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J e mrazivé ráno, vesnicí s domy z nepále-
ných cihel se prohání vítr. Slunce se ještě 
pořádně nevyhouplo nad obzor. Z dálky je 

slyšet zlověstné chřestění, které se přibližuje. 
V obdélníku dveří se rýsuje vousatá postava 
muže, trochu skleslá pod tíhou břemene. Na 
kamennou podlahu dopadne s řádným racho-
tem masivní řetěz: „Jdeme!“ Strhne přikrývku 
z postele, na níž se choulí vyzáblý mladý muž. 

Postava, najednou silnější a zcela zřetelná, 
staví silou paží mladíka na nohy, a do ruky 
mu vtiskne řetěz. „Jde-me!“ důrazně opakuje, 
a vystrčí muže ven do zimy. Řetěz ho studí 
v náručí. Mocná rána do zad mu napoví, že má 
jít vpřed. Čeká ho několik drsných dní na cestě, 
jen s vodou a řetězem.

Málokdo by tušil, že nejde o scénu z vě-
zení, a že nejde o bachaře. Ani nejde 
o čerta, který si přišel pro zlobivé dítko. 

Jde o otce a syna, kteří směřují do nejbližší 
protidrogové léčebny, vzdálené více jak týden 
pěší cesty. Ne leckde, ale v Afghánistánu. Až 
tam dojdou, syn se vlastním řetězem přiváže  
na detoxu k posteli a bez podpůrných léků, „na 
sucho“ vyabstinuje z opiátů.

Těžko si představit, jak by se asi tento 
mladík tvářil, kdyby se náhle se svojí 
závislostí objevil například u nás, v České 

republice. Bušil by taky na detoxu na dveře se-
sterny, že nutně potřebuje ještě jeden „diák“? 
Stálo by mu za to se s někým hádat o tom, 
proč si nemůže vykouřit svou oblíbenou ciga-
retku, kdy zrovna chce? Podepisoval by revers 
kvůli pocitu, že si s ním nikdo nepovídá?

Až někdy budete mít dojem, že jsou na 
detoxu nebo v léčbě opravdu příšer-
ná pravidla, která nerespektují vaši 

osobnost a vaše potřeby do puntíku dle vašich 
přání, vezměte do ruky tuhle Dekontaminaci 
a nalistujte stranu 20. Podívejte se na fotogra-
fie z afghánské léčby. Nejste rádi rádi kde jste? 
Doufám, že to pomůže. Hezké čtení   {TRMX}

Použité stříkačky se vrací 
zpátky do továrny, kde 
se čistí a brousí. Pak se 
recyklujou a používaj se 

pro toxíky.

Když mám ruce 
na pohled čisté, 
nemusím se před 
nášlehem umývat. 

Nejsem žádná špína, 
která se našlehává 
upatlanýma rukama 
s černejma nehta-

ma.

Injekční aplikace je nečistší užívá drogy. 

Mám totiž ten nejčistší zážitek i s úžasným 

nájezdem, kterej ti neruší pálící nos a hořko 

v krku, když šňupneš, nebo nečekáš na granát 
v žaludku, až se rozpustí kapsle.

Můžu si píchat jenom 
tady do tý žíly. Vždycky 
se trefim a neni moc 
vidět. Neni poznat, že 

beru drogy.

   Zajímavá      idea. Nic takového se však nikde neděje. 
Stříkačky, které dostaneš v terénu či káčku, jsou vždy 
nové a sterilní. Recyklace by byla stejně velmi nákladná. 

Nevyplatilo by se to. Naopak se dokonce vyvíjejí 
speciální stříkačky určené přímo toxikomanům!

Je super nechodit po světě 
s upatlanýma rukama se špinavý-
mi nehty. Je fakt, že za nehty žijí 

početná stáda mikroorganismů, která 

čekají na to aby mohla přes vpich do 
žíly. Nicméně i na pohled čisté ruce 
jsou pastvou pro dostatek bakte-
rií, které dokážou způsobit absces, 
flegmonu, nebo endokarditidu. Před 
nášlehem si proto vždycky umej ruce 

mýdlem pod tekoucí vodou.

     „Žíla která vždycky dává, 
je štěstím každého toxikoma-

na.“ Ovšem pokud se bude neustále trápit 
probodáváním, časem se to na ní projeví. Žíla se zjizví 

a ztvrdne. Přestane „dávat“, a stejně se bu
de muset najít 

nové místo i tam, kam je vidět. Lepší je naopak místa 

střídat. Malé jednotlivé vpichy se spíš ztratí 
a žíly mají čas se vzpamatovat.

Možná je to nečistší na zážitek, ale jinak nješpinavějí 
vůbec. A to i když dodržíš veškerá hygienická pravidla. 
Vždycky se při nášlehu dostanou nějaké mikroorganis-
my do krve. Stačí jim příhodné podmínky a rozvine se 
infekce. Něco takového při šňupání i polykání hrozí jen 

minimálně.

mýtyxfAKta

02 03dekontaminace@sananim.cz



04 05

Většina syntetických drog 
se používá již řadu let 
v lékařství. Různá anti-
depresiva, anxiolityka, 

hypnotika, anestetika, antipsy-
chotika, a některé opiáty. To jsou 
naprosto běžné syntetické drogy, 
které potkáváme v lékařské praxi 
vlastně denně. 
V poslední době se ovšem ob-
jevuje celá řada nových synte-
tických látek, které se používají 
jako náhrada drog. A to zejména 

jako náhrada tradičních drog jako 
jsou extáze, marihuana, heroin, 
kokain, pervitin či halucinogenní 
houby. Díky tomu, že tyto drogy 
jsou již mnoho let na seznamu 
zakázaných látek, snaží se různí 
výrobci v laboratořích vyrábět 
látky s účinkem podobným 
tradičním drogám. Tyto sub-
stance se dají jako tradiční drogy 
užívat, šňupat, rozpouštět do 
pití, kouřit, či vpichovat pomocí 
injekční stříkačky. Podle dosa-
vadních poznatků jde u některých 
těchto drog o velmi nebezpečné 

substance, které při neopatrném 
dávkování mohou způsobit velké 
psychické problémy, některé 
i smrt. 
Rizika těchto látek, zejména těch 
úplně nových, které známe třeba 
jen pár let či dokonce jen několik 
málo měsíců, jsou stěží odhadnu-
telná. Je třeba být velmi na pozo-
ru, protže nikdo uživateli nezaručí 
očekávaný účinek, nejsou známy 
vedlejší efekty, a také všechna 
rizika plynoucí ať už z krátkodo-

bého či jednorázového užití, ani 
rizika plynoucí z dlouhodobého 
užívání, případně rizika kombinací 
různých látek.
Hlavním problémem u těchto 
substancí je zejména to, že vzni-
kají tak rychle, jak je legislativy 
různých zemí stačí zařazovat na 
seznamy zakázaných látek. Zjed-
nodušeně lze říci, že výrobci se 
snaží vyrobit v laboratořích mo-
lekuly, které svým tvarem (a tedy 
i předpokládaným účinkem) 
odpovídají původní droze, avšak 
k této molekule jsou obvykle při-

pojovány ještě atomy, molekuly či 
části molekul látek jiných. Tomu 
se říká designování drog. Takto 
spatřují světlo světa každoročně 
desítky nových substancí s před-
pokládaným, ale nezaručitelným 
účinkem a neznámým rizikem. 
Mohou být naprosto neškodné, 
ale také mohou být třeba neuro-
toxické či rakovinotvorné. 
Na internetu i v kamenných 
prodejnách jsou k sehnání pod 
různými obchodními názvy. 

(Funky, Cherry, Speedy, Spi-
ce..) Prodejci vědomi si toho, 
že prodávají drogy – byť zatím 
ještě legální – se chtějí alibisticky 
zbavit zodpovědnosti za možné 
zdravotní komplikace uživatelů 
tím, že prodávané drogy skrývají 
za různými obchodními názvy, 
příadně je prodavají jako něco 
jiného. Proto se můžeme setkat 
stím, že se tyto drogy prodávají 
jako „sběratelské předměty“, „sůl 
do koupele“, „čistící prostředek 

na vrtačky“, „osvěžovač vzduchu-
“,nebo „hnojivo na rostliny“. Na 
obalech pak mají formulku: „Není 
určeno ke konzumaci.“ Je tedy na 
uživateli jestli drogu skutečně na-
sype do vany, nebo si jí vstříkne 
do žíly.

Syntetické drogy může-
me podobně jako drogy 
tradiční rozdělit na látky 
s tlumivým, stimulačním, 

entaktogenním, halucinogenním 
či disociativním účinkem. Zvláštní 
skupinu tvoří syntetické kanabi-

noidy, které však svým účinkem 
spadají spíše k halucinogenům.

Syntetické stimulanty 
– patří do skupiny fenyle-
tylaminů což jsou většinou 
látky s budivým  účinkem 

podobným kokainu, cracku či 
pervitinu. Nejznámějšími zástupci 
jsou různé amfetaminy a látky se 
souhrnným názvem "katinony" - 
Mefedron a Metylon.  Mefedron je 
znám pod názvem „mňau-mňau“. 

Postaveny jsou na molekule sti-
mulačního metkatinonu (efedron), 
který se vyskytuje v Katě jedlé, 
rostlině z východní afriky. Struk-
turou molekuly i účinkem je po-
dobný velmi známemu efedrinu. 

Syntetické halucinogeny 
– některé jsou taktéž ze 
skupiny fenyletylaminů, 
například látky podobné 

meskalinu z amerických kaktusů 
– 2C-B či 2C-T, nebo látky jako 
jsou DOB či DOM, které bývají 
ve falešných tabletách extáze, 

bohužl tyto dvě drogy zrovna 
patří k těm velmi nebezpečným. 
K halucinogenům patří také látky 
podobné DMT či psylocinu, které 
se vyskytují v lysohlávkách či 
některých exotických rostlinách. 
Sem můžeme zařadit známé AMT, 
NMT, 5 - MeO- DMT, 4 – AcO – 
DMT často se objevují-
cích jako náhrada 
za LSD a „hou-
bičky“.

Syntetické 
kanabinoidy – 
souhrně SPICE – syntetické 

látky mnohonásobně převyšující 
účinek přírodního THC. Je spíše 
politování hodné, že vůbec vznik-
ly, protože je s nimi více potíží 
než s přírodními kanabinoidy. 
Paradoxem je, že některé vznikly 
z toho důvodu, aby se zahoval 
terapeutický potenciál THC při 
léčbě některých závažných chro-
nických onemocnění, a zároveň 
se odstranil psychoaktivní efekt. 

Výsledkem této snahy je řada 
různě silných halucinogenů, které 
se smíchají se sušenými bylinami 
neznámého původu. Tento pro-
dukt je pak prodáván jako SIPCE 
a je určen ke kouření. Rozšířené 
syntetické kanabinoidy jsou 
většinou z rodiny JWH (JWH -018, 
JWH-250, další se liší jen jiným 

číslem za zkratkou) a pak 
syntetické kanabinoidy 

řady CB a CP.

Syntetické 
entak-
togeny – 
jedná se 

o drogy, které 
mají účinek 

podobný MDMA 
(extáze). Jedná 

se tedy částečně 
o drogy s budivým 

účinkem, který je euforic-
ký a typické jsou u něj během 

intoxikace projevy sounáležitosti. 
Vznikly jako reakce na zakázanou 
MDMA a také se nejvíce distribu-
ují ve falešných XTC tabletách. 
Tyto látky nejvíce zastupují 
piperaziny. Některé popisované-
ho účinku dosahují v kombinaci. 
Typická je v tabletách například 
kombinace BZP a TFMPP – jeden 
piperazin má spíše stimulační 
účinek, druhý více euforický. 
Naneštěstí velmi potencují život 

ohrožující procesy v těle v kombi-
naci s pravou MDMA, stimulanty 
na bázi fenyletylaminu, anti-
depresivy, některými bylinami 
a léky. Tyto kombinace pak mo-
hou končit úmrtím uživatele.

Syntetické opiáty – nejzná-
mější je rozhodně droga 
zvaná fentanyl, která 
se běžně užívá v léčbě 

chronické bolesti. A je samozřej-
mě jen na předpis. Nicméně na 
jejím základě vznikla již celá řada 
„fentanylů“, které mají podobný 
účinek. Fentanyl je látka, která 
má několikanásobně větší účin-
nost oproti heroinu,  při neopatr-
ném dávkování se s ní lze velmi 
snadno fatálně předávkovat.

Syntetická disociativa – 
látky které mají částečně 
účinky opiátů a částečně 
halucinogenů.  Po požití 

těchto drog může uživatel prožít 
tzv. „mimotělní zkušenost“, kdy 
se vědomí odděluje od těla. Nej-
slavnější je jistě „andělský prach“ 
neboli fencyklidin PCP. Dalším 
takovým oblíbencem je dext-
rometorfan DXM. Tyto látky ve vy-
sokých dávkách mohou způsobit 
velké psychické problémy, někdy 
dokonce až psychotického rázu. 
 {TRMX}

NaNeštěsTí jE řAdA 
těcHtO dRoG lEgálNíCh 
(v zAhRaNičí sE jIm říká 
„lEgAl hIgHs“), cElKeM 

sNaDnO sEhNaTeLná 
a mNoZí užiVaTeLé někDy 

pRoPaDnOu mYlNéMu 
pOcItU, žE nEmůžE jít 
o nEbEzPečné látKy, 

pRoTože jInAk bY bYlY 
pOsTaVeNy mImO zákOn. 

BoHužeL někDy tO můžE být 
tRaGiCký oMyL.

NoVé sYnTeTiCké dRoGyNoVé sYnTeTiCké dRoGy
JWH-250, další se liší jen jiným 

číslem za zkratkou) a pak 
syntetické kanabinoidy 

řady CB a CP.
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Milí toxíci, než vyrazíte na cesty, je dobré 
se zásobit také nějakou lékárničkou. 

Zdravotní komplikace obtěžují téměř 
každého z vás a tak není od věci 

být na to připraven a nebýt 
překvapen.
Lékárničce se samozřejmě meze 

nekladou, spíš záleží na tom, 
kolik do ní chcete investovat 
a kolik místa v batohu pro ni 
budete mít. Klidně se indi-
viduálně poraďte s teréňá-
kem, zdravotní sestrou či 
lékařem, kteří jsou vám 
v terénu či v káčku plně 
k dispozici.

POJIŠTĚNÍ: Pokud se 
stane vážnější problém a vy 
budete muset vyhledat léka-
ře, je dobré být pojištěný.
Evropská kartička pojišťovny 
vám sice umožňuje nárok na 
ošetření v rámci Evropské 
unie, ale každá země má 
jiné podmínky – od placení 

regulačních poplatků, přes 
částečné hrazení zdravotní péče či 

úplnou úhradu a zpětné proplacení. 
Podrobně si zjistěte, jak to v kon-

krétní zemi, do které chcete vyrazit, 
chodí, ať nejste zaskočeni.

Abyste se však vyhnuli zbytečným problémům, je 
lepší prevence. Takže se o sebe starejte a s fetováním 

to moc nepřehánějte. Zdravotní péče v zahraničí vás totiž 
může vyjít pěkně draho ;-)                              {Vraťka}
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Celkové 
náklady: 

349 Kč

Peroxid vodíku 
3% - čistič ran
(34 Kč/100ml )

Heparoid – na 
zanícenou žílu 
(75 Kč/30 g)

Betadine mast/roztok 
– jodová desinfekce na 

rány (80 Kč/20g)

Čtverce – často 
potřebujete zakrýt 
ránu (40 Kč/balíček)

Paralen – kromě 
toho, že tlumí 
bolest, také 

snižuje horečku 
(20 Kč/balení)

Ibuprofen – bolehlav, 
zádobol, menstruační bol, 
zubobol (30 Kč/balení)…

Obvaz – často 
potřebujete 
něco zavázat 
(40 Kč/5 ks)

Náplasti - zalepení drob-
ných ranek (30 Kč/balení)
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BRal jSi 
dRogy 
v zaHraNičí?An

kE
ta
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kE
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An

kE
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PETRA: Já snad jen 
v Německu na párty, to 
samý co u nás. Samý drogy 
z dovozu. Hlavně „party 
pills“ s extází, hulení, LSD.

IGOR: V Rotterdamu jsem 
hlavně hulil, ale měli tam 
dobrej herák. Na Slovensku 
herák a piko. Na Ukrajině 
opium a v Německu speed.

PETRA: Já snad jen 
v Německu na párty, to 
samý co u nás. Samý drogy 

RICHARD: Byl jsem v Amstru 
před devíti lety. Hrál jsem tam na 
kytaru, bral speed, kouřil crack 
a samozřejmě hulil hroudy haše. 
Vyzkoušel jsme tam i extázi, ale 
po tý jsem všechno viděl hnědě. Od 
tý doby jsem to neměl.

JOSEF: Já toho procestoval trochu víc. 
Byl jsem před patnácti lety v Bonnu. Bral 
jsem tam hlavně klepky a ty se dost blbě 
sháněly. V Polsku mi nabízeli „kompot“, což 
je takový rozředěný a nevyčištěný opium. To 
jsem ale odmítl. Byli tam na squotu Španělé 
a ty měli herák, což bylo daleko lepší.

An
kE

ta
An

kE
ta

An
kE

ta

IGOR: V Rotterdamu jsem 
hlavně hulil, ale měli tam 
dobrej herák. Na Slovensku 

ŠTĚPÁN: V Berlíně. Seženeš 
všechno. Důležitý je dobře vybírat 
místa, kde se dá somrovat. Když 
máš psa, vybereš zachvíli padesát 
„ojro“. Policajti tě nechaj bejt. A jsou 
docela milí, ne jako ti naši. Pak si 
můžeš koupit co chceš, hlavně herák, 
speed, hulení. Chvíli trvalo, než jsem 
se seznámil se správnejma lidma, 
takže mě ze začátku dost podělávali.



Obvykle se u nás ovšem 
potkáváme s názvem: 
„aplikační místnosti“. Již 
mnoho let jsou k dispozici  

drogovým uživateům v někte-
rých západoevropských zemích 
jako je Švýcarsko, Německo, 
Nizozemsko a v dalších. Jsou to 
chráněná místa, kde se pouliční 
nitrožilní uživatelé drog mohou 
v klidu nastřelit, aniž by je při 
tom prudil nějaký policajt, či 
takovým chováním znepokojovali 
kolemjdoucí na lavičce v parku, 
schodech do metra, průjezdech, 
na schodech do domů a sklepů. 
Dnes jsou podobná místa rozšíře-
na celkem v devíti zemích světa, 
z toho v sedmi evropských.  Mimo 
evropu jsou aplikační místnosti 
v Kanadě a v Austrálii.

JaK To VŮBeC ZaČaLo?

V sedmdesátých a osm-
desátých letech se 
začaly objevovat ilegální  
„shooting galleries“ – 

střelnice.  Vlastně šlo o jakési to-
xibyty či části toxisquatů, kde kro-
mě matroše byly k dispozici i čisté 
buchny a ostatní věci potřebné 
k hygienické nitrožilní aplikaci. 
O provoz se starali uživatelé sami. 
Někde tyto neoficiální šlehárny 
existují stále. Možná znáte ně-
koho, kdo se o něco podobného 
pokouší ve svém bytě i u nás. 
Oficiální a registrovaná aplikační 
místa však neprovozují uživatelé 
sami. Jsou provozovány obvykle 
některou z nevládních organizací 
zabývajících se prevencí drogo-
vých závislostí. Odborně proško-

lený  personál  tvoří lékaři, sestry, 
sociální a kontaktní pracovníci.

JaK To TeDy VyLaStNĚ VyPaDÁ?

Aplikační místnost či místo 
bývá většinou součástí 
nějakého káčka či denního 
stacionáře pro drogové uži-

vatele. Někde jsou aplikační místa 
dokonce mobilní, například v Ber-
líně.  Uvnitř jsou rozmístěny židle 
a stolky se zrcadly. Tam si příchozí 
uživatel přinese všechno svoje 
nafasované nádobíčko: stříkačku, 
jehlu, vodu, kyselinu, rozdělá-
vačku, filtr, alkoholák, buničinu, 
škrtidlo a taky matroš. Matroš 
si nosí uživatelé - klienti svůj. 
V klidu si u stolku rozdělají, v klidu 
se našlehnou, v klidu po sobě 
uklidí a vydesinfikují aplikační 

místo, vyhodí použité nádobíčko 
do kontejneru,  a v klidu odchází 
pryč. Nemusí řešit, kde si v zimě 
pod pouličním osvětlením rychle 
šlehnout. A pokud si dají moc 
a odpadnou, tak je na místě od-
borná pomoc, která může přivolat 
záchranku. Výrazně se tak sniíží 
nebezpečí, že když si dá někdo 
nějaké svinstvo, že umře, protože 
spolutoxíci zdrhnou. A nebo pro-
to, že si dá zrovna někde, kde si 
ho nikdo nevšimne.
Pokud je šlehárna součástí káčka 
nebo stacíku mohou klienti využí-
vat i dalších služeb, které jsou na 
daném místě k dispozici. Obvykle 
jde o stejné služby které znáte 
z našich káček. Hygiena, nějaká ta 
polévka, čaj a kafe, psychologic-
ká pomoc, pomoc s vyřizováním 

sociálních záležitostí, dokladů, 
práce, bydlení, ošacení, nebo taky 
nějaké práce přímo v místě.

JsOu NĚJaKÁ OmEzEnÍ?

Omezení bývají různá. 
Většinou se chce po klien-
tech aby se před prvním 
nástřelem ve šlehárně 

zaregistrovali a vyplnili „papíry“. 
Často bývají tato místa určena 
dlouhodobým nitrožilním uživate-
lům. Někde se dokonce používají 
identifikační karty umožňující 
v stup do šlehárny. Někde zase 

nelze využívat šlehárnu, když ne-
jste z města, kde šlehárna je. Po-
kud trpíte třeba psychózou nebo 
jste těhotní, je taky málo pravdě-
podobné, že se tam dostanete. 

A JaK To VyPaDÁ U NÁS?

Ačkoli se o otevření první 
české aplikační místnosti 
pokoušejí odborníci více jak 
patnáct let, stále se tato 

aktivita nesetkává s úspěchem. 
Hlavní roli v tomto případě hraje 
legislativa, která netoleruje dr-
žení ilegální drogy ani pro vlastní 

potřebu. To znamená, že na 
oficiálním místě si nelze aplikovat 
nelegální látku. Další věcí je odpor 
některých politiků, veřejnosti i po-
licie, kteří tvrdí, že taková místa 
přitáhnou toxikomany do míst, 
kde před tím nebyli a tím se zhorší 
bezpečnostní situace v daném 
místě. Podobné argumenty jsou 
všude ve světě. Zdá se však, že 
na západě si s tím umějí poradit. 
Praha má aplikační místa oficiálně 
v plánu. Otázkou zůstává, zda-li 
se podaří prosadit změnu legisla-
tivy a změnit myšlení některých 

lidí. Asi by bylo škoda dopadnout 
jako v Paříži, kde je aplikační míst-
nost připravena k otevření, ovšem 
zákony to zatím nedovolují.

Po UzÁvĚrCe:

Letos v září byla otevřena 
první aplikační místnost 
i v řeckých Aténách. Hlavním 
důvodem byl velký nárůst 

heroinových uživatelů a vysoký 
nárůst HIV infekce v populaci. 
Podle informací, které jsou k dis-
pozici je čtvrtina klientů tohoto 
zařízení HIV pozitivní.         {TRMX}

ŠlEhárNyŠlEhárNyŠlEhárNyŠlEhárNyŠlEhárNy
UsEr rOoMs, fIxInG rOoMs, dRuG cOnSuMpTiOn rOoMs, sUpErViSeD iNjEcTiNg sItE, sHoOtInG gAlErIeS. ČeSkY: užiVa-
tElSké mísTnOsTi, dRoGoVé kOnZuMační mísTnOsTi, dOzOrOvAné iNjEkční mísTo, sTřElNiCe…lIdOvě: „šLeHáRnY“. 
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Před třemi lety byla v Plzni 
populace uživatelů oipátů 
převážně heroinová. Na konci 
roku 2010 si klienti začali 
stěžovat, že heroin v Plzni lze 
jen těžko sehnat a druhou 
výtkou bylo, že je velmi 
nekvalitní. Někteří heroinoví 
klienti proto přešli raději na 
pervitin, jiní heroin nahradili 
jinými opioidy. Převážně se jedná 
o lék Vendal retard, kde je 
účinnou látkou morfin. Od konce 
roku 2010 klienti z heroinu na 
Vendal postupně přecházeli, rok 
2012 už byl jednoznačný v tom, 
jak Vendal nahradil heroin. 
V roce 2012 jsme měli zhruba 50 
klientů, u nichž byla již více 
než rok základní drogou lék 
Vendal retard. K tomu dalších 
25 klientů, kteří jako základní 
drogu uváděli Subutex či heroin, 
a kteří v případě nedostatku 
těchto látek, šáhli po Vendalu.

N
ení to ale již jen záležitost 
Plzně. Podobné zprávy 
přicházejí také z jihu Čech. 

V Českých Budějovicích, podle 
pracovníků nízkoprahových 
prrogramů sdružení Prevent, také 
stoupá mezi zdejšími opiátníky 
spotřeba Vendalu.

V
endal retard je distribuován 
ve formě tablet, které klienti 
získávají na černém trhu. 

Cena za jednu 200 mg tabletu se 
postupem času vyšplhala na část-
ku 500 Kč. Přitom lék je možné 
získat pouze na lékařský předpis 
s modrým pruhem. V květnu 
letošního roku však začal v Plzni 
soud s mužem, jež je obviněný 
z prodeje a s lékařkou, která mu 
tyto léky předepisovala. Klienti si 

Vendal aplikují převážně injekčně, 
což s sebou nese značná rizika. 
Z ohmataných tablet jim jde do žil 
množství bakterií, z čehož plyne 
nebezpečí endokarditidy. Tableta 
samozřejmě obsahuje i další lát-
ky, takže je zde důležité dbát na 
filtrování. Kromě samotné účinné 
látky obsahuje tableta Vendalu 
dalších 12 pomocných látek, 
které mají funkci plniv, kluzných 
látek, pojiv stmelující jednotli-
vé části, jsou zde emulgátory 
starající se o stabilitu, celé je to 
pak překryté barvivem a lakem. 
Žaludek si s tím poradí, pro cév-
ní systém to ale vhodné není.

Jak to vypadá

V
endal retard se vyrábí ve 
formě tablet s prodlou-
ženým uvolňováním a to 

v několika velikostech. Jedná 

se o kulaté tablety vypuklé 
na obou stranách a potaže-
né barvivem. My se nejčastěji 
setkáváme s balením, kdy jedna 
tableta obsahuje 200 mg účinné 
látky morphini hydrochloridum 
trihydricum. V platíčku je deset 
tablet. Krabička pak obsahuje 
buď jedno nebo tři platíčka. 
S ohledem na vzhled tablety, se 
již někteří klienti na černém trhu 
setkali s tím, že jim byl nabízen 
Ibalgin a prodejcem byl vydáván 
za tabletu Vendalu.

>10 mg: Bílé kulaté bikonvexní 
potahované tablety (průměr 7 
mm)
>30 mg: Zelenomodré kulaté 
bikonvexní potah. tablety (průměr 
7 mm)
>60 mg: Žluté kulaté bikonvexní 
potah. tablety (průměr 9 mm)
>100 mg: Žlutooranžové kulaté 
bikonvexní potah. tablety (průměr 
18 mm)
>200 mg: Červené kulaté bikon-
vexní potah. tablety (průměr 
12 mm)

Jak to působí 

J
ak už bylo řečeno, Vendal 
retard patří mezi léky, kde 
účinnou látkou je morfin. Před 

pár lety se u nás z této skupiny léků 
vyskytovalo více přípravků, v sou-
časnosti Státní ústav pro kontrolu 
léčiv registruje ve formě tablet jen 
dva preparáty tohoto druhu a to 
Vendal retard a Sevredol. Morfin je 
alkaloid obsažený v opiu. Používá se 
k výrobě heroinu (diacetylmorfin), 
často se zneužívá i samotný, pří-
padně se vyluhuje spolu s kodeinem 
přímo z makovic do opiového čaje.

Pro koho ano, 
pro koho ne

V
endal retard se předepisuje li-
dem, kteří trpí těžkými bolest-
mi (například nádorová one-

mocnění nebo pooperační stavy) 
a podle příbalového letáku by se 
měl užívat ve dvanáctihodinových 
intervalech. Pokud se lék užívá 

tak jak má, to znamená, že se celý 
najednou spolkne a zapije, dochází 
ke kontrolovanému uvolňování 
účinné látky. Tím, že ho ale klienti 
rozdělají a následně nastřelí, tím 
poškodí prodloužený účinek a do-
chází tak k rychlejšímu působení 
morfinu. Dlouhodobé užívání Ven-
dalu způsobuje fyzickou závislost. 
Vendal by neměli užívat těhotné 
ženy, protože morfin prochází 
placentou a tím pádem se dítě rodí 
závislé a po porodu u něj nastávají 
abstinenční příznaky. Stejně tak 
se morfin vylučuje do mateřského 
mléka, takže ženy uživatelky by 
neměly dítě kojit.

Předávkování 
a kombinace

L
éky s centrálně tlumivým 
účinkem, zesilují účinky Ven-
dalu a násobí se tak tlumivý 

efekt morfinu. Jde například 
o léky na snížení úzkosti, léky na 
spaní, různé uklidňující prostřed-
ky, léky na bolest. Stejně tak 

alkohol může zvyšovat účinky 
Vendalu. Uživatelé Vendalu by 
se tedy měli vyvarovat těchto 
kombinací. Vendal například 
s Neurolem, Diazepamem či 
Rivotrilem může vést v důsledku 
utlumeného dýchání až k úmrtí.
Známkou předávkování jsou 
zúžené zorničky, útlum dechu, 
pokles tlaku, zvýšená tepová 
frekvence, závratě, pokles tě-
lesné teploty, poruchy krevního 
oběhu. Může dojít i k upadnutí 
do komatu či zástavě dechu. 
V takových případech je nutné 
volat záchranku a do jejího 
příjezdu se snažit o zajištění 
dýchacích cest předávkovaného. 
Kvůli předávkování se nedopo-

ručuje kombinace jednotlivých 
opioidních agonistů (dalších 
opiátů), neboť jejich účinek se 
sčítá, mají stejný mechanismus 
účinku. Stejně tak se ale nedo-
poručuje kombinace s opioidními 
antagonisty (opiátový „proti-
jed“). Při kombinaci například 
Vendalu a Suboxone  (který 
obsahuje antagonistu Naloxon) 
dojde ke snížení efektu opiátu, 
protože antagonista obsadí 
opiátové receptory a opiát se 
nemá kam navázat. Při kombina-
ci s antagonistou se efekt opiátu 
sníží. Klient může mít pocit, že 
to nefunguje tak, jak by mělo 
a přidá k tomu další dávku. Až 
ale pomine efekt antagonisty, 

může dojít k předávkování, 
protože opiát má delší poločas 
rozpadu a pak začne působit vše, 
co se tam nastřádalo, najednou.
Podle klientů při nadměrné dáv-
ce přichází silné bolesti hlavy, 
migrény a otoky v obličeji.

{Jirka a Markéta  Ulice, o. s.}

„Nájezd je okamžitě, „Nájezd je okamžitě, „Nájezd je okamžitě, 
hrozný jehličky po celým těle, hrozný jehličky po celým těle, hrozný jehličky po celým těle, 
jako by vás píchalo tisíc jehel jako by vás píchalo tisíc jehel jako by vás píchalo tisíc jehel 
současně a takový tlak…to se současně a takový tlak…to se současně a takový tlak…to se 
mi líbilo, vlastně jsem to bral mi líbilo, vlastně jsem to bral mi líbilo, vlastně jsem to bral 
hlavně proto.“ hlavně proto.“ hlavně proto.“ 

„Nejsi sjetej, nejsi „Nejsi sjetej, nejsi „Nejsi sjetej, nejsi 
omámenej, nemotáš se, jen omámenej, nemotáš se, jen omámenej, nemotáš se, jen 
to vezme bolest.  Dávám si to vezme bolest.  Dávám si to vezme bolest.  Dávám si 
k tomu ještě plato Rivotrilů, k tomu ještě plato Rivotrilů, k tomu ještě plato Rivotrilů, 
abych měla alespoň nějaký abych měla alespoň nějaký abych měla alespoň nějaký 
mimo stav.“ mimo stav.“ mimo stav.“ 

„Když jsem bral he-„Když jsem bral he-„Když jsem bral he-
rák, potřeboval jsme si dávat rák, potřeboval jsme si dávat rák, potřeboval jsme si dávat 
tak 5-6x denně za 2-3000, tak 5-6x denně za 2-3000, tak 5-6x denně za 2-3000, 
dával jsem si po 3-4 hodi-dával jsem si po 3-4 hodi-dával jsem si po 3-4 hodi-
nách. U Vendalu mi stačila nách. U Vendalu mi stačila nách. U Vendalu mi stačila 
celá tableta na den, dával celá tableta na den, dával celá tableta na den, dával 
jsem si 2x denně po půlce jsem si 2x denně po půlce jsem si 2x denně po půlce 
a vyšlo mě to na 500.“ a vyšlo mě to na 500.“ a vyšlo mě to na 500.“ 

„Subutex vydrží dýl, „Subutex vydrží dýl, „Subutex vydrží dýl, 
ale ono je to těžké posuzovat, ale ono je to těžké posuzovat, ale ono je to těžké posuzovat, 
protože člověk si už dá dřív, protože člověk si už dá dřív, protože člověk si už dá dřív, 
než by musel. Buď to chutná, než by musel. Buď to chutná, než by musel. Buď to chutná, 
nebo se bojí absťáku.“nebo se bojí absťáku.“nebo se bojí absťáku.“

 „Účinek u Vendalu je  „Účinek u Vendalu je  „Účinek u Vendalu je 
hodně podobný jako u heroi-hodně podobný jako u heroi-hodně podobný jako u heroi-
nu, se Subutexem se to nedá nu, se Subutexem se to nedá nu, se Subutexem se to nedá 
srovnat, ten nic nedělá, akorát srovnat, ten nic nedělá, akorát srovnat, ten nic nedělá, akorát 
nejsou absťáky.“  nejsou absťáky.“  nejsou absťáky.“  

 „Ale heroin je stejně  „Ale heroin je stejně  „Ale heroin je stejně 
nejlepší. Když jsem na me-nejlepší. Když jsem na me-nejlepší. Když jsem na me-
tadonu, tak na Vendal chuť tadonu, tak na Vendal chuť tadonu, tak na Vendal chuť 
nemám, ale na herák jo.“nemám, ale na herák jo.“nemám, ale na herák jo.“
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K
 rozhodnutí o nezbytnosti 
stěhování vedly zásadní 
omezení možnosti roz-
voje, omezení možností 
využívání hospodářských 

objektů a existenční nejistota sou-
časného podnájmu. Téměř ideální 
místo jsme po intenzivním hledá-
ní nalezli v blízkosti obce Heřmaň 
u Písku. Jedná se o nedávno zre-
konstruovaný statek s dostateč-
nou ubytovací kapacitou, k němuž 
patří i zkolaudovaný autokemp 
a pozemky o rozloze 86 000 m2 
polí a lesa. Vybraná nemovitost 
poskytuje nejen dostatečné záze-
mí pro klienty i terapeutický tým, 
ale také skvělé podmínky pro roz-
jezd sociálního podniku - nabízí 
se zde např. provozování kempu 
nebo zemědělská, farmářská čin-
nost.  Spolufinancování komunity 
z vlastní činnosti se totiž po mno-
ha letech snižování dotací jeví jako 

naprostá nezbytnost pro zajištění 
jejího základního fungování. Sou-
časně chceme klienty co nejlépe 
připravovat na život po odchodu 
z komunity, na jejich budoucí za-
městnání a zároveň jim dát mož-
nost už během léčby si legálně vy-
dělat nějaké peníze.
Přestože stěhování komunity i fi-
nanční zajištění nákupu a oprav 
nám přináší mnoho nejistot a kom-
plikací, vidíme v tom jedinou mož-
nost, jak zabezpečit existenci TKN 
na mnoho let dopředu. Věříme, že 
se nám to podaří a že stejně tak 
se nám podaří zachovat maximum 
z němčické tradice, ke které chová-
me velkou úctu.

PaedDr. Martina Richterová 
Těmínová, ředitelka o.s.Sananim

Kráceno. Plný text naleznete na: 
www.sananim.cz/aktuality

Tk NěmčIce se stěhuJe!
NEjsTarší TerApeUtiCká koMunIta prO léčbU dRogOvýCh ZávIslOstí v ČR, kTerOu ProVozUje 
SanAniM od roKu 1991 v něMčiCícH u voLyně, Se BudE sTěhOvaT. novým MísTem prO 
tEraPeuTicKou koMunItu je veS HEřmAň V oKreSe písEk, 36 kiLomEtrů vZdáLená oD NěmčIc.

Jsme na správné cestě.
A to se cení!
Za dlouholetou a systematickou angažovanost 
v prevenci a léčbě drogových závislostí obdržela
Česká spořitelna cenu Via Bona 2013 
v kategorii Velká firma.

Nadace České spořitelny společně se svým zřizovate
lem, Českou spořitelnou, se dlouhodobě věnují proble
matice drogových závislostí jako závažnému celospole
čenskému problému a financují programy určené těm, 
kteří se rozhodli se svou závislostí skoncovat. Nadace 
České spořitelny je dlouholetým partnerem organizací, 
které s tímto fenoménem odborně pracují.

Cena Via Bona za filantropii je prestižní veřejné ocenění.  Cena pro velkou firmu je určena dárci, který podporuje obecně prospěšnou činnost kvalifikovaně a strategicky a jehož činnost 
v této oblasti může posloužit jako výrazná ilustrace dobrého a zajímavého přístupu k dárcovství. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické 
trendy, inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

NěmčIce

HEřmAň
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Nejlepší je používat pouzdro, které působí nenápadně. Třeba 
penál. Penál mívá i různé kapsičky, kam je možné rozdělit všechny 
věci potřebné k aplikaci. Použité stříkačky a jehly je důležité 

mít odděleně, aby se nepomíchaly. Všechno je přehledně 
uspořádáno. Víš kde co je. Před nástřelem neprohledáváš 
celej byt, batoh a kapsy u kabátu. 

Nejsi zbytečně ve stresu. Taky 
to výrazně urychlí výměnu 

stříkaček v terénu, když nechecš 
aby tě viděli sousedi 
jak kvůli jedný 
buchně vysypáváš po 

zemi všechny igelitky 
s nadějí: „Vždyť tady 

někde musí 
bejt“.

kIndEr...

ROzhOdně tEn Méně bEzpEčný 

zPůsOb SklAdoVání bUchEn. 

TAkzVaně "Na JežKa".

VHleD dO 

tOxiKomAnoVy 

lEdvIny.

A po těCh špiNavEjcH, 

sEm ZasE přijDou čiStý.

PěknEj DesIgn. 
JEstLipAk To MajI-
tEl DesInfIkuJe?

PRažSká klAsiKa. 

NádoBí V pYtlIku 
oD bUchEn.

PEněženKa. 

HLavNě 

nEnáPadNě!

sUrpRisE..

zDá Se, že 
nA pOli se 
uRodIlo!
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S PříChoDem tePléHo 
pOčaSí RosTe Chuť 
cEstOvaT, PozNávAt 
nEprOzkOumAné koU-

tY nAší otčinY čI sE vYprAviT až 
někaM zA hRanIce, k moři. ma-
jIteLe Psů paK vždy řeší, zdAli 
pSa Svěřit něKomU bLízKémU, 
aNebO hO nA cEstY vZít s Se-
bOu. něKteří PejSkoVé CesTování 
sNášEjí doBře a Spíše Je Baví, 
něktEří peJskOvé zaSe NaoPak 
tRnoU hRůzOu, jaKmiLe Ote-
vřetE dVeřE dO aUta, nEbo jiM 
připNetE v měStsKé HroMadNé 
dOprAvě náHubEk.

Než se vydáte s pejskem na cesty, 
zamyslete se nad těmito radami:

> Před cestou pejska pořádně 
vyvenčete a nekrmte ho aspoň dvě 
hodiny před odchodem. Pití musí mít 
k dispozici i během cesty, zvláště 
v létě.

> Zbytečně ho nestresujte a buďte 
tolerantní k případnému nevhodné-
mu chování. Uvědomte si, že může 
být pořádně popletený z hluku, 
nových pachů a zmatku kolem.

> Úkony potřebné ke zdárnému 
zvládnutí cesty jako je chůze u nohy, 
odložení, výskok do vlaku či autobu-
su, zkuste nacvičit před cestou

> Všeobecně je příjemnější cesta 
vlakem – pro lidi i pro psy. Je v něm 
více prostoru a více možností se i za 
jízdy projít.

> Zjistěte si, kde váš vlak či 
autobus stojí déle a na příslušné 

zastávce psa vyvenčete a trochu 
ho rozpohybujte – ostatně i lidem 
trocha pohybu během cesty udělá 
dobře.

> Bez ohledu na to, jestli se 
chystáte cestovat po ČR nebo do 
zahraničí, mějte s sebou očkovací 
průkaz!

VLakEm Do ZahRanIčí?
Pokud jste se rozhodli cestovat se 
psem vlakem (nebo i autobusem) 

do zahraničí, vezměte v potaz 
tyto užitečné informace:

1) ZEmě eU
Pro země evropské unie neexistují 
(až na výjimky, které rozvedu) 
žádná významná omezení pro 
přepravu psů. Každý pes však 
musí mít:

> Očkovací průkaz a v něm plat-
né očkování proti vzteklině

> Pas zvířete v zájmovém chovu

> Identifikaci zvířete mikročipem 
či tetováním.

VýjiMky:
2) VElká BRitániE a irSko

> Kromě uvedených třech poža-
davků musí ještě pes podstoupit 
sérologické vyšetření na vztek-
linu. Je možné, že pes bude po 
přepravě umístěn na několik dní 
až týdnů do karantény.

> Není povolen převoz štěňat 
mladších 3 měsíců.

3) ŠVédSko

> Švédsko vystavuje omezení při 
přepravě štěňat – není povolen 
převoz štěňat mladších 3 měsíců.

{HANA}

CesTovÁnÍ se psEm

S PříChoDem tePléHo 

CesTovÁnÍ

2356
lasie

žižkov

PRakTicKé OkéNko:
Cesta vlakem je příjemnější 

i ekonomicky výhodnější. 
České dráhy jsou majitelům 
psa nakloněny. Pokud máte 
malého psa – přibližně veli-

kost kočky – můžete ho strčit 
do bezpečnostní schrány 

nebo do tašky, a je tedy po-
čítán jako zavazadlo, pak vás 
nestojí nic! Větší pes musí být 
na vodítku, musí mít náhubek 
a zaplatíte přepravné ve výši 

15 Kč za jeden vlak nebo 
30 Kč za jeden den (při pou-
žití více než jednoho vlaku). 
Se psem nesmíte do vlaků 

společnosti RegioJet!

16



Největším producentem opia je Afghánistán, jehož produkce je odha-dována na 6.000 až 8.000 tun ročně. Nejkvalitnější surovina se pěstuje v oblasti tzv. Zlatého trojúhelníku, 
jejž tvoří Thajsko, Barma a Laos.

V rámci východní Evropy a střední Asie se od roku 2001 zvýšil počet HIV pozitivních obyvatel ze 410 tisíc na 1,5 milionu. Téměř 90 % všech případů HIV/AIDS připadá na Rusko a Ukrajinu. Zatímco v roce 2001 zemřelo v tomto regionu 7.800 obyvatel s HIV/AIDS, předloni počet obětí dosáhl 90 tisíc. Na vině je především injekční užívání drog.V Íránu v roce 2011 popravili více než 
500 lidí za drogové trestné činy.

Nejvíce injekčních setů za jeden rok na jedno zařízení vyměnilo Kon-
taktní centrum SANANIM v roce 2012 a to 958.408 injekčních setů.

Nejsilnějším přírodním haluci-nogenem je šalvěj divotvorná.

Počet obětí drogové války v Mexiku 
činil před třemi roky více než 15.000 
osob, z nichž většina přišla o život 
při popravě či během krvavých pře-
střelek. Mezi mrtvými jsou členové 
drogových kartelů, policisté, soudci, 
novináři, politici včetně žen a dětí.

Největší policejní ú
lovek metamfetaminu 

(pervitinu) zaznamenala Austrálie. Na 

lodi z jižní Číny z
ajistili policisté 

zásilku 

drogy o hmotnosti 585 kilogramů.

Podle odhadu žije na celém světě 
zhruba 39,5 milionu lidí, kteří se 

infikovali virem HIV. Nejvíce HIV pozi-
tivních obyvatel na světě má Jihoaf-

rická republika – 5,6 milionu.

Dosud největší množství kokainu bylo 
zabaveno v roce 2001 v Mexiku, kdy 
se v tichomořském přístavu Manza-
nillo bezpečnostním silám dostalo do 

rukou 9,2 tuny této drogy.

Heroin k aplikaci je vybraným závislým 
vydáván pouze ve Velké Británii, ve 

Švýcarsku, ve Španělsku a některých 
holandských zařízeních.

DRogOvá nej 
& zaJímAvoSti zaJímAvoSti

Nejstarší kontaktní centrum v ČR je 
nízkoprahové středisko Drop In v Praze 
na Boršově, založené roku 1992. Toto 

středisko však navázalo na předrevoluční 
činnost Dr. Doudy a Dr. Presla v Apolináři.

Ahoj, 
tak jsem se rozhodl napsat tento článek, abych vám dal vědět, kam 

až mě to dohnalo. Je mi něco přes 40 let a smažím asi od roku 1987. 

Většinou jsem sjížděl piko. Ale teď v poslední době, asi tak rok, jsem 

se dostal sám do závislosti na subáčích. Nejdřív jsem si dával jen tak, 

abych byl aspoň trochu zmaštěnej, s tím, že se nemůže přeci nic stát, 

jako abych se dostal do opiátový závislosti. No a najednou asi ve tři 

hodiny ráno se mi udělalo špatně a nemohl jsem spát… a bylo to.

Partnerku jsem měl dobrou a oporu jsem měl v ní až neuvěřitelně 

obrovskou. Ale abychom se dostali k věci. Co si pamatuju, tak jsem 

nebyl nijak těžce nemocnej a najednou jsem měl pocit, že mám – v létě – 

dost silnou chřipku. Měl jsem čtyřicítku horečku a nepomáhalo ani to, 

že jsem se potil, jako kdybych ležel ve vaně. Prostě hodně divná věc. 

Druhý den jsem na tom byl ještě hůř a třetí den si ani nepamatuju. 

Ten den mi partnerka zavolala sanitku a pak přišlo neuvěřitelné zjištění 

– infekční endokarditida.

Je pravda, že vyšetření ani pohyb po nemocnici jsem moc nevnímal. 

Trochu mě probralo, když mě znova nakládali do sanitky, která mě 

odvezla do Motola na infekční. Tam jsem byl dva dny a absolvoval jsem 

další a další vyšetření. Řekli mi, že mám poškozenou levou srdeční 

chlopeň tak moc, že se mi přes ní dostávala krev do plic. No a že co 

nejdřív budu přemístěn na „kardio“ a absolvuju operaci, při který mi 

vymění levou srdeční chlopeň za biochlopeň, která je z prasete nebo 

z krávy.

Na kardiu jsem byl tři dny, než to přišlo: Oholit všechny chlupy, napo-

sled jíst v deset večer, a zítra operace. Ani nevím, jestli jsem měl strach, 

ale asi jo. Když jsem se začínal probírat z narkózy, tak jsem měl 

hrozně ošklivý sny. Nejhorší na tom bylo, že jsem se nemohl pohnout, aniž by mě něco nebolelo. Když jsem se, ani nevím po jaký době, pro-bral do stavu, kdy jsem vnímal realitu, nevěřil jsem vlastním očím. Přes celej hrudník jizva, pod ní mi z břicha koukaly čtyři hadičky, který vedly do velikejch krabic s různejma barevnejma tekutinama. Taky jsem měl cévku, abych nemusel chodit na záchod. No a z krku mi koukaly další čtyři hadičky, který měly na konci krabičku se třema výstupama.
Asi po týdnu mi hadičky i cévku vyndali a vrátili mě zpátky na infekční. Primářka mi řekla, že mi nemohli dát biochlopeň a tak mi dali MECHANICKOU. Aspoň prý nebudu muset chodit na vyšetření, jestli jí organismus přijmul. No a už jsem jenom čekal, až se mi zahojí jizvy a až se srovná hustota krve. Sestry i doktoři byli hodně v pohodě. Dokonce, když jsem spal, tak mi vyměnili infuzi, aniž bych o tom věděl.Návrat do normálního života fakt s největší pravděpodobností nehrozí. Vlastně hlavně ze zvědavosti jsem rozeslal spoustu e-mailů se žádostí o zaměstnání a na všechny jsem dostal zápornou odpověď. Asi se lekli, že mám něco umělýho v srdci. Věřim, že se to zlepší. No, když mám poponést něco, co váží třicet kilo, je to pro mě strašnej problém.No a jako poslední vám všem vzkazuju: Mikroskopickýho bacila, kterej mi prožral srdce, jsem si šlehnul sám. Důvodem je to, že jsem si před vpichem neotíral kůži konzelínem. Bacil se jmenuje streptokok a žije normálně na kůži. A proto prosím používejte před vpichem alkoholový tampóny. Díky…

Toxík, který vám tenhle dopis napsal, už bohužel nežije. Jeho srdce desítky let zkoušené a týrané drogami nakonec nevydrželo. (pozn. red.)
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Tulipán

{ALA}
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CHtěL bY sEs 

léčiT 
v afGháNi
sTánU?

Kdepak kohoutek Jsi 
zvyklý na horkou sprchu? 
Smůla. Na sprchu zapomeň. 
Dojdi k pumpě a napumpuj 
si pěkně studenou vodu.

Chvilka pro sebe Když 
je chvilku čas, můžes si po-
slechnout rádio. K vybavení 
léčebny patří i nezbytná 
plivátka.

Komunita Skupinová 
terapie. Předčítá se něco 
jako „návod“ na život 
bez drog.

Chvilka pro sebe Když 

Služba v kuchyni. 

Afghánské průhonice Chtěl 
bys tady trávit soukromé chvilky 
při čtení erotických časopisů? Na 
porno zapomeň. Tady na TO má 
stejně chuť asi jen málokdo.

Tanečníterapie Tradiční 
hudba a tanec jsou nezbyt-
nou součástí léčby.

Nováčci 

Chces na detox? Pokud se chceš léčit, 
musíš přežít detox přivázaný řetězem se 
zámkem, který si sám přineseš.

Bydleni Bydlí se 
velmi skromě. Nic 
jiného krom toho 
co vidíš na obráz-
ku, na pokoji není. 
Aspoň mříže jsou 
umělecky vyedeny.

Foto: Jakub Minařík
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Léčebný klášter Thamkrabok
Už jste někdy slyšeli tento ná-
zev? Thamkrabok je světoznámý 
tím, že se zde léčí narkomani 
jedinečným způsobem. Pijí spe-
ciální lektvar a potom hodně, ale 
hodně zvrací… Fotky zvracejících 
v červených buddhistických 
hábitech obcházejí celý svět. 
Nachází se v Thajsku 130 km 
severně od Bangkoku. Od doby, 
kdy byl založen, jím prošlo okolo 
100.000 závislých na drogách 

a alkoholu. Chcete o tomto místě 
vědět víc?

TRocHa HisTorIe
V roce 1956 objevil místo, kde 
klášter stojí, mladý mnich Phra 
Charoen Panchard při své pouti. 
Byl tak fascinovaný místními 
skalami a jeskyněmi, že přesvěd-
čil svou rodinu, aby právě zde žili 
a věnovali se svému duchovnu. 
Chápejte, byla to buddhistická 
rodina a chtěli zde v poklidu 

meditovat. Spirituální učitelkou 
se stala Luang Poh Yaai, která 
přítomné seznámila s učením 
Sacca. Legenda říká, že do jes-
kyně jednoho dne zavítal závislý 
na opiu. Objevil zde meditující 
mnichy a požádal o pomoc. Byl 
vyléčen pomocí bylin a metodou 
Sacca. To byl tedy nejspíš první 
krok. V roce 1957 zde mniši začali 
budovat klášter a o dva roky 
později, v roce 1959, se zde pod 
vedením Luang Poh Yaai začalo 

pracovat s drogově závislými 
a klášter tak nalezl své poslání.

O náZvu
Thajské slovo Tham znamená 
jeskyni, tím se myslí jeskyně, kde 
objevitel jeskyně se svojí rodinou 
žil a meditoval. Krabok znamená 
bambus. V lokalitě však žádné 
bambusy nejsou, nicméně právě 
bambusů se používá ke kouření 
opia. Což má nejspíš spojitost 
s prvním vyléčeným. Své vlastní 

vysvětlení má objevitel původní 
jeskyně, a to že slovo krabok 
rozdělil na dvě části, z čehož 
v thajštině vyplývá “něco, co má 
být řečeno“. Takže název zna-
mená Jeskyně, kde má být něco 
řečeno. A to něco je učení Sacca 
a je určeno závislým.

CO jE vLasTně saCca?
Sacca je slavnostní slib. Nicmé-
ně není to ledajaký slib. Je to 
vlastně celý proces. Zjednoduše-
ně zahrnuje 3 věci: 1. slavnostní 
prohlášení; 2. dlouhý trpělivý boj 
k realizaci tohoto prohlášení; 3. 
pozitivní zkušenost jako výsledek 
tohoto boje. Jde vlastně o část 
buddhistického náboženství, kdy 
je člověk schopen dosáhnout vše-
ho, co si umane. Sacca je vhodná 
pro kohokoliv jakéhokoliv vyznání. 
Člověk vůbec nemusí být bu-
ddhista a je také jedno, je-li zcela 
bez vyznání. Toto je o osobnosti. 
Ono už z těch kroků je poznat, 
že záleží hlavně na každém, co si 
zvolí. Je to o volbě život bez drog, 
bojovat za něj a užívat si pozitiv 
bezdrogového života.

JAk Se Do KlášteRa DosTat?
Závislý by měl být kromě své 
závislosti jinak psychicky i fyzicky 
zdravý. Ideální je se předem ob-

jednat, ne kvůli přeplněnosti, ale 
abyste o sobě prostě dali vědět, 
že přijedete. Projdete vstupní 
recepcí, která je otevřená denně 
od 10 do 17 hodin. Zde odevzdáte 
veškeré věci a vyfasujete červené 
mnišské roucho s nápisem Su It 
Tang, což je mantra za vítězství. 
Léčba je zdarma, platíte si pouze 
jídlo, což vydá na 100 – 200 báhtů 
za den. Peníze si v recepci vymě-
níte za zvláštní žetony, které platí 
pouze v areálu kláštera. Léčba 
trvá minimálně 7 dní a maximálně 
1 měsíc.

JAk LéčBa ProBíhá?
Nejprve musíte absolvovat Sacca 
rituál, ve kterém se zavážete, 
že budete neustále plnit 3 kroky 
Saccy. Poté následuje detoxifi-
kace. Ta trvá pět dní a jedná se 
o mediálně známé bylinné pití, 
v thajštině yaa tát. Jde o starou 
recepturu, kterou znají jen dva 
lidé v klášteře, a to opat a lékár-
ník. Receptura byla vynalezena už 
samotnou zakladatelkou kláštera. 
Pomocí ní člověk odstraní všech-
ny škodlivé toxiny z těla. Jelikož 
ty se nejrychleji z těla odstraňují 
zvracením, vyvolává tekutina 
zvracení. Člověk pak pije lék a za-
píjí ho vodou. Do toho neustále 
zvrací a stále dokola. Tomu říkám 

pravý detox, ne jako je tomu 
u nás s vysnižování subáčů �
Každopádně něco do sebe to 
asi má, neboť klášter uvádí 70% 
úspěšnost léčby, což je skoro 
zázrak. Dále po těchto pěti dnech 
už budete jen odpočívat, medi-
tovat a pracovat na sobě hlavně 
po psychické stránce, neboť tělo 
máte už úplně vyčištěné. V této 
části léčby se berou černé bylinné 
pilulky, které se nazývají aa tát 
mét. Ty jsou dělané každému 
zvlášť a mají buď uklidňující či 
povzbuzující účinky. K dispozici je 
celodenně bylinný čaj. V této fázi 
léčby pacienti meditují, pracují na 
zahradě, zametají dvorek a každý 
večer chodí do parní lázně. Ta ob-
sahuje speciální esence prospíva-
jící pleti, plícím a očím. Absolvuje-
te-li toto všechno a budete-li mít 
Sacca v srdci, určitě to zvládnete 
a budete si žít svůj život podle 
sebe a ne drogy!

Mimo jiné se o tomto místě říká, 
že to je poslední zastávka před 
peklem, tedy poslední šance. Tak 
co tomu říkáte? Nechtěli byste to 
zkusit? Pro ty z vás, koho to láká, 
zde je adresa a telefon. Jak již 
bylo uvedeno, doporučuji nejdříve 
volat.

{KRCK}

A jak se tam dostanete? 
Letadlem do Bangkoku 

a odtamtud autobusem, 
z bankogského autobuso-

vého nádraží Mochit do Lop 
Buri. Požádejte řidiče, ať vám 
zastaví v Thamkraboku. Cesta 
trvá něco mezi 2 až 3 hodina-
mi a jízdné stojí méně než 200 

báhtů. Jet se dá také vlakem 
z bangkokského vlakového 
nádraží do Sara Buri. Zde 

přestoupte na autobus do Lop 
Buri a řidiči oznamte, že jedete 
do Thamkraboku. Pokud byste 

chtěli jet taxíkem, tak cesta 
z bankogského letiště Suwar-

nabhumi stojí okolo 2.500 
báhtů. Po příjezdu hledejte 
recepci. Prosím ty, kdo by 

klášter navštívili, stavte se pak 
za námi teréňáky, rádi s vámi 

uděláme rozhovor.

THam
kRabOk

léčbA aLa

100.000 závislých na drogách rodina a chtěli zde v poklidu vedením Luang Poh Yaai začalo s prvním vyléčeným. Své vlastní 

bylo uvedeno, doporučuji nejdříve 

{KRCK}

Thamkrabok Monastery
Ampoe Koonklone, Phraputthabat

18120 saraburi, THAILAND
Tel./fax: 036-266 067, 036-267 198

e-mail: info@thamkrabok-monastery.org

www.thamkrabok-monastery.org
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nedávej si na 
místech, kde tě 
mohou vidět lidé, 
některým to vadí Užívat drogy 

v České republice není trestné. 

Společnost dokonce vytváří možnosti, 

jak brát drogy bezpečněji (můžeš si 

vyměnit jehly špinavé za čisté, když 

nemáš, můžeš stříkačky dostat, rovněž 

dostáváš vodu, alkoholové konzelíny, 

filtry, vitamíny, dezinfekce... Prosím, 

chovej se ohleduplně ke svému 

okolí. Měj respekt.
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Řeš drogové spory a kšefty 
tak, ať neobtěžuješ ostatní

nevyhazujte jehly, vracejte 
je výměným programům

chovej se jako člověk a svého 
psa měj pod kontrolou
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SlUžBy pRo užiVaTeLe dRoG 
v jEdNoTlIvýcH rEgIoNeCh. V BrAtIsLaVě  
fUnGuJí dVa pRoGrAmY: OdYsEuS a PrImA.  

ObČaNsKÉ SdRuŽeNÍ OdYsEuS mění 
iNjEkční jEhLy v rámCi pRoJeKtU ChRáň 

sA sám a tAké vYdává čAsOpIs InToXi, 
cOž jE sOfIsTiKoVaNěJší pOdObA nAší 
DeKoNtAmInAcE. KoNtAkTy nA mísTa 

výměnY a iNfOrMaCe Oz OdYsEuS nAjDeTe 
nA: www.drogy.org nEbO 

www.odyseus.org

ObČaNsKÉ SdRuŽeNÍ PrImA pRoVoZuJe 
v BrAtIsLaVě kOnTaKtNí cEnTrUm 

a mObIlNí sTrEeTwOrK. www.primaoz.sk

V BrAtIsLaVě tAké půsObí ObČaNsKÉ 
SdRuŽeNÍ PlÁn B, kTeRé užiVaTeLůM dRoG 
pOsKyTuJe sOcIáLní a pRáVní pOrAdEnStVí 

a tAké sUbStItUčNí léčBu. 
www.drodyinak.sk

ObČaNsKÉ SdRuŽeNÍ StOrM pRoVoZuJe 
v NiTrE KoNtAkTní cEnTrUm ZóNa. 

JeJiCh tErénNí pRoGrAm KrOk vPřEd 
půsObí v NiTřE, SeReDi a TrNaVě. www.

zdruzeniestorm.sk 

Na výcHoDě SlOvEnSkA v KošiCíCh, 
pRaCuJe SdRuŽeNÍ PoMoCnÁ RuKa, kTeRé 
má výměnNý pRoGrAm ČiStá iHlA. PůSoBí 

bUď v tErénU, nEbO mAjí výměnNé 
oKéNkO. 

www.ozpomocnaruka.sk 

PoKuD bYsTe sE zAjímAlI o SuBsTiTuČnÍ 
LÉČbU nA SlOvEnSkU, pOdívEjTe sE nA: 

www.substitucna-liecba.sk

Slovensko díky nedávné 
novele trestního zákona 
zmírňuje postihy konzu-

mentů drog.  Na Slovensku na 
rozdíl od Česka hrozí trestní stí-
hání i za malé množství drog. 
Mírnější postihy platí pouze za 
držení drog pro osobní potřebu 
v případě, že zajištěné množ-
ství nepřesahuje desetináso-
bek obvyklé dávky. Nově může 
podmíněný trest dostat také 
osoba, u které kriminalisté na-
šli větší množství omamných 
látek. Nyní za to obžalovanému 
hrozí vězení čtyři až deset let.

V roce 2012 slovenské soudy 
potrestaly 769 osob za držení 
drog pro vlastní potřebu. Podle 
přísnějšího ustanovení zákona, 
které se vztahuje zejména na 
výrobce a dealery drog, od-
soudily dalších více než 600 
lidí. Ministerstvo spravedlnosti 
uvedlo, že zmiňované zmírně-
ní trestů za drogové delikty je 
jen prvním krokem chystaných 
změn. Zvažuje zvolnění posti-

hů pro uživatele lehkých drog.  
Oproti situaci v Česku je tedy 
Slovensko represivnější zemí. 
Uživatelé drog zde své užívání 
tají, a mají i obavy z kontaktu 
s léčebnými službami.  Slovák 
Jano, který nyní již žije v Praze, 
uvádí: „Policisté na Slovensku 
jsou schopni člověka zmlátit 
či odvézt za město, když zjis-
tí, že bere drogy nebo když je 
bez domova. Je třeba co nejvíc 
splývat s davem, jinak na to 
doplatíš.“ 
Tomáš Luczevský, který praco-
val v Praze a nyní působí v Bra-

tislavě, uvádí: „Jsou to dva 
rozdílné světy. V Bratislavě 
se užívá heroin a pervitin půl 
na půl. V Praze to byl subutex 
a pervitin. V Bratislavě je ne-
dílnou součástí terénní práce 
a téměř každého kontaktu 
téma prostituce. Daleko víc se 
distribuují kondomy.“ Tomáš 
dodává, že v Bratislavě téměř 
nenosí špinavé stříkačky klien-
ti nazpět. Mají velký strach, že 

když je u nich policie najde, po-
trestá je za to. Slovensko si tak 
zahrává s podobným průšvi-
hem ohledně rozšíření HIV, jako 
například na Ukrajině, Rusku či 
v pobaltských státech.

STÁT VELMI MÁLO 
PODPORUJE VÝMĚNU JEHEL
Slovensko investuje velmi 
málo do problematiky Harm 
Reduction, tedy např. do slu-
žeb nízkoprahových kontakt-
ních center a terénních pro-
gramů. Slovenská vláda např. 
v roce 2011 vydala na tyto 

služby 38.000 Kč, tedy nece-
lý 1.000.000 Kč. Oproti tomu 
v České republice vydal Úřad 
vlády 47 milionů Kč a jiná mini-
sterstva k tomu přidala dalších 
43 milionů, tady 90 milionů 
celkem. Aktuálně na Sloven-
sku funguje 5 programů, kde si 
můžete vyměnit jehly. Všechny 
fungují anonymně a bezplatně, 
obdobně, jak to známe z Čech.

{ALA}
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K-CENTRUM SANANIM
 Na Skalce 15, 

Praha 5 , tel.: 283 872 
186, So–Po 13–20, 
Út–Pá 9–20

K-CENTRUM DROP IN
 Karolíny Světlé 18, 

Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30, 
Pá 9–16

K-CENTRUM STAGE 5
 Mahenova 4, 

Praha 5 , tel.: 257 217 
871, 605 319 926, 
Po–Út 13–18, 
St–Pá 10–18

K-CENTRUM BRNO
 Vídeňská 3 , 

tel.: 543 246 524, 
Po–Pá 10–16, první 
středy v měsíci za-
vřeno

K-CENTRUM 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

 Tř. 28. října 
1312/16, tel.: 387 201 
738, Po–Pá 10–18

K-CENTRUM 
HRADEC KRÁLOVÉ,

 Říční 1252/3A , 
tel.: 495 513 977,
Po–Pá 9–18

K-CENTRUM JIHLAVA
  U Větrníku 862/17, 
Tel.: 567 310 987, 
736 523 675, 
Po-Pá 12 - 16

K – CENTRUM 
KARLOVY VARY

 Sportovní 32, 
Drahovice 
tel.: 353 222 742, 
604 420 646
Po - Pá 8 - 12 13-16.30

K-CENTRUM LIBEREC
 Rumunská 5/A, 

tel: 482713002, 
775624246
Po-Pá 8–12 
12:30–16:30

K-CENTRUM OLOMOUC
 Sokolská 48, 

tel.: 774 991 625, 
585 220 034, 
Po, Út, Čt 9–17, 
St 9–18, Pá 9–12

K-CENTRUM OSTRAVA
 Halasova 16/661,  

Vítkovice, tel: 
595 627 005, 
602 670 789, 
Po–Pá 9–16

K-CENTRUM PARDUBICE
 Češkova 2701

tel.: 466 265 207
Po–Pá 9–18 

K-CENTRUM 
CPPT PLZEŇ

 Havířská 11 
tel.: 377 421 374, 
731 522 288 
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 ZLÍN
 tel.: 774 256 540

Gahurova 1563/5
Po–Pá 9–12 a 13–17

K-CENTRUM MLADÁ 
BOLESLAV

 Ptácká 162 
tel.: 326 303 468,
Po, St, Čt, Pá 10–17,Út 
12–17

K-CENTRUM KOLÍN
 Kutnohorská 17 

tel.: 321 715 004, 777 
847 071
Po–Pá 10–18

K-CENTRUM BENEŠOV
 Tel.: 317 728 880

Nová Pražská 399
Po–Pá: 8–17

K-CENTRUM PŘÍBRAM
 Žežická 193

Tel.: 318 622 010
Po–Pá: 9–17

TP SANANIM
 Út, St, Pá 14–19 

Centrum Prahy
Po, Čt 14–18 Sanitka, 
Vrchlického sady
tel.: 603 209 948, 
Út, Pá 14–19 P2 a P13,
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE

 Po 9.30–14.00
St, Čt, So, Ne 15.00–19.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8; 
tel.: 605 883 994

STREETWORK DROP-IN
 tel.: 731 315 214

Po–Pá 12–17 
Centrum, Praha 5
Po, Čt 21–23 Centrum
So, Ne 14–16 Centrum

TP ESET–HELP
 tel.: 721 240 191

Po Praha 11, 4 a 10
St Praha 14, 
Pá Praha 8 a 7

KoNtAkTní cEnTrA v kRaJsKýCh měsTeCh.
Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktním centrech je možná v řadě měst na celém 
území ČR. Kontakty na lokální terény a KC najdete na 

www.drogy-info.cz v Mapě pomoci nebo na 
www.drogy.net/databaze-kontaktu

 TeRéNní 
pRoGrAmY 
v pRaZe

K-cEnTrA 
vE StřeDnícH 

ČeChácH

P ivo
Nejvíce se ho na hlavu vypije 
v Čechách – skoro 160 litrů za 
rok. Tohle prvenství je ale jediné. 
Nejvíce se piva v Evropě vyrobÍ 
v Německu (98 000 hektolitrů), 
následuje Velká Británie a Pol-
sko. Česká republika zaujímá až 
šeté místo. 

Benzín
Spolu s toluenem, acetonem a ji-
nými rozpouštědly je to oblíbená 
droga u chudších vrstev obyvatel. 
V některých čtvrtích Austral-
ských velkoměst byly s čicháním  
benzínu takové problémy, že 
australská vláda dokonce nařídila 
vyrábět „nečichatelný benzín“.

Kokain
Slavná droga slavné rostliny. Málokdo ví, že kokainovník, nemá ani zdaleka takovou sílu, jako droga připravená z jeho listů. Čaj z takové rostliny, bude přibližně stejně silný i povzbudivý, jako silný zelený čaj. Listy koky mimo-chodem obsahují velké množství výživných látek. Předpokládá se, že v dobách neúrody, pomáhala koka přežít hladomor.

Meskalin  
 a lysohlávky
tradiční americké halucino-

geny. Stovky různých druhů 

lián i všelijakých hub, dokázaly 

přivést do tranzu mnohá pokolení 

indiánských šamanů. Dnes si 

lidé pěstují lysohlávky doma, na 

substrátu z rýže.

Muchomůrka červená
Muchomůrky požírají jaci 
a ti si pak navzájem pijí 
moč. Tímto způsobem se 
navzájem přivázejí do rauše. 
Tuto podivnost okoukali 
také lidé „sjíždí“ se stejným 
způsobem. Je to dáno tím, že 
drogy muchomůrky se v těle 
nerozkládají a jsou vylouče-
ny močí. Opakovaným pitím 
moči a sbíráním moči od 
ostatních „tripařů“ se pak 
dosahuje vyšší koncentrace.

Marihuana a Opium
Drogy z východu, známé 
již tisíce let. Vedly se kvůli 
nim války a vyždy byly buď 
opěvované či zatracované. 
Marihuana jako osvěžení 
ducha a k hlubokémeditaci, 
opium jako nástroj proti 
bolesti, a ke sladkému snění. 
Známým místem, kde se tyto 
dvě drogy pěstují je Afgá-
nistán. V jeho krajině se bo-
hužel, či bohu dík, daří právě 
těmto dvěma rostlinám, o 
které je pořád celosvětový 
zájem. Těžko pak místní 
zemědělce přesvědčit, aby 
radši pěstovali len či bavlnu.

Kathin
metkatinon, nebo taky efedron. 

Látka podobná efedrinu. Nachá-

zí se v rostlině Kata jedlá, která 

se žvýká a užívá ke stimulaci or-

ganismu ve východní Africe a na 

Arabském poloostrově. Droze se 

říká Khat. Například u nás zná-

má droga „Funky“ je příbuzným 

původního metkatinonu.

Kathin

Tabák
Se v evropě začal objevovat od 
16.století, ale má se za to, že Mayové 
ho znali již pětset let před Kristem. 
Dříve spíše společenská událost 
získala ve 20. století masový náboj. 
Například v Česku se vyrobí 21 miliard 
cigaret ročně! Tabák je samozřejmě 
původem z Ameriky. My jsme dali 
cigaretu africkému velbloudovi. Ciga-
rety s velbloudem zná celý svět!

Tabák

Vodka
Tradiční ruský alkoholický 

nápoj. Trochu se o ní přetahují 

Rusové s Poláky. První zmínka 

je o vodce (zdrobnělina slovan-

ského „voda“) již ve 13. století.

Bobule
100% bezpečné borůvky, sen 

každého kanadského záleskáka!

sVěToVá mApA DrOg
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