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V pOsLeDnícH lEtEcH jSmE 
sI mOhLi všiMnOuT, žE 
pOzOrNoSt oDbOrNíKů, 
vEřEjNoStI i pOlItIků čím 
dál čAsTěJi zAbLoUdIlA 
dO tEmNýCh vOd hAzArDu. 
OdBoRnícI sE zAmýšLeJí 
nAd tím, jAk vElKé 
sOcIáLní a zDrAvOtNí 
důsLeDkY má hAzArD 
pRo sPoLečnOsT, 
vEřEjNoSt sE u mísTnícH 
sAmOsPráv sNaží 
pRoSaDiT zákAzY hErEn, 
kOlEm nIcHž nEzříDkA 
bUjí kRiMiNaLiTa a jIné 
nEřEsTi, a pOlItIcI 
vYpOčítávAjí eKoNoMiCké 
příNoSy a zTrátY 
z hAzArDu pLyNoUcí.

A
  jak už to tak bývá, ani my 
nechceme zůstat stranou. 
Přinášíme tedy rozhovor, ve 
kterém nám kolegové z  or-

ganizace Podané ruce povyprávě-
li o  tom, jak se to s patologickým 
hráčstvím má a  jak je možné obě-
tem „jednorukých banditů“ pomoci.

 MŮŽE BÝT ČLOVĚK ZÁVISLÝ 
 NA HRANÍ AUTOMATŮ? 
Patologické hráčství je i podle nej-
novějších diagnostických manuálů 
považováno za procesuální závis-
lost. U problémového hraní se ob-
jevují stejné vzorce chování jako 
u klasických látkových závislostí.

 MŮŽETE TY VZORCE POPSAT? 
Některé jsou stejné nebo podob-
né jako u látkových závislostí: chu-
tě (neboli bažení), zhoršené sebe-
ovládání, zanedbávání ostatních 
zájmů, přetrvávání chování i  přes 
jeho negativní důsledky. Pokud 
bychom se zaměřili pouze na ba-
žení, tak u  hráčů i  např. u  závis-
lých na pervitinu, lze sledovat jeho 

intenzitu, za jakých okolností vzni-
ká, kdy je větší a  naopak, kdy je 
méně intenzivní, jak s  ním dotyč-
ný pracuje - jestli bažení podléhá 
a nepoužívá  žádná opatření, aby 
chuť vůbec vznikla, nebo si vypra-
cuje „záchranný plán“, který se ak-
tivuje v  momentě, kdy se objeví 
chuť na hraní nebo na drogu.

 KDYŽ ČLOVĚK BERE DROGY 
 A ZÁROVEŇ HRAJE AUTOMATY, DÁ 
 SE MLUVIT O KŘÍŽOVÉ ZÁVISLOSTI? 
Problémové hraní se často obje-
vuje například s problémovým pi-
tím. Nemusí jít vždy o  závislost. 
O  křížové závislosti bych prav-
děpodobně nemluvila v  pří-
padě pervitinu. Ačkoli velká 
část uživatelů pervitinu hraje 
na hracích automatech, čas-
to přestanou ve chvíli, kdy 
přestanou užívat pervitin. Jen 
malé části z  nich přetrvává 
problém s  hracími automa-
ty i  po skončení užívání. Ně-
kteří uživatelé pervitinu nebo 
alkoholu chtějí přestat pouze 

s  gamblingem, nechtějí končit 
s  užíváním samotné návyko-
vé látky. Z  naší zkušenosti je to-
to velmi náročné, jelikož pod vli-
vem návykové látky člověk těžko 
hledá sílu a motivaci k tomu, aby 
pracoval na změně.

    oTvírák

VítězOvé nA   bEdNácH
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Začneme vtipem: Muž 
vběhne do domu a křičí na 
svou ženu: „Marto, sbal 
si věci. Právě jsem vyhrál 

hrozně moc peněz v  automatech.“ 
Marta odpoví: „Mám si zabalit tep-
lé věci nebo k moři?“ Muž odpoví: 

„To je jedno, hlavně už vypadni.“
Věříte, že člověk může přijít náhod-
nou výhrou v  automatech či lote-
rii k  penězům? Statistika nuda je, 
ale neúprosně říká, že dlouhodo-
bě nikoliv. Kdo hraje automaty, tak 
i  přes pár krátkodobých úspěchů 
za delší čas do „beden“ nahází vý-
razně víc, než vyhraje. 

NoBeLoVa cEnA 
zA sTuDiUm cHuDoBy
Proč tedy lidé roztáčejí "bedny", 
i když to nefunguje? Objasnění při-
náší pan Gary Becker, nositel No-
belovy ceny za ekonomii. Ten se 
zabýval studiem chudoby. Zjistil, 
že chudí lidé (kam patří často i uži-
vatelé drog) jsou více netrpěliví než 
jiní. Odložit aktuální uspokojení po-
třeb ve prospěch budoucího úspě-
chu je sociální dovedností, kterou 
ovládají jen někteří. Většina uži-
vatelů drog bez domova si žádné 

rezervy a  úspory nenechává. Chu-
dí lidé často vyrůstají v  prostředí, 
kde je budoucnost nejistá a obvyk-
le přináší spíše zhoršení současné-
ho stavu než zlepšení. To podporu-
je netrpělivost a nechuť myslet na 
zítřek. "Proč bych si měl schová-
vat nějaké peníze na zítra? Vždyť 
se zítřka nemusím dožít, nebo mi 
peníze někdo ukradne. Dnes se za 
ně budu mít dobře, zítřek mě prá-
vě teď nezajímá." Netrpělivost ve-
de k chudobě, a chudoba způsobu-
je netrpělivost. Výsledkem je často 
nerozumné (tedy ekonomicky ne-
efektivní chování), jakým je třeba 
hraní automatů. Sociální výzkum-
níci zkoumali děti, kterým dali na-
bídku: „Buď dostaneš jeden bon-
bon teď, anebo vydržíš hodinu, 
a pak dostaneš bonbóny tři.“ Když 
po dvaceti letech tyto děti zno-
vu vyhledali, tak ty, které dokázaly 
bonbón nesníst, byly výrazně eko-
nomicky úspěšnější než děti nedo-
čkavé.

PoRaďtE sE o hOsPoDařeNí 
s pEnězI v tErénU čI káčKu
Velká část obtíží, které uživa-
telé drog (tedy i  někteří čtenáři 

Dekontaminace) zažívají, je způ-
sobena neefektivním hospodaře-
ním s penězi. Dostanete dávky a za 
část si hned koupíte drogy. Nezbý-
vá vám pak celá částka na zaplace-
ní nájmu a vy věříte, že vám auto-
mat pomůže problém vyřešit. Čím 
je člověk ve větším srabu, tím větší 
má pocit, že se na něj štěstí v po-
době výhry v  automatech usmě-
je. Opak je bohužel pravdou... Vý-
sledkem je, že jste den po dávkách 
bez koruny a zcela rozbití. Teréňáci 
a káčkaři zde nejsou jen od výměny 
jehel či zdravotního ošetření. Mluv-
te s  námi o  tom, jak hospodaříte 
s  penězi. Pomůže vám to "přibrz-
dit". Předejdete situacím, kdy fňu-
káte, jak jste (neefektivně, opět) 
o peníze přišli. V některých káčcích 
je dokonce možné si peníze uložit, 
abyste je rovnou neutratili.

A NA ZÁVĚR SLÍBENÉ 
TAJEMSTVÍ, JAK ZARUČENĚ 
VYHRÁT V AUTOMATECH:
Chcete-li v automatech vyhrát, 
jediným dlouhodobým způsobem 
je nějaké vlastnit a provozovat. 
Rozhodně ne je hrát…

{ala}

TAjeMstVí VýhRy
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 JAKÁ JSOU FAKTA? KOLIK 
 Z VHOZENÝCH PENĚZ SI NECHAJÍ 
 PROVOZOVATELÉ AUTOMATŮ 
 A KOLIK  SE ROZDĚLÍ NA 
 VÝHRY? CO TO ZNAMENÁ, ŽE SE 
 VÝPLATNOST POČÍTÁ „ZE VŠECH 
 OTOČEK NA PŘÍSTROJI“?
U  výherních automatů je nasta-
vena ze zákona tzv. výplatnost 
také podle druhů přístrojů. Je 
možné nahlédnout do aktuálního 
loterijního zákona. Bývá to kolem 
70 %. Tato výplatnost se ale ne-
počítá z  jednoho vkladu do hra-
cího přístroje, ale ze všech oto-
ček na přístroji. To znamená, že 
jako jedna hra je počítána kaž-
dá sázka, každé zmáčknutí tla-
čítka.  V  celkových částkách, kte-
ré jsou z automatu vybrány, tedy 
vychází nižší poměr. Tak jako tak 
to znamená, že z dlouhodobého 
hlediska nelze vyhrávat.

 JE ŠANCE DÍKY AUTOMATŮM 
 RYCHLE ZBOHATNOUT? 
 A EXISTUJÍ NĚJAKÉ ŠTĚDRÉ 
 „VÝHERNÍ“ AUTOMATY? 
Na automatu lze vyhrát, ja-
ko v  každé hazardní hře. Z  čis-
té matematiky a  logiky dlouho-
době nejde vyhrávat. Z jakékoli 
vložené částky se vám v  dlou-
hodobém horizontu vrátí jen 

menší procentuální část. Štěd-
ré výherní automaty neexistují. 
Jen každá lidská mysl má neu-
věřitelnou schopnost vidět věci, 
které chce. A tedy je lehké pod-
lehnout tomu, že nám toto au-
tomaty umožní.

 JAK SE DÍVÁTE NA ZÁKAZ HRACÍCH 
 AUTOMATŮ V NĚKTERÝCH OBCÍCH 
 ČR? POMŮŽE TO OMEZIT HRANÍ? 
Pro řadu hráčů je omezení nebo 
úplné zrušení hracích automa-
tů v  v okolí řešením jejich pro-
blémů, hrají totiž jen za určitých 
podmínek nebo na konkrétních 
místech. Není pro ně lákavé za 
hracími automaty dojíždět. To 
samozřejmě neplatí pro všech-
ny, někteří třeba přejdou na ji-
nou formu hazardu.

 POKUD SE ČLOVĚK CHCE 
 ZBAVIT ZÁVISLOSTI NA HRANÍ, 
 KAM SE MŮŽE OBRÁTIT? 
 JAK TYPICKY VYPADÁ LÉČBA 
 ZÁVISLOSTI NA HRANÍ? 
Léčba patologického hráč-
ství probíhá ambulantně, ne-
bo ústavně v  psychiatrické ne-
mocnici. Základní informace 
o  zařízení, kde je možné léčbu 
podstoupit, i  základní poraden-
ství je možné získat na všech 

adiktologických pracovištích. 
Léčba může vypadat velmi růz-
ně, ať již podle zařízení, nebo 
typu léčby. Základy jsou ale ob-
dobné. Nejprve se pracuje na 
tom, aby mohlo být zastaveno 
samotné hráčské chování. Ná-
sledně na tom, aby hráč poznal, 
jak u něj hraní fungovalo, a na-
šel si strategie, jak s ním trvale 
přestat a  udržet ve svém živo-
tě změnu .

 MŮŽETE UVÉST PŘÍKLAD  
 NĚJAKÉHO KLIENTA, KTERÝ 
 PROŠEL ÚSTAVNÍ NEBO 
 AMBULANTNÍ LÉČBOU? 
Ondra přišel do ambulance 
s  tím, že již dlouhá léta hra-
je na automatech. Má dluhy 
ve výši šesti milionů. S  problé-
mem hraní mu kdysi pomáha-
li rodiče – vytvořením finanční-
ho plánu, spravováním peněz, 
zařízením pobytové léčby atd. 
Navzdory těmto krokům u  něj 
hraní přetrvávalo. Ondra si na 
začátku léčby přál vést běžný 
život bez hraní, dluhů, lhaní. Ži-
vot, ve kterém by se cítil svo-
bodný a spokojený. Te-
rapeut v  ambulantní 
léčbě s  Ondrou bě-
hem sezení vytvořil 

základní opatření, co dělat v  pří-
padě, že se u něho objeví chuť jít 
hrát. Konkrétně se domluvili na 
tom, že se bude snažit vyhnout 
prostředí, kde se hazard provo-
zuje, omezí množství peněz, kte-
ré nosí u sebe, s rodinou, která je 
ochotná ho podpořit v léčbě, bu-
de otevřeně komunikovat. Dalším 
opatřením bylo, že bude monito-
rovat své chutě a  aktivně s  nimi 
pracovat. V případě, že by bažení 
bylo natolik silné, že ho nedokáže 
korigovat sám, bude o tom mluvit 
na sezeních nebo s rodinou.
Zároveň začal se sociálním pra-
covníkem řešit své dluhy. Důle-
žitým faktorem také bylo, že se 
pokusí předcházet nudě, a  to vy-
plněním volného času konkrétní 
aktivitou – procházkou, jízdou na 
kole a  podobně. Ondrovi a  tera-
peutovi se společně podařilo pra-
covat dle předem nastavených 
pravidel. Případná uklouznu-
tí nebo lapsy řešili zintenzivně-
ním opatření nebo jejich změnou. 
V závěru léčby se klientovi podaři-
lo úspěšně splácet dluhy, výrazně 
omezil hraní, našel si pravidelné 
koníčky, kterým se věnoval. Z  ce-
lé své léčby si ponechal vedení de-
níku jako mechanizmus, který se 
mu osvědčil. Na konci léčebného 

procesu cítil, že může být šťas-
ten, protože ho již netíží problémy, 
které dlouho nosil v  sobě. Nabyl 
pocitu a  sebedůvěry, že si s  hra-
ním umí poradit a  že ho má pod 
kontrolou. Koníčky, kterým se za-
čal věnovat, ho opět naplňovaly. 
Ujistil se, že pokud by si s čímkoli 
neuměl poradit sám, může o tom 
mluvit.

 JAK NA TO, POKUD CHCE 
 ČLOVĚK BOJOVAT S VLASTNÍ 
 ZÁVISLOSTÍ SVÉPOMOCNĚ?
Pokud chce člověk přestat hrát, je 
dobré postupovat jako při jaké-
koliv jiné změně, kterou chce ve 
svém životě udělat. Je dobré, si 
co nejvíce zkomplikovat přístup 
k hraní, a to jak zamezením přístu-
pu k penězům, tak změnami v za-
běhnutých zvycích, které vedly ke 
hraní (např. jiná cesta domů, na-
hrazení času na hraní jinými čin-
nostmi). Velkou výhodou je, pokud 
se se svým trápením a  rozhodnu-
tím svěří někomu blízkému, kte-
rý ho v  tom může podpořit. Další 
konkrétnější rady můžete nalézt 
na našem webu gamblig.podane-
ruce.cz.

 JSOU TZV. PATOLOGIČTÍ 
 HRÁČI ČASTĚJI OHROŽENI 

 SEBEVRAŽEDNÝM JEDNÁNÍM? 
 SETKÁVÁTE SE U VAŠICH KLIENTŮ 
 S MYŠLENKAMI NA SEBEVRAŽDU? 
Z  různých odborných studií víme, 
že patologičtí hráči mají výraz-
ně vyšší sebevražednost než lidé 
z  běžné populace. Sebevražedné 
myšlenky jsou u našich klientů vel-
mi běžné. Myšlenky na sebevraž-
du neznamenají, že člověk sebe-
vraždu opravdu plánuje nebo se 
o  ni pokusí. Sebevražda se může 
v  komplikovaných životních situ-
acích, které hráči zažívají, zdát ja-
ko jednoduché řešení. Jde ale o ře-
šení nezvratné. Proto je důležité 
se sebevražednými myšlenkami 
a tendencemi pracovat.

 CO TO ZNAMENÁ S NIMI 
 PRACOVAT? JAK S TÍM ZAČÍT? 
Pracovat s  tímto tématem 
pokaždé vyžaduje individuální pří-
stup, pečlivé naslouchání tomu, co 
nám klient chce svým sdělením 
říct, někdy i  dešifrování řečené-
ho. Zjednodušeně by se dalo říct, 
že podobně jako u  hraní, i  v  prá-
ci se sebevražednými myšlenka-
mi v  ambulantních podmínkách 
je možné opřít se o základní body. 
Jedním z  nich je jakési zhodnoce-
ní takového rozhodnutí. Tedy co by 
tento krok mohl klientovi přinést, 

a  stejně tak je důležité uvědo-
mit si, co by mu mohl vzít. S klien-
tem se sepisuje kontrakt o  neza-
bití, který zavazuje klienta k tomu, 
že během spolupráce bude infor-
movat terapeuta o  svém stavu 
a  nespáchá sebevraždu. Kliento-
vi může být nápomocná i  farma-
koterapie a spolupráce s psychiat-
rem. Neznamená to však, že léky 
jsou nezbytnou součástí práce se 
sebevražedným klientem. Klien-
tovi může pomoct už jen fakt, že 
o tom otevřeně mluví a není za to 
kritizován. Někdo naslouchá jeho 
pocitům a bere je se vší vážností, 
jakou si zasluhují. Zároveň dochá-
zí k systematické práci na tom, co 
považuje v daný moment za neře-
šitelné.

AmBuLaNcE 
aDiKtOlOgIe

V Olomouci a Prostějově se primárně 
specializujeme na osoby s problémem 
nelátkových závislostí (patologické 
hráčství, netolismus, workoholismus, 
patologické nakupování aj.). Také 
se zaměřujeme na osoby zasažené 
návykovým chováním (včetně rodičů 
a blízkých atd.).

PsYcHoTeRaPeUtIcKé 
sAnAtOrIuM ElYsIuM

V Brně nabízíme poradenství, léčbu 
a doléčování pro hazardní hráče, 
sázkaře a jejich blízké. Dále pro 
uživatele nelegálních návykových 
látek, alkoholu a léků a pro jejich 
blízké.

Další informace o ambulantní léčbě 
spolu s kontakty naleznete na: 

www.gambling.podaneruce.cz
www.elysium.podaneruce.cz

www.podaneruce.cz/programy-a-
pece/ambulance-adiktologie/
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 „Zkušenost mám.  „Zkušenost mám.  „Zkušenost mám. 
Když si dám piko, tak se Když si dám piko, tak se Když si dám piko, tak se 
nemůžu včas odseknout. nemůžu včas odseknout. nemůžu včas odseknout. 

Prohraju vždycky všechno. Prohraju vždycky všechno. Prohraju vždycky všechno. 
Z pětistovky nahraju pět Z pětistovky nahraju pět Z pětistovky nahraju pět 
litrů a nezmáčknu výběr.“litrů a nezmáčknu výběr.“litrů a nezmáčknu výběr.“

 „Je to jako chleba  „Je to jako chleba  „Je to jako chleba 
s máslem. Bez pika nemá s máslem. Bez pika nemá s máslem. Bez pika nemá 

cenu hrát.“cenu hrát.“cenu hrát.“

 „Je to horší než  „Je to horší než  „Je to horší než 
drogy. Hlavně s tím pikem!“drogy. Hlavně s tím pikem!“drogy. Hlavně s tím pikem!“

„Ne. Ani nechci. „Ne. Ani nechci. „Ne. Ani nechci. 
To vyjde draho.“To vyjde draho.“To vyjde draho.“

„No, mám. Myslim, že to tady „No, mám. Myslim, že to tady „No, mám. Myslim, že to tady 
dělá každej. Někdy řikaj, že dělá každej. Někdy řikaj, že dělá každej. Někdy řikaj, že 
dělaj prachy na drogy nebo dělaj prachy na drogy nebo dělaj prachy na drogy nebo 
jídlo. Ale dělaj prachy, aby jídlo. Ale dělaj prachy, aby jídlo. Ale dělaj prachy, aby 

mohli hrát.“mohli hrát.“mohli hrát.“

 „Málokdy. To už  „Málokdy. To už  „Málokdy. To už 
musí bejt. A maximálně do musí bejt. A maximálně do musí bejt. A maximálně do 

stovky.“stovky.“stovky.“
„Ne! Jsem „Ne! Jsem „Ne! Jsem 
čistá jako čistá jako čistá jako 

lilie!“lilie!“lilie!“

 „S pikem zkušenosti  „S pikem zkušenosti  „S pikem zkušenosti 
mám. S hraním ne.“mám. S hraním ne.“mám. S hraním ne.“

 „Zkušenost mám  „Zkušenost mám  „Zkušenost mám 
katastrofální. Prohraju katastrofální. Prohraju katastrofální. Prohraju 

všechno. Bez pika bych to všechno. Bez pika bych to všechno. Bez pika bych to 
nehrál.“nehrál.“nehrál.“

 „Nejhorší kombinace.  „Nejhorší kombinace.  „Nejhorší kombinace. 
Když si dáš piko, máš chuť Když si dáš piko, máš chuť Když si dáš piko, máš chuť 

hrát. Nevíš, kdy máš dost. Na hrát. Nevíš, kdy máš dost. Na hrát. Nevíš, kdy máš dost. Na 
samotnym piku víš, kdy máš samotnym piku víš, kdy máš samotnym piku víš, kdy máš 

dost a jdeš si lehnout. dost a jdeš si lehnout. dost a jdeš si lehnout. 
U beden to tak neni.“U beden to tak neni.“U beden to tak neni.“

 „Mám špatný  „Mám špatný  „Mám špatný 
zkušenosti. Já se na tom zkušenosti. Já se na tom zkušenosti. Já se na tom 

zaseknu i na Subutexu. Perník zaseknu i na Subutexu. Perník zaseknu i na Subutexu. Perník 
bych zrušil. Bedny ne.“bych zrušil. Bedny ne.“bych zrušil. Bedny ne.“

„Ani ne. Já hraju „Ani ne. Já hraju „Ani ne. Já hraju 
jen občas.“jen občas.“jen občas.“

„No, mám. Myslim, že to tady „No, mám. Myslim, že to tady „No, mám. Myslim, že to tady 

MÁŠ 
ZkUŠEnOsTi 

S HrAnÍm 
AuToMaTŮ 

A PiKeM ZÁRoVeŇ?

Jak má policista postupovat, pokud 
nemá občan u sebe občanský průkaz, 
ale jen jeho kopii? Např. člověk bez 

domova má obavy, že o občanku 
přijde, tak si ji uloží v nízkoprahovém 

zařízení a má jen kopii (černobílou). 
Může být obviněn z padělání úředního 
dokladu? Co kdyby měl u sebe úředně 
ověřenou kopii občanského průkazu?
Dle zákona o občanských průkazech (§ 3 z. 

č. 328/1999 Sb.) OP je povinen mít občan, kte-
rý dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na úze-
mí České republiky. Tuto povinnost má i občan, 
jehož způsobilost k právním úkonům byla roz-
hodnutím soudu omezena.

Občan nemusí mít OP u  sebe, avšak musí 
nějakým způsobem prokázat svou totožnost. 
Prokázáním totožnosti se rozumí jméno, pří-
jmení, datum narození, adresa místa trvalého 
pobytu (§ 63 odst.  1 z. č. 273/2008 Sb.). V pří-
padě, že vás policista  vyzve k prokázání totož-
nosti  (§ 63 odst. 2 z  . č. 273/2008 Sb.) je va-
ší povinností  jakkoliv prokázat svou totožnost.

Pokud policista na místě nemůže vaši to-
tožnost zjistit (může se stát, že si policista ne-
ní jistý pravdivostí vámi uvedených údajů) ne-
bo prokázání totožnosti odmítnete, policista je 
oprávněn vás předvést na místně příslušné od-
dělení policie a zde se totožnost zjišťuje nebo 
ověřuje dle dostupných centrálních evidencí (§ 
63odst. 3 z. č. 273/2008 Sb.).

Jednou zmožností, kdy by dotyčný měl svůj 

OP uložen na bezpečném místě a přitom mo-
hl policistům prokázat svou totožnost, je mít 
u sebe ověřenou kopii OP. Pokud si dotyčný za-
jde na kteroukoliv pobočku České pošty, tak 
tam nebude problém si okopírovaný OP úřed-
ně ověřit.
Pokud má občan pouze neověřený okopírova-
ný OP a kopie je čitelná, neměly by při následné 
kontrole nastat potíže. Ovšem pokud by polici-
sta měl podezření, že by se občan např. vydával 
za někoho jiného, je oprávněn předvést ho na 
místně příslušné oddělení policie, kde se totož-
nost zjištuje nebo oveřuje dle dostup-
ných centrálních evidencí.

nprap. Bc. Ivana Nguyenová
tisková mluvčí Policejního prezidia 

České Republiky

ZePtAlI jSmE sE zA vás: 

PRokázáNí TotOžnOstI bEz ObčAnkY
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1. V PrAzE Na HlAvÁkU Se 
PrOdÁvAjÍ DrOgY:
A) s DPH
B) bez DPH
C) se zvýšenou sazbou

2. DaNĚ JsOu:
A) přirážky k ceně pro obchodníka
B) samice od daňků
C) peníze odváděné státu

3. KdYŽ Si PŮJČÍtE V BaNcE 
1.500 KČ S 10% ÚrOkEm, MĚLi 
ByStE PŘI ŘÁDnÉm SpLaCeNÍ 
ZaPlAtIt CeLkEm:
A) 1.500 Kč
B) 1.650 Kč
C) 1.650 Kč + poplatky

4. ExEkUtOr VÁM MŮŽe 
ZaBaViT:
A) obsah kapes
B) drogy
C) auto

5. HlÍdAt RoZpOČEt ZnAmEnÁ:
A) hlídkovat před ministerstvem 
financí
B) udržovat výdaje stejné nebo 
nižší než příjmy
C) kontrolovat výplatní pásku

6. MnOŽStEvNÍ SlEvA Je:
A) dva kamiony pika za cenu 
jednoho
B) jeden kamion pika ze dvou je 
dotován EU
C) doprava zdarma

7. DĚLÁNÍ PeNĚZ ZnAmEnÁ:
A) prodej nelegálního zboží
B) výrobu mincí a bankovek
C) prodej soli místo pika

8. VyDĚLaT PeNÍZe ZnAmEnÁ:
A) někoho podělat o prachy
B) vyndat ruličku pašovaných 
bankovek z konečníku
C) dostat mzdu 

9. DoBrÁ InVeStIcE Je:
A) nákup kvalitního spacáku na 
zimu
B) živit manželku
C) všechno utratit za drogy

10. SoCiÁlNÍ DÁVkA Je:
A) dávka drogy z „výplachu“, 
darovaná chudému toxíkovi
B) státní příspěvek lidem v nouzi
C) krátká dávka střel ze samopalu 
používaná ke snížení počtu 
sociálně slabých lidí

11. FiNaNČNÍ 
GrAmOtNoSt:
A) znamená, že vím o čem je 
tenhle test
B) jsou peníze přepočítané na 
gramy
C) znamená, že vím jak správně 
zacházet s penězi

12. KdYŽ Se Do PrAhY DoVeZoU 
Z ThAjSkA DvĚ TuNy 90% 
HeRoInU, JeDnÁ Se O:
A) export
B) import
C) extrém

13. VÝHoDnÝ SmĚnNÝ KuRz Je 
PrO MĚ:
A) když dostanu dvě špinavé jehly 
za jednu čistou
B) když dostanu dvě čisté jehly za 
dvě špinavé
C) když dostanu dvě špinavé jehly 
za dvě čisté

14. VÝPlAtA StArObNÍHo 
DŮChOdU Je:
A) něco čeho se nedožijeme
B) něco co dostanu, když budu 
legálně pracovat
C) okrádání pracujících

ZáBaVný tEsT o pEnězícH pRo tOxIkOmAnYZáBaVný tEsT o pEnězícH pRo tOxIkOmAnY

VýSlEdKy tEsTu nAjDeTe nA sTrAně 11

POKUD SE ČLOVĚK O JEHLU BODNE:
Je TŘI MĚSÍCE V NEJISTOTĚ, zda se 
nenakazil infekční chorobou (HIV, 

žloutenkou typu B a C). Musí totiž počkat 
na provedení testů po inkubační době nemocí.

ŘADA LIDÍ TUTO NEJISTOTU TĚŽCE 
SNÁŠÍ, TRPÍ ÚZKOSTMI. Pokud se 

bodlo dítě, týká se to také jeho rodičů 
a prarodičů.

Během období čekání na výsledky se 
člověk musí omezovat, např. užívat 

kondom. Pokud se např. někdo bodnutý pokoušel 
s partnerem o POČETÍ DÍTĚTE, MUSÍ TO ODLOŽIT 
až po uplynutí inkubační doby.

U člověka, který se bodl, i u lidí v jeho 
okolí NARŮSTÁ VZTEK NA LIDI UŽÍVAJÍCÍ 

DROGY a ty, kdo s těmito lidmi pracují.

POKUD NĚKDO (LIDÉ V PARKU, POLICISTÉ, 
PRACOVNÍCI ÚKLIDOVEK) NAJDE 
POHOZENOU JEHLU NEBO JINÉ 
POZŮSTATKY UŽÍVÁNÍ DROG:

Narůstá vztek na lidi užívající drogy. 
Někdy tento vztek dokonce přeroste 

v nenávist a mstu. Dochází k UPEVŇOVÁNÍ 
PŘEDSUDKŮ A NEGATIVNÍCH HODNOCENÍ: 
„Všichni feťáci jsou špatní“.

Vztek a KRITIKA DOPADÁ I NA 
PROGRAMY VYMĚŇUJÍCÍ JEHLY nebo 

poskytující pomoc uživatelům drog: „Proč 
jim ty jehly dáváte?“ „Podívejte se, bez vás 
by tady ty jehly nebyly!“.

Pohozením zvyšujete riziko, že se 
bodne i někdo ze streetworkerů, 

např. přes botu. A JE NEFÉR OHROZIT 
NĚKOHO, KDO VÁM POMÁHÁ.

Víš, co můžeš způsobit,

POKUD NĚKDO (LIDÉ V PARKU, POLICISTÉ, 

Víš, co můžeš způsobit,
když pohodíš jehlu na zem?

Riziko hrozí, i pokud 

jsi jehlu zavřel víčkem. 

Zvědavé dítě může víčko 

sundat. Bezpečnější je vždy 

u stříkaček B.Braun pro 

jistotu jehlu i s červeným 

víčkem odlomit. Dejte pozor, 

aby jehla omylem víčko 

nepropíchla.

UKLÍZEJTE PO SOBĚ TOXI 

MATERIÁL! VRACEJTE JEJ 

do káček, na street, do 

fixpointů nebo alespoň 

bezpečně zlikvidujte. 

UKLÍZEJTE I PO OSTATNÍCH 

UŽIVATELÍCH DROG. SNÍŽÍTE 

TÍM MNOŽSTVÍ KRITIKY A 

SNÍŽÍTE RIZIKA PROJEVŮ 

MSTY A NENÁVISTI!!!

9
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J
e to totiž tak: zdravotní pojištění, na roz-
díl od sociálního, je povinné. Takže když 
si neplatíte sociální pojištění, nebude-
te mít důchod, ale jakmile si neplatíte 

zdravotní, máte dluh, který vám každý den na-
růstá. Ale nebojte, žádný doktor nemá k dispo-
zici registr, ve kterém zjistí, že zrovna vy jste 
neplatič. To lze zjistit pouze na samotné po-
jišťovně, u které jste přihlášeni. Té byste také 
měli každý měsíc odvádět pojistné.

Dokud chodíte do školy, pojištění za vás odvá-
dí stát. A to až do věku 26 let, pokud studuje-
te. Poté záleží na tom, co děláte. Když jste za-
městnaní, odvádíte pojištění ze mzdy vy i váš 
zaměstnavatel, který většinou dělá vyúčtová-
ní za vás. Když podnikáte, platíte si pojistné 
sami. Na mateřské za vás pojištění platí stát. 
Stá za vás pojištění platí také v  případě, kdy 
nepracujete a jste zaevidovaní na úřadě práce. 

Pokud nejste v  práci, na pracáku, ve ško-
le, ani doma s dítětem, musíte si pojištění 
hradit sami. V té chvíli máte statut osoby 
bez zdanitelných příjmů a  měsíčně má-
te odvádět 1.148 Kč. To je 13,5 % z vyměřo-
vacího základu, což je minimální mzda (te-
dy 8.500 Kč). 

Když si pojištění sami neplatíte, a neplatí jej 
za vás ani stát, narůstá vám dluh. Tento dluh 
navíc začne narůstat ještě o  penále. Pená-
le se začne připočítávat po cca 4 měsících, 
a je to 0,05 % z dlužné částky za každý den. 
Takhle to může vypadat jako malá částka, ale 
jak vzrůstá dluh, tak vzrůstá i penále. A to 
může za pár let vyšplhat na pěknou sumič-
ku. U dluhu 10.000 Kč je to 5 Kč na den. A to 
už je dost. Penále se neřeší u dluhu do 100 
Kč, což je vzhledem k pojistnému zanedba-
telná částka.

  JAK SE DOZVÍTE, ŽE MÁTE DLUH?  
O  dluhu pojišťovna informuje ve třech kro-
cích:

1.  pojišťovna dává vědět pomocí dopisu, 
e-mailu a nově i sms

2. pojišťovna posílá výkaz nedoplatků 
dopisem s doručenkou

3. pojišťovna posílá platební 
výměr, na nějž navazuje 

exekuce (v tomto případě už 
počítejte s pokutou a placením 
exekutorovi)

  JAK ŘEŠIT DLUH?  
Když nevíte, jak na tom s place-
ním pojištění jste, určitě nečekej-
te na žádné dopisy. Pojišťovna mů-
že mít staré údaje a  adresy na squaty 
samozřejmě také nemají. Musíte se vydat do 

klientského centra své pojiš-
ťovny a tam vše zjistíte. V po-
bočkách mají většinou lístkový 

systém, zvolíte položku „po-
jištěnec“ a  svojí situaci bude-

te následně řešit s  konkrétním 
člověkem za přepážkou. Ten si 

vás najde v systému a poradí vám 
co a  jak. Většinou se musí sesta-

vit splátkový kalendář podle vašich 
možností. Také vám poradí, jak sepsat 

žádost o prominutí penále, kdy je důle-
žitá formulace z důvodu tvrdosti zákona. Co 
si na přepážce dohodnete, to byste taky měli 
plnit, jinak vám penále neodpustí. To, jak vel-

ký dluh máte, lze u  některých pojišťoven 
zjistit i na internetu, např. VZP má na 

netu seznam dlužníků.

Kdybyste si chtěli podrobně-
ji nastudovat legislativu tý-
kající se zdravotního pojištění, 
tak hledejte zákon o  pojistném 

na veřejné zdravotní pojištění 
592/1992 Sb. či zákon 48/1997 Sb. 

o veřejném zdravotním pojištění.

A mějte na paměti, že na ošetření máte 
nárok, i když pojištění neplatíte a jste 
zadluženi.

{krck}

ZdRaVoTní pOjIštění
Víte, jak to u nás funguje se zdravotním pojištěním? Často s námi řešíte situace, kdy vás trápí nějaká zdravotní 

komplikace, nejčastěji abscesy, bércáky atd. Někdy vám zvládneme pomoct, ale někdy je nutné poslat vás k doktorovi, 
protože přicházíte až na poslední chvíli. Nemáte žádné doklady, žádnou kartičku pojišťovny, žádné peníze, a k lékaři se 

bojíte. Do hlavy vám vtloukáme, že I KDYŽ NIC NEPLATÍTE, JSTE POJIŠTĚNI A MÁTE NÁROK NA ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ!

ZdRaVoTní

  JAK SE DOZVÍTE, ŽE MÁTE DLUH?  
O  dluhu pojišťovna informuje ve třech kro-

pojišťovna dává vědět pomocí dopisu, 

pojišťovna posílá výkaz nedoplatků 

te na žádné dopisy. Pojišťovna mů-
že mít staré údaje a  adresy na squaty 

vydat do 

systém, zvolíte položku „po-
jištěnec“ a  svojí situaci bude-

te následně řešit s  konkrétním 
člověkem za přepážkou. Ten si 

vás najde v systému a poradí vám 
co a  jak. 

vit splátkový kalendář podle vašich 
možností. Také vám poradí, jak sepsat 

žádost o prominutí penále, kdy je důle-
žitá formulace z důvodu tvrdosti zákona. 
si na přepážce dohodnete, to byste taky měli 
plnit, jinak vám penále neodpustí. To, 

ký dluh máte, lze u  některých pojišťoven 
zjistit i na internetu, např. VZP má na 

netu seznam dlužníků.

tak hledejte zákon o  pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění 

592/1992 Sb. či zákon 48/1997 Sb. 
o veřejném zdravotním pojištění.

A mějte na paměti, že na ošetření máte 
nárok, i když pojištění neplatíte a jste 
zadluženi.

Víte, jak to u nás funguje se zdravotním pojištěním? Často s námi řešíte situace, kdy vás trápí nějaká zdravotní 
komplikace, nejčastěji abscesy, bércáky atd. Někdy vám zvládneme pomoct, ale někdy je nutné poslat vás k doktorovi, 
protože přicházíte až na poslední chvíli. Nemáte žádné doklady, žádnou kartičku pojišťovny, žádné peníze, a k lékaři se 

I KDYŽ NIC NEPLATÍTE, JSTE POJIŠTĚNI A MÁTE NÁROK NA ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ!

VýSlEdKy tEsTu zE sTrAnY 8
1. B) Ilegální příjem se nedaní.

2. C) Stát určuje, ze  kterého zboží a  ob-
chodní činnosti se odvádí daň do státní 
pokladny 

3. C) Banka si obvykle účtuje za půjčku 
mimo úroky i poplatky.

4. C) Exekutor vám nemůže prošacovat 
kapsy, ani zabavovat drogy.

5. B) Když si pohlídáte rozpočet, vždycky 
s penězi vyjdete a nemusíte si půjčovat.

6. A) Tak to je snad jasné, ale můžete 
zkusit prolobbovat v  EU 50% dotaci na 
drogy.

7. B) Ať už ilegálnímu příjmu říkáte jakko-
li, „dělat peníze“ bude vždy znamenat je-
jich výrobu.

8. C) Z nabízených možností je jenom ta-
hle správná! I  když můžete samozřejmě 
vydělávat i činností na „živnosťák“.

9. A) Dobrá investice se obvykle vyzna-
čuje dlouhodobým užitkem. Což teplý spa-
cák pro putujícího a kdekoliv bydlícího to-
xíka bezpochyby je.

10. B) Sociální dávky (obecně) jsou finanč-
ní příspěvky od státu lidem, kteří si nemo-
hou z  různých důvodů některé základní 
potřeby platit ze svého.

11. C) Finančně gramotný člověk, orientu-
jící se v základním peněžním pojmosloví ví, 
kde si může peníze výhodně uložit, která 
pojistka je pro něj vhodná, a taky ví, co ho 
čeká, když nebude platit své závazky.

12. B) „Dovoz“ byl, je a vždycky bude „im-
port“. Ačkoli dvě tuny 90% thajského he-
roinu v Praze se mohou zdát jako extrém.

13. B) Vždycky je výhodnější mít pro apli-
kaci dvě jehly čisté a ostré, než dvě špina-
vé a tupé. 

14. B) I když budete pracovat poctivě, ale 
bez smlouvy, takzvaně „na ruku“, tak se 
vám to nepočítá do důchodu. Abyste do-
stali starobní důchod, musíte „na smlouvu“ 
pracovat aspoň 30 let. Pokud půjdete do 
důchodu po roce 2018, tak 35 let.

(TRMX)(TRMX)
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 PODMÍNKY ODDLUŽENÍ 
O oddlužení může požádat každý, 
kdo má více věřitelů a své závaz-
ky není schopen plnit po dobu del-
ší než 30 dnů.
Dříve zákon stanovoval jako jed-
nu z podmínek také čistý trestní 
rejstřík. To už však neplatí! O od-
dlužení může nyní požádat i oso-
ba se záznamem v  rejstříku, zá-
roveň ale musí rejstřík připojit 
jako povinnou přílohu. Lze tedy 
očekávat, že pokud v něm budou 
trestné činy majetkové povahy,   

ovlivní to soudní rozhodnutí.
Dalšími podmínkami je nesledo-
vání nepoctivého záměru (tzn. 
žádám o  oddlužení, neboť mi 
dluhy brání ve znovuzapojení do 
společnosti, nikoli proto, že jen 
chci zneužít systém a vrátit pou-
ze třetinu svých dluhů) a  schop-
nost vrátit alespoň 30 % svých 
dluhů.
Schopnost vrátit alespoň oněch 
30 % se váže na existenci něja-
kého zaměstnání. Není ale potře-
ba, abyste měli trvalý pracovní 

poměr. Stačí, pokud budete za-
městnaní brigádně (např. na do-
hodu o  provedení práce). Nejde 
o to, co přesně děláte, ale jak jste 
schopní splácet.

 KONKURZ 
Pokud vám soud schválí oddluže-
ní, může to znamenat tzv. sanač-
ní řešení. Soud vás ale také může 
uvrhnout do tzv. konkurzu. Kon-
kurz je rozhodně méně oblíbe-
ná forma a  také velké riziko, po-
kud se do oddlužení pustíte, ale 
nezvládáte pak plnit své závazky 
a dohody s insolvenčními správci.
Konkurz je způsob řešení úpad-
ku spočívající v tom, že na základě 
rozhodnutí o prohlášení konkurzu 
jsou zjištěné pohledávky věřitelů 
zásadně poměrně uspokojeny z vý-
nosu zpeněžení majetkové podstaty 
s tím, že neuspokojené pohledávky 
nebo jejich části nezanikají, pokud 
zákon nestanoví jinak. Konkurz je 
forma úpadku, kdy nejste osvobo-
zeni od ničeho, naopak je vám ode-
bráno vše hodnotné, pokud něco 
máte.
Pokud žádný majetek nemá-
te, v  praxi se stane to, že na se-
be upozorníte, připomenete věři-
telům, že dlužíte, žádné dluhy vám 
nikdo neodpáře, naopak, celková 

výše dluhů vzroste ještě o dluh za 
nezaplacení odměny insolvenč-
nímu správci, která se stanovuje 
procentuálně, podle výše vašeho 
majetku. V  případě nemajetných 
osob je to asi 40.000 Kč.

{Hana} 

OddLuŽEnÍOddLuŽEnÍ
aNeB kUdY vEn z dLuHů

VÝHODY ODDLUŽENÍ:
s Může být nařízena 
exekuce, ale nesmí být 
vykonána (např. může být 
nařízen exekuční prodej 
domu, ale nesmí proběhnout 
dražba)
s Zastavuje se růst dluhu 
(např. nenabíhají další 
úroky)
s Po splnění všech 
podmínek oddlužení a poté, 
co soud vyhoví dlužníkově 
žádosti o osvobození 
od placení zbývajících 
přihlášených závazků, 
dlužník není povinen doplácet 
dluhy, které v průběhu 
oddlužení zcela nezaplatil,  
a platit dluhy věřitelům, 
kteří svou pohledávku 
na začátku oddlužení 
nepřihlásili.
s Pokud soud schválí 
oddlužení, dlužníkovi se 
automaticky mažou dluhy 
vzniklé ze správního řízení 
(pokuty za přestupky, 
např. odhazování nedopalků, 
výtržnictví, atd.)

INSOLVENCE 
JE VHODNÁ CESTA 
PRO TOHO, KDO:

s Má trvalý příjem, 
který je vyšší než tzv. 
nezabavitelná částka, tj. 
více než 6.800 Kč. Dávky 
v hmotné nouzi, které jsou 
neexekuovatelné, se do 
příjmů započítat nedají.
s Nemá problém 
s pravidelným vybíráním 
pošty.
s Je zodpovědný, 
schopný dostát 
dohodnutým podmínkám 
a splácet každý měsíc 
dohodnutou částku.
s Zvládá komunikovat 
se svým insolvenčním 
správcem.

V minulosti jsme vás s tématem „OSOBNÍHO BANKROTU“ – právnicky 
oddlužením či ještě jinak rozhodnutím o úpadku – již seznamovali. Insolvenční 
zákon je ale poměrně nový, je platný od roku 2008, proto se v něm řada věcí 
stále mění. Pojďme se tedy na to podívat ještě jednou.

 CO JE VLASTNĚ ODDLUŽENÍ? 
Oddlužení je způsob řešení úpad-
ku, který ve zvýšené míře zohled-
ňuje sociální aspekty před hle-
disky ekonomickými. Má umožnit 
dlužníkovi „nový start" a  moti-
vovat ho k  aktivnímu zapojení 
do umořování svého dluhu, a  to 
alespoň do předpokládané vý-
še 30 % v případě nezajištěných 
věřitelů. Nezajištěnými věřiteli 
jsou všichni věřitelé, kteří nema-
jí žádné právo k  dlužníkovu ma-
jetku (naopak zajištěný věřitel je 

typicky banka, která poskytla hy-
poteční úvěr). Jedná se tedy o vý-
raznou většinu dluhů (pokuty od 
revizorů, půjčky u  bankovních 
i nebankovních společností atd.).

POZOR! Do oddlužení nelze 
započítat dluhy vzniklé z neplacení 
výživného a zdravotního pojištění. 

V obou případech je povinnost 
vrátit 100 % dluhů.

Oddlužení je výsledkem soudní-
ho řízení. Vždy o něm rozhoduje 

soud, který se ovšem orientuje 
podle zprávy tzv. insolvenčního 
správce. O  oddlužení musí požá-
dat dlužník sám, přirozeně na to 
existuje oficiální formulář. Insol-
venční správce schraňuje žádosti 
(formuláře) dlužníků, komunikuje 
s nimi, může jim nařizovat určité 
povinnosti.
Oddlužení se děje dvěma způso-
by. Známější je splátkový kalendář, 
je ale také možné dluhy zahladit 
zpeněžením majetkové podstaty 
(prodej domu, auta).



 Kdy a kdo mi může 
 udělit zákaz pobytu? 
Možnosti udělit zákaz pobytu jsou 
v  zásadě dvě. Může tak rozhod-
nout v rámci trestního řízení soud. 
Druhá možnost, která je relativně 
nová, je rozhodnutí správního or-
gánu v  rámci přestupkového říze-
ní. Na rozdíl od trestního řízení, kdy 
lze trest zákazu pobytu uložit teo-
reticky za jakýkoli úmyslný trestný 
čin, lze v přestupkovém řízení tuto 
sankci uložit jenom tehdy, když jde 
o přestupek, u nějž je možnost ulo-
žení této sankce v zákoně uvedena.

Co se týče okruhu přestupků, 
u nichž lze zákaz pobytu udělit, tak 
jde například o  většinu přestupků 
týkajících se alkoholu nebo drog, 
o  přestupky proti majetku, jako 
jsou třeba drobné krádeže, nebo 
proti občanskému soužití, což mů-
že být například napadení. Zákaz 
lze ale udělit třeba i za rušení noč-
ního klidu nebo znečištění veřejné-
ho prostranství.

Navíc vždy musí být splněny i dal-
ší podmínky. Musí jít o  přestupek, 
který významně narušuje míst-
ní záležitosti veřejného pořádku, 
za podobný přestupek byl dotyč-
ný uznán v  uplynulých 12 měsí-
cích vinným a pouze pokud je to 
nezbytné k  zajištění veřejného 
pořádku. Zjednodušeně řeče-
no by mělo jít o  případy, kdy 
někdo opakovaně páchá pře-
stupky a  jiné sankce na něj 
neplatí.

 Jaký je rozdíl v tom, když 
mi zákaz pobytu udělí obec, 
a když mi ho udělí soud?
Zatímco v trestním řízení se zákaz 
pobytu ukládá na jeden rok až de-
set let, tak v případě přestupkové-
ho řízení může jít maximálně o tři 
měsíce. V obou případech platí, že 
trest se nesmí vztahovat na mís-
to, kde má dotyčný hlášený trva-
lý pobyt. U zákazu uděleného sou-
dem v trestním řízení je také nutné 
pamatovat na to, že trest začne 

běžet až od chvíle, kdy je dotyčný 
propuštěn z  trestu odnětí svobo-
dy.

 Můžu být porušení zákazu 
 pobytu trestný čin? Kdy a za 
 jakých okolností? 
Nerespektování zákazu a  zdržo-
vání se, byť přechodné, na mís-
tě, na něž se zákaz vztahuje, mů-
že vést v obou případech k dalším 

problémům, včetně trestního stí-
hání za maření výkonu úředního 
rozhodnutí, za což může hrozit 
i  trest odnětí svobody až na dva 
roky.

 Co když se ze závažných 
 důvodů potřebuju na 
místo, kde mám zákaz 
pobytu, dostat (např. 
k lékaři či k soudu)? 
Jak trestní řád, tak zákon 
o  přestupcích umožňují, aby 
v  určitých případech dotyčný 

místa, na něž se vztahuje zá-
kaz pobytu, navštěvoval. V  pří-

padě zákazu uděleného soudem 
v  trestním řízení je nutné, aby si 
k tomuto vyžádal nejprve povole-
ní policejního útvaru v místě byd-
liště.

Pokud jde o  trestní řízení, pak 
o  možnosti navštívit dané území 
třeba právě z důvodu návštěvy lé-
kaře nebo třeba soudu dává obec-
ní úřad v místě, kde máte hlášen 

trvalý pobyt. V  rozhodnutí o po-
volení návštěvy by mělo být ře-
čeno, na jak dlouho se povolení 
udílí a za jakým účelem.

 Co když se potřebuji přes 
 místo, kde mám zákaz 
 pobytu, někam přepravit? 
I v tomto případě byste měli mít 
v  zásadě povolení k  pohybu na 
zakázaném území, které by zase 
bylo nutné odůvodnit nějakým 
důležitým důvodem, jako je ná-
vštěva lékaře nebo úřadu.

 Co to je zač tzv. mařenka, 
 a kdy ji nejčastěji může  
 uživatel drog dostat? 
Mařenka je lidový název trestné-
ho činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a  vykázání. Toho 
se pachatel dopustí tím, že ne-
respektuje nebo ztěžuje výkon 
v  zákoně definovaných rozhod-
nutí soudu nebo jiného orgánu 
veřejné moci. Zejména jde o ne-
respektování zákazů činnosti 

nebo zákazů pobytu udělených 
v  trestním či v přestupkovém ří-
zení. Dalším důvodem může být 
například nenastoupení výkonu 
trestu nebo ochranného léčení.

Co se bude dít, když řídím 
auto, a přišel jsem předtím 
o řidičský průkaz?
Je rozdíl mezi tím, jestli řidič ří-
dí pouze bez řidičského průka-
zu, za což mu hrozí maximálně 
postih za přestupek, nebo ří-
dí, přestože mu byl v přestupko-
vém nebo trestním řízení udělen 
trest zákazu činnosti spočíva-
jící právě v  zákazu řízení moto-
rových vozidel, případně pokud 
mu byl na místě zadržen řidičský 
průkaz, třeba pro podezření na 
jízdu pod vlivem drog. V druhém 
případě se totiž může jednat 
o  „maření“ a  může následovat 
trestní postih, včetně udělení 
trestu odnětí svobody, kterého 
se dočkají zejména ti, kteří „ma-
ří“ opakovaně.

Co se bude 
dít, když 
nenastoupím 
výkon trestu nebo 
nenastoupím či zdrhnu 
z ochranného léčení?
Nenastoupením výkonu trestu ne-
bo nenastoupením nebo útěkem 
z  ochranného léčení se lze také 
dopustit „maření“. Vedle hrozícího 
dalšího trestního stíhání to má ob-
vykle ještě jeden nepříjemný efekt. 
Pokud totiž odsouzený nenastou-
pí včas výkon trestu, nebo do něj 
dokonce musí být dodán, tak to 
značně snižuje možnost na pod-
míněné propuštění z trestu.

Navíc by tato skutečnost 
mohla v  budoucnu přispět 
i  k  uložení zabezpečovací 
detence, pokud by se jedna-
lo o  pachatele, který užívá 
návykové látky a  opětovně 
spáchal v  souvislosti s  tím 
zločin (tj. trestný čin s  horní 
hranicí trestní sazby nad 5 let) 

a v minulosti už byl odsouzen ale-
spoň k dvouletému nepodmíněné-
mu trestu, a soud by dospěl k zá-
věru, že s  ohledem na předchozí 
postoj pachatele k  ochrannému 
léčení je třeba uložit zabezpečo-
vací detenci.

{ALA}

Zákazy & mařenky S vEdOuCí PrávNí pOrAdNy A.N.O., MgR. hAnOu 
 FiDeSoVoU,  Ph. D.,  a s pRáVníkEm MgR. JaNeM 
 VoBořiLeM, jSmE sI pOvídAlI o zákAzU pObYtU 
 a mAřEní výkOnU úřeDníhO rOzHoDnUtí. 

PRÁVNÍ 
PRÁVNÍ PORADNA A.N.O.

PORADNA A.N.O.Koněvova 95
Koněvova 95130 00 Praha 3

130 00 Praha 3tel.: 222 582 932, 
736 760 701
736 760 701e-mail: 

ppano@asociace.org

ppano@asociace.org
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 CO JE FENTANYL? 
Fentanyl je syntetický opioid, kte-
rý se od 60. let 20. století používá 
jako analgetikum, to znamená, že 
má pacientům pomoci od bolesti. 
Používá se například u  lidí s chro-
nickou bolestí či u  onkologických 
pacientů. V  odborné literatuře se 
uvádí, že fentanyl je až 100× účin-
nější než morfin.

Podle informací z  příbalových le-
táků k  fentanylovým náplastem, 
by měli být při jeho užívání obe-
zřetní lidé s plicním onemocněním 
(vzhledem k  tomu, že zpomaluje 

dýchání), jaterním a  ledvinovým 
onemocněním (může se prodlou-
žit jeho vylučování), střevními ob-
tížemi (způsobuje zácpu) a  srdeč-
ním onemocněním (může způsobit 
nízký tlak a zpomalit srdeční frek-
venci). Je třeba pamatovat na to, 
že některé léky mohou ovlivnit 
odbourávání fentanylu (například 
léky k  léčbě AIDS, některá anti-
biotika, některé léky na epilepsii 
a depresi). Přípravek by se neměl 
užívat v  době těhotenství, proto-
že fentanyl prostupuje placentou 
a dítě se pak rodí s abstinenčními 

příznaky. Užívání fentanylu také 
nejde dohromady s  kojením, ne-
boť látka se vylučuje do mateřské-
ho mléka.

Kombinace fentanylu a  dalších 
tlumivých léků či alkoholu mů-
že vést k předávkování. To se nej-
častěji projevuje utlumeným dý-
cháním. V  takových případech je 
potřeba dotyčného udržet v  bdě-
lém stavu (chodit a mluvit s ním) 
a  udržet volné dýchací cesty. Po-
kud je potřeba, zahájit umě-
lé dýchání a  přivolat záchrannou 
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náplastináplasti
dýchání), jaterním a  ledvinovým příznaky. Užívání fentanylu také 

náplasti
A JeJiCh InJeKČNÍ ZnEuŽÍVÁNÍ

FentanylovéV lOňSkém rOcE jSmE uVe-
řEjNiLi tExT, vE kTeRéM 
jSmE pOpIsOvAlI, jAk nE-
dOsTaTeK hErOiNu vE-
dE v někTeRýCh kRaJíCh 
kE zNeUžívání růzNýCh 
oPiOiDnícH léků. V Pl-
zEňSkém kRaJi sE sItU-
aCe nIjAk nEzMěNiLa. 
Za pOsLeDní rOk jSmE 
všaK zAzNaMeNaLi ná-
růsT kLiEnTů, kTeří vY-
zKoUšElI, čI dLoUhOdObě-
jI užíVaJí, tRaNsDeRmálNí 
nápLaStI s účiNnOu lát-
kOu fEnTaNyL. PrO někTeRé 
z nIcH sE fEnTaNyL v pRů-
běhU lOňSkéhO rOkU sTaL 
dOkOnCe zákLaDní dRoGoU.
V PlZnI kRoMě nás pů-
sObí jEšTě dVě dAlší oR-
gAnIzAcE pRaCuJíCí s uži-
vAtElI dRoG a i jEjIcH 
pRaCoVnícI tEnTo tReNd 
v rOcE 2013 zAzNaMeNaLi.

službu, která může podat naloxon. 
Pokud by někoho napadlo, v rámci 
laické první pomoci, v případě pře-
dávkování podat injekčně Suboxo-
ne (vzhledem k  tomu, že obsahu-
je naloxon), vězte, že to není dobrý 
nápad a došlo by k ohrožení živo-
ta. Fentanyl je přípravek, který by 
se měl užívat pouze na základě lé-
kařského předpisu.

 NA ČESKÉM TRHU 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
(SÚKL) registruje velké množ-
ství léčebných přípravků, kde je 
účinnou látkou fentanyl. Nás ale 
budou nejvíce zajímat náplasti. 
V současné době je na stránkách 
SÚKL registrováno 10 různých 
značek fentanylových náplastí.
Náplasti se prodávají v  různých 
velikostech, nejčastěji 12, 25, 50, 
75, 100. Tato hodnota označu-
je množství fentanylu v  mikrogra-
mech, jež se za 1 hodinu uvolní do 
organismu. Číslo na obalu náplas-
ti může vybízet k tomu, aby si kli-
ent řekl: „Jo, jasně, to je padesátka, 
tu už jsem měl, to znám…“ Pro-
blémem ale může být, že náplas-
ti různých výrobců obsahují také 
různé množství fentanylu. Takže 
pokud se klient bude zajímat o sílu 

náplasti (což by měl), je rozho-
dující koukat na to, kolik fenta-
nylu náplast obsahuje a nebrat 
jako směrodatný údaj to, kolik 
mikrogramů se uvolní do orga-
nismu za hodinu během nale-
pení náplasti.

 ZDROJE 
Setkáváme se s  klienty, kteří 
většinou nakupují nové a  ne-
použité náplasti na černém 
trhu. Jsou od lidí, kteří je sa-
mi mají na předpis a přebytek 
rozprodávají. Někteří klienti 
se sami dostanou k lékařům, 
kteří jsou ochotni požado-
vaný recept napsat. Setka-
li jsme se i s klientem, který 
nakoupil náplasti od pozůs-
talých po člověku, který ze-
mřel na rakovinu, a tyto ná-
plasti po něm zbyly doma. 
Slyšeli jsme i  o  klientech, 
kteří se k náplastem dostali 
z vykradené sanitky.

Někteří klienti užívají fen-
tanyl z  použitých náplastí, 
které našli v  odpadu z  ne-
mocnic nebo v odpadu vy-
tipovaných pacientů. Ta-
hle strategie není úplně 

beze smyslu, jak by se moh-
lo zdát. Výrobci náplastí v in-
formacích o přípravku uvádě-
jí, že i po jejich použití v nich 
zůstává významné množství 
fentanylu a je proto nutné po-
užité náplasti likvidovat velmi 
obezřetně.

 NEBEZPEČÍ 
Hlavní nebezpečí tohoto způ-
sobu užívání spočívá v síle fen-
tanylu (na kterou klienti nejsou 
zvyklí) a  v  nevyzpytatelnosti 
dávkování náplastí pro injekční 
užití. O  jeho síle se již přesvěd-
čilo nemalé množství uživatelů 
drog v Plzeňském kraji.

Někteří klienti si rizika uvědo-
mují a  stejně je pokouší, jiní se 
poučí až po té, co se jim něco 
stalo a  jiní jsou natolik obezřet-
ní, že nám tvrdí, že do tohoto ex-
perimentu by se nikdy nepustili, 
protože by nevěděli, jak to na-
dávkovat. Pokud by se někdo do 
této loterie chtěl pustit, je vhod-
né užívat náplasti jedné velikos-
ti od jednoho výrobce, kde se dá 
alespoň trochu předpokládat ně-
jaká zkušenost. Preferovat ná-
plasti nové, zabalené a nepoužité. 

náplasti (což by měl), je rozho-
dující koukat na to, kolik fenta-
nylu náplast obsahuje a nebrat 
jako směrodatný údaj to, kolik 
mikrogramů se uvolní do orga-
nismu za hodinu během nale-

Setkáváme se s  klienty, kteří 
většinou nakupují nové a  ne-
použité náplasti na černém 
trhu. Jsou od lidí, kteří je sa-
mi mají na předpis a přebytek 
rozprodávají. Někteří klienti 
se sami dostanou k lékařům, 
kteří jsou ochotni požado-
vaný recept napsat. Setka-
li jsme se i s klientem, který 
nakoupil náplasti od pozůs-
talých po člověku, který ze-
mřel na rakovinu, a tyto ná-
plasti po něm zbyly doma. 
Slyšeli jsme i  o  klientech, 
kteří se k náplastem dostali 

Někteří klienti užívají fen-
tanyl z  použitých náplastí, 
které našli v  odpadu z  ne-
mocnic nebo v odpadu vy-
tipovaných pacientů. Ta-
hle strategie není úplně 

beze smyslu, jak by se moh-
lo zdát. Výrobci náplastí v in-
formacích o přípravku uvádě-
jí, že i po jejich použití v nich 
zůstává významné množství 
fentanylu a je proto nutné po-
užité náplasti likvidovat velmi 
obezřetně.

 NEBEZPEČÍ  NEBEZPEČÍ 
Hlavní nebezpečí tohoto způ-
sobu užívání spočívá v síle fen-
tanylu (na kterou klienti nejsou 
zvyklí) a  v  nevyzpytatelnosti 
dávkování náplastí pro injekční 
užití. O  jeho síle se již přesvěd-
čilo nemalé množství uživatelů 
drog v Plzeňském kraji.

Někteří klienti si rizika uvědo-
mují a  stejně je pokouší, jiní se 
poučí až po té, co se jim něco 
stalo a  jiní jsou natolik obezřet-
ní, že nám tvrdí, že do tohoto ex-
perimentu by se nikdy nepustili, 
protože by nevěděli, jak to na-
dávkovat. Pokud by se někdo do 
této loterie chtěl pustit, je vhod-
né užívat náplasti jedné velikos-
ti od jednoho výrobce, kde se dá 
alespoň trochu předpokládat ně-
jaká zkušenost. Preferovat ná-
plasti nové, zabalené a nepoužité. 

FeNtAnYl 
jSeM mělA jEn 

jEdNoU a oDpAdLa jSeM, 
mUsElI mě kříSiT. Teď už 

sE tOhO bOjím a zNoVa bYcH dO tOhO nEšLa. NeVíš, kOlIk sI dát, u pRáškU tOhLe víš. 
MěLi jSmE z jEdNý nápLaStI 
nAtAžEnýcH 8 sTříkAčEk, tO 
jSeM sI jEšTě mYsLeLa, žE sE 
mNoU cHtěj vYjEbAt, žE mI 

nAtáhLi tAk málO.“

„Je tO sTrAšNě sIlNý, 
nEoDhAdNeš, kOlIk sI dát, kOlIk sE tI tAm tOhO vYvAří. OnI tI 
sIcE říkAjí, uStřiHnI sI jEnOm 
pRoUžEk, aLe jAk víš, kOlIk 
tOhO v tOm pRoUžKu jE...“

„PrO tY, cO tO nEzNaJí, jE tO 
šPaTný – zAbIjí sE, jE tO mOc 

sIlNý. AsI nEjVíC zE všeCh 
dRoG tU hRoZí přeDáVkOvání.“

„Do fEnTaNyLu bYcH nIkDy 
nEšEl, mám z něj rEsPeKt, 

nEvěděl bYcH, jAk hO 
dávKoVaT a přiPrAvIt, už mI 

hO nAbízElI, aLe tO rAdši 
bUdU kRiZoVaT.“
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A  samozřejmě si rozdělat menší 
množství a nebýt nenasyta.

 CENA 
Cena se odvíjí od síly náplasti, od 
míry známosti s  dodavatelem, 
a podle momentální situace kupu-
jícího a prodávajícího („Třeba když 
je někdo rozjetej u beden, nechá ti 
to za míň.“). Za stovkovou náplast 
klienti v Plzni většinou platí v roz-
mezí 300 až 600 Kč. Na menším 
městě mohou být ceny až dvoj-
násobné. Klienti mají i  zkušenost, 

že pokud nemají dostatečný ob-
nos, prodejce jim odstřihne z celé 
náplasti jen proužek v  odpovídají-
cí hodnotě. Stává se, že se klienti 
na náplast složí, protože celá ná-
plast pohodlně obhospodaří něko-
lik uživatelů.

Klienti v Plzni většinou uváděli, že 
za náplasti neutratili více než 500 
Kč za den. Jejich rozpočet na drogy 
byl tedy výrazně menší, než v do-
bě, kdy užívali heroin. Ale jak po-
znamenal jeden klient: „Ve finále 

tě to stojí víc peněz než ostatní 
drogy, i  když to vypadá levnější. 
Chutná to a  člověk chce být furt 
zkouřenej, takže když můžeš, tak 
si furt dáváš.“

 ROZDĚLÁVÁNÍ 
Někteří klienti si náplast lepili na 
patro, na jazyk či pod jazyk, ně-
kteří ji žvýkali, většina se však roz-
hodla pro injekční aplikaci. Od-
střihnou si kousek náplasti, kterou 
pak dají na lžíci a nad ohněm ji za-
hřejí spolu s kyselinou askorbovou 
a vodou. Někdo však nevaří celou 
náplast, žiletkou seškrábne pouze 
lepicí vrstvu a  tu vyvaří. Jak uvá-
dí výrobce jedné z  náplastí, uvol-
ňování fentanylu z  náplasti je zá-
vislé na teplotě a účinek tepla na 
náplast zvyšuje hodnoty fentany-
lu. Vyvařování má tedy pro klien-
ty zřejmě opravdu vyšší efekt, než 
rozdělávání ve studené vodě.

Ohledně rozdělávání ještě klien-
ti zmiňovali rozdíl mezi hadrovými 
náplastmi a těmi, které jsou ve for-
mě samolepek. Ty hadrové z toho 
vycházely podstatně hůře, klien-
ty byly hodnoceny jako slabší, mu-
sejí se déle vyvařovat, a  to nejlé-
pe v naběračce. „Hadrový náplasti 

jsou na hovno, jsou slabý a blbě se 
vyvařují.“

Za absolutně nutné klienti pova-
žovali přidávání kyseliny askorbo-
vé během vaření náplasti. Citrón-
ka podle nich vytáhne z  náplasti 
účinnou látku. Podle některých to 
jde i  bez kyseliny, ale dávka pak 
není tak silná. „Je nutné přidat i ci-
tronku, jinak se nevyvaří účinná 
látka a nášleh nic nedává.“
Rozdělávání skýtá ještě jedno 
zdravotní riziko. Náplast ve formě 
samolepky je složena z  několika 
plastů a je potištěna inkoustem. To 
vše si uživatel povaří ve vodě a vý-
sledný roztok vstříkne do cévního 
systému. Někteří výrobci tam při-
dávají i sójový olej a hydrogenova-
nou kalafunu (pryskyřici). Takovéto 
koktejly už samy o sobě zdraví ur-
čitě neposlouží.

 DÁVKOVÁNÍ 
Sami klienti reflektují, že je znač-
ně obtížné určit správnou dávku. 
Většinou spoléhají na zkušenosti, 
odhad, instinkt a postupují stylem 
pokus-omyl.
Podle informací Národní protidro-
gové centrály je smrtelná dáv-
ka fentanylu 30 mikrogramů na 

kilogram. Dávka je stanovena pro 
opici (ne pro člověka) a  je pravdě-
podobně stanovena pro organis-
my bez zvýšené tolerance. Jinak 
by to příliš neodpovídalo dávkám, 
jež uvádějí naši mnohaletí opiátoví 
klienti. Z daného tedy vyplývá, že 
pro člověka vážícího 70 kg, je smr-
telná dávka fentanylu 2100 mikro-
gramů, tj. 2,1 miligramů. To je na-
příklad čtvrtka náplasti Durogesic 
50 (za předpokladu, že účinná lát-
ka je v  náplasti rozprostřena rov-
noměrně).

Při rozhovorech s  klienty se nej-
častěji objevovala odpověď, že 
stovková náplast stačí pro čtyři li-
di na den. Toto tvrzení ale, prosím, 
berte jako velmi orientační.

 NÁJEZD 
Většina klientů se shodovala, že 
při injekční aplikaci je nájezd velmi 
rychlý a  je podobný heroinovému. 
To, co u  toho zažívali, popisovali ja-
ko: pocit tepla, tlak do žaludku, po-
cit na zvracení, celkové uvolnění tě-
la, zklidnění, krásný pocit či že se jim 
nálada rázem změnila k lepšímu.
  PŮSOBENÍ 
Podle informací na wikipedii je 

fentanyl účinnější než morfin, ale 
s  kratším účinkem; účinek nastupu-
je rychle, ale také rychle odeznívá. 
Oproti morfinu je v  tom účinku in-
tenzivnější a razantnější. Morfin má 
naopak pomalejší nástup, ale poma-
leji odezní.

Většina klientů uváděla, že jim sta-
čilo dát si 1–2×denně. Stav na fen-
tanylu popisovali tak, že nemají bo-
lesti, jsou dobře zkouření, vnímají 
celkové zpomalení a  utlumení. Fen-
tanyl hodnotili jako nejsilnější opiát, 
se kterým mají zkušenosti. „U  fen-
tanylu jsi sjetej tak, že kdyby ko-
lem tebe šlo 100 slonů, tak tě to 
neprobudí.“ S  tím ale také souvisí 
silné abstinenční příznaky, kterých 
se pak člověk těžko zbavuje. „Velkej 
respekt před fentanylem, nejhor-
ší absťáky na detoxu v  Červenym 
Dvoře po asi měsíci užívání – pek-
lo!!!“

 ZÁVĚREM 
Přáli bychom klientům (i nám pra-
covníkům), aby se jim v souvislosti 
s  fentanylem dělo co nejméně ne-
gativních příhod. Snad k  tomu na-
pomůže i tento text. Vzhledem k ne-
bezpečnosti a nevyzpytatelnosti by 
bylo lepší, aby se do těchto expe-
rimentů vůbec nepouštěli a  raději 
se fentanylu úplně vyhnuli. S  ohle-
dem na  vývoj černého trhu s  opiá-
ty a opioidy, se tady možná příští rok 
znovu sejdeme u  článku k  dalšímu 
zneužívanému preparátu.
{Jiří Frýbert a Markéta Ackrmannová, 

ULICE – Agentura sociální práce}

opici (ne pro člověka) a  je pravdě-
podobně stanovena pro organis-
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rychlý a  je podobný heroinovému. 
To, co u  toho zažívali, popisovali ja-

„FeNtAnYl 
má sTeJný 

nájEzD jAkO 

hErOiN, dOsTaNe 

tě hNeD dO rAuše. 

NěKdY mám až 

úPlNě výpAdKy, 

žE nEvím, cO 
bYlO.“

„ByL nA tOm 
bRuTáLní 

oPiátOvý nájEzD, 

sIlNý, čLoVěKa 

tO pOsAdí… hOrKo, 

rAuš, tAkOvé sílY, 

žE jSeM sE mOtAl 

jAk nAlItEj, kDyž 

jSeM nEoDhAdNuL 

mNožsTví.“

Nezkrácenou verzi článku naleznete na webových stránkách www.edekontaminace.cz
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drogový bulvár
Šedesátiletý recidivista vyráběl pervitin v bunkru u Lipníku  Uherskohradišťská lékárna má deset gramů léčebné-
ho konopí  ZPOVĚĎ MATKY NARKOMANA: NEBYLA JSEM ÚPLNĚ SLEPÁ, JEN ÚPLNĚ „BLBÁ“  
Španělská policie zadržela českou plachetnici s kokainem  V ROCE 2012 UTRATILI ČEŠI ZA DROGY A PRO-
STITUCI 24 MILIARD  MLADÍK POPRVÉ OKUSIL PERVITIN A ZEMŘEL. DROGU DOSTAL K NA-
ROZENINÁM  Z pašeráků byli celníci dříve „na prášky.“ Dnes se role obrátily: soustředí se na prášky

SLOVENSKO CHYSTÁ ZMĚNU 
DROGOVÝCH ZÁKONŮ
Za jednoho jointa už by na Slovensku nemělo hrozit vězení, navrhuje ta-
mější ministr spravedlnosti Borec. Inspiroval se v Česku: připravovaná le-
gislativa počítá mj. s tím, že držení malého množství drogy by již nebylo 
trestným činem, ale pouze přestupkem, obdobně jako u nás. Podle sloven-
ského generálního prokurátora si policie nemůže zadržováním uživatelů 
drog vylepšovat statistiky a měla by se zaměřit hlavně na stíhání výrobců 
a dealerů. Materiál dostane Rada vlády k posouzení během listopadu.

LÉČBA RÁKOSKOU
Se svéráznou metodou, jak vyléčit závislost na alkoholu či drogách, přišel 
ruský psycholog Speransky z Novosibirského lékařského institutu. Dok-
tor tvrdí, že je pacienty potřeba švihat klackem po zadku, a to celkem še-
desátkrát. Kritiky, kteří mu vyčítají, že je sadista a že nejde o nic jiného 
než o bičování, odkazuje psycholog na ověřené výsledky z praxe. Jeho 
kolegyně testuje metodu na svých pacientech a účinnost potvrzuje. Při 
bičování se podle ní vylučují do mozku endorfi ny, které lidem se závis-
lostmi chybějí. Za jedno sezení s bičováním zaplatí pacient tři tisíce rublů, 
tedy asi 1600 korun.

MEDAILE
Z jihoamerického Santiaga de Chile se koncem října úspěš-
ně vrátila česká fotbalová reprezentace pro Homeless World 
Cup, letos složená především z klientů po léčbě drogové zá-
vislosti. Smíšený sedmičlenný tým bojoval na mistrovství 
světa v pouličním fotbale, kde hrají lidé bez domova, uprch-
líci nebo právě drogově závislí, v konkurenci 42 národních 
týmů. Češi nakonec skončili až na 40. místě, ale i tak slaví 
úspěch. Sportovní výsledky sice nejsou oslnivé, ale na to-
mhle šampionátu se vyhrává hlavně v životě.

PRO ČESKÝ 
FOTBAL

kOmUnItNě pReVeNtIvNí pRaCoVník
RoZhOdLi jSmE sE vás tOuTo cEsToU oSlOvIt a sEzNáMiT 
vás s pRaCoVní pOzIcí, kTeRoU v káčKu nYní zAvádímE.
KáčkO SaNaNiM Na SkAlCe jE pOsLeDní dObOu, jAk 
aSi všiChNi vímE, pOměrNě hOjNě vYužíVaNá sLuž-
bA. StEjNě jAkO vše, i káčKo pRoChází vývOjEm.

Káčko není izolovaný ostrov, ale součást komunity lidí bydlících a ži-
jících na daném místě, stejně jako jiné služby… pravda, 
ne tak specifické. Park s  dětským hřištěm ve svém 
středu je kritickým místem soužití káčka a  okolí. 

Opravdu není příjemné všude po parku nacházet binec, 
poházený toxibordel, a  nejméně ze všeho aplikující li-
di se vším, co to obnáší. Chápeme, že místa k neruše-
né aplikaci nejsou na každém kroku. Ale park, kam si 
chodí lidé odpočinout a děti si hrát na hřiště, tímhle 
místem být opravdu nemůže.

Samozřejmě, že nepořádku před káčkem si ne-
všímáme jen my a naši sousedé. Všímá si ho ta-
ké radnice Prahy 5, magistrát hlavního města, 

policie. Káč-
ko je, jako ka-
ždý, závislé na svém 
okolí. Dlouhodobě se 
potkáváme s  našt-
váním na naši službu. 

Pokud přeteče míra naštvanosti sousedů a institucí na binec kolem cen-
tra, reálně hrozí, že káčko bude muset ukončit provoz. A v dnešní době je 
velmi těžké (téměř nemožné) prosadit zřízení jakéhokoliv nízkoprahové-
ho centra kdekoliv v Praze.

V reakci na jednání s městem, ale i ze zájmu o naše okolí, jsme od 1. 9. 
2014 v K-centru přijali nového kolegu Jakuba na pozici s trochu záhad-
ným názvem „komunitně preventivní pracovník“. Pracovní pozicí reagu-
jeme na zvýšenou potřebu péče o prostředí v parku Na Skalce, na napě-
tí mezi naším centrem, sousedy i městskou částí. Jakub bude navazovat 
kontakty v  okolí centra jak s  klienty káčka, tak s  občany využívajícími 
park. Bude se s nimi bavit a zprostředkovávat vzájemné pochopení a ře-

šit nastalé komplikace. V současné době už Jakub 
chodí do parku, povídá si s klienty, navazuje 

vztahy se sousedy. Můžete se s ním potká-
vat, promluvit si. Chceme se bavit s lidmi 

nejen v káčku, ale i venku, a být součás-
tí dění v našem okolí.

Děkujeme všem, a dob-
ře víme, že jich je vět-

šina, kteří si pobyt v parku 
dokážou užít, aniž by to něko-
ho obtěžovalo.

            {SANANIM} 
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Nová vodaNová vodaNová vodaNová voda

V  Praze se nejvíce setkáváme s  lidmi, kteří ma-
jí zkušenost s tzv. katinony, většinou pod názvy 
Funky a Magico. Katinony jsou chemicky podob-

né amfetaminům. To, že jsou podobné, mimo jiné zname-
ná, že jejich účinek může být podobný, ale také i dost 

odlišný. O jejich účincích na lidskou psychiku a zdra-
votní stav se mnoho neví. Několika z  vás, kteří 
s  těmito látkami mají zkušenost, jsme se zeptali, 
jaké negativní účinky při braní těchto drog na sobě 

pociťovali. A nebylo toho málo.
Snad vám tyto informace pomohou při rozhodování, 

zda látky vyzkoušet nebo ne. Když už se proto rozhod-
nete, zvolte méně rizikový způsob aplikace než nitrožilní. 

To je totiž nejnebezpečnější způsob aplikace jakékoliv lát-
ky. Natož látky, která se pod stejným názvem často mění. 
Tak jako je tomu u Funky.

{Vojta }

Již dlouhou dobu se setkáváme s tím, že někteří z vás buď 
experimentují, nebo i dlouhodobě užívají různé nové syntetické drogy. 
Tyto látky jsou na scéně podstatně kratší dobu, než drogy „tradiční“. 
Z toho důvodu je mnohem méně známo o rizicích, která jsou s jejich 
užíváním spojená. Každý, kdo se rozhodne pro experiment s těmito 
látkami, ze sebe dobrovolně dělá takového pokusného králíka.

NeGaTiVní účiNkY 
nOvýcH sYnTeTiCkýcH dRoG

 Riziko, že vás droga vyčerpá natolik, že 
z toho zkolabujete. Jízda na Funky je 

intenzivní a náročná a může skončit návštěvou 
jednotky intenzivní péče.

 Větší počet aplikací a rychlejší poškození žil. 
Funky je levnější než pervitin, ale zároveň 

má kratší účinek. Častější aplikací si tedy více 
devastujete žíly, a zdraví celkově.

 Různé kožní obtíže (vyrážky atd.). Tělo při 
své očistě potem vylučuje řadu látek. Po 

užití Funky se člověk hodně potí a látek tedy 
vylučuje mnohem více. Proto dochází k řadě 
kožních obtíží.

 Psychózy. O neurotoxicitě Funky toho moc 
nevíme. Zprávy o intenzivních psychózách po 

jeho užití, však svědčí o její vysoké míře.

 Izolace od jiných lidí, samota. Na uživatele 
funky se řada jiných závislých dívá 

s despektem. Je to možná i proto, že po užití se 
závislý dost izoluje. Často se „hrabe v zemi“ a je 
s ním těžký kontakt.

 Silné a nepříjemné dojezdy, při nichž litujete 
mnoha věcí, které se vám v životě staly.

Nové vody mají stejný ob-
jem 10 ml, ale jsou hra-
naté a v pevnějším plas-
tu. Důvodem změny je 

pravděpodobně optimalizace vý-
robních nákladů – menší balení 
znamená pro firmu úsporu na skla-
dování a  dopravě. Navíc jsou am-
pule dělány tak, že jdou našroubo-
vat do kanylových nástavců. Firma 
B.Braun je začíná teprve distribuo-
vat, takže se možná ve vašem káč-
ku či terénu objeví až za nějaký čas.

Výhody a nevýhody, 
které se zatím ukázaly:

 Voda je oproti staršímu kulaté-
mu typu výrazně skladnější. Což oce-
ňují klienti bez domova, kteří pobíha-
jí s veškerým svým majetkem v tašce.

 Plast je silnější a tvrdší, jehlou 
jej nepropíchnete. Jehlu si tedy při na-
bírání vody neotupíte.

 Dobře se lámou.
 Odlomená ampule nejde za-

cpat červeným víčkem. Jde však za-
cpat gumičkou z  pístu. Někdy může 
lehce protékat, a je třeba gumičku za-
tlačit hlouběji. Pak jde špatně vyndat 

a musí se vydloubnout. Což je dobře, 
protože to vede k  tomu, že nepouží-
váte jednu vodu opakovaně. Po prv-
ním otevření totiž voda přestává být 
sterilní a  rychle se kazí. Na druhou 
stranu je pravda, že káčka a  stree-
tworkeři dávají jen omezený počet 
vod, a vy tak většinou nemáte novou 
vodu ke každé aplikaci.

 Problém může nastat při na-
tahování vody do stříkačky, když se 
stříkačka podtlakem přisaje k  am-
puli. Voda nejde natáhnout a  je tře-
ba ampulku zmáčknout. Někoho, kdo 
si chce rychle dát, to může vytáčet. 
To platí, pokud vodu natahujete stří-
kačkou se sundaným hrotem. Je ta-
ké možné natahovat tak, že sundáte 
jen červené víčko, a vodu natáhnete 
jehlou.
Jaké jsou vaše zkušenosti s  novými 
vodami? Sdělte je vašim teréňákům 
či káčkařům.                                   {ala}

Nové vody 
BBraun jsou 
skladnější

Otevřenou vodu lze ucpat pís-
tem a uchovat tak pro další po-
užití. To však nedoporučujeme. 
Hrozí riziko infekce při zámě-
ně vody. Otevřená voda se navíc 
rychle kazí a hrozí zimnice.

Nová vodaNová vodaNová voda
Do některých nízkoprahových služeb již dorazily nové vody od firmy B.Braun. Tato 
firma má na tento sortiment pravděpodobně monopol, protože dříve oblíbené vody 
v měkkém plastu od slovenské firmy Slovakofarma Biotika už nejsou dostupné.

Při natahování bez hrotu vzniká 
podtlak, který natažení kompli-
kuje. Je nutné ampuli zmáčknout.
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Co je v Brně 
k vidění a k zažití? 
Za návštěvu samozřejmě sto-
jí, i v očích našich dotázaných, pří-
rodní krásy a památky, jako je Ma-
riánské údolí, Prýgl (přehrada), 
Stránská skála anebo centrum 
města, Špilberk a Petrov. Tam ta-
ky shodou okolností můžete nara-
zit na místní uživatele a  třeba se 
dozvědět něco víc o  brněnském 
folklóru. A  na večer pak padlo do-
poručení vyrazit na party, třeba 
na Flédu, do Perpeta, na Favál, na 
disko do Bastily nebo Two Faces.

Kromě zábavy bývá potřeba 
řešit i praktičtější věci. Kde se 
dá zadarmo nebo levně najíst? 
A co hygiena a oblečení? 
V Brně fungují denní centra na Ar-
mádě spásy (Mlýnská 25) nebo na 
charitě (Bratislavská 58). „Jako no-
vej můžeš desetkrát využít jídlo 
a  sprchu.” (Zdenek). V Káčku na 
Vídeňské 3 se můžete osprcho-
vat a  přes pořadník si i  vyprat. 
V sobotu si můžete přijít pro nášup 
na Moravské náměstí v 15.30, kde 
rozdávají jídlo lidi z  Food Not 
Bombs. Ještě jeden konkrétní tip: 

„Na ulici Masná (u  azyláku) ve 
všední dny v  15.00, hodně porcí, 
svoz zbytků z restaurací a z jíde-
len.” (Luky)

Kam jít, pokud 
si budete chtít dát?
Asi platí to, co všude jinde – lep-
ší to řešit v klidu a v teple. V cen-
tru a  kolem hlavního nádraží se 
dají najít placené veřejné záchod-
ky, WC v  obchodních centrech 
nebo hospodách a  hernách. Při-
tom se ale určitě vyplatí nebu-
dit nežádoucí pozornost. „Člověk 

nesmí vypadat podezřele, prostě 
být slušně oblečený, nevykrou-
cený." (Zdenek). A  hlavně: „Ne-
smíš se tam seknout!“ (Luky). Ven-
ku se to taky dá, ale přilákává to 

pozornost strážců pořádku. Sa-
mozřejmě po sobě nesmíte ne-
chat bordel. Použitých stříkaček 
se zbavíte a nejsnáz seženete čis-
tý u teréňáků (Společnost Podané 

ruce – 776 377 734, každý všední 
den od 13.00 do 19.00). Mimo tuto 
dobu seženete stříkačky v lékárně 
na České a v non-stop lékárně na 
Kobližné.

A  jedno obecné doporučení pro 
pobyt „pod vlivem“: „Pokud je to 
na vás vidět, tak se nepohybovat 
po centru a nelézt do barů – vy-
hazovači pak prudí.” (Bob)

Budou se hodit i  tipy, kam si mů-
žete zajít na internet nebo si na-
bít telefon. Dobíjecí kiosky jsou ve 
Velkém Špalíčku a  v  Letmu, kde 
mají k  dispozici i  nabíječky s  růz-
nými typy konektorů. Veřejný in-
ternet města Brna najdete na Zel-
ném trhu, v knihovnách je placený, 
ale bez omezení stránek.

A kde se dá bezpečně přespat?
Podle spousty dotázaných ne-
ní nejlepší nápad si jen tak někde 
zkusit lehnout. Najít fajn místo jde 
bez známých těžko. V Brně se ale 
dá vybrat z klasických ubytoven. 
A spaní se dá ještě řešit, podobně 

jako hygiena a  jídlo, v  noclehár-
nách na Armádě spásy nebo na 
Charitě.

Pokud budete potřebovat lékař-
ské ošetření, u měnších poraně-
ní a  komplikací zajděte do Káč-
ka (Vídeňská 3, každý všední den 
10.00–16.00). S vážnějšími zraně-
ními nebo zdravotními komplika-
cemi (třeba zhoršující se abscesy, 
záněty, horečka, flegmóna atd.) 
se vydejte do Úrazové nemocni-
ce Na Ponávce 6, která funguje 
non-stop s klasickou i zubní po-
hotovostí. Někdy se prý dá i bez 
občanky a kartičky pojišťovny, ale 

rozhodně se nevyplatí na to spo-
léhat.

A jestli jsou v Brně nějaký typic-
ký podělávky? „Vymění ti buch-
nu s  pervitinem za jinou." (Petis) 
A pak klasiky: „Dej mi peníze a po-
čkej tady. On nemá rád nový lidi.“ 
(Luky) Jedna zkušenost za všech-
ny: „Dávat pozor, často je tu ná-
hražka, může vypadat i  chutnat 
stejně jako pervitin, říkaj tomu 
‚Kočky‘. Bylo mi po tom dost špat-
ně.“ (Zdenek)

{brněnští teréňáci}

Žít � noŽít � no
„Na ulici Masná (u  azyláku) ve 
všední dny v  15.00, hodně porcí, 
svoz zbytků z restaurací a z jíde-

Asi platí to, co všude jinde – lep-
ší to řešit v klidu a v teple. V cen-
tru a  kolem hlavního nádraží se 
dají najít placené veřejné záchod- nesmí vypadat podezřele, prostě pozornost strážců pořádku. Sa-

ruce – 776 377 734, každý všední 
den od 13.00 do 19.00). Mimo tuto 
dobu seženete stříkačky v lékárně 
na České a v non-stop lékárně na 
Kobližné.

A  jedno obecné doporučení pro 
pobyt „pod vlivem“: „Pokud je to 
na vás vidět, tak se nepohybovat 
po centru a nelézt do barů – vy-
hazovači pak prudí.” 

Budou se hodit i  tipy, kam si mů-
žete zajít na internet nebo si na-
bít telefon. Dobíjecí kiosky jsou ve 
Velkém Špalíčku a  v  Letmu, kde 
mají k  dispozici i  nabíječky s  růz-
nými typy konektorů. Veřejný in-
ternet města Brna najdete na Zel-
ném trhu, v knihovnách je placený, 
ale bez omezení stránek.

A kde se dá bezpečně přespat?
Podle spousty dotázaných ne-
ní nejlepší nápad si jen tak někde 

Nákup drog: Nejčastější do-
poručení bylo klasicky nedat pe-
níze předem z  ruky, zkontrolo-
vat, ověřit všemi smysly (hlavně 
ochutnat), až pak zaplatit. Ta-
ky padala doporučení, vyhýbat 
se při nákupu celé oblasti Cejlu, 
často se tam šmelí.

Kontakt s policií: Všichni 
místní doporučovali slušné cho-
vání, s  čímž samozřejmě sou-
hlasíme i  my. Taky zachovat 
klid, nenechat se vyprovokovat 
a  nebýt agresivní. „Druhá stra-
na se chová jako zrcadlo. Když 
se chováš hezky, taky se cho-
vá slušně. Nebejt drzej. Nevěřit, 
když něco slibujou.” (Luky), „Ze 
začátku můžou bejt drsný, když 
se chovám normálně, začnou 
se taky chovat normálně." (Bob)

Kontakt s revizory: 
Předem se dívat, jak kdo na-
stupuje, hlídat si přední a zad-
ní dveře. Pak se ale doporuče-
ní rozcházela, každý navrhuje 
jiné řešení, takže záleží na vás, 
jakou strategii zvolíte. 

„Zdrhat nemá cenu, bavil jsem 
se s nima slušně, narovinu, ne-
chali mě jít.” (Petis), „Utýct, jít 
pryč. Když tě chytne, vystoupit, 
odejít, nemaj právo tě zastavit.” 
(Luky)
Někdy může pomoci lékařská 
zpráva nebo doklad o  hmot-
né nouzi. „Nechal mě bejt, ani 
jsem nemusel nakonec lékař-
skou zprávu rozkládat celou.“ 
(Zdeněk)  Anebo jednoduché 
řešení: „Cestovat po Brně pěš-
ky.” (Onka) Nakonec zas tak 
velké město to není.
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Podle spousty dotázaných ne-

dá vybrat z klasických ubytoven.

UŽITEČNÉ KONTAKTY
KÁČKO je na adrese Vídeňská 3, nejbližší zastávka je Poříčí, 
dostanete se tam z  Hlavního nádraží tramvají č. 2 a  z  České 
tramvají č. 5 a  č. 6. Otevřeno je každý všední den od 10.00 do 
16.00, mimo první středu v  měsíci. Telefon je 543 249 343. Na 
individuální konzultaci se můžete objednat na čísle 775 889 919.

TERÉŇÁKY zastihnete každý všední den od 13.00 do 19.00, ve 
čtvrtek a v pátek až do 22.00. Kde ve městě se zrovna nachází, zjistíte 
na čísle 776 377 734, na kterém si taky můžete domluvit výměnu.

                                   V Brně, stejně jako ve většině měst, můžete narazit na otevřenou i uzavřenou 
drogovou scénu. Oproti pražské scéně je tu na černém trhu podstatně méně substitučních látek (subutex, 
metadon, aj.). Pokud patříte mezi příznivce tohoto typu látek, doporučujeme se před cestou do Brna 
předzásobit. Mluvili jsme s našimi klienty o tom, co by poradili člověku, který bere drogy, přijede poprvé do 
Brna a nikoho tu nezná. Vznikl z toho takový malý „Průvodce uživatele po Brně”.
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s PES UŽ NENÍ VĚC
Nejvýznamnější a  dlouho připra-
vovanou změnou je jistě fakt, že 
pes přestává být z  pohledu prá-
va věcí a  stává se živou bytostí. 
Zákoník praví, že: „Živé zvíře má 
zvláštní význam a  hodnotu již ja-
ko smysly nadaný živý tvor. Živé 
zvíře není věcí a ustanovení o vě-
cech se na živé zvíře použijí ob-
dobně jen v rozsahu, ve kterém to 
neodporuje jejich povaze.“ (§ 494)

Tímto posunem jsme se koneč-
ně přiblížili legislativě západních 
sousedů a pro psy a další jiná do-
mácí zvířata to má prokazatelné 
přínosy. Například v tom, že týrá-
ní zvířete již není vnímáno jen jako 
přestupek, ale trestný čin. Pacha-
teli pak kromě tučné pokuty mů-
že hrozit i  trest odnětí svobody. 
Lze tedy usuzovat, že si to někte-
ří „tyrani“ rozmyslí, než vezmou 
na svého psa hůl, nebo ho strčí do 
klece a utýrají k smrti hladem.

s ZTRACENÍ A NALEZENÍ
Dalším bodem je změna práva 
v  případě ztráty a  nalezení psa. 
V právnickém jazyce jde o pozby-
tí a  nabytí vlastnických práv. Zá-
kon stanovuje nálezci povinnost 
vrátit zvíře tomu, kdo ho ztratil 
nebo jeho vlastníkovi. Stejně jako 
dosud, má nárok na úhradu nut-
ných nákladů a  nálezné. Pro ná-
lezce platí, že nelze-li z okolností 
poznat, komu má být věc vrácena, 
a nepovažuje-li se věc za opuště-
nou, oznámí nálezce bez zbyteč-
ného odkladu nález obci, na jejímž 
území byla nalezena, zpravidla do 
3 dnů.

Oproti létům minulým se ovšem 
zkrátily lhůty pro vlastníka zvířete. 
Dříve měl vlastník 6 měsíců na to, 
aby se o  ztracené zvíře přihlásil. 
Nyní má pouze 2 měsíce. Zvláštní 
je rozdílné právní postavení dvou 
subjektů – nálezce nebo útulek 
(fyzická či právnická osoba): po-
kud pes zůstane u nálezce, musí 

ho původní majitel dohledat a při-
hlásit se o něj do 2 měsíců, skon-
čí-li pes v  útulku, má na to do-
bu dvojnásobnou, tedy 4 měsíce. 
Nálezce nabývá vlastnické právo, 
útulek oprávnění se zvířetem vol-
ně nakládat.

{Hana}

1. lEdNa 2014 vStOuPiL v pLaTnOsT nOvý 
ObčaNsKý zákOník a zMěNy v něm oBsAžEné 
sE dOtýkAjí jAk pSů, tAk jEjIcH mAjItElů.

1. lEdNa 2014 vStOuPiL v pLaTnOsT nOvý 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A PSI

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.: 543 249 343
Po–Pá 10–16, první
středy v měsíci zavřeno

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 9–17

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.: 482 713 002,
775 624 246
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
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
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
St, Čt, So, Ne 15–19.30
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
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