvědčíte o tom, že 
jste se polepšili. Takže navrhuji – 
jestli se chcete napravit, zkus-
te to už na svobodě: sežeňte si 
práci, zkuste abstinovat, pla-

tit dluhy, slušně bydlet, nepá-
chat trestnou činnost, vyhnout 
se „špatným“ kamarádům ... a 
jestli už jste ve vazbě, zkuste 
zkontaktovat tzv. drogové služ-
by ve vězení (např. v Praze chodí 
SANANIM na Ruzyň a Pankrác)

VÝKON TRESTU - soud 
vás může odsou-

dit podmíněně nebo nepodmíněně. 
Nepodmíněně to znamená, že si 
prostě jdete sednout na tvrdo, rov-
nou za katr, do chládku. Čekáte, až 
vám poštou přijde výzva k nástu-
pu – bývá tam napsáno kam a kdy se 
máte dostavit; většinou je to vazeb-
ní věznice, odtud vás pak za pár dní 
převezou do té, kde budete trest vy-
konávat. 
Podmíněně - soud vám dává šan-
ci – podmínku. Na rozsudku je vět-
šinou napsáno, že jste odsouze-
ni k nepodmíněnému trestu odně-
tí svobody na x měsíců/let s odkla-
dem na x měsíců/let (odkladem se 
myslí ta podmínka a je to to vyš-
ší číslo).
Když po dobu podmínky nic ne-
provedete (a splníte i ostatní 
podmínky – tj. vést řádný život 
= nepokračovat v páchání trest-
né činnosti, hledat si práci, sluš-
ně bydlet, ale taky třeba se léčit, 
platit dluhy a škodu apod. – to 
je napsané v rozsudku), vyhnete 
se kriminálu.
Někdy může být k podmínce ulože-
ný dohled probačního úředníka – 
pak musíte po celou dobu podmín-

ky docházet k probačnímu úřed-
níkovi.
Někdy může být uloženo ochranné 
léčení – protialkoholní, protitoxiko-
manické – v ambulantní nebo poby-
tové formě.

VĚZNICE se můžou 
všelijak dě-

lit – třeba na mužské – ženské, 
vazební a pro výkon trestu, nebo 
podle příšnosti režimu (na roz-
sudku od soudu je kromě délky 
trestu napsáno i to, do jak přís-
ného režimu jste se dostali)
A) dohled – nejmírnější re-
žim, většinou se tam dostanou 
prvotrestaní, hodně mladí, kte-
ří neprovedli nic tak závažného 
(bývají tam lidé, kteří se zamota-
li do nějakého podvodu, způsobi-
li autonehodu apod.); většina lidí 
jezdí domů na návštěvy, může 
pracovat i mimo věznici
B) dozor – ostřejší, ale stále 
mírný režim, jsou tam odsuzová-
ní často mladší lidé, prvotrestaní
C) ostraha – tady už býva-
jí lidé, kteří nejsou zavřeni po-
prvé, takže páchali trestnou čin-
nost opakovaně (mluví se u nich 
o trestní recidivě)
D) zvýšená ostraha – tady 
jsou lidé za hodně vážné trest-
né činny – většinou šlo o něja-
ké násilné trestné činy (ublíže-
ní nazdraví, opakované vyhrožo-
vání, loupežné přepadení, vraž-
da apod.).
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NA CO MÁTE V BASE 

TAKÉ NÁROK
Jako obvinění nebo odsouzení 

máte dvakrát ročně nárok na ba-
líček, zpravidla u příležitosti na-
rozenin a vánočních svátků. Ba-
líček musí mít do pěti kil a může 
obsahovat potraviny a věci osob-
ní potřeby, knihy, denní tisk, ča-
sopisy, věci potřebné k běžné ko-
respondenci či hygienické potře-
by. Balíčky, které obsahují oděv, 

prádlo a obuv poslané za účelem 
jejich výměny nebo potřeby pro 
vzdělávaní nebo zájmovou čin-

nost, se zpravidla mohou posílat i 
častěji. Balíčky podléhají kontro-
le zaměstnanců Vězeňské služby. 
V případě, že tam jsou věci, kte-
ré odporují účelu výkonu vazby 

či trestu, nebo které není dovole-
no mít u sebe (zejména věci, kte-
rými je možné ohrozit život nebo 
zdraví svoje nebo jiných) se ode-
šlou na tvé náklady zpět odesí-

lateli. 

NÁVŠTĚVY 
VE VÝKONU TRESTU

Ze zákona máte právo přijímat 
v čase určeném ředitelem věznice 
návštěvy blízkých a to na tři ho-
diny během jednoho kalendář-
ního měsíce. Návštěvy probíha-

jí v místnostech k tomu určených, 
současně tě můžou navštívit nej-
výše 4 osoby včetně nezletilých 
dětí. O návštěvu se žádá písem-
ně. Ve výkonu vazby nebo trestu 

máte také právo na koresponden-
ci, na duchovní a sociální služ-

by, uspokojování kulturních po-

třeb, v odůvodněných případech 
také užívaní telefonu. Jak často a 
jak moc je můžete využívat záleží 

možnostech věznice. 

PRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ, 
REKVALIFIKACE

Ve většině věznic (ve vazbě i v 
trestu) můžete požádat o prá-
ci. Opět záleží na možnostech té 
které věznice. Potřebné informa-
ce poskytuje zpravidla vrchní do-
zorce. Za práci vám samozřejmě 
přísluší odměna, z které si hra-
díte náklady výkonu vazby nebo 
trestu a různé srážky. Zbytek do-
stanete jako kapesné a část se 
vám ukládá “na knížku”. 
Ve vězení je také možnost se 
vzdělávat. Dodělat si jak základ-
ní, střední, tak i dalších formy 
vzdělání, které vám umožní zís-
kat a zvyšovat si svoji pracovní 
kvalifikaci.

BEZDROGOVÉ ZÓNY
Bezdrogová zóna je vyčleně-
ná část věznice. Jejím cílem je 
umožňit vězňům vyhnout se kon-
taktu s drogami a oddělit uživate-
le drog od těch, co neužívají. Do 
bezdrogové zóny se přijímá na 

základě písemné žádosti. O přije-
tí rozhodují odborní zaměstnan-
ci věznice.

PŘELOŽENÍ    
DO JINÉ VĚZNICE
Můžete písemně požádat o přelo-
žení do jiné věznice. Žádost musí 
obsahovat objektivní důvody 
přeřazení (např. Chcete být blíž 
ke své rodině). Dispečer Vězeň-
ské služby na základě kapacitní-
ho obsazení dané věznice buď žá-
dosti vyhoví nebo nikoli. Žádost 
lze opakovat. 

ODCHOD NA PŮLKU – 

PODMÍNKY
Pokud si odsedíte půlku z trestu 
do 5 let, nebo dvě třetiny z tres-
tu nad 5 let, můžete žádat o pod-
mínečné propuštění. Písemná žá-
dost se podává měsíc před termí-
nem podmínečného propuštění. 
Žádost podat za vás může podat 
i rodina, advokát nebo nějaká in-
stituce. Vy se k ní ale musíte při-
pojit. Pro úspěch by mělo být mi-
nimálně zaručeno bydlení a prá-
ce venku.                 ‹RICHARD - COKUZ›
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JEDNA BUCHNA 
NA PATŘE

Dobře schovaná, dobře střeže-
ná, třicetkrát použitá, třicetkrát 
„broušená“, občas vypláchnu-
tá, nikdy pořádně nedezinfikova-
ná a taky dobře placená. Ano, to je 
buchna, která se „pronajímá“ „mo-
vitým“ vězňům. Touha „osvěžit“ 
si drogové zážitky z časů svobo-
dy, je natolik silná, že jste schop-
ní obětovat skoro cokoli, abyste se 
k ní dostali.
Jenže byste si měli uvědomit, že 
netušíte, kolik lidí tu buchnu už 
mělo v ruce, noze, třísle, krku. 
Pouvažujte o tom, jestli vám to za 
to stojí. A pokud jste měli tu kliku, 
že jste doposud nic „nechytli“, ne-
riskujte to.
Ano, jde se určitě dostat i k buch-
ně, čisté, nové, nepoužité. Bude 
vás to však stát určitě mnohem víc. 
Abyste si mohli být jistí, že je ne-
použitá, určitě vemte jen jehlu ješ-
tě „zapečenou“ v blistru. Jinak 
bude určitě lepší, pokud využijete 
jiný způsob aplikace, než je intra-
venózní - tedy „do žíly“. Šňupnutí 
či polknutí je rozhodně bezpečněj-
ší. Hlavně nehrozí žádné infekce. 
Ať už povrchové záněty - absces, 
zánět žil nebo další nepříjemnosti 
typu žloutenek B a C či HIV.

NEJLEPŠÍ JE NEBRAT!
Brát v base se nemá. To je snad každému 
jasné. Nejlepší je tedy prostě nebrat, vydr-
žet to. Vyhnete se spoustě zdravotních pro-
blémů, ale taky eventuálním postihům, 
když „to praskne“. Zbytečně si tím zkom-
plikujete další pobyt ve vězení a taky pořád 
zůstanete „feťákem“.
Totiž, až z té basy vylezete a budete čistí, 
můžete jít třeba rovnou do komunity nebo 
na doléčovák, a tam konečně pracovat na 
zbavení se závislosti. Zkušenosti říkají, že 
pouhé odabstinování v base prostě nestačí. 
A navíc existují programy pro drogově zá-
vislé, které jsou k dosažení i ve vězení. In-
formace o nich jsou na dalších stránkách 
Dekontaminace, kterou právě držíte v ruce. 
Abstinenci zdar a ve vězení zvláště.    ‹TRMX›

Hodně jsem zvažoval, jestli mám 
něco na toto téma psát, proto-
že jde o záležitost velmi kontro-
verzní a citlivou. Ofi ciálně se to-

tiž ve výkonu trestu drogy (nikdy) nebe-
rou. Jenomže, já vím od vás, milí klienti, 
moc dobře, že k drogám se v base dostat 
dá. Ne, že by to snad bylo snadné, ale má-
te-li dost tabáku, oplatek a peněz, nic není 
nemožné. Bohužel, spousta z vás, kteří jste 
zvyklí brát drogy jehlou, si z výkonu tres-
tu přináší nepříjemné komplikace. Mluvím 
teď jmenovitě o zákeřné chorobě - žlou-
tence typu C. Není mým záměrem řešit, ja-
kým způsobem se drogy do vězení dostá-
vají, ani jak se ve vězení šíří. To, co vám 
chci říct, je jak se tam chránit.

Jak se 
v base 
NENA
KAZIT

POUŽITOU JEHLU RADŠI 
NEPOUŽÍVEJ. 

NEVÍŠ, KDO SI S NÍ PŘED TEBOU DÁVAL.

JEHLU SE NESNAŽ NABROUSIT. 
NIKDY UŽ NEBUDE TAK 

OSTRÁ JAKO Z VÝROBY.

ABYS JEHLU VYDESINFIKOVAL, 
MUSEL BYS JÍ ASPOŇ 10 

MINUT VAŘIT.

V BASE SE DROGÁM RADŠI 
VYHNI. VZNIKLÉ 

KOMPLIKACE ZA TO OPRAVDU NESTOJÍ.

FRAJERSKÉ TETOVÁNÍ Z 
BASY TAKY 

RADŠI VYNECH. VĚZEŇSKÉ TETOVACÍ 
NÁDOBÍČKO SKÝTÁ STEJNÁ RIZIKA JAKO 
POUŽITÉ JEHLY A STŘÍKAČKY!
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Jak nás můžete 
kontaktovat? Nej-
jednodušší je na-

psat dopis se žádostí o kon-
takt přímo na adresu orga-

nizace, která do „vaší“ věznice dochází. Ad-
resy zařízení najdete na str.X, letáky býva-
jí na nástupních i dalších odděleních věznic. 
Pracovník si vás pak při nejbližší příležitosti 
sám najde. Další možností je pak cesta přes 
pracovníka věznice – nejčastěji vychovatele 
nebo psychologa – někde se vyplňují žádan-
ky, někde stačí ústní žádost.

Co od nás můžete chtít? Nejčas-
těji tyto služby využívají klienti, kte-
ří chtějí nějakou změnu. Během po-

bytu ve vězení si uvědomí, že takhle by svůj 
život strávit nechtěli a užívání drog vidí jako 
problém, jako cestu zpátky do vězení. Tak-
že řešíme nejrůznější témata – jak zvládnout 
vězení a nezbláznit se, jak odolávat nástra-
hám, na které můžete narazit i ve vězení, jak 
se připravit na výstup z vězení. Část našich 
klientů odchází po výstupu do léčby. Pocho-
pili, že abstinence ve vězení nestačí – těm 
pomáháme vybrat léčbu a zařídit nástup, 
některé doprovázíme i po propuštění. 

Programy drogových slu-
žeb ve vězení začaly vzni-
kat po roce 2000. Dnes šest 
organizací dochází do po-
loviny věznic v republi-
ce. Frekvence docházení 
do jednotlivých věznic (se-
znam viz str. 7) je různá, 
můžeme se potkat více-
krát týdně až 1x měsíčně. 
V dalších věznicích, které 
nejsou v seznamu uvedeny 
se objevujeme s nepravi-
delnou frekvencí – zhruba 
4x ročně. Jde např. o vězni-
ce Vinařice, Nové Sedlo,  
              Znojmo, Břeclav.
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To jsou ti „uvědomělejší“, ale  kon-
taktuje nás i řada lidí, kteří budˇ 
ještě rozhodnuti nejsou, nebo kteří 
vědí, že drogy budou brát i po pro-
puštění. S těmi hledáme společně 
důvody, jestli by nějaká změna ne-
byla dobrá a s těmi dalšími velmi 
pragmaticky – co dělat, aby se ve 
vězení vyhnuli  žloutenkám, co dě-
lat, aby se nepředávkovali hned za 
bránou... Tak mě napadá jen po-
známka – v některých věznicích 
za užívání drog (tedy za pozitivní 
drogový test) hrozí ještě nášup – 
několik měsíců navíc za maření ... 
to se někdy nevyplatí!

A co venku? Bohužel ne-
jsou zařízení, která by se 
specializovala na klien-

ty po výkonu trestu, ale na druhou 
stranu nenajdete zařízení, kte-
ré by tyto klienty odmítlo. Větši-

na z nich má stanovený konkrét-
ní  počet lidí  po výstupu z výkonu 
trestu, které „unesou“. Jde o to, že 
si člověk -  zvlášť, pokud ve věze-
ní strávil delší dobu – odnáší určité 
návyky, které mohou léčbu kom-
plikovat. Je to uzavřenost, snaha 
leccos maskovat z obavy, že přijde 
trest, nechuť sdělovat své intim-
ní věci ...  Takže s každým hledá-
me zařízení, které je nejvhodněj-
ší právě pro něj. Vlastně se to pří-
liš neliší od situace, kdy člověk na-
stupuje do léčby a ve vězení nebyl. 
To se týká léčby i doléčování. Prav-
dou je, že pokud se daří ve vězení 
abstinovat, do léčby se mnoha li-
dem už nechce a raději volí služby, 
které nejsou tak omezující – ať am-
bulantní léčbu, doléčování nebo 
programy s chráněným bydlením. 
Tato služba je nejžádanější právě 
pro možnost vyřešit si bydlení, ale 

některá zařízení požadují absolvo-
vanou pobytovou léčbu v psychiat-
rické léčebně nebo komunitě.
Dá se říct, že specifické služby pro 
lidi, kteří se vracejí z vězení chybí. 
Tito lidé mají často za sebou do-
cela dlouhou abstinenci, jasnou 
představu, že zpátky do drog ne-
chtějí… Ale zároveň je čeká to nej-
těžší - začínají svůj život od nuly 
– často bez bydlení, bez vzdělání a 
pracovních zkušeností, zato s hus-
tě popsaným rejstříkem, velkými 
dluhy a bez pomoci blízkých. Na-
bídka služeb zajišťujících bydle-
ní je malá, často se to řeší pomocí 
pobytu v azylových domech nebo 
ubytovnách, rovněž programy po-
máhající najít práci jsou jen v ně-
kolika větších městech. Ale i tak-
hle těžká situace se dá zvládnout 
– jen to chce čas ...

‹JANA ŽENÍŠKOVÁ – O.S. LAXUS›
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K poleptání dochází při 
kontaktu s kyselinou 
či zásadou, ať už pří-
mým stykem či jejich 

párami. Rozdíl mezi 
poleptáním kyselinou a zá-
sadou se dá poznat podle 

toho, jak se projeví na kůži. 
Tedy pokud vedle zraněného ká-

moše nenajdete označenou lá-
hev, řiďte se následujícím:

KYSELINY (pH < 7): 
na kůži se 

vytvoří 
příškvar tmavé barvy.

ZÁSADY (pH > 7): na 
rozdíl od kyselin 

působí více do hloubky, rána na 
kůže bude rozbředlá, žlutohnědá 
nebo zelená.

PRVNÍ POMOC
A) V první řadě zabráníme další-
mu působení chemikálie, tj. např. 
šetrně odstranit oblečení potřís-
něné chemikáliemi. Dbáme při 

tom  na vlastní bezpečí. 
Vždy se snažíme zjistit, o jakou 
chemikálii šlo.
B) Postižené místo oplachujeme 
vodou tak, aby voda nestékala po 
zdravých částech těla. Výjimkou 
jsou poleptání suchými chemiká-
liemi, které se jen opráší, protože 
kombinací s vodou by mohlo do-
jít k další chemické reakci.

C) Chemikálii neutralizujeme 
velmi zředěnými roztoky (vyjma 
očí, ty vyplachujeme jen vodou) 
Kyselina - jedlá soda, mýdlo-
vá voda
Zásada - ocet, citrónová šťáva
Při požití podáme postižené-
mu větší množství vody a zajis-
tíme převoz do nemocnice. Ne-
vyvoláváme zvracení, došlo by 

k opětovné-
mu kontaktu 
chemikálie 
s jícnem.
Povrcho-
vé poleptání 
sterilně kry-
jeme.
Zdravotník 
informujeme 
o tom, o ja-
kou chemi-
kálii se jed-
nalo.
‹KACHENA› 

POLEPTÁNÍ JE ČASTÝM 
ÚRAZEM ZEJMÉNA V 
LA BORATOŘÍCH ČI NA 
STAVBÁCH. VZHLEDEM 
K TOMU, ŽE NĚKTE-
ŘÍ Z VÁS SE OBČAS LA -
BORATORNÍ PRÁCI VĚ-
NUJÍ, NENÍ ÚPLNĚ OD 
VĚCI VĚNOVAT TOMU 
PÁR VĚT. MOHLO BY SE 
VÁM TO HODIT.
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Byl jsem odsouzen nepodmíněně a 
trest jsem si řádně odseděl. Jak 
a kdy můžu požádat o výmaz z 

rejstříku trestů? Za jak dlouho žádost 
vyřídí? 
U nepodmíněných trestů odnětí svobody je 
pro výmaz z výpisu Rejstříku trestů nutné po-
žádat soud návrhem o tzv. zahlazení odsou-
zení - provádí se pouze takto, na žádost od-
souzeného, nikoliv automaticky. 
Soud vyhoví v případě, že jste vedl řádný ži-
vot po výstupu z výkonu trestu odnětí svobo-
dy, a to 3 roky při trestu do jednoho roku, při 
trestu nad jeden rok nepodmíněně řádný ži-
vot musíte vést 5 let - počítá se od faktického 
výstupu z věznice.
Návrh se podává soudu v místě aktuálního 
bydliště odsouzeného. V žádosti uveďte:
1) o jaký trest se jedná (který soud Vás po-
trestal, číslo jednací rozsudku, výměru tres-
tu), případně přiložte rozsudek nebo trest-
ní příkaz,
2) kdy jste trest vykonal (přiložte potvrzení o 
zaplacení, pokud jej máte)
3) skutečnosti svědčící o tom, že vedete od 
zaplacení trestu řádný život (např. pracov-
ní smlouva, nájemní smlouva na byt, popište 
péči o rodinu apod.). 
Pro to, jak rychle soud o vaší žádosti rozhod-
ne, není stanovena žádná lhůta. Rychlejšímu 
vyřízení žádosti by však mělo pomoci, pokud 
k návrhu přímo připojíte listiny, které proka-
zují Váš řádný život (např. pracovní smlouvu, 
posudek zaměstnavatele apod.).

Jak se maže záznam z výpisu 
RT, když jsem byl propuštěn na 
podmínku?

V případě podmíněného propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody je třeba nejdříve dosáh-
nout tzv. osvědčení se odsouzeného ve zku-
šební době podmíněného propuštění.
Soud, který vás podmíněně propustil, rozho-
duje do jednoho roku od uplynutí zkušební 
doby o tom, zda jste se ve zkušební době pod-
míněného propuštění osvědčil či nikoli. Ne-
rozhodne-li soud bez vaší viny ve stanove-
né roční lhůtě, má se za to, že jste se osvědčil, 
i kdyby tomu tak ve skutečnosti nebylo (tzv. 
osvědčení se ze zákona).

Teprve poté, co soud rozhodne o osvědčení ve 
zkušební době podmíněného propuštění (či 
poté, co nastane osvědčení ze zákona), může-
te podat žádost o zahlazení nepodmíněného 
trestu. Tato žádost se podává soudu, v jehož 
obvodu aktuálně bydlíte. V žádosti uvedete 
informace o svém odsouzení, o podmíněném 
propuštění a dále o vedení řádného života po 
propuštění z věznice (doložíte např. pracovní 
smlouvu, nájemní smlouvu apod.).

Kromě osvědčení se ve zkušeb-
ní době musíte současně splňo-
vat podmínku vedení řádného ži-
vota zákonem stanovenou. Doba 
je stanovena dle délky skuteč-
ně vykonaného trestu (v tom-
to případě se tedy počítá od 
podmíněného propuštění).
Pro žádost o zahlazení ne-
podmíněného trestu je 
tedy třeba vést řádný ži-
vot po dobu nejméně:
a) 3 let, jde-li o odsou-
zení (resp. výkon tres-
tu) do 1 roku, 
b) 5 let, jde-li o odsou-
zení (resp. výkon tres-
tu) převyšující 1 rok,
c) 10 let, jde-li o odsou-
zení (resp. výkon trestu) 
převyšující 5 let.

Objeví se v mém 
rejstříku trestů 
podmínečně 

zastavené trestní 
řízení? Ve zkušební době 
jsem se osvědčil.
Váš výpis z rejstříku tres-
tů je čistý. Údaje o podmíně-
ném zastavení trestního stíha-
ní se v něm ani nikdy neobjevi-
ly. Rejstřík trestů je vedl oddě-
leně pouze pro účely sledová-
ní toho, zda jste se ve zkušební 
době podmíněného zastavení 
trestného stíhání osvědčil.
převzato z www.wezeni.org
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VÝMAZ 
Z  REJSTŘÍKU 
TRESTŮ
Informace pro vás, kteří už jste 
několik let nebyli trestáni a stále 
máte potíž sehnat práci, protože 
máte „špinavý rejstřík“.
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Anketa: ZÁŽITKY Anketa: ZÁŽITKY 
 Kde jste byli 
a jak dlou-
ho?
Co bylo 
nejhorší?
Jak to bylo 
s dostupností 
drog?
Bylo na 
Vašem pobytu 
v base něco 
dobrýho? 

Na co jsme 
se ptali:

 Jan, 35 let    
Seděl jsem 
nejdřív rok 
a pak 2 roky. 

Nejhorší 
pro mne byl ten 
stísněný prostor. 
A taky psychickej 
nátlak od kreténů 
okolo.

Drogy? Občas 
něco bylo, ne 
pořád. Já měl 
akorát Tramal, 
ten mi doktor 
předepisoval

Nebylo mi 
to k ničemu, jen 
k tomu, že vím, 
že tam nikdy 
nechci. Pár lidí bylo 
normálních, který 
jsem tam potkal, 
třeba jeden vrah 
a tak….

 Diana, 22 let 
Byla jsem chvíli ve vazbě a pak pár měsíců ve výkonu. 

Nejhorší byla šikana od romek, mně jako bílé vyhrožovaly, dělaly 
psychický tlaky, chtěly majetky, nakonec jsem jim vždycky všechno 
dala. Taky měly na mě sexuální nároky, to bylo dost nechutný. 
Nepříjemný mi bylo, když nás bylo 8 na pokoji, a dvě si to tam hodně 
nahlas rozdávají. Bachaři byli OK, pomáhali mi i vychovatelé. 

Bylo mi to k tomu, že jsem se rozhodla odejít do léčby, nejdřív 
Červeňák a pak terapeutická komunita.

 Karel, 27 let 
Byl jsem rok v base. 
Docela to šlo. 

Nejhorší byly absťáky na 
začátku. Taky mně zkoušeli 
šikanovat cigáni, brali mi jídlo, 
nutili mě uklízet jim a prát. Šel 
jsem za vychovatelem a ten mně 
pomohl.

Dobrý z toho je, že jsem čistej 
a že se toho zatím držím. 

 Richard, 29 let 
Byl jsem pul roku ve 
výkonu. 

Nejhorší byla šikana 
od bachařů, někteří furt 
prudili a deptali mě.

Ztloustl jsem v lapáku 
22 kilo. Plus bylo, že jsem 
se zahojil, a taky, že to byl 
čas přemýšlet 
a rozhodnout se léčit. 
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Z VĚZENÍZ VĚZENÍ

 Jaromír, 31 let 
Byl jsem na 2 měsíce na NT - nástupu trestu, nechali si mne 
tam celou dobu. Člověk je tam jen číslo. 

Nejhorší byl jeden bachař, vypadal jako skinhead, nebo jejich 
sympatizant. Každou hodinu kontroloval, jestli nespím pod bílým 
(přes den se takhle spát nesmí) a prudil. Taky bylo strašný, že je tam 
jen jedna psychiatrička. Takže když v pátek nastoupil kámoš, kterej byl 
na velký dávce metadonu, tak krizoval až do středy, než ona přijela a 
meťák mu předepsala. 

Drogy tam šli v pohodě sehnat, já měl od doktorky Riváče a ty jsem 
měnil za metadon, toho tam bylo dost. Jinak tam šla sehnat tráva, piko. 

Dobrý bylo, že to byl čas přemýšlet, představoval jsem 
si, že začnu jinak, budu hodnej na svou ženskou a tak.

 Roman, 25 let 
Mám za sebou nejdřív 2 roky a pak rok. 

Nejhorší pro mě bylo psycho z toho, 
že jsem zavřenej, hlavně když jsem mohl 
jen hodinu na vzduch. Když jsem byl 
na toxičce, tak to bylo lepší, byli jsme 
skoro pořád venku - chodili jsme ven hrát 
fotbal, taky šipky, fotbálek, badminton, 
petanque. 

Ve vězení je drog mnoho, ale dražší, 
co koupíš na Muzeu za 200, za to tam 
dáš 500. Ale na druhou stranu to seženeš 
rychleji než venku. Kolikrát, když jsem 
venku krizoval, tak jsem chtěl být zpátky, 
tam stačilo zavolat a hned ti někdo něco 
hodil přes okno. Dokonce se tam i vařilo 
piko. Každopádně bylo jednoduchý mít 
v base mobil, pronášeli ho i bachaři, jen 
když jej u tebe našli i se simkou, byly za 
to velký sankce. 
Mám i drsnou historku: “Můj kamarád 
pronášel v zadku mobil, takovej starej 
velkej Alkatel a na detektoru kovů “zvo-
nil”, tak ho nechali procházet tam i zpát-
ky a furt nemohli přijít na to, jak je to 
možný....

Michal, 40 let
5 let s ostrahou. 

Nejhorší bylo soužití. Zažil jsem pokus o zneužití od 
dalších vězňů na pokoji. Tam je znásilnění dost častý.

Jinak ve vězení jsem bral furt, materiál jsem dostával přes 
návštěvy a přes bachaře. Měl jsem 3 svoje jehly, ty jsem točil. 

Basa není nic dobrýho, o něco lepší byla snad jen toxička, 
tam to aspoň k něčemu vedlo. 

od ddddddddokokokokokokokokokokokkktotototoototottototototototoorkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrk
doststtstststtt..... . . . JiJiJiJiJiJiJJiJiJiJiJiJiJiJinnnnnnnananananakkkkkkkk tam šla 

mýšýšýšýšýšýšýššýšýšýšllllllllelleletttttt ppppppp ppřřřeřeřeřeřeřeřeřeřeřeeddsdsdsdsdsdsd tatatataaatataaatavovovovovovovvvvv vav l 
skokokokokokooooou u u u uuuuu aaaa a tatatataatatataakkkkkkkk

hali si mne

, nebo jejich 
ím pod bílým 
rašný, že je tam 
l kámoš, kterej byl 
než ona přijela a 

em 
o

tí od 
ý.

stával přes
sem točil.

n toxička,

kkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyy RRRRiRiRiRiRiRiRiRiRi ááááváváčččččeče aa tttyy y y yyyyy jsjsjsjsjsjsjsjsj eeeeeme
sehnat tráávavavaaaaaa, ,, pipipipipipippipipppp kokokokokokokokokokokok . .... ..

jsem 
kk.k.k.k.k.

‹ALA›
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 b Jsem ve vězení. Než 
jsem se sem dostal, bral 
jsem drogy. Až se dosta-
nu ven už brát nechci. 
Co mám dělat?
Záleží na tom, jestli „je člověk se-
brán na ulici“ a nebo ví o termí-
nu nástupu a má čas se na výkon 
trestu připravit.

b Co to znamená 
připravit se na výkon 
trestu?
Ideálně kontaktovat nebližší dro-
govou službu, tj. terén, káčko 
nebo přímo specializovaný pro-
gram drogové služby ve vězení. 
Od nich chtít informace co výkon 
trestu obnáší (pokud jste ještě ve 
vězení nebyli) a informovat se o 
možnostech zařazení na odděle-
ní, která se zaměřují buď na léč-
bu nebo vzdělávání a práci v rám-
ci výkonu trestu. Pokud člověk 
před nástupem trestu dochází do 
ambulantní léčby, substituční léč-
by, či k psychiatrovi, je výhodné 
požádat o lékařskou zprávu o do-
savadní léčbě a zdravotním sta-
vu. Zvýší se tak šance pro zařaze-
ní do vězeňského programu sub-
stituce nebo do léčebného pro-
gramu ve vězení. 
Když se člověk dostane do vazeb-

ní věznice tak, že jej policie se-
bere na ulici, může požádat přes 
pracovníky věznic o kontakt s ex-
terními pracovníky Drogové služ-
by ve vězení - pokud do dané věz-
nice docházejí. 

b A jak se dá dostat do 
léčebných programů ve 
vězení?
Žádost o zařazení do léčebného 
programu ve vězení je možné po-
dat po vynesení rozsudku sou-
dem. Sociální pracovnice nebo 
vychovatel ve vazbě s tebou žá-
dost projde a zařídí její podá-
ní. Léčba ve vězení je možná jen 
v několika věznicích, a rozdělu-
je se podle toho, zda je člověk od-
souzen do věznice s ostrahou (C) 
– Plzeň Bory, Příbram – Bytíz,  
nebo dozorem (B) např. Nové 
Sedlo, Všehrdy. 
Kromě léčby je možné podat žá-
dost o tzv. bezdrogovou zónu, 
která je v každé věznici a zname-
ná vyšší ochranu před možností 
získat drogu. 
Základní podmínky pro zařazení 
do „toxičky“ jsou:
trest 12 měsíců a více
neužívání psychiatrických léků.
Žádosti o zařazení schvaluje vě-
zeňská služba s ohledem na ka-

oSMoTÁZEK
PROHONZU ŠÍPA Z CENTRA 

PRO OSOBY V KONFLIKTU 
SE ZÁKONEM – COKUZ 
SANANIM
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pacitu jednotlivých oddělení ve 
vězení. Žádost je možné podat 
opakovaně. 

b Jak vypadá léčba 
ve vězení na takzvané 
„toxičce“? 
V tomto programu sice nemá člo-
věk možnost pracovat, tedy vy-
dělat si nějaké peníze. Výhodou 
jsou ale příjemnější pobytové 
podmínky - menší počet lidí na 
cimře, která připomíná spíš uby-
tovnu než vězení. Taky je tu vět-
ší nabídka různých aktivit, např. 
volnočasové programy, skupiny, 
cvičení nebo vzdělávání v oblas-
ti drog.

b Léčba na „toxičce“ se 
mi blíží ke konci a řeším 
co dál. Z předchozího 
života mám jen dluhy, 
nikdo z příbuzných mi 
nic nedá. A když se 
vrátím do města, kde 
jsem žil, hrozí, že do 
toho spadnu znovu, 
protože znám jen lidi co 
berou. Co mám dělat?
Nejdůležitější je nepodcenit plá-
nování a přípravu života po pro-
puštění z vězení. Vyžádat si kon-
zultace sociální pracovnice na 

toto téma a hlavně být v tom ak-
tivní, protože nikdo za tebou ne-
přijde sám od sebe. Ideální je za-
čít to řešit aspoň půl roku před 
propuštěním.

b Co pro mě může 
sociální pracovník/ce 
udělat?
Má možnost zařídit ti doklady 
(občanský průkaz, kartu VZP). 
Může předjednat kontakt se so-
ciálním pracovníkem v místě 
bydliště, kvůli vyřízení sociál-
ních dávek a registraci na úřadu 
práce. To je mimochodem prv-
ní krok, který by měl člověk po 
výstupu z výkonu trestu udě-
lat. Může také pomoci s hledá-
ním zařízení odborné péče to 
znamená pobytové či ambulant-
ní drogové léčby nebo doléčová-
ní. Také tě může spojit s někým, 
kdo poskytuje drogové služby 
ve vězení. Výjimečně pomůže 
najít ubytování a práci. 

b Jaká pobytová 
drogová léčba připadá 
v úvahu, co proto a co 
zato?
Pokud se člověk nemá kam vrátit 
a není si jist, že zvládne nebrat, 
měl by si vyjednat nástup do léč-

by či komunity. Léčbou se rozu-
mí psychiatrické léčebny (např. 
PL Červený Dvůr, Bohnice), kte-
ré nabízejí léčebný program na 3 
až 6 měsíců. Výhodou je, že tako-
vý program je hrazen plně zdra-
votní pojišťovnou - pokud doloží-
te, že jste v hmotné nouzi. Jinak 
se platí 60 Kč na den. Léčba v te-
rapeutické komunitě trvá 6 až 12 

měsíců. Zde se platí v různé míře 
s ohledem na sociální situaci. V 
některých komunitách se place-
ní dá „utáhnout“ ze sociálních 
dávek, jinde je to výrazně více. A 
ani v jednom typu si během léčby 
nejde vydělávat…

b Co to je doléčování 

a jak vypadá?
Doléčovací programy – tzv. ná-
sledná péče uznávají léčbu ve vě-
zení na toxičce jako splnění pod-
mínky pro vstup do programu 
s chráněným bydlením. V praxi 
to pak vypadá tak, že v doléčová-
ku může člověk bydlet, musí se 
ale také účastnit individuální a 
skupinové terapie, má pevný pří-

chod domů, musí abs-
tinovat a pravidelně 
se podrobovat testům 
na přítomnost drog. 
Zároveň může (a je 
to po něm požadová-
no) mít práci, kterou 
si sám sežene, nebo 
mu s tím pomohou te-
rapeuti doléčovací-
ho centra. Doléčování 
se platí podobně jako 
v komunitě, za bydle-
ní se platí snesitelné 
nájemné. Doléčová-

ní je kvůli omezené kapacitě po-
třeba řešit také dlouho dopředu 
(min. půl roku).  

V rámci léčby a doléčování se 
také řeší dluhy a resty z doby, kdy 
jsi bral, a příprava na možnosti 
rekvalifikace, vzdělání a dalšího 
pracovního zařazení.           ‹ALA›
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Možná jste 
někdy 
zahléd-
li člově-
ka s po-

tkanem na rameni, jak si 
to špacíruje městem nebo 
hromadnou dopravou, za-
tímco myšák se způsobně 
drží svého majitele, jako 
by byl jeho nedílnou sou-
částí.Pokud netrpíte fó-
bií z hlodavců, musel vás 
tento tvoreček dozajista 
zaujmout. Potkan je totiž 
velice milé a inteligentní 
zvíře, sympatické, čistot-
né, vládnoucí silným soci-
álním cítěním a schopnos-
tí se učit.

Proč ho někteří stále ne-
dokáží ocenit? Snad díky 
temné minulosti, která 
potkany a krysy 
provází. Tito 
hlodavci 

pocházejí z Asie. Postup-
ně se zabydleli v Evropě a 
Austrálii, do Ameriky při-
pluli na lodích, jakožto 
černí pasažéři. Přisuzova-
la se jim vina za morovou 
pohromu (14. až 18. sto-
letí v Evropě), nicméně, 
dnes již známe pravé viní-
ky epidemie – blechu pře-
našečku a katastrofické 
hygienické návyky tehdej-
šího světa. 

Vraťme se na chvíli 
do školních lavic 
a připomeň-
me si bio-
logické 
za-

řazení: Kmen: stru-
natci, podkmen: ob-
ratlovci, třída: sav-
ci, řád: hlodavci (stej-
ně jako krysa), čeleď: 
myšovití.

Předkem všech potka-
nů byl potkan divoký. 
V 19. století započal 
cílený chov laborator-
ních potkanů a myší. 
Přírodní potkan má 
nejčastěji hnědou, 
žemlovou nebo šedo-
černou barvu. Šlech-
tění myšáci se mohou 
pyšnit například kré-
movou, černou, mod-
rou, bílou (s černý-
ma nebo červenýma 
očima) i strakatou 
formou. Vyšlechtě-
ny byly již i varianty 
bez srsti (tzv. nunu), 
dumbo (malé, leg-
rační uši), s dlouhým 

chlupem aj. 
Potkanům je nejlépe ve 
skupině, proto je vhodné 
chovat dva jedince stej-
ného pohlaví z totožné-
ho vrhu. Samotného myš-
áka by si měl pořídit jedi-
ně člověk, který mu bude 
věnovat maximum času. 
Potkan jej přijme jako 
„velkého myše“, součást 
svojí rodiny.

Zaujalo vás popisované 
zvíře? Chcete vědět, kde 
se dá opatřit, jak zvlád-
nout jeho výživu, sociali-
zaci a zdraví? Potom vy-
čkejte na pokračování. 
Příští řádky věnujeme zá-
sadám péče a ochočová-
ní. Popíšeme hierarchii a 
rodinné vztahy. A přede-
vším – pochopíme chová-
ní a řeč potkanů.      ‹ANDY› 
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TERÉNNÍ PROGRAMY 
SANANIM 

mail: street@sananim.cz
Pohybujeme se kaž-

dý všední den od 14:00 
do 17.00 a od 18:00 do 
19:00 v centru Prahy.

NABÍZÍME: 

b distribuci injekčních stříkaček, doplňků 
a zdravotnického materiálu

b první pomoc a minimální zdravotní 
ošetření

b poradenské služby a krizovou inter-
venci

b informační materiály včetně časopisu 
Dekontaminace

b zprostředkování služeb jiných zařízení

Kontakt je možné si domluvit 
na telefonu: 603 209 948, nebo po-
kud se pohybujete na Praze 13 na čísle: 

774 002 235.

DENNÍ STACIONÁŘ 
SANANIM

Janovského 26, Praha 7, 
605212175, 220803130

MOTIVAČNÍ SKUPINA
Přemýšlíš, jak dál naložit sám se sebou? Uva-
žuješ o léčbě? O detoxu či substituci? Potřebu-
ješ pomoc při kontaktech s úřady nebo splácení 
dluhů? Nebo jen neví jak dál a hledáš nějakou 
novou  možnost jak zkusit něco změnit? 
Kažé úterý a čtvrtek od 10.30 do 12.00 
 v Denním stacionáři Sananim. 

PROGRAM  PRO TĚHOTNÉ 
ŽENY A MATKY S DĚTMI
Jsi těhotná nebo máš dítě? Chceš vědět, ja mů-
žeš svému dítěti i sobě pomoci? Hrozí ti problé-
my s úřady? Bojíš se, že o dítě přijdeš? Nevíš si 
rady? Uvažuješ o změně nebo léčbě? 
Zavolej nebo rovnou přijď vždy v úterý od 9 
do 16 h.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SANANIM, VYDÁVAJÍCÍ ČASOPIS 
DEKONTAMINACE, JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH NESTÁTNÍCH 
ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE, POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY 

V OBLASTI PÉČE A LÉČBY ZÁVISLOSTÍ NA NEALKOHOLOVÝCH DROGÁCH. 

PRO AKTIVNÍ UŽIVATELE DROG  A LIDI PŘEMÝŠLEJÍCÍ 
O LÉČBĚ JSOU URČENY TYTO SLUŽBY: 

KONTAKTNÍ CENTRUM 
SANANIM

Osadní 2, Praha 7,  tel. 283 872 186, 
mail: kacko@sananim.cz

PROVOZNÍ HODINY: 
Provozní hodiny:
Út - Pá 9.00 - 20.00
So - Po 13.00 - 20.00
Kontaktní místnost 13.00 - 18.00

NABÍZÍME: 

b výměnný program injekčních stříka-
ček a doplňků,

b informace o bezpečném braní a bez-
pečném sexu

b předléčebné poradenství

b zprostředkování všech typů ambu-
lantní i rezidenční léčby (včetně detoxi-
fikace)

b základní zdravotní ošetření

b testy na infekční nemoci
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Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního 
injekčního náčiní, distribuce informací o věcech spojen-

ých s užíváním drog, základní zdravotní ošetření, případně 
hygienický a potravinový servis.

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický 
materál, základní ošteření, poradenství, krizová inter-

vence, sociální práce, první pomoc. Informace o léčbách, 
bezpečném užívání drog, bezpečném sexu.

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

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

PRAHA - STREETWORK DROP-IN, 
tel.: 731 315 214
Po – Pá 12 – 18 Centrum, Praha 5
Po, Čt 22 – 24 Hlavní nádraží
So, Ne 14 – 16 Centrum

PRAHA - TP ESET – HELP,  
tel.: 721 240 191
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4

BRNO - TP PODANÉ RUCE, 
tel. 776 377 734; Po – Út 13:00 – 19:00, 
Pá – So 13:00 – 22:00

ČÁSLAV, ČESKÝ BROD, KOLÍN, KUTNÁ 
HORA,  PEČKY, ZRUČ NAD SÁZAVOU - 
OS. PROSTOR tel. 777 65 00 30 

BAKOV NAD JIZEROU, MLADÁ 
BOLESLAV, MNICHOVO HRADIŠTĚ, 
ČELÁKOVICE, BRANDÝS NAD LABEM, 
BE¬NÁTKY NAD JIZEROU
CTP SEMIRAMIS tel.: 728 245 196, 

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

HRADEC KRÁLOVÉ A OKOLÍ - TP LAXUS-
tel.: 776 626 309

PARDUBICE, CHRUDIM, PRACHOV-
ICE, SKUTEČ, HLINSKO, PŘELOUČ, 
CHVALETICE, PROSEČ TP LAXUS O.S.. 
tel. 774 626 302

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČESKÁ TŘEBOVÁ, 
LANŠKROUN, LETOHRAD, KRÁLÍKY, 
ŽAMBERK, VYSOKÉ MÝTO, LITOMYŠL, 
SVITAVY, POLIČKA, MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ - TP LAXUS  
tel. 774 626 301

OLOMOUC, ŠTERNBERK, LITOVEL TP 
PODANÉ RUCE 
Olomouc,  tel. 776 778 132; Šternberk, 
Litovel, tel. 776 778 263

ČESKÉ BUDĚJOVICE, TÝN NAD VLTAVOU
JIHOČESKÝ STREETWORK
tel: 723 527 512

K- CENTRUM SANANIM 
Osadní 2, Praha 7, tel.: 283 872 186
So – Po 13 – 20
Út – Pá 9 – 20
Kontaktní místnost 13 – 18

DROP IN 
Karolíny Světlé 18, Praha 1, 
Tel.: 222 221 431, Po – Čt 9 – 17:30, 
pá 9 – 16 

STAGE 5 
Mahenova 4, Praha 5, St – Ne 13 – 18 
(kontaktní i výměnná místnost) 
Tel.: 257 217 871, 605 319 926 

K- CENTRUM BRNO 
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524
Po–Čt 9–18, Pá 9 – 15

K- CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ 
Pospíšilova 698, Tel. 495 513 977
Po-Pá 9-18 (kontaktní místnost 13-18 
hod.)

K-CENTRUM PARDUBICE
Češkova 2701, Tel.: 466 265 207
Po-Pá 9-18 (kontaktní místnost 

13-18 hod.)

K- CENTRUM CPPT PLZEŇ
Havířská 11, tel. 377 421 374,
731 522 288, Po - Pá 10 - 18 
kontaktní místnost Po,St,Pá 12-15 hod

K- CENTRUM KOLÍN 
Kutnohorská 17, tel.: 321 71 50 04, 
mobil: 777 847 071, Po - Pá 10 - 18

K- CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 47/13, 
Tel.: 475 211 483, 475 210 626, 
Po – Ne: 14 – 18 

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

K- CENTRUM NYMBURK 
Velké Valy 995, Tel.: 325 514 424 
Po – Čt 10 – 17, Pá 10– 16 

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

K– CENTRUM HÁJEČEK 
České Budějovice, F.A. Gerstnera 2, 
Tel.: 386 350 169 
Po-Pá 10-18,  Ne 15 – 17
 (pouze výměna)

místo pro Váš kontakt:

DEKO_1/2009.indd   24 12/4/09   1:19 PM


