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Líbí se Vám časopis Dekontaminace?  
Rádi byste se dostali ke starším 

číslům, která již nejsou k dispozici? Máte 
šanci. Dekontaminace má totiž od září 
2010 své webové stránky. Díky podpoře 
firmy Johnson and Johnson vznikl we-
bový portál www.edekontaminace.cz, 
na němž najdete ke stažení všechna 
čísla Dekontaminace. Navíc jsou zde i 
spřátelené časopisy Intoxi (který vydává 
bratislavský Odyseus a Prostoros (který 
vydává o.s. Prostor v Kolíně). Dohromady 
je to spousta zajímavého a poučného 
čtení pro lidi, kteří berou drogy.

Máte-li zájem o informace 
o méně rizikových 

způsobech užívání drog nebo 
o další zprávy z života toxikomunity, stačí 

jen se dostat na web a zaregis-
trovat se 

na webových stránkách www.edekon-
taminace.cz. Pokud nemáte přístup na 
internet, v některých menších kontakt-
ních centrech jsou počítače s připojením 
k dispozici. 

Pokud se 
chcete zapo-
jit do tvorby 
časopisu 
Dekon-
taminace, 
budeme 
rádi! Stačí 
poslat Váš 
text na mail 

<ALA>

SOciÁLNÍPORaDeNStVÍUžitečné rady a kontakty...

INFO 
O DROGÁCH
Přehled typů, účinků  

a nebezpečí.

DROGY& 
ZÁKON

Zákony a sou-

visející předpisy, 

týkající se drog.

HaRm ReDuctiONRady, návody  
a vysvětlení jak  snížit rizika.

DEKONTAMINACE na netu Webové stránky www.edekontaminace.cz v provozu!  

 Všechna čísla od roku 1996 ke stažení!

MnožStVí 
„Větší než 

Malé“ je: Více než: 
1g kokainu • 1,5g 

heroinu • 2g pervitinu 
• 15g marihuany • 4 tablety 

extáze (nebo více jak 0,4g 
prášku) • 4g hašiše • 5 
papírků (tripů) LSD •  

40 lysohlávek

Nový zákon, nové ceny…. Slýchávám 
tenhle slogan z rádia už nějakou dobu. 
Firma - growshop, která si platí vysí-
lací čas, legálně prodává, dejme tomu, 

technické prostředky k výrobě drog – k takzvanému 
indoor pěstování velmi potentního konopí. Tento 
growshop, totiž zapomíná uvést jisté souvislosti. 
Pochopitelně. Účelem reklamy je 
vytahat peníze ze zákazníků. 
Žádný nový zákon, který by 
umožňoval legální indoor 
pěstování konopí totiž 
neexistuje. Firma hraje na 
obecnou neznalost zákona. 
Podle něj, mimo jiné, může 
být postižen i člověk držící 
„předměty k výrobě“ – což 
taková „skříň“ rozhodně je.

Tohle je příběh z ulice. 
Partička mladíků postává 
v průchodu a pokuřuje „brčko“, jointa, 
špeka, ganju, skéro, prostě trávu – mari-

huanu. Přistoupí k nim policejní hlídka. Celou 
skupinku zlegitimuje, zapíše si jejich údaje. Ode-
bere jim „brčko“ a postaví ke zdi, kde je důkladně 
„prošacuje“. Mladíci hlasitě odporují, vykřikují hesla 
o policejním státu, policejní zvůli a podobně. Jeden 
z mladíků protestuje s tím, že užívání drog je legální. 
To mu policista potvrdí. Mladík nechápe o co jde. 
Policista vysvětluje: „Pane, kouřit sice můžete, ale 
nesmíte mít marihuanu v držení.“ „Držení drog je 

protiprávní jednání.“ Otazníky v mladíkově tváři 
nabývají velikosti… „Ale v rádiu říkali…“ Policista 
odpoví: „To je mi jedno.“ Máte prokazatelně u sebe 
marihuanu zabalenou do cigarety, další jsme našli u 
vás v batohu.“ „Budete předvolán k přestupkovému 
řízení, drogy které jsme našli budou poslány na 
expertizu.“ Buďte rádi, že vás nebudeme stíhat za 
šíření toxikomanie.“ „Takhle může být kvalifiková-

no i pouhé předávání jointa.“ 

Pamatujte na to, že jakákoli jiná 
manipulace s drogou, tedy i mari-
huanou a extází, než konzumace, 
je nezákonná. Zákon o kterém si 

spousta lidí myslí, že „legalizuje“ držení, ve 
skutečnosti pouze definuje množství drogy, 

které když u vás policie najde, bude kvali-
fikovat jako přestupek, nikoli jako trestný 

čin. Pokud u sebe budete mít množství „menší 
než malé“, o drogy přijdete a budete předáni 

do přestupkového řízení a patrně zaplatíte pokutu. 
Pokud bude množství „větší než malé“, bude na vás 
podáno trestní oznámení, a hrozí vám vězení. Takže 
až vyrazíte zase někam pařit a budete si chtít "něco 
vzít", počítejte s tím, že když vás chytí, může se vám 
stát něco podobného jako mladíkům z ulice.

Vše nejlepší do  
nového roku

<TRMX>

redakce: 
Aleš Termer (TRMX) - 

šéfredaktor 
Aleš Herzog (ALA) - redaktor
BlAnkA PeTrošová (BLKO) - 

redaktorka, korektorka
káčA černoHorská 
(KACHENA) - redaktorka

HAnA lAurenTová (HANA) 
redaktorka

FiliP škuTA - redaktor
grafika

www.xichtu.com 
náklad 

5500 ks

Poděkování patří všem, kteří 
se na přípravě tohoto čísla 

Dekontaminace podíleli
 
 

finančně podpořeno radou 
vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky  
a grantem firmy  

Johnson and Johnson“

Nový zákon

dekontaminace@sananim.cz    



Akutní 
účinky 

Účinná dávka MDMA 
začíná u 30 - 40 mg, běžné 
dávkování se však pohy-
buje okolo 60 - 100mg. 
Mechanismem účinku 
je zvýšené vylučování 
neurotransmiterů 

(mozkových přenašečů) 
serotoninu, noradrenalinu 

a dopaminu. Při perorálním 
užití účinek nastupuje asi po 

20 - 40 minutách (individuální). 
Na počátku se může dostavit nevol-
nost, průjem, závratě či kolapsové 
stavy. Hlavní účinek nastupuje asi 
po 60 - 90 minutách a vydrží cca 
3 - 6 hodin (podle dávkování), je 
charakterizován výraznou euforií, 
pocity štěstí, míru a lásky, zvýšenou 
komunikativností, pocitem radosti 
z kontaktu, odbourávají se zábrany, 
dostavují se pocity harmonie, pocity 
vcítění se do druhých (empatie). 
Extáze je bezpochyby i silným 
afrodiziakem, nicméně může 
způsobovat poruchy erekce. Někdy 

však může po extázi dojít i k roz-
voji strachu, úzkosti a paranoie. Po 
tělesné stránce je možné pociťovat 
mravenčení v těle, zvýšenou aktivi-
tu, bývá snížený práh bolestivosti, 
nechuť k jídlu a motorický neklid. 
Po užití MDMA dochází ke vzestupu 
tělesné teploty a k výraznému 
pocení s velkými ztrátami tekutin 
a solí z organismu. Tento efekt je 
ještě umocněn prostředím (vysoká 
teplota v klubech, intenzivní tanec). 
Dále typicky dochází ke zvýšení 
krevního tlaku a tepové frekvence, 
rozšíření zornic, suchu v ústech, 

skřípání zuby, mohou se objevit 
bolesti hlavy a  svalové křeče,  
Největším rizikem MDMA je rozvoj 
tzv. serotoninového syndromu 
charakterizovaného přehřátím 
organismu (teploty až nad 40°C), 
rozvratem vnitřního prostředí 
s dehydratací, bezvědomím a 
vysokým rizikem úmrtí. Riziko 
serotoninového syndromu se 
zvyšuje zejména je-li MDMA 
kombinována s látkami majícími 
aktivitu inhibitorů monoamino-
oxidáz (IMAO), jako jsou některá 
antidepresiva (trancylpromin, 
moclobemid) či drogy (parametoxy-
amfetamin (PMA), 4-methyltioam-
fetamin (4-MTA) apod.).  

DlouhoDobé 
účinky
V důsledku drastického úbytku neu-
rotransmiteru serotoninu v mozku,  
bývají uživatelé extáze 2 dny po 
užití depresivnější, nespolečenští, 
nepříjemní a bez dobré nálady. 
Přispívá k tomu i nedostatek spánku 
a převrácení biologického rytmu 
(celou noc protančí). Hlavním 
dlouhodobým účinkem MDMA 
při pravidelném užívání je rozvoj 
úzkostných a depresivních příznaků 
a zhoršení krátkodobé paměti, 
pozornosti, soustředěnosti. Může 
se objevit tělesné vysílení, poruchy 

spánku, 
narušení 
žaludeční sliznice, 
poškození funkce ledvin a činnosti 
jater. Na extázi může vzniknout i 
psychická závislost. 

Bezpečnější 
užití 
Při zvýšeném krevním tlaku, pro-
blémech se srdcem, poruše funkce 
štítné žlázy, nemoci jater, problé-
mech oběhového systému, astmatu 
či epilepsii, v těhotenství a pokud 
kojíte, je třeba považovat MDMA za 
zapovězenou substanci.  Základním 

MDMa je něco jako hrázný, který 
uvolňuje stavidla rybníku. Způsobuje 
masivní vylití serotoninu (hormon, který reguluje náladu) a dopaminu (psychostimulátor) z tkání a mozku. 
a když masivní, tak opravdu masivní -množství těchto látek v mozku se rázem sníží až o 80 %. co to s vámi 
udělá, víte nejlíp - ostatně právě kvůli těmhle pocitům to berete. Doprovodné projevy jako svírání čelistí 
(pomůže žvýkačka), pocení, sucho v ústech, zvýšení tepové frekvence, bušení srdce, hyperaktivita, někdy 

zvracení a bolesti svalů jsou nutnou obětí umělé pohodě...

ExtázE • xtC • Extoška • pilulE • koulE...
mdma

 

Extáze neboli 3,4 – 

metylendioxymetamfetamin 

(MDMA)  byla syntetizována roku 

1914 jako nedůležitý vedlejší produkt při 

vývoji látky snižující chuť k jídlu (anorek-

tikum). V 60.-80. letech 20. století pak byla 

omezeně používána v psychoterapii. Ve stejné 

době se datují počátky jejího zneužívání. 

Bývá distribuována v tabletách, kapslích 

nebo jako bílý krystalický prášek. 

Užívána je převážně perorálně 

(ústně), méně často se 

šňupe. 

ExTázE

pma (parametoxy-amfetamin) má podobné 
účinky jako LSD nebo mDma, ale 

pro svou hodně vysokou toxicitu se 
nikdy nestal populární drogou. Intoxi-

kace se projevuje nevolností, zvracením, 
zvýšeným 

tepem, 

horečkou a 

křečemi 
svalů. 

Účinek 

se dostavuje 

po 45-120 

minutách, 

takže 

opět můžeš 

nabýt 
dojmu, že extáze, kterou sis dal, byla slabá. 
Jestli se nechceš pře-dávkovat tímhle hu-
musem, který se k mDma přidává, nebo 
jej dokonce úplně nahrazuje (protože 
jeho výroba je levnější), NEBER další 

piluli. Jsou prokázaná úmrtí na 
extázi, která obsahovala pma 

PMA



pravidlem je pravidelně popíjet 
nealkoholické nápoje nejlépe s ob-
sahem minerálů, aby se předešlo 
dehydrataci (půl litru každou půl 
hodinu) a dělat hodně krátkých 
přestávek ve fyzické aktivitě 
(tanec), aby se organismus 
nepřehřál. Pozor ale, při vypití 
mnoha litrů tekutiny naráz 
však může naopak dojít k roz-
vratu iontového hospodářství 
organismu a k závažným stavům 
s bezvědomím a křečemi končících 
někdy i úmrtím. Není vhodné kon-
zumovat MDMA v případě špatné 
nálady a pokud není člověk s lidmi, 
s kterými se cítí dobře a kterým 
důvěřuje. Rozhodně není dobré 
užívat více tablet extáze v průběhu 

večera nebo je mezi s sebou 
kombinovat. Po odeznění účinků 
extáze je užitečné mít u sebe přísun 
vitamínů, nebo antioxidantů, je 
možno jimi mírnit neurotoxicitu a 

částečně i nepříjemný „dojezd“. 
 

FAke 
tABlety 
extáze 
 Lidé běžně užívají více 
než-li jednu tabletu 
extáze za večer (2-3, 

není výjimkou i více jak 
5 tablet); tento způsob je 

sám o sobě velmi rizikový, 
o to více v případě že je 

kombinováno více druhů tablet. 

Kombinace MDMA s jinými látkami
MDMA se kombinuje téměř se všemi látkami, rizika těchto kombinací jsou leckdy 

obtížně předpověditelné. Kombinace extáze s jinou drogou je dokonce častější než-
li její užití samotné, mezi jednu z nejčastějších kombinaci patří bezpochyby MDMA 

+ alkohol + kokain + kanabis

MDMA + Alkohol: obojí odnímá tělu vodu, vysoké nebezpečí dehydratace, významně 
zvyšuje akutní toxicitu extáze, snižuje se imunitní reakce organizmu, díky stimulačním účinkům 
MDMA jsou často konzumovány významně větší množství alkoholu 

MDMA a stimulanty:  zvyšují se stimulační účinky na úkor euforizujících, výrazně se 
zvyšuje riziko serotoninového syndromu a toxicity zejména pro srdce a cévy (zvýšení krevního 
tlaku, poruchy rytmu, infarkty myokardu, mozkové příhody) a játra

MDMA + Marihuana: mohou se objevovat kolapsové stavy s motáním hlavy a eventuelně 
i pády s krátkodobou ztrátou vědomí (zejména při postavení se) v důsledku náhlého poklesu 
krevního tlaku (ortostatická hypotenze), psychický účinek MDMA může být výrazně zesílen a 
nabýt až halucinogenních rozměrů 

MDMA + halucinogeny (LSD, halucinogenní houby...): tzv. candyflipping, 
jejich psychické účinky se mohou posilovat, vzájemně prolínat, jsou obtížně předpověditelné, 
bývají přítomny intenzivní halucinace, může se objevit úzkost, paranoia, záchvaty smíchu, riziko 
toxicity MDMA se s běžnými halucinogeny nezvyšuje

MDMA + gamahydroxybutyrát (GHB) nebo jeho analogy (GABA, 
spironolakton...): riziko bezvědomí se zvracením, možností pádu a vdechnutí zvratků, 
útlumu dechu a srdce s rizikem úmrtí, mohou se objevit epileptické křeče 

Nejčastější příčinou závažných 
zdravotních komplikací a úmrtí 
je záměna MDMA za zvláště 
nebezpečné syntetické drogy nebo 
ještě spíše jejich kombinace (např. 
PMA, 4-MTA, DOB, DOI, 2C-T-7). 
Ty se mohou vyskytovat v některých 
tabletách vydávaných za extázi. 

Zejména v poslední době se na 
trhu objevuje stále větší množství 
tablet extáze (10-30% tablet), 
které jako účinnou látku MDMA 
neobsahují, přičemž na první 
pohled jsou nerozlišitelné od tablet 
s MDMA. Mohou obsahovat jak 
látky, u kterých není výrazné riziko 
při jejich užití (například léky proti 
teplotě nebo kašli), tak ale i výše 
zmíněné nebezpečné substance, 
vyskytují se i tablety s anaboliky 
(steroidními hormony). Stále 
častěji se setkáváme s tabletami 
obsahujícími syntetické piperaziny 
(např. meta-chlorofenylpiperazin 
(mCPP)). Výše zmíněné syntetické 
drogy mohou mít odlišné účinky od 
MDMA, mohou být i halucinogenní 
a některé mají výrazně opožděný 
nástup účinku (až 2 hodiny). 
Některé z těchto tablet je možné 
zakoupit i přes internet, kde často 
bývají deklarovány jako BZP free 
(bez obsahu benzylpiperazinu). O 
piperazinech je další článek v tomto 
časopisu.

<IRA> a  saferparty.cz 

DOB 

je silný halu-

cinogen, který v nízkých 

dávkách vyvolává pocity 

sounáležitosti. Je dost silný - ob-

vyklá dávka se pohybuje v rozmezí 

1 až 5 mg, smrtelná dávka je 15 mg. 
Nabíhá 

teprve po 3-4 

hodinách a 

účinek trvá 24 

hodin. Proto 

NIKDY NEBER další extázi, když se 

účinek nedostaví do tradičních 

30-60 minut - může v ní být 

DOB a můžeš se snadno 

předávkovat.

DOb

DXM 

(dextrometh- 

orfan) se používá na 

kašel. Ve vysokých dávkách 

vyvolává halucinace, mimotělní 

pocity apod. Protože DXM i MDMA ro-

zkládá stejný jaterní enzym, znamená to 

pro játra dvakrát 

tak vyšší zátěž 

snížit množství 

těchto dvou látek 

na přijatelnou 

úroveň. Zvyšuje se riziko předávkování, 

kolapsu organismu a úmrtí. Po tabletě, 

která obsahuje DXM, často přicházejí 

závratě, svědění kůže, neschopnost 

tancovat. Dostaví-li se takové 

pocity, rozhodně NEBER 

další tabletu.

DxM



B
yl večer. Za okny mého 
pokojíku už se proháněl 
vítr, co byl ještě včera v 
ruských stepích. Okna 

úřadu, co je přes ulici, už nesvítila 
a já jsem byl o to víc sám. Vzal jsem 
do ruky knížku, jednu z mnoha co 
doma mám, a chystal jsem se číst. 
Mezi listy cosi zašustilo a k mým no-
hám dopadla malá obálka z bílého 
papíru. Odložil jsem knihu, zdvihl 
obálku ze země a otevřel ji. Byly v ní 
čtyři malé fotografie, jaké se dělají 
na pas. Rozsvítil jsem stolní lampu 
a položil pod ni fotky. Ze všech čtyř 
obrázků se na mě dívala stejná tvář. 
Pohublé líce a poněkud křečovitý 
úsměv, se kterým kontrastovaly 
smutné, propadlé oči. Ten člověk 
na fotkách měl na sobě moji bundu. 
Nebudu tě dlouho napínat. Byl jsem 
to já. Vůbec si nevzpomínám, že 
bych se nechal fotit v těch letech, 
co jsem bral. Díval jsem se na sebe 
o několik let mladšího a hlavou mi 
běžely vzpomínky na to, co jsem 
tehdy prožíval.

K
lára ležela vedle mě v 
posteli a já ve tmě slyšel 
její oddechování. Čekal 
jsem, až usne. Slíbili jsme 

si před pár dny, že už nebudeme 
brát. Ted' jsem tady ležel a bylo mi 

fuk, že se chystám podvést holku, 
kterou miluju. Zdálo se, že spí. 
Potichu jsem se vysoukal z postele, 
potmě jsem se oblékl a dal si pozor, 
aby za mnou dveře neklaply moc 
hlasitě.

D
íval jsem se na fotku a 
najednou jsem nemohl 
pochopit, jak jsem to 
mohl vůbec dělat. Jako 

bych to tehdy ani nebyl já. Bylo mi z 
toho smutno. Styděl 

jsem se sám za sebe a zároveň 
jsem cítil úlevu, že to mám už za 
sebou. Cítil jsem radost z toho, že se 
můžu čistýma očima dívat na svět 
kolem sebe i na tyhle fotky, co mi 
připomínají to divné období v mém 
životě.

M
ichalovi, co jsem od 
něj kupoval, jsem sice 
už před týdnem řekl, 
že končím, ale nevy-

padal vůbec překvapeně, když 

mě viděl vcházet do hospody. Snad 
mě čekal. Kolik už asi viděl lidí, co 
pořád říkají, "končím, kámo!", aby 
se znovu a znovu vraceli pro ten 
zatracenej prášek. Stačilo, abychom 
se na sebe podívali, a věděli jsme, o 
co běží. Šel jsem rovnou na záchod 
a ještě jsem stačil koutkem oka 
zahlédnout, jak Michal vstává od 
stolu.Vzpomněl jsem si, že mám v 
zásuvce podobnou obálku s fotkami 
z nedávné doby. Našel jsem ji a jednu 

z těch nových fotek položil vedle 

staré. No nazdar! To teda je rozdíl! 
Vedle kluka na chcípnutí se objevil 
dospělý chlap. Oba obrázky musely být 
pořízeny během čtyř roků a to není moc 
dlouhá doba. Ty tváře na fotografiích 
mají mezi sebou ale věky.

J
el jsem v tom už skoro týden. 
Bylo mi čím dál tím víc blbě, 
ale furt jsem to do sebe sypal, i 
když jsem věděl, že už to nikdy 

nebude takové, jako když jsem začal. 
Ještě jednu lajnu. Udělalo se mi zle. 

Naprosto mně opustily 
všechny síly. Asi umřu. 
Nemohl jsem ani vstát. 
"Jitko", zasípal jsem do 

vedlejšího pokoje, 
"zavolej sanitku!" 
Zdechnout se mi 
ještě nechtělo. 

"Cože?" Jitka nic 
nechápe. Neví, že beru. 
Zaškemral jsem: "Je mi 
fakt blbě, zavolej tu  
sanitku! Prosím!"

S
esypal jsem ty 
fotky do jednoho 
pytlíčku, uložil 
je do zásuvky a 

nalistoval stránku, kde 
jsem včera přestal číst.

<IvAn>FOTKY

Ač mám v hajzlu přepážku,
navštívil jsem zubařku.
Řekl jsem si: tato žena
nebývá v nos zahleděna.

Nastal provar: ,,Milý 
pane
máte dásně 
rozežrané
do krve jak 
z kyseliny.“
,,Ach, per-
níku las-
kominy!

Často na ně 
mívám sliny.“
Snad jsem to do 
autu zahrál .
Tu slyším: ,,Fuj to je kanál!
Jako stoka před chemičkou!

To jsem ještě nezažila.
Že by pod drobnou tlamičkou
laboratoř i jatka se skryla.“

,,Co vám to tu teče, slina?
Pardon, to byla sklovina…
Chlape, vám, se to tam míchá,
nateklé opuchlé vzdychá.

Proč mají různé barvy 
hleny?“

Cáry dásní tleskají 
šťastně

o oteklé, 
předrážděné 
stěny.
Já se ale 

tvářím slastně.

,,Jste snad  
k citům  

nervů němý?
Drška vám drškou reje 

v zemi! Skuče úpět by jste měl .“

,,Víte, já ještě nedojel .“

ZUBAŘKA  NARKOMANOVA
Tomáš Foltýn



... a konrétně?
mezi nejčastější stimulátory patří 
bezesporu  Piracetam . Tabletky, 
které normálně fungují jako kognitivní 
posilovač v případě nedostatku kyslíku 
[hypoxie], na zmírnění senilní demence, 
při závratích a závislosti na alkoholu, 

používají vynalézaví studentíci 
před zkouškami. Pirace-
tam totiž aktivuje pamět a 

zjednodušuje proces 
učení, neboť zřejmě 
podporuje tok infor-
mací mezi dvěma 

hemisférami 
mozku. Jeho 
účinky jsou 
efektivnější při 

současném 
požití cho-
linu. Pirace-

tam není 
toxický, 
jako vedlejší 

příznaky se 
udává nespa-

vost, poruchy 
psychomotoriky, 
nevolnost a bolesti 
hlavy. Prodává se 
obvykle v tabletách 

po 400 nebo 800 
mg. Piracetam zesiluje 
účinky některých drog, 
především amfetaminů.

Dalším posilovačem inteligence je  
 Cholin.  vyskytuje se v několika 
podobách, včetně cholin bitartrátu, cholin 
chloridu nebo fosfatidyl cholinu. Posledně 
jmenovaný je aktivní složkou lecitinu a má 
ze všech jmenovaných podob nejsilnější 
efekt na zvyšování paměti. lecitin na-
pomáhá obnově nervových spojení mozku a 
udržuje jeho kvalitní činnost. Cholin zvyšuje 
produkci acetylcholinu, potřebného pro 
zapamatování a další myšlenkové procesy. 
Fosfatidylcholin má i další pozitivní účinky - 
slouží jako strukturní materiál pro všechny 
buňky lidského těla, pomáhá při metabo-
lismu tuků a reguluje hladinu cholesterolu 
v krvi.  lecitin i cholin mají pozitivní vliv 
rovněž na činnost žlučníku a jater. leci-
tin (95%) se prodává v některých našich 
lékárnách, dostupnější jsou tablety Fosfo-
koliini, lecitinový preparát obsahující 35% 
fosfatidylcholinu. Cholin se nesmí užívat při 
onemocnění maniodepresí, protože může  
prohloubit depresivní stavy.

 Diapid neboli Vasopressin  je 
mozkový hormon zajišťující pozornost, kon-
centraci, paměť a vybavování si (mimocho-
dem jeho produkci snižují kokain, amfetami-
ny a lsD). sprej s jménem tohoto hormonu 
usnadňuje proces učení a proto bývá častou 
pomůckou studentů. Během několika vteřin 
odstraňuje pocit únavy, některé nepříjemné 
stavy vznikající po užívání marihuany a 
alkoholu. Tento sprej ovšem také způsobuje 
podráždění nosních dutin, bolesti hlavy, 
svíravé pocity ve střevech. nesmí se používat 
v období těhotenství.

Centrofenoxin [lucidril] údajně povz-
buzuje inteligenci, současně je účinným bojo-
vníkem proti stárnutí. Centrofenoxin snižuje 
množství lipofuscinu, který se s přibývajícími 
lety usazuje v mozkových buňkách [neu-
ronech], a omlazuje synaptickou strukturu, 
tedy místo, kudy dochází k přenosu informací 
mezi neurony. Centrofenoxin by neměly 
užívat snadno vznětlivé osoby, lidé s vysokým 
krevním tlakem a mladé maminky. Jeho užití 
může být provázeno předrážděností, nespav-
ostí, pocity strachu, depresemi. Při správném 
dávkování není toxický.

 DHER [dehydroepiandrosteron] je 
nejrozšířenější steroid v krvi člověka. Působí 
proti obezitě, stárnutí a rakovině, chrání 
mozek před degenerativními změnami, 
ke kterým vede například Alzheimerova 
choroba. DHer podle některých výzkumů 
zvyšuje počet neuronů, pro jeho antivirové a 
imunitu podporující účinky je rovněž užíván 
lidmi nakaženými AiDs.  

 Deprenyl  [eldepryl] byl původně určen 
na léčbu Parkinsonovy choroby. u pokusných 
zvířat dvojnásobně prodlužuje délku života, 
u člověka podporuje sexuální apetit a působí 
jako antidepresivum. nové výzkumy ukázaly, 
že funguje také jako smart drug. 

<IRA>

<pozn. red.: Přehled jednotlivých smart drugs 
byl zpracován podle čas. ŽIvel>

R
eklamní letáky s lákavými 
slogany se líně povalují na 
barech, kde po nich sáhne 
nový příchozí. mnoho povyku 
se kolem nich neděje: o 
chytrých drogách vědí dávno 

všichni všechno... Chytré drogy (smart 
drugs, nootropika) se dnes už považují 
za potravinové doplňky zlepšující 
schopnosti lidského mozku - rychlost 
a kvalitu myšlení i kapacitu paměti. 
nejčastěji pracují na principu lepšího 
zásobování mozku kyslíkem. slouží 
k výživě nervových buněk, podporují 
regeneraci a optimalizují výkonnost 
neuronů. Případně také doplňují a 
stimulují hladinu neurotransmiterů 
(přenašečů nervových impulzů). 
Jsou popsány nejméně tři desítky 
takových chemikálií. Řada z dosud 
známých látek byla původně vyvinuta 
na léčbu Alzheimerovy nebo Parkin-
sonovy choroby, projevujícími se 
chronickou ztrátou paměti z důvodu 
odumírání nervových buněk - neuronů. 
Později začaly být tyto látky využívány 
i zdravými jedinci, kteří jejich účinky 
rovněž oceňují.

např. podle neurofarmakologa gary 
lynche z kalifornské univerzity, am-
pakiny (ty zvyšují senzitivitu gluta-
mátových receptorů), jsou schopny 
efektivně potlačit krátkodobé poruchy 
paměti nejen u pacientů s Alzheim-
erovou chorobou. Pod jejich vlivem 
prý zpracovali zdraví experimentátoři 
standardní test zkoumající schopnost 
učení a pamatování o dvacet procent 
lépe než ostatní zkoušení a dokonce 
dvakrát lepší výsledky prokázali lidé 
starší 60 let.

O
dpůrci chytrých drog 
považují většinu takových 
poznatků za přehnané. 
Argumentují tím, že mozek 
může zvyšovat svoji výkon-
nost pouze do určité míry, 

a ono maximum je dáno biologicky. 
Paměť se vyvíjela stovky milionů 
let, říká Cesare mondadori, ředitel 
výzkumů centrální nervové soustavy ve 
farmaceutické firmě Hoechst marion 
roussel v Bridgewateru [new Jersey]. 
Pokud by mohla být zlepšena přidáním 
neurotransmiterů tady nebo tam, 
příroda by to už dávno udělala. můžete 

rozdmýchat plameny, ale už nemůžete 
přilévat olej do ohně.
Jiní jsou naopak přesvědčeni, že 
rozšíření užívání chytrých drog je jen 
otázkou času, přesto většinou 
nepopírají existenci jistého 
nebezpečí, spočívajícího 
např. v nesoud-
ném dávkování, 
nezodpovědném 
přístupu, podávání 
dětem ap. samozřejmě 
nejdiskutovanější 
jsou stále otázky 
etiky: má člověk 
právo upravovat 
danou paměťovou 
výbavu a zasahovat 
do přirozeného 
procesu stárnutí? 
někteří se brání 
užívat léky určené 
původně nemocným, 
jiní nedůvěřivě pou-
kazují na výsledky 
testů prováděných 
na zvířatech, a ne na 
lidech.

Mozek v práškuaneb
 Jak zlepšit paměť a zvýšit inteligenci 



ObECNá  
CHARAKTERIsTIKA
Ketamin je látka používaná 
jako anestetikum v medicíně, 
především ve zvěrolékařství. 
Existují dva druhy ketaminu: 
Ketamin A a Ketamin S (Ketamin 
S má méně vedlejších účinků než 
Ketamin A). Je to bílý krystalický 
prášek nebo tekutina, který je 
užíván orálně, šňupáním nebo 
injekčně. Často je smíchán  
i s jinými i s jinými látkami jako 
např. kokain, extáze atd. 
 
ÚčINKY 
Zpravidla 100 - 250 mg při 
šňupání nebo 250 - 400 mg 
při orálním užívání. Platí zde 
následující premisa, čím menší 
je dávka, tím lepší je účinek. 
Při užití ketaminu je chuť a čich 
vyřazen, mohou nastat případné 

halucinace, zážitky vystoupení z 
těla (překročení hranic vlast-
ního Já, rozpuštění vlastního 
Já, odosobnění apod.), hudba 
je vnímána zkresleně, je patrný 
pocit lehkosti, chuť ke komunika-
ci a emoce jsou výrazně sníženy, 
snížena je též schopnost reakce 
a vnímání obecně (zejména 
vnímání bolesti). Účinek nastu-
puje zrhuba po 5 - 10 minutách 
(šnupání), 15 - 20 minut po orál-
ním podání, u intramuskulárního 
(injekcí do svalu) podání během 
2 sekund. 
 
AKuTNí ÚčINKY 
Krevní tlak a puls jsou zvýšené, 
může dojít k nevolnosti a ke zvra-
cení. Možná je též ztráta koordi-
nace. Velice silná změna vnímání 
může vyvolat silné stavy úzkosti. 
Po tripu se člověk cítí unavený, 

slabý. Při předávkovaní dochází 
k narkóze (bezvědomí, při němž 
většinou zůstanou otevřené oči a 
dochází tak k jejich vysychání). 
 
DlOuHODObé  
VEDlEJší ÚčINKY 
Dlouhodobé účinky ketaminu nej-
sou dodnes příliš prozkoumány. 
Je možné, že po ketaminovém 
tripu dojde k amnézii na tento 
zážitek, tedy dostaví se „okno“ 
a dotyčný si nebude pamatovat 
žádné události, které se staly. 
Na ketamin vzniká tolerance, je 
možný vznik psychické závislosti, 
stejně tak může dojít k vyvolání 
psychózy. Častější užívání může 
vést k poškození mozku a nervů. 
 
VzáJEMNý ÚčINEK 
Ketamin sám o sobě nezpůsobuje 
ochrnutí dýchacích cest, ale při 

kombinaci s dalšími 
látkami jako je alkohol, 
heroin a prášky na spaní, je 
pravděpodobné. Ketamin s 
extází či amfetaminy zvyšuje 
pravděpodobnost přetížení 
organismu (možnost dehy-
dratace a přehřátí). Při kom-
binaci více látek s ketaminem 
se enormně zvyšuje riziko 
vedlejších účinků. Může 
docházet k těžko odhad-
nutelnému (zkříženému, 
utlumujícímu či potencu-
jícímu) účinku jednotlivých 
substancí. 
 
bEzPEčNěJší užITí 
Jako u všech psychoak-
tivních látek hraje "setting" 
(vnitřní naladění, jak se 
člověk aktuálně cítí, kde 
je a s kým) důležitou roli. 
Při konzumaci ketaminu je 
nezbytné dodržovat alespoň  
základní pravidla - být v 

klidu v horizontální poloze 
(ležet) a rozhodně nebýt sám 
(mít u sebe někoho komu lze 
důvěřovat a kdo případně 
dokáže pomoci), jinak může 
lehce dojít díky sníženému 
vnímání bolesti či náhlé 
ztrátě vědomí k poranění. 
Ketamin se nedoporučuje 
užívat na plný žaludek, 
nejméně hodinu před tripem 
by nemělo být nic požito. Na 
tripu by měla být eventuelně 

poslouchána jen tichá a 
klidná hudba, v opačném 
případě může dojít k tomu, 
že určité hudební frekvence 
nebudou vlivem ketaminu 
vnímány, čímž může být 
zásadně poškozen sluch. Lidé 
s vysokým krevním tlakem, 
srdečními poruchami či dep-
resemi by rozhodně neměli 
ketamin konzumovat, stejně 
tak těhotné ženy. 

‹DX a saferparty.cz›

prasečí narkóza na parties
Ketamin: V 

roce 1991 se objevily zprávy o užívání ketaminu mezi návštěvníky 
nočních klubů v new Yorku a los angeles.tento zvyk se poté roz-
šířil do londýna a do amsterdamu. Hydrochlorid ketaminu vyrá-
bí pod různými jmény celá řada světových farmaceutických firem, 

jak pro potřeby veterinářství, tak pro humánní medicínu. V nočních klu-
bech s raveovou či housovou hudbou je tato látka často k dostání ve smě-
si s několika dalšími látkami, zvláště s heroinem, kokainem nebo extází.

S    
ketaminem se můžete setkat v table-
tách prodávaných jako extáze, tak-
že většina lidí, kteří konzumují Xtc 
již nějaký čas, pravděpodobně užilo 

nebo užije tabletu obsahující ketamin (pa-
matujete si tu extázi, co jste se po ní tak 
klátili!). Ketamin způsobuje efekt zvaný 
"disociace", neboli oddělení se od těla, což 
souvisí s jeho využitím při anestézii.tento 
stav trvá někdy i několik hodin a dostavuje 
se velmi brzy po užití.

K
etamin je výsledek úsi-
lí farmakologů vyvi-
nout bezpečné aneste-
tikum - látku určenou k 

znecitlivění u lékařských vý-
konů. Poprvé byl jako plně 
syntetická sloučenina před-
staven v roce 1965 laboratoře-
mi v Michiganu.V prvních le-
tech své existence byl apliko-
ván tisícům pacientů s nejas-
nou anamnézou, u nichž byl 
nutný okamžitý chirurgický 
zákrok. široké uplatnění nale-
zl také ve válce ve Vietnamu. 
Přestože jde o látku z biologic-
kého hlediska zcela bezpeč-
nou, upadla postupně u chirur-
gů v nemilost. Důvodem byly 
velmi neobvyklé a silné změ-
ny, které pacienti prožívali při 
návratu do normálního vědo-
mí.V některých případech byly 
tyto stavy doprovázeny zmat-
kem, vzrušením a iracionálním 
chováním. někteří psychiatři, 
kteří se o tyto účinky hloubě-
ji zajímali, zjistili, že ketamin 
je velmi účinná psychoaktivní 
látka. Ketamin se začal využí-
vat v mimořádných psychiat-
rických výzkumech a v experi-
mentální psychoterapii.





Set, Setting, 
Flashback  
a Badtrip některá ta 
slova jste už určitě slyšeli. 
nejedná se o slova úplně ne-
známá. nicméně si myslím, 
že kdyby se o nich vědělo 
obecně trochu více, možná 
by si spousta lidí před tím, 
než si dají tzv. „houbičky“ 
(lysohlávky) nebo „tripa“ 
(lSD), dávala větší pozor na 
to kdy, kde a kolik těchto 
halucinogenních drog užije.

D
neska už nejsou jediným 
zdrojem houbiček lesy 
a louky vůkol. Nyní se, 
podobně jako mari-

huana, houbičky pěstují v domácím 
prostředí. Je to levné a efektivní. 
Tyhle houby jsou většinou cizokra-
jné a jejich potence, česky „síla“ je 
větší. Stačí tedy dva tři klobouky 
a „jste tam“. Což nemusí každý 
vědět. Někdo je zvyklý jíst dvacet 
třicet houbiček, které si nasbírá 
na louce, a když těchto sní stejné 
množství, tak se nestačí divit co se 
s ním děje. Z toho může vyplynout 
spoustu nepříjemných zážitků 
(badtrip), které se mohou časem 
vracet (flashback) a to i v případě, 
že člověk v sobě žádnou drogu 
nemá.

Badtrip  
lze vyrobit celkem snadno. 
Většinou se neodhadne 
správná chvíle, nebo se 
drog vezme víc, případně 
se kombinují. Mezi 
oblíbené kombinace 
patří halucinogeny a 
marihuana, která je také 
halucinogen a umí velmi 

dobře účinek houbiček i LSD 
zesílit. K tomu se pojí častý 

mýtus o neškodnosti marihuany 

a o tom, že když si dám „tripa“ 
uvidím hezké barevné obrázky. Ano 
může to tak být, leč může tomu 
být úplně naopak. Slyšel jsem i četl 
mnoho o nepříjemných badtripech, 
které měly do „barevných snů“ dost 
daleko, a ti, kteří je prožili už si 
raději nedávají ani „brčko“. Takový 
badtrip nebo se taky říká horrortrip, 
může začít jako vcelku příjemný 
prožitek, který se najednou zvrhne 
v nepříjemné halucinogenní vize, 
jakoby reálné prožitky, záchvaty 
paniky, pocity pronásledování…

H
nil jsem jako ryba, 
ze který opadává 
maso. Začalo to tak, 
že už delší dobu jsem 

měl nějaký osobní problémy. 
Občas jsem trpěl depresivníma 
stavama. Kámoš mi tenkrát 
právě nabíd, že bysme mohli 
vyrazit někam na rychtu. Že 
má super skéro a nějaký hou-
by, že zapaříme. Potřeboval 
sem se provětrat, přijít na 

jiný myšlenky, takže sem s tim 
neměl problém. Party se kona-
la v nějaký opuštěný továrně, a 
kousek tam odsud byl takovej 
malej rybník. Byl to fakt rachot 
industrál, měl sem z toho tro-
chu stísněnej pocit. Když jsme 
přijel,i techno už jelo. Snědli 
jsme ty houby a sedli si na břeh 
toho rybníka. Čekali jsem až 
houby najedou. K tomu jsme 
si ubalili pořádnýho špeka, 
aby nám to rychlejc uteklo. Ve 
vodě u hráze rybníka plavalo 
pár mrtvejch ryb. Kámoš jednu 
vytáh a trochu se v ní šťoural 
klackem. Přitom žvanil nějaký 
nesmysly o tom, že ten rybník 
je otrávenej a že se pokusí zjis-
tit změny na orgánech tý mrtvý 
ryby. On je i normálně trochu 
magor a tohle mu přišlo děsně 
vtipný. Nám nakonec taky. Už 
to začínalo makat. 
Přišli jsme do továrny mezi 
ostatní. Chtěl jsem si trochu 
zatancovat, ale dýdžej zrovna 

pustil nějaký techno mixlý 
s dubstepem, což je dost hustá 
muzika co ti rozmačká mozek, 
když na to přijde. Jak jely 
ty basy a všechno se třáslo, 
začal jsem cejtit jak ten zvuk 
začíná narušovat moje tělo. 
Při každým zadunění jsem měl 
pocit že se jednotlivý molekuly 
mýho těla od sebe odtrhly, za-
vibrovaly a zase vrátily k sobě. 
Při každým záblesku stro-
boskopu mnou projely ostrý 
struny, který mě rozkrájely na 
plátky. Začal jsem panikařit a 
chtěl jsem utéct. Jenomže další 
záblesk stroboskopu mě poslal 
k zemi. Jasně jsem cejtil jak 
mě ty struny rozkrájely. Upadl 
jsem. Ne najednou, ale hrozně 
pomalu. Pěkně nakrájenej, 
plátek po plátku. Jak když 
krájej salám v masně. Byl to 
fakt hnus. Doplazil jsem se do 
kouta a tam jsem další asi tři 
hodiny ležel, pěkně schoulenej. 
Byl jsem ta mrtvá ohnilá ryba 

co do ní ten kámoš šťoural tim 
klackem. Přesně jsem cejtil 
jaký je to hnít. Jaký to je když 
tě žerou nějaký červi. Jaký to 
je když v tobě někdo šťourá 
klackem. Ležel jsem tam, a 
ze žeber mi opadávalo maso. 
Hnus fialovej.

T
enhle příběh je úplně 
ukázkový. Přitom tomu 
šlo předejít. Halucinogeny 
mají totiž jednu základní 

vlastnost - umí zesilovat psychické 
stavy až do absurdna. Tedy, pokud 
vám není dobře, máte například 
depresi, tak místo toho abyste měli 
příjemný zážitek, můžete celý „trip“ 
proplakat někde v koutě. Můžou 
se zhmotnit všechny vaše strachy, 
všechny vaše nepříjemné prožitky. 
V panice si můžete něco udělat, 
někam spadnout…

Set a Setting – 
nejdůležitější bratři v tripu.
Jsou nedílnou součástí "tripové" 

situace a jakýmikoli chybami 
můžete vyvolat nepředvídatelné 
situace.

Set – pojí se hlavně 
s očekáváním, 

s vnitřním nastavením. Tedy s tím 
co od halucinogenu chci. Jaká je 
motivace k užití hlaucinogenu. 
Obecně se nedoporučuje, brát halu-
cinogeny „z nudy“, nebo proto , že 
berou „všichni kolem“. Někdo totiž 
může halucinogeny špatně snášet 
a riziko vzniku badtripu je vysoké. 
Lidé, kteří trpí nějakou psychickou 
poruchou, depresí, případně mají 
v rodině schizofrenika, nebo jinak 
psychicky postiženého, by se měli 
halucinogenům raději vyhnout. 
Halucinogeny totiž mohou u 
citlivých jedinců spouštět psychické 
poruchy. Příjemný prožitek bude 
mít vždycky spíše ten, kdo je zdravý, 
odpočatý a v pohodě. Ten kdo nemá 
žádná velká trápení. Ten kdo hledá 
spíše povznášející zážitek, než 
„pařbu“. 

Setting – pojí se 
hlavně 

s prostředím. Tedy jak je z výše 
uvedeného vyprávění poznat, 
nepříjemná hudba, zvuky, stará 
špinavá továrna, rybník se zdechlý-
mi rybami, to vše se může v průběhu 

tripu projevit s neočekávanými 
následky. O to hůř, když ten, 
komu se něco nepříjemného děje, 
s badtripem nepočítá. Někdy je po-
tom potřeba i odborné psychiatrické 
pomoci.

Flashback   
je nevítaný host. Flashback 
se objevuje zřídka, ale o to je 
nepříjemnější. Vlastně člověka, 
který prožil nějaký badtrip stihne 
podobný nepříjemný prožitek zn-
ovu. A to i v případě, že neužil 
drogu. Flashback není úplně stejný 
jako badtrip, nicméně může být 
velmi podobný. Např. nepříjemně in-
tenzivní a vtíravé vzpomínky či poc-
ity z badtripu. Někdy se nepříjemné 
prožitky dostavují pravidelně. Jsou 
případy, kdy se zážitky z badtripu 
objevují v různé intenzitě například 
při kouření marihuany.

Takže s houbičkami a LSD opatrně. 
To stejné platí i pro marihuanu, , 
která je taky halucinogen. I když o 
dost slabší. A pozor na vzájemné 
kombinace. Když už si tedy „dáte 
tripa“, měli byste si ho užít a ne 
skončit na psychiatrii.

<TRMX>

bratři v tripu



Psy na technoparties a 
festivalech můžeme vídat 
často. Což se dá konstatovat 
jako „bohužel“. I když se dá 
pochopit, že řada z vás si na 
akce své psy bere, protože 
jsou s vámi zkrátka na každém 
kroku, a tak s vámi vyrážejí i 
za zábavou – vězte ale, že pro 
ně je to spíše utrpení. 

Psi mají vynikající sluch, to je 
všeobecně známým faktem. 
Psí sluch dokáže registrovat 

zvuk o frekvenci 35 000 kmitů za 
vteřinu (pro srovnání člověk slyší 
20 000 kmitů, kočka 25 000). Sluch 
psa je tedy třikrát citlivější než sluch 
člověka, odliší dva metronomy, 
z nichž jeden tiká stokrát a druhý 
šestadevadesátkrát za minutu (více 
viz www.hafbezobav.cz). Pes také 
dovede své vnitřní ucho uzavřít tak, 
aby za všeobecného hluku oddělil ty 
zvuky, na které se chce soustředit. 
Díky čemuž i na technu pes slyší 
například na vaše přivolání. Zkuste 
si ale představit, jak bolestivé to 
pro něj musí být, když se pohy-
buje několik dní v prostoru, který je 
ozvučený kolem dokola bednami o 
výkonu několik tisíc wattů. Sluch je 
pro psa ten nejdůležitější smysl. Ve 
chvíli, kdy je tento smysl v důsledku 
nadměrného hluku oslaben, pes se 

cítí dezorientován, má bolesti a může 
dokonce ztratit smysl pro rovnováhu 
a koordinaci vlastních pohybů. Tak se 
může stát, že jinak poslušný pejsek, 
který se vás drží, ztratí orientaci a 
zaběhne se. A na party na něj nečeká 
nic dobrého. Kromě spousty roz-

manitými způsoby intoxikovaných 
lidí je všude mnoho odpadků a jiných 
psů, dost možná stejně zmatených, 
jako je zrovna ten váš. A tak se 
přihodí, že se váš miláček nach-
omýtne ke rvačce, či ji sám vyvolá, 

anebo třeba sežere kdejakou ošklivou 
věc, která jeho zdravotnímu stavu 
vůbec nepřidá. 
 
Zaběhnutý pes, kromě toho, že 
ubližuje sám sobě, může také napá-
chat škody vám. Dle Občanského 

zákoníku majitel psa odpovídá za 
škodu způsobenou psem. Jestliže 
váš pes pokouše jiného psa,člověka 
nebo vběhne do vozovky a způsobí 
havárii, padá to pak na vaši hlavu 
(samozřejmě v případě, že se 

postižený rozhodne domoci se svých 
práv). Ve smyslu znění § 415 OZ je 
každý povinen zachovávat vždy ta-
kový stupeň pozornosti, který lze po 
něm vzhledem ke konkrétní časové 
a místní situaci rozumně požadovat 
a který je způsobilý zabránit nebo 

alespoň co nejvíce omezit 
riziko vzniku škod na životě, 
zdraví nebo majetku. Tyto 
zásady platí i tehdy, že škoda 
byla způsobena psem. Jestliže 
se pes cítí stresován a zmaten 
v důsledku snížení schopnosti 
sluchového vnímání, mění se 
i jeho obvyklé chování. Těžko 
pak u soudu vysvětlíte, že 
váš pes byl vždycky hodný a 
mírumilovný. Budete jasně 
vinni, zanedbali jste svoji 
povinnost.

Proto je lepší psy na hudební 
akce raději nebrat. Zkuste 

se zeptat spolehlivého 
kamaráda, aby vám pejska 
na pár dní pohlídal. Pokud 
takovou osobu ve své blíz-
kosti nemáte, nenechávejte 

alespoň psa bez dozoru, snažte se 
nevytuhnout přímo u subwooferu 
a raději své místo na spaní umístěte 
tak daleko od centra dění, jak to jen 
půjde. Váš pejsek to jistě ocení.                              

‹HAnA ›

DeSítKY PříPaDů SYFIlIS V PraZe  
MeZI lIDMI, co Berou DrogY! 

Patříš mezi ně?
nikdy nebylo jednodušší se testovat, než teď!

 
KDe: 

V sanitce Kc Sananim  
na Hlavním nádraží v Praze

KDY: 
Pondělí, čtvrtek 14 - 17.30

jaK: 
Z kapky krve z prstu. aby se odběr podařil, je důležité, 
abyste se předtím napili (vody), a nebyli úplně zmrzlí.

DůležIté VěDět:
testování na syfilis není ze zákona  anonymní. Pokud 
budete pozitivní, musíte se dostavit na Hygienickou 
stanici a absolvovat léčbu (cca 10 dní v nemocnici).

Techno psi

p s í  z i v o t



V každé zemi platí seznam 
nelegálních látek, které 
se nesmí ani vyrábět ani 

prodávat. Dnes obsahuje všechny 
staré známé a vámi oblíbené 
drogy jako pervitin, heroin atd. 
Na světě se však v laboratořích 
objevují nové a nové látky, které 
jsou svou strukturou i účinkem 
podobné těm již kontrolovaným 
(tj. nelegálním) drogám, ale 
které nejsou nebo doposud 
nejsou uvedené na seznamu 
těchto nelegálních látek. Těmto 
látkám se říká anglicky „de-
signer drugs“, volně přeloženo 
jako „drogy na zakázku“. Stát 
tyto nové látky postupem času 
zakáže, chytří chemici však ve 
svých laboratořích znovu vymyslí 
jinou látku, která bude mít opět 
podobné účinky již známým 
a zakázaným drogám, a která 
bude legální do té doby, než ji 

zakážou, a tak pořád dokola. 
Vývoj v této oblasti jde však tak 
rychle, že výskyt nových drog si 
udržuje poměrně velký náskok 
před vědci i zákonodárci. Na 
tomto místě je však důležité 
říci, že i když držení ani výroba 
těchto látek dle platných zákonů 
České republiky není trestným 
činem ani přestupkem, prodej 
i dovoz jsou teoreticky legální, 
prakticky je však takové jednání 
postižitelné jako šíření toxiko-
manie.

V laboratořích takto 
přišli na svět různé typy 
halucinogenů (např. 2C-B, 

DOB, DOM a jiné) či stimulantů 
(PMA, PMMA, 4-MTA, BZP, mCPP, 
MeOPP, TFMPP a další). S taneční 
scénou jsou spojovány kromě látek 
jako MDMA (účinná látka Extáze), 
kokain, pervitin a jiné látky se 

stimulačním účinkem, také tyto „de-
signer drugs“. Nejčastěji se s těmito 
novými látkami v současné době 
setkáte v tabletách Extáze. Každá 
desátá tableta však dnes obsahuje ty 
látky, které byli původně Extáze vy-
dávány (tj. MDMA a příbuzné látky). 
Nejčastěji (tedy každá druhá či třetí 
tableta) obsahuje právě tyto nové 
látky, konkrétně z řady piperazinů. 
Největším nebezpečím těchto látek 
je nedostatek objektivních infor-
mací a dlouhodobých studií vlivu 
konzumace těchto nových drog na 
tělo i psychiku, nikdy totiž nebyly 
testovány na lidech ani na zvířatech. 
Nelze tedy v žádném případě říct, 
že tyto látky jsou méně škodlivé než 
jejich již zakázané varianty – (dosud) 
legální neznamená bezpečný!

 ‹FIlIP›

B
enzylpiperazin (BzP), meta-Chlorofenylpiperazin (mCPP), Trifluorometylfenylpiperazin 
(TFmPP) či para-metoxyfenylpiperazin (meoPP) jsou látky z řady piperazinů. Jak již bylo 
řečeno, dnešní tablety extáze obsahují většinou právě tyto látky, proto se na ně podíváme 

zblízka. Tablety či kapsle s jedním z piperazinů či jejich kombinací dosahují vrcholu svého účinku za 
1-2 hodiny po konzumaci, účinky trvají 4-8 hodin. 
má podobné stimulační a halucinogenní účinky jako 
mDmA. Piperaziny dostaly svůj název díky podob-
nosti s piperinem, alkaloidem černého pepře. Jejich 

využití ve zdravotnictví dopadlo hůře, nežli se očekávalo a 
na řadu přišel jejich rekreační potenciál. Protihlístové účinky 
ustoupily těm zábavnějším a tak se s piperaziny roztrhl pytel. 
oproti mDmA se tablety či kapsle s jedním z piperazinů či 
jejich kombinací projevují pomalejším nástupem účinků (za 
1-2 hodiny po konzumaci), způsobuje také menší euforii než 
mDmA. místo radosti můžete zažít i silnou úzkost. Účinky 
piperazinů jsou nevyzpytatelné. negativní účinky připomínají 
tzv. serotoninový syndrom, známý všem konzumentům mDmA, 
kteří si v průběhu svého divokého tance občas neodpočinuli 
a nedoplnili tekutiny: neklid, nevolnost, zmatenost, zimnice, 
citlivost na světlo a hluk, migrény či záchvaty paniky.

M
efedron (4-mmC) je syntetický stimulant, který má podobné složení jako khat, který se získává z africké rostliny zvané kátovník 
a žvýká se v Jemenu a v dalších zemích. slangově se této látce říká mňau mňau. mefedron se v některých zemích (tj. i u nás) 
legálně prodává jako rostlinné hnojivo. média i uživatelé o této látce mluví jako o „legální extázi“, i když šlo spíše o „legální 

pervitin“ s trochu euforičtějšími účinky. Pervitinu je tato látka velice podobná, má podobné stimulační účinky. Doposud však neexistuje 
žádný vědecký výzkum, který by dokázal, jak droga skutečně působí. zatím popsané vedlejší 

účinky zahrnují mimo jiné modrající končetiny, 
silné pocení, prudké zrychlení srdeční činnosti, 
zvracení, krvácení z nosu, halucinace, svědivé 
vyrážky, úzkost či paranoiu. mefedron by údajně 

mohl vést i k snadnější závislosti než jiné drogy, protože jeho účinky rychle slábnou a vytrácejí 
se, a člověk si proto bere další dávku. nebezpečné jsou také zřejmě kombinace s jinými dro-
gami (např. s marihuanou či alkoholem), v zahraničí se objevily zprávy, že mefedron se našel 
u cca 20 zemřelých mladých lidí a jejich úmrtí bylo s drogou dáno do souvislosti, i když pevné 
důkazy o smrtelných účincích mefedronu neexistují.

Piperaziny

MefedronAlexander Shulgin - americký 
vědec v roce 1965 znovu 
vyrobil MDMA. Nejdříve 
ji zkoušel v okruhu svých 
známých. Poté se droga začala 
v malých dávkách (40-60 mg) 
používat v psychoterapii pro 
větší otevřenost pacientů.



Doplňovat 
tekutiny  
a minerály 
Doporučené množství 
je litr nealkoholické 
tekutiny za každou 
hodinu tance. Nejlépe 

pak pití minerálek či ovocných šťáv. 

Odpočívat 
Největším akutním 
rizikem po užití 
syntetických (uměle 
vyrobených) psy-
choaktivních látek je 

tělesné přehřátí. Nezapomínejte sle-
dovat svou teplotu (zda nedochází 
k pocení více než obvykle, zda vám 
není příliš horko) a dopřát si trochu 
odpočinku po každém delším tanci. 

Zůstávat s přáteli 
Bude-li někomu špatně, 
mohou mu přátelé 

poskytnout pomoc nebo zajistit 
zdravotnickou péči. 

Nekombinovat 
ilegální 
psychoaktivní 
látky s 
alkoholem 
Mixování nelegál-

ních látek s alkoholem může 
způsobit nepředpokládané a často 
negativní účinky. Konzumace 
většího množství alkoholu po 
požití syntetických drog zvyšuje 
riziko přehřátí a nadměrné ztráty 
tekutin (dehydratace). Zejména je 
důležité nemixovat GHB ani GABA 
s alkoholem. Jedná se o kombinaci 
ohrožující život. 

Nekombinovat 
ilegální 
psychoaktivní 
látky ani tablety 

extáze navzájem 
Různé syntetické drogy a druhy  
pilulek mohou obsahovat různé 
látky, jejichž kombinace může být 
životu nebezpečná. 

Nezvyšovat 
dávku 
Jedna tableta extáze 
často obsahuje 
dostatek účinných 

látek pro jednu noc. Zvyšováním 
požitého množství se nezvyšuje 
míra žádoucích účinků, ale 
většinou pouze míra rizika vzniku 
účinků nežádoucích. Když požitá 
substance nezačne působit jako 
obvykle, může to znamenat, že 
neobsahuje žádnou účinnou látku. 
Stejně tak to ale může znamenat, 
že obsahuje zvláště nebezpečnou 
syntetickou drogu (např. 
PMA), která účinkuje s 
odstupem až čtyř hodin po 
požití a může mít fatální 
účinky i v dávce obsažené 
v jedné pilulce. Požitím 
každé další tablety se 
podstatně zvyšuje možnost 
předávkování, které může 
vést až k úmrtí. 

Připravit  
se a vyhnout se  
eventuálnímu 

bad tripu 
BaD triP, tedy extrémně 
nepříjemný zážitek po požití 
psychotropní látky, začíná ve chvíli, 
kdy se příjemný pocit vyvolaný 
psychoaktivní látkou změní v opak, 
až v děsivou paranoidní úzkost. 
Tento stav může vyvolat téměř 

každá droga; nejčastěji se vyskytuje 
po požití drog halucinogenních, 
které silně ovlivňují vnímání a 
myšlení (LSD, lysohlávky, ketamin 
atd.). Může se ale objevit i po užití 
amfetaminů, kokainu, marihuany, 
extáze nebo i alkoholu. 
Bad trip nevzniká bezdůvodně. 
Většinou je vyvolán v důsledku 
jedné či několika následujících 

příčin: 
■ špatná nálada nebo rozčílení 
před požitím psychoaktivní látky
■ nástup či průběh působení užité 
látky na stresujícím nebo nezná-
mém místě
■ snaha bránit se účinku psychoak-
tivní látky
■ problémy mezi konzumentem 
drogy a lidmi v jeho okolí
■ požití většího množství drogy než 
obvykle (předávkování)

■ znovuvyvolání tíživých myšlenek 
nebo vzpomínek

Osoby, které se při výletu se 
„změněným vědomím“ vydaly 
špatným směrem, se mohou jevit 
nespolečensky, mohou být uzavřené 
samy do sebe, být nezvykle tiché 
nebo naopak vyděšené a rozčílené, 
mít pocit, že se zbláznily, že ztrácejí 

kontrolu či „umírají“. Bad trip není 
smrtelný, ale je zde riziko, že si 
během něj postižený jedinec ublíží. 
Může se také objevit dušnost nebo 
panický záchvat. 
Jak bad trip zastavit či 
alespoň zmírnit? 
■ Nezůstávat osamoceně, svěřovat 
se se svými pocity přátelům, nejlépe 
těm, kteří mají s podobnými stavy 
zkušenosti nebo k nimž máte 
důvěru, a požádat je, aby s vámi 

zůstali do doby, kdy účinek drogy 
ustoupí.
■ Změnit něco v daném prostředí 
nebo o to někoho požádat, např. 
změnit hudbu, nejlépe na nějakou 
známou a oblíbenou, přejít do jiné, 
klidnější místnosti apod.
■ Strach je často posilován 
napětím. To je možné snížit relaxací 
při soustředěném počítání nádechů 

a výdechů.
Co dělat, když se vydá 
„špatným směrem“ 
někdo jiný? 

■ Nenechávejte ho 
samotného, dokud 

nevystřízliví. 
Počítejte s tím, že 

pomoc a pod-
poru bude možná 
potřebovat po několik 

dalších hodin.
■ Jednejte s ním velice 

pozorně a klidně. Je dobré povzbudit 
jej, ať se nad aktuální pocity povznese 
a ví, že v tom není sám.
■ Snažte se ho uklidnit. Sdělte mu 
a dejte mu najevo, že tento stav 
způsobila jen použitá psychotropní 
látka, že nejpozději s odezněním 
účinku dané látky tento stav skončí 
a vše bude opět v pořádku. Jedinec 
v tomto stavu má často zkreslené 
vnímání času a může mít proto 
pocit, že zmatenost a úzkost trvá 

věčně. Sdělte mu, kolik je hodin a 
kdy se bude cítit lépe.
■ Nenechávejte ho o samotě, ale 
také jej nevoďte do míst, kde je 
velký počet lidí.

Všímat si 
varovných 
příznaků 
Pokud pozorujete na 
sobě nebo na svých 
přátelích některý z 

následujících příznaků, vyhledejte 
bez ohledu na požité psychoaktivní 
látky okamžitě a bez obav zdravot-
nickou pomoc! 
■ dezorientace nebo obluzenost: 
postižený není schopen říct, kde je, 
kdo je či jaký je den
■ intenzivní ospalost, dotyčný 
neodpovídá na výzvy jako „Otevři 
oči!!!“
■ dušnost nebo ztížené dýchání
■ pocit neobvykle vysoké teploty 
i přes snahu ochladit se či během 
pobytu na chladném místě
■ kolaps, zhroucení či bezvědomí

PřI NálEzu JEDINCE 
lEžíCíHO bEz 

POHYbu JE žáDOuCí 
NáslEDuJíCí POsTuP: 

a) Zjistit stav vědomí. 
Při komunikaci s jedincem, 

který užil drogu, je vhodné mluvit 

klidným nevzrušeným hlasem, 
pomalejší řečí a přátelsky. V případě 
vážnější poruchy vědomí (projevy: 
dezorientace v čase, místě nebo 
osobě, snížená bdělost) je důležité 
rychle přivolat záchrannou službu. 

 
V PříPADě bEzVěDOMí 

b) Zkontrolovat a zajistit 
základní životní funkce 

(dýchání, tep). 

c) Poté uložit jedince do stabi-
lizované polohy (rozhodně 

nepoužívat fyzické násilí, nesmýkat 
s dotyčným ani ho nepřemisťovat 
táhnutím za libovolnou část těla). 

d) Přivolat záchrannou službu. 

e) Pokusit se zjistit, zda jedinec 
užil drogu – zeptat se, zda 

dotyčného z okolí někdo zná či ho 
viděl nějakou drogu užít. V případě 
kladné odpovědi je důležité zjistit, 
o jakou drogu šlo, v jakém množství 
a jakým způsobem byla užita. Je 
vhodné pokusit se zajistit vzorek 
drogy (stačí kousek tablety, 1 ml 
roztoku, vzorek prášku apod.). 

f) Nenechat jedince bez dozoru 
až do předání záchranné 

službě. 
převzato z www.saferparty.cz

aneb co  dělat, když… 

V případě rozhodnutí 
užít syntetickou lát-
ku na party je vhod-
né řídit se alespoň 
základními pravidly, 
které mohou snížit 
riziko psychických či 
fyzických následků. 
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OMRzlINY aneb 
KRuTá POMsTA DěDY MRázE

3. StuPeň 
oMrzliNy - 
PrSty jSou 
zčerNAlé

a je to tu... půl roku tmy a zimy. Pro vás co nebydlíte jistě krušné období. jako kdybyste toho neměli  
k řešení dost. a já tu, jako vždy, mám pro vás něco, co se týká vašeho zdraví. Dnes tedy zimní téma.

Omrzliny jsou akut-
ní místní poškoze-
ní tkáně způsobe-
né chladem při tep-
lotách pod bodem  

mrazu za současné nízké vlhkos-
ti vzduchu:

■ při silném větru k nim může dojít 
i při teplotách vyšších 
■ vznikají převážně na okrajových, 
nechráněných částí těla (prsty, nos, 
uši) 
■ při vzniku omrzlin se uplatňuji 
jednak procesy fyzikální - tvorba 
ledových krystalů ve tkáních a 
dále cévní reakce na chlad (jejich 
reflexní stažení) a srážení krve 

číM VzNIK 
OMRzlINY 

PODPOříTE: 
■ když si nevyměníte vlhké, nebo 
zmrzlé oblečení či boty
■ když se dostatečné nenajíte 
teplého jídla, máte hlad a nepijete 
když se potíte (třeba při absťáku)
■ když se po požití drogy za-
pomenete někde na mrazu a 
vytuhnete

PODObNě JAKO 
POPálENINY sE 
I OMRzlINY Dělí 
NA sTuPNě:
1. stupeň - kůže je voskově bílá či 
nafialovělá, chladná a necitlivá. 
Postižený má v místě pocit svírání, 
při oteplování místo palčivě píchá. 
2. stupeň - kůže je bílá až žlutá, 

mohou se tvořit puchýře, je 
přechodným stadiem mezi vratným 
poškozením při první stupni a 
nevratným poškozením při třetím 
stupni. V místě omrznutí dochází ke 
ztrátě citlivosti.
3. stupeň - tvrdá "vosková" kůže, 
nebolestivá ložiska, po několika 
dnech projevuje zčernáním a 
úplným ztvrdnutím postižené části 
těla - dochází k odumření tkáně.

CO DělAT:
Zabraňte  dalšímu ochlazování - 
přesuňte  postiženého do závětří 
či vlahé místnosti, pomalu ho 
zahřívejte (horkými nápoji, teplou 
lázní,..) - nesmí však působit bolest!
Masírujte okolí omrzlin (masáží se 
prokrví postižená tkáň).
Improvizovaně zahřejte ložiska 

(např. vložením omrzlých prstů do 
podpaží atd.).
Podle rozsahu a hloubky eventuelně 
překryjte sterilním čtvercem, 
přežehleným kapesníkem a 
dostaňte postiženého k odbornému 
ošetření.

CO ROzHODNě NEDělAT 
ANEb MýTY A POVěRY:
■ omrzliny netřete sněhem ( hrozí 
další poranění), ani jiným ma-
teriálem (hrozí zanesení infekce)
■ nikdy nepodávejte postiženému 
alkohol, léky, neaplikujte masti)
■ puchýře nikdy neotvírejte, 
naopak je chraňte před protržením
a počítejte s tím, že některé omrz-
liny se mohou kompletně projevit 
až po delší době

-kAcHenA-

   Do 
nového roku  

co nejméně 
předávkování, 

abscesů,     flegmón, bércáků, 

žloutenek, 
syfilisů a toxických psychóz 

přejí TP sANANIM  
& reDakce 

DEKONTAMINACE.
Ať VáM V zIMě NEMRzNOu 

nohy. Víme jaké to je!

2011



U
ž ti neni dvacet. No, už 
docela dlouho. Myslel 
sis, že máš svůj život 
v rukách, ale nemáš. 
Už docela dlouho. 

Umíš se chovat jako šelma, jinak bys 
na ulici přece neobstál, ale ve slabý 
chvilce je ti někdy ze sebe špatně. 
Měl jsi rodinu, ale ta nad tebou 
zlomila hůl, nebo ti časem někam 
zmizela. Už jsi seděl v base, možná 
víckrát, nebo tam neodvratně 
směřuješ. A je ti to celkem jedno. 
Už nejseš naivní začátečník, co sám 
sobě namlouvá, že může kdykoliv 
přestat, už to chceš dojet do konce. 
Všechny neduhy léčíš drogama, 
někdy to i funguje, ale nezakreješ 
sám před sebou, že tvoje tělo začíná 
předčasně vykazovat známky únavy 
a stáří. Taky ti docela slušně hrabe. 

N
ěkdy sníš o tom, jaký 
by to bylo mít rodinu, 
opravdový přátele, 
cejtit, že tvůj život má 
smysl, že máš svoje 

místo mezi lidma a není důvod se 
za sebe stydět. Že na tebe nečeká 
průser za každým rohem. Zní to 
jako sci-fi, když se koukneš kolem 
sebe, že jo? Je klika, že ještě sám 
sebe umíš přesvědčit, že tě to takhle 
vlastně baví, že je to adrenalin, 
svoboda, tvůj život a tvoje volba.

A
korát někdy to 
přesvědčování stojí 
dost úsilí. Třeba když 
tě vobložej, když 
dostaneš přes držku, 

když po tobě jdou policajti, když se 
nemáš kam našlehnout nebo je ti 
blbě, nebo když děláš věci, který jsi 
dřív u jinejch odsuzoval. Nebo když 
se jenom dostaví vtíravej pocit, 
že takhle to prostě nemá bejt, že 
všechno je špatně. Navrch seš frajer, 
ale vevnitř opuštěnej a nešťastnej. 
Už ses víckrát pokoušel dělat věci 
jinak, přestat s fetama, nebo ses 
dokonce vydal na dlouhou cestu po 
detoxech a léčebnách. Ale každej 
další neúspěch tě jenom přesvědčil 
o tom, že ty seš stejně beznadějnej 
případ. 

J
estli je tohle o tobě a najdeš 
v sobě trochu naděje, že 
věci by se daly změnit, 
uvažuj o léčbě v terapeu-
tický komunitě. Možná 

speciálně tady v Němčicích. Zajdi do 
Káčka na Smíchov za Johanou (ane-
bo do Káčka, kam obvykle chodíš 
v tvým městě) a chtěj vědět, co by 
to všechno obnášelo. Rozhoduj se 
vší vážností, protože když to půjde 
dobře, tvůj život se radikálně změní. 
Asi ti všechno nepůjde hned a budeš 
mít někdy pochybnosti, jestli to 

zvládneš. Ale zezačátku stačí jen 
chtít a jít do toho. Za dvacet let už ti 
v Němčicích spousta tobě podob-
nejch prošláplo cestu a hlavně na to 
nebudeš nikdy sám. Zatim se drž  
a jestli maj bejt Němčice další krok 
na tvý cestě, uslyšíš první den  
sborový: VÍTEJ!                      ‹MARTIn›

němčice

Komunita v němčicích funguje od roku 1991

INFORMACE O KOMuNITě A JAK sE TAM  
DOsTAT TI DAJí V TVýM KáčKu

K PřIJETí sTAčí DETOx

němčice jsou určený pro klienty od 23 let,  
většině je přes 30 a některým i dost přes 40  

a všichni mají za sebou dlouhou drogovou kariéru

ANEb PRO VšECHNY CHlAPY A žENsKý, KTERý sE OHlížEJ  
zA sVýM žIVOTEM A CO VIDěJ, sE JIM MOC NElíbí



 

 

 

 

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 nad 
laBem, SadSká, milovice, mělník, 
PoděBrady, měSTec králové - cTP 
SemiramiS, tel. 724 087 925, 

královéhradecký kraJ – TP laXuS 
tel.: 775 565 309, 776 626 309, 777 626 309

ParduBický kraJ – TP laXuS 
tel. 774 626 302, 608 626 303

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

TP ÚSTí nad laBem, o.S. drug-ouT 
kluB, tel: 723 936 131

k- cenTrum Sananim 
Pozor!! KC přestěhováno:
Na Skalce 15, Praha 5 
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, Po – Ne 13 – 18  
Výměna So -Út 13 -18 , St- Pá 10 - 18  
Fotostudio každé úterý 13 - 17  
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 
Říčn1252/3A, 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 (kont. 
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 13/47,  
Tel.: 475 211 483, 475 210 626,  
Po – Čt:  8 – 18, Pá 8 – 16

k- cenTrum olomouc
Sokolská 48,  
Tel.: 774 991 625, 585 220 034 

k- cenTrum nymBurk 
Velké Valy 995, Tel.: 325 514 424  
Po – Pá 10 – 17

k- cenTrum mladá BoleSlav
Ptácká 162, tel.: 326 303 468, 
Po,St,Čt, Pá.:10 – 17,  
Út 12– 17

k– cenTrum ČeSké BuděJovice
tř. 28. října 1312/16,  
Tel.: 387 201 738  
Po-Pá (mimo svátky) 10 –18

místo pro váš kontakt:


