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anketa
Které infekční nemoci 

se bojíš a proč?Jirka – Céčka se bojim nejvíc. A proč? 
To nevim.

Olda – Nevim. Ani nemám 
kloudnou odpověď.

Ivan – Lidský blbosti. Je hodně nakažlivá.

Karlik – Impetiga*. Myslim, že se to 
blbě léčí. A nechtěl bych na něj umřít.

Judita – Vší**. Protože 
mi pokoušou krk. A taky 
mám pak hrozně strupa-
tou hlavu.

Johan – Infekčního zánětu močovejch 
cest. Pak čůrám krev a bolest mi vy-
střeluje od šourku ke krku. Jinak asi 
HIV. Ale sex už moc neprovozuju.

Jarek – AIDS. Nevim proč.
Lojza – Syfilisu. Protože ho dostaneš 
jednoduše.

Zuzan  – Já se bojím smrti. Céčka se 
nebojím, protože patřím mezi ten typ 
lidí, co si ho sám vyléčil. Ale měl bych 
se toho asi bát. Nejvíc se bojím HIV, 
na to se umírá.

Anča – Céčka. Abych ho znovu 
nedostala.

Barča – Jakékoliv. Mám 
hrůzu z doktorů.

Katka – Z pohlavních nemocí. Přijde mi, 
že sex je prostě nejblíž věcem, který 
člověk normálně dělá. Takže se k tomu 
snáz dostane.

*impetigo je nepříjemná, snadno přenosná kožní infekce, která se projevuje mokvavými boláky a úporným 
svěděním. Léčí se poměrně snadno za použití speciálních mastí a antibiotik. Smrt rozhodně nehrozí.

Koření z Afriky zakázat
Píše se rok 1350. Vašemu sousedovi odnaproti se vytvořily černé fleky na kůži v místě pokousání 
krysou. Trochu ho to bolí, ale nic si z toho nedělá. Z nedalekého kostela hlásá kněz, že Evropou táhne 
černá smrt, která srazí na kolena všechny hříšníky, kteří se nebudou zpovídat ze svých hříchů  
a nebudou poctivě odvádět desátky. Ale co, mně nic není, jsem pobožný až dost a to, co se děje na 
jihu Evropy, mne netrápí.

O třicet let později. Tohle už je trochu divné. Za naše peníze církev postavila v mém městě ohromný 
morový sloup. Už několik let nás boží síla chrání před tou černou smrtí, co se znovu šíří z toho pro-
kletého jihu Evropy. Já stále říkám, že by měli ty galery z Afriky plné koření zakázat!  To, že jeden můj 
soused už tři dny nevyšel z domu, mi nevadí, stejně jsme se nebavili. Jen mi přijde divný ten nápis na 
jeho dveřích. Ten druhý si vzal svoje cennosti, nechal na prahu svého domu mrtvé kočky a psy  
a odešel. Má žena nějak divně kašle. Však zítra ji odvedu ke zpovědi. Nám se zlé věci nedějí.

Včera mi na dveře klepal doktor. Skoro jsem jej nepoznal. Měl na sobě takovou divnou havraní mas-
ku. Podíval se na mou nohu, přiložil pijavice a nic neřekl. Žena stále odmítá jít ke zpovědi, proto se 
její kašel zhoršuje, však já to všechno řekl doktorovi! Řekl mi, že to nevadí, máme zůstat doma  
v teple a nevycházet ven, dokud nepřijde znova. Mám dost vína, mně to nevadí. Škoda, že jsem se 
nezeptal, co mi to ještě naškrábal na dveře...

Obálka: Ano, je to Morový doktor, takové oblečení měli jedni z prvních teréňáků, kteří pomáhali 
nemocným. Oddělovali ty, jimž už nešlo pomoct během morových epidemií, které od roku 1346 až 
do léta páně 1721 zdecimovaly lidskou populaci o víc než polovinu! Chodili jak za bohatými, tak i za 
chudinou. Většinou to nebyli lékaři, ale lidé, co chtěli pomáhat a medicínské obory nedostudovali, 
nebo studovat nemohli.

V zobáku masky měli moroví doktoři byliny a oleje, aby se chránili před nákazou a zápachem od 
nemocných. Je to vůbec první zmínka o tom, že by se nemoce mohly přenášet vzduchem, ne pouze 
přes zvířata a lidi. Naše české území zastihl mor nejvíce právě v osmdesátých letech čtrnáctého 
století a také za sebou nechal půl národa v masových hrobech.  

A co vy, řešíte své infekce?

-Zadek-
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**zavšivení je skutečně z lékařské-
ho hlediska infekční onemocnění. 
Jedná se o takzvanou pedikulózu.



Virové hepatitidy jsou záněty jater vyvolané virovou infekcí. Hovorově se jim říká žloutenka. Ta je však pouze jedním 
z mnoha příznaků, že by s játry mohlo něco být. Ono totiž po nákaze virem vůbec k zežloutnutí kůže či očního bělma 
nemusí dojít, a infekce tak může proběhnout zcela nepozorována. Nemoc je zachycena buď v akutní fázi na základě 
jiných příznaků, nebo krevního testu. Do té doby se tak může šířit zcela nepozorovaně. 
Hepatitid je hned několik. Označují se písmeny A až E. Mají různé původce – viry, a také průběh nemoci je různý. 
Někde se jen musí počkat, až nemoc odejde, někdy je potřeba vynaložit velké úsilí, aby virus opustil organismus.

virových
hepatitid

Hepatitida E
Tenhle virus je u nás poměrně vzácný. Vyskytuje se zejména v Asii  
a v Africe. V Evropě se objevuje vzácně ve Středomoří. Přenos je  
v zásadě totožný jako u „áčka“ a i průběh nemoci je velmi podobný, 
jen příznaky nemoci jsou intenzivnější. Přenáší se tedy fekalorálně 
– nemytýma rukama. A očkování prozatím neexistuje.

Hepatitida C
Mezi uživateli drog asi nejznámější krví přenosná infekce. U nás 
ji má téměř každý druhý nitrožilní uživatel drog. Virus se šíří přes 
společné náčiní k aplikaci drogy. A to nejen jehlou, ale i dalšími 
sdílenými pomůckami, jako je voda, filtry, či rozdělávačky. Podob-
ně jako „béčko“ se ani „céčko“ nemusí v akutní fázi nijak výrazně 
projevovat. Zvlášť pokud je nakaženým právě uživatel drog - pří-
znaky jako malátnost, únava, zvýšená teplota, pocení, bolesti svalů 
a kloubů se snadno zamění za dojezdy či absťáky. Infekce se léčí 
interferonem a nově i virostatiky bez interferonu. Pokud se začne 
nemoc léčit včas, je prognóza velmi dobrá a vyléčit se lze zcela a 
úplně. Na druhou stranu „céčkem“ se lze nakazit znova, případně 
k jednomu „céčku“ chytit ještě další, neboť viry hepatitidy C mají 
různé genotypy. Očkovat se prozatím ještě nelze.

Hepatitida A
Nemoc se šíří takzvaně fekálorálně. To znamená z ruky, která se 
dostala do kontaktu s nakaženou stolicí, se dostane do úst. Přenos 
je velmi jednoduchý a rychlý. Často se jí také říká „nemoc špina-
vých rukou“. To je však velmi zavádějící, protože infekce se na 
rukou netvoří ze špíny a může se vyskytovat i na těch, které nejsou 
na první pohled vůbec špinavé. Virus není vidět, proto se zkrátka 
musí ruce důkladně umýt pokaždé, když člověk použije záchod. 
Nemoc probíhá poměrně rychle. Projevuje se několikerými typic-
kými příznaky, jako je tmavá moč a světlá stolice, zvýšená teplota, 
malátnost, únava. Zežloutnutí se nemusí projevit. Na tuto nemoc 
nejsou léky, během pár týdnů se s tím musí organismus poprat 
sám. Na druhou stranu, po prodělané infekci se tělo proti tomuto 
viru imunizuje. Takzvané áčko lze chytit tedy jen jednou, a pokud 
jste áčko ještě neměli, zvažte očkování.

 

Hepatitida B
Tuhle nemoc způsobuje DNA virus, který se kopíruje do hostitel-
ských buňek a může navodit celoživotní infekci. A to i po zaléčení 
akutní či chronické fáze. To znamená, že člověk není infekční, ale 
pokud by mu byla například při transplantaci podána imunosupre-
siva (látky snižující imunitu), může virus obnovit svou činnost. Virus 
se může aktivovat také snížením imunity v rámci nákazy HIV. 
„Béčko“ je poměrně infekční, krví a pohlavní cestou přenosná 
nemoc. Je to celkem odolný virus a i v malé neviditelné kapce krve 
může ve vhodných podmínkách přežívat na vzduchu i několik 
týdnů. Příznaky jsou dost nespecifické, mohou se objevit klasické 
„žloutenkové“ příznaky, ale nemusí. Po akutní fázi přechází do 
chronicity. Léčí se podobně jako hepatitida C, tedy interferony. Na 
rozdíl od „céčka“ se ale proti ní lze nechat očkovat.

existuje očkování

neexistuje očkování

Hepatitida D
Jedná se o takzvaný satelitní virus, který se vyskytuje pouze  
v přítomnosti hepatitidy B. A přenáší se tedy stejně jako „béčko“ 
krví. Pokud má někdo hepatitidu B a D, jedná se o takzvanou  
superinfekci, která způsobuje zhoršení průběhu „béčka“. Sám  
o sobě se virus D neléčí, ani neočkuje. Léčí a očkuje se virus B  
a s ním odchází i „déčko“.
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„Sláva jsem vyléčenej z hepky, 
nebo chcete-li z céčka. Už si nemusím hlídat prášky. Měl jsem kliku, 
byl jsem jedním z prvních, kterým nasadili novou léčbu céčka. Žádný 
depky, podráždění nebo vypadaný vlasy. Moje játra jsou zdravá, tedy 
i já jsem zdravý, a tak hurá, nástřel pika na oslavu!“

No jo, ale ten, kdo má teď piko a je nejblíž, už ho má rozdělaný. Houknu 
na něj: „Hele, vodstříkni mi deset čárek.“ - „To je dávka tak akorát pro 
mě. Rač se obsloužit sám, jo?“ Ukáže na stůl, kde je pěkně po feťácku 
prostřeno. Z tálu seškrábaná hromádka peří na talířku, sklenice s vodou 
a lžíce. Najde se tam i několik buchen, ale i zrcátko, žiletka, kdybych si to 
chtěl snad smrknout. No, buchnu i lžičku mám svoji, a s pěknou rukojetí. 
Takže: „Díky kámo!“ Rozdělám si, a příjemné teplo prostoupí mým tělem.

Za pár měsíců zas ty divný stavy. Unavenej, rozlámanej… No nic, to pře-
jde. Na testy chodím pravidelně, tak se ukáže. Jo v káčku ani v terénu mě 
z prstu céčko neudělaj, to už mám za sebou. Stejně by jim to tam vylezlo. 
Mám protilátky. Dávám si teď vod pika pauzu. Ale stejně jsem furt jak  
na dojezdu. Za tejden jdu na játrologii na kontrolu, což se dělá po léčbě 
běžně.

To je asi prdel! Ty vole voni mi to céčko nevyléčili! Sráči. A to na to berou 
určitě děsný prachy, a za ně jezděj do Emirátů na dovolenou. Hajzli. Z 
krve vyšlo, že mám to céčko pořád, ale doktor tvrdí, že to je divný. Budou 
ještě testovat genotypy nebo co. Utáhli mě na vařený nudli. Prej nová 
léčba bez interferónu, a teď tohle! Chudák toxík je za pokusnýho králíka. 
Asi je zažaluju ve Štrasburku.

Tak prej je to jinej genotyp, takže jsem se prej nakazil znova! To je pěkná 
blbost. Kde asi? Už skoro neberu, jehlou zcela vyjímečně. Vždycky svoje 

buchny, svoje všechno. S žádnejma špínama z ulice si to v posteli neroz-
dávám. Nemám nic stálýho, ale potkávám se teď s jednou holkou. Kdysi 
brala, ale už je několik let čistá. Možná se k ní půjdu vybrečet.

Super. Nemám počítat s tím, že by mě léčili zase těma práškama. Nasa-
děj mi interferon! Jo, byl jsem se vybrečet u tý holky. Nakonec jsme se 
hrozně pohádali, protože jsem se jí zeptal, jestli si zase nepíchá. Protože 
jsem to moh chytit v tý posteli vod ní. Řekla, že mám jít do prdele, co si 
o ní myslím.

Potvrzeno, půjdu na ten interferon. Nadšenej z toho nejsem. Říkal jsem 
si, že bych se moh tý holce ozvat, že jdu zase do léčby, tak jsem jí volal. 
Říkala, že jí bolí hlava a sotva leze. A že teda fakt neví, jestli se mnou chce 
vůbec mluvit. Pak zavěsila. A život šel dál. Pak mi volala, že byla na vy-
šetření a céčko má, a je akutní. Takže jsem měl pravdu! „Zase si šleháš se 
špinavejma fetkama, ty kurvo! Nakazilas mě!“ zařval jsem do sluchátka.  
„Hovno ty debile!“ ozvalo se z druhé strany. „Nešlehám si vůbec a mám to 
céčko chvíli, takže jsme ho chytla v posteli já od tebe, ty vole.“ Mlčky jsem 
zavěsil a přemejšlel, kde se stala chyba.

A vy víte, milí čtenáři, kde se stala chyba? Pokud byste na to nepřišli,  
řešení najdete na straně 30.

Až si zase budete dávat v partičce, nespoléhejte na to, že když dostanete 
rozdělanej nástřel ve stříkačce, že stříkačka je nepoužitá, že z vody na 
rozdělání si nikdo nenatáhl použitou jehlou, a fakt si nedávejte vejplachy. 
A taky nespoléhejte na to, že ta čistá a voňavá holka, nebo ten sexy kluk, 
co si nikdy možná nic nepích, nejsou nakažení. Infekci céčkem či HIV totiž 
nikdo nemá napsanou na čele.

Milujte se, chraňte se, a testujte se! 

REINFEKCE GENOTYPY
A jak je to teda s těma genotypama?
Dalo by se říct, že mezi lidmi, užívajícími drogy nitrožilně, je epidemie 
hepatitidy typu C („žloutenka céčko“). Skoro každý druhý ji má. Díky 
větší protestovanosti se mezi lidmi začaly šířit i informace o jednotlivých 
genotypech. A jak to tak bývá, šíří se i polopravdy a nepřesnosti.

Céčko bylo potvrzeno jako existující nemoc v roce 1989. Díky práci laborantů 
byly okamžitě také objeveny různé genotypy. Neboli, že je „víc druhů“ VHC. 
V současnosti víme, že těchto druhů je 11 a některé se dělí dále. Vir céčka je 
prevít a velice rád mutuje, proto je ho tolik druhů a poddruhů. To je jeden  
z důvodů, proč na něj zatím neexistuje očkování. A tím pádem i jeho léčba je 
náročnější než u jiných hepatitid. 

Genotyp 4 je nejčastěji na středním východě  
a ve střední Africe. 
Genotyp 5 je typický pro jižní Afriku.  
Genotypy 6–11 se vyskytují v Asii a Indonésii. 
Genotypy 4–11 u nás v populaci prakticky 
nejsou. 

Velice často v terénu slyším, že někdo má typ 3, takže je v prdeli. Ani bych tak 
neřekl - jednotlivé genotypy se svou infekčností a tím, jak moc jsou škodlivé 
pro tělo, neliší. Jejich hlavní problém je v léčbě, kdy lék na typ 1 nebude sa-
mostatně fungovat na typ 3. 

Člověk, který má v sobě aktivní jeden z genotypů, se může nakazit dalším.  
V tom případě ale nemá 2 žloutenky – hepatitidy. Ta, kterou se nakazil dříve, 
je jakoby hlavní, a ta druhá nákaza se s ní spojí a spíš urychluje nemoc až do 
stádia rakoviny jater a cirhózy.

A taky, když už si jeden z těchto genotypů vyléčíte, tak se můžete nakazit 
znovu jiným, proto i po úspěšné léčbě céčka nesdílejte s nikým žádné své 
nádobíčko, neberte výplachy od druhých a používejte svou vlastní, ideálně 
neotevřenou vodu.TRMX

Genotyp 2 je na tom stejně, 
jenom s tím rozdílem, že je nej-
častěji diagnostikován v Itálii. 

Genotyp 3 je původem z jihový-
chodní Asie, ale vyskytuje se  
i u nás.

Genotyp 1 se nejčastěji vyskytuje  
u nás a v Evropě, stejně tomu tak  
je v Americe.

4-11

aneb tak trochu detektivka

Zadek

céčko
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Jak se připravit na 

TEST
Určitě už mnoho z vás někdy dostalo nabídku od svého káčkaře nebo te-

réňáka nechat se otestovat. Testování je jedna z běžných součástí naší práce.  
U nás v sanitce děláme testy na virové hepatitidy – B a C, syfilis a HIV. 

Testuje se nejčastěji z kapilární krve, případně ze slin. To znamená, že vás 
ďobneme do prstu – není třeba mít strach, používají se tzv. lancety (jehlu ani 
neuvidíte) a samotné píchnutí vás opravdu jen štípne. Ruku na srdce, kolikrát 
jste do sebe bodli dneska sami?

Pokud jste se rozhodli nabídky teréňáka využít, je fajn myslet na pár věcí:

Testování bych vám do-
poručila jednou za tři měsíce 
(značka ideál), minimálně však 
dvakrát do roka. To, že berete 
jehlou, je už samo o sobě riziko-
vé a zdraví máte jen jedno. 
Pokud už nějakou nemoc máte, 
začněte se léčit! Se vším se 
dá něco dělat. Pokud si nevíte 
rady, nebojte se na nás obrátit. 

EMa

Pořádně se před  
testováním napijte  
(nealka!) – lépe vám poteče 
krev a nebudeme do vás muset 
píchat dvakrát

Najezte  se 
– někomu se může při odběrech 

krve dělat slabo

Připravte  se na  
otázky „na tělo“  
– protože jde o nemoci, které 
se nepřenáší kýchnutím ani 
podáním ruky, budeme se vás 
ptát například na to, jak to máte 
s bezpečným braním, a na váš 

sexuální život.

Přemýšlejte o svých 
rizikových  situacích 
–  pokud se nějaká riziková 
situace stala před pár dny, testy 
protilátky neukážou, respektive 
ukážou ty před cca třemi měsíci, 
a aktuální nákaza nemusí být 
zřejmá. Každá nemoc potřebuje 
čas, než se rozvine (inkubační 
doba). Jenom pro opáčko - mezi 
rizikové situace nepatří: objetí, 
návštěva veřejných hajzlíků ani 
šlápnutí na použitý kondom. 
Možná vám to přijde srandovní, 
ale občas se s tím setkáváme. 

Udělejte si dostatek 
času – když se rozhodnete 
dojít si na testy, udělejte si na ně 
čas. Testy i s povídáním zaberou 
cca půl hodinu a ani pro jednu 
stranu není příjemné, když řeší-
te, jestli vám neuteče kamarád 
s matrem, nebo pospícháte na 

vlak.

Jsem ok?  
Když mám absťák a je mi zle, 
fičím čtvrtý den na perníku, 
nebo jsem sezobnul pět Riváčů, 
nejsem ok na testy. Při testování 
do vás nehrneme informace 
horem dolem, ale je to společ-
ný dialog. A pokud spíte, nebo 
vás pronásledují opice z Marsu, 
shodneme se asi na tom, že to 

není ok stav na testy.

Proč jdu na testy? 
Mnoho z vás se chodí testovat 
pravidelně, aby věděli, na čem 
jsou. Někdo má strach, protože 
si je vědom toho, že riziková 
situace proběhla. Někdo si našel 
novou partnerku/partnera,… 
důvodů je spousta a je fajn za-
myslet se nad tím svým. 

Co bych dělal, kdyby 
mi něco vyšlo?  
Ještě před samotným testová-
ním je dobré se zamyslet nad 
tím, co bych dělal, kdyby mi test 
vyšel reaktivně. Vždy je potřeba 
dojít si na testy z plné krve, 
které výsledek potvrdí. Platí, 
stejně jako u jiných nemocí, že 
čím dříve se s léčbou začne, tím 
lépe. Se vším se dá něco dělat. 
Nebojte se a mluvte se svým 

teréňákem o svých obavách. 

Pokud jsi už céčko v minu-
losti měl, na testu se ti vždycky 
objeví dvě čárky – znamená  
to, že v těle ti zůstávají protilát-
ky, ne že ses nakazil znovu.  
V tomhle případě je potřeba 

dojít si na testy z plné krve.

UŽ  JSEM CÉČKO MĚL, MŮŽU 
SI  DOJÍT  NA TESTY? 

JAK ČASTO  BYCH  MĚL  
CHODIT? 

NECHYBĚLA  MI  
POSLEDNĚ  VODA  

A  NENATÁHNUL  JSEM  SI  
OD KÁMOŠE ? 

KDY  JSEM  NAPOSLEDY 
SPAL  S  NĚKÝM   

BEZ  KONDOMU ? 

DÁVÁM  SI  VŽDYCKY 
SVOJÍ  ČISTOU ? HIV

VHB
VHC

syfilis
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Jsem tu, abych vám připomněla jednu z nákaz, která na vás číhá, 
pokud se budete chovat rizikově. To znamená, že nakazit se můžete 
velmi snadno. A je prostě potřeba udělat všechno pro to, abyste nic 
nechytli. To, že je někdo nakažený, poznat nelze. Infekci totiž může 
hostit někdo, kdo třeba ani nebere jehlou, a zároveň nemusí být naka-
žený někdo, komu byste kvůli jeho hygienickému stavu ani ruku nepo-
dali. Možná je to na dlouhé čtení, ale věřím, že zajímavé. Pokud se po 
přečtení článku rozhodnete, že se necháte otestovat, bude to pro nás 
ta nejlepší  odměna.

Sexuální přenos (hlavní způsob přenosu)
• Přirozená zranitelnost sliznic pohlavního ústrojí má za následek, že 
jsou častým sídlem mikroskopických lézí a zánětů. Všechny sexuál-
ní praktiky, které přispívají k porušení sliznic, zvyšují riziko přenosu.  
K přenosu však může dojít, i když jsou sliznice neporušené.

• Všechny pohlavní nákazy, a zejména pak infekce s vředovitými proje-
vy, velmi zvyšují riziko přenosu HIV infekce mezi sexuálními partnery.

• Poškození v oblasti předkožky usnadňují přenos infekce u mužů.

• Rektální sliznice je zranitelnější než sliznice vaginální. Anální styk je 
proto spojen s největším rizikem přenosu HIV infekce.

• Riziko infekce stoupá s počtem pohlavních styků, ale infikovat se lze 
i jediným stykem, tedy i prvním.

• U ženy se vzhledem ke krvácení za nejinfekčnější období pokládá 
menstruace.

• Orálně-genitální styk může teoreticky také vést k přenosu HIV, a to  
v případě poranění v ústech nebo na pohlavním orgánu. V praxi je ten-
to způsob přenosu ale poměrně vzácný.

• Při líbání k přenosu HIV infekce za normálních okolností nedochází.
Rovněž se HIV nedá přenést vzájemnou masturbací partnerů. Ani dal-
šími sexuálními praktikami (rimming, pissing, scat) by za normálních 
okolností k přenosu HIV nemělo dojít (normální okolnosti zde zname-
nají, že moč nebo stolice neobsahují krev).

Přenos krví
• K přenosu HIV infekce při transfúzi nebo podávání krevních deri-
vátů dochází dnes skutečně výjimečně, protože od června 1987 v ČR 
podléhají všechny vzorky krve povinné kontrole. Jisté nepatrné riziko  
(1:200 000) však nelze vyloučit, protože čerstvě infikovaný dárce může 
při vyšetření vyjít jako negativní.

• Všichni, kdo vědí, že byli v nedávné době vystaveni riziku infekce, by 
proto měli upustit od dárcovství krve nebo orgánů.

• Virus lze přenést při společném sdílení kontaminovaných injekčních 
stříkaček a jehel. Dále může být kontaminovaná také lžíce a další 
předměty, kterých se používá při přípravě drogy.

• Dosud nebyl popsán případ přenosu HIV infekce akupunkturními  
a tetovacími jehlami nebo při piercingu. Existuje však teoretické rizi-
ko, že by k němu mohlo dojít.

• Nástroje určené k péči o tělo (holičské nůžky, pinzety apod.) je nutno 
před každým použitím dezinfikovat roztokem, nebo teplem.

Přenos z matky na dítě
• K takovému přenosu může dojít v průběhu těhotenství přes placentu 
nebo při porodu. U HIV pozitivní matky existuje 20 až 30% riziko, že se 
její dítě infikuje (8% při léčebné terapii). Proto je těhotenství u těchto 
žen pro jejich dítě rizikem.

• Bezprostředně po narození jsou v zásadě všechny děti HIV pozitiv-
ních matek také HIV pozitivní, protože matkou vytvořené protilátky 
volně procházejí placentou. Virus sám však placentární bariéru pře-
koná jen ve 20-30 % případů a onemocní pouze děti, u kterých virus 
prostoupil placentou. U nich se během prvních měsíců vyvine AIDS. 
Zbývajících 70 až 80 % dětí se zhruba do osmnáctého měsíce svého 

života stane HIV negativními. Původní stopy protilátek získaných od 
matky z jejich krve vymizí.

• Přestože je riziko nákazy mateřským mlékem poměrně malé (odha-
duje se na 12 až 14 %), některé HIV pozitivní matky nakazí své dítě 
právě při kojení. Riziko přenosu kojením lze ještě snížit podáváním 
antivirotik matce i dítěti, kojení se však často přesto nedoporučuje.

Jiné způsoby přenosu HIV na člověka
• I když je virus přítomen v slzách, ve slinách i v moči, nebyl popsán 
žádný případ přenosu těmito tekutinami.

• Připomeňme si, že k přenosu nemůže dojít při použití nádobí konta-
minovaného slinami nebo při požití vody z bazénu nebo vany.

• V četných studiích u rodin, kde žije HIV pozitivní jedinec, nebyl zjiš-
těn žádný případ přenosu při běžném kontaktu.

• Nebyl prokázán žádný případ přenosu HIV komáry nebo jiným bo-
davým hmyzem.

Opatrujte se.
Kachena

Human (lidský) = Vir může napadnout jen 
lidský organismus. Přestože se podobné infekce vyskytují i u jiných 
živočichů, jako jsou opice nebo kočky, tyto viry nemohou člověka 
ohrozit. Na druhou stranu ani tito živočichové se nemohou nakazit 
virem HIV.

Immunodeficiency (deficit 
imunity) = Vir způsobuje deficit (nedostatek) v imunitním systému 
organismu a tím omezuje jeho funkci.

Virus (vir) = není schopen se rozmnožovat bez lidského 
organismu. K reprodukci potřebuje lidskou buňku.

Přestože se HIV reprodukuje velmi rychle, trvá velmi dlouho (ve 
většině případů mnoho let), než způsobí nějaké poškození infikované 

osobě. HIV se proto někdy nazývá lentivir nebo pomalý vir.

H I V
HIV HIV HIV HIV HIV HIV HIV HIV
H I VH I VH I VH I VH I VH I VH I VH I V

v roce  2018  žilo  na  světě  odhadem  
s HIV  37,9  milionů  lidí 
• 25,7 milionu v Africe

• 2,5 milionu v Evropě

Celosvětová  pravalence:  0,8 %
V České republice žije s HIV dle údajů státního zdravotního ústavu 
přibližně 3500 lidí, počet nakažených se za posledních 10 let ztrojná-
sobil, ročně se objeví 200-300 nových případů.
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Rozhovor s MUDr. Doc. Kamilem Kalinou
Požádali jsme o rozhovor Doc. MUDr. Kamila Kalinu, Csc., nestora léčby závislostí v ČR.

Roky jezdíte jako psychiatr do terapeu-
tických komunit. Jak komunity vnímáte,  
k čemu jsou užitečné a pro koho?
Komunity vnímám jako úžasný vynález. My-
slím, že mohou být užitečné vlastně pro ka-
ždého, kdo se nejenom chce zbavit užívání  
návykových látek, ale chce vážně pracovat  
na své osobnosti, na změně životního stylu, na 
své budoucnosti. V komunitě se člověk setká 
sám se sebou, se svými slabost-
mi i silnými stránkami, slabosti 
se naučí přiznávat a překonávat, 
silné stránky na sobě oceňovat  
a rozvíjet. Naučí se žít s lidmi ve společném 
světě. Komunitní model využíváme i v psycho-
terapeutickém výcviku, a ty tzv. výcvikové ko-
munity fungují podobně. 

S jakými psychickými problémy se u lidí lé-
čících se v komunitě setkáváte, a jak je řeší-
te? Setkáváte se s tím, že někdo se drogami 
vlastně léčí?
Je to široké spektrum problémů s duševním 
zdravím, od pervitinových a kanabisových psy-
chóz až ke skutečným psychózám, jako je schi-
zofrenie. Časté jsou deprese, poruchy příjmu 
potravy, poruchy osobnosti. Ne vždy je nutné 
ordinovat psychiatrické léky, protože komunita 

sama má velký léčebný potenciál. U řady klien-
tů funguju jako „pomocný terapeut“. Tam, kde 
jsou léky nutné, snažím se o malé dávky a na 
přechodnou dobu, ale to nejde vždy. Někteří 
klienti, a je jich čím dál tím více, mají opravdu 
vážné psychické potíže.
K poslední části otázky – teorie samoléčení se 
dnes obecně uznává jako častý důvod, proč lidé 
začnou návykové látky užívat a vyhledávat je. 

Závislost se pak snadno rozvine. 
Proto je důležité, aby léčba byla 
komplexní a pamatovala i na ty 
skryté duševní problémy, které 

užívání návykových látek maskuje. Ale pokud 
někdo říká (sám sobě i druhým lidem) „musím 
pít, musím brát drogy, protože se tím léčím,“ 
tak to je klamné, i když třeba zdánlivě pohodl-
né přesvědčení, které člověka vzdaluje úzdravě 
a udržuje ho v bludném kruhu závislosti.  

Někdy se mluví o tom, že pervitin často uží-
vají lidé, kteří jsou hyperaktivní. Mají ADHD a 
pervitin jim pomáhá tlumit negativní přízna-
ky... Je to skutečně tak?
Je to skutečně tak. Dělali jsme rozsáhlý výzkum 
klientů v terapeutických komunitách a zjisti-
li jsme, že 52 % uživatelů pervitinu má nebo  
v minulosti mělo příznaky ADHD, což není  

v principu duševní, ale neuropsychologická 
porucha. Je to pochopitelné, protože pervitin 
je takový větší a silnější bratr Ritalinu, který 
je v dětství a školním věku nejčastějším lé-
kem na ADHD. Když se pak v pubertě nebo 
v dospívání vysadí, mohou se obtíže vrátit. 
A člověk třeba časem zjistí, že pervitin pomá-
há. Nebo se nikdy Ritalinem neléčil, zápolí  
s obtížemi, a zjistí totéž. V abstinenci se pak 
mohou potíže vrátit, ne vždy v opravdu zá-
važné míře, protože mozek mezitím navzdory  
užívání pervitinu přece jen trochu dozrál a nau-
čil se něco kompenzovat. Ale někdy je to velká 
svízel, protože klientům v léčbě Ritalin pře-
depsat nemůžeme, právě pro tu spřízněnost  
s pervitinem, a další lék volby, Stratteru, ně-
kteří bývalí uživatelé pervitinu nesnáší, protože 
jim z počátku 
navozuje sta-
vy „jako na 
p e r v i t i n u “ ,  
i když je to látka z úplně jiné chemické skupiny. 
Někdy se to dá překonat, někdy ne.  Ale podle 
mých zkušeností, když člověk dopřeje svému 
mozku, aby se v abstinenci dostatečně vzpa-
matoval, může se se svými ADHD potížemi na-
učit žít. Stejně jako v mnoha jiných případech 
lidských problémů si nemyslím, že bez léků nic 

nejde. A stejně jako v jiných případech samo-
léčení si myslím, že potíže s ADHD nejsou dů-
vodem k tomu, aby člověk setrval v závislosti 
na pervitinu.                                     

Zabýváte se dlouhodobě „psychoterapií“. Co 
může člověk závislý na drogách díky psycho-
terapii získat? A jak poznat dobrou psycho-
terapii?
Zabývám se dlouhodobě psychoterapií bez 
uvozovek, používám ji, učím ji a vedu psy-
choterapeutický výcvik. Co může člověk díky 
psychoterapii získat – více méně totéž, co  
v terapeutické komunitě, protože terapeutická 
komunita je také určitá forma a metoda psy-
choterapie. Důležitý je i důvěryhodný terapeu-
tický vztah, říká se, že vztah je nositelem změ-
ny. Je ovšem pravda, že u aktivních uživatelů 
se psychoterapie příliš nedaří... A jak poznat 
dobrou psychoterapii? Psychoterapeut by měl 
mít odborné vzdělání, schopnost rozumět, ne-
odsuzovat a nemanipulovat. Ale stane se, že  
i vzdělaný a zkušený psychoterapeut si někdy  
s klientem „nesedne“; přiznávám, že se to týká 
občas i mne.   

Čím to je, že se někdo dostává pod vlivem 
pervitinu do psychózy?
Pervitin je nervový jed, proto se pervitino-
vé psychóze říká toxická psychóza. Působí  
v mozku na podobná centra a dráhy, které  
jsou (z jiných a složitějších důvodů) aktivní  
u lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Příznaky 
jsou pak dost podobné: pocity pronásledování, 

bludy, halucinace. Nějaké individuální vnitřní  
nastavení ale existuje i u toxických psychóz, 
protože u některých uživatelů vznikne perviti-
nová psychóza třeba brzy na začátku užívání 
a po nevelkých dávkách, a někdo bere dlouhá 
léta „jako lev“ a skoro to nezažil. 

Lidé často nechtějí užívat antipsychotika  
(jak pilulky, tak depotní injekce)... Jaké mají 
tyto léky výhody a  nevýhody (proč jsou ne-
oblíbené)?
Tenhle problém dobře znám, protože v prvních 
20 letech své odborné dráhy jsem se zabýval 

psychotickými 
pacienty, jako 
psychiatr i psy-

choterapeut. Výhody: psychotické příznaky 
ustoupí a člověk si uvědomí, že to nebyla sku-
tečnost. Nevýhody: antipsychotika mohou mít 
i dnes vedlejší účinky, které člověk těžko snáší, 
zejména když je dávka příliš vysoká. Pak jsou 
takové subtilnější nevýhody. Psychotické pří-
znaky ustoupí a člověk cítí dočasně prázdno ve 
své mysli, než si zvykne naplňovat mysl jinými 
obsahy. Nebo se cítí jako odříznutý od vlast-
ních emocí, než se naučí je znovu rozeznávat. 
Zkušený a empatický psychiatr by tomu měl 
rozumět a dávky antipsychotika přizpůsobit 
prožívání pacienta, jinak riskuje, že pacient 
léky vysadí a psychóza se vrátí. 

Naši čtenáři se potkávají s člověkem v psy-
chóze často. Dá se říci, kde je hranice, za kte-
rou by měli skutečně zavolat záchranku na 
člověka s projevy psychózy?
Člověk v zajetí psychózy (toxické i jiné) může 
být nebezpečný sobě i svému okolí. Hranici ri-
zika vnímám asi tam, kdy dotyčný není schop-
ný připustit, že to, co prožívá, není skutečnost. 
Mimořádným rizikem je, když si toho, kdo  
s ním mluví, zařadí do svého bludného proží-
vání jako „jednoho z těch, co po něm jdou,“ tj. 
jako nepřítele.

Je to již více než 20 let, co se v ČR objevuje 
substituční léčba závislosti. Co se díky ní po-
vedlo a co ne?

„Drogy jako samoléčení“

52 % uživatelů pervitinu má 
příznaky ADHD.

Antipsychotika a jejich  
ne/výhody

„Málokdo má takovou kliku“
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Já sám se substituční léčbou už dlouho zabý-
vám jen teoreticky. Musím hodnotit, že přináší 
závislým na opiátech možnost více méně nor-
málního života, kvalitnějšího, než je život v zá-
vislosti na nelegálním trhu. 
Co se myslím nepovedlo je, že některá praco-
viště zastávají a šíří názor, že substituce je na-
vždy, že je to konečná stanice, 
což může platit pro část klien-
tů, ale zdaleka ne pro všechny.  
A co se vůbec nepovedlo, za-
jistit legální substituci pro zá-
vislé na pervitinu, i když třeba 
jen jako pomoc na přechodnou dobu. Česko je 
pervitinová země a tato potřeba je na místě.

Co byste doporučil lidem, kteří chtějí žít díky 
substituční léčbě kvalitnější život?
(1) nepodvádět pravidla programu a brát sub-
stituční látku jako lék, ne jako drogu nebo lék 
na všechno; (2) o kvalitnější život se musí snažit 
sami, substituce jim ho umožní, ale nezaručí; 
(3) uvažovat, zda je právě pro mne „substitu-
ce navždy“ nebo zda a kdy budu mít odvahu ji 
opustit. 

Učíte adiktologii na 1. LF UK. Pro řadu čte-
nářů je profese „adiktologa“ nová. Kdo jsou 
„adiktologové“ a co může užitečného člověk 
závislý na drogách získat od absolventů ško-
ly, kde učíte?
Studijní obor adiktologie na 1. LF UK i povolání 
adiktologa jsem spoluzakládal a velmi si cením 
této životní příležitosti, která se mi naskytla  

v mých 60 letech a drží mě v aktivitě do mých 
letošních 74. Málokdo má takovou kliku. Adik-
tolog je studijní obor a profese sice zakotvená 
ve zdravotnických nelékařských povoláních, ale  
s velmi mezioborovým obsahem, od psychia-
trie po sociální práci, studium také připravuje 
pro různorodou praxi a učí terapeutické doved-

nosti. Myslím, že adiktolog by 
měl vědět o návykových nemo-
cech a jejich léčbě či odborné 
péči víc než lékař-psychiatr (ale 
jinak a měl by se s ním doplňo-
vat) a víc než sociální pracovník 

(ale jinak a měl by se s ním doplňovat), a měl by 
mít specifické terapeutické dovednosti.  To lze 
od něj očekávat, ale jistě se může vyskytnout 
špatný adiktolog, stejně jako špatný psychiatr 
či jiný odborník ze zavedených profesí. 

Kromě toho, že jste dvakrát působil jako 
národní (proti)drogový koordinátor (první a 
šestý v pořadí), jste byl i (proti)drogovým ko-
ordinátorem evropským, máte mezinárodní 
srovnání. Jak je na tom ČR v léčbě a represi 
závislostí ve srovnání se zahraničím? Co se 
povedlo a co nás čeká?
V léčbě a represi závislostí je Česko v meziná-
rodním i evropském kontextu téměř neuvěři-
telná země, s velmi pružnými represivními pří-
stupy vůči „obyčejným“ uživatelům, se širokým 
spektrem kvalifikovaných odborných služeb, 
se záviděníhodnými epidemiologickými uka-
zateli (např. výskyt HIV/AIDS mezi uživateli 
drog, úmrtnost na předávkování nebo podíl 

uživatelů drog, kteří jsou v kontaktu s odbor-
nými službami), a v neposlední řadě s jinde ne-
obvyklými formami v oblasti vzdělávání lékařů 
i nelékařů. Samozřejmě, občas jsou třenice  
v interakci mezi represivním a pomáhajícím 
segmentem, leccos chybí v systému služeb 
(např. tzv. šlehárny či více zařízení pro závislé 
matky s dětmi), ne každé zařízeni pro léčbu je 
ideální, ale obecně řečeno, povedlo se hodně  
a je třeba to všechno udržet a zajistit podmínky 
pro další rozvoj, zejména stabilní financování 
služeb a dotační podpora inovací.  
Co nás čeká – přijetí skutečnosti, že tzv. nezá-
konné drogy nejsou zas až tak ústřední pro-
blém, jejich problémoví uživatelé se odhadují 
na 40 tisíc, zatímco počet rizikových pijáků  
a závislých na alkoholu na půl milionu, „práš-
kařů“ nejméně na čtvrt milionu, o tzv. nelátko-
vých závislostech (gambling, sázky, internet, 
mobily atd.) ani nemluvě. To bude stát spoustu 
peněz navíc a vyžadovat novou generaci od-
borníků, kterou se právě na 1.LF UK snažíme 
vzdělávat. 

Je něco, co byste chtěl našim čtenářům  
vzkázat?
Neztrácejte naději, že můžete žít lepší život,  
a víru, že to můžete dokázat.

„Substituce přináší šanci žít  
normální život, pokud ji  

berete jako lék“ Novinkou v našem terénu je používání alkoholtesteru Dräger. 
Proč je dobré dávat klientům dýchnout? 
Není to zbytečná investice?

Zadek

Děkuji za rozhovor.
-ala-
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Není, to bych řekl jako první. V České republice se zkonzumuje několik de-
sítek litrů čistého alkoholu na hlavu. To se týká i lidí, které potkáváme na 
ulici. Když nejsou prachy na matro, tak petka vína zažene absťák a vyjde 
levněji. Když se to opakuje moc často, zadělává si pak jeden na problém. 
Nejenom že alkohol samotný je toxický pro celé tělo, ale v kombinaci  
s dalšími látkami to narůstá. A to vůbec nemluvím o zkřížené závislosti, 
tedy závislosti na alkoholu a další droze. Navíc alkoabsťák je nebezpeč-
nější než herákoabsťák. 

Dobrý nástroj (ne)jen pro řidiče
V některých službách je alkoholtester všudypřítomný, protože se zaměřu-
jí na řidiče, a dá se dobře vypočítat, kdy bude člověk střízlivý a může tedy 
sednout za volant (v průměru člověk odbourává 0,2 ‰ za hodinu). Ovšem 
nejde jen o řidiče. 

Vědět jak jsem na tom
Mezi našimi klienty jsou lidé, kteří pijí alkohol. Pijí jej denně a člověk si 
sám nemůže odhadnout, kolik promile má zrovna v žíle. Alkotest tedy 

používáme jednak jako nástroj pro vyhod-
nocování současného stavu. Klient se tře-
ba snaží snížit svůj denní přijem alkoholu. 
Díky těm číslům na displeji se dá monitoro-
vat, jestli se to daří, nebo ne, a dál se bavit  
o tom, jak dosáhnout hladinky, kdy mu 

nebude blbě - a s přesným číslem se už dá 
pracovat lépe. Navíc při chráněných zaměstnáních se sníží riziko epilep-
tického záchvatu z nedostatku alkoholu v hlavě.

Kontrolované užívání
Například: Je třeba, aby klient pracoval tři hodiny. Víme, že pije alkohol,  
a když mu klesne hladinka pod promile, tak je mu blbě a klepou se mu 
ruce. S testerem se dá monitorovat, jak rychle mu klesají promile a, když 
se na tom dohodneme,  může připíjet do jednoho promile. Slouží to i jako 
marker spalovaní alkoholu, dá se z toho usoudit, v jakém stavu jsou játra. 
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Očkování (též vakcinace, aktivní imunizace) je podání očkovací látky (vakcíny), která obsahuje oslabený pato-
genní mikroorganismus nebo části (antigeny) jednoho či více mikroorganismů (bakterií, virů). Tím se u člověka 
vyvolá tvorba ochranných protilátek proti danému onemocnění. Očkování je napodobením přirozené infekce, kdy 
dochází k tvorbě ochranných protilátek. V našem státě má očkování dlouholetou tradici.

Historie očkování 

Již v 5. století před Kristem zaznamenal řecký historik Thúkydidés, že 
Athéňané, kteří přežili neštovicový mor, už podruhé stejnou nemocí ne-
onemocněli. První dochovaná zmínka o vakcinaci však pochází až z Číny 
z 10. století našeho letopočtu. Primitivní forma očkování se nazývala 
„variolizace“ a měla chránit před vznikem pravých neštovic. Číňané hnis  
z puchýřků neštovic odebírali a aplikovali ho buď do podkoží, nebo častě-
ji celý puchýřek usušili a zdraví jedinci ho poté vdechovali nosem. V roce 
1880 přichází se zásadním objevem francouzský chemik a vědec Louis 
Pasteur. Po děsivém zážitku z dětství, kdy viděl umírat svého souseda na 
vzteklinu, se rozhodl věnovat svou pozornost právě této nemoci. Po sé-
rii pokusů se mu podařilo izolovat tak málo aktivní virus, že bylo možné 
ho aplikovat do těla, aniž by způsoboval onemocnění, ale přitom vyvolal 
imunitní reakci organismu. 

Povinnost očkování u dětí
V České republice je pravidelné očkování povinné. Nejedná se tedy  
o právo být očkován, ale o povinnost podrobit se očkování.  

Očkování se neprovádí jen ze zákonem stanovených důvodů: při labo-
ratorně prokázané imunitě proti chorobě (stav, kdy pacient chorobu již 
prodělal) nebo v případě, že podání vakcíny brání zdravotní stav dítěte 
(trvalá kontraindikace).

Nebezpečné očkování?

Pokud trochu sledujete zprávy a co se kolem vás děje, určitě vám neušel 
občasný šrumec okolo tzv. „biomatek“. Jde o rodiče, kteří odmítají své 
děti očkovat, protože se bojí nežádoucích účinků či mají obavy ohledně 
bezpečného složení vakcín. Přechodné či trvalé poškození v důsledku 
očkování se samozřejmě objevit může, ale děje se to velmi vzácně. Je 
přirozené, že každá matka má o své dítě strach, hlavně pokud jde o jeho 
zdraví. Co je důležité - děti bez očkování nevezmou do školky.

Očkování u dospělých

U lidí starších osmnácti let je jediným očkováním, které se provádí 
pravidelně, očkování proti tetanu. Poslední dávku této vakcíny 

dostane člověk v rámci dětského očkování v jedenácti letech. 

Poté by se měl nechat přeočkovat po deseti až patnác-
ti letech. Když se člověk zraní, bývá přeočkován proti 
tetanu jednou dávkou vakcíny, pokud od posledního  
přeočkování uplynulo pěti až patnáctileté období.  
Očkování je důležité, chystáte-li se vycestovat do cizích 
zemí. Je třeba se informovat, jaké nebezpečí hrozí, a včas 
se nechat proočkovat. 

Jak bezpečně přežít očkování

Jdete-li se očkovat, musíte být zdraví. Přece jen je to zá-
sah do imunitního systému. Také se doporučuje po očko-
vání dát si klidový režim a celkově se trochu více hlídat. 
Co se týče negativních účinků očkování, se kterými se 
počítá, záleží na druhu očkování. Pokud jde o očkování 
neživými vakcínami, objevují se negativní účinky bezpro-
středně po vakcinaci. Pokud jde o očkování živou vakcí-
nou, projevují se negativní účinky v rozmezí do deseti dnů 
po očkování a opět může jít o únavu či zvýšenou teplotu. 
Tyto nežádoucí reakce bývají relativně běžné. Závažněj-
šími pak mohou být křeče či anafylaktický šok. V případě 
jakýchkoliv horších nežádoucích účinků je třeba to hlásit 
lékaři a ten to pak hlásí na SÚKL (Státní ústav kontroly 
léčiv). Navíc s vámi rozebere možné důvody a zohlední 
to při jiném očkování či přeočkování. Na každé očkování, 
které absolvujete, se nebojte zeptat doktora. Přece jen 
jde o zdraví!

Text je redakčně zkrácen. Plné znění nalezne 
na stránce edekontaminace.cz

nemoc věková kategorie přeočkování

18-26 27-49 50-59 60-64 65+

Tetanus booster po 10–15 letech booster po 10 letech po 10–15 letech

Pertuse minimálně 1 dávka 1× za život po 10–15 letech

Varicella 2 dávky nestanoveno

VHA 2 dávky nestanoveno

VHB 3 dávky nestanoveno

HPV (lidský pa-
pillomavirus)

3 dávky nestanoveno

Herpes zoster 1 - 2 dávky dle použité vakcíny nestanoveno

Klíšťová encefa-
litida

3 dávky, první přeočkování po
 3 letech, další po 5 letech

3 dávky, přeočkování 
po 3 letech

po 3–5 letech, max. 
po 10 letech

Pneumokokové 
nákazy

1 dávka PCV nebo PPV 1 dávka 
PPV 
nebo 
PCV

1 dávka 
PCV 
+ 1 dávka 
PPV23

PPV: po 5 letech 
pouze 1 x

Meningokokové 
nákazy

2 dávky MenB, 1 - 2 dávky Men A, C, W, Y podle SPC vakcíny

Chřipka 1 dávka každoročně

Hib 1 dávka nestanoveno

Vzteklina 5 dávek postexpozičně / 3 dávky preexpozičně po 2–5 letech 
pouze při práci  

v riziku

Spalničky 1 dávka nestanoveno

doporučeno všem dané věkové kategorie

doporučeno v případě rizikových faktorů

Očkovací  kalendář pro dospělé
podle věku

kompletní přehled najdete také 
na webu e-dekonaminace.cz

KRCK

šňupat

hnis ?!
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víte kdo vám mění?

Týmy KC Strakonice a Prachatice,
Dan Randák na fotce druhý zprava.

-ala-

Asi každému z vás se už někdy stalo, že u sebe nemáte čistou, kterou nutně potřebuje-
te, vaši teréňáci nejsou nablízku a káčko je zavřené, nebo se vám tam nechce. Častým řeše-
ním je projet několikrát již použité, snad aspoň své stříkačky. O půjčování cizích se tady ani 
zmiňovat nebudeme. V těchto momentech se ale nabízí ještě jedna možnost – lékárny.  
Téměř v každém městě alespoň jedna je a dost často i inzulínky prodává. 

Inzulínky už skoro jen pro uživatele drog
Věděli jste, že již několik let se inzulínky na inzulín nepo-
užívají? Od vynálezu inzulinových per či pump je diabetici 
nepotřebují.  Reálně je tak chodí nakupovat pouze majite-
lé domácích mazlíčků (používají se bez jehel na podávání 
léků), modeláři a uživatelé steroidů nebo drog. Prodej je-
hel je tak čistě na majitelích/zaměstnancích lékáren a je 
to hodně o jejich dobré vůli. Trendem poslední doby je, 
že je lékárny ze svého prodeje stahují. Jejich argumentem 
nejčastěji bývají právě návštěvy neukázněných uživatelů 
drog a problémy s nimi spojené. Přesněji drobné krádeže 
či neurvalé chování. 
Jistě si teď říkáte, že to zrovna vy neděláte. Rozhodně ne-
chceme házet všechny do jednoho pytle, bohužel pro vás 
se ale pár takových najde. Lékárníci se pak bojí a raději in-
zulínky úplně vyřadí z prodeje. Pokud tedy nechcete přijít 
o tuto možnost, máme pro vás pár rad, jak se v lékárnách 
chovat. 

Do lékárny přirozeně a slušně
Nemusíte si vymýšlet žádné výmluvy, proč a pro koho 
jehly sháníte. Babička s cukrovkou v dnešní době inzu-
línku opravdu nepotřebuje. Stejně obě strany moc dobře 
vědí, jak se věci mají. Čím přirozeněji nákup proběhne, 
tím jednodušší to pro vás bude. Lékárníci jsou profesio-
nálové, a pokud se budete chovat jako běžný zákazník, 
nebudou mít oni potřebu se k vám chovat jinak. Žádné 
výhružky ani nadávky do lékárny nepatří. 

Stejně tak pokud si jdete pro substituční preparáty.  
Jedná se o léky na předpis, a pokud ho nemáte, lékárníci 
vám ho nemohou prodat, i kdybyste se na hlavu stavěli. 
Lékárníci vám naopak mohou leckdy poskytnout i něco 
navíc. Některé terénní programy dodávají do lékáren 
takzvané lékárenské balíčky. Většinou obsahují dezinfek-
ce, filtry a vodu, tedy to nejnutnější k čisté aplikaci, a kon-
takt na místní terénní program. Nebojte se zeptat ve své 
lékárně, třeba budete překvapeni. 

Terén nebo káčko je lepší než lékárna
Pokud o terénním programu ve svém městě nevíte, mo-
hou vám právě lékárny leckdy poradit, případně vás od-
kázat. I když si injekční stříkačky v lékárně můžete koupit, 
nedostanete zde spoustu dalších věcí, které vám terénní 
program může poskytnout. Nejen další Harm Reduction 
materiál (dezinfekce, filtry, vody, brčka, kapsle atd.), ale i 
spoustu informací, možnost otestovat se na infekční cho-
roby či pomoc při zařizování občanského průkazu. 
Inzulínky koupené v lékárnách mají ještě jedno velké 
úskalí. Dost často končí poházené v ulicích. Lékárny to-
tiž nemají povinnost použitý infekční materiál odebírat. 
Někde to mají přímo zakázané. Proto je v ideálním pří-
padě doneste vrátit na K-centrum, nebo je doneste svým 
teréňákům. Obratem za ně dostanete minimálně stejné 
množství sterilních stříkaček, a to vše zdarma. 

Jak na lékárny?
Tentokrát jsme požádali o představení  
Mgr. Daniela Randáka, který pracuje 
již 21 let na jihu Čech v Preventu a vede kontaktní  
centra ve Strakonicích a Prachaticích.

Jak dlouho pracuješ v KC, co tě k tomu přivedlo?
Začínal jsem v KC a TP někdy v roce 1998. Při-
vedla mě k tomu snaha neztratit kontakt s teh-
dejšíma kamarádama, kteří začali v tý době 
brát. Řada z nich začala s herákem a od začátku 
jehlou... Přišlo mi smysluplnější motivovat je  
k bezpečnějšímu braní, než začít smažit s nima. 
Kamarádství sice brzy vzalo za svý, ale s některý-
ma z nich jsem v rámci služeb v kontaktu dopo-
sud. A občas rádi zavzpomínáme, jaký to bylo, 
když byl svět ještě „čistej“.

Co ti v práci dělá radost?
Nejvíc mě potěší každej povedej kontakt  
s klientem - když mám pocit, že jsme spolu 
strávili čas, kterej byl pro všechny příjem-
nej. Pak mi dělaji radost lidi v týmu - bez 
nich by to nešlo. A radost mi dělá vidět  
v naší práci pořád nějakej smysl.

Co tě v práci štve?
Štvou mě nezáživný věci spojený s „kance-
lářskou“ prací - který jsou ale nutný pro to, 
aby zařízení mělo dostatek peněz na pro-
voz a šikovný lidi pro zajištění služeb. A po-
slední dobou mě štve pocit, že nám klienti 
díky naší „odbornosti“ tak trochu přestá-
vají rozumět. A to mi přijde škoda. Možná 
by pomohlo nedělat z našeho oboru příliš 
velkou vědu...

Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek z práce?
Před pár lety jsme pracovali s klientem, od 
kterého už vlastně nikdo moc nečekal, že by  
někdy s braním drog přestal. Měl kolem nich na-
motanej celej svůj život. A jednoho dne se probu-
dil - prej mu zničeho nic cvaklo v hlavě - a přišel  
s žádostí, že by rád nastoupil na léčbu. Tak jsme 
mu s tím pomohli. Prošel tříměsíční léčbou v lé-
čebně a absolvoval roční pobyt v terapeutický 
komunitě. A nás káčkaře pak pozval na výstupní 
komunitu, na které v rámci závěrečného rituálu 
svou léčbu ukončoval. Dodnes mě fascinuje, ja-
kou proměnou v poměrně krátkym čase dovede  
projít člověk, kterej se rozhodne s braním  
přestat a změnit svůj život - přestože výchozí  
situace vypadá dost beznadějně... 

Jakou posloucháš hudbu?
Takovou, co mě dokáže rozhoupat. Nebo ně-
čím oslovit... Poslední dobou mi v uších hraje 
třeba Post Malone, 21 Pilots, Astronautalis, 
Korben Dallas, Manchester Orchestra, Prago 
Union, WWW, taky hodně chilloutová muzika...  
A z nostalgie někdy ještě starej dobrej Oceán  
- „...havrani letí skrz nás...“ 

Jaké máš rád filmy?
Podle nálady... Nejvíc mě baví filmy s nečekaným 
rozuzlením, u kterých je dobrý pustit si je ještě 
jednou - vidět pak děj v jiných souvislostech, než 
napoprvý. Kdy podivnosti najednou dostanou 
smysl a zapadají do skládanky příběhu - třeba 
Šestý smysl. Nebo filmy, které ukazují, že pokud 
člověk neztratí v životě naději, dokáže i zdánlivě 

nemožný věci - jako ve filmech Vykoupení  
z věznice Shawshank nebo Motýlek.

Čím se odreagováváš?
Bubnuju a běhám.

Co bys chtěl vzkázat svým klientům  
a klientkám?
Snad jen to, co říkal už Seneca - že „život 
má takovej smysl, jakej mu sami dáme...“ 
Uznávám, že je to někdy pěkná dřina. Na-
štěstí ale na to nemusíme bejt úplně sami. 
Tak se držte ;-)

Dorota Skokanová, CTPSK Semiramis z.ú.
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MÝTY ... aneb slyšeli jsme
Céčko už mám, můj spolubydlící i partnerka taky.  
Je vcelku jedno, jestli si po někom dám.

Kondomy nepoužívám. Souložím jen se slušnýma lidma. 
Ti nejsou nakažení.

Céčko má skoro každej. Hlavně abych neměl syfla, 
to bych chodil kanálama.

Jestli mi vyjde HIV, tak to je konečná. Jdu se zabít.

při testování
Tak úplně to jedno není. Pokud už HCV máte, je možné, že vaši blízcí, se kterými 
sdílíte lože či injekční vybavení, mají jiný HCV genotyp. Ten se pak přidá k vašemu 
současnému „céčku“ a může způsobit rychlejší rozvoj cirhózy či rakoviny jater.

Opravdu? Tak to si myslela zřejmě většina nakažených, než se 
nechali otestovat. Je to zcela zaručený způsob, jak se nakazit. 
Potvrdí deset z deseti nakažených.

Je zajímavé, kolik odporu vyvolává tahle infekce, a kolik lidí se za svůj 
syfilis stydí, a za HCV ne. Přitom léčba syfilis je poměrně nenáročná. Dva 
týdny na penicilinu to spraví. Pokud tedy není nemoc v posledním stadiu, 
kdy z člověka odpadávají kusy tkání a které končí smrtí.

Konečná to samozřejmě být může, ale nemusí. Vědecká obec má každoročně mnohé 
úspěchy při vývoji léčiv. A i když stoprocentní vyléčení ještě není možné, současné 
léky dokáží udržet na uzdě tento virus i několik desetiletí. Šance na dožití se úplného 
vyléčení je tedy rozhodně větší, než když člověk jde a skočí pod vlak.

„Klienty vnímáme jako partnery, 
společně s nimi hledáme  

jejich možné cesty životem.“
Kdo jsme?    Prostějov – trochu zeměpisného přiblížení: město na Moravě, na 

Hané, cca 44 00 obyvatel, vzdáleno přibližně 17 km od Olomouce a 50 km od Brna.
Kontaktní centrum poskytuje své služby uživatelům drog a osobám 

blízkým ve městě Prostějov, místní části Vrahovice (název 
pochází od osobního jména Vrah, kdy toto slovo 

původně znamenalo „nepřítel“), a to již  
18 let.

Náš 
tým

Jsme poměr-
ně malý tým, 

v ryze ženském 
zastoupení v pří-

mé péči, těší se na vás 
Jana, Alena a Kateřina. 

Kontakt a navázání vztahu 
a důvěry s klientem je pro nás 

základem naší práce. Klienty vní-
máme jako partnery, respektujeme, 

nesoudíme a nehodnotíme. Vážíme 
si každého, kdo překoná možné obavy  

z neznámého a přijde za námi. Kvalitní tým, lid-
ský přístup, příjemná atmosféra v našem centru, to je 

také to, co klienti oceňují, a proč se za námi vrací. Ač jsme po-
měrně malé káčko na malém městě, tak každým rokem naše služby 

využije přibližně 330 osob, z toho přibližně 2/3 uživatelů drog.

P.S. Budete-li mít cestu kolem, přijďte, rádi vás uvidíme, děkujeme :-)

Klientům na-
bízíme dvě formy 

programu: ambulantní a 
terénní, a to v průběhu celého 

týdne, dle provozní doby. Kontaktní 
místnost mohou klienti využívat pět dní  

v týdnu po dobu čtyř hodin.

Naše nabízené služby se v podstatě neliší od 
nabídky jiných kontaktních center, všechny jsou 
poskytovány bezplatně, anonymně a na základě dob-
rovolnosti. Pracujeme na principech Harm Reduction (mi-
nimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek).

• Výměna injekčních setů, testování (HIV, HCV, HBV, syfilis),  
těhotenské testy, základní zdravotní ošetření.
• Individuální a rodinné poradenství, sociální práce, pomoc v krizi.
• Informační servis, zprostředkování další péče.

• Hygienický servis (sprcha, praní prádla), 
potravinový servis.

KC

Za tým Kontaktního centra v Prostějově 
Jana Kučerová, vedoucí centra

tel: 776 654 685

Co nabízíme?

Prostějov
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Odpovídá Mgr. Markéta Řezníčková, 

sociální pracovnice TP SANANIM

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

1. Pokud chcete začít řešit svoji dluhovou a celkově sociálně-právní situ-
aci, je velmi důležité začít přebírat poštu.

Pošta chodí na adresu trvalého pobytu. Ale tam už možná nebydlíte. Pak je 
užitečné zařídit si korespondenční adresu, aby se pošta dostala do vašich 

rukou. Možností je několik. Adresa pro písemnosti 
může být zřízena na území ČR, ale i v jiném státě. 
Jako doručovací adresa může sloužit i pronajatá 
poštovní přihrádka, nebo datová schránka.

2. Snažte se rozpomenout na všechny převzaté závazky a sestavit si 
jejich seznam a vyžádat si aktuální vyčíslení celkové výše pohledávky  
i s příslušenstvím od věřitelů. Toto je důležité zejména u dluhů, které se 
nacházejí v předsoudní fázi, kdy je věřitel doposud neuplatnil u soudu, a ne-
byl ani jiným způsobem vydán exekuční titul (např. platební výměr). Ideální 
je získat kopii smlouvy a aktuální písemné vyčíslení celkového dluhu přímo 
od věřitele i s uvedením, od kterého data je dluh po splatnosti.

3. Obstarejte výpis všech řízení vedených ohledně vaší osoby u okres-
ního (v Praze obvodního) soudu místně příslušného podle místa vašeho 
trvalého pobytu. Soudu sdělíte, že žádáte o výpis všech řízení vedených 
ohledně vaší osoby u dotčeného soudu. Pokud jste 
adresu trvalého poby- tu během relevantní doby 
několikrát měnili, pak od všech dotčených soudů. Zde 
postihneme dluhy, které už věřitel uplatnil u soudu.

4. Pořiďte si výpis z Centrální evidence exekucí (vyhotovují jej mj. na 
Czech Pointech). Jde o registr vedený Exekutorskou komorou ČR a měl 

by obsahovat všechny „živé“ exekuce vedené soudními 
exekutory proti vám. Nezahrnuje ale například informace 
o soudních výkonech rozhodnutí, nebo daňových exeku-
cích. Po zjištění, kteří exekutoři proti vám řízení vedou  
a spisových značek konkrétních řízení, pak můžeme požá-
dat o aktuální vyčíslení té které exekuce přímo exekutory.

5. Kontaktujte VZP či jinou svou zdravotní pojišťovnu – pokud zde může 
být dluh. Stačí zajít na pobočku a vyžádat si aktuální vyčíslení dlužného 
pojistného a penále.

6. Zamyslete se, zda nemůžete mít dluh na daních u finančního úřadu, 
dále prověřte případný dluh na sociálním pojištění u ČSSZ. Můžete jej 
mít, pokud jste podnikali jako OSVČ a nehradili za sebe zálohy na pojistné, 
pojistné na sociální zabezpečení, a nepodávali přehledy. 

7. Kontaktujte celní správu. Ta v rámci dělené správy vybírá a vede exe-
kuce na celou řadu poplatků a pokut ukládaných orgány státní správy 
a územní samosprávy podle správního řádu (např. pokuty za dopravní 
přestupky, různé správní poplatky). Vhodné může být i kontaktování pří-
slušného obecního úřadu dle místa trvalého pobytu, zdali u vás neevidují 
nějaký dluh. 

8.Dopravní podniky 
Pokud máte dluhy za černou jízdu u dopravních 
podniků nějaké obce, kontaktujte příslušný do-
pravní podnik. V Praze tedy Dopravní podnik 
hl.m.Prahy (doplatková pokladna sídlí na adrese 
Na Bojišti 5, Praha 2).

9. Pokud proti vám bylo vedeno trestní řízení, mohly vám vzniknout  
v důsledku tohoto řízení specifické finanční závazky.

Pokud jste byli odsouzeni, byla vám zřejmě uložena náhrada nákladů  
dotčeného řízení. Pokud vám byl přidělen advokát (nutná obhajoba), 
pak i náhrada nákladů obhajoby. Dále vám také mohl být uložen peně-
žitý trest. Pokud jste trestným činem způsobili škodu, mohla vám být již  
v rámci trestního řízení v adhezním řízení uložena její náhrada poškozené-
mu, nebo mohl být poškozený odkázán se svým nárokem na civilní řízení.

Obraťte se tedy na soudy, které proti vám trestní řízení vedly, a požádej-
te o sdělení, zdali za vámi soud eviduje nějakou neuhrazenou pohledávku 
(náklady trestního řízení a náhrada nákladů na obhajobu), a dále požádejte  
o zaslání kopie příslušného trestního rozhodnutí, z něhož lze vyčíst, zda 
vám byl uložen peněžitý trest a zpravidla i to, zda v řízení figuroval něja-
ký poškozený, či zdali vám byla třeba přímo rozhodnutím uložena náhrada 
škody způsobené trestným činem.

Pokud jste si jisti, že se vás některý z bodů netýká (např. víte jistě, že 
proti vám nikdy nebylo vedeno žádné trestní řízení), tak jej samozřejmě 
vynecháte a neprovádíte zbytečné úkony.

Děkujeme Nikol za přehledný návod. Pro čtenáře, kteří se neohroženě pus-
tí do mapování dluhů, chystáme návod další – jak se s dluhy vypořádat.

Dále existují určité registry, kde mohou být některé tyto dluhy (po splat-
nosti, ale dosud nevymáhané soudní cestou) evidovány, jako jsou Bankov-
ní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací 
nebo Solus. U různých „mikropůjček“ a dalších typů smluv uzavíraných 
elektronicky na dálku je také přínosné projít svou emailovou schránku, kde 
můžete naleznout informace a podklady z minulosti. Také se zamyslete, 
zda nemáte dluhy z nezaplacených vyúčtování za vodu, plyn, elektřinu, ka-
belovou televizi, internet nebo telefon. Některé dluhy mohou mít ovšem 
velmi specifický důvod, třeba úhrada „noclehu na záchytce“.

Dlužíš? Dlužím. A kolik?

Dlužníků v naší zemi přibývá. Proto byla na základních školách dětem výuka rozšířena  
o nový předmět: finanční gramotnost. A pro jejich zadlužené rodiče vznikla sociální služba: 
dluhové poradenství. V Sananimu se právnímu a dluhovému poradenství věnuje Mgr. Ni-
kol Šubrtová. V Dekontaminaci 2017/4 jsme vám v článku o zdravotním pojištění radili, jak 
předcházet zbytečným dluhům, dnes se zeptáme Nikol, jak zjistíme, jak velký je náš dluh.

aneb mapování dluhů

mařez

24



Pan Smažka a mraky kokainu

Táhnu se až do 
Ostravy, že tu maj 
hromadu koksu.

A najdu tohle...

Jsem fakt 
naštvanej!

No, takhle bych to úplně neřekl, ale ano. Známe 
organické viry, ty, co způsobují chřipku, HIV nebo 
žloutenky (hepatitidy, abych byl přesný). Potom 
známe počítačové viry. Trojský kůň už je takový vše-
obecný pojem, víte ale, že i mobilní telefony mají 
svoje „céčka“ a „interferony“?

Škodit, krást a ničit
Reklamy na antiviry jsou všude. V počítačích se vy-
platí nějaký mít, a i když jsou některé zdarma, po-
kud používáte počítač na víc než jenom hry a porno, 
tak se vyplatí investovat do placené verze – ta má 
potom větší podporu od vývojářů a lépe se vypořá-
dává s novými útoky.
Nejde ale jenom o počítače. S rozvojem takzvaných 
chytrých telefonů, které mají svůj vlastní operační 
systém, a s jejich používáním v každodenním životě 
jde ruku v ruce vývoj programů, které mají za úkol 
škodit, krást a ničit – viry. Nejsou tak viditelné a zá-
keřné, jako byly viry v devadesátkách, kdy na infi-
kované 3,5“ disketě byl vir, který třeba nastavil, aby 
procesor napadeného počítače pracoval na 1000 %, 
čímž se upálil k smrti a s sebou vzal i půl počítače. 
Dnes jde o vás a vaše data.

První virus na mobil vykoukl už v roce 2004. Neměl 
za úkol krást, jenom ukázat, že i taková věc jako 
mobil může být napadnuta. V té době to vypadalo 

stejně, jako v počátcích počítačů – viry se mohly ší-
řit pouze přímo, tedy že jste z infikovaného zařízení 
někomu poslali fotku, video nebo soubor. Internet 
v mobilech byl ještě moc drahý a pomalý. S roz-
vojem mobilních dat a pokrokem technologií jde  
i vývin záškodnických programů. 

V současné době je docela jednoduché si nějaký 
takový program (neboli vir) pořídit. Stačí nepozor-
ně brouzdat po internetu a klikat na vše, co na nás 
vyskočí na displeji. Bohaté naleziště jsou například 
porno stránky. Nebo stahování hudby, fotek, videí 
a her z internetových úložišť (jako je třeba uložto). 
Nebudu se tady zabývat úplnou typologií virů v mo-
bilech, na to existují knihy. Zmíním tři nejčastější 
druhy – adware, spyware a ransomware.

Adware
Nejčastější druh viru. Jeho účel je jednoduchý  
– ukazovat reklamy i když nechcete. Velmi často 
bývá součástí her, které nestahujete z oficiálních 
aplikací vašeho telefonu. Funguje to potom tak, že  
i když třeba píšete smsku, tak na vás vyskočí re-
klama na sekačku na trávu nebo novou kasíno hru. 
Vir si pamatuje, že jste hledali sekačky, bez vašeho 
vědomí se připojil k internetu (pokud si tedy mobil-
ní data vypínate), stáhnul malý obrázek, ten vám 
ukázal, poslal zprávu, že reklama byla zobrazena, 
 a zase se schoval. Tento druh je poměrně bezpečný, 
jeho účel je generovat svému tvůrci peníze za zob-
razení reklamy. Ale vás stojí peníze za data a zabírá 
místo v mobilu.

Spyware
Jo, tak tohle je prevít. Mobil nakazí víceméně stejně 
jako předchozí. Ale nejde mu o ukazování reklam. 

Cože, můj telefon má Jde mu o to, aby vám prolezl celý telefon, zjistil 
všechna uložená hesla, zapamatoval si nově psaná 
hesla a přihlašovací údaje a ty potom posílal tvůrci. 
Zejména nebezpečný je, pokud používáte mobilní 
bankovnictví. Nic potom nebrání dalšímu člověku, 
aby vám ukradl peníze přímo z účtu. Anebo moni-
toroval vaši polohu, s kým si voláte, jak často, ja-
kého máte operátora atd. A tyto informace potom 
prodává dalším lidem, kteří to využívají pro tvorbu 
reklam a třeba i virů, jako byl dříve zmíněný. 

Ransomware
Tak tenhle fakt nechcete. Dokáže se tvářit jako kaž-
dá jiná fotka, video nebo hra, ale jakmile na něj ťuk-
nete, tak se rozjede jako flegmóna ze zanedbaného 
abscesu. Projde celý telefon a zašifruje a zahesluje 
všechny fotky, videa a dokumenty, co najde. Potom 
pošle zprávu tvůrci, že se tak stalo, a vám ukáže, 
že jste byli napadeni a všechen obsah, co máte, byl 
zašifrován. Po vás potom chce, abyste zaplatili „vý-
kupné“ na účet v kryptoměně (elektronické peníze, 
např. BitCoin) a potom vám vaše soubory vrátí.  
A nedá se s tím dělat nic jiného, než zaplatit, nebo 
se rozloučit se svou hudbou, kontakty a fotkami  
z dovolené (pokud tedy také nejste zdatný progra-
mátor).

A co s tím teda? 
Prevence je jednochuchá – neklikat na všechno, 
co se zobrazí, nestahovat věci z podezřelých strá-
nek, neotevírat pochybné maily. Využívat obchody  
a aplikace, které jsou v telefonu, ty bývají velmi 
dobře zabezpečené. A pokud nestřídáte telefony 
časteji než spodní prádlo, tak si stáhnout i antivir.

Zadek
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Freddie Mercury je prostě ikona. Geniální zpěvák, geni-
ální skladatel, talent od Boha. Písně skupiny Queen žijí 
dodnes, ačkoliv jejich éra dávno minula. Jsou totiž nad-
časové. Je až neskutečné, jak produktivní kapela byla  
a kolik naprostých pecek a nezapomenutelných singlů  
pochází právě od ní. Ale Freddie se nestal nesmrtelným 
jen díky originálnosti a oblíbenosti muziky Queenů. Měl krásný, nezaměnitelný hlas. Byl neskutečně charisma-
tický, energický, uměl to na pódiu fakt rozjet, miloval obdiv publika… a taky byl gay a umřel na AIDS.

FREDDIE 
MERCURY

O Freddiem už toho bylo napsáno hodně, proto 
jsem se rozhodla pojmout článek trochu jinak. Je 
to takové „vše co jste chtěli vědět o Freddiem Mer-
curym a báli jste se zeptat“ v bodech. 

1. Bohemian Rhapsody
O písni Bohemian Rhapsody se na internetu píše 
jako o úplně největším hitu kapely The Queen. Asi 
proto tvůrci známé a nedávno vyšlé Mercuryho 
biografie pojmenovali své dílo právě po ní. A co to 
vlastně znamená? Bohužel se nejedná o rapsodii  
z Čech, jak se mnozí mylně domnívají, ale o bo-
hémskou rapsodii. Slovo rapsodie wiki překládá 
jako „lyrická nebo i epická báseň vzletného či vzne-
šeného obsahu a formy“. A kdo tu písničku zná, ví, 
že to sedí. Freddie byl vůbec velmi inventivní, co 
se názvů týká. Vždyť to byl právě on, kdo přesvěd-
čil členy kapely, aby se pojmenovali právě Queen. 
„Ve Spojeném království není nikdo důležitější než 
královna. A tak to bude i s kapelou Queen,“ pravil 
dle internetových zdrojů. Když se Freddie přidal ke 
kytaristovi Brianu Mayovi a bubeníkovi Rogerovi 
Taylorovi, jmenovali se Smile a představovali škol-
ní kapelu, která vystupovala převážně na venkov-
ských koncertech. Po nějaké době přidali ještě ba-
sáka Johna Deacona a byli připraveni na to nahrát 
svoje první album s lakonickým názvem Queen, se 
kterým jako prvním prorazili díru do světa. 

2. „Poor boy from a poor family“
Přeloženo „chudý chlapec z chudé rodiny“, část 
textu písně Bohemian Rhapsody. Bylo tomu 
opravdu tak?
Freddie Mercury se vlastním jménem jmenoval 
Farrokh Bulsara. Narodil se 5. září 1946 na Zanzi-
baru. Jeho rodiče Bomi a Jer Bulsarovi byli Párso-
vé z indického Gudžarátu. Otec Bomi působil na 
Zanzibaru v britské koloniální správě jako soudní 
úředník. Rodina ze Zanzibaru utekla do Anglie bě-
hem revoluce, kdy došlo k masakru několika tisíců 
Indů a Arabů. 
Farrokh Bulsar studoval nejprve na britské misijní 
škole na Zanzibaru a posléze na klasické britské 
škole v indické Bombaji. Během školních let začí-
nal projevovat hudební talent a naučil se hrát na 
klavír a kytaru. Se svými spolužáky založil první ka-
pelu jménem The Hectics. Právě zde vznikla jeho 
přezdívka Freddie, pod kterou ho poznal a dodnes 
zná celý svět. Dokonce si po přestěhování rodiny 
do Velké Británie v roce 1965 oficiálně nechal změ-
nit jméno na Frederick Bulsara.

3. Tesáky
K Freddiemu nesmazatelně patří i ty jeho velké 
zuby. V dospívání z nich měl velkou depku a celý 
život se je snažil zakrývat horním rtem. Pamět-
níci často říkávají, že jak se snažil zuby zakrývat, 
huhlal a bylo mu špatně rozumět. Freddie měl na 

…král zemřel, ale královna 
žije dál…

Pan Flaška a státní svátek

Kokain!

Takže byla jediná 
šance jak zvldánout 

všechny státnické 
povinnosti...

Poslední dobou 
jsem nějakej 

marnej.

každém patře o dvě stoličky navíc, ty vytlačovaly 
přední zuby, tzv. řezáky. Do toho měl chudák šílený 
předkus. Lidé se ho ptali, proč si nenechá své zuby 
opravit? On se bál jakéhokoli zásahu do svých úst. 
Věřil, že zuby ovlivňují jeho zpěvácký rozsah.

4. Hitmaker a exhibicionista
Jeho tónový rozsah byl obrovský, údajně až čtyři 
oktávy. V běžné řeči měl hlubší barytonový hlas, 

ale když zpíval, dokázal se dostat až do tenoro-
vých poloh. Nadto měl hluboký cit pro rytmus,  
a přestože nebyl školeným zpěvákem, jeho tech-
nika zpěvu byla takřka dokonalá. To vše bylo do-
provázeno divokou pódiovou show plnou extra-
vagance. Výstřední oblékání, make-up v podobě 
očních linek, to bylo jeho. Rád šokoval a zkoušel 
nové věci. V 70. letech začínal jako mánička, nosil 
elasťáky a uplé oblečky. Zato v letech 80. drasticky 

změnil image. Vlasy 
si ostříhal na krátko, 
nechal si narůst ty-
pický hustý knírek 
a jeho nejčastějším 
koncertním oděvem 
byly bílé kalhoty, ná-
tělník a k tomu tenis-
ky. Během přídavků 
si kolem krku bral 
královský hermelí-
nový plášť a na hlavu 
si dával kopii koruny 
britského impéria.
Freddie byl zná-
mý tím, že miloval 
kontakt s publikem  
a ovace a nadšení 
byly jeho hnacím 
motorem. Byl prostě 
šoumen a na pódiu 
se cítil jako ryba ve 
vodě. Vtahování lidí 
do průběhu koncertu 
v podobě opakování 
popěvků a podupá-
vání je s performancí 
Queenů jasně spo-
jeno. 

5. Promiskuitní homosexuál, který 
podlehl AIDS
Jak už to tak ve světě showbusinessu bývá, s velkou 
slávou přicházejí velké večírky. Nevybavuji si, že by 
nějaké mediální zdroje pojily Freddieho s nějakou 
určitou drogu či upozorňovali na jeho toxikoman-
ství. Drogy bral, to ano, ale blíže nespecifikováno. 
Mnoho alkoholu, nějaké ty stimulanty, možná ma-
rihuana, hašiš? Není to důležité. Freddie byl prostě 
král/královna večírků a sjel se tím, co bylo zrovna 
po ruce. Nikdy nebyl závislý a drogy neovládaly 
jeho život. Byl to prostě filtr. Únik z reality. Zábava. 
Freddieho velké téma byla jeho sexuální orienta-
ce. Dlouho si nechtěl přiznat, že je gay. Vzhledem 
k jeho rodině a náboženství to bylo něco napros-
to nepřijatelného… Navíc v 70. a 80. letech nebyla 
homosexualita ani zdaleka vnímána jako dneska. 
Freddiemu se líbily ženy. Často se s nimi tělesně 
sbližoval. Je známo, že jeho největší životní láska 
byla Mary Austin. Žena, kterou chtěl pojmout za 
manželku. Jeho nejlepší přítelkyně a také dědič-
ka většiny jeho bohatství. Jejich partnerský vztah 
se rozpadl v době, kdy kariéra Freddieho stoupala  
k vrcholu a večírky se mu začaly vymykat z kontroly. 
Freddie se nakazil někdy na začátku 80. let. Ačkoliv 
v průběhu let cítil, že s ním není něco v pořádku, 
test na HIV podstoupil až někdy kolem roku 87. 
Tenkrát Mercurymu došlo, že nemá moc času, a 
tak se rozhodl kapele nahrát co nejvíce materiálu, 
aby k němu mohli nahrát hudbu a vydávat další 
alba. Důvod jim však tajil. Odtajnil ho až ve chví-
li, kdy se nemoc začala naplno projevovat na jeho 
vzhledu. Dne 23. listopadu 1991 Mercury oznámil, 
že trpí AIDS, a 24. listopadu 1991 kolem 19. hodiny 
zemřel na zápal plic (komplikace při AIDS) ve svém 
domě v Kensingtonu. Znovu vyšel singl Bohemian 
Rhapsody jako hold zemřelému zpěvákovi a dostal 
se na první příčku britské hitparády.

Hana
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drogový bulvár

KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

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

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po, St-Pá 10–18 
Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
U Červeného mlýna 1
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–16, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730163125
Po: 9-19, Út-Pá 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

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

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
773 140 022 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Felberova 256/11
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11;  
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po-Pá  8.30-12, 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních 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.
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 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9:30-15, St, So, Ne 14-
19:30, Čt 15-20:30
Praha 1,2,5,7,8
tel.: 722 068 007
Po 9:30-14, Út 10:30-
15:30, St 12:30-17 Pá 
10-14:30 Praha 1, 4, 14
tel.: 722 068 144

STREETWORK DROP IN
Po–Pá 12–17: centrum, 
Praha 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 
Libuš;  Po, St, Čt 21–23:  
centrum, P3;  So, Ne 
14–16: centrum 
tel.: 731 315 214

Řešení Reinfekce: Hlavní hrdina měl nádobíčko všechno své a čisté. Udělal však, nejen pro něj, dvě 
velké chyby. Na toxibytě si natáhl vodu ze společné sklenice s vodou, ve které někdo před tím zřejmě 
smočil infikovanou použitou jehlu, a nakazil se. Při trochu divočejších erotických hrátkách nakazil svou 
nic netušící sexuální partnerku. Neznáme další počty sexuálních partnerů té dámy, ale snad si bude pa-
matovat, že má raději vždy u pánů vyžadovat nasazený kondom. V jejím případě raději zesílený.

Plyšové nemoci: 1) opar, 2) syfilis, 3) tyfus, 4) HIV,  
5) kašel, 6) tuberkulóza, 7) chlamydie, 8) trichomo-
niáza, 9) papillomavirus, 10) E.coli, 11) pt.chřipka, 
12) Zika, 13) neštovice, 14) T4, 15) mor, 16) žlouten-
ka, 17) ebola, 18) šp. chřipka

Opilý kočí nadýchal přes promile: Kůň je střízlivý, tvrdil policistům • Drogy v Česku: evropské trendy se u nás neodrá-
ží, prodej se přesunul i na sociální sítě • V BALÍČKU ČOKOLÁDY I V KONEČNÍKU, SOUD OTEVŘEL PAŠOVÁNÍ 
DROG DO VĚZNICE • Filipíny zakázaly elektronické cigarety na veřejnosti, kuřáky zatkne policie • Zabít nudu, nastřelit se. Na drogách jsou i školáci 
z dobrých rodin • V ČÍNĚ NOVĚ DO OSMNÁCTI LET NESMÍTE HRÁT HRY DÉLE JAK 90 MINUT DENNĚ • Atlantik vyplavuje ve Francii balíč-
ky s čistým kokainem, úřady mají už 763 kilogramů  • „Perníková“ máma (25) porodila mrtvého chlapce. Policie ji žene k soudu za vraždu • TRUMP 
CHCE MEXICKÉ DROGOVÉ KARTELY ZAPSAT NA SEZNAM TERORISTŮ • Reklama na alkohol by neměla zobrazovat živé bytosti, míní ministr 

S novou metodou léčby závisloti přišli vědci v USA. Hlubokou mozkovou 
stimulaci, která se úspěšně používá při léčbě nervových a mozkových one-
mocnění, jako je Parkinsonova choroba nebo epilepsie, začali testovat  
u osob závislých na opiátech. Prvním pacientem se stal třiatřicetiletý Ge-
rod Buckhalter z Charlestownu, který byl na opitátech závislý skoro 15 let, 
poprvé mu je lékaři předepsali při léčbě bolestivého zranění z fotbalu. Nyní 
mu byl zaveden do mozku implantát, jakýsi „kardiostimulátor pro mozek“, 
který mu má pomoci se závislosti zbavit. Elektrické impulzy, které milime-
trová elektroda v pravidelných intervalech vysílá do Gerodova mozku, mají 
mj. zmírnit bažení. Na světě je již okolo 180 tisíc lidí s mozkovým implan-
tátem, nyní ale lékaři vůbec poprvé použili tuto léčbu u drogově závislého,  
u něhož jiné metody selhávaly.

Kardiostimulátor pro mozek

„Svoboda je například zajít si večer na pivo s přáteli“ (a pak se svodob-
ně na ulici poblít) nebo si „sem tam trošku povyrazit“, nechal se v tričku 
s nápisem Legalize heroin a stříkačkou v ruce slyšet známý český rapper  
Řezník. Kontroverzní video (kde se mj. droga natahuje do injekce přímo  
z pytlíku) vzniklo v rámci projektu Reflexu a České televize Moje svoboda 
u příležitosti výročí 17. listopadu. Svůj minutový vzkaz světu končí Řezník 
konstatováním „Svoboda pro mě znamená, že když chci, můžu se chovat 
jako zm**.“  Video je k vidění na internetu, ČT jej zřejmě neodvysílá. 

Sportovní kariéru v listopadu přerušil reprezentační brankář Patrik  
Bartošák. Byl přistižen s alkoholem za volantem, podle některých zdro-
jů měl mít i problémy s drogami a domácím násilím. Účastník letošního 
MS i posledních olympijských her věří, že se k hokeji vrátí: „Dostal jsem 
se do osobních problémů, které mě přiměly přerušit sportovní kariéru.  
V poslední době bojuji s psychickým onemocněním, které jsem bohužel  
řešil v kombinaci s alkoholem,“ uvedl hokejista. Dle svých slov vyhledal 
odborníky a podstoupí léčení.
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Hledej:

Náš tip: Čeká Vás nástup do vězení? Spojte nepříjemné s užitečným. Léčba je možná i ve věznicích.


