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Není nic víc posilujícího než být zdravý, spokojený a nahý. Kdy jste se naposledy podívali 
na své tělo v celé jeho kráse? Myslím tím doopravdy - pokusili se ho přijmout takové, 
jaké je, se vším, co se na něm během vašeho života otisklo. Je to neuvěřitelné, ale celý 
náš život je na našem těle podepsán. Zobrazuje nejrůznější zranění, nemoci, operace,  
celou drogovou kariéru, doby depresí a dětských strachů, těhotenství a cokoliv dalšího. 
Kruhy pod očima vyobrazí, že už jste několik dní nespali, jizvy na rukou spousty vpichů do 
žil, barva kůže v jaké jsme kondici. Tělo ale vykresluje i ty krásné chvíle, kdy jsme pro sebe 
udělali něco užitečného a cítili se šťastní, odpočinuli si, dobře se vyspali, dali si horkou lázeň 
nebo se dobře najedli. Vše, co pro naše tělo děláme, se do něj ukládá, následně se zrcadlí 
ven a není se za co stydět. Takový je zkrátka váš osobní příběh, a pokud ho dobře znáte 
a učíte se ho přijímat, můžete se rozhodnout, jaký další směr mu dáte a jak jednou skončí.
Mnozí z vás utrácejí spoustu peněz za drogy, abyste zapomněli na to, jak vaše tělo vypadá  
či co vše už má za sebou. Mnoho z vás taky prostě zkouší „co naše tělo vydrží“, a že je toho 
opravdu dost. Tato Dekontaminace je o poznání našeho těla, péči o nás samotné a otiscích na 
našem těle. Nebojme se občas být sami se sebou nazí, bez drog, make-upu a vnímejme se zevnitř  
i zvenku. Pozorujme své nitro s pocity, těmi příjemnými i méně příjemnými. Zkoumejme,  
kdo jsme a proč, protože jedině tak se můžeme změnit dle toho, jak se chceme cítit.

–Nikol–

Richard: „Ruka. Měl jsem absces a drén jednou v životě.  
A to mě bolelo hrozně.“
Petr: „Když mě frajer skopl z eskalátoru. Měl jsem dvakrát přeražený nos, 
byl jsem celej rozbitej. Musel jsem do Motola. Nejvíc mě asi bolel absťák, 
kterej jsem dostal. Z Motola jsem pak jel rovnou do Bohnic.“
Tomáš: „Fyzicky nejvíc bolej zuby, a psychicky mě nejvíc bolela smrt mámy.“
Martina: „Nejvíc mě bolel tenhle rok, s jedním chlapem. Jsem s ním  
a přitom nemám žádnou oporu. Žádná jistota nikde.  
To mě nejvíc bolí.“

Pavel: „Největší bolest je přiskřípnout si pinďoura do zipu.“

Honza: „To nejhorší jsem zažil, když jsem se probudil po 14 dnech z kómatu 
po bouračce. Všechno mě strašně bolelo. Nejhorší bylo, že to nebylo nic 
konkrétního, bolelo mě celý tělo, taková neohraničená bolest. Jako kdybych 
byl svázáný v řetězech, úplná agónie. Taky mi píchali morfin.  
Od té doby mám snížený práh bolesti.“

Markéta: „Největší bolestí je doteď zážitek, když mi policajti zastřelili psa.  
Z toho je mi stále úplně úzko, když si na to vzpomenu.“
Kristýna: „Momentálně mě bolí ruka, ale nejvíc v životě mě bolely zuby.“
Pavel: „Největší psychickou i fyzickou bolest jsem zažil se ségrou. Je to 
totiž dvojče. Měli jsme stejnou nemoc, ale ona to vzdala. Já tu léčbu zvládl, 
ale ona ne. Taky bolí šťourání drátem do holenní kosti, to nejde umrtvit. 
Psychicky mě pak bolelo, když jsem ležel v nemocnici, nevěděl, co se mnou 
bude, a nade mnou stálo konzilium doktorů a sester a bavili se stylem,  
jak budu postiženej, a já nemohl nic. Ten stud byl hroznej.“
Michal: „Já jsem naštěstí nikdy nic hroznýho neměl. Ale občas mě bolí 
hodně silně hlava. Mívám migrény.“
Roman: „Největší bolest byla vytahovat při bouračce svoji ženu z auta.  
Taky bolí trojklanný nerv a dutiny.“
Maruška: „Nejvíc bolí zuby.“

–KRCK–

Co vás nejvíc bolelo?

ANKETA
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Napsat, že paraziti jsou opravdu zvláštní skupinou 
organismů, by bylo klišé, ale je tomu skutečně tak. Někdy se 
mezi parazity počítají všechny organismy působící infekce, 
tedy i houbová onemocnění, bakterie a především všechny 
viry. Nicméně v užším smyslu jsou jako „praví“ paraziti 
chápáni pouze zástupci tří velkých skupin organismů, kteří 
infikují obratlovce včetně člověka. Patří sem členovci 
(zejména parazitičtí zástupci hmyzu a roztočů), dále 
parazitičtí červi neboli helminti a třetí skupinu tvoří 
mikroskopičtí prvoci. Právě těmito „pravými“ parazity se 
budeme zabývat v následujícím textu.

Paraziti, tak jako i další aspekty v naší společnosti, zažívají vlny zájmu a 
popularity a také období jistého zapomenutí. Zatímco v osmdesátých 
a devadesátých letech minulého století se o parazitech skoro vůbec 
nemluvilo, v současnosti je zájmem o parazity čím dál tím častější. 
Mimochodem, letos byla za boj s parazity udělena i Nobelova cena, 
což je poprvé za posledních sto let. Důsledkem tohoto zájmu je však  
i parazitofóbie, dříve téměř neznámá, a paraziti se rovněž stávají centrem 
pozornosti alternativní medicíny.

Stačí slovo parazit nebo cizopasník jen nahlas vyslovit a většina lidí  
se rázem zhnuseně otřese. Pod tímto pojmem si totiž snad každý vybaví 
odpudivě vypadající tasemnici nebo jiného parazitického červa. Ačkoli  
je tasemnice opravdu nevzhledná a mít ji v těle není příjemná 
představa, obavy z ní jsou spíše přehnané. Navíc paraziti nemusí vždy 
u svých hostitelů působit vážné zdravotní komplikace a často o jejich 
přítomnosti ani nevíme. Například většina dospělých lidí má ve vlasových  

a chlupových váčcích drobné roztoče trudníky (Demodex spp.), vedle 
toho až pětina dospělé populace hostí ve svém těle prvoka toxoplasmu 
(Toxoplasma gondii) a ve své zažívací soustavě bychom objevili řadu 
podnájemníků, kteří si zde žijí, aniž by vyvolávali jakékoli obtíže. Škodit 
někdy začnou až ve specifických situacích, například při oslabení imunity.

Proč se lidé podvedome bojí více parazitu, než ostatních 
infekčních agens? Vysvětlení této zdánlivé anomálie souvisí 
především s velikostí. Představa, že se v nás množí viry nebo bakterie, 
není zdaleka tak děsivá, protože tyto patogenní organismy jsou extrémně 
drobné a nejsou pouhým okem viditelné. Zatímco u parazitů se již 
dostáváme na hranici viditelnosti. Dokonce i u cizopasníků platí, že ti malí, 
jednobuněční, obecně vzbuzují méně obav než parazitičtí červi nebo 
členovci. Přitom se jedná pouze o dojmovou, iracionální stránku našeho 
vnímání, protože z objektivního  pohledu jsou mnohem nebezpečnější 
právě jednobuněční zástupci, kteří mají na svědomí miliony lidských životů. 
A tak paradoxně platí, že čím větší a odpornější je parazit, tím větší hrůzu 
u svých lidských obětí vyvolává, a to bez ohledu na skutečné zdravotní 
nebezpečí. Pravděpodobným vrcholem hnusu je právě tasemnice kroutící 
se v našem střevě, nebo larvy tzv. myiázních much, které se vyvíjejí v naší 
kůži. A přitom ani jeden z těchto parazitů nás neohrožuje na životě.

S jakými parazity se mužeme nejčasteji setkat  
v rizikových skupinách obyvatel, zejména pak u lidí bez 
domova či obyvatel ruzných squatu? Tato místa se vyznačují 
jednak snazším a častějším přenosem různých patogenů včetně klasických 
cizopasníků a dále pak i vhodnými podmínkami pro výskyt a vývoj různých 
ektoparazitů. Squaty, ale i špatně udržované ubytovny a noclehárny jsou 
ideální pro množení a následné šíření štěnic, které však naštěstí mezi 
lidmi nepřenášejí žádné infekční onemocnění. Nízké hygienické podmínky 
rovněž nahrávají šíření vší, a to nejen neškodných vší hlavových, vázaných 
svým výskytem pouze na hlavu, ale i nebezpečnějších vší šatních, žijících 
všude tam, kde nosíme oděv. Jejich riziko spočívá v možném přenosu řady 

Paraziti a jejich vnímání onemocnění, která se naštěstí již mnoho let na našem území nevyskytují. 
Nicméně výskyt vší šatních by měl podléhat preventivnímu zásahu a 
maximální snaze o jejich likvidaci.
Dalším nepříjemným ektoparazitem jsou blechy, jejichž výskyt je 
umocněn častým soužitím se psy a kočkami. Současné byty jsou pro vývoj 
blech poměrně nepříznivé, vzhledem k nedostatku organického detritu a 
nízké vzdušné vlhkosti. Naopak ve squatech nacházejí blechy, a to nejenom 
psí a kočičí, ale i jinak vzácné „lidské“ blechy obecné, ideální podmínky. V 
našem prostředí sice nehrozí přenos moru, nicméně může dojít k přenosu 
riketsióz a bartonelóz. Navíc jsou blechy mezihostitelé psích tasemnic.
Tím se dostáváme k parazitům psů a koček, z nichž některé druhy jsou 
přenosné i na člověka. Kromě již zmíněných blech se můžeme nakazit 
různými helminty. Tasemnice psí se u člověka vyvine jen výjimečně, 
zatímco například psí a kočičí škrkavky nebo mnohem vzácnější 
měchovci jsou paraziti často přenosní i na lidi. Vajíčka těchto parazitů jsou 
zvířecími hostiteli vylučována trusem a mohou kontaminovat pozemky 
v okolí squatů, pole, záhony, nebo i dětská hřiště. Právě proto je nutné 
pravidelně své miláčky odčervovat, a to dvakrát až třikrát ročně. Rizikem 
je i vzteklina, která však není parazitárního původu, a navíc se na našem 
území již delší dobu nevyskytla, přesto je očkování proti ní stále povinné.
Dalším nebezpečným parazitem jsou klíštata, a to zejména při častějším 
pohybu a pobytu v přírodních či polopřírodních lokalitách. Bohužel,  
i městské parky, a zejména pak příměstská zeleň včetně téměř všech 
pražských lesů, jsou plné klíšťat, která mohou být infikována viry klíšťové 
encefalitis nebo bakteriemi působícími lymskou boreliózu. Z dalších 
nemocí přenášených klíšťaty na našem území jmenujme babesiózu, 
ehrlichiózu (anaplasmózu) a zejména v jihovýchodní části státu i tularémii 
(tzv. zaječí nemoc).
Blízký tělesný kontakt lidí, zejména těch, kteří příliš nedbají o hygienu, 
s sebou může nést i nebezpečí přenosu dalších parazitárních nemocí.  
Z nich nejčastější bývá svrab, působený drobným roztočem zákožkou 
svrabovou, která je specifickým lidským parazitem, a proto se jí 
můžeme nakazit pouze od jiného člověka. Ačkoli je svrab typické infekční 

onemocnění, k jeho přenosu většinou nestačí pouze letmý a krátkodobý 
fyzický kontakt. Projevy svrabu se mohou výrazně odlišovat v závislosti 
na úrovni hygieny, ale i podle individuální reakce a imunitní odpovědi 
nakaženého člověka. Vzhledem k častým kožním obtížím u cílové skupiny 
pacientů, je nutné vždy provést diferenciální diagnostiku. V tomto případě 
je třeba hledat výskyt drobného parazita zákožky svrabové. Tak bezpečně 
odlišíme svrab od ostatních kožních chorob, a můžeme aplikovat vhodnou 
léčbu.
Samostatnou kapitolou jsou sexuálně přenosná parazitární onemocnění, 
ovšem ta jsou čím dál tím vzácnější. K nejznámějším patří trichomonóza 
(původcem je prvok bičenka poševní) a přenos munek, což je třetí 
druh lidských vší, v tomto případě vázaných na pubické ochlupení.
Náš výčet můžeme ukončit parazity přenosnými vodou a jídlem. 
Toxoplasmóza pravděpodobně nebude v cílové skupině o mnoho častější 
než v běžné populaci. Nicméně nižší hygienické podmínky mohou být 
příčinou častějšího výskytu některých strevních prvoku, jako jsou 
různé améby (měňavky) nebo lamblie (Giardia), které mohou vyvolávat 
průjmová onemocnění. Do stejné skupiny náleží i kryptosporidióza, která 
je však více vázána na venkovské oblasti s hospodářskými zvířaty.

Na úplný závěr bychom měli zmínit tzv. oportunní infekce, někdy 
označované jako infekce příležitostné. V našich tělech můžeme hostit celou 
řadu podnájemníků – od virů přes bakterie a houby, až po různé parazity. 
Jejich přítomnost sice není našemu tělu nijak prospěšná, ale v normálním 
stavu ani nijak neškodí. Ovšem tato rovnováha mezi námi a našimi 
podnájemníky se může porušit například oslabením imunity. K potlačení 
naší imunity může dojít mnoha způsoby – specifickou imunosupresivní 
léčbou některých onemocnění, jindy v souvislosti s chirurgickými zákroky, 
nebo následkem imunosupresivních onemocnění (např. AIDS), ale  
i celkově špatným zdravotním stavem spojeným se stresem či podvýživou.

Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
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1. V těle má zdravý člověk dohromady:
a) jednu ledvinu
b) dvě ledviny
c) tři ledviny

2. Drogy se v mozku navazují:
a) na receptor
b) na rezistor
c) na regulátor

3. Co je to „bercák“?
a) berní úřad
b) bercový vřed - hnijící místo u kotníku na noze
c) hazardní hra podobná hře „vrhcáby“

4. Co je „kobercák“?
a) dělník v továrně na koberce
b) menší bercák vedle hlavního bercáku
c) puchýř od šoupání po koberci 
    
 
5. Co je „píštěl“ ?
a) minulý čas průběhový od slova „pištěl“
b) kanálkový otvor ve tkáni
c) obsluha orchestru mající na starosti flétny

6. Játra při mechanickém poškození:
a) dorůstají
b) nedorůstají
c) tvrdnou

7. Krev toxikomanů je:
a) špinavá
b) řídká
c) červená

8. Endokarditida postihuje zejména:
a) jabloňové květy (kornatění slupky)
b) srdeční chlopně (chuchvalce bakterií)
c) karetní hráče (poslední karta ve hře – „end card“)

9. Podkožní vši jsou:
a) velice odolné – neexistuje účinný lék
b) představy nevyspalých perníkářů
c) kříženci zákožek a muněk

10. Žloutenka typu D se vyskytuje:
a) jen v metru, trasa D
b) jen u dětí
c) jen se žloutenkou typu B

Jistě jste se ve svém okolí, nebo přímo u sebe, setkali s nějakým 
parazitem, který se přiživuje na účet druhých a znepříjemňuje  
jim život. Řeč je o svrabu, blechách, vších a dalších potvorách,  
které se u nás v Čechách vyskytují a mohou se u vás objevit.
V první řadě je důležité si uvědomit, že něco jako Scarabeus z filmu 
Mumie, který vám zaleze pod kůži a cestuje po těle, v Čechách 
neexistuje. Mezi parazity, kteří se pod kůží objevit mohou, a projeví 
se většinou jako svědivá vyrážka, patří hlavně roztoči – u nás je 
nejrozšířenější svrab, tedy Zákožka 
svrabová (Sarcoptes scabiei)  
a trudníci – Trudník tukový 
(Demodex folliculorum) a Trudník 
mazový (Demodex brevis). O tom, 
zda jde právě o tyto parazity, nebo 
jinou vyrážku, musí rozhodnout 
lékař, kterého se nebojte navštívit. 
Dalšími z nejčastějších kožních 
parazitů jsou klíšťata a vši.
Druhou skupinou jsou živočichové, 
kteří mají původ úplně jinde než 
v říši živých organismů. Jsou to 
živočichové z říše fantazie. Přesněji 
řečeno živočichové, které někdo 
cítí a vidí, zkrátka které halucinuje 
v důsledku užívání drog při stavu 
známém jako toxická psychóza. 
Halucinování drobných zvířat  

se v odborné terminologii říká mikrozoopsie.
Toxická psychóza může být vyvolána užíváním pervitinu, kokainu, 
halucinogenů, ale také marihuany a alkoholu. Po vysazení užívané 
látky mnohdy sama odezní. Někdy ale také nemusí,  
a tehdy je zapotřebí vyhledat pomoc lékaře – psychiatra, který 
rozhodne o způsobu léčby. V počátku toxické psychózy si většinou 
dotyčný ani jeho okolí neuvědomují, že se začíná dít něco,  
co je způsobeno užíváním drog, a z lehké nedůvěřivosti k ostatním 
může plynule přejít až k pocitu spiknutí všech osob proti ní, 

sluchovým halucinacím, kdy  
si o dotyčném všichni povídají, 
pomlouvají ho, policie mu 
odposlouchává mobil  
a dostane se do situace,  
kdy může být nebezpečný 
sobě i svému okolí.
Jestliže tedy jedete 
několikadenní jízdu, nespíte, 
nejíte, zvyšujete dávku 
a začínáte být například 
nedůvěřiví k přátelům, zkuste 
se zamyslet nad tím, jestli 
byste si neměli od perníku dát 
pauzu dřív, než se rozhodnete 
svých přátel zbavit, tak jako 
toho brouka pod kůží.

–Vojta–

Brouci pod kuží a v hlave      Zábavný tělovědný test pro toxikomany                        
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Mnoho z vás trpí 
hepatitidou C a o 

léčbě ani neuvažuje. 
Proč? „Mají to přeci 

všichni a jsou v pohodě.“ 
Úplně tak to však není. Co se 

děje s tělem, když játra pomalu 
selhávají? Co pro své tělo můžete 

udělat? Na to jsme se zeptali MUDr. 
Jana Dvořáka, vedoucího infekčního 

oddělení ve FN Motol.

Mám hepatitidu C (VHC) několik let a nikdy 
jsem to neřešil. Mám ještě možnost začít  

s léčbou?
Ano, možnosti tu jsou. V podstatě každý s chronickou 

VHC by měl být léčen. Nejprve 
je ale nutné podrobnější 

vyšetření – především odběry krve.  
V každém případě je nejlepší to řešit co 

nejdříve a nenechat onemocnění dospět 
do pokročilých fází.

Co mi může hrozit, pokud 
nebudu VHC léčit?

Neléčená chronická žloutenka C zkracuje život.  
Hrozí jaterní cirhóza a selhání jater, případně zhoubný 

nádor jater.
Co to přesně znamená, když se řekne finální hepatitida? 
Jak poznám, že mi hrozí?
Termín finální hepatitida se nepoužívá. Neléčená 
chronická hepatitida postihne játra natolik, že se nakonec 
rozvine jaterní cirhóza. Funkční jaterní tkáň je nahrazena 
nefunkčním vazivem a játra přestávají fungovat. Jsou 
přitom veledůležitý orgán. Bez jejich správného fungování 
nemůže člověk fungovat a při selhání jaterních funkcí, 
tedy při terminálním stádiu jaterní cirhózy, člověk umírá. 
Časné příznaky těžkého jaterního poškození člověk na sobě 
ani poznat nemusí. Spíše se to odhalí při vyšetření krve  
a ultrazvuku jater.
Jaké jsou příznaky a průběh jaterního selhání?
Příznaků je celá řada. Dochází k otokům dolních končetin, 
nárůstu objemu břicha – tzv. ascites, krvácivým projevům. 
Nakonec dochází k poruše vědomí, komatu a smrti.  
Co mohu dělat, jestliže se u mě příznaky projeví? Mám 
ještě šanci na vyléčení?
Pokud je chronická žloutenka typu C zachycena až ve fázi 
jaterní cirhózy, šance na vyléčení se dramaticky zmenšuje. 
Přichází v úvahu léčba novými preparáty (přímo působícími 
antivirotiky), nezřídka je ale nutná transplantace jater.
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Jak taková léčba probíhá?
Klasická léčba chronické VHC dvojkombinací ribavirinu a interferonu trvá 6–12 měsíců, záleží  
na různých faktorech. Pokud je jaterní onemocnění pokročilejší, úspěšnost této léčby prudce 
klesá a v některých případech je již tato kombinace kontraindikovaná. Jedinou fungující léčbou 
pak je tzv. bezinterferonová léčba novými přípravky, je však velmi nákladná a toho času  
tak špatně dostupná. U některých „cirhotiků“ se musí provést transplantace jater. Jestliže 
však užíváte drogy, pijete alkohol a nehodláte abstinovat, nová játra vám nikdo nedá.
Co může zhoršit průběh onemocnění?
Průběh chronické hepatitidy zhoršuje hlavně konzumace alkoholu a nedodržování 
dietních opatření, kdy je nutné se vyvarovat tučných jídel a přepalovaných 
tuků.
Mohu v těchto stadiích onemocnění užívat nějaké drogy?
Užívání drog samozřejmě také patří k faktorům, které průběh nemoci 
zhoršují a komplikují léčbu samotnou. Proto je nutná abstinence 
nebo případně substituční léčba. Užívání drog je kontraindikací 
transplantace jater.
Jak dlouho mohu žít, jestliže mi játra začínají selhávat?
To lze opravdu jen těžko předvídat, hrubě odhadnuto 
týdny až měsíce.
Je nějaký způsob, jak se vyhnout jaternímu 
selhání? Jak ho oddálit, když žiju „na drogách“?
Jediným způsobem, jak zabránit těžkému 
postižení jater a jejich selhání při cirhóze, 
je léčba chronické hepatitidy. Život na 
drogách tuto léčbu znesnadňuje, 
někdy znemožňuje. Budiž to tedy 
jeden z důvodů, proč drogy 
přestat užívat.

Děkuji za rozhovor.
–Nikol– 
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Péče o telo )(                              )(Zdravá kůže, zdravé nohy, zdravé ruce. Zdravá játra, ledviny, srdce. 
To by měly být hlavní zdravotní zájmy ČLOVĚKA UŽIVATELE. 

Přinášíme dvě stránky praktických rad, kterak o tělo pečovat.

JATERNÍ ÚNAVA
Projevy: nechutenství, slabost, nevolnost, 
bolesti hlavy, pálení očí, zhoršení zraku, závady 
kožní, bolesti v pravém podžebří, zvracení, 
někdy změna barvy kůže.
Důvod: nedostatek vody, přebytek škodlivin, 
chybění přiměřeného odpočinku, infekce 
vlivem stylu života.
Pomoc: pravidelné testování, popíjení vody, 
dobré dýchání (masáž jater bránicí), dezinfekce 
závadných potravin. Užívání vitaminu C, 
třezalkového čaje, Silymarinu = ostropestřec 
mariánský. Smích, zpěv, broukání, zlepšování 
nálady.

LEDVINOVÁ ÚNAVA
Projevy: bolesti v bedrech, slabost kloubů, 
šlach, svalů, únava, nechutenství, poruchy 
sluchu – hučení, pískání v uších, poruchy 
močení.
Důvod: nedostatek vody, přebytek škodlivin, 
příliš mnoho stresu, zima na záda.
Pomoc: popíjení doušků vody po celý den, 
opásat bedra šálou, svetrem, pásem. Brusinky, 
banány, med. Čaj ze zlatobýlu. Pěstování 
projevů lásky k někomu druhému (ledvina je 
párový orgán).

SRDEČNÍ NEPOKOJ
Projevy: bušení srdce, nepravidelný rytmus, 
nepohoda v hrudníku, únava, malátnost, 
celková sešlost, otoky nohou, nemožnost 
zůstat vleže, kašel, horečky, třesavky, zimnice, 
šedavěfialová barva kůže.
Důvod: uštvané srdce po pervitinových 
jízdách, umrtvené srdce po opiátech a jiných 
tabletách, krev plná jedů, odřená výstelka cév 
a srdečního vnitřního tzv. endotelu, deformace 
srdečních chlopní po aplikaci tablet do žil.
Pomoc: nemocnice, razantní změna životního 
stylu. Je-li nemocné srdce, je nemocné 
všechno!

–MUDr. Renata Školoudová– 

KŮŽE JAKO VIZITKA
Vzhled vaší kůže prozradí, jak to vypadá uvnitř těla.

Okamžitý vliv na stav kůže má:
• kvalita potu = kvalita krve, z níž pot vzniká
• stav jater
• stav střevního systému, zvláště tlustého střeva
• stav mozku

Pro zdraví kůže potřebujete:
• popíjet během dne více vody (min. 2 litry)
• dobře dýchat, okysličovat se, promasírovat nádechem a výdechem 

vnitřní orgány těla a střevní kličky
• krátce před aplikací drog vypít alespoň půl litru vody (ochucené,  

jak chcete, nejlépe citronem)
• po užití drog typu pervitinu užívat jako lék banány, želatinu
• po aplikaci opiátů vzít jako lék kiwi, pomeranč, grep
• snažit se o hezké myšlenky,  o dobrou náladu
• sprchovat se a mýt si vlasy, masírovat kůži hlavy

ZDRAVÉ KONČETINY
Pečovat o končetiny znamená pečovat o jejich cévní a nervový systém.

Nejčastější nemoc končetin – miliaria pustulosa, profunda,  
rubra – zánětlivá ložiska okolo potních žláz okrouhlého tvaru  
s puchýřkem, strupem, hnisem v centru, úporně svědivé.
Důvod: hustý lepivý jedovatý pot odvodněného uživatele, který zcela 
uzavře vývod potních žláz na povrch kůže.
Pomoc: pití vody před aplikací drog, prodyšné oděvy, péče o kvalitu 
užívaných drog, filtrování, sprchování, čerstvý vzduch. Pozor na dlouhé 
pervitinové jízdy!Ichthoxyl mast, Ondřejova mast, antibiotika.

Abscesy
Důvod: netrpělivost, aplikace narychlo, chybné místo, tenká céva, 
špinavá dávka, celkový odpor cévního systému k aplikaci do žil. 
(Podrobně i s obrázky na str. 16!)
Pomoc: klid, trpělivost a včasná příprava dobré dávky se vyplatí! Nejprve 
chladný  až ledový obklad. Obklady s protizánětlivou mastí (Ibalgin duo, 
Ondřejova mast). Pro otevření abscesu Višněvského balzám. Chirurgie. 
Antibiotika.

Bércové vredy
Důvod: chronická zátěž cévního systému, který nestačí zpracovat denní 
příliv jedů. Tkáním končetin chybí kyslík a živiny, odumírají, kůže se 
ztenčuje a otevírá brány pro vstup infekce do podkoží, kde mikrobi 
zakládají svá obydlí a parazitují na svém nositeli. Drogy, unášené krví, 
doslova otravují cévní stěny a ničí je.
Pomoc: dostatečné pití vody a ředění jedovaté krve, péče o kvalitu 
užívaných drog, filtrování. Posilování cévního systému – mávání nohama, 
mávání rukama, svírání malých míčků, masáže paží i lýtek. Péče o dobrý 
stav mízních uzlin v tříslech. Promazání končetin gelem z dubové kůry, 
kaštanovým gelem. Otevřené defekty dezinfikovat, převazovat, přikládat 
obklady s mastmi podle  stavu ran a podle rady zdravotníků. Přiměřeně 
odpočívat s nohama v úrovni sedací.Invalidní cévní systém se uzdravuje 
razantní změnou životního stylu (detox, vězení, léčebny). Léčení je vždy 
dlouhodobé.
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Při slově zácpa si nemohu nevybavit herce 
EwanMcGregora v oblíbeném filmu Trainspotting, kterak 
běží s rukou v zadku do zapadlého baru v Edinburghu, aby 
konečně ulevil svým střevům. A pak se střemhlav vrhá do 
záchodové mísy, která je… jak to říct… silně znečištěná, 
aby vylovil svůj málem ztracený opiátový čípek. 
Ano, je to nadsázka, účelem scény je však poukázat na 
zoufalství, které závislost na opiátech přináší. 
Zácpa je s opiáty silně spojena. Uživatelé těchto látek 
dobře ví, jak umí být nepříjemná. Zároveň však pro 
uživatele syntetických opioidů nemusí být ničím známým. 
Chronickou zácpou můžete trpět z různých důvodů. 
Špatná strava, málo pohybu, malý příjem tekutin či stres 
a jiné psychické problémy. 

Co nazýváme zácpou?
O zácpě mluvíme tehdy, když vyprazdňování probíhá 
zřídka a s obtížemi, během týdne máme stolici méně než 
třikrát, stolice je příliš tvrdá, nedokážeme se najednou 
zcela vyprázdnit, nebo mezi dvěma stolicemi uběhne více 
než 48 hodin.

Není pravda, že za pravidelnou stolici je považováno 
pravidelné vyprazdňování (defekace) jednou denně. 
Je třeba si uvědomit, že vyprazdňování přímo souvisí s 
příjmem potravy a tekutin. Pokud je příjem velmi nízký, 
stolice nepřichází několik dní. Stejně tak je důležité 
sledovat i příjem tekutin. Stolice se totiž skládá ze 75 %  
z vody. Zbylých 25 % tvoří nerozložená vláknina, 
anorganické látky, bílkoviny,tuky a mrtvé bakterie. 
Pro chronickou zácpu jsou stěžejní dva parametry: 
nepravidelnost (nejde o četnost) a bolestivost. 

Riziko zácpy
Největší komplikací zácpy je skutečnost, že odpady 
metabolismu, které normálně odchází se stolicí, se 
hromadí a přestupují zpět do krve. S krví se pak dostanou 
k různým vnitřním orgánům, které poškozují. Poškozeny 
jsou hlavně srdce, ledviny, játra a slinivka.

Chronická, navracející se zácpa zvyšuje riziko vážného 
onemocnění střev. Může vyprovokovat vznik zánětu, 
polypů, hemeroidů nebo i nádorů. Při dlouhodobé 

zácpě se může obrátit směr pohybu stolice – ta pak 
pak nesměřuje ke konečníku, ale pohybuje se opačným 
směrem a může být i vyzvracena ústy. Po jídle může 
docházet k nucení na zvracení.

Co s tím?
Léčba závisí na tom, jak zácpa vznikla a jestli je chronická 
nebo jednorázová. Jednorázová zácpa se dá řešit 
projímadly (čaje, minerální vody, tabletky, čípky, kapky). 
Je třeba přesně dodržovat instrukce na příbalovém letáku 
a řídit se doporučenými dávkami. U krátkodobých obtíží 
stačí i pouhé zvýšení příjmu tekutin a dostatek pohybu.

Zácpa chronická by se naopak projímadly řešit neměla, 
alespoň ne bez konzultace s lékařem. Neuváženým 
používáním by mohlo dojít k poškození střevní stěny a 
způsobit tak „obrnu“ střeva, které pak už nereaguje na 
jakoukoliv léčbu.

–Hana–

ZácpaFunky
Zácpa je zdravotní obtíz, kterou casto 
ani nevnímáme. Méne ci více se s ní ale 
potkal kazdý. At uz to bylo vlivem 
stravy, zivotosprávy, léku nebo drog. 

V posledních vzorcích syntetického 
stimulantu, který se v Praze prodává 
pod označením Funky, byl zjištěn 
katinon Alfa-PVP (α-PVP). Alfa-PVP 
(zkratka pro hrozně vyhlížející název 
α-pyrrolidinovalerophenone)  
je kathiontový derivát podobný 
pirovaleronu a MDPV (zkratka pro další 
šílený název methylenedioxypyrovalerone), 
což jsou vlastně syntetické stimulanty, 
účinkem podobné pervitinu. Jde o látku 
nebezpečnou, v důsledku jejíhož užívání  
lze i zemřít.

V Evropě bylo za poslední dva roky zaznamenáno 
140 hospitalizací uživatelů drog, kteří tuto látku 
užili a měli z toho vážné zdravotní potíže. 101 z nich 
(81 mužů a 20 žen) je po smrti. 23 zemřelo přímo 
na předávkování α-PVP, 26 úmrtí má přímou příčinu 
v požití (šlehnutí) α-PVP, 4 úmrtí mají nepřímou 
souvislost (autonehoda atd.), a u 48 lidí se příčina 
úmrtí nedá definitivně určit, nicméně v krvi jim 
plavalo Funky. Průměrný věk mrtvých byl 36 let.

Intoxikace α-PVP může mít závažné zdravotní 
důsledky, což dokládá jeden příklad z Austrálie. 
Čtyřiačtyřicetiletý muž s dlouhou drogovou kariérou 
si injekčně aplikoval α-PVP, které mu donesla jeho 

žena. Krátce poté se celý svlékl donaha, přeskočil 
ostnatý drát nějakého hlídaného objektu a tam 
rozbil okno. Zatímco ho pacifikovala ochranka, 
dostal infarkt. Přivolaní záchranáři jej přes tři 
minuty oživovali, což se jim nakonec povedlo, a 
muž byl odvezen v bezvědomí do nemocnice. Po 
příjezdu mu, mimo jiné, byla naměřena vysoká 
tělesná teplota (40 °C) a menší metabolický 
rozvrat. Lékaři do něj napumpovali 5 litrů studené 
vody (stejné, jako dostáváte od teréňáků), a tím se 
jeho stav znormalizoval a dokonce začal reagovat. 
Následně byl převezen na JIPku. Po 24 hodinách 
mu ovšem začal pomalu otékat mozek a bezvědomí 
se prohloubilo. 43 hodin po intravenózním užití 
α-PVP zemřel na otok mozku. V krvi měl pouze 
α-PVP a žádnou jinou drogu.

Alfa-PVP se v Evropě začalo hojně užívat již v roce 
2011, a to nejčastěji v podobě prášku. Většinou se 
pašuje z Číny, takže jej celníci zabavují na letištích 
např. ve Španělsku, Norsku a Anglii. V roce 2015 
bylo takhle zachyceno přes 280 kilogramů. K nám 
do Česka by se pravděpodobně mohlo dostat z 
Norska, přes Polsko, kde se tabletuje a potom 
posílá přes hranice. Alfa-PVP je v ČR nově na 
seznamu zakázaných látek.

–Zadek–

Kde Alfa-PVP je Co tam dElá

Srdce   Zvýšený tep, zúžení žil, nepravidelnost tepu, infarkt

Celé tělo   Rozšíření zornic, zvýšená teplota, zvýšený krevní tlak

Svaly   Křeče, záškuby, otoky, třesavka, nekontrolované pohyby

Hlava   Agitovanost, halucinace, panika, paranoia, úzkost, nespavost, nechutenství,
   deprese, sebevražedné myšlenky, agresivita (násilí na sobě a na svých blízkých)

time
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Abys byl zdravější, musíš být občas i zdrženlivější: rozkoši zřídka čiň zadost, 
však o zdraví pečuj co nejvíc. Užívání drog přináší spoustu radosti, slasti 
 a uspokojení. Našemu tělu však mnohdy nepřináší nic dobrého. Podívejme 
se malou klíčovou dírkou, co může braní drog našemu tělu přinést. Také není 
od věci si připomenout hodiny přírodovědy.

Lidské telo klícovou dírkou

Oči:
 zrakové halucinace, bolest, 

poruchy zraku

Cévní systém:
žilní nedostatečnost, žilní 
trombóza, hluboké žilní infekce

Muž: poruchy erekce, neplodnost, pohlavně 
přenosné infekce

Kůže:
akné, potničky, 
infekce, abscesy, 
flegmóny, 
bércové vředy

Žena: poruchy menstruačního cyklu, 
neplodnost, potrat, předčasný porod, pohlavně 
přenosné infekce

Svaly:
bolest, svalová 
slabost,  
degenerace

Kosti: 
řídnutí kostí

Pohlavní orgány: 

Nos:
 poškození sliznice, bolest nosní 

přepážky, ztráta čichu

Ústa a zuby:
zápach z úst, zubní kazy, záněty, 
bolest a vypadávání zubů

Plíce:
záněty plic, otok plic, plicní embolie, 
rakovina plic, zástava dechu

Játra:
 hepatitidy, tvrdnutí jater, jaterní 

cirhóza, rakovina jater, jaterní selhání

Slinivka břišní:
 podvýživa, poruchy hladiny cukru v 
krvi, zánět a rakovina slinivky břišní

Střeva:
 zácpa, průjem, záněty, 

neprůchodnost střev, rakovina

Ledviny:
 infekce, ledvinové selhání

Srdce: 
zvýšený krevní tlak, poruchy srdečního 
rytmu, infekční endokarditida, infarkt, 
srdeční selhání a zástava

Jícen:
 pálení žáhy, 

jícnové varixy

Žaludek:
 záněty, 

žaludeční vředy
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„Konzelín ani filtry nepotřebuju. Po deseti 
letech braní jsem neměl ani jeden absces.”  
Uplyne několik měsíců. „Nemáš takovou tu 
dobrou mastičku? Dělá se mi absces.”
A tak je to pořád dokola. 

Že někdo při braní jehlou ještě neměl absces, 
je spíš štěstí. Zkušení potvrdí, že pár let to bez 
abscesů opravdu funguje. Časem však tělo podléhá 
opotřebení, a jak jistě víte, u toxíků se opotřebuje 
několikrát rychleji. Celkový zdravotní stav nic moc, 
imunitní systém nestíhá odolávat neustálému 
útoku všelijakých bakterií. Žíly přestávají dávat. 
Na jeden nášleh je potřeba deset i více vpichů, 
a každý další vpich je dveřmi pro tisíce bakterií 
čekajících na svou šanci. Nepomůže ani šipka do 
bazénu plného Heparoidu. Přitom stačí, když se 
toxík bude mýt mýdlem, používat desinfekci před 
vpichem, a filtrovat nástřel.

Co je ten absces?
Česky se mu taky někdy říká hlíza, ale to spíš nikde 
neuslyšíte. Jde o ohraničenou infekci způsobenou 
převážně bakteriemi, které žijí na kůži. Tvar má 
hlízovitý - kulový či šišatý. Nejčastěji se u toxíků 
setkáváme s abscesem podkožním. Bakterie 
přicestují na jehle, která je na sebe nalepí při 
průniku kůží. Pokud se jehla používá opakovaně, 
bakterie žijící na zbytcích krve a vody ve stříkačce 
se při opakovaném vpichu rády usadí ve tkáních 
podkoží, případně vycestují krví kamkoli po těle.  
V místě, kde se bakterie usídlí, založí kolonii. Tu 
se snaží organismus zničit. Kolonii obestaví jakousi 
zdí, která vytvoří pouzdro. Do něj začne imunitní 

systém pumpovat bílé krvinky. Ty začnou bakterie 
ničit a požírat. Díky tomuto boji se začne pouzdro 
plnit hnisem, což je směs živých a mrtvých 
bakterií, jejich odpadních produktů, odumřelé 
tkáně a mrtvých bílých krvinek.

Jak poznám, že se mi dělá absces?
Rozpoznat absces v zárodku není příliš složité. 
Obvykle v místě vpichu začne kůže červenat a 
lehce natékat. Později je cítit pod kůží bulka, která 
bývá na omak bolestivá. A zvětšuje se. Místo je 
zarudlé, ale jen v okolí abscesu. Proto se o tomto 
zánětu hovoří jako o ohraničeném.

Jak se ho zbavit?
Pokud je absces blízko kůže, vytvoří se takzvaný 
píštěl zakončený bílou šešulkou. Když šešulka 
praskne, píštělem vyteče nevábně vonící obsah 
abscesu ven. Někdy je však hlouběji ve tkáni, a je 
potřeba vytvořit píštěl chirurgicky. To znamená, 
že je tkáň nad abscesem naříznuta, aby mohl hnis 
vytékat. Někdy se do říznutého abscesu vkládá 
drenáž, aby se tkáň neuzavřela moc brzy. Pak by se 
mohl absces obnovit, nebo se změnit ve flegmónu 
- neohraničený zánět nutný léčit antibiotiky.

Absces jinde než v místě vpichu?
Je překvapením mnohých toxíků, že se jim udělá 
absces jinde než tam, kam si dávají. Vysvětlení je 
snadné. Bakterie se při vpichu neusadí pod kůží, 
ale jsou spolu s nástřelem odneseny krví. Krev 
je pak libovolně roznáší po těle. Kde se infekce 
uchytí, vznikne zánět. Obvykle jsou první na ráně 
plíce. Ale abscesy se dělají také v játrech, ledvinách 
či mozku. Bohužel tyto abscesy nejsou vidět, proto 
se na ně někdy přijde až ve chvíli, kdy prasknou. 
Vytečou do břicha či hlavy, a způsobí otravu krve. 
Léčba takového stavu je dost obtížná, proto se na 
takové skryté abscesy také bohužel umírá. 

–TRMX–

Absces známý neznámý

• Nejúčinnější je přestat brát jehlou, nebo aspoň jehlu výrazně omezit. První dávku si nastřelit a pak 
se dokrmovat v případě pika třeba kapslemi, nebo přicucávat subáč.

• Při užívání jehlou dbát na důslednou hygienu míst v okolí vpichu. Tekoucí voda, mýdlo. Nejen 
například loketní jamka, ale celá paže! Mít umyté také obě ruce s vyčištěnými a ostříhanými nehty.

• Před vpichem používat desinfekci. Konzelín je dostačující, ale musí se použít správně. To znamená 
před vpichem. Tím se zničí bakterie v bezprostřední blízkosti vpichu. Konzelín použitý po vpichu je 
zbytečný, neboť bakterie si to již štrádují napříč organismem. 

• Důsledně filtrovat. Každý nepřefiltrovaný kousek smetí je ideálním dopravním prostředkem pro 
bakterie. Navíc pevná částice dokáže cévy poranit. V místech poranění se bakterie uchytí mnohem 
lépe.

• Nedávat si výplach. Výplachy jsou zoologicku zahradou bakterií a prvoků. Těžko hledat v toxi světě 
něco odpornějšího a infekčnějšího.

• Nepoužívat opakovaně stejnou jehlu. Opakované používání jehly, včetně té vlastní, zvyšuje riziko 
vzniku abscesu. Tupá jehla dobře rozorá tkáň. Namnožené bakterie ve zbytcích krve a vody z 
předchozího použití se tak dobře ve tkáni uchytí.

Jak se abscesu vyhnout?

Po vyprázdnění hnisu se vytvoří defekt, 
který je třeba pravidelně převazovat.

Po vyprázdnění hnisu se vytvoří defekt, 
který je třeba pravidelně převazovat.

Absces s rozvíjející se flegmónou je nutno řešit na chirurgii 
a léčbou pomocí antibiotik.

Dobře převazovaný absces je zhojen jizvou.Poté co absces praskne, vytéká spousta hnisu.
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Co vydrží lidské tělo

Nový rok je za dveřmi a vy, jakožto ma-
jitelé psů, dobře víte, že tenhle svátek 
je pro psy snad nejhorším dnem v roce. 
Všechny ty ohňostroje, dělobuchy a pe-
tardy pejskům nedělají dobře, protože 
mají mnohonásobně lepší sluch než lidé. 
Jsou znepokojeni hlukem, různými zvu-
ky, pachy. Někteří psi mají z ohňostrojů 
doslova paniku. Je možné jim konec roku 
nějak zpříjemnit?

Nejsnadnější a zároveň nejlepší je se psem být ne-
ustále v kontaktu. Nenechat ho v době bujarých 
oslav o samotě. Konejšit ho, hladit ho. Ideální by 
bylo psa na vypuknutí reje připravovat už od rána. 
Dobře ho vyvenčit, nakrmit, postarat se o jeho 
dobrou náladu.

Dalším bodem je místo pobytu. Samozřejmě by 
bylo nejlepší, kdybyste se psem byli co nejdál od 
středu dění (od pyrotechniky a lidí). Pokud se ale 
rozhodnete být i na Silvestra někde v centru měs-
ta a v centru oslav, přivažte si svého pejska raději 
na vodítko. Na Nový rok je v ulicích a lesích nej-
více ztracených psů, kteří v panice prchali několik 
kilometrů a už nenašli cestu domů. Městské útulky 
tradičně po Novém roce praskají ve švech.

Někteří psi mají s dělobuchy špatné zkušenosti. 
Tito bývají při Silvestru naprosto v panice. Trpí ob-
rovským strachem. V hrůze a šoku jsou dezorien-
tovaní, mají snahu bezhlavě utéci a skrýt se. Jejich 
stres se může obrátit až v agresivitu. Pokud jsou 
venku, snaží se dostat ke svému pánu, demolují vý-
běhy. Pokud jsou doma, ničí nábytek, pod který se 
snaží schovat. Nezapomeňte, že pes nechápe, proč 
je kolem tolik hluku, a že má navíc mnohem citlivěj-
ší uši než člověk.
Jestliže se psovi „podaří“ utéci, čeká na něj nebez-
pečí v podobě aut. Spousta pejsků právě na Silvest-
ra skončí svůj život pod koly aut. Kardiaci nebo ex-
trémně citliví psi mohou důsledkem silného stresu 
a nezvládnutého strachu dokonce uhynout.

Někteří majitelé klidní své psy mechanicky, tzn. po-
dávají jim léky. Jsou 3 nejznámější varianty:

• Homeopatika – jsou asi nejšetrnějším léčivým 
přípravkem. Účinkují ale velmi individuálně.

• Veselé feromony – odpařovače psích (DAP) 
feromonů, které mají za úkol navodit u cílové 
skupiny zvířat dobrou náladu. Tento odpařo-
vač se dává do zásuvky alespoň 2 týdny před 
Silvestrem a je k dostání u veterinářů.

• Sedativa – sedativa určená psům, lze pořídit 
výhradně na předpis veterináře.

Tak tedy šťastný nový rok!
–Hana–

Bez vzduchu – Zdravý člověk by měl být 
schopen zadržet dech zhruba na minutu. U 
většiny lidí začnou mozkové buňky odumírat 
po 3 minutách, 5 minut bez přísunu vzduchu 
bývá fatálních. Rekord drží dánský potapěč  Stig 
Severinsen, který vydržel na jeden nádech v 
bazénu přesně 22 minut.

Bez jídla  – Dospělý člověk může vydržet 
bez vody více než týden (dost záleží na okolní 
teplotě), bez jídla i dva měsíce. Rekordmanem, 
který nejedl celých 123 dní a přežil, je Charles 
Robert Ncnabb -  hladovku držel ve vězení, pil 
pouze vodu a kávu. 

Bez krve – Dospělý muž má v těle asi 4-6 litrů 
krve, žena zhruba 4-5 litrů. Životu nebezpečná je 
náhlá ztráta krve v objemu přes 1,5 litru. Pokud 
krvácíte pomalu a máte štěstí, může tělo přežít i 
se 40% ztrátou.

Bez spánku - Je důležité říct, že nespaním se 
umřít nedá - když bude váš organismus naprosto 
vyčerpán, tak prostě usnete. Při vědeckých 
experimentech vydrží účastníci bdít osm až deset 
dnů, rekord drží student Randy Gardner, který v 
roce 1965 vydržel nespat 264 hodin – tedy 11 dní 
(bez podpůrných prostředků).

Teplota - Normální teplota lidského těla se 
pohybuje mezi 36,4–36,7 °C. Zdraví ohrožující 
je horečka 42 °C, při 35 °C naopak dochází k 
podchlazení. Při 32 °C většina lidí kolabuje, při 20 
°C se zastaví srdce. Byl však zaznamenán i případ, 
kdy člověk přežil s teplotou 13 stupňů.

Tlak - Bezpečná hloubka pro potápění bez 
přístroje je 15 metrů, tlak a bolest pocítí 
netrénovaný člověk už v hloubce 3-4 metrů. 
Známým rekordmanem v nádechovém potápění 
je Herber Nitsch, zvládl hloubku 214 metrů.

Hluk - Limit snesitelné hlasitosti pro lidské ucho 
činí 160 decibelů (šepot je zhruba 20 dB, křik cca 
90 dB). Už při 125 dB, což je hluk startujícího 
letadla, může dojít k protržení ušního bubínku. 
Zvuková hladina nad 190 dB pak může zabít.

10 kilometrů – takový pád přežila v roce 
1972 při havárii letadla jugoslávská letuška Vesna 
Vulovičová. Drží tak světový rekord ve volném 
pádu bez padáku. Z nejvyšší výšky do bazénu se 

pak dobrovolně – a s cílem přežít - vrhl Olivier 
Favre. Skočil z 54 metrů (Petřínská rozhledna je 
jen o 10 metrů vyšší). 

16 promile alkoholu v krvi naměřili v 
roce 2010 muži, který ukradl dodávku s 16 ovcemi 
v jižní Africe. Přestože většina lékařů vám řekne, 
že smrtelná hranice jsou tři promile, případů, 
kdy lidé přežili i s více než deseti promile, bylo 
zaznamenáno nespočet.

9000 – tolik piercingů měla v roce 2012 v 
těle Elaine Davidson, zdravotní sestra z Brazílie. 

Rekord drží již od roku 2000, tehdy její tělo 
zdobilo jen 462 piercingů.

634 kg vážil nejtěžší člověk světa, Jon Brower 
Minnoch. V roce 1978 se oženil s padesátikilovou 
Jeannette, a drží tak i rekord v manželství s 
nejvyšším váhovým rozdílem partnerů. Přestože 
během života dokázal shodit neuvěřitelných 419 
kg, zemřel Jon ve 41 letech. 

122 let a 164 dní se dožila nejstarší žena na 
světe, Francouzka Calmentová. Nejstaršího muže 
Jiroemona Kimura z Japonska přežila o 110 dní.

Co tě nezabije, 

to tě posílí… 

Rachejtle

–Olga–
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   CENA ZA SMRT   

Co se děje po smrti s duší, zatím nikdo 
nevíme. Co se ale děje s tělem, to víme. 
S mrtvým člověkem se běžně loučíme 
na pohřbu. Tělo je poté celé uloženo do 
rakve a pohřbeno, či spáleno a uloženo 
do urny. Ta se pak většinou ukládá buď 
také do hrobu, nebo na speciální místo 
na hřbitově. Je také možno člověka 
rozptýlit na tzv. rozptylových loučkách. 
To vše má na starosti pohřební služba, 
která si za to také účtuje nemalé peníze.

Úloha pohřební služby začíná převozem 
mrtvého těla a končí samotným aktem 
uložení těla. Dle dnešních cen stojí levnější 
pohřeb (v tzv. ekonomické verzi) okolo  
15 000 Kč. Pohřební služby pak nabízejí 
různé varianty, třeba pohřbení bez obřadu. 
Také nabízejí splátkové kalendáře, tudíž  
je možno mít pohřeb na splátky.
Co se však děje s člověkem, který nikoho 
nemá, či o něj nikdo nejeví zájem? Je to 
smutné, ale jsou i takoví lidé. Nejvíc právě  
v komunitě lidí bez domova a také mezi 
lidmi beroucími drogy. Kdo je pohřbí?  
O takto zemřelé lidi se stará stát. 
Rozhodujícím faktorem je místo úmrtí. 
A je jedno, zda dotyčný zemřel v parku či  
v nemocnici. V případě úmrtí v nemocnici 
je totožnost známá, mrtvému se podvazuje 
brada, překřižují ruce na hruď. Poté se veze 
na patologii. V případě, že dotyčný zemřel 

venku, veze se tělo na patologii a je nařízena 
soudní pitva pro zjištění příčiny úmrtí. Čeká 
se 96 hodin, a pokud se neozvou příbuzní, 
uvědomí se městský úřad, v jehož oblasti 
dotyčný zemřel. S pomocí policie se pak 
následující 4 dny hledají pozůstalí.
Nemá-li člověk nikoho, platí zde institut tzv. 
sociálního pohřbu, který zaplatí obec. Jde 
o pohřeb žehem bez obřadu. Ten provádí 
pohřební služba. Ta si také nechává urnu, 
kterou 1 rok skladuje ve svých prostorách. 
Kdyby se v té době někdo po zemřelém 
sháněl, musí jít na úřad a urnu si vyžádat, 
ale musí pohřeb obci zaplatit. Majitelem 
urny je totiž obec. Neobjeví-li se do roka 
nikdo, pohřební služba ukládá popel do 
společného hrobu na místo, které má  
k tomu určené.
Je důležité zmínit, že sociální pohřeb  
je určen lidem, které opravdu nikoho nemají 
a ne lidem, kteří na to nemají (těm pohřební 
služby nabízejí splátkové kalendáře). Stát 
poskytuje jednorázovou sociální dávku 
nazývanou pohřebné. Pohřebné je určené 
nezaopatřenému dítěti, které pohřbívá 
rodiče či rodičům (nebo osobě), která 
pohřbívá nezaopatřené dítě za podmínky, 
že zemřelá osoba měla trvalý pobyt v ČR. 
Pohřebné je v tom případě 5 000 Kč.
Naše babičky bývaly zodpovědné a většinou 
si na pohřeb samy šetřívaly. 
A co vy, máte našetřeno?                     –KRCK–

Infekční endokarditida je život ohrožující 
onemocnění srdeční chlopně. Jestliže 
aplikujete injekčně drogy, máte teploty, 
zimnice a třesavky, vždy byste měli 
pomýšlet na možnost endokarditidy, jelikož 
na začátku onemocnění nemusíte mít 
žádné jiné příznaky.

Jak vzniká endokarditida
Nejčastější příčinou je bakterie 
Staphylococcus aureus, která se hojně 
vyskytuje na povrchu kůže. Principem 
vzniku je poškození povrchu srdeční 
chlopně a přítomnost bakterií v krevním 
oběhu. Při injekčním užívání dochází 
k poškození chlopně nerozpuštěnými 
částečkami drog, které „obrušují“ její 

povrch. Nesterilním vpichem nebo 
nečistou drogou dochází k zanesení infekce 
do krve. Na poškozené chlopni se postupně 
začne utvářet tzv. vegetace. Zde je ideální 
prostředí pro zachycení a množení bakterií, 
které přivádí krev do srdce. 

Jak to poznám
Poměrně náhle se objeví vysoké horečky, 
zimnice a třesavky. Mohou se objevit 
i dechové potíže a kašel. Stává se,  
že do nemocnice přicházíte pozdě, s již 
rozvinutými komplikacemi – těžkou sepsí, 
známkami krvácení do kůže, záněty plic 
a dalšími komplikacemi. V tomto případě 
může být chlopeň již těžce postižená 
a hrozí vám selhání srdce. Často je 
nevyhnutelná operace. 

Jizva na hrudi aneb léčba
I v případě nejasných příznaků vždy 
vyhledejte pomoc na interním či infekčním 
oddělení. Nemějte strach přiznat, že jste 
uživatelem drog. Není to důvod, aby vás 
odmítli vyšetřit. Jestliže bude podezření na 
endokarditidu, odeberou vám krev, nasadí 
antibiotika a provedou další vyšetření 
srdce. Až dle výsledků se rozhodne, zda je 
potřeba operace. Ta bývá nutná,  

pokud  selže léčba antibiotiky (trvá 
zpravidla 6 týdnů a po celou tu dobu 
pacient dostává vysoké dávky antibiotik 
injekčně). Po přeléčení a zahojení 
endokarditidy jsou důležité 
pravidelné kontroly, protože nadále 
existuje výrazně vyšší riziko další 
endokarditidy (tzv. recidivy či relapsu). 
Například při zubních zákrocích se musí 
krátkodobě užívat antibiotika, aby bakterie 
procházející z dutiny ústní do krve znovu 
neinfikovaly dříve postiženou chlopeň. 
Pokud dále pokračujete v nitrožilním 
užívání drog, riziko recidivy je výrazně 
vyšší. Takové stavy mnohdy nelze operovat, 
antibiotická léčba selhává a nemocní 
umírají. 
–Nikol–

EndokardiTida zase a znovu…
Infekční endokarditida je celkem 
vzácná, ne však u uživatelů drog. 
Každý, kdo berete jehlou -  
a především tablety - jste ohroženi. 
Ti z vás, kteří jste endokarditidu 
měli a jste tu stále s námi, máte 
štěstí. Pokud ale pokračujete  
v injekčním užívání, riskujete, že ji 
dostanete znovu, a tentokrát už to 
opravdu přežít nemusíte.
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Pánové prominou, následující řádky patří především 
ženám. Máte zrcátko? A co vidíte? Je vám obraz  aspoň 
trochu podobný? Nebo máte na obličeji namalovanou 
cizí tvář, ze které se občas něco odrolí nebo uloupne. 
Všeho moc škodí a o make-upu to platí dvojnásob. 
Ikdyž je jeho hlavní funkcí maskovat nedokonalosti, 
není rozumné vytvářet nedokonalost z make-upu. 
Nikdy by neměl upoutat pozornost. Máte být vidět vy, 
nikoli  „perfektní“ maska oranžových odstínů. Pokud 
potřebujete schovat skutečně něco ošklivého, vrstvení 
make-upu většinou nepomůže (a taky to na obličeji 
moc dlouho nevydrží). Zkuste korektor, pro oraniště 
většího rozsahu speciální krycí make-up.
Pamatujte také na to, že dle mnoha průzkumů preferují 
muži tzv. přirozenou krásu, tedy tváře bez nánosů 
třpytek a zbytečně výrazných barev. Takže pokud se 
nechystáte na mejdan, kde to bez duhového outlooku 
nejde, s líčením to nepřehánějte. Vypadat nenalíčeně 
může být taky umění. Jak už věděl sám Calvin Klein: 
„Nejlepší je vypadat přirozeně. Bez make-upu to 
ovšem nejde.“

Základem je pravidelná péče 
Zdravě a krásně chce vypadat každý. Dámičky 
v touze po věčném mládí utrácejí za návštěvu 
kosmetických salonů horentní sumy měsíc co měsíc, 
leckomu „normálnímu“ přetékají nejrůznější krémy 
a nefunkční balzámy v koupelně z poliček. Každý 
někdy slyšel, že o pleť je třeba pečovat, jenže stejně 
má většina z nás k porcelánové tvářičce daleko. 
Kouzlo krásné pleti totiž tkví v tom, že ať už si na 
obličej plácáme cokoli, chce to dělat S ROZMYSLEM 
a především PRAVIDELNĚ. Rozmyslem míníme např. 
to, že na suchou pokožku neaplikujeme přípravky 
určené pro pleť mastnou (tedy suchou pleť nesušíme, 
ale naopak hydratujeme), pravidelně znamená, že 
to děláme každý den. Čistit obličej bychom si měli 
dvakrát denně, rozhodně však každý večer. Každý! 
Ikdyž člověk sotva stojí na nohou. Zároveň ale i zde 
platí, že nic se nemá přehánět – příliš častá péče 
nesvědčí nikomu (neustálé odmašťování lesknoucích 
se čel a nosů ve finále pleti spíš škodí) a zanedbanou 
péči nezachrání ani deset nejkvalitnějších přípravků, 
které vyzkoušíte při návštěvě drogerie.

Dnes seženete krém prakticky na cokoli. Jeden 
rozjasňuje, druhý sjednocuje, další zmatňuje. 
Speciální séra jsou proti vráskám, pigmentovým 
skvrnám, zarudnutí. Netrpíte-li nějakou kožní 
vadou, neřešte (trpíte-li, řešte s dermatologem – 
odborníkem na kůži). Obecně si vystačíte s něčím na 
čistění a něčím na vyživení (hydrataci). A jednou za 
čas to chce peeling!
Čisticí mléka,gely a vody zbavují pleť nečistot, jako je 
nadbytečný maz, odumřelé buňky, make-up a drobný 
bordel z ovzduší. Pomáhají zabraňovat ucpávání 
pórů a zklidňují pokožku. Praktické, ikdyž dražší a 
pro pravidelné používání poněkud neekologické 
jsou jednorázové čistící ubrousky, které leckdy 
obsahují i nějakou vyživující složku. Na vyčištěný 
obličej aplikujeme (hydratační) krém. Chrání před 
nečistotami a předčasným stárnutím, zároveň by 
měl zajistit hebkost a vláčnost. I mastný obličej 
třeba hydratovat! Vybírejte přípravky bez olejů, 
pro problematickou pleť, které regulují nadměrnou 
tvorbu mazu.

S výrobky s tímto označením se v posledních letech 
roztrhl pytel. Souvisí to zřejmě s tím, že jednou  
z nejčastějších příčin nedokonalé pleti jsou ucpané 
póry (alespoň tedy dle producentů většiny těchto 
kosmetických zázraků). A nekomedogenní krémy 
póry neucpávají. Jsou tak vhodné především pro 
problematickou a mastnou pleť, která má sklon 
k tvorbě pupínků a černých teček. Neucpávající 
seženete i make-up.

Kosmetické minimum Make-up nebo maskování?Naučte se vyslovovat: 
Nekomedogenní

Být krásný
• Pozornost si zaslouží především obličej, krk a dekolt. Tedy místa, která obvykle nechrání příliš oděvu a 

zároveň je jejich pokožka citlivější, než třeba ta na rukou. 
• Ikdyž naše babičky nedají dopustit na mýdlo a niveu, doba pokročila a do minimální výbavy pro  péči o pleť 

patří čistící voda či gel a hydratační krém.
• Kosmetiku vybíráme s ohledem na typ pleti. Základní dělení: mastná (problematická), suchá a smíšená. 

Existuje samozřejmě i tzv. normální pleť, nicméně jejich šťastných majitelů není v populaci mnoho.
• Tvář třeba čistit každý den, ideálně dvakrát. A nezáleží na tom, zda jste se ráno stihly nalíčit, nebo ne. 

Odstranit před spaním nečistoty z obličeje je základ. Nejste-li u svého zrcadla a toaletních potřeb, umyjte 
si obličej aspoň vlažnou vodou.

• Základem každého dobrého make-upu je dobře hydratovaná pleť. Pod make-up vždycky patří krém! A pod 
krém vyčištěná pleť. Není nic horšího než se pořádně neodlíčit a na rozmazaný obličej napatlat další vrstvy 
make-upu. Nejenže to většinou nevypadá dobře, ale kůže pod nánosy nedýchá a špína se hromadí.

• S množstvím (kosmetiky) to nepřehánějte: u jakéhokoliv pleťového krému stačí dávka velikosti lískového 
ořechu. Lepší výsledky nezávisí na objemu, který na sebe naplácáte, ale na pravidelnosti, s níž krém 
používáte. 

• Když plánujete delší pobyt na slunci, hodí se krém opalovací. Nezrudnete a chráníte kůži před zbytečným 
(rozuměj rychlejším) stárnutím. Pamatujte, že v zimních měsících svítí slunce taky a hlavně na horách 
opaluje pořád.

• Při líčení platí „méně je více“. Viditelné vrstvy make-upu tvořící na obličeji nánosy a nepřirozenou barvu 
většinou svědčí o jediném – nositelka před vámi něco ošklivého skrývá!  

• Neexistuje žádný důkaz, že nezdravý životní styl vede k tvorbě pupínků a spol. Existuje však důkaz, že díky 
zdravému životnímu stylu získá pleť zdravý vzhled.

Kos
metika –Olga–
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Zaručených domácích receptů a babských rad, jak zvládnout či alespoň dočasně zachránit 
drobná poranění vlastními silami, existují stovky. Níže uvádíme  
PŘEHLED NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH MÝTŮ, KTERÉ NEPOMŮŽOU.

První pomoc      Máslo, mléko, whisky?

Na popáleninu přikládáme led nebo máslo
Ikdyž ledovat pálící místo vypadá na první pohled celkem rozumně, lépe je popáleninu chladit 
pouze studenou vodou (alespoň 10 minut). Led už je přeci jen studený příliš. Máslo sice na 
chvíli pomůže, ale zvyšuje riziko infekce, a navíc jeho následné odstraňování  
z narušené kůže dost bolí…

Puchýře propichujeme
Puchýř vzniká nahromaděním tekutiny mezi dvěma vrstvami tkáně, nejčastěji třením či 
při popáleninách. Když puchýř propíchneme, tekutina vyteče a vrchní vrstva se odloupne, 
vystavíme zbytečně nečistotám nejcitlivější, spodní vrstvu kůže, velmi náchylnou na 
zanesení infekce. Puchýř tedy lépe nepropichovat, prostě přelepit náplastí a počkat.

  Při krvácení  
 z nosu zakloníme 
hlavu 
Zakloněním hlavy krvácení 
samovolně neustane. 
Nejlépe je naopak se 
trochu předklonit a jemně 
stisknout nosní křídla na 
cca 5 minut, resp. dokud 
teče krev. Nesmrkat ani 
nedělat rychlé pohyby.

Odřeniny zalijeme peroxidem 
Jde o velmi rozšířený mýtus. Peroxid (kysličník) nalitý do rány 
totiž ničí nejen bakterie, ale také zdravé buňky, které místo 
chrání před zanesením infekce. Peroxid poškozuje odkrytou 
tkáň, a může tak zpomalit proces hojení. Základním principem 
je ránu důkladně opláchnout a zakrýt obvazem nebo náplastí.

Na bolest zubů pomůže 
alkohol
Poměrně rozšířeným (a oblíbeným) 
receptem, jak se zbavit bolesti 
zubů, bývala svého času whisky. 
Pití alkoholu přirozeně bolest zubu 
nevyléčí, nicméně na chvíli na ni 
pomůže zapomenout. Doporučujeme 
ibuprofen a návštěvu zubaře.

Při otravě houbami pomůže mléko
Žádný vědecký výzkum nepotvrdil, že by mléko pomáhalo zmírňovat 
účinky toxických látek v houbách obsažených. Stejně tak nemá mnoho 
smyslu vyvolávat při otravě houbami u konzumenta zvracení, alespoň ne 
s delším časovým odstupem. Jako univerzální protijed na všechny otravy 
(nejen houbové) lze použít roztok 1l vody s rozpuštěnými 10-20 tabletami 
živočišného uhlí. Vždy vyhledejte lékaře.

–Olga–
Uříznutý prst dáme k ledu
Ikdyž by to tak udělal leckterý seriálový hrdina, am-
putované části těla, které bychom rádi viděli přišité 
zpátky, do ledu nedáváme. Ničemu to nepomůže, spíš 
uškodí. Uříznutý prst nejlépe zabalit do vlhké gázy a 
uložit do vodotěsného pytlíku. Volat záchranku nebo 
nešetřit na taxíku směr nemocnice.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a východní náboženství

Hare Krišna Ty debile 
předávkovanej, 

my jsme popeláři

aneb následuj svého hrdinu  V  k á č k u  ř í k a l i

aneb následuj svého hrdinu Po ř á d n ě  s i  š l e h n o u t

Mám chuť si pořádně 
šlehnout. Jdu se po 
něčem kouknout.

V káčku řikali že 
mám PŘESTAT!

Tak jsem tam 
PŘESTAL chodit...Hmm..

Nééééééé!
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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.: 543 249 343
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, St, Čt 21–23  
So, Ne 14–16 centrum

 Terénní 
programy 
v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

Nefetovat, a přesto si užít jízdu pod vlivem? Díky vývojářům  
z americké automobilky Ford je to možné. Po úspěchu opilých 
brýlí, které simulují řízení vozu s alkoholem v krvi, přichází na trh 
rovnou celý „drogový oblek“. Skafandr, který si řidič oblékne, 
dokáže simulovat jízdu po užití marihuany nebo třeba i heroinu 
- zpomaluje reakce, způsobuje zkreslené vidění nebo třes rukou. 
Podle typu užité látky zhoršuje pohyblivost, navozuje zvukové 
nebo vizuální halucinace. Ford tvrdí, že tahle jízda slibuje 
opravdu silný zážitek, a doufá, že řidiči si ji poté v reálu raději 
odpustí. Americká vládní organizace NHTSA uvádí, že za 18 %  
smrtí za volantem stojí právě drogy.

47 700. Takový je odhad počtu problémových uživatelů drog v 
České republice, alespoň dle výroční zprávy Úřadu vlády, která 
každoročně shrnuje celorepubliková čísla. Nejvíce uživatelů je 
pochopitelně v Praze, na druhé příčce nepřekvapí kraj Ústecký. 
Podle zprávy je pro uživatele drog v ČR celkem 105 nízkoprahových 
služeb a programů (káčka a terény), na služby harm reduction 
šlo přitom v loňském roce přes 192 milionů korun. Počet loni 
vyměněných injekčních stříkaček činil 6 594 069.

Svérázný senior překvapil policistu v americkém Seattlu. Když 
jej strážník zastavil kvůli nesvítícím světlům auta, nevěřil svým 
očím. Muž měl totiž ve voze kokain a před zraky šokovaného 
policisty se pokusil důkazu zbavit tím, že ho vyšňupe. Historka  
o tom, že jde o vitamíny, nezabrala, muž skončil ve vazbě. 

Léčbu závislých opic nabízí speciální zařízení v jihoamerickém 
Chile. Opičí centrum funguje v hlavním městě již přes 20 let  
a kromě drogově závislých se zde léčí také opice zneužívané  
a týrané. V oploceném tropickém lese, tedy simulaci přirozeného 
opičího prostředí, žijí především oběti rozmaru bohatých 
chilských obyvatel z devadesátých let, kdy bylo chování opiček 
jako domácích mazlíčků velmi populární. Majitelé nezřídka kdy 
učili svá zvířata kouřit a pít alkohol, pro zábavu (vlastní) jim 
dávali nejrůznější drogy. 

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

Sériový vrah připravil o život 16 žen, lákal je na drogy      Narkoman v Praze 
přepadl a pořezal ženu, potřeboval peníze na heroin     Bereš? Zemřeš! Nová 
kampaň policie bojuje proti drogám    Ten pervitin v autodílně nebyl nic moc, 
řekl policistům zfetovaný řidič       Nakupuje tu drogy celá Evropa. Ve vietnamsko-
českých večerkách a tržnicích je pervitin levný, vysvětluje šéf české protidrogové 
centrály       Odhozené jehly: za jediný den jich strážníci v Brně našli téměř dvě stě

centrum
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155 100 stlačení 
za minutu

jednou muže nekdo zachránit vás.

Při srdeční zástavě
člověk zkolabuje, nereaguje.  

Může se občas lapavě na-
dechnout.

STLAČUJTE HRUDNÍKPŘIVOLEJTE POMOC

Pokud se postižený nebrání,  
vaši pomoc potřebuje.  

Pokračujte až do příjezdu  
záchranné služby.

Lepší udělat něco než nic,  
tím nic nezkazíte.

Zachrante život

cca 5 cm


