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Injekční stříkačka – nezajímavý předmět válcovitého tva-
ru, zpravidla zhotoven z plastu, pryže a nerezové oceli. Na 
jednom konci ostrý, na druhém naopak neškodně zploš-
tělý. Pro úzkou skupinu osob je injekční stříkačka před-
mětem denní potřeby. Do této skupiny spadá především 
zdravotnický personál a uživatelé drog. Nicméně i ostat-
ní populace žijící ve větších aglomeracích se s ní potkává 
poměrně často na migračních trasách za obživou či zá-
bavou. Pojďme se tedy věnovat přítomnosti injekční stří-
kačky v městském prostoru a krajině. Nechci však tento 
fenomén nahlížet z hlediska bezpečnostních a zdravot-
ních aspektů, ale především z hlediska aspektů estetic-
kých a environmentálních v kontextu výtvarného umění.

Stříkačka a dějiny výtvarné kultury
Jakým přínosem byla injekční stříkačka pro výtvarné 
umění? Odpověď je jednoduchá. Žádným. Injekční stří-
kačka byla vynalezena roku 1650 francouzským mate-
matikem a  fyzikem Blaise Pascalem. A  ruku na srdce, 
mohli bychom od matematika a fyzika očekávat i smysl 
pro výtvarnou a estetickou stránku věci? Myslím, že niko-
liv. Zkrátka to jen spočítal, narýsoval a víc nic. Teorii o vý-
tvarně-estetické jalovosti potvrzují i  samotné dějiny vý-
tvarné kultury. Ponoříme-li se do jejich studia, zjistíme, 
že injekční stříkačka se od roku 1650 až do konce 19. 
století neobjevuje ani v jednom uměleckém díle. Malíři ji 

shledali jako kompozičně nevhodnou (nehodila se ani pro 
něco tak banálního, jako je zátiší) a sochaři se jí vyhýbali 
kvůli jejím proporcím, které byly pro tesání do lámavého 
mramoru vyloženě nešťastné.

Stříkačka a design
Dát stříkačce šanci se umělci uvolili teprve v první půli 
20. století. Rozhodli se koncept stříkačky přepracovat 
tak, aby byla z výtvarného hlediska přijatelnější a mohla 
se stát esteticky hodnotným objektem. Avšak série válek 
a ekonomických krizí veškeré snahy zastavila. Práce na 
novém pojetí stříkačky se znovu rozbíhají až koncem 
šedesátých let. Tento úkol byl původně svěřen ital-
ským designérům, kteří byli tehdy špičkou ve svém 
oboru. Ti se však na takovém projektu odmítli podí-
let. Úkolu se nakonec ujali tvůrci druhé kategorie – re-
prezentanti tehdy silně upadající německé školy užitého 
a  průmyslového designu. Výsledkem tedy nebyly ladné 
křivky, ale fádní čistě účelové až industriální tvary. V této 
podobě přetrvala injekční stříkačka dodnes.

Stříkačka a současné výtvarné umění
Ani současné výtvar-
né umění většinou 
nenalézá pro stříkač-
ku uplatnění. Výjim-
kou jsou tvůrci vě-
nující se landartu 
a streetartu. Tato dvě 
odvětví si našla stou-
pence i  v  české kot-
lině. Při procházce 
se často můžete se-
tkat s pokusy zakom-
ponovat stříkačku do 
městského prostoru 

Volná
    tvorba

ÚVODNÍK

Příklad kvalitní práce se stříkačkou.



či do krajiny – stříkačky se objevují na chodnících, v do-
pravních prostředcích, ale také v parcích či klidových zó-
nách, kde jimi bývá esteticky pozvednuta městská zeleň.  
Tyto pokusy jsou však pramálo hodnotné a svědčí spíše 
o diletantismu a bídné úrovni zdejších umělců. Chtějí-li 
se stát respektovanými alespoň v rámci střední Evropy, 
je nezbytné, aby na sobě intenzivně pracovali.

Stříkačka a kulturní krajina
Problematika zakomponování injekční stříkačky do kra-
jiny či prostoru má také jiný, než výtvarný aspekt. Tím 
je aspekt environmentální. Současné umění by mělo být 
především angažované a mělo by konzumní společnost 
konfrontovat s alternativou, jež ctí přírodu a život v sym-
bióze s  okolním prostředím, diváka by mělo nabádat 
k ekologickému chování a šetrnosti. Avšak zde užití stří-
kačky jako výtvarného objektu na celé čáře selhává a do-
konce jde přímo proti tomuto poslání! Umělec, který ta-
kový objekt použije, se sám chová neekologicky a nectí 
zásady trvale udržitelného rozvoje. Důvodem jsou mate-

riály používané k výrobě injekční stříkačky, které nejsou 
k přírodě šetrné. Jedna injekční stříkačka je zhotovena 
z přibližně 2,5 gramu polypropylenu, polystyrenu a dal-
ších syntetických materiálů. Ročně je pouze v Praze in-
stalováno do prostoru a krajiny více než 55 000 injekč-
ních stříkaček, což představuje objem plastických hmot 
o váze 137,5 kilogramu. To už je značná zátěž, se kte-
rou se příroda bude vypořádávat několik tisíc let. Neza-
pomínejme tedy, že instalovaný předmět by měl krajinu 
a prostor zkrášlovat a vhodně dotvářet, nikoliv jej znečiš-
ťovat. A stejně také my sami bychom měli své okolí po-
vznášet, pozitivně stimulovat a žít s ním v souladu a vzá-
jemné ohleduplnosti.

–mastr–

Lavička na Hlavním nádraží v Praze.

Někdo ty pohozené stříkačky sbírat musí – terénní pracovníci.
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Popáleniny jsou poranění vznikající působením vy-
sokých teplot, chemikálií, elektřiny nebo ozářením. 

Stupně popálenin:

  I.     Zarudlá kůže, bez otoků, hojí se pár dní odlupováním.

 II.    Rána je krytá puchýřem, který praská, hojí se týdny.

III.    Kůže je bílá, nebolí, hojí se týdny až měsíce.

IV.    Zuhelnatění, kůže je úplně zničená.

Popáleniny mohou být život ohrožující, hlavně, když 
zasáhnou větší část těla. Správnou první pomocí 
můžete snížit poškození až o jeden stupeň.

POPÁLENINY
Kam se obrátit v PRAZE?

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
Popáleninové centrum
Šrobárova 50, Praha 2 (metro Želivského), 
Tel.: 267 163 366, 267 163 373, 
nebo na jakoukoli pohotovost.

PRVNÍ POMOC:

• UHASIT OHEŇ 

• CHLADIT – ihned tekoucí studenou vodou (pouze posti-
žené místo), dokud to přináší úlevu. Ne kostkami ledu!!!

• NESUNDAVAT PŘIŠKVAŘENÉ OBLEČENÍ

• SUNDAT ŠPERKY

• RÁNY STERILNĚ KRÝT – nadávat žádné masti, zásypy 
a nepropichovat puchýře.

• NEDÁVAT NIC NA BOLEST, NEDÁVAT JÍST A PÍT

• HLÍDAT VĚDOMÍ, DYCHÁNÍ

• VOLAT SANITKU

Ošetření neodkládat a vyhledat lékařskou péči.
–ilona a verča–

Popálenina. Stala se během hádky o drogu po po-
lití benzínem a zapálení. Foceno týden od vzniku.

Měsíc po incidentu. Vše se hojí, pacient dodržoval pokyny 
zdravotníků a pravidelně docházel na kontroly.

KOM
IX OD EVŽENA HOLEČKA

Autor kom
ixu Evžen Holeček (*1972) začal svou drogovou kariéru ve 14 letech perníkem

 a braunem
 a po 10 letech přešel na heroin.  

Je první (lékařsky doložený) HIV pozitivní člověk v toxi kom
unitě v Praze. Dodnes neví, jak se nakazil…

 m
ožná v Holandsku na squatu. 

Nem
oc m

u zjistili v půlce 90. let. V roce 1997 nastoupil do m
etadonové substituce jako jeden z prvních dvaceti pacientů.

Evžen se výrazně zapojil do prim
ární prevence na školách. Byly o něm

 natočeny dokum
enty „Život na jehle“ a „Bojím

 se tě světe“.  
Účinkoval ve spotu „Hudbou proti drogám

“ pro M
TV a v m

noha dalších film
ech.

Evžen se i nadále snaží pom
áhat lidem

, kteří berou drogy. Spolupracuje s Terénním
i program

y Drop In, kde provádí vým
ěnu injekčního 

m
ateriálu a snaží se pom

oct v různých otázkách života v závislosti.
–Lenka–



Tyto příznaky se objevují vždy, když je droga, na které je 
člověk závislý, úplně vysazena nebo je její dávka snížena. 
Příznaky abstinenčního syndromu nesouvisí s jiným one-
mocněním, jsou důsledkem drogové závislosti. Příznaky 
abstinenčního syndromu jsou u heroinu a pervitinu jiné, 
to znamená, že abstinenční syndrom se liší v závislosti 
na tom, o jakou drogu se jedná. Velmi zjednodušeně se 
dá říci, že projevy abstinenčního syndromu jsou opačné, 
než účinky drogy. Ačkoliv tedy heroin obvykle křeče tlumí, 
bývají právě křeče jedním z projevů heroinového absťá-
ku. Jenže život se zjednodušit nedá a tak ani účinky dro-
gy a projevy abstinenčního syndromu při jejím vysazení 
nemusí být vždy opačné.

Abstinenční syndrom – heroinový

U heroinu hovoříme o třech fázích abstinenčního syndro-
mu. První fáze se považuje za tu nejtěžší a nejbolestivěj-
ší. Tato fáze trvá přibližně 3 až 5 dní a jsou pro ni cha-
rakteristické následující příznaky: nevolnost až zvrace-
ní, průjem, břišní křeče, nechutenství, bolesti, nespavost, 
zimnice, horečky a deprese.

Druhá fáze trvá přibližně 2 týdny. V  průběhu této fáze 
se mozek opět „učí“ tvořit endorfiny (tzv. hormony štěs-
tí). Během dlouhodobého užívání heroinu tělo totiž zapo-
mnělo endorfiny samo vylučovat.

Pro mnoho lidí je právě „absťák“ urču-
jícím znakem závislosti a problémového 
užívání drog. Snad kvůli snadnému roz-
poznání a snad kvůli nepříjemným poci-
tům a  bolestem, které „absťák“ dopro-
vázejí. Při hledání informací mi interne-
tový slovník přeložil slova „abstinenční 
příznaky“ jako „odstoupení od smlouvy“. 
Takže pojďme se podívat na to, k čemu 
může dojít, pokud se rozhodnete odstou-
pit od smlouvy s drogou.

Seznamte se: „Absťák“

Abstinenční syndrom je soubor růz-
ně závažných a  různě kombinovaných 
příznaků. To znamená, že se projevuje 
více příznaky a ne pouze jedním. Ně-
které příznaky mohou být méně zá-
važné, ale jiné mohou být dokonce 
smrtelně nebezpečné.

Abstinenční syndrom 
lze rozpoznat podle:

• tělesných změn (např. třes)
• psychických změn (např. 
   deprese)
• změn v chování (např. 
   podrážděnost)



Třetí fáze trvá týden až několik měsíců. Během této fáze 
mozek stabilizuje tvorbu endorfinu. V této fázi se může pro-
jevovat mnoho rozdílných příznaků. 

Abstinenční syndrom – pervitinový

O existenci abstinenčního syndromu způsobeného dro-
gami metamfetaminového typu (např. pervitinem) se stá-
le diskutuje. Avšak lze předpokládat, že také při vysazení 
pervitinu je možné na sobě určité příznaky abstinenčního 
syndromu pozorovat. V každém případě můžete po vysa-
zení pervitinu očekávat, že se během dvou až tří dní do-
staví intenzivní únava, ospalost a deprese.

Jistý pan Newton se svými kolegy rozdělil projevy me-
tamfetaminového „absťáku“ do tří skupin:

1. skupina související s „nabuzením“ těla – např. touha 
po droze, vyšší citlivost, podráždění a živé nepříjemné sny

2. skupina související s mechanizmy, které nemůžeme 
ovládat – úbytek energie, únava, potřeba spánku, avšak 
zároveň poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu

3. skupina související s úzkostmi – např. úzkost, depre-
se, neschopnost prožívat radost z příjemných zážitků, ne-
soustředěnost

Podle McGregora a kol. se abstinenční syndrom dá roz-
dělit na dvě fáze. Akutní fáze trvá 7 až 10 dní. Je charak-

terizovaná zvýšenou potřebou spánku a jídla, depresivní-
mi a úzkostnými stavy a touhou po droze.
Po odeznění akutní fáze je možné po dobu minmálně 
dvou týdnů až několika měsíců pozorovat např. změny 
nálad, podrážděnost a poruchy spánku.
Tím tohle neveselé čtení končí. Ale řekla bych, že se ta 
„neveselost“ dala očekávat. Na závěr bych ještě ráda do-
dala, že ke zvládnutí abstinenčních příznaků slouží deto-
xifikační programy. Jejich cílem je dopomoci k bezpeč-
nému zvládnutí nepříjemností, které s „absťákem“ sou-
visí. Kdybyste si jednoho dne dali říct, tak se můžeme na 
tohle téma pobavit víc.

–Сoня–

Převzato z časopisu INTOXI, který vydává slovenské OZ 
Odyseus, číslo 3, ročník 8, rok 2010. Slovenští kolego-
vé zároveň provozují server, který se věnuje užívání drog 
a najdete ho na http://drogy.org.



Po jak dlouhém užívání drog (opiátů) 
jste dostali svůj první absťák? 
PAVEL: „U  opiátů to bylo, když jsem bral denně 
heroin za 200, po 3 týdnech.“

PETRA: „U mě za 3 měsíce.“

JIRKA: „U makoviny to bylo mnohem dříve, je to 
mnohem silnější.“

MÍŠA: „U braunu to taky bylo velmi rychlé.“

Jakej máte absťák? Jak jej prožíváte?
PAVEL: „V 5 ráno se probudíš a už neusneš, když 
se začneš hýbat, je to ještě horší.“

RADEK: „Bolí tě klouby, je ti blbě, bolí tě břicho.“

MÍŠA: „Jo a taky sedíš dlouho a bolestivě na zá-
chodě.“

KATKA: „Jsi zpocenej, za dvě hodiny přijde krou-
cení, slzy, kejchání.“

RUDOLF: „Je to hodně o psychice. Když už potom 
koupíš, máš drogu v ruce, tak i když si nedáš, tak se 
tělo uklidní. Když víš, že neseženeš, tak se to zhoršu-
je. Když se objevíš na místech, kde se prodává a ne-
máš prachy, tak se to zhoršuje.“

PETRA: „Kroutíš se jako ‚párek na grilu‘. Bolej tě 
orgány – ledviny, játra.“

HONZA: „Cítím to jako ‚zaražený prdy‘. Velkej tlak 
v těle. Stupňuje se to, na heráku je nejhorší třetí den. 
Nejíš, nemůžeš jíst.“

KAREL: „To já mám na subáčích mám při absťá-

ku hlad.“ 

Co Vám pomáhá, když máte absťák 
(kromě toho dát si znovu)? 
MÍŠA: „Pomáhá klid, zaměstnat něčím mysl, kníž-
ka, něco dělat.“

PAVEL: „Z  léčiv Diazepam, zaspíš to. Taky tramal, 
DHC, Rivotril, akorát to není žádný řešení, jen oddálení 
průseru. Víceméně si tím způsobuješ křížovku a spěješ 
ještě víc do prdele.“

PETRA: „Mně nepomáhá nic.“

RUDOLF: „Mně pomáhá placebo šlehnutí – dát 
si vodu jehlou, pak jsem chvíli schopnej dělat peníze  
na drogu.“ 

KAREL: „Mně pomáhá THC, zahulit si.“

HONZA: „Mně ne, ještě více mě rozbije. Jsem pak 
úplně v prdeli…“

KAREL (v  reakci na Honzu): „Asi je to o  tom, když 
pravidelně hulíš, tak jsi psychicky závislej na hulení 
a něco ti to dá, i když máš absťák od subáče. Když ne-
jsi, hodí tě to do větších sraček, protože tě to stíhuje.“

KATKA: „Někomu pomůže péčko, oddálí to absťák 
tak o půl hodiny, takže po tu dobu dělá prachy. Ale zase 
je to o tom, že ti vzniká křížová závislost.“

A jakej je absťák na pervitinu?
RADEK: „Je to hlavně o vyčerpání po jízdě…“

HONZA: „Velká únava, bolí tě tělo. Nic se ti nechce. 
Tělo nezvládá, máš strašnej spánkovej deficit.“ 

KATKA: „Je to o  celkový vyflusanosti a  neschop-
nosti nic dělat, člověk je vybitej až na dno.“

–ala–

ANKETA
o absťáku alias  

abstinenčním syndromu



Ekzém a perník není dobrá kombinace. To co vás svědí nor-
málně v kombinaci s nutností si to škrábat, skončí zbyteč-
ným zanášením infekce.

Zeptali jsme se vás na nejčastější 
„záseky“, které na droze zažíváte.  
Na základě vašich výpovědí vzniklo  
6 kategorií „záseků“.

Zásek první – TANEC
Možná někde v úvodu vaší drogové kariéry. Dobrej kon-
cert, dobrá muzika, droga, a pak už jen euforie, pohyb, 
několik hodin… Necítíte únavu, užíváte si párty… Vy 
a  dunící basová reprobedna si náramně rozumíte, pár 
centimetrů od sebe…

Zásek druhý – SEX
Říkáte: „pervitin je chtíč“. Dlouhý intenzivní šukání. Jsou 
lidi, co na tom uvízli, a už si neumí sex bez pika ani před-
stavit, nejsou si jej schopni vůbec užít. Někdo ale říka: „Je 
to čistě o mase, ne o prožívání, zkrátka strojový mrdání“.

Zásek třetí – FILOSOFOVÁNÍ
Splašenej mozek anebo spousta úvah a filosofování. Hla-
va úplně někde jinde, miliony kombinací, souvislostí… 
Objevování takovýho rozsahu, že by člověk při jízdě měl 
okamžitě dostat za dosažené výsledky Nobelovu cenu. 
Vše je unikátní, člověk se učí neskutečně rychle. Nicmé-
ně z vnějšího pohledu člověk zní jako „gramofonová des-
ka“ – stále se opakuje a řeší píčoviny.

ZÁSEKY NA DROZE

Zásek čtvrtý – RUČNÍ PRÁCE
Máš potřebu všechno rozebrat na prvosoučástky. Fáráš 
popelnice, nacházíš spousty zajímavých věcí. Rozmontu-
ješ cokoliv, od hodinek až po auto.

Zásek pátý – PODĚLÁVÁNÍ
Droga bourá bloky, někteří lidi si perník dávají, aby moh-
li dělat peníze. Jdeš do krámu, házíš věci pod oblečení. 
Rychle, vůbec se s tím nesereš. Ani v nejmenším se ne-
stydíš. Jseš nenasytnej…

Zásek šestý – VYMAČKÁVANÍ
Návrat zpátky do puberty. Každý pupínek, každý zá-
hyb kůže, každý pór. Mačkáš, nípeš, drbeš se. Maso-
chistická kosmetická kůra končící do krve rozedraným  
obličejem….

–ala–Tohle bylo kdysi obočí, než se o něj jeho vlastník systema-
tickým nípáním připravil.

anketa



Projevy zimnice

Projevy tohoto stavu se u každého liší, nicméně základ je 
podobný. Uživatelé jej líčí takto: 

Karel: „Je ti uvnitř zima, máš husí kůži.“

Irena: „Přichází to bolestí kloubů, pak třas, vibrace.“

Petr: „V extrémní podobně křeče, pnutí ve svalech. Pak 
najednou úleva a zase další náraz. Strašnej stav, člověk 
je zkroucenej a je mu fakt blbě.“

Martina: „Třesu se po celém těle. Střídá se pocení 
a zima.“

Pepa: „Bolí mě hlava a mám silnou nevolnost. Je mi 
fakt blbě.“

Jindra: „Tečou ti oči, někdy brečíš, máš žízeň, lomcu-
ješ sebou a klepeš se.“

Bětka: „Jako bych měla pod kůží brouky a jehličky.“

Franta: „Zimnice, horečka a  červený fleky všude 
po obličeji.“

Mirka: „Hlavně si nástřel vůbec neužiješ, nic z  něho 
nemáš.“

Všichni se shodují, že tento stav po nějaké době sice 
odezní, ale je velmi nepříjemný. Může trvat krátkou chví-
li, nebo také i několik hodin.

Angličané a Němci říkají tomuto sta-
vu SHAKE (z angličtiny třas, třást sebou, 
lomcovat sebou, klepat se). V interva-
lu od 20 do 45 minut po nášlehu dochází 
ke stavu, který lze přirovnat „alergické 
reakci“. Slovo „zimnice“ se v Čechách 
používá nejčastěji, proto ho budeme po-
užívat i v tomto článku. Jde však o jinou 
zimnici, než kterou máte (třeba) ráno, 
v absťáku. Je třeba rozlišovat.

Tělo vrací úder, dává 
zpětnou reakci na ná-
střel. Tento stav bývá 
nejčastěji vysvětlován 
tak, že se v  těle ode-
hrává boj mezi bakte-
riemi a  bílými krvinka-
mi, které plní ochran-
nou funkci. Tělo se tedy 
snaží svými obranný-
mi mechanismy vypo-
řádat s nečistotou, kte-
rá se nástřelem dostala 
do krevního oběhu. 

Příčiny zimnice

Na příčinách tohoto stavu se uživatelé drog se streety 
a káčkaři celkem shodují. Je to především:

– nefiltrovaný nebo špatně přefiltrovaný nášleh

– výplach

– použití starších vatiček (filtrů)

– dávka rozdělaná ze staré či špatné vody

S teplým počasím pravděpodobnost tohoto stavu znatel-

ně vzrůstá, protože bakterie se při vyšších teplotách vý-
razně rychleji množí. Vaše další názory:

Karel: „Je to obraz toho, jak jsi na tom zdravotně. Pokud 
špatně, tak ti hrozí zimnice častěji.“

Jindra: „Souvisí to taky se stavem jater.“

Franta: „Když jsem unavenej, třeba mám dlouhou jízdu, 
tak se mi to stává víckrát.“

– aneb Tělo vrací úder –ZI
M

NICE



Dá se tedy říci, že výskyt zimnice souvisí s tím, kolik péče 
věnujete přípravě dávky a nakolik dodržujete hygienu.

Jak předcházet zimnici

Zkušení toxíci doporučují následující opatření:

Karel: „Vždycky používat originál zabalenou čistou vo-
dičku, nebo aspoň převařenou vodu.“ S  tímto názorem 
nelze než souhlasit.

Petr: „Nedělat výplachy.“ Dekontaminace také souhlasí.

Irena: „U heráku nástřel co nejvíc převařovat. U pika se to 
vyplatí taky, ztráty účinku jsou fakt malý.“ Rozhodně dob-
ré stanovisko, protože var do určité míry bakterie zabíjí.

Pepa: „Dát si do nášlehu pár kapek alkoholu. Třeba ho 
vymáčknout z  konzelínu.“ S  tím Dekontaminace spíše 
nesouhlasí. Alkohol v žíle tělu neprospívá.

Mirka: „Společně s nášlehem si dát rovnou i brufen.“ To 
také není ideální řešení. Brufen sice zmírní či potlačí pří-
znaky zimnice, ale příčinu neodstraní. Když už tedy bere-
te, je lepší zimnici předcházet.

Dodržování zásad bezpečného braní je klíčové pro před-
cházení zimnici a  dalším negativním tělesným přízna-
kům. To se týká především sterility náčiní, sterility použi-
té vody a převařování.

Co pomáhá proti zimnici?

Zkušených toxíků jsme se zeptali, co jim při překonává-
ní zimnice pomáhá:

Jindra: „Mně pomáhá paralen.“

Petr: „Dám si acylpyrin a po čase to přejde.“

Bětka: „Je potřeba se zabalit a pít něco teplého.“

Mirka: „Dám si dva čtyřstovkový ibalginy a dva paraleny 
a to na mě zabere.“

Franta: „Dám si na to trochu pika, a to zabere.“

Irena: „Pomáhá znovu si šlehnout. Ale nemusí to vždyc-
ky pomoct. Hrozí, že člověk vyhodí dvakrát tolik mate-
riálu.“

Martin: „Pomohl mi alkohol. Jednou, když to na mě šlo, 
tak do mě kamarád nalil ¾ krabice vína. A to pomohlo.“

Dekontaminace varuje před tím, abyste si dávali pervi-
tin nebo další zrychlovadla. Stejně tak není dobré užívá-
ní velkého množství léků. Hrozí, že váš „bojující organis-
mus“ spíš zatížíte, místo abyste mu pomohli. V nejhorším 
případě hrozí i srdeční kolaps!

První pomoc při zimnici

• Postiženého zklidnit

• Udržovat postiženého v teple

• Dát postiženému teplý nápoj (káva mezi vhodné ná-
poje nepatří)

• Zůstat u postiženého, než se mu začne dařit lépe. Po-
kud se jeho stav bude zhoršovat, pak volat 155

• Pokud je puls tak rychlý, že už se nedá počítat, nebo 
když člověk ztratí vědomí, volat 155

–ala–

Zdroje: fixpunt.de – přeložili Krck a Jana, XTP Sananim



–TRMX–

Dodržování veškerých zásad bezpečného braní 
a bezpečného sexu je nutné vždy. Syfilidou se lze 
nakazit velmi snadno znovu. „Céčkem“ také, a jeho 
léčba bude obtížnější a daleko komplikovanější.

Veškerá manipulace s ilegální drogou, včetně přechovávání 
jedné jediné dávky, je nezákonná! Zákon pouze rozlišuje mezi 
drženým množsvím, které je posuzováno ještě v rámci pře-
stupku a množstvím, které je již považováno za trestný čin.

Používání čisté jehly je samozřejmost. K nákaze mezi 
toxikomany však ve většině případů dochází hlavně 
přes takzvanou společnou vodu a přes společnou roz-
dělávačku.

MÝTUS 1
Nemusím se chránit. Měl jsem všechny žloutenky 
i syfilis. Další už chytit nemůžu. Jsem po před-
chozí nákaze imunní.

MÝTUS 2 
V České republice je legální, 
když u sebe mám dávku drogy 
pro vlastní potřebu.

MÝTUS 3 
Vždycky si píchám drogy čistou jehlou, nemůžu nic chytit.

MÝTY FAKTAvs.





GALERIE
Fotochyby aneb co děláte 
při nášlehu blbě…
Autor fotografií: David Těšínský, komentář: trmx a ala

Nástřel aneb aplikace do krku je vysoce riziková. Při abscesu či 
flegmoně vám ruku či nohu uříznout mohou, ale krk nikoliv. Špat-
ný je také úhel nášlehu, jehla směřuje kolmo, hrozí propíchnu-
tí žíly. Pokud si dáváte do krku, dodržujte co nejpřísněji hygienická 
pravidla a aplikujte směrem dolů. Tedy po směru toku krve. Krev 
z krční žíly jde totiž nejdřív do srdce, pak do plic, pak zpátky do 
srdce a až potom do mozku. Nájezd se aplikací do krku neurychlí.
V nášlehu jsou bubliny, z nichž hrozí embolie (ucpání cév).

Na fotce je vidět, že jde o nefiltrovaný nášleh. Z nefiltrování 
hrozí embolie, mrtvice, infarkt a srdeční endokarditida.



Nástřel aneb aplikace do krku je vysoce riziková. Při abscesu či 
flegmoně vám ruku či nohu uříznout mohou, ale krk nikoliv. Špat-
ný je také úhel nášlehu, jehla směřuje kolmo, hrozí propíchnu-
tí žíly. Pokud si dáváte do krku, dodržujte co nejpřísněji hygienická 
pravidla a aplikujte směrem dolů. Tedy po směru toku krve. Krev 
z krční žíly jde totiž nejdřív do srdce, pak do plic, pak zpátky do 
srdce a až potom do mozku. Nájezd se aplikací do krku neurychlí.
V nášlehu jsou bubliny, z nichž hrozí embolie (ucpání cév).

Zavíčkovaná jehla by se měla nasadit na stříkačku až před ná-
šlehem. Takto odhalená jehla se může kontaminovat či poško-
dit, z čehož hrozí abscesy, flegmony, flebitidy a endokarditida.

Droga koupená na ulici může obsahovat cokoliv. Někdy  
i drogu samotnou :-), často však různé příměsi, kterými  
se snaží prodejce zvýšit svůj zisk. Od méně nebezpeč-
ných (kyselina ascorbová), přes ty středně nebezpečné  
– omítka, cukry, nadrcené léky – až k těm nejnebezpeč-
nějším, jako je např. strychnin, fentanyl apod. Obsahuje  
také různé nečistoty, z nichž některé nejdou odfiltrovat. 
Nášlehem pouliční drogy od neznámého dodavatele ris-
kujete, že si koupíte buď nekvalitní sajrajt, nebo něco 
velmi nebezpečného.



1. Co si mají naši čtenáři pod funkcí národní 
protidrogový koordinátor představit? 
Jak se jich dotýká?

Už to slovo „protidrogový“ zní blbě. Je to člověk, který ko-
ordinuje národní drogovou politiku a snaží se stmelit ne-
jen oblast prevence a léčby, ale i oblast represe. Měl by 
to být člověk, který dokáže mluvit s ministry a  politiky, 
a měl by tomu rozumět.

2. Plánujete v ČR legalizaci drog?

Ještě dlouho ji plánovat nemůžeme, protože jsme za-
vázáni k  mezinárodním úmluvám OSN. Ale plánujeme 
o tom diskutovat na mezinárodním poli. Nicméně co se 
týká přístupu státu k uživatelům drog, tak jsme na tom 
docela dobře z  hlediska tolerance. Specifické u  nás je 
i  to, že protidrogový koordinátor není policajt či soudce 
jako je tomu v  jiných zemích, ale někdo, kdo pracoval 
s uživateli. Pokud se podíváme na USA, Rusko, Thajsko, 
tak tam to je o něčem jiném…

3. Budou v ČR v dohledné době aplikační 
místnosti, čili tzv. šlehárny?

Vzhledem k mezinárodním úmluvám je to složitý. Kdyby-
chom to udělali, budeme pod kritikou USA, Číny a dalších 
zemí. Ale myslím, že v Praze by to mělo smysl. Například 
by to pomohlo zklidnit situaci na otevřené drogové scéně 
(Václavské náměstí a okolí). Ale negativně to vidí napří-
klad Národní protidrogová centrála, která říká: „Jak může 
člověk s nezákonnou látkou přijít s vědomím státu do ve-
řejného zařízení a tam si ji aplikovat.“ To je porušení ně-
kolika zákonů z pohledu mezinárodních úmluv OSN.

4. Sledujete určitě i vývoj v okolních zemích. 
Plánuje Polsko nějakou změnu politiky, kte-
rá by zpřísnila prodej léků, z kterých se vyrá-
bí pervitin?

Určitě se to stane, nejspíše už příští rok. Nicméně z me-
zinárodních zkušeností je prokázáno, že v takových situ-
acích nastane tzv. „balónový efekt“. To znamená, že sku-

pina uživatelů drog jakoby vzlétne a přesune se k užívá-
ní jiných drog. Není pravda, že když bude nějaké drogy 
méně, že se bude méně užívat. Tedy i opatření, která se 
týkají prekurzorů, nesníží počet uživatelů.

5. Plánuje se nějaká změna v předepisování 
subutexu v dohledné době?

Neplánují se výrazné změny. Chceme ale rozšířit substi-
tuci pro pervitin. Substitučních přípravků je celá řada, 
třeba v Anglii se předepisuje asi pět různých typů léků.

6. Řada uživatelů drog si stěžuje, že se ome-
zuje sociální servis v kontaktních centrech 
(např. polévka, možnost sprchy, praní a po-
dobně). Souvisí to také s tím, že tyto služby 
příliš nechcete financovat. Jak to?

Peněz je málo a my musíme volit. Chceme více financo-
vat služby, které se týkají nitrožilního užívání drog. Hlavní 

Rozhovor 

S NÁRODNÍM  
PROTIDROGOVÝM  
KOORDINÁTOREM

JINDŘICH VOBOŘIL má na starosti v rámci 
českého státu věci kolem drog. Zeptali jsme se 
na otázky, které vás zajímají: Bude legalizace? 
Budou šlehárny? Bude nadále subutex? 



je tedy, aby byla zafinancována výměna stříkaček, niko-
li hygienický servis. Pokud se v káčku na menším měs-
tě nemění, ale využívá se především sociální servis, tak 
my budeme podporovat ta zařízení, která tu výměnu sku-
tečně dělají. Malý objem výměny stříkaček může zname-
nat, že se ta zařízení možná míjí svojí cílovou skupinou

7. Zajímají se politici o drogové služby?

Je jim to spíše vzdálený. Politici se zajímají o  zákony 
a o represi, ale ne o drogové služby. Ta naše oblast závis-
lostí je pro ně malinkatá. Ale je pravda, že jsou tam i vy-
jímky, třeba jako je Pavel Bém nebo Radek John. 

8. A zajímal by je názor samotných uživatelů 
drog? Zajímá Vás? Jak by jej mohli sdělit?

Bylo by užitečné, kdyby vznikla asociace uživatelů nebo 
uživatelské fórum, které by dokázalo formulovat názory 
lidí, co drogy berou, společně třeba s názory jejich blíz-
kých. V  jiných zemích jako je Irsko nebo Holandsko, to 
tak je.

9. Pokud porovnáte služby zaměřené na  
uživatele drog v ČR a v západní Evropě, 
jak jsme na tom?

Jsme na srovnatelné úrovni s vyspělými zeměmi a je vi-
dět, že je u nás vysoká vzdělanostní úroveň. Nicméně je 
u nás méně peněz a chybí nám lépe řízený systém. V zá-
padní Evropě vláda formuluje, co chce, a tomu se přizpů-
sobí celá praxe. Např. vláda definuje jako zadání snižo-
vání kriminality a větší zaměstnavatelnost a káčka v celé 

zemi pracují s těmito indikátory. Tak to je třeba ve Velké 
Británii, kdy káčka nabízí i služby, kde se lidé učí doved-
nostem, jak získat a obstát v zaměstnání.

10. Co byste vzkázal uživatelům drog? 

Já mám vlastní zkušenost s užíváním v dospívání. Tuhle 
práci dělám, protože v době, kdy jsem bral, se našlo ně-
kolik lidí, kteří byli schopni pomoci si navzájem. My jsme 
se z té situace dostali a mrzí mě, že zde nevznikají silné 
party lidí, kteří by si pomáhali navzájem. Takže vyzývám 
ke vzájemné podpoře a svépomoci…

Děkujeme za rozhovor.
–ala–

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. (*1966) 

Národní protidrogový koordinátor a ředitel sekce 
protidrogové politiky a sekretariátu Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky. 

Od konce 80. let pomáhá drogově závislým. Dlou-
ho působil jako předseda a vrchní ředitel sdružení 
Podané ruce, jež se pod jeho vedením stalo dru-
hou největší nevládní organizací v České republi-
ce v oblasti drog.

Podílel se na realizaci preventivních projektů 
v Maďarsku, Afghánistánu, Velké Británii, Rusku, 
Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru. Jako konzul-
tant pracoval pro Evropskou unii a OSN. 



ACYLPYRIN

K čemu:

– tlumí bolest 
– mírní zánět 
– snižuje horečku

Účinkuje při léčbě bolesti (hlavy, zubů, zad, menstruační 
bolesti) a snižování horečky a úlevě od bolesti při nemo-
ci z nachlazení a chřipce

Dávkování

1–2 tablety každých 4–8 hodin, nejvýše 8 tablet denně. 
Bez doporučení lékaře nesmí užívat děti do 15 let a tě-
hotné a kojící ženy

Neužívejte ACYLPYRIN!

– jestliže jsi alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu ace-
tylsalicylovou nebo na některou pomocnou látku obsaže-
nou v přípravku

– při chorobné krvácivosti
– při vředové chorobě žaludku a střev
– před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným 
s větším krvácením

GALERIE
LÉKŮ

– při průduškovém astmatu 
– v posledních třech měsících těhotenství

Kyselina acetylsalicylová

– zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. 
warfarin)
– při současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení 
ze zažívacího traktu
– zesiluje účinek léků používaných při léčbě cukrovky 
– snižuje účinek léků působících na močový systém

Nežádoucí účinky

– poruchy zažívacího ústrojí (žaludeční nevolnost, zvra-
cení, krvácení). 
– při dlouhodobém užívání je nebezpečí zvýšené krváci-
vost, poruchy tvorby krve, poškození funkce jater a ledvin 
– u přecitlivělých osob může vyvolávat různé alergické 
projevy (astmatický záchvat, kožní vyrážky)

ANACID SUSPENZE
K čemu:

– pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích
Pozor při užívání pokud máte žaludeční nebo dva-
náctníkový vřed, zánět žaludeční sliznice a žaludeč-
ní obtíže vyvolané užíváním léků!

– užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami led-
vin je  možné pouze na doporučení lékaře
– o užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je 
vhodné se poradit s lékařem

Nežádoucí účinky

– při vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlou-
hodobé léčbě může dojít k omezení vstřebávání ze střeva
– při silně snížené funkci ledvin může dlouhodobé užívání 
způsobit zvýšené hladiny hořčíku v krevním séru, což se 
projeví žízní, nízkým krevním tlakem a útlumem reflexů
– při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých 
reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem
– přípravek zpomaluje vstřebávání různých léčiv, např. 
antibiotik, sulfonamidů a salicylátů. Proto se doporuču-
je podávání jiných léků 1 hodinu před nebo po podání 
Anacidu suspenze

Dávkování

– individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 
4–6krát denně 5 ml (1 sáček), a to 1 až 3 hodiny po jídle
– u některých méně závažných stavů se podává jednorá-
zově 1 sáček při obtížích
– před použitím je třeba obsah sáčku promnout mezi prsty



IBALGIN 400 TABLETY

K čemu:

– tlumí bolest 
– potlačuje zánět 
– snižuje horečku

– Ibalgin se používá k  tlumení bolesti různého původu 
(např. hlavy, zad, kloubů, menstruační bolesti, poope-
rační bolesti, poúrazových bolestech) a při horečnatých 
stavech u nemo-
ci z  nachlaze-
ní nebo chřipky 
a při horečnatých 
stavech doprová-
zejících jiná one-
mocnění

Dávkování:

1 tableta obvykle 3x denně, maximálně 6 tablet za den

Kdo by neměl Ibalgin tablety užívat

– alergici na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin 
400) nebo na některou pomocnou látku přípravku 
– při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo 
některé jiné nesteroidní protizánětlivé léky,projevující se 
jako průduškové astma nebo kopřivka
– jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo kr-
vácení do žaludku nebo dvanáctníku, při krvácení nebo 
proděravení v zažívacím traktu způsobených nesteroidní-
mi protizánětlivými léky v minulosti
– jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou sráž-
livosti krevní
– jestliže máte závažné srdeční selhání
– přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibalgin 
400 je zapotřebí

– pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater 
– při průduškovém astmatu i v klidovém stavu

– při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. ko-
lagenózy)

– při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí 
jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida 

– při současné léčbě léky snižujícími srážení krve

– pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti 
cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro 
rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, 
vysoký cholesterol nebo kouříte)

V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krváce-
ní ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Vznik těchto 
stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. 
Riziko vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím 
traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku

PARALEN 500 TABLETY 
nebo generický lék Paramegal

K čemu: 

– snižuje horečku 
– ulevuje od bolesti 
– nedráždí žaludek
– tablety Paralen 500 se užívají ke snížení horečky při 
chřipce, nemoci z  nachlazení a  jiných infekčních one-
mocněních
– používá se také při bolestech různého původu, bo-
lestech hlavy, zubů, zad, pohybového ústrojí spojených 
s chřipkovým onemocněním apod.
– maximální denní dávka u dospělých je 8 tablet v prů-

běhu 24 hodin
– paracetamol působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tě-
lesnou teplotu
– tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky 
a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných infekčních one-
mocněních
– jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. 
při bolestech hlavy, zubů, bolestivé menstruaci, boles-
ti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřip-
ku a nachlazení

Neužívejte přípravek PARALEN 500 pokud

– jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku nebo 
na některou pomocnou látku přípravku
– máte vážné onemocnění jater nebo akutní zánět jater 
– máte typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

– účinky tablet Paralen 500 a jiných léků současně uží-
vaných se mohou navzájem ovlivňovat. 
– současné užívání tablet Paralen 500 a některých léků 
na spaní, léků proti epilepsii, některých antibiotik nebo 
současné pití alkoholu může způsobit poškození jater
– v případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský před-
pis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívá-
ní tablet Paralen 500 s  lékařem a bez porady s ním je 
neužívejte
– těhotné ženy mohou užívat tablety Paralen 500 jen po 

poradě s lékařem. 
– kojící ženy mo-
hou přípravek uží-
vat 1 den, déle než 
1 den mohou pří-
pravek užívat pou-
ze po poradě s lé-
kařem.



SEPTISAN 
K čemu:

Přípravek se používá při zánětech horních cest dýcha-
cích a dutiny ústní
– lze jej podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby. 
– léčivá látka  působí proti mikroorganismům vyvolávají-
cím zánětlivá onemocnění, je účinná na mnohé baktérie 
i kvasinkové mikroorganismy

Neužívejte přípravek SEPTISAN

– jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na po-
mocné látky.

Užívání přípravku SEPTISAN s jídlem a pitím

– přípravek užívejte nejlépe po jídle
– pastilku nechte volně rozpustit v  ústech, nezapíjejte, 
nerozkousávejte

Dávkování

– pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3–4krát den-
ně 1 pastilku. 
– stejné dávkování platí i pro děti od 5 let a pro těhot-
né i kojící ženy
– bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní
– Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků ne-
moci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře.

–kachena– 

Δ  Absces na prstu. Zánět se rozšiřuje do 
celé oblasti ruky. Lékařská pomoc nutná!

Δ

 Výsledek zanedbané flegmóny. 
Uživatel subutexu dlouho odkládal 
při zvyšující se bolesti ruky návštěvu 
doktora, a když už u doktora byl, tak 
nevyzvedl recept na antibiotika a pe-
níze na ně raději profetoval. Výsled-
kem byla obří flegmóna po celé ruce, 
otrava krve, obří bolest. Nakonec 
musela být zavolána rychlá záchran-
ná služba. Ruka byla nakonec v Ne-
mocnici na Františku zachráněna, za 
cenu dvou kožních štěpů (tedy plasti-
ky kůže), které vidíte na snímku. 

Δ Jizva, která zůstala po abscesu na krku. 
Zubatá si už brousila kosu. Vyhněte se in-
jekční aplikaci do krku. 

GALERIE
BEBÍČEK



Mýtus č.1: Člověk musí procházet dveřmi jako 
první, musí vždy jíst jako první a nesmí nechat 
spát psa v posteli, aby ho pes uznával jako 
vůdce smečky.

Tento mýtus vyvstal z teorie dominance. Je obecně přijí-
máno, že když má člověk problém s výchovou psa – pes 
je neposlušný, dělá si, co chce, pere se s jinými psy, pří-
padně dokonce vrčí či atakuje člověka – znamená to, že 
nezvládl jeho dominanci, že pro psa není tím správným 
vůdcem smečky. 

Říká se, že když budete důslední ve výše zmíněných 
třech úkonech, nikdy nenecháte jíst psa jako prvního, 
nepustíte ho prvního do dveří a už vůbec s ním nebudete 
spát v posteli, stane se pes podřízeným a všechny trable 
s výchovou se tím vyřeší. Tak to ale není. 

Když se pes hrne do dveří, neznamená to nutně, že 
s  vámi soupeří, že se chce v  hierarchii posunout před 
vás. Většinou to znamená, že se pes zkrátka jen těší ven. 
Když psi spěchají při vycházení z domu, snaží se zkrátit 
si vzdálenost mezi sebou a čímkoliv venku v co možná 
nejkratším čase, protože jsou rozčileni, jsou to prostě psi 
a nemají důvod, proč to nedělat. Pokaždé, když se ptá-
te “Proč? Proč? Proč?” pes něco dělá, nesnažte se vy-
světlit problém pomocí „smečkové teorie“, uvědomte si, 
že pes něco dělá:

1) protože je chování posilováno něčím, co se vyskytu-
je v okolí psa

2) protože pes nemá důvod to dělat jinak (tzn. proč NE?)

Rozdělování krmiva je určitě důležitou součástí výchovy. 
Nemělo by být ale pro psa frustrující. Když vidíte, že má 

pes hlad, protože např. celý den nic nejedl, nemusíte nut-
ně čekat na to, až přepadne hlad i vás, abyste mu moh-
li nasypat do misky jídlo. Není třeba ho trápit a provoko-
vat tím, že se vy ládujete, mezitím co on musí poslušně 
čekat na místě a nesmí po vás hodit ani očko, aby „ne-
žebral“. Například známý „psí psycholog“ Rudolf Desen-
ský říká: „Nechápu důvod, proč by měl pes jíst až po člo-
věku. V dřívějších dobách byla nakrmena všechna zvířa-
ta předtím, než hospodář zasedl doma k večeři. A byla 
snad všechna ta zvířata hospodáři nadřazena? Jistě že 
ne. Lidé jedí svoje jídlo u stolu, pes má misku na zemi. 
Proč by měl dostávat až po lidech? Když jí zároveň s lid-
mi nebo dříve než oni, v klidu se nají a nepůjde potom 
žebrat od stolu. Všichni moji psi jedí dříve než já, přitom 
s kázní nebo postavením ve smečce nemám sebemen-
ší problém.“

Cyklus „Mýty ve výchově psů“ PSÍ ŽIVOT 
Doteky jsou pro psa přirozená věc. Když k vám pes cítí 
důvěru a respekt, olízne vás, vyleze vám na klín a bude 
se chtít třeba i pochovat. Když se vám pes stulí u nohou 
v posteli, je to krásný pocit (hovořím z vlastní zkušenos-
ti), je to intimní chvilka pána a psa, způsob, ve kterém 
váš vztah roste. Není důvod, abyste projevy lásky a inti-
mity vašemu psu odmítali. To problém ve výchově nevy-
řeší, spíše prohloubí.

Nápadnosti v  chování našich psů jsou totiž vícevrstvé 
a představují vždy směs aktuálního citového rozpoložení, 
naučených prvků prostřednictvím reakcí z okolního pro-
středí a majitele, socializace učení se ve štěněcím věku 
a mnoha dalších věcí. 

Zkuste svému psu rozumět. Nevysvětlujte vše teorií do-
minance. Buďte důslední a trénujte s ním to, co chcete, 
aby uměl. Bez tréninku není výsledek a tresty to nevyře-
ší. Věnujte se mu, buďte něžní a hlavně ho mějte rádi!

–Hana–



Zácpa je porucha správného vyprazdňová-
ní, kakání, sraní. Nazvi to, jak chceš. Po-
kud velkou potřebu vykonáváte málokdy, 
případně vám jde vyprazdňování namá-
havě, dlouho trvá a někdy je bolestivé, jde 
o zácpu.

Zácpu způsobuje nesprávné fungování střev. Potrava po 
požití putuje do žaludku a postupně se dostane do ten-
kého a následně tlustého střeva. Tlusté střevo se stahu-
je a  posouvá potravu dál. Zároveň z  potravy vstřebává 
vodu, čímž se vytváří stolice, která jde dále ke koneční-
ku (zadku) a čeká, až se dostane ven z těla do záchodu.  
Pokud však střevo pracuje pomalu, z  potravy vstřebá 
velké množství vody, čímž se stolice stane příliš tuhou. 
A  tím vznikne problém se zácpou. „Jídlo“ trčí ve stře-
vech a když už jdeš na záchod, tak to jde jen velmi těžko.

Co s tím mají drogy společného?

O zácpě se říká, že trápí mnoho lidí a příčiny jsou růz-
né. Nejčastěji je to rychlý životní styl, špatná životospráva 

Když to na záchodě fakt trvá!
Zácpa – ne dopravní, ale ta ve střevech

nebo užívání některých léků. Léky, které k těmto obtížím 
mohou přispět jsou například antidepresiva a narkotika. 
Jestli tedy užíváte heroin nebo metadon, může se stát, že 
míváte se zácpou problém.

Opiáty ovlivňují takzvaný autonomní nervový systém. Au-
tonomní nervový systém je odpovědný za to, aby v těle 
některé věci fungovaly automaticky. Jsou to například 
automatické činnosti jako dýchání, tlukot srdce, nebo 
pohyb střev. Nelze je vůlí ovlivnit. Nedokážete přikázat 
srdci, aby bilo rychleji či přesvědčit střeva, aby fungo-
vala správně. Opiáty ovlivňují v  mozku právě ta centra 
a nervové buňky, které jsou odpovědné za správné tráve-
ní (a samozřejmě nejen ty). Jednotlivé části trávicího sys-
tému pracují pomaleji a když přechází potrava ze žaludku 
do střev, přechod je křečovitý a stažený. To přispívá k na-
růstajícímu problému s vyprazdňováním.



Také stimulancia, jako například pervitin, mohou mít při 
dlouhodobém užívání dopad na vyprazdňování. Kromě 
vlivu na samotné trávení je pervitin známý tím, že potla-
čuje chuť k jídlu. Za chvilku si povíme, jak je pravidelné 
stravování důležité při obtížích s vyprazdňováním.

Jak zmírnit zácpu?

Tekutiny:

 � Vypijte minimálně dva litry tekutin denně (nejlepší je 
čistá voda), protože nedostatek tekutin zácpu zhoršu-
je. Při zácpě pomůže také jablečný džus.

 � Káva a alkohol se do povinných dvou litrů tekutin den-
ně nepočítá. Obojí organizmus naopak dehydratuje.

Správná strava:

 � Jezte jídlo s dostatkem vlákniny, která usnadňuje vy-
prazdňování. Mezi takové potraviny patří např. luště-
niny, zelenina a ovoce (především jablka).

 � Pokud máte rádi jogurty, vybírejte si ty, které obsahu-
jí takzvanou živou kulturu. Nebojte se, v  jogurtu ne-
lezou žádní brouci. Jde o okem neviditelné bakterie, 
které jsou užitečné a napomáhají trávení. Doporučuji 
acidofilní mléka a bílé jogurty.

 � Jezte pravidelně, pomalu, potravu dobře rozžvýkejte.

Pohyby a dotyky:

 � Pravidelné cvičení vám zlepší pohyblivost střev.

 � Při namáhavé velké potřebě si zkuste dřepnout – 
může vám to pak jít snáze.

 � Vyzkoušejte jemnou masáž břicha.

 � Udělejte si obklad. Namočte malý ručník do teplé 
vody a na tři minuty ho položte na břicho. Potom vy-
měňte teplý obklad za vlažný, ale přiložte ho jen na 
minutku. Činnost střev se tím povzbudí.

I když nemáte peněz nazbyt, neházejte problém se zá-
cpou za hlavu. Procházka, láhev vody, dobré jablko a jo-
gurt umí dopomoct ke snazšímu vyprazdňování a nejsou 
nijak zvlášť finančně náročné. Vyzkoušejte a uvidíte.

Přemýšlím, jak tenhle článek o „(ne)sraní“ ukončit. Mám 
toho tak plnou hlavu, že když mi při výměně na otázku 
„Jak se máš?“ odpovíte „Na hovno!“, pravděpodobně si 
začneme povídat o vašem trávení a pobytu na toaletě! :-) 
Doufám, že něco z těchto informací vám nebo vašim zná-
mým v budoucnu pomůže.

–Mirka–

Převzato z časopisu INTOXI, který vydává slovenské OZ 
Odyseus, číslo 3, ročník 8, rok 2010. Slovenští kolego-
vé zároveň provozují server, který se věnuje užívání drog  
a najdete ho na http://drogy.org.

Pozor na domácí léčbu projímadly! Prá-
vě projímadla mohou zácpu ještě zhor-
šit, protože střeva pod vlivem léků zle-
niví. Pokud jste se tedy rozhodli vyzkou-
šet projímadlo, tak si v  lékarně vyžá-
dejte takové, které je na přírodní bázi. 
A  když jste na záchodě, netlačte příliš 
silně! Mohli byste si tím způsobit pora-
nění konečníku a přivodit si hemoroidy, 
takzvanou zlatou žílu. Ty jsou bolestivé 
a musí se léčit.

(SPOJENÉ STÁTY) Floridská policie zjisti-
la, že při krádeži v  jednom domě šňupa-
li zloději popel z pozůstatků muže a dvou 
psů. Domnívali se, že jde o drogy. Majitel-
ka domu měla v urnách ostatky svého otce 
a dvou dánských dog. Vyšetřovatelé zjisti-
li, co se s popelem stalo, poté, co zatkli pět 
mladíků kvůli jiné loupeži. 

Autor: Reuters

Mladá fronta DNES         Ze světa

Lupiči omylem šňupali 
z uren lidský a psí popel

V. Bratrychová



Co je vlastně tuberkolóza?

Tuberkulóza, zkráceně TBC, je onemocnění, které 
napadá převážně plíce (velmi vzácně napadá i jiné 
orgány). TBC je, pokud se člověk neléčí, smrtelným 
onemocněním. Je však léčitelná.

Tuberkulóza, to jsou samé bacily, které se šíří z ne-
mocného člověka na člověka zdravého. Protože 
jsou bacily malé, lehce se schovají do drobných 
kapek, které z  nás vychází při dýchání, mluvení, 
kašlání, kýchání a také při líbání. Člověk s TBC ne-
musí vyloženě plivat, aby vás nakazil. Tento přenos 
kapkami se nazývá kapénkový. Možná už jste ter-
mín kapénková infekce slyšeli v souvislosti napří-
klad s rýmou, ta se také lehce šíří vzduchem v ka-
pénkách.

Tuberkulóza je šibal – obtížně totiž zjistíš, že jí máš. 
I když jste se setkali s osobou, která TBC má, ne-
znamená to, že se tuberkulózou hned nakazíte. Po-
kud je váš organizmus silný, TBC vůbec nemusíte 
chytit, bakterie se do vašeho těla nedostanou a vy 
neonemocníte. Pokud se infikujete, tedy bakterie 

Tubera, tubera, zdraví ti ubírá

Tuberkulóza – toto onemoc-
nění se často spojuje se sta-
rými časy. Je pravda, že v mi-
nulosti byla obávanou cho-
roubou a lidé na ní umírali. To 
by vás mohlo dovést k milné-
mu názoru, že tubera je dáv-
no pryč. Bohužel to tak není. 
I v dnešní době jsou ve vyspě-
lých zemích lidé, kteří tuber-
kulózou onemocní. Tuberkuló-
za je aktuální problém a týká 
se každého z nás. Proč?

se do vašeho těla dostanou, mohou nastat násle-
dující situace:

Primární infekce TBC

 ´ je to 1. stádium, bakterie se vám dostala do 
plic

 ´ bakterie se v plicích začne množit

 ´ váš imunitní systém (obránce vašeho těla) jí 
však chce zastavit

 ´ v tomto stádiu nenakazíte další lidi – nejste in-
fekční

Skryté stádium TBC

 ´ 20% osob se infekce nezbaví, avšak bakterie 
TBC spí

 ´ nejsi nemocný a nemáš příznaky

 ´ v tomto stádiu nenakazíte další lidi – nejste in-
fekční



Aktivní infekce TBC

 ´ i když TBC chvíli spí, může se náhle probudit a způ-
sobit onemocnění

 ´ přibližně 1 z  10 lidí, kteří v  sobě mají skrytou TBC 
také onemocní

 ´ můžeš nakazit lidi ve svém okolí – jsi infekční

 ´ objevují se příznaky (v některých případech může být 
aktivní infekce bez příznaků)

Příznaky tuberkulózy

Méně zřetelné příznaky:

 ´ únava

 ´ noční pocení

 ´ nechutenství

 ´ pocity jako při chřipce

 ´ u žen nepravidelná menstruace

Tyto příznaky se však objevují i při jiných onemocněních 
(např. nachlazení, chřipka). Také samotné užívání drog 
způsobuje různé výše zmíněné příznaky (např. nepravi-
delná menstruace, nechutenství). Samozřejmě ani tyto 
příznaky nelze podceňovat! Onemocnění TBC může být 
i bez příznaků!!!

Varovné příznaky:

 ´ suchý kašel nebo vykašlávání hlenu (někdy také krve)

 ´ bolest na hrudi při dýchání

 ´ ztížené dýchání

 ´ modré zabarvení pokožky

Týká se tubera i mě?

Tuberkulóza se týká mě i  vás. Nechci strašit, ale riziko 
hrozí každému, jelikož se TBC přenáší vzduchem. Riziko 
je však zvýšené, pokud:

 ´ žiješ ve ztížených podmínkách – žiješ na ulici, máš 
omezené možnosti hygieny a  dostatečné a  zdravé 
stravy

 ´ užíváš drogy – ačkoliv se TBC nepřenáší špinavou 
stříkačkou (tou se přenáší hepatitida typu C, HIV, sy-
filis a další choroby), drogy oslabují vaše tělo a to se 
pak obtížně vypořádává s infekcí

 ´ nemáš pravidelný přístup ke zdravotní péči

 ´ žiješ s HIV – lidé, kteří mají HIV se mohou kvůli sníže-
né obranyschopnosti těla snáze infikovat TBC. TBC je 
častou příčinou úmrtí nemocných HIV.

Téma tuberkulózy je velmi obsáhlé a pro teď s ním tedy 
končím. Asi si říkáte: „No moment, vyprávíš mi o nemoci, 
jaká je, jak se šíří… A co léčba?“ Dobrá otázka! O léč-
bě TBC se dočetet za měsíc. Snad jsem ve vás probudila 
zvědavost. Mějte se…

–Mirka–

Převzato z časopisu INTOXI, který vydává slovenské OZ 
Odyseus, číslo 11, ročník 8, rok 2010. Slovenští kolego-
vé zároveň provozují server, který se věnuje užívání drog 
a najdete ho na http://drogy.org.

V  sanitce ve Vrchlického  
sadech v  Praze a  v  Káčku 
se provádí screeningové vy-
šetření na tuberkulózu. Je 
to pár jednoduchých otázek, 
podle kterých tě případně 
teréňáci a  káčkaři pošlou 
na rentgen plic. Máš-li oba-
vu, že bys mohl být (nebo 
někdo z tvých známých) na-
kažen, neváhej a stav se. 



Jihočeský 
průvodce

Když vyrazíš z  jakéhokoliv místa na světě do 
Jižních Čech, můžeš tam navštívit řadu histo-
rických i  technických památek, přírodní krásy, 
naučné stezky nebo některé kulturní programy, 
které nabízejí jednotlivá jihočeská města a ves-
ničky. Kraj je vhodný pro cyklovýlety, chůzi i au-
tomobilismus. 

Pokud se ocitneš v  tomto kraji a budeš potřebovat vy-
měnit stříkačky (snižujeme rizika), doplnit kondomy, filtry 
a masti, pomoct s doktorem (protože občas se to může 
vymknout z rukou), otestovat se na infekční nemoc (HIV, 
žloutenka B,C, syfilis), získat nějaké informace nebo po-
moc v krizi, můžeš např. využít služby teréňáků občan-
ského sdružení Prevent. 

„Preventí teréňáci“ jezdí do deseti jihočeských měst vždy 
ve stejný čas a ve stejných dnech. Můžeš je buď potkat 
(nosí fotobrašnu s logem Preventu) nebo se s nimi spo-
jit telefonem. (SOS sms i prozvonění stačí, volají zpátky). 
Bližší info na tel. 723 527 512. (České Budějovice Po,-
Út,Čt 11:00–19:00, Pá 11:00–16:00) (Týn nad Vltavou 
St 15:00–17:00) (Trh. Sviny, Borovany St 15:00–17:00) 
Prachatice (Út 14:00–16:00, Čt 16:30–19:00) (Volary 
Čt 14:00–16:00) (Vimperk Út 16:00–18:30) (Strakoni-
ce Po 13:00–15:00) (Blatná Po 16:00–19:00) (Vodňa-
ny Čt 17:00–19:00)

Prakticky stejné služby jako teréňáci nabízí i  kontaktní 
centra Preventu ve Strakonicích, Prachaticích a v Čes-
kých Budějovicích. Ze služeb nabízí navíc místnost, kde 
si můžeš odpočinout, jít na internet, najíst se a napít, dát 
teplou sprchu, vyprat…

Teréňáci mají auta (v ČB kola) a můžou se s tebou se-
jít skoro kdekoliv. Nemáš-li kámoše, který zná cestu, na-
bízíme stručného průvodce, se kterým naše 3 káčka ne-
mineš. 

Najít káčko je nejsnazší ve Strakonicích. Stačí se přibližo-
vat ke komínu, který je nefalšovanou dominantou měs-
ta. Nejde přehlédnout. Brzy dojdeš k teplárně. Naproti její 
hlavní bráně svítí svojí žlutou fasádou káčko. Mají otevře-
no každý všední den a pokud ne, před vchodem visí au-

tomat, který ti za pár drobných vydá čisté stříkačky. (Ko-
menského ulice 174) T: 383 322 357

V Prachaticích je nejlepší výchozí bod autobusové nádra-
ží. Přes silnici nad ním je hypermarket Penny. Vedle něj 
je multifunkční budova, v jejímž druhém patře je pracha-
tické káčko. Otevřeno je každý všední den. (Primátorská 
76) T: 388 310 147

Budějovická cesta začíná na Palackého náměstí. (15 min 
pěšky z  náměstí P. Otakara II.) Z  jeho dolní části vede 
ulice Skuherského, po které dojdete kolem baru Garfi-
eld pořád rovně přes křižovatku až na roh s ulicí 28. říj-
na. V domě s věžičkou je „schované“ budějovické káč-
ko. T: 387 201 738 

Budeš-li chtít/potřebovat, přijď. Všechny služby jsou 
zdarma a anonymní. Přejeme hezkou zimu…

Tým Jihočeského streetworku o.s. Prevent



Telefony

Bezpečná likvidace 
Jehla & stříkačka 

Pouze pro stříkačky 2ml 
nebo 5ml (NE 1ml!) 

Pokud máš 1ml stříkačku, uvedený postup nepoužívej. Jehla by 
mohla stěnu stríkačky propíchnout. Místo toho vlož do plechovky 
od coly podle návodu: 

po použití
nádobíčko 
rozlož

vlož jehlu do 
stříkačky podle 
návodu zatlač píst dovnitř

rozšlápni

1 2

3 4

1 2 3 4

PO 10.00 – 18.00

ÚT 8.00 – 16.00

ST 10.00 – 18.00

ČT 8.00 – 16.00

PÁ 10.00 – 18.00

PO 10.00 – 16.00

ÚT 10.00 – 16.00

ST 10.00 – 17.00

ČT 10.00 – 16.00

PÁ 13.00 – 16.00

PO 10.00 – 16.00

ÚT 10.00 – 16.00

ST 10.00 – 17.00

ČT 10.00 – 16.00

PÁ 13.00 – 16.00

ČB 723 527 512

Týn n/Vlt 775 627 512

ST,  
Blatná, 
Vodňany

728 469 494

PT, Volary, 
Vimperk

776 195 360

Trh. Sviny, 
Borov.

776 195 360



 

 

 

 

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

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materál, základní 
ošteření, poradenství, krizová intervence, 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 2,13, 
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 – 17 Centrum, Praha 5
Po, Čt 21 – 23 Centrum
So, Ne 14 – 16 Centrum

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

BEROUNSKO, BENEŠOVSKO 
A PŘÍBRAMSKO – TP MAGDALÉNA
tel.: 734 622 260, 603 478 707,  
737 603 698

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

ČÁSLAV, ČESKÝ BROD, KOLÍN, KUTNÁ 
HORA, PEČKY, ZRUČ NAD SÁZAVOU – 
OS. PROSTOR 
tel. 777 650 030 

BAKOV NAD JIZEROU, MLADÁ BOLESLAV,  
MNICHOVO HRADIŠTĚ, ČELÁKOVICE, 

BRANDÝS NAD LABEM, BENÁTKY 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, tel.: 283872186 
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, Výměna Po – Út 13 
– 18, St – Pá 10 – 18; Kontaktní místnost 
Po – Pá 13 – 18; Fotostudio každé úterý 
13 – 17; Tel.: 257 217 871, 605 319 926

Nově: K-CENTRUM BRNO 
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524, Po-Pá:  
10 – 16. Každá 1. středa v měsíci zavřeno.

K-CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ 
Říční 1252/3A, 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:


