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Maková pole jsou dávno sklizena a zorána, 
krajinu pokrylo listí a mlhy, tu a tam také 
sníh či jiné rozbředlé svinstvo. Neklamné 
znamení, že skončil čas letních dětských 
her, pikniků a makoviny. Nocování pod 
noční oblohou pozbylo trampskou roman-
tiku a stalo se jen nepříjemným promrzlým 
zážitkem, který se zítra bude opakovat zas 
a pravděpodobně bude ještě o něco nepří-
jemnější. A bude hůř… Je tedy čas najít si 
útočiště, které by zajistilo nejen holé pře-
žití, ale i důstojné bydlení.

V houští i panelu
Někteří i v chladných měsících následují stále živý odkaz 
foglarovců a uchylují se do stanů, jeskyní a jiných lesních 
přístřešků. Ostatní pak pátrají po opuštěných prostorách 
v  městské zástavbě. Ať v  lese nebo ve městě, nemě-
li bychom si hledat pouze nouzovku, ale místo, kde bude 
možné delší čas snesitelně a spokojeně bydlet. Zima po-
trvá několik měsíců a doma bude každý z nás trávit více 
času, než obvykle. Je tedy třeba věnovat pozornost i pří-
pravě a zušlechtění bydliště.
Pro průkopníky skautingu to bude především vyhledá-
ní vhodného místa, které bude v blízkosti vodního zdro-
je, zaopatření dobrého stanu nebo dostatečného množ-

ství krycího materiálu, z něhož bude možné vybudovat 
odolný přístřešek, který přečká i menší sněhovou bouři. 
Vhodné by bylo ještě před promrznutím půdy vykopat od-
padní jámu a ohniště, nad nímž by srdce nejednoho wo-
odcraftera zaplesalo. Vytvoření dostatečné zásoby dřeva 
a březové kůry na podpal je samozřejmostí.
Městská frakce pak nejčastěji preferuje opuštěné budo-
vy či místnosti. Ty není třeba před nepřízní počasí pracně 
zajišťovat. Nicméně kousek izolace navíc nikdy neuško-
dí. O to více času je možné věnovat úpravě a výzdobě in-
teriéru. Nemusí to být zrovna precizní výrobky švédského 
nábytkářského průmyslu, ale i zánovní matrace a oprýs-
kaná skříňka dodá pokoji hned o něco útulnější ráz.

Bezpečí a vůně domova
Zima nehrozí jen mrazem, ale paradoxně i ohněm. Poho-
dlný příbytek se během chvilky může nešťastnou náho-
dou změnit v krematorium. Tomuto nebezpečí se dá ale 
předcházet. Omezte tedy pálení ohňů v místnostech na 
nezbytně nutné minimum. Pokud už si potřebujete uva-
řit jídlo nebo si posvítit při četbě denního tisku, pak to za-
řiďte tak, aby v dosahu plamene nebyl žádný bordel, kte-
rý by se mohl vznítit a hřejivou idylu vám překazit. Při 
zabydlování si zkontrolujte, jestli se dá z baráku rychle 
v případě nouze utéct. Velkým rizikem jsou zamřížované 
nebo zabedněné prostory. Pokud je těžké se dostat do-
vnitř, dostat se ven může být ještě těžší a v případě 
nouze by se vám to nemuselo podařit vůbec.

Zima na krku
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Stejně jako bezpečí, tak také vůně a čistota dělá domov. 
Tu a tam se válející zbytky pochutin či louže zvratků zce-
la rozhodně nejsou zdrojem odéru, který by domáckou 
atmosféru náležitě podtrhl. Také všudypřítomný vyfára-
ný svinčík a  použité stříkačky, byť poskládané do zají-
mavých kompozic, nelze považovat za vhodnou dekora-
ci navozující dojem klidu a tepla rodinného krbu. Zkrátka 
a dobře, ani pes nesere do vlastního pelechu!

Zmatení pojmů
Na závěr by bylo vhodné uvést na pravou míru jeden vel-
mi frekventovaný pojem, a  to pojem squat. Řada z vás 
říká, že bydlí na squatě nebo squatuje. Ale ruku na srd-
ce, jste opravdu squatteři?
Ano, za squatting by se sice při troše dobré vůle dalo po-
važovat už samotné obsazení neobydleného domu nebo 
prostoru někým, kdo hledá přístřeší. Ale obávám se, že 
pouze s  tím si nevystačíme. Squatteři jsou především 
svébytnou subkulturou, které zastává alternativní a au-
tonomní způsob života. Squatteři obsazené objekty ne-
vybydlují, ale udržují je a využívají k prospěchu komunity.
Moderní historii squattingu bychom nejspíše počítali od 
konce šedesátých let, kdy v  řadě měst vznikaly komu-
ny tehdejších hippies, kteří začali obsazovat neobývané 
domy a vytvářet enklávy postavené na principech svobo-
dy, nezávislosti a  tolerance. V Evropě je asi nejznáměj-
ší squatterská samosprávná komuna Christiania v Koda-
ni, která byla založen v roce 1971 v budovách bývalých 

kasáren, které byly určeny k demolici. Tato komuna má 
vlastní vlajku a také vlastní zákony (v nichž je například 
zakotveno právo na užívání konopných drog). Christianii 
však začaly ohrožovat tvrdé drogy (a především obchod 
s nimi) a kvůli nim začala čelit silné kritice a řadě poku-
sů o její zrušení. Sami squatteři se pak začali angažovat 
v jejich vytlačování mimo území Christianie.
Od konce 70. let se squatting politizuje. Squatterská scé-
na se začíná transformovat na anarchistických a násled-
ně anarcho-autonomních principech. Squatting začal být 
angažovaným a  stal se formou sociálního protestu. Ze 
squatů se stávala sociálně-kulturní centra podporující 
nonkonformní styl života a  funkční opozici ke konzum-
ní společnosti. Squaty se staly prostředím podporujícím 
např. anarcho-feministické či radikálně ekologické plat-
formy. V rámci squatterských kulturních center se pořá-
daly koncerty, výstavy či přednášky. Vznikala také cent-
ra pro mládež. Zlatou érou squatů pak byla 90. léta a je-
jich kolébkou sjednocený Berlín. Řada tamních squatů se 
stala centry sdružujícími umělce, kteří chtěli stát mimo 
hlavní proud a tvořit nezávisle. Jedním z nejznámějších 
squatů byl např. Kunsthaus Tacheles, který v roce 2012 
opustili poslední obyvatelé, a čeká na demolici.
V Čechách se squatting začal rozmáhat hned od počátku 
90. let. Squatterské aktivity byly úzce spjaty s anarchis-
tickým a ekologickým hnutím. Tehdy squatting opravdu 
nabízel funkční alternativu a squaty fungovaly jako výše 
zmíněná sociálně-kulturní centra s koncerty, přednáška-
mi a různými komunitními aktivitami. Nicméně již od za-
čátku to neměly lehké a často musely čelit místním sa-
mosprávám, které usilovaly o  jejich zrušení a následné 
využití vyklizených objektů ke komerčním účelům. Nej-
známějšími squaty byla usedlost Ladronka, squat Papír-
na nebo vila Milada. Všechny tyto squaty zanikly a těžko 
říct, jestli u nás aktuálně vůbec nějaký squat (kterému by 
se tak dalo říkat) existuje.

Jak vidno, squat nedělá squatem opuštěný ba-
rák, ale především lidé, kteří v něm žijí. A podle 
toho to také někdy vypadá…

–mastr–bydleni v prdeli



SANITKASANITKA
Sanitku můžete už přes dva roky potkat dvakrát 
týdně v Praze na „Hlaváku“. Každé pondělí a čtvr-
tek vždy od dvou hodin odpoledne do šesti do veče-
ra. Řeč je o velkém bílém Mercedesu Sprinter, sa-
nitce. Tahle sanitka ale neslouží k rychlým záchran-
ným akcím. V parku u Hlavního nádraží v Praze v ní 
pracovníci poskytují služby pro drogově závislé, 
kteří se pohybují na otevřené drogové scéně. V cen-
tru města je to jediná služba svého druhu, zamě-
řená přímo na populaci drogově závislých. S pod-
porou městské části Praha 1 a Magistrátu hlavní-
ho města jí provozuje občanské sdružení Sananim 
v rámci Terénních programů.
Posádku tvoří řidič, alespoň jedna zdravotní sestra 
a další dva terénní pracovníci. Všechny je potkáváte 
i při klasické pěší službě, kdy chodí s batohy a fo-

tobrašnami po centru Prahy. 
V Sanitce však můžete využít 
daleko větší komfort. U sanit-
ky lze vyměnit i  větší množ-
ství stříkaček. Už se vyměni-
lo i  900 stříkaček najednou! 
To hlavní je však rozšíření 
služby o ošetření a o mož-
nost otestovat se na infek- 
ční choroby, jako jsou žlou-
tenka typu C, HIV a  syfilis. 

V mobilní ordinaci sanitky zdravotní sestry ošetřu-
jí většinou abscesy, bércové vředy, řezné nebo trž-
né rány, odřeniny a  různé kožní záněty, díry, bou-
le, krátery…
Testujeme reaktivitu na protilátky infekčních chorob 
z tzv. kapilární krve, tedy krve, kterou vám odebere 
sestřička z bříška prstu. Nebolí to a je to rychlé. Ob-
vykle se otestují všechny tři infekční choroby najed-
nou a výsledek se dozvíte do dvaceti minut. Pokud 
vyjde výsledek reaktivní, dostanete doporučení k lé-
kaři, na odběr tzv. plné krve, tedy krve ze žíly, kde se 
výsledek testu potvrdí, nebo vyvrátí.

–trmx–

HIV, HCV, SYFILIS

KDY?

KDE?

Kdys byl naposledy na testech? Už je to 
půl roku, déle? Věnuj 20 minut a nech se 
u nás otestovat z kapky krve! Testujeme 
na HIV, žloutenku C a syfilis.

Každé pondělí a čtvrtek 
od 14.00 do 18.00

Vrchlického sady  
u Hlavního nádraží v Praze

testování v sanitce

Sanitka jezdila v  minulosti v  Německu jako „záchranka“ německého červeného kříže. V roce 2010 jí zakoupilo na leasing sdružení Sananim za účelem testování drogových uži-vatelů. Sanitka musela být upravena tak, aby v ní bylo možno testovat a ošetřovat. Vše ne-potřebné bylo odmontováno, včetně houkač-ky a modrých majáků. Také již ve voze nena-jdete skládací lehátka a záchra-nářské vybavení. Místo něj byly vmontovány police na zdravot-nický materiál, aby bylo možno vydávat a měnit stříkačky z ven-ku a  mezi tím se mohlo uvnitř testovat a ošetřovat.

Ptali jsme se vás, jaké služby v sa-

nitce nejčastěji využíváte a zda si 

myslíte, že sanitka na scéně něco 

změnila. Nejčastěji využívanými službami je 

podle vašich odpovědí výměna, zdravotní 

ošetření a  testy na infekční choroby. Někte-

ří z vás také oceňují možnost delší konzulta-

ce přímo v terénu.

Největším přínosem je podle vás dostupnost 

výměny a  ošetření a  považujete za výhodu 

„viditelnost“ sanitky a její umístění v centru: 

„Je to víc vidět než teréňáci, je to stabilní, lidi 

už ví kam jít, dostupnější výměna a ošetření.“



Milada žije…?

Začátkem léta skupina lidí uspořádala 
vzpomínkové odpoledne poblíž bývalé-
ho autonomního centra Milada. Akce se 
konala k třetímu výročí násilného vykli-
zení místa, které dlouhé roky sloužilo 
nejen jako prostor komunitního bydle-
ní, ale bylo zázemím pro konání kultur-
ních událostí – koncertů, výstav nebo 
divadelních představení, workshopů 
a  přednášek. Happening měl zejména 
poukázat na fakt, že po celé tři roky zů-
stal dům opuštěn, chátrající a bez vyu-
žití. Sešlo se tady okolo stovky lidí.
Příjemné odpoledne zpestřené nohej-
balovým turnajem a  společným jíd-
lem vyvrcholilo koncertem v  prosto-
rách prázdné Milady. Uvnitř vypadalo 
vše, jako kdyby se poslední akce kona-
la včera a ne před třemi lety. Atmosfé-
ru idyly přerušil až příjezd specializova-
ných policejních jednotek. Nechyběl vr-
tulník, antony ani hasiči. Následný zá-
sah byl nebývale brutální a připomí-
nal spíše akci proti organizované te-
roristické buňce. A výsledek: řada za-
držených, několik zraněných, zničená 
hudební aparatura a osobní věci účast-
níků. Někteří z  vás možná zažili něco 
podobného. 
Proč jsou autonomní centra v celé Ev-
ropě likvidována s  obdobnou razancí? 
Komu vadí skupinky lidí, kteří se sna-
ží žít „jinak“?

Komunitní život squatterů, zpochyb-
ňující vlastnická práva na nevyužíva-
né objekty, které jsou často předmětem 
majetkových spekulací, je trnem v oku 
většinové společnosti. Ve zprávách se 
o nich mluví jako o špinavých příživní-
cích, pravým důvodem je však radikál-

Od násilného vystěhování Milady bylo 
v  Praze uskutečněno několik projek-
tů na vznik nového alternativního cen-
tra. Jakékoli snahy byly i přes dohody 
s  majiteli nemovitostí po určité době 
díky tlaku policie a  městských čás-
tí ukončeny. Navzdory zdánlivě ne-
příznivým vyhlídkám existuje v sou-
časné době v  Praze několik kolek-
tivů, částečně fungujících na princi-
pech autonomních komunit, ne však 
squatů v  pravém slova smyslu. Vý-
raznějším místem se v posledních mě-
sících stala hospodářská usedlost Ci-
bulka v  pražských Košířích. Squatteři 
zde nesídlí poprvé, už v 90. letech pa-
třila Cibulka mezi nejvýraznější squat-
terské komunity. 
Nynějšímu osazenstvu se podařilo do-
hodnout se správci objektu, kteří jejich 
přítomnost vítají. Po letech nemusí pla-
tit několikamilionové pokuty městu za 
zanedbávání památkově chráněné bu-
dovy – squatteři zde vyklidili nepořá-
dek, provádějí drobné opravy. Jediným 
narušitelem dosud fungující symbiózy 
jsou opět pořádkové jednotky PČR. Je 
otázkou, jak dlouho se podaří odolávat 
sílícím tlakům, než bude nutné hledat 
další útočiště.

-sžhmb-

Milada žije…?

ní řešení situace, kdy jsou jen v Praze 
na jedné straně tisíce prázdných domů 
a na straně druhé spousty lidí bez do-
mova. 
Osud Milady není ničím výjimečný. Po-
dobným způsobem byly zlikvidovány 
všechny squaty z 90. let.



Jak squaterská komunita na Ladronce vznikla? 
Už před rokem 1993, tedy vznikem Ladronky, měla 
Praha pár zkušeností se squatováním. Ladronka 
vznikla kolem časopisu Autonomie. To byl časopis 
Anarchistické federace, psal o autonomním hnutí, an-
tifašismu, alternativních životních stylech apod. Přitom 
jsme měli blíž k tomu, dělat věci tady a teď, než revo-
lucionářsky zpoza počítače měnit společnost. Zajímali 
nás věci jako permakultura, LETS systémy (směňová-

ní věcí a služeb bez peněz), komunitní projekty. Neřin-
čeli jsme zbraněmi. Dlouhodobě a systematicky jsme 
hledali dům pro obsazení. Objevení Ladronky byla ná-
hoda. Zaslechl jsem, že na Vypichu je stará usedlost 
s  hlubokou studnou. Načež jsme se tam šli podívat 
a v poměrně krátké době jsme se rozhodli Ladronku 
obsadit.
Je to trochu jiný druh squattingu, než když lidi na uli-
ci řeší každodenní potřebu se někde vyspat. My jsme 
plánovaně hledali nevyužívaný dům v  majetku 
hlavního města Prahy, obsadili jej, veřejně jsme se 
k tomu přihlásili a začali jednat.

Jak dlouho jsi žil na Ladronce a co jsi v rámci ní dělal?
Bydlel jsem tam prakticky 5 let. Bydlení na pláni upro-
střed parku budilo iluzi, že jsi mimo civilizaci. Muse-
li jsme se o sebe postarat. Když jsi chtěl v zimě teplo, 
musel sis naštípat dříví a zatopit v kamnech. Ze začát-
ku jsme i společně vařili (třeba pro 17 lidí). Organizo-

vali jsme kulturní akce, včetně jejich produkce. Vedle 
toho musíš věnovat energii dovnitř komunity, vybalan-
covat rozdílné osobnosti při vzájemném soužití.
Když žiješ ve squatu, tak se také musíš postarat o to, 
abys dům udržel. Ať už z hlediska údržby budovy, fy-
zické obrany před policií a neonacisty, tak i politického 
vyjednávání s úřady. Měli jsme nadaci, jednali s lidmi 
z celého světa o podpoře a sami organizovali řadu de-

Zeptali jsme se Petra Syrového, jak žil a fungoval 
nejznámější český squat v Praze na Ladronce.

Squateři měli odevzdat magistrátním úředníkům 
Ladronku. Předali jen její model



monstrací a podpůrných kampaní.
A vedle toho se musí člověk živit, studovat.

Můžeš připomenout, jaké kulturní události se na 
Ladronce konaly?
Jelikož jsme vytvářeli Autonomní kulturní centrum, ve 
kterém proběhly stovky akcí – výstav, koncertů, debat, 
tak o ty věci jsme se museli produkčně starat. To byly ti-
síce hodin dobrovolnické práce, kterou jsme dělali pro 
sebe a pro lidi, kteří k nám na všechny ty akce chodili.
Největší počin byl každoroční festival Ladrofest k vý-
ročí obsazení Ladronky (3. září), což přerostlo ve 4 či 
5denní festivaly. Na Ladronce hrály mraky dobrých ka-
pel, např. Švihadlo, La Fraction, Up In Arms z Lipska, 
Coltcha a také přední česká harfenistka Kateřina En-
glichová. Perfektní byly i  divadlo Teatr Novogo Fron-
ta, debata s Fedorem Gálem na téma neonacismu či 
dětské dny.

Jakými pravidly se řídili lidé, kteří zde žili?
Velice rychle se vyfiltrovalo, že se někdo jenom veze 
a  přišel se na Ladronku jen flákat. S  těmi jsme ob-
čas rychle vyběhli. Byl to komunitní život, vyráželi jsme 
společně do zahraničí, společně se skládali do komu-
nitního fondu, ze kterého se kupovalo jídlo. Postupně 
se ale vztahy atomizovaly, každý si vařil ve svém po-
koji. Parta se rozdělila na dvě skupiny. Jedna část se 
více soustředila na jednání s  úřady a  druhá organi-
zovala koncerty. Prostě v tom objemu práce nemohli 
všichni dělat všechno. Nepsaných i vyřčených pra-
videl byla spousta. Měli jsme schůzky, kde se věci 
organizovaly, řešili jsme problémy, domlouvali (a ně-
kdy i hlasovali) zda přijmeme nového obyvatele, nebo 
bude mít někdo statut dlouhodobého hosta.

Jak to bylo na squatě s drogama?
My jsme byli programově vyhranění proti užívání tvr-

dých drog. Takovýhle lidi občas taky přicházeli na 
Ladronku, zabušili u vrat, a my jsme s nimi (většinou 
v dobrém) vyběhli.

Mluvil jsi o ohrožení squatu. Jak to bylo mezi vámi 
a skinheads?
Neonacisti a squateři jsou dvě skupiny, co se přirozeně 
nesnesou. Konflikty samozřejmě byly. Ve většině pří-
padů jsme na ně byli připraveni. Měli jsme obrannou 
strategii domu. Ladronka byla v  podstatě malá tvrz, 
takže o to byla obrana jednodušší. Neonacisti většinou 
na dům neútočili, spíše napadli zákeřně někoho v par-
ku (a v přesile, jak je jim podobné).

Kdo a  kdy začal usilovat o  ukončení existence 
squatu na Ladronce?

Ladronka byla od začátku pod tlakem. Někdy byl vět-
ší, někdy byl „klid“. Nátlak zesílil hned v  roce 1994 
a došlo i na policejní razie. Odpověděli jsme demon-
stracemi a podpůrnou kampaní. V jednu chvíli se nám 
podařilo mít i  legální smlouvu se správní firmou. To, 
že Ladronka přečkala 7 roků, bylo dáno naší mediál-
ní silou a taky obrovským kusem práce mnoha dnes 
již zapomenutých sympatizantů v Čechách a zahrani-
čí. Zpravidla vždy před volbami začalo být aktuální jed-
nání s magistrátem o tzv. náhradním objektu. Pro po-
litiky bylo snazší nás oblbovat jeho příslibem. Ladron-
ka skončila pár měsíců po zasedání Mezinárod-
ního měnového fondu. Tehdejší radní využili spo-
lečenské atmosféry a  Ladronku nechali vyklidit. 
S odstupem času chápu, že Ladronku nebylo možné 
udržet věčně.

Když hrozilo, že Ladronku uzavřou, konaly se prý 
na její podporu demonstrace v New Yorku nebo ve 
Varšavě, Bratislavě a v Amsterodamu…
To bylo v první fázi tlaku na Ladronku, v letech 94 až 
96. Řada osobností a neziskových organizací nás pod-
pořila, dělali jsme desítky benefičních koncertů. Tlak 
nás motivoval.

Na co nejradši vzpomínáš z tohoto období? 
Na mlhu v parku… nebo když přikládáš do kamen. Na 
výborný koncerty, který tam byly. I na těch pár skvělých 
lidí, který Ladronkou prošli nebo nám všemožně pomáhali.

Něco, co bys vzkázal lidem, kteří squatují nyní?
A  kdo dneska squatuje…? :-) Devadesátá léta jsou 
nenahraditelná, co bylo možné tehdy, není možné teď. 
Každá věc má svoje rizika a s nimi je nutné počítat.

Děkuji za rozhovor.           –ala–
Historické fotografie byly použity z brožury Ladronka.



Pravidla squattingu 
dle zkušených toxíků
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Chceš-li na svém squatě dlouho býti:

Měj u sebe 
doklady. Po-
kud tam cho-
dí nějaká hlíd-
ka policie opa-
kovaně, snaž 
se, aby si tě 
pamatova-
li v dobrém, 
a dej najevo, 
že se o místo 
staráš.

Neměj na squatě nikoho nezle-
tilého nebo hledaného.

Nerozebírej squat, neber z něho 
kabely. Železo nech ve zdech.

Dodržuj na 
squatě i v oko-
lí hygienická 
pravidla.

Udělej domluvu s majitelem. Zaruč se, že jeho majetek ne-
zničíš, naopak ho budeš spíše udržovat v dobrém stavu.

Udržuj na squatě 
omezený počet lidí, 
nedělej z něj prů-
choďák s neomeze-
ným přístupem, nebo 
na to doplatíš.

Udržuj dobré vztahy s okolím. Ne-
dávej okolo bydlícím občanům dů-
vody ke stížnostem.

Neměj na squatě kradené věci. 
Nevař tam drogy. Neprodá-
vej tam drogy. Místo, kam si 
spousta lidí chodí kupovat, 
dlouho nevydrží.



Co je Višňák?

Višňák je hustá mast obsahující bukový dehet, ricino-
vý olej a oxid křemičitý. Má charakteristickou vůni jako 
po „uzeným“. Pro jeho tmavou barvu ho často ozna-
čujeme jako černá mast. Je určen k aplikaci pouze na 
kůži, kde zabíjí bakterie, zmírňuje zánět a lehce zne-
citlivuje. Višňák pomůže zánět buď vstřebat, nebo na-
opak – pokud už jde o absces – urychlí jeho zrání (vy-
hnisání). V této fázi musíme být velmi opatrní, proto-
že jakmile absces praskne, stává se z něj otevře-
ná rána, kam už Višňák nesmí přijít! Do otevřené 
rány se totiž dávají jiné speciální mastičky a roztoky 
(např. Betadine). Proto jsou nutné každý den převa-
zy a kontroly.

Jak se používá?

Přiměřené množství se nanese na gázový čtverec, 
který se přiloží na postižené místo a zaváže se. Vždy 
se místo musí zakrýt, protože za prvé byste byli pěkně 
upatlaní a za druhé spolu se slunečním zářením může 
podráždit pokožku.
Předtím, než se však pustíte do samoošetřování 
Višňákem, je dobré se o  tom poradit s nějakým 
zdravotníkem. V  mnohých týmech teréňáků 
a  káčkařů jsou proškolení pracov-
níci,  kteří spolehlivě odhad-
nou, na které bebíčko tuto 
černou mast použít.

–Vraťka–

– dobrý sluha ale zlý pán
VIŠŇÁK
Višněvského balzám neboli Višňák je výborná mastička. Mnohým 
z vás vyléčila spoustu boláků a nepříjemných zánětů. Ale pozor, 
ne vždy a všechno Višňák zachrání. Ba naopak, když se aplikuje 
na nesprávné místo, může dotyčného pěkně potrápit.
Pojďme si tedy shrnout, na co Višňák použít, na co rozhodně ne 
a na co si dát bacha.

Na co se NEPOUŽÍVÁ?

Na otevřené rány, ekzémy a sliz-
nice. A taky se nejí! :-)

Na co se POUŽÍVÁ?

Na flegmóny, uzavřené abscesy, 
nejrůznější boláky, růže atd.



Mohu získat od státu nějaký příspěvek na bydlení?

V současné době je možné požádat v oblasti bydlení 
o dva typy příspěvků. V oblasti státní sociální podpo-
ry se jedná o příspěvek na bydlení, který by měl při-
spívat na krytí nákladů na bydlení rodinám nebo jed-
notlivcům s nízkými příjmy. Jeho poskytování podléhá 
ověřování příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí. Ná-
rok na tento příspěvek má vlastník nebo nájemce bytu, 
který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho 
náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhod-
ného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) 
a zároveň tento součin není vyšší než částka norma-
tivních nákladů na bydlení. Náklady na bydlení tvoří 
náklady za energie, vodné, stočné, odpady, vytápění, 
u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění, které 

souvisí s užíváním bytu, u družstevních bytů a bytů ve 
vlastnictví srovnatelné náklady. Normativní náklady na 
bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady podle 
velikosti obce a počtu členů domácnosti. Výše příspěv-
ku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na 
bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu.
Např. žadatel bydlí v nájemním bytě v Praze, jeho mě-
síční náklady na bydlení jsou 6.500 Kč. Nikde nepra-
cuje, nemá žádný příjem mimo příspěvku na živoby-
tí, který činí 3.410 Kč. Součin příjmu a koeficientu pro 
Prahu (3410 x 0,35) je 1193,5. Výše příspěvku bude 
tedy činit (náklady na bydlení – součin příjmu a koefi-
cientu) 5.306,5 Kč.

Co musím udělat, abych příspěvek získal?

Podat žádost. K žádosti o příspěvek na bydlení je tře-
ba předložit:
	průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
	doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné ka-

lendářní čtvrtletí (platí i pro společně posuzované 
osoby)

	doklad o výživném poskytovaném společně posu-
zovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí 
(v případě poskytování výživného)

	doklad o výši nákladů na bydlení a doklad o tom, že 
byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na 
základě vlastnictví k nemovitosti

	Potvrzení o  studiu nebo Potvrzení o  zdravotním 
stavu nebo Potvrzení o neschopnosti soustavně se 
připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 
výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo Po-
tvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro ucha-
zeče o zaměstnání po skončení povinné školní do-
cházky do 18. roku věku (u nezaopatřených dětí, 
které dovršily 15 let)

	výpis z účtu (pokud žadatel vlastní)

U zdravotně postižených je třeba předložit další dokla-
dy, které osvědčí skutečnosti uvedené v žádosti. 

Jak se peníze vyplácí?

Dávka se vyplácí prostřednictvím karty sociálních sys-
témů, žadatel však může požádat o  převod výplaty 
dávky z  účtu karty sociálních systémů na jiný účet. 
Záleží na žadateli, jaký uvede konečný účet. Může si 
nechat dávku posílat na svůj účet, ale i na účet ma-
jitele bytu. V bankomatu lze zadat i příkaz, kdy může 
převádět na účet majitele bytu jen část přiznané dáv-
ky (např. v případě, že majitel bytu nehradí náklady na 
elektřinu, plyn, apod.).

Zeptali jsme se Ilony Mňukové, metodičky Úřadu 
práce, jak je možné získat příspěvek na bydlení.



Jaká je ta druhá dávka?

Druhým typem je dávka pomoci v hmotné nouzi – 
doplatek na bydlení. Výše této dávky je stanovena 
tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení (nájem, služ-
by spojené s  bydlením, náklady za dodávku energií) 
zůstala žadateli nebo rodině částka živobytí. Nárok 
na tuto dávku má vlastník nebo nájemce bytu, který 
byt užívá, a jeho příjem nebo příjem společně posuzo-
vaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na 
bydlení nižší než částka na živobytí.
Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání 
nároku na příspěvek na živobytí. Lze ale přiznat i oso-
bě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože 
její příjem nebo příjem společně posuzovaných osob 
přesáhl částku živobytí, ale nepřesáhl 1,3 násobek 
této částky. Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, 
že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení za 
aktuální kalendářní měsíc odečte částka, o kterou pří-
jem převyšuje částku živobytí.

Může mi stát přispět či zaplatit ubytovnu?

V některých případech může úřad práce rozhodnout, 
že za nájemce považuje i osobu dlouhodobě uží-
vající jinou než nájemní formu bydlení (např. uby-
tovny) a  přiznat dávku. Např. žadatel nemá žádný 
příjem kromě přiznaného příspěvku na živobytí (3.410 
Kč), svoje bydlení řeší ubytováním na ubytovně (4.000 
Kč měsíčně). V tomto případě lze zaplatit za klienta ce-
lou částku jeho nákladů na bydlení (4.000 Kč), ale je 
třeba počítat s tím, že dávka nemusí být vždy přizná-
na v plné výši. Pracovníci úřadu práce posuzují, zda je 
možné v dané lokalitě zajistit i  levnější variantu uby-
tování a může se stát, že dávka bude přiznána v tom 
levnějším způsobu ubytování. Klient může požádat 
o zasílání příspěvku na účet ubytovatele. U klientů, 
kteří mají problémy s placením svých závazků, může 
úřad práce rozhodnout o zasílání příspěvku přímo uby-
tovacímu zařízení.

A kde mám o tyto dávky požádat?

O  všechny dávky státní sociální podpory a  hmotné 
nouze se žádá na kontaktním pracovišti krajské po-
bočky Úřadu práce ČR, formuláře žádostí jsou k dis-
pozici na všech pracovištích nebo na internetu (http://
portal.mpsv.cz/forms).
Výplata obou zmíněných příspěvků je časově omeze-
ná na 84 měsíců v období posledních 10 let. Tato lhů-
ta se začíná počítat od 1. 1. 2012.

Co když jsem vyřazen z  evidence Úřadu práce, 
mám nárok na dávky?

Podmínkou pro přiznání těchto dávek není zařaze-
ní do evidence uchazečů o zaměstnání. Může o ně 
požádat každý, kdo se ocitl v nouzi, tedy i ti, co byli 
z evidence uchazečů o zaměstnání z nějakého dů-
vodu vyřazeni.



NoclehárNy a azyláky
Opět je tady zima a  smutným faktem je, že spous-
ta z vás nemá „normální“ domov. Proto jsou tu prá-
vě noclehárny a azyláky, tedy azylové domy, určené li-
dem bez domova. Sem si můžete zajít, když potřebu-
jete střechu nad hlavou.

Zásadním rozdílem mezi noclehárnou a azylákem 
je, že noclehárna je jednorázové propůjčení poste-
le přes noc a azylák poskytuje ubytování na delší, 
přechodnou dobu. Je to jenom základní rozdíl. I noc-
lehárny vám nabídnou třeba zdravotní ošetření či soci-
ální poradenství, ale to už se musíte dohodnout. Rozdíl 
je také v tom, co pro zajištění takového ubytování mu-
síte udělat a co vám nabídnou. Dalo by se to přirovnat 
k označování hotelů hvězdičkami, kdy za vyšší kom-

fort zaplatíte větší peníze. Jde tedy o to, jaký práh mu-
síte překročit. Nízký práh znamená, že se ke službě 
dostanete rovnou z ulice a nic nepotřebujete, nebo 
potřebujete jen základní věci, přijdete a můžete se 
ubytovat. Nejzásadnějším problémem bývá občanka, 
nebo spíše její absence! Pamatujte na to, a snažte si ji 
co nejdříve opatřit.

Vyšší práh pak překročíte teprve tehdy, kdy splníte ur-
čité podmínky. To znamená, že si musíte někam dojít, 
s někým mluvit a něco zařídit. A také už musíte uhradit 
nějakou částku. Noclehárny jsou nízkoprahové, v azy-
lácích už po vás budou chtít spolupráci a alespoň mi-
nimální pravidelné platby. 

Noclehárny a  azyláky v  Praze provozují Naděje, Ar-
máda Spásy a Centrum sociálních služeb. Noclehár-
ny jsou většinou smíšené, s tím, že jsou zde oddělené 
místnosti pro ženy a muže. Azyláky pak mohou být od-
dělené. Některé jsou určeny pro matky s dětmi či ro-
diny. Některé azylové domy pro ženy jsou i s utajenou 
adresou, ty jsou pro ženy týrané.

Pro zajištění nocleháren, jakožto i azylových domů na 
Naději musíte vždy nejdřív přes nízkoprahové stře-
disko U  Bulhara, na to myslete. Tam vás odkáží na 
své pobočky. Mimo Prahu pak provozuje noclehárny 
v okresních městech Charita nebo jiné neziskové or-
ganizace. 



Armáda spásy  
Centrum sociálních služeb B. Bureše
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
tel.: 220 184 000, 220 184 011
Nabízí se zde přenocování pro muže i ženy fyzicky 
soběstačné starší 18 let, sprchy, sociální poradenství.
Platí se 20 Kč/noc.
Noclehárna má své podmínky:  
zápis na noclehárnu Po–Pá 10.00–12.00; So, Ne, 
svátky 14.00–15.00; doprodej míst ve 20.00.  
Příchod je ve 20.00, odchod v 7.30.

Noclehárna Loď Hermes
Nábřeží kpt. Jaroše, 170 00 Praha 7
tel.: 774 986 792
Nabízí se zde nocleh, možnost hygieny, soc. poraden-
ství, pondělí psychologické poradenství, úterý práv-
ní poradenství, zdravotní ošetření v některé dny dle 
rozpisu.
Platí se 20 Kč/noc. 
Podmínky pro poskytnutí služeb jsou, že klient musí 
být plnoletý, mít platný doklad totožnosti a musí být 
střízlivý. Přijít lze každý den v 19.30–20.30, budíček 
v 6.00, do 6.30 musí klienti noclehárnu opustit.

Kapacity nocleháren většinou stačí, přesto se však ne-
choďte ubytovávat na poslední chvíli. Dělá to dost lidí 
třeba ve chvíli, kdy začne pršet, a než se na noclehár-
nu dostanete, může být pozdě. Totéž platí i ve větších 
mrazech, kdy spousta lidí nechce umrznout a hledá na 
večer střechu nad hlavou. Dávejte si pozor na věci, bo-
hužel se zde krade. A když nechcete být sami okrade-

ni, tak zde také nic neberte. Ostatně v těchto zaříze-
ních jste na tom všichni stejně…
Jinak přes velké mrazy se v Praze staví náhradní uby-
tování ve formě stanů a většina ubytovacích zařízení 
nouzově zvyšuje kapacity, dávají se matrace na zem 
do jídelen atp., prostě je zde snaha, aby se v tuhých 
mrazech každý člověk bez domova mohl přes noc 
uchýlit do tepla. Také se zapomíná na poplatky, služ-
by jsou po dobu mrazů zdarma. Tak na to myslete, až 
bude kosa.

Azylové domy v PrAze:
Azylový dům sv. Terezie
Pernerova 336/20, 186 00 Praha 8
tel.: 224 815 995
Provozní doba: Po–Pá 10.00–12.00, 13.00–16.00
Je to azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší nebo 
v  krizové situaci pro pražské i  mimopražské klienty, 
včetně žadatelů o azyl. Podmínkou přijetí je osobní po-
hovor se sociálním pracovníkem. 
Tento azylový dům má také noclehárnu za poplatek 
30 Kč.

Azyláky si pak většinou musíte dohodnout dopředu, 
je zde k dispozici normálně celodenní ubytování s po-
skytnutím stravy nebo pomocí při zajištění stravy 
a jsou placené. Jejich cena se pohybuje kolem 100 Kč 
za den. Nacházejí se po celé Praze, např. na Žižkově 
Dům Naděje, Azyl Naděje v Radotíně, Azylový dům Vi-
nička na Praze 6, nebo Azylový dům ve Šromově uli-
ci na Praze 9.

Celý seznam azyláků i nocleháren s po-
drobnostmi si můžete vyžádat u nás, te-
réňáků. Máme k dispozici seznamy uby-
tování pro muže a ženy, pro matky s dět-
mi i  rodiny. Nosíme ho s  sebou spolu 
s dalšími kontakty v sociálních deskách. 
Najdete ho také na káčku. A když přijde-
te v  rozumnou dobu, můžeme vám po-
moci některé věci vytelefonovat.

–Eva–

NoclehárNy v PrAze:



Pokud chci mít trvalé bydliště na úřadě, co mám 
pro to udělat?
Zrušit trvalý pobyt může jen vlastník bytu nebo osoba 
oprávněná byt užívat (třeba u družstevního bytu nebo 
bytu s dekretem). Pokud máte v bytě jen trvalé bydliš-
tě, nemůžete zažádat sami.

V praxi to znamená doložit:
	vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru ne-

movitostí) nebo oprávněnost užívání bytu (např. ná-
jemní smlouva)

	vyplněný formulář Žádost o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu

Dále je potřeba:
	navrhnout svědky, kteří dosvědčí, že uvedená oso-

ba se na dané adrese nevyskytuje (např. sousedi), 
případně prohlášení osoby samotné

	zdůvodnění žádosti o zrušení trvalého pobytu uve-
dené osoby

Je nutné podotknout, že pokud to majiteli bytu neva-
dí, může mít osoba trvalý pobyt i v místě, kde se vů-
bec nevyskytuje.

Kolik to bude stát?
Tato služba je osvobozena od poplatků, lhůta k vyří-
zení je 30 dnů.

Kde žádat?
Nejlépe tak, že vlastník bytu nebo osoba oprávněná 
byt užívat, dojde osobně na Odbor občansko-správ-
ních agend – oddělení správního řízení příslušné obce/
městské části, kde má osoba trvalé bydliště.

Je možné, že mi zrušili trvalé bydliště bez mého 
vědomí?
Pokud není v průběhu šetření k zastižení osoba, kte-
rá má být odhlášena, stanoví se tzv. opatrovník, kte-
rý osobu zastupuje a osoba tedy nemusí dát k tomuto 
úkonu potvrzení a je odhlášena bez vlastního vědomí.

Jsem z  Horní Dolní. Můžu se přihlásit na obecní 
úřad třeba do Prahy?
Po odhlášení z  trvalého pobytu je osoba přehlášena 
na Obecní/Městský úřad dle adresy původního trvalé-
ho pobytu. Přehlašování na jiný Obecní/Městský úřad 
není možné.

Jak to bude s poštou, když mám adresu na úřadě?
Pozor, na úřadě vám nemusí schraňovat poštu! Úřa-
dy většinou všechnu došlou poštu vrací, pokud nemá-
te nahlášenu doručovací adresu. Nejlepší je dojít osob-
ně na Oddělení osobních dokladů a evidence obyva-
tel v místě trvalého bydliště a tam se zeptat, případ-
ně nahlásit svoji doručovací adresu (nutné mít s se-

bou OP, služba je zdarma). Na nahlášenou adresu bude 
automaticky chodit veškerá pošta ze státních institucí 
(soudy, exekutoři atd.). Na doručovací adrese se opět 
nemusíte zdržovat, ale zvolte ji tak, abyste byli schop-
ni si pro poštu docházet. Zeptejte se v káčku, pomů-
žou vám.

Gábina KC SANANIM

Mohu být potrestán za squatování?

Ano, trestní zákoník má § 208, který kla-
sifikuje jako trestný čin neoprávněný zá-
sah do práva k domu, bytu nebo k ne-
bytovému prostoru. Kdo protiprávně ob-
sadí nebo užívá dům, byt nebo nebyto-
vý prostor jiného, bude potrestán odně-
tím svobody až na dvě léta nebo peněži-
tým trestem. Odnětím svobody na šest 
měsíců až pět let nebo peněžitým tres-
tem bude pachatel potrestán, spáchá-li 
čin jako člen organizované skupiny, nebo 
způsobí-li takovým činem škodu velké-
ho rozsahu.

V  roce 2011 bylo v  souvislosti s  § 208 
v celé ČR řešeno 383 trestných činů.

zrušeNí trvAlého pobytu – 
přehlášeNí nA obecNí/MěstsKý úřad

JUdrA



trAmVaJ

Jmenuju se, třeba… Rafael. Je mi 22 let. Beru opiáty 
a piju denně od 16 let, a jsem závislej jen kvůli tomu, 
že mi ujela tramvaj.
Stalo se to přesně 23. 7. 2007, to jsem se zrovna stě-
hoval do Prahy, vylezl jsem na Hlaváku a dojel na byt, 
hodil věci do kouta a sedl ke kompu. Přihlásil jsem se 
na net, kde mi pípla zpráva od jednoho člověka z Go-
thic místnosti. Psal mi něco v tom smyslu, že si všim 
mýho statusu „Dneska se stěhuju do Prahy“ a že po-
slouchá stejnou hudbu, tak bysme se mohli sejít a po-
kecat. Já byl v tý době fakt sám, nikoho jsem v Praze 
neznal, tak jsem odepsal, že OK, proč ne.
Sešli jsme se na Václu, bloudili Prahou, kecali a skvě-
le si rozuměli. Jaksi jsme se zatoulali na Národní třídu, 
kde jsme měli přestup. Já si zapálil poslední cigáro, 

dal si pár šluků a zrovna jela naše tramvaj. Říkal jsem: 
„To je poslední žváro, kámo. Přece to nezahodim, po-
jede další“. Tak jsme tam tak stáli, ani jsem to nestihl 
dokouřit a přišla tam banda lidí, který ten týpek znal. 
Seznámili jsme se, úplně nejvíc jsme si rozuměli, bylo 
to poprvý v životě, co jsem potkal lidi, který měli stej-
nej pohled na svět jako já. Navrhli nám, abysme pod-
pořili akci, my na to „Jo, proč ne“. Jeli jsme do par-
ku, cestou u větví nakoupili chlast, plácli se do trávy 
a začli jsme popíjet. Byla to nej nej kalba, kterou jsem 
do tý doby zažil. Cákali jsme po sobě kropícíma trys-
kama, který na Petříně vyjížděj po půlnoci ze země, 
jezdili tramvajema, dělali bordel a  furt jsme zpívali.  

V tý tramvaji jela jedna holka, která se jmenova-
la Aneta. Hned sem se do ní zamiloval, jenže Aneta 
milovala heroin… Dál už si to asi dokážete předsta-
vit, každopádně by to bylo povídání na dlouho, o tom 
možná příště.
Takže můj život od základu překopalo jenom to, že 
jsem si nechal ujet jednu blbou tramvaj. Když se ohlíd-
nu zpět, zažil jsem s těma lidma nej nej chvíle mýho 
života. Jenže svět je zlej, lidi postupem času ně-
jak zmizli, všechno se pos… a zůstala mi jen a jen 
ta závislost, se kterou svádím těžkej boj. Uvidíme, jak 
to dopadne.
Díky a možná jednou někde někdy, třeba v krajině abs-
tinence :-)

–Rafael–



Čistím si zuby?a. Dvakrát denně.b. Tak každou neděli.c. Na Vánoce si vykloktám pusu pepermintkou.

O svou dávku se doká-
žeš postarat. Dokážeš se 
starat taky o svoje tělo? 
Na to ti odpoví následu-
jící testík.

Používám při aplikaci jehlou alkoho-

lovou desinfekci?

a. Ano, na místo před vpichem.

b. Ano, před a po vpichu. Čistota 

musí být!

c. Ne, je dobrá leda na beďary.

Jakou vodu použiju, když mi do-jde ta balená od teréňáků?a. Voda jako voda. Když je nou-ze, naberu z louže nebo ze záchoda, odjet se dá i na cole.
b. Převařím vodu a nechám ji vychladnout 
c. Z PET lahve. Tam je záruka, že je čistá. Nebo taky vodu z kohoutku.

Jde do tuhýho, po nepodařený apli-

kaci se mi udělala boule a poslé-

ze absces.
a. Čas všechny rány zhojí.

b. Pustím se do malé domácí ope-

race.
c. Jdu do Káčka pro radu a mast, 

nebo rovnou k lékaři.

Co udělám, když se potře-buju nastřelit a mám jen použitou?
a. Půjčím si od kámoše a doufám, že je čistá.b. Nastřelím se použitou.c. Utíkám do Káčka, pospí-chám za teréňáky. Vše raději odložím až po vý-měně.

Ruku na srdce, co filtrování?a. Občas.
b. Pokaždé.
c. Seru na to. Zaškrcuješ?  

Hledáš vhodné místo?

a. Dávám si kamkoli do žíly. Ne-

vím, kde mám žilní chlopně.

b. Střídám místa a nepíchám si 

do žilních chlopní. Používám 

škrtidlo.
c. Škrtidlo nepoužívám vůbec. 

Jaký chlopně?

Co udělám, když se  
nemůžu nastřelit?
a. Zkusím v klidu jiné místo.b. Píchám vedle a vedle, dokud to tam konečně nenarvu.c. Dnes to odložím a dám si na plech či do kapsle.

A co „hustej nástřel“?

a. Nikdy jinak! Co je ředěný, to 

je slabý!
b. Hodně vody, málo vody, 

hlavně, když to kope!

c. Na vodě nešetřim!

Myslím na své žíly?

a. Procvičuju ruce, dodržuju hygienu, 

měním místa vpichu

b. Jsou to provazy, vydržej všechno!

c. Jednou za čas na ně nanesu vrst-

vu heparoidu.

Piju přes den?
a. Čistou vodu, aspoň 2 litry.

b. Limču nebo kafe.

c. Pivo, krabicový víno…

1 2 3
4

5 6 7 8

9

10
11



1: a2, b1, c0 – Použitím konzelínu před aplikací snižuješ riziko vzniku abscesu a jiných 
neplech; použitím po aplikaci žíle spíš škodíš.

2: a0, b2, c1 – Ve vodě z PET lahve se dlouhým skladováním mohou množit kdeja-
ký potvory, stejně tak ve vodovodní trubce. Nejlepší je převařená, vychladlá voda z ko-
houtku. A ostatní… no fuj!

3: a0, b0, c2 – Máš jizvy jako krátery? Už víš proč.

4: a0, b0, c2 – Lepší Káčko, než Céčko! Spolehlivý způsob, jak získat Céčko je půjčo-
vat si jehly. Svojí použitou si zase víc poškozuješ žílu a zkracuješ její životnost.

5: a1, b2, c0 – Každým nefiltrovaným nástřelem si poškozuješ žíly a srdce. Slyšels už 
o endokarditidě? Fajnová choroba.

6: a0, b2, c0 – Dáváš-li si do chlopní, postupně je zničíš. Krev se bude hůř pohybovat 
krevním řečištěm, spolehlivě se dostaví otoky končetin a další zdravotní komplikace.

7: a1, b0, c2 – Je dobrý nechat žíly občas odpočinout.

8: a0, b0, c2 – Množství vody neovlivňuje sílu dávky. Více vody žíle pomůže vyrovnat 
se s šokem, který jí nástřelem způsobuješ.

9: a2, b0, c1 – Kdo se stará o svoje žíly, toho žíly pouští!

10: a2, b1, c0 – Na doplňování vhodných tekutin bys měl myslet, i když je všechno 
moc rychlý nebo zpomalený.

11: a2, b0, c0 – A co na to víla Zubnička?

Bodování

0–8: Jsi prase! 
Tvoje jízda bude pravděpodobně velmi krátká. Zjevně 
ti nezáleží na počtu tvých končetin a srdce považuješ 
za přebytečný orgán.

9–16: Ale jo, když 
jde do tuhýho, tak 
se staráš. 
Pamatuj ale, že lepší, než dobře ošetřenej absces, je 
nemít absces vůbec. Kdybys měl rezervy matroše ta-
kový, jaký máš v péči o svoje zdraví, nemusel by ses 
denně honit po ulicích.

17–22: Jsi  
příkladný toxík! 
Ostatní by si tě mohli vzít za vzor. Jestli ti to vydrží, 
tvoje jízda může být ještě hodně dlouhá. Pokud si to 
ovšem nerozmyslíš a  nevydáš se prozkoumat bájné 
krajiny abstinence.

Ulice – Agentura sociální práce, o. s.
Martin Petr a Jitka Vrbová

Vyhodnocení



Požádali jsme o rozhovor plukovníka 
Mgr. Jakuba Frydrycha, ředitele Národ-
ní protidrogové centrály Policie ČR (dále 
JF) a Dr. Ing. Martina Kuchaře, experta 
z Vysoké školy chemicko-technologické 
(dále MK). Ptali jsme se na kvalitu drog, 
které policie zadrží, příměsi, nové tren-
dy z jejich pohledu, a nové drogy, které 
se objevují.

MK: Analyzujeme pouze větší či velké záchyty drog na 
našem území. Situace se liší podle jednotlivých drog.
U „pouličního“ heroinu je kvalita často nízká, někde na 
úrovni 4–10 %. Průměrná koncentrace analyzovaných 
drog se pohybuje kolem 30 %, jedná se ovšem o he-
roin, který je dále ředěn směrem k uživatelům. Vzác-
ně se najde i  „koncentrovanější“ heroin např. 63 % 
(rok 2010). Před deseti lety přitom byly časté záchyty 
např. na úrovni 67 %. K poklesu kvality heroinu do-
šlo v celé Evropě, jedním z důvodů je např. válka 
v Afghánistánu.

JF: Jde o heroin, který sem putuje ze západního Bal-
kánu. Jednou za 2–3 měsíce přijede auto, přiveze do  
5 kg, rozprodává se po jednotlivých kilogramech al-
bánským skupinám. Následuje pak ještě jedno albán-

ské patro, a pak se dostává k olašským nebo českým 
prodejcům, kde se opět ředí, až se dostává na ulici, 
kde samozřejmě k ředění také dojde. Ve vyšších pat-
rech probíhá ředění drogy v mixéru, v nižších čímko-
liv, co je… Proto se setkáváme i s psaníčky a dealerá-
ky, které jsou naředěné „homeopaticky“, tedy žád-
ná nebo téměř žádná droga v nich není.

A jak je to s kvalitou pervitinu?
MK: Zachycujeme pervitin, u kterého je vysoká kvali-
ta, např. 79–80 % na bázi.

JF: Objevují se, především v západních Čechách, vel-
ké varny pervitinu, zřizované vietnamskými zločinec-
kými skupinami. Vyrábí naráz např. 1–5 kg pervitinu, 
nejčastěji na export do západní Evropy. Jen pro před-
stavu, na výrobu 1 kg pervitinu je třeba cca 17.000 
tablet s obsahem 120 mg pseudoefedrinu, např. léku 
SUDAFET, který se vozí z Polska.

Jaké příměsi se v drogách vyskytují?
MK: U heroinu je na prvním místě paracetamol a ko-
fein. V Evropě dochází v současnosti k řadě úmrtí na 
spóry antraxu, tedy sněti slezinné. Spóry antraxu po-
cházejí z půdy tam, kde jsou hospodářská zvířata. Tou 
se heroin kontaminuje někdy při výrobě v Afghánistá-
nu, někdy při převozu. Pokud např. v Afghánistánu mají 
na poli sud, v tom to míchají dřevěnou tyčí. Nebo se to 
ředí v Británii, někde na statku v kravíně.

U kokainu dochází k  ředění levamizolem. Jde o  lék 
na odčervování prasat. Kokain se vozí z Latinské Ame-
riky, kde jej hodně používají v zemědělské výrobě, je 
levný, dostupný. Je to přitom dost zdravotně závadná 
látka způsobující poruchy krvetvorby a rozklad bílých 
krvinek. Dále je ředěn například analgetikem fenace-
tinem, které se již téměř 30 let neprodává kvůli svým 
toxickým účinkům.
Připouštím, že při pouličním prodeji se drogy ředí 
mnoha dalšími látkami, kdy jde spíš o barvu a konzis-
tenci. Nesetkali jsme se s tím, že by byl pervitin ředěn 
hnojivy, jak se mezi uživateli drog říká. 

JF: Co se týká ředění heroinu strychninem, tak je to 
spíše fáma. Existoval takový případ, ale zjistili jsme, 
že šlo o zlý úmysl, někdo úmyslně kontaminoval drogu 
jedem. Strychnin je vzácná obtížně sehnatelná látka.

Jaké nové nebezpečné látky se v České republice 
objevují nebo mohou objevit?
MK: Velké nebezpečí by mohlo znamenat, pokud by se 
zde častěji objevoval fentanyl (jde o lék proti bolesti). 
Jde o látku mnohonásobně silnější než heroin. Samo-
zřejmě dochází ke snazšímu předávkování a následně 
úmrtí na útlum dýchacího centra.

JF: Měli jsme zde záblesk fentanylu, který sem přišel 
ze Slovenska, a prodávali jej olašští Romové na seve-
ru Moravy. Nejdříve se tomu mezi toxikomany říkalo  

KvalIta drog a jejIch příměsI



„lepší“ heroin, pak „slovenský“ heroin, pak „Vlacho“. 
Byl o  tu látku obrovský zájem, i  když se prodávala 
v  ceně 1200 Kč za pouliční gram. Bylo velké štěstí, 
že nikdo neumřel. Ve varně na Slovensku se ředil na 
nízkou koncentraci 0,6 % a to odpovídalo 60% hero-
inu. Zde každá desetina procenta při ředění může 
znamenat, že někdo umře. Vedle toho se potkává-
me s injekčním užíváním výtažků z nových i použitých 
fentanylových náplastí.

Uživatelé drog často vzpomínají na doby mládí, 
kdy užívali pervitin vyrobený z  efedrinu. Uvádějí, 
že nyní vyráběný pervitin z pseudoefedrinu se vel-
mi liší. Je to tak?
MK: Není rozdíl mezi pervitinem z efedrinu a pseudoe-
fedrinu po chemické stránce. Lze vyrobit čistější i méně 
čistý produkt. Člověk si často idealizuje svoje mládí.

V  souvislosti s  rozvojem takzvaných „smartsho-
pů“ se zde objevily nové syntetické drogy. Jak se 
na ně díváte?
MK: Jde o velmi nebezpečné látky především proto, 
že jejich obsah není uživatelům znám, může se hodně 
měnit a přítomné látky mohou být velmi toxické, např. 
rakovinotvorné. Látky jako kokolino cherry, funky, eu-
forino apod. obsahují deriváty kathinonů. Nejznáměj-
ší je mephedrone (přezdívá se mu také kočka), ten se 
v Anglii etabloval jako standardní droga. Mephedrone 
má blíže k MDMA než k stimulantům, především po-
dobnými vedlejšími příznaky, jako je hypertenze, hy-
potermie, srdeční arytmie, skřípání zubů. Největší ri-
ziko je předávkování a  také účinek látek v kom-
binaci. Ti, co berou více drog (nebo i léků) najed-
nou, se vystavují obrovskému riziku, protože není 
vůbec vypočitatelné, jak na sebe tyto látky navzá-
jem zareagují.
Tyto látky mají delší dobu nástupu a kratší dobu účin-
ku. Funguje zde něco, čemu se na Západě říká efekt 

Pringles, podle názvu chipsů. Zkrátka když otevřete 
balení chipsů, musíte si dát další a další lupínek, do-
kud všechny nesníte. To může fungovat i u kathinonů. 
Člověku pak výrazně více hrozí předávkování. V  této 
souvislosti se zde objevují i úmrtí, kathinony většinou 
nejsou bezprostřední příčinou smrti, ale tou je např. 
automobilová nehoda, pád, a podobně.

Pak se zde objevují různé deriváty amfetaminů, napří-
klad látky PMA (parametoxyamfetamin), PMMA (para-
metoxymetamfetamin). Jde o látky, které jsou i při re-
lativně nízké dávce vysoce toxické a ve světě je na ně 
celá řada úmrtí.
Další skupina látek, která se objevuje, jsou tzv. her-
bal spice, herbal mixture, tedy směsi bylin, ke kterým 
je přidán syntetický kanabinoid, např. UR144. V těch-
to směsích jsou často velmi toxické, organismu ne-
bezpečné látky.

JF: V praxi výroba bylinných směsí probíhá tak, že tře-
ba v Belgii kolegové odhalili výrobnu, která spočívala 
v tom, že ti lidé měli v garáži míchačku, naházeli tam 
bylinnou drť, pak do ní nalili roztok syntetického kana-
binoidu a  rozpouštědla, po promíchání usušili venku 
na plachtě a rozdělili do pytlíků.

Některé látky ze smartshopů jsou na seznamu za-
kázaných látek, některé ne. Jak to?
MK: Tento problém je u  kathinonů, syntetických ka-
nabinoidů, ale nově i tryptaminů. Je jich mnoho, mů-
žou se vyskytovat v různých kombinacích, jdou obtíž-
ně vymezit. Na seznamu zakázaných látek v ČR je ak-

tuálně asi 10 kathinonů, celkově je jich asi 40, tedy ne 
všechny jsou legislativně podchyceny. To znamená, že 
si provozovatelé tzv. smartshopů objednají látku, kte-
rá v seznamu není. Rychlost, s jakou se nové látky na 
trhu objevují, je neskutečná (každým rokem cca 50 
nových látek). Standardní postup, kdy se látka dosta-
ne na seznam, trvá 2 roky. Chceme to změnit, aby se-
znam nebyl součástí zákona, ale byl vydán formou na-
řízení vlády a mohl být aktualizován výrazně rychleji 
na základě doporučení odborné komise.

Jaká vidíte největší rizika v souvislosti s novými 
drogami?
MK: Urgentní medicína není připravená na předáv-
kování či jiné zdravotní komplikace v  souvislos-
ti s těmito novými látkami. Neexistují terénní imuno-
chemické testy. Ty standardně zachytí u uživatelů drog 
např. heroin, kokain, metamfetaminy, barbituráty, ben-
zodiazepiny, ale nezachytí nové drogy. Čili lékaři bu-
dou těžko zjišťovat, jakou látkou je kritický zdravot-
ní stav způsoben, což by jistě usnadnilo nasazení cí-
lené léčby.
Další velké riziko je vysoká toxicita těchto látek, řada 
z  nich vykazuje silnou neurotoxicitu, o  dalších účin-
cích (kancerogenita, mutagenita) můžeme zatím jen 
spekulovat. V současné době není řádně prostudová-
na farmakologie těchto látek a uživatelé se tak doslo-
va stávají pokusnými králíky.

JF: Zároveň, pokud si koupíte jednou látku např. cher-
ry, funky, v  jednom obchodě, a  ta vám neublíží, není 
vůbec zaručeno, že se to nestane příště, protože se 
obsah „sáčku“ může výrazně lišit, várka od várky, 
místo od místa. Naslepo si kupujete něco, co může 
být život ohrožující.

Děkuji za rozhovor.         –ala–

„Kvalita heroinu klesá 
dlouhodobě v celé  
Evropě“



hermes
Stojíme na schodech a s jistými obavami koukáme 
dolů. Potkáváme kluka, který nám říká, ať se nebo-
jíme, že nás „tam dole“ nikdo neukousne. Jdeme se 
podívat na loď Hermes, která slouží jako noclehárna 
pro lidi bez přístřeší. Chceme se podívat, jak to zde 
doopravdy vypadá.

Loď byla postavena roku 1962 a  byla určena pro 
přepravu nákladu a  zboží. Má božské jméno, ne-
boť Hermes byl bohem cest a poutníků, zlodějíčků, 
řečníků a  také byl poslem bohů. Nikdo jej nemohl 
předčit v chytrosti, bystrosti a dokonce ani v kráde-
ži. Na konci roku 2006 byla loď přestavěna na uby-
tovací zařízení a právě tak funguje dodnes. Stojí na 
Nábřeží kapitána Jaroše pod Štefánikovým mos-
tem na Praze 7.

Loď splňuje veškeré provozní a stavební náležitos-
ti k bydlení. Jsou zde normální kajuty s postelemi, 
sprchy a záchody, ošetřovna atd. Na lodi je 253 míst. 
Je rozdělena do čtyř sekcí. Sekce A a B je určena 
pro muže, sekce C pro ženy a sekce D je vyhraze-
na pro páry. Ty však nejsou pospolu, nýbrž jsou muži 
a ženy odděleni plentou. Déčko je dále určené pro 
nově příchozí a pro krátkodobá ubytování. Ubytová-
ní pro muže je v kajutách po osmi, ženy jsou po šes-
ti. „Naloďování“, tedy příchod na loď, je od 19.30 
do 20.30. Ti, co sem chodí pravidelně, se mohou do-
mluvit na pozdějším příchodu, a to buď z pracovních 

či zdravotních důvodů. Ráno je budíček v 6.00, do 
6.30 musí všichni loď opustit. Podmínkami pro při-
jetí jsou včasný příchod, věk 18 let, trvalý pobyt 
na území ČR a platný doklad totožnosti (občanka, 
pas, rodný list, náhradní doklad) a také střízlivost. 
Každý, kdo přijde, je podroben dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu. Razí se přístup nulové to-
lerance. Poplatek za nocleh činí 20 Kč. Psi ani jiná 
zvířata sem nesmí.

Jak to vypadá, když na loď přijdete? Projde-
te vstupními vraty k lodi, kde je za dveřmi recep-
ce. V ní sedí pracovník Hermesu a vybírá doklady 
a dvacky. Další vám dá dýchnout. Doklad dostane-
te zpátky a s ním i žeton na sprchu. Sprchování je 
zde povinné. Když jdete do sprchy, házíte do ní že-
ton. Ty se ráno kontrolují. Když se zjistí, že někdo 
ve sprše nebyl, dostává sankci. Dotyčný si zaplatí 
5 Kč. Toto opatření je v zájmu všech, na osobní hy-
gienu musíme dbát přece všichni, že?

Na lodi je k dispozici jídelna, žádné jídlo se zde však 
nepodává. To si musíte přinést sami. Na palubě vám 
poskytnou pouze čaj. Prvně příchozí dostanou na čaj 
kelímek, ostatní si pak nosí hrníčky sami. Večerka 
je ve 22.00. Než jdete do hajan, vyfasujete povleče-
ní. Vše si pak po sobě ráno uklízíte. Na lodi se také 
nic nenechává, všechny věci si musíte vzít s sebou, 

když ráno odcházíte. Kouřit se na lodi nesmí, ale do 
večerky můžete chodit ven před loď.

Loď Hermes provozuje Centrum sociálních služeb. 
Dvakrát týdně je na lodi poskytováno také zdravotní 
ošetření a také právní a psychologické poradenství. 
Na lodi je vždy někdo, na koho se lze obrátit v přípa-
dě zájmu o nějakou službu či dlouhodobější pomoc.

Náš osobní zážitek odsud byl velmi příjemný. Loď je 
momentálně po rekonstrukci a vypadá dobře. Kaju-
ty jsou obložené dřevem. Postele jsou malinké, ale 
na vyspání akorát. Je zde čisto a  teplo, pracovní-
ci jsou milí. Vše je to o  lidech, však víte… Nic si  



Podmínky nalodění:
	příchod 19.30–20.30
	věk 18 let
	trvalý pobyt na území ČR
	platný doklad totožnosti  

(občanka, pas, rodný list atd.)
	střízlivost
	žádní psi a jiná zvířata
	poplatek 20 Kč

Telefon na loď: 774 986 792

nemalujeme a je nám jasné, že loď je velká, a když 
je plná, je to náročné. Přesto se sem určitě ne-
bojte. Nechoďte sem zmatlaní a chovejte se sluš-
ně. Loď funguje celoročně, ale logicky je tady nej-
víc lidí v zimě.

Zajímavost na konec: pracovníci Hermesu jsou 
stále ve spojení s pracovníky na vltavských kas-
kádách kvůli stavu vody. Zvýší-li se hladina Vlta-
vy, musí Hermes odplout do bezpečnějších vod. 
Jelikož je Hermes jedna z  největších lodí na 
řece, musí odplout včas, aby stihl podplout pod  
mostem.

–Eva a Nikol–



Amrite, můžeš se představit čtenářům Dekonta-
minace?
Zdravím všechny, jmenuji se Amrit Sen, je mi 48 let, 
pracuji jako disponent dopravy, nějakou dobu jsem 
pracoval jako terapeut v TK Karlov, odpovídám na in-
ternetové Drogové poradně Sananimu, zpívám v  ka-
pele Michael's Uncle, dálkově studuji obor „pracovník 
v prostředí etnických minorit“ a jsem v předposledním 
roce psychoterapeutického výcviku SUR. Mám 26letou 
dceru a 15měsíčního syna.
Celkem 23 let jsem bral drogy a pil alkohol.

Někteří pamětníci říkají, jak byl český drogový 
svět před dvaceti a více lety idylický. Pervitin kva-
litní, lidé hodní a pomáhající si. Jak to vidíš ty?
Ano, často slýchávám od mých tehdejších souputníků 
v médiích, jak byly „staré dobré drogové časy“ idylic-
ké a pohodové.
Nenechte se unést sentimentem stárnoucích 
chlápků, jsou to bludy. Chápu, že si člověk potřebu-
je dětství nebo dospívání z různých důvodů idealizo-
vat, ale ode mě se o krásných a férových dobách na 
drogách nedozvíte.
Je sice pravda, že se za drogy začalo platit penězi až 
začátkem osmdesátých let a že dostupných i kvalit-
ních drog byla už tenkrát spousta, jen jejich sesta-
va byla trochu jiná. Heroin tenkrát dostupný nebyl, ale 
brauna bylo relativně dost. Pravdou je, že pervitin jed-

noznačně kvalitnější byl. Vyráběl se z pravého efedri-
nu, ne z pseudoefedrinu jako dnes, kdy když to zjed-
noduším, je finálním výrobkem vlastně pseudopervi-
tin, který je v porovnání s „pravou“ látkou chudým pří-
buzným. Uživatelů bylo nesrovnatelně méně než dnes, 
po ulicích jste jich moc nepotkali. Všichni byli schovaní 
ve stejně šílených bytech, jako je tomu dnes, a v Praze 
bylo 5 nebo 6 veřejně přístupných podniků, ve kterých 
se toxíci přes den, nebo večer scházeli. Všichni toxíci 
v Praze se tudíž mezi sebou znali.
Přesto už tenkrát bylo na denním pořádku, že si na-
vzájem lhali, podváděli se a okrádali, udávali, vy-
krádali si navzájem byty a nechali si za drogy pla-
tit naturáliemi. Kdo chtěl od někoho drogy „zadar-
mo“, musel mu lézt do zadku, nechat si líbit po-
nižování, posluhovat, pochlebovat, nebo pomlou-
vat, jak se to zrovna hodilo, holky spát s těmi, kdo 
„měli“, a  ve sporech bez ohledu na to, kde byla 
pravda, se stavět na stranu kreténů. Samozřejmě 
byly i výjimky a našli se lidé, kteří si do poslední chvíle 

zachovali zbytky lidskosti a kamarádství, stejně, jako 
je tomu dnes. Ať si, jestli tohle bude číst někdo ze star-
ších, sáhne do svědomí, kurvárny jsme dělali všichni.
Samozřejmě, že jsme si, hlavně zpočátku, užili i  leg-
raci. Celková atmosféra ale byla příšerná, podbarvená 
navíc depresí komunistického režimu, když to napíšu 
něžně. Skutečné přátelství musel každý hledat mimo 
toxickou komunitu, podobně, jako dneska. Samozřej-
mě byly výjimky, ale bylo jich jak šafránu…
To základní, o co v životě v této komunitě jde, se ne-
změnilo a  troufám si říct, že ani nemůže. Zhulenost, 
pokud možno co největší, levárny, rozpad všech kva-
litních vztahů, ztráta citů, kriminály, smrt… a to nejen 
uživatelů. Za svoji kariéru jsem zažil několik zby-
tečných úmrtí dětí toxikomanů, a ani ty nedokáza-
ly náš zběsilý kolotoč zastavit… hrůza. Už mě ne-
baví vzpomínat, dokážu mít sice s  odstupem střízli-
vých let nadhled, ale jsou věci, ze kterých mi bude zle 
vždycky. Pravdou je, že se Pánbůh zaplať, našlo i re-
lativně dost lidí, kterým se podařilo díky léčbám, prá-

Bez sentimentu
Rozhovor s AMRITEM SENEM o senti-
mentálním klišé „starých dobrých časů“ 
a dlouhém putování k abstinenci. Amrit 
je zpěvákem legendární hardcorové ka-
pely Michael’s Uncle, jejíž existenci od 
konce 80. let několikrát na delší dobu 

přerušily drogy. Amrita tedy můžete znát 
jak z pódia, tak možná také z pražské 

drogové scény.



ci na sobě a dávce štěstí z toho pekla vymanit, přes-
tože možnosti kvalitní léčby byly tenkrát nesrovnatel-
ně horší než dnes. Většina mých drogových přátel je už 
po smrti. Zkouším najít něco, co by tenkrát bylo lep-
ší… Dá to dost práce. Snad jen to, že k „výbavě“ toxi-
komana tenkrát muselo patřit to, že věděl, jak zasáh-
nout v případě nutnosti první pomoci, a že měl znalos-
ti z oboru farmakologie, chemie, psychiatrie a dalších 
oborů, které bezprostředně souvisely s užíváním drog. 
A to i ten, kterému už na základce hrozilo propadnu-
tí. Jinak by ho tehdejší komunita absolutně neakcep-
tovala. To ale myslím, narozdíl od schopnosti poskyt-
nout první pomoc, není důležité.

Jsi už nějakou dobu čistý. Proč ses rozhodl přestat 
brát? Jak probíhalo tvoje zbavování se závislosti?
Jsem bez drog a chlastu desátý rok. Poprvé jsem léč-
bu z  vlastního rozhodnutí absolvoval v  roce 1993. 

Podcenil jsem doléčování, po tři čtvrtě roce 
jsem byl tam, kde předtím a dalších deset 
let se nezastavil.
Byl jsem už docela vážně nemocný, bez prá-
ce, dokladů a pojištění, v podstatě na ulici. 
Až když mi moje tehdejší přítelkyně ozná-
mila, že je těhotná (jak se později ukáza-
lo, ne se mnou), napadlo mě, že bych toho 
prcka mohl také jednou odvést do školy… 
Sebral jsem poslední síly a nechal jsem si 
udělat rodný list a  občanku. Zaregistroval 
se na Úřadu práce, podstoupil několik mar-
ných detoxů, zavolal do Magdalény, vydržel 
chvíli střízlivý, poprosil kamaráda, který mě 
naložil do auta a odvezl do TK Magdaléna 
na pohovor. Ještě týž den mi v jednom bytě 
ukradli čerstvé doklady atd. Takže nanovo. Nastoupil 
jsem další detox v Bohnicích a čekal nějakou dobu na 
místo v  komunitě. V Magdaléně jsem byl druhý nej-
starší klient vůbec, strávil jsem tam 23 měsíců v léč-
bě a zakončil rituálem. Po předchozí zkušenosti jsem 
věděl, že ten nejtěžší úsek mám před sebou. 8 měsí-
ců jsem bydlel a doléčoval se v pražském doléčova-
cím centru Sananim, do práce jsem začal dojíždět už 
z Magdaleny. I po opuštění doléčováku jsem navště-
voval doléčovací skupiny. Velmi dlouho. Nechtěl jsem 
nic podcenit a  riskovat, že bych musel ten obskurní 
kolotoč ještě někdy absolvovat. Magdaléna a Sananim 
jsou i po tolika letech mým druhým domovem lidí, kteří 
mi společně s kloučkem, který se narodil krátce poté, 
co jsem nastoupil do léčby, pomohli zachránit si život. 
Nebylo to lehké, nedám na ně dopustit.
 
A jaký to je pro tebe teď, bez jedů?
Trvalo docela dlouho, než jsem se začal cítit stabilněji 
šťastný. Přes svůj věk jsem se musel spoustu věcí učit 
znova a k nim přidávat další, zcela nové dovednosti. 

Drogám se lze poměrně snadno vyhýbat, pokud to člo-
věk myslí vážně. Ale trvalo mi naučit se žít samotnému 
se sebou střízlivým ve světě, ve kterém k většinové zá-
bavě patří alkohol. Už to umím. Těžko se mi vyjadřuje, 
jaký je pro mě život bez jedů, frází už každý slyšel hro-
mady… Hodně věcí si musím odříct, spoustu krá-
sy si mohu užít, jako nikdy předtím. Neměnil bych!
Samozřejmě nemůžu a netroufám si říct, že se mi ne-
může stát, že bych do toho zase spadnul. Takovou dr-
zost si nedovolím. Tuším ale, že to nebude dneska, 
nejspíš ani zítra, nebo v dohledné době. S tímhle vědo-
mím se mi abstinuje snadněji. Už nějaký ten rok trvá, 
že nemusím vynakládat mnoho energie na boj se zá-
vislostí. Kdy jsem naposledy bezprostředně bojoval si 
už ani nedokážu vzpomenout. S odstupem času je to 
snažší, klidnější, přirozenější.
 
Co bys vzkázal čtenářům Dekontaminace?
Čtenářům Dekontaminace vzkazuji: Nikdy není pozdě, 
stojí to za to. A buďte na sebe kurva hodný!!!

Děkujeme za rozhovor.         –ala–

Amrit a Michael´s Uncle na pódiu…



PSÍ ŽIVOT

KASTRACE – jak jsem změnila názor

Kastrace je citlivé téma – jak mezi majiteli psů, tak 
mezi veterináři. Vždy najdete její zastánce i její odpůr-
ce. Já byla vždy spíše odpůrce. Brala jsem kastraci 
jako výrazný zásah do osobnosti psa. Ovšem svůj ná-
zor jsem před časem výrazně přehodnotila. Zúčastni-
la jsem se totiž veletrhu neziskových organizací, které 
pomáhají opuštěným psům a kočkám. Kruté pro mne 
bylo zjištění, kolik přírůstků každý azyl či útulek 
měsíčně má. A ještě krutější bylo zjistit, kolik zu-
božených zvířat v útulcích a azylech zůstane na-
dosmrti. A to je pro ně ještě ta lepší cesta, než zemřít 
někde na ulici. Vzhledem k tomu, že v útulcích a azy-
lech žijí psi pospolu, je běžná praxe je po příchodu ne-
chat vykastrovat. Každý útulek v  celé ČR praská ve 
švech a  ještě, aby nechali psi se volně pářit. No do-
kážete si představit, jak by to asi vypadalo. Z hlediska 
populačně-regulačního má kastrace velké opod-
statnění, jinak to zkrátka nejde.

Začala jsem si o kastraci zjišťovat více informací. Pta-
la jsem se pracovnic útulků i majitelů psů (tedy u nás 
spíše fen), jaké změny v chování po ztrátě pohlavních 
orgánů u  svých mazlíčků zaznamenali. Zjistila jsem, 
že je to hodně individuální, přičemž většina dotazova-
ných zodpověděla, že žádné změny nepostřehla. Vět-
šina majitelů nechá své feny kastrovat kvůli zdra-
votním důvodům – kastrací se předchází veškerým 
patologickým jevům na vaječnících a děloze (zejmé-

na rakoviny), ale i falešné březosti a jiným hormonál-
ním dysbalancím, které se zase projevují na psychice 
zvířete. To, že se pak nemusí starat o peripetie spoje-
né s háráním, je už jen bonus.

S  kastrací jsou samozřejmě spojena i  rizika. Kast-
race je chirurgický zákrok, při němž se odebe-
rou pohlavní orgány (varlata/vaječníky; případně 
i celá děloha), které produkují pohlavní hormony. 
Tento zákrok se dělá v celkové narkóze, která právě 
představuje ohrožení pro zdraví zvířete, zejména po-
kud se jedná o nemocného nebo starého jedince. A jak 
už to tak bývá, každá operace se nemusí zdařit. Stá-
le je nutno vzít v potaz, že hormony regulují tempera-
ment a chování psa.

V dnešní době se proto veterináři uchylují také k dal-
šímu zákroku, tomu se říká sterilizace. Sterilizace 
je na rozdíl od kastrace pouze podvázání vejcovo-
dů u samic a podvázání chámovodu u samců. Ten-
to zákrok se také provádí v celkové anestezii, ale ne-
představuje takový zásah do organismu. Žlázy produ-
kující hormony v těle zůstanou – feny hárají, psi mají 
nadále zájem o feny, jen obě pohlaví nemohou mít ště-
ňata, nemohou se dále reprodukovat. Sterilizace tedy 
slouží pouze populačně-regulačním účelům. Nemá 
preventivní zdravotní účinky, nicméně nepředstavuje 
ohrožení pro budoucí chování psa.

Výhodou sterilizace je i nižší cena. Průměrná cena 
kastrace feny střední váhy (10 kg) se pohybuje oko-
lo 4.000 Kč. Průměrná cena sterilizace takové feny je 
asi 2.500 Kč. U psů jsou oba zákroky zpravidla levněj-
ší, kastrace psa do 10 kg bývá okolo 3.000 Kč, sterili-
zace okolo 2.000 Kč.

Vím, že pro vás je finanční stránka věci dost zásad-
ní. Většinou nemáte peníze ani na to, abyste necha-
li své psi pravidelně očkovat. Pokud žijete se svojí fen-
kou někde na bytě, asi nebude problém jí v době há-
rání uhlídat. Nemá pak tedy cenu, abyste ji zbytečně 
podrobovali nějaké operaci (navíc dost drahé). Pokud 
ale žijete se svojí fenkou na squatě a v létě s ní jezdí-
te na pole, což znamená, že je v neustálém kontak-
tu s jinými psy, je pravděpodobné, že ji neuhlídáte. 
Je to prostě nemožné. Pak by bylo dobré se ales-
poň zamyslet, jestli sterilizace není cesta, jak své-
mu zvířeti pomoci.



Majitel zad dostal epileptický záchvat a spadl do 
ohně, ve kterém opaloval kabely. Velká popálenina 
vyžadující časté převazy a velkou hygienu.

S několika z vás jsem se o tom už bavi-
la, setkala jsem se s těmito mýty ohled-
ně kastrace (sterilizace):

1. „Fena musí mít aspoň jednou za život  
štěňata.“ 
– To je nejčastější pověra. Tuto psí „přirozenost“ 
si ale vymysleli štěňátek chtiví lidé. Všichni pro-
třelí chovatelé i kynologové vědí, že v psí smečce 
se páří pouze vůdčí jedinci. Je pozorováním pro-
kázáno, že 70 % fen žijících ve smečce nemá za 
svůj život vůbec štěňata. Naopak – feně ubližu-
je, pokud má za život více vrhů; některé feny více 
než jeden nebo dva vrhy za život dokonce nepře-
žijí. Pro žádnou fenu není přirozené mít rok co rok 
štěňátka!

2. „Pes/fena po kastraci či sterilizaci ztloustne 
a zleniví.“
– Ruku na srdce, některým vašim psům by 
ztloustnutí jen prospělo. Nicméně i toto je pově-
ra. Při sterilizaci nedojde ke ztrátě hormonů, tedy 
v těle zvířete se nic nezmění. A co se týká kastra-
ce, tak je to individuální. Vždy spíše záleží na tom, 
co pes jí a jak se staráte o jeho aktivitu.

3. „Psovi/feně se po kastraci (sterilizaci) změní 
chování – bude z ní/něho jiný pes.“ 
– Pracovníci útulků, kteří měsíčně provádí desít-
ky kastrací, tvrdí, že nic takového nezaznamena-
li. Jen výjimečně se u některých jedinců projevily 
drobné změny v chování. Co se týká sterilizace, je 
to naprosto vyloučeno.

A nakonec otázka k zamyšlení: Co je lepší? Mít sterili-
zovanou fenu, anebo mít fenu, co rodí a rodí, a její po-
tomstvo zásobuje nacpané útulky, umírá na ulici, či se 
dostává do špatných rukou?

–Hana–

Začínající flegmona, ze které 
hrozí vážná otrava krve. Je nut-
no neprodleně jít k lékaři, který 
předepíše antibiotika.

Zahnisaný kloub prstu. Rozmyslete si, než 
někomu vrazíte. A pokud to uděláte, nech-
te si ruku řádně vydesinfikovat a ošetřit, 
jinak to dopadne takto. 

gAlerie
bebíčeK

gAlerie
bebíčeK



→ Tipy, kam na dovolenou →        TERAPEUTICKÁ KOMUNITA ADVAITA
Zeptali jsme se na pár otázek odborného ředitele 
o. s. Advaita MUDr. Davida Adamečka.

Kde se Terapeutická komunita Nová Ves nachází?
Kousek od Liberce. Je to hezký kraj, na jednu stra-
nu Lužický hory a na druhou Jizerky, jezdí se tam na 
kola a na běžky, a tak člověk pozná, jak trávit čas ji-
nak, než fetováním.

Pro koho jste? 
Pro muže i ženy od 18 let, nebereme páry. Ty nám tam 
často vznikají, tak to nám zatím stačí. Máme 4 mís-
ta pro ženy a 11 pro muže, to je dáno barákem, kde 
v jednom patře jsou muži a ve druhém ženy a docela 
to odpovídá zájmu. Mužů se hlásí víc.

Co zajímavého se ve Vaší komunitě děje? Čím jste 
specifičtí?
Zajímavý ve srovnání s ostatními je, že nemáme zvířa-
ta, jen jednoho psa, jmenuje se Issa a je to fenka vlčá-
ka. Nemáme tak velký pozemek jako v jiných komu-
nitách. Tím pádem u nás není práce až tak namáha-
vá. Klienti se starají o barák, vyrábíme koberce, věci 
z keramiky a tak podobně, občas pomůžeme s něčím 
v obci. Na malém políčku pěstujeme zeleninu. 
Kromě obvyklé skupinové psychoterapie, máme taky 
vzdělávání, např. jak znovu nespadnout do drog, 
o stresu, asertivitě, jak vycházet s lidma. Je to víc te-
matických sezení, kdy se člověk může něco naučit 
a  dozvědět. Do léčby zapojujeme i  příbuzné klientů, 
je-li aspoň minimální zájem z obou stran. Docela hod-
ně lidí si u nás rodinný vztahy vylepšilo, přestože tomu 
nejdřív vůbec nevěřili.

Výhodná je blízkost Liberce, kde je dostupnost zdra-
votní péče, takže se klienti můžou dát tělesně dohro-
mady, např. s  jaterní poradnou máme dobrou spolu-

práci. V poslední fázi pobytu u nás lidi někdy užíva-
jí interferon. V Liberci je relativně dost práce a je tam 
i náš doléčovák. Ze statistiky našeho doléčováku vy-
plývá, že si tam lidi skutečně práci najdou.
Máme dobrou spolupráci se zubařkou z vedlejší ves-
nice. Lidi si tak můžou nechat spravit chrup, aby pak 
skousli veškerou tu terapii u nás. Taky si pak lépe po-
chutnají na našem skvělém jídle, které připravují sami 
klienti. Kuchyní projde každý, takže se všichni můžou 
naučit vařit taky něco jiného než pervitin.
Ve druhé fázi, to je tak po 2 až 4 měsících, mohou lidi 
jezdit každý týden na výjezdy, po 14 dnech na celý ví-
kend, jsme tomu otevření.
Klienti říkají, že si u nás víc než jinde musí na věci při-
cházet sami, že jim dáváme méně návodů a  tak víc 
rostou. Když to shrnu, tak myslím, že člověk u nás má 

dost času a podmínek na to, aby se celkově vzpama-
toval, našel chuť do života, přestaly mu v něm chybět 
drogy a aby se připravil na život venku.

Stává se, že lidi odchází dřív (nedokončí léčbu). 
Čím to je u vás?
Když lidi odchází předčasně, je to většinou tak, že se 
pro to rozhodnou. Je to často po pár měsících, tak-
že mají aspoň něco za sebou, něco pro sebe zvlád-
nou udělat. Nejčastěji je to kvůli partnerskému vztahu, 
kdy my (jako nejen terapeuti ale i skupina) jim do toho 
začneme mluvit, a člověk to sám zabalí dřív. Když od-
chází z disciplinárních důvodů, tak málokdy to je kvů-
li braní drog v komunitě nebo na výjezdu. V posled-
ní době je to spíš z  toho důvodu, že člověk dostává 
jak od týmu, tak od skupiny spoustu doporučení, ale 
nic nedělá, tak nezbude než vyloučení. Vzájemná spo-
lupráce končí. I  pak se ale lidi venku můžou chytit, 
když si najdou vhodnou následnou péči, třeba něja-
ký doléčování.



„Káčka“ na jihu Moravy

Pokud se vám podaří zavítat do města Znojma či Brna, 
ať už přechodně či natrvalo, můžou se vám hodit ná-
sledující informace.
Sdružení Podané ruce ve městě Znojmě provozuje 
Kontaktní centrum Netopeer.
Je tu už od roku 2001 a poskytované služby tu ne-
jsou jen pro uživatele drog, ale také pro jejich příbuz-
né a blízké! „Káčko“ je umístěno na ulici Horní Česká, 
kousek od centra.
Můžete pobýt v  kontaktní místnosti (sednout na in-
ternet, uvařit si kafe, polévku nebo čaj) nebo se vy-

sprchovat, vyprat 
si prádlo, zahrát 
s námi pinec a po-
kecat…
Otevřeno máme 
v  pondělí, úterý, 
čtvrtek a pátek od 
10.00 do 16.00. 
Ve středu nás mů-
žete od 10.00 do 

18.30 potkat v terénu pro Znojmo, Hodonice a Tasovi-
ce (na mobilu 732 625 592). Mrknout můžete i na web 
znojmo.podaneruce.cz. Těší se Zuzka a Verča!

SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE 
Nějaké vzkazy?
„Co budu dělat, když nebudu brát drogy? To bude 
totální prázdnota.“ Taky uvažujete nějak takhle? 
Pak nemusíte mít strach z toho, že to bude po-
řád stejný. Po nějaký době se člověk diví, jak je 
možný, že trávil čas drogama. Po úvodních mě-
sících, který můžou bejt hodně těžký, se člověk 
postupně zase začne věnovat jiným věcem, za-
čnou pro něj mít zase cenu. Byť je to dneska těž-
ko uvěřitelný.

Jak se k vám dostat?
Spolupracujeme s léčebnami, kde o nás mají in-
formace. Také je možné ozvat se rovnou nám, ale 
vždycky je nutný aspoň detox. Nějaký čas v  lé-
čebně určitě můžu doporučit, člověk pak do ko-
munity přijde víc srovnaný. Někdy to k nám jde 
i z vězení, z toxiček.

Kolik člověk platí?
Platí se 260 Kč denně (stav k 1. 10. 2012), ovšem 
jen do výše příjmu. Když tedy člověk tolik nemá, 
tak zaplatí míň a i tak u nás může být. Nejčastě-
ji si platbu zařizuje společně s naší sociální pra-
covnicí ze sociálních dávek.

Děkujeme.                   –ala–

Adresa:
Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves 
Telefon: 485 146 988
E-mail: komunita@advaitaliberec.cz
Web: www.advaitaliberec.cz

Obě „káčka“ nabízí výměnu stříkaček a potřebný materiál (vody, filtry, dezinfekce, zuby, pánvičky, kaps-
le, alobal, nasazovačky a měrky, mastičky a vitamíny), testy na žloutenky, HIV a syfilis, poradenství a zpro-
středkují léčbu či detox, kontakt na další zařízení (pracák, sociálka, kurátor, aj.). Dále u nás můžete využít 
sprchu, praní a sušení prádla, možnost doručování pošty na adresu kontaktního centra, domluvit se na po-
užití telefonu a počítače s internetem anebo využít možnost doprovodu některým z pracovníků při jedná-
ní u lékaře, úřadech, atp.

Kontaktní centrum Vídeňská najdete v Brně na ad-
rese Vídeňská 3, nedaleko Mendlova náměstí na tra-
se tramvají č. 2, 5 a 6, mezi zastávkami Poříčí a Pol-
ní. Funguje na tomto místě od roku 1993, navštíví nás 
tu průměrně 30 lidí za den a otevřeno máme od 10 do 
16 hodin.
V současné době po-
skytujeme služby li-
dem, kteří se v  sou-
vislosti s  užíváním 
drog dostali do obtíž-
né situace a dále pak 
také rodinným pří-
slušníkům a  blízkým 
osobám těchto lidí.
Jednou za měsíc se 
mimo běžný provoz 
potkáváme společně po zavíračce na setkáních Klu-
bu přátel brněnského káčka, na kterých se věnujeme 
věcem, které lidi aktuálně zajímají, bavíme se o tom, 
co se jim u nás líbí i  nelíbí, případně co by na káč-
ku přivítali.

Kontakt:
tel.: 543 249 343 nebo 775 889 919
email: kc.videnska@podaneruce.cz



 

 

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

K-CENTRUM SANANIM 
Na Skalce 15, Praha 5, tel.: 283 872 186 
So–Po 13–20, Út–Pá 9–20 
Kontaktní místnost 13–18

DROP IN 
Karolíny Světlé 18, Praha 1,  
tel.: 222 221 431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16 

STAGE 5 
Mahenova 4, Praha 5, 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

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.: 321 715 004,  
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

 

 

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
Út, St, Pá – 14–19 Centrum  
Po, Čt – 14–18 Sanitka, Vrchlického sady
tel.: 603 209 948, Út, Pá 14–19 P2 a P13, 
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 – Praha 11, 4 a 10
St – Praha 14, Pá – Praha 8 a 7

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 

PRAHA–VÝCHOD, MĚLNICKO,  
MLADOBOLESLAVSKO – CTP SEMIRAMIS
tel.: 728 245 196, 724 087 925

NYMBURSKO – TP CAS NYMBURK 
tel.: 724 557 504

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

Místo pro váš kontakt:


