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Za tu dobu na toto onemocnění zemřelo více 
než 25 miliónů lidí, celosvětově se stalo hlavní 
příčinou úmrtí mužů i žen ve věku 15-59 let. 
Dalších 50 milionů osob se zatím nakazilo virem 
HIV. Světová zdravotnická organizace (WHO) 
uvádí, že nyní žije na světě přes 33 miliónů 
nakažených virem HIV, každý rok se nakazí 
dalších 2,5 milionu osob a přes dva miliony lidí 
na AIDS ročně zemře.

Epidemie HIV/AIDS změnila svět. Přinesla s 
sebou nejen paniku, ale i horečnou činnost 
vědců pracujících na testech na HIV, na 
lécích proti AIDS, dámský kondom, masivní 
preventivní kampaně, větší popularitu 
věrnosti (a kondomům), důkladné mapo-
vání rizikového chování… A harm reduction. 
Tedy aktivity, které vedou ke snížení škod 
– v tomto případě šíření nákazy virem 
HIV. Epidemii HIV například vděčí injekční 
uživatelé (aspoň v té „bohatší“ části světa) 
za zásadní rozvoj substituční léčby a vý-
měnných programů. 
K nám dorazila epidemie, kvůli železné 
oponě, se zpožděním. Měli jsme štěstí, 
mohli jsme využít zkušeností ze zemí, kde 
už s nákazou bojovali, a sami dočasně 
čelit relativně nízkému počtu nakažených. 
A tím snad i pomalejšímu šíření nákazy. 
Velké preventivní kampaně začaly i u nás. 

O AIDSu se mluvilo, psalo. Věra Chytilová 
natočila Kopytem sem, kopytem tam. 
Včasné zavedení harm reduction programů 
pro uživatele drog v Čechách může být 
příčinou toho, že mezi českými toxíky je 
(zatím) méně než 1 % nakažených. Ve 
většině zemí  
EU a v USA se nákaza mezi uživateli drog 
pohybuje mezi 3 a 20 %, ale třeba ve 
Španělsku je nakažený více než každý třetí  
toxík. A v některých regionech zemí 
bývalého  
Sovětského svazu je to ještě o dost horší 
(např. ukrajinská Oděsa).
Také souhrnná čísla pro Českou republiku 
byla doposud lepší než ve většině 
jiných zemí. V devadesátých letech a 
do roku 2003 přibývalo ročně kolem 50 
nakažených ročně (z toho maximálně 
4 injekční uživatelé). Pak začal počet 
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stále ve formě
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Příští rok uplyne 
30 let od prvního 
článku o příznacích 
toho, co dnes známe 
jako AIDS.

 TŘICÁTNÍK 

Virem HIV se v 
loňském roce nakazilo 
157 lidí. To je o devět 
více než v roce 2008 
a nejvyšší přírůstek 
v historii České 
republiky. Virem 
HIV se nakazilo 
celkem už 1344 lidí, 
z toho 48 injekčních 
uživatelů drog. U 292 
nakažených propukla 
nemoc AIDS. 156 
lidí na onemocnění 
zemřelo. 

ročně nakažených stoupat, v posledních třech 
letech razantněji, až na 157 v loňském roce. U 
injekčních uživatelů byl prozatím vrchol 16 nově 
nakažených v r. 2007. 
Možná je to tím, že hrůza z případného nakažení 
AIDS už opadla. Možná se o něm také, na rozdíl 
od devadesátých let mnohem méně mluví a píše. 
A možná má pravdu doktor Ladislav Machala 
z AIDS centra na Bulovce, podle kterého bylo 
otázkou času, kdy v Česku začne HIV pozitivních 
lidí přibývat. „Čtvrt století to vypadalo, že se u 
nás nic dramatického neděje. A teď, s téměř 
pětadvacetiletým zpožděním po západní Evropě, 
nastává tato situace,“ řekl Machala iDNES. 
Podle něj je to velká škoda vzhledem k úrovni 
zdravotního vzdělání. „Každý ví, co je HIV a jak se 
přenáší. Když se pacienta ptám: ‚Vy jste nevěděl, 
jak se před tím chránit?‘, odpoví mi: ‚Věděl, ale 
myslel jsem si, že se mě to netýká‘„, vypráví 
lékař. „Riziko vzrůstá. Mám obavy, že čelíme 
počátku epidemie. Právě teď,“ dodává.

-blko-
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BYDLENÍ 
na 5 let 
ZDARMA!

ČISTÝ
SVĚT 
BEZ  

POKUŠENÍ

SNÍŽÍME DAŇ 
Z HEROINU 
NA 0 %

RECEPTY NA 
SUBUTEX 
    bez poplatku!

Všem čistou PŘÍRODU!

BIOMASA???

 

ZEPTALI  

JSME SE POLITIKŮ: 

CO UDĚLÁTE 

PRO SVÉ VO-

LIČE Z ŘAD 

TOXÍKŮ?

VYVEDU   VÁS I ZEMI 
           Z KRIZE

Lidem bez 
domova 
“deku” 
zdarma

VOLBY2010

A ahoj zase někdy  
  na Czechteku!
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Když mám absťák, tak chuť dostanu...

Luděk: Spousta lidí nemá o sex zájem, 
jejich život je jen o drogách. Každý je 
vlastně sám – spát s někým znamená 
takový věci jako „důvěru“, „sladění se 
navzájem“ a to je pro toxíka moc velkej 
luxus…

Veronika: Lidi na drogách nešukaj 
tolik spolu, což neznamená, že sexuálně 
nežijou. Chlapi si daj a pak si mastěj. A 
to jim stačí…

To špatný o drogách a sexu:

Věra: Holky, co šlapou na Karláku – 
vidíš na nich, jak berou 3 – 4 roky, že 
jim drogy odbourávaj zábrany. Vypadaj 
strašně a je jim všechno jedno – spát 
se 2 černochama zaráz, rozdat si to 
s nějakým slizounem ve křoví vedle 
zastávky tramvaje v psích a lidských 
hovnech.

Michal: Sex za fety – myslím, že tohle 
udělá 80 % holek, když nemaj na dávku. 
Nemaj hrdost…

Jirka: Hnusný je zneužívání mladších 
holek (od starších „kuchařů“), je to skoro 
„znásilnění“. Věděj, jakou dát holkám 
dávku, pak pustěj péčko a je to „jasný“.  
Základní rada pro tyhle holky je: Nikdy si 

od nikoho neber nástřel, jehož rozdělání jsi 
neviděla. 
Míša: Jo, o tomhle je můj příběh. Těsně 
před tím, než jsem oslavila 14 narozky: byla 
jsem bez domova, s klukama na squatě. Byla 
jsem zvyklá na malý dávky. Kluci, i když jsem 
o tom nevěděla a věřila jim, si dali míň a 
mně víc - tak za 700-800. Přišla jsem k sobě 
za dvě hoďky a zjistila co se stalo – rozdali si 

to se mnou a vystřídali se, bylo jich  
4 nebo 5, natáčeli to na mobil…. Bylo 
mi strašně. Fakt jsem to nezvládla. 
Záhy po tom jsem se začala řezat, 
dělat divný věci, třeba našlehávat 
se vodou, nakonec jsem skončila 
v Bohnicích. Od tý doby taky mám 
epileptický záchvaty…
-ala- 
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Jaký je sex na drogách?

Jana: Sex na perníku je lepší než 
normální, je to intenzivnější, ale hrozí 
zaseknutí (např. orál na 2 a půl hodiny 
:-). Taky se dost často může stát, že se 
lidi na droze nevyladí, jeden by chtěl a 
druhej ne, i když to předtím plánovali. 

Karel: Zaseknutí je peklo. Jednou jsme 
šli s fakt hezkou holkou na to, dali jsme 
si spolu a že si to rozdáme u výtahové 
šachty. Ale mně to hodilo trochu jinam, 
tak jsem 3 hodiny rozebíral motor 
výtahu. 

Václav: Jednou jsem taky pronajmul 
hotel a byl tam s krásnou holkou, pak 
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jsem si dal moc, a celej večer i den to 
nešlo, i když proto slečna dělala první 
poslední.

Petr: Zaseknutí a nenaladění je častej 
problém, jednou jsem se domluvil s 
krásnou holkou, že jí nakoupím, měla 
super auto, jeli jsme si to dát za město, 
ona se pak přes mne nahnula  a hledala 
něco v přihrádce. Říkal jsem si: je to 
jasný, tak jsem začal a ona najednou mi 
dala hodinovou přednášku o tom, jak je 
sex nečistej. Ale nakonec to dopadlo :-).

Mirka: Mám pocit, že sex na pervitinu 
podporuje homosexualitu a bisexualitu. 

Díky piku ztrácíš zábrany a je ti to pak 
jedno. Spousta chlapů, co bere piko, jsou 
vlastně buzny. 

Martin: Je to o adrenalinu a ten je na 
piku větší a můžeš jej získat i ze sexu. 
Když jsem přestal brát, bylo to pro mne 
v posteli jiný… ne tak silný…

Petra: Sex bez perníku mi 
nevyhovuje… Když neberu, tak si sex už 
bohužel neužiju.

Tomáš: Na opiátech máš delší výdrž, 
ale zároveň tě to tlumí, takže nic moc…

Honza: Na heroinu na to nemám chuť. 

Vašima očima

o Sexuálním 
žIvotě

Zeptali jsme se Vás, dlouhodobých uživatelů drog na to, co si myslí

„na jehle“



„kamarádka“ 
Chlamydie
JaK si Jí pořídím?
Nejčastěji  nechráněným pohlavním stykem.
Vzhledem k promořenosti naší populace chla-
mydiemi a faktu, že většina lidí má za život více 
sexuálních partnerů (leckdo jich má víc i za týden),  
není nijak těžké se chlamydiemi nakazit.
Pokud jde v ČR o výskyt pohlavně přenosných 

98

chorob, tak na prvním místě jsou chlamydie, 
daleko za nimi je kapavka, pak syfilis, nejméně 
případů je (zatím) u HIV infekce.

JaK to poznám, že Jí mám, poKud 
Jsem muž:
- nejčastěji postihuje močovou trubici, jejíž zá-
nět se označuje jako uretritida.
- nemoc se buď nijak neprojevuje, nebo nemoc-
ný cítí pálení v močové trubici a bolest při močení. 
V tomto je nemoc podobná projevům kapavky, 
ale výtok není hnisavý, ale vodnatý.
Možné komplikace: Neléčená infekce močové 
trubice může postoupit z močových cest na pro-

statu a tudy přes chámovody až k nadvarlatům 
a varlatům. Jejich zánět je velmi bolestivý a v 
některých případech může zůstat muž neplodný.

JaK to poznám, že Jí mám, poKud 
Jsem žena: 
- u ženy je sliznice pochvy proti chlamydii velmi 
odolná a proto se přesunou výše – napadají hrdlo 
děložní (cervicitis) a mohou se dostat přes dělohu 
na vejcovody a vaječníky. Napadení vejcovodů 
a vaječníků infekcí se označuje jako hluboký 
pánevní zánět.
 - projevit se může neurčitým výtokem, bolestí při 
pohlavním styku a krvácením z čípku děložního. 
Případný těžký hluboký pánevní zánět se projevuje 
silnými bolestmi v podbřišku a teplotou.
Komplikace: Onemocnění chlamydiemi u žen 
může vést k neplodnosti (častěji než u mužů) 
a k potratům nebo předčasným porodům. Je 
to vcelku pochopitelné – opakované pánevní 
záněty zdevastují vaječníky a vejcovody, kterými 
za normálních okolností prochází vajíčko do 
dělohy. Postižení hrdla děložního či dělohy 

chlamydiemi pak zase může vést 
k předčasnému porodu či potratu. 

Bakterie totiž mohou zjednodušeně 
řečeno vylučovat látky, které způsobí 

předčasné stahy dělohy a vyloučení plodu. 
Neplodnost jako důsledek infekce chlamydiemi 

může být neléčitelná. 

JaK se potvrdí, že Jsem si Jí 
pořídil/a
- u muže: stěry z močové trubice 
- u ženy: stěr z hrdla děložního
- obecně se dá chlamydie zjistit i serologickým 
vyšetřením z krve (průkaz protilátek) 
prevence: chráněný sex. Bohužel je zde 
jistý problém – chlamydie se u nemocného velmi 
často neprojevují a po určité době partnerského 
soužití se chráněný sex logicky příliš nenosí. 
Nikdo ovšem nemůže zaručit, že i při partnerské 
věrnosti není jeden z partnerů nakažen od 
předchozích sexuálních partnerů. (Kapavka je v 
tomto o něco lepší, její projevy bývají výrazné a 
nepříjemné a nakaženého donutí dojít k lékaři a 
zaléčit ji antibiotiky.)

léČba:
Chlamydie jsou bakterie, a proto proti nim působí 
dobře některá antibiotika . Vzhledem k tomu, 
že chlamydie se přenáší často (i když ne vždy) 
sexuálně, je vhodné vyšetřit a případně léčit i 
partnera!

Genitální opar
...další nepříjemný společník

Přestože je genitální opar poměrně rozšířený, 
někteří lidé o jeho existenci vůbec nemají tušení. 
Při první infekci dochází k výsevu puchýřků 
(podobně jako u oparu rtu) a následnému vzniku 
vřídků v okolí pohlavních orgánů a konečníku. 
Vřídky jsou velmi bolestivé, někdy doprovázené 
slabostí či nevolností. U mužů zasahují zevní 
pohlavní orgány, u žen může být opar zavlečen až 
do močové trubice. Při opakovaném výskytu jsou 
příznaky podobné, jen slabší a trvají kratší dobu. 
virus oparu už z těla nositele nikdy neodejde. 
Při jakékoliv zátěži se může opakovaně objevovat 
pořád dokola.
Původcem je stejný virus jako u oparu rtu.

K přenosu dojde nejsnáze pohlavní cestou. 
Riziko v sobě nese koitální styk, ale i orální či jiné 
sexuální aktivity. použití kondomu nebezpečí 
nákazy snižuje, ale nechrání okolí genitálií.
Je možné se nakazit také kontaktem s potřís-
něnými prsty nebo předměty. Pro šíření viru jsou 
příznivými podmínkami podrážděná pokožka, 
vlhko a teplo, buďte tedy na své intimní oblasti v 
zátěžových situa-cích opatrní.
lékařské vyšetření, alespoň při prvním výskytu, 
je nutné! Jakékoli projevy na genitáliích mohou 
být nebezpečné. Pokud už jste opar měli, použijte 
při prvních pocitech svědění či pálení virostatika, 
běžně dostupná ve formě mastí v lékárně, stejně 
jako u oparu rtu.

Méne známé kousky
myslete na to, že až vás 
nebude bavit smažit , 
budete třeba chtít děti…
…a že to nemusí jít právě 
kvůli vašim neléčeným 
pohlavním zánětům.
Organizace Rozkoš 
bez rizika provozuje 
gynekologickou 
ambulanci v bolzanově 
1 v centru prahy každé 
pondělí a čtvrtek od 17 
do 20 hod a ve
vlhké 10 v brně každou 
středu od 17 do 20 hod.

-kachena-

o nebezpečí přenosu 
nemocí pohlavní cestou se s 

vámi často bavíme. v terénu 
i v jiných zařízeních máte kromě 

jiného k dispozici kondomy a 
možnost testování. většina z vás 
dokáže jako pohlavně přenosné 
choroby vyjmenovat hiv, kapavku 
nebo syfilis. patří k nim však 
také opar genitálu i chlamydie, 

onemocnění, které komplikují 
nejen pohlavní život. 

tady se teď můžete 
dozvědět víc.
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o nemoci, Kterou dnes známe JaKo 
aids, se zaČalo mluvit v roce 1981. 
tehdy léKaři v los angeles zazna-
menali vzácný druh zápalu plic 
(pneumocystovou pneumónii) u pěti 
homosexuálů. 
O měsíc později narazili američtí lékaři na 
výskyt dalšího velmi vzácného onemocnění, 
šlo o kožní nádor Kaposiho syndrom. Přestože 
se tato nemoc obvykle objevuje u starých lidí, 
tady se jednalo o 26 mladých homosexuálů. 
Navíc někteří z nich trpěli oním zvláštním 
zápalem plic. Později byla mezi oběma cho-
robami prokázaná spojitost. Výzkumníci došli 
k závěru, že se jedná o závažnou poruchu 
imunitního systému. Ze začátku jí výlučně 
spojovali s homosexualitou, byla pojmeno-
vána GRIDS (z angličtiny gay related immune 
deficiency syndrome - tedy syndrom selhání 
imunity spojený s homosexualitou). V roce 
1982, kdy se zjistilo, že nemoc postihuje nejen 
muže homosexuály, ale i heterosexuály, ženy 
i děti, byla přejmenována na AIDS (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome – Syndrom 
získaného selhání imunity). V počátcích epi-
demie AIDS nebylo známo nic o tom, co ve 

skutečnosti způsobuje směsici chorob, které 
zabíjely postižené oběti. Vědělo se pouze, že 
nemocní spadají do určitých rizikových sku-
pin, jako jsou homosexuálové nebo injekční 
uživatelé drog. Komunita vědců z celého světa 
se pustila do usilovného bádání, aby odha-
lila příčinu AIDS. Vycházelo se především ze 
studií nemocných, např. skupiny nemocných 
homosexuálů, z nichž většina byla promisku-
itní (měli více než 30 sexuálních partnerů do 
roka). Tak jedna z prvních teorií byla, že se 
nemoc vyskytuje u těch, kteří nadměrně zatě-
žují svůj imunitní systém (např. promiskuitním 
chováním). Do této teorie zapadala i skupina 
injekčních uživatelů drog, která imunitní sys-
tém zatěžovala „špinavými“ aplikacemi drog. 
Tyto teorie ale nemohly vysvětlit rozvoj ne-
moci u další rizikové skupiny, která se objevila 
v létě 1982, kdy už bylo v USA zaznamenáno 
350 případů AIDS. Touto rizikovou skupinou 
byli hemofilici - lidé trpící poruchou srážlivosti 

krve. Vzhledem k tomu, že součástí 
léčby hemofilie jsou transfuze krve, 
objevilo se podezření, že AIDS způso-
buje nějaký krví přenosný virus. Na 
začátku roku 1983 byl zjištěn přenos 
nákazy mezi nemocným mužem a 
jeho sexuální partnerkou. Těchto pří-
padů přibylo a některé z těchto žen 
otěhotněly a přenesly nákazu na své 
děti. Bylo tedy zřejmé, že se jedná o 
infekční onemocnění. 
Virologové z celého světa vedli dál zá-
vod o odhalení původce onemocnění. 
V roce 1984 byl odhalen HIV (human 
immunodeficiency virus), tedy virus 
způsobující selhání lidského imunit-
ního systému. Původce choroby byl 
nalezen, také bylo popsáno, kde se 
virus vyskytuje (v krvi, spermatu, pre-
ejakulátu, vaginálním sekretu a v kon-
taminovaných jehlách a stříkačkách) i 
cesty jeho přenosu: pohlavní stykem, 
při půjčování jehel, stříkaček a dalších 
předmětů, při krevní transfůzi a při A

ID
S

injekčním podání krevních derivátů a 
v těhotenství a při porodu z infikova-
né matky na dítě. 
Pak se vědci zaměřili na vývoj krev-
ních testů, protože bylo prokázáno, že 
krevní konzervy expedované do USA 
byly začátkem 80. let značně konta-
minovány virem HIV. Mezinárodní 
obchod s krví a krevními produkty 
pravděpodobně pomohl virus rozší-
řit. Od roku 1985 se zavádí testování 
krevních produktů na HIV povinně.
Dnešní aktivity vědců zajímající se o 
HIV a AIDS jsou směřovány především 
k lékům na AIDS, k oddalování nemoci 
AIDS u lidí již nakažených virem HIV a 
hledání možnosti očkování proti AIDS 
či dokonce HIV. To zatím nevypadá 
příliš optimisticky, pokud k tomu  do-
jde, pravděpodobně se to nestane v 
příštích deseti letech.
-blko, hana-

jak to všechno začalo

11

Sudičky nad mou kolébkou mi věští osud

Snad lépe, kdyby přišla smrt, zasekla do mě kosu.

První zpitá, nejméně tři promile v sobě má

Říká, nejeden sud piva vypiješ

Krátce po dvacátém roce života

Delirium tremens zažiješ.

Stále budeš míti sucho v ústech

Svojí žízeň nikdy nezaženeš.

Sudičky

Druhá, skankama zhulenáSe nejprve jen chechtáPo chvilce povídá – před dovršením  
patnácti let
Poznáš hašiš, trávu poté hned,Nikdy ji neodmítneš,V šedesáti letech rakovinou zhyneš.

Třetí, pod vlivem tvrdých drog

Věští ten nejhroznější krok,

Šeptá, nemůže ani mluvit

Dvě předešlé sudičky ji neslyší

Nesnaží se ji zastavit.

Šeptá mi do ouška ty slova zkázy

Budou tě přitahovat chemický vrazi.

S heroinem pár bezstarostných chvil zažiješ,

O pár let později se z něho vyhrabeš

Pervitin ti nebude dělat dobře,

Budeš ho nenávidět

Ale pozdě, po poslední dávce

Ti zbudou halucinace.

Opium budeš pár let vařit,

Abys ho přestal brát, musíš se zbytek života snažit.

A až umřeš, budeš se v pekle smažit.

Tenkrát mě chtěla máma ještě hladit,
Netušila, že sudičky mi daly do vínku osud,
Za který mě bude chtít mlátit.

kuba „Toxi“

Vaše báseň
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 - okoládová dírka 
 aneb anální sex. 

Používej extra 
silný kondom!

Abeceda 
bezpe ného 
s exu

A jako AIDS - jsi-li injek ní 
uživatel drog, pat íš do 

skupiny lidí více ohrožených 
nemocí AIDS (m žeš jej dostat 
nap . sdílením nádobí ka). M l 
bys tedy provozovat pouze 
bezpe ný sex (sex s kondomem).

B jako Bezpe nost p edevším. 
Pokud užíváš pervitin i 

jiné stimula ní drogy, a poda í 
se Ti dosáhnout erekce, m žeš 
souložit i docela dlouhou dobu. 
Použij proto siln jší kondom 
a lubrika ní gel.

H jako Hon ní, onanie, masturbace. 
Každý sám i navzájem. Je to 

bezpe né!

E jako Erekce. Užívání 
n kterých drog m že 

výrazn  znesnadnit 
až zcela vymazat 
Tv j sexuální 
život.

I jako Injek ní aplikace. Nikdy 
nesdílej s nikým jiným nádo-

bí ko!!! 

C jako Cákání. Pokud p i pohlavním 
styku a orálním sexu nep ijde 

ejakulát do kontaktu s partner i-
nými ( i partnerovými) 
sliznicemi je riziko nákazy 
o n co nižší. Bezpe n ji 
(a stále sexy) lze cákat 
nap . na prsa, záda, pupík, 
pleš, ruce i stehna. 
Nejbezpe n jší 
je však cákat 
do prezervativu.

D      jako Dotek. Perfektn  
bezpe ný a navíc sexy!

CH jako Chlamídie. 
Sexuáln  p enosná 

choroba, která m že 
kon it neplodností. Aby 
ses chránil(a), používej 
kondom.

F jako Francouzák. 
Líbání je bezpe né!

J jako Jazyk. S jazykem 
m že být velká zábava 

a je to perfektn  bezpe né, 
pokud nepracuje na pohlav-
ních orgánech. Zkuste ze sebe 
navzájem slízávat zmrzlinu i 
okoládu...

G jako Gel. Používej lubri-
ka ní gel, p edevším když 

používáš kondom i když je 
partnerka „na suchu“. Usnadní 
to sex!

K jako Ku ba, kou ení, fajka. 
Bez kondomu je zde riziko 

p enosu pohlavních chorob, 
nap . syfilisu nebo kapavky.

R jako Rozepínání a svlékání. 
Pat í k dobré p edeh e!

L jako Láska. Pro lepší 
prožitek sexu je ideální, 

p ed nákazou však neochrání. 
To, že milujete a jste v rní 
nezaru uje, že partner je na 
tom stejn . Nebo že si n co 
nep inášíte z doby p ed Láskou. 

U jako Usínání a spaní. Kdy 
Vám je lépe?

S jako Sadomaso. Bezpe ný 
sex znamená ned lat nic, co 

by bylo partnerovi (partner-
ce) nep íjemné, ale pro  to 
prvn  nezkusit...

N Bezpe ný sex v bec nemusí 
být Nuda!!!

X jako eXperiment. Pro  se 
neu it, jak zkvalitnit sv j 

sexuální život.

 anglicky rimming, esky to 
pro Vás p eložíme jako 

„ i oližbu“. M žeš chytit 
spoustu v cí, v etn  HIV.

M jako Masáž. Citlivá, vzru-
šující a zcela bezpe ná!

V jako vibrátor a další 
sexuální hra ky. Bezpe né, 

pokud je ovšem nesdílíte.

Š jako Šukání. Nízké riziko p i 
použití kondomu, bez gumi -

ky riziko vysoké.

O jako Orál. Aby došlo 
k p enosu HIV-infekce je 

nutné, aby sperma nebo poševní 
sekret infikované osoby p išly 
do styku s krví druhé osoby. 
Ale to neznamená, že nem žeš 
dostat t eba kapavku nebo 
syfilis. Partner, který Orál 
aktivn  provádí je ve v tším 
riziku než jeho p íjemce.

Z jako Zlatý déš  neboli 
pissing. rání, mo ení.

Nízké riziko.

T jako, že Ty bys m l žít se-
xuáln  bezpe n ji!!! A také 

T jako t hotenství, které nemusí 
být vždy žádoucí. Bezpe ný sex 
by vás m l chránit i p ed ním.

P jako P evleky. Zkus to, 
m že být sranda!
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Jakým způsobem se podělává?
Honza: „Někdo si vezme od tebe peníze a 
už se neobjeví.“

Petra:  „Nebo si někdo od tebe vezme 
prachy a řekne ti do očí, že ti nic nedá, ví, že 
jsi slabší a nemáš na něj.“

Jirka: „Někdo si od tebe vezme prachy či 
drogy násilím. Takzvaný EL PASO na drogy je 
čím dál tím víc rozšířený. Někdo tě zatáhne 
někam za roh, vytáhne nůž a dá ti na výběr.“

A co prodej náhražek?
Jana: „Docela snadno jde koupit třeba 
paralen nebo jinej prášek, kterej někdo 
ostrouhal a vyrobil z něj Esko, špendlíkem do 
něj vyryl logo, nebo takovej ten křížek…“

Kamil: „Taky se stane, že ti někdo prodá 
prázdnej papírek.“ 

Jindra: „Nebo ti ukáže fakt matroš, a pak 
ti prohodí pytlíček, dealeři jsou šikovní“. 

Irena: „Dostanou tě do stresu, říkaj ti  
„rychle, rychle“, je tady kriminálka, policajti, 
vystíhujou tě a pak ti prodaj shit.“

Pavel: „Stejný to je, když jdeš nakupovat a 
máš krizi, absťák, spěcháš a koupíš si snáze 
nějakou sračku.“

Michal: „Podělaj tě i kamarádi, nemá 
cenu nikomu věřit.“

Lucka: „Na chlapy fungujou hezký holky, 

1. NEBER DROGY! Pokud už drogy bereš, VYVARUJ SE 

NÁKUPU NA ULICI!!! Hledej jistější možnosti získání (např. vlastní doktor 

předepisující S).

2. KUPUJ JEN ZE ZNÁMÉHO A 
OSVĚDČENÉHO ZDROJE. Míň riskuješ jak podělání, tak 

nebezpečné příměsi v droze (jako je strychnin, antrax a další).

3. NEKUPUJ DROGY, KDYŽ JSI v ABSŤÁKU. 
Jsi mnohem snáze zneužitelný. Pokud už jsi v krizi, nedávej to najevo, 

lumpové toho zneužijí, vystíhují tě, vystresují.

4. Pokud už kupuješ drogy na místě jako je Václavák, Knížecí apod., 

VYČKEJ CHVÍLI, nenech se oblbnout od první člověka, kterej 

Ti nabízí. POZORUJ, KDO OD KOHO NAKUPUJE, 
ZEPTEJ SE NA DOPORUČENÍ lidí, kteří už si koupili a 

dali.

5. NEKUPUJ SI NIKDY DROGU 
ROZDĚLANOU VE STŘÍKAČCE. Nevíš ani, jestli je 

stříkačka čistá, ani jestli tam je to, co chceš.

6. NAUČ SE OTESTOVAT KVALITU DROGY 

Vaše téma:

PoDělávky
...a jak se jim vyhnout

čumej jim do výstřihu na kozy a nekoukaj, co 
jim dává.“

A co výběry subutexu, jak to 
chodí? 
Jirka: „No když se hodně lidí skládá, hro-
zí, že na tebe na konci nevyzbyde“.

Franta: „Jedna lékárna, kde jsou 2 vý-
chody, tak se mi stalo, že chlapík, co vybíral, 
frnkl tím druhým vchodem.“

Marek: „Jde to všechno do háje, dřív byly 
výběry 4 ku 3, nebo 5 ku 2 (poměr tablet, 
které si bere ten kdo má prachy k tomu, co 
má recept). Teď už to je často 6 ku 1 nebo 
když jsi v krizi 6,5 ku 0,5.“

Petr: „Když jsi v krizi, tak jsi svolnej, dáš 
recept za míň. Jsou týpci, který se na to spe-
cializujou, čekaj večer před lékárnama na 
zoufalce“.

Zeptali jsme se Vás, kdo a 
jak Vás podělal, a požádali 
o formulaci rad, které by 
pomohly takovým situacím 
předejít. Když už si musíte 
drogy kupovat, neriskujte 
víc, než je třeba.

10 RAD
zkušených toxíků,  
jak se vyhnout  
podělání:

(ochutnáním, ohřátím pika na špičce nože). Vyhneš se nákupu sračky.

7. DEJ PRACHY a DROGY z RUKY do RUKY. 
Tedy až máš v ruce koupený matroš, dej peníze (kromě někoho, komu fakt 

věříš, ale i ten tě může podělat).

8. NEDÁVEJ NAJEVO, že MÁŠ 
PRACHY a CENNÝ VĚCI. Měj 

u sebe na přesně rozměněno, drobný (neplať 

kilovku pětikilem, nedostaneš peníze zpět). Když 

machruješ s penězma, riskuješ EL PASO.

9. NECHOĎ S CIZÍM 
ČLOVĚKEM NĚKAM do 
KOUTA, KDE NEJSOU ŽÁDNÍ 
LIDÉ. Riskuješ nejen oloupení, ale i újmu na 

zdraví.

10. MĚJ S SEBOU při nákupu 

KÁMOŠE jako pojistku. 

-ala-
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BALENÁ VODA
Představuje 

nízké až střední 
bakteriální riziko. 
Může obsahovat 

bakterie, i pokud 
se z ní nenapiješ a 
hned po otevření 
si natáhneš vodu 

na nášleh.

Raději pou-
žij studenou 

vodu z kohout-
ku. Destilovanou 
vodu nepoužívej, 
rozhodně není 
určena pro nit-
rožilní aplikaci! 
Patří do chladi-
če auta.

P EVA ENÁ 
A POTÉ OCHLAZENÁ VODA

Pokud nemáš vodu v ampuli, vodu 
z kohoutku několik minut převař a poté 

ochlaď. Takto upravená voda neobsahuje žádné 
mikroorganismy, a je vhodná pro nitrožilní aplikaci.

NEOTEV ENÁ 
AMPULE SE 
STERILNÍ VODOU 
PRO INJEK NÍ POUŽITÍ
Nejlepší varianta. Je 
vyrobena přímo pro 
nitrožilní aplikaci, takže 
nepředstavuje žádné 
riziko. Je naprosto bez-
pečná, pokud ji použiješ 
jen jednou a jen ty sám. 
Nepoužitý zbytek vody 
raději vyhoď, než ji bu-
deš potřebovat znovu 
už v ní bude spousta 
bakterií.

Tepá voda 
z kohoutku 
není dostatečně 
horká, aby zabila 

všechny bakterie, 
které jsou v ní. 

Raději použij 
studenou vodu 
z vodovodu, 

případně 
převařenou 

vodu.
střední bakteriální riziko, 
voda z vodovodu je čistá, 
vhodná nejen k pití. Když 
si ji ještě převaříš, 
uděláš nejlíp.

ÁSTE
N

 POUŽITÁ VODA V AMPULI

Představuje vysoké riziko, pokud ji před tebou 

použil někdo jiný. A pokud je doopravdy 

tvoje vlastní, za tu chvíli, co je otevřená, 

v ní je více bakterií ze vzduchu než ve 

vodě z vodovodu.Raději ji po 

prvním použití vyhoď.

VODA Z KALUŽE

Pokud jsi na opiovém poli a nejde jinak, raději 

si nachytejte čerstvou dešťovou vodu do 

čisté nádoby. Voda z kaluže obsahuje 

bakterie, larvy komárů a další 

humus.

STUDENÁ ERSTVÁ 
VODA Z VODOVODU
Představuje nízké až

Představuje vysoké riziko, pokud vodu sdílíš 
s jinými uživateli, např. při ředění nášlehu či 
k vyplachování injekčních stříkaček. Může 

obsahovat řadu bakterií a virů (např. 
HIV či žloutenky C). Vodu nikdy 

nesdílej s nikým jiným!

VODA ZE ZÁCHODU
Obsahuje bakterie! Po-

kud už jsi na nějakém zá-
chodě, nemáš jinou vodu 

a chceš si dát, nenabírej si 
vodu přímo ze záchodové 

mísy, raději z nádrže s 
vodou na splachování.

SP
OLE NÁ VODA NAP . V HRNKU

TEPLÁ VODA 
Z VODOVODU
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Jehla vs. Kapsle
pokud bereš kapslí místo jehly:
— odpadá ti riziko nakažení HIV a žloutenkou C
— nepoškozuješ si žíly, ani si nemusíš dávat do  
     rizikových míst, jako jsou třísla nebo krk
— nemusíš u sebe nosit špíny
— máš menší dojezd 
— nemusíš s ostatními sdílet jehly a nádobíčko

JaK to vidí doKtoři
Shodují se na tom, že orální aplikace je pro 
organismus daleko bezpečnější než injekční. 
Minimalizuje se riziko infekčních onemocnění, 
nepoškozuje se žilní systém atd. Navíc želatinová 
kapsle dopraví dávku bezpečně přes jícen 
a nemůže tak dojít k jeho poleptání, jako u 
„papírové“ bombičky. Zároveň však lékaři 
upozorňují na fakt, že pokud má člověk genetické 
předpoklady k žaludečním onemocněním a 
zásobuje žaludek jedy jako je alkohol, piko, héro, 
subáče nevyjímaje, může si vytvořit zánět sliznice 
žaludku. Opravdový žaludeční vřed se objevuje 
minimálně.
Takže samotná kapsle je pro tělo neškodná. Jde 
ale o to, co do ní dáš.

názory těch, co berou Kapslí
— „Já to tak dávám, když nemám čistou a nebo 
když mě moc bolí ruka nebo tak něco .. a tak já 
nevím třeba dvakrát týdně tou kapslí.“

— „Nevýhody? Já bych viděl spíš ty výhody. 
Nevýhody, nevím. Asi možná, že se tam toho 
musí narvat fakt kotel, jakože víc. Tak na pecku 
tak ty tři stlačené a do té kapsle aj šest.“

— „Když prostě ruka to nechce tu pecku, tak si to 

stříknu do kapsle a tak takto to dávám.“

— „Beru to asi jako takovou rezervu, když si to 
nemožu dat buchnou.“

— „V tom papírku se to vlastně jak kdyby trošku 
rozpustí na jazyku a v těch kapslách ani ne, to 
spolkneš a v poho.“

— „Dojezd kapsle? Žádný dojezd. Nic, pohodička, 
to vůbec necítím.“

— „Pecka to rozhodně není. Jen to profrčí,takové 
pozvolný je stav na té kapsli.“

— „Nevýhodou je, že to necítím (pozn.nájezd), 
ale zase je dobře, že postupně omezuju střílení.“

— „Když se mně někdy potí ruky, tak se to jak 
kdyby za chvílu začíná roztavovat nebo nevím 
jak to mám říct. Ale nestalo se mně, že by se ta 
kapsla rozpadla.Je taková vláčná.“

— „Účinek? Řekla bych, že delší. Protože na té 
jehle je to pác bác naráz a poznáš kdy to jde dole. 
A na té kapsli .. je to právě že, to co mě vyhovuje 
do práce, protože jakože v klidu.“

— „Jakože já sebou tady tyto věci, jako jsou 
jehly a tak, ze zásady vůbec nikam nevozím 
ani nenosím ani nikam, protože .. já nevím, to 
je prostě jednoznačné. Víš co a to není prostě 
dobré v žádném případě a ty kapsle to jsou 
prostě kapsle, to nikdo, víš co, neví co to může 
být takto. Kdo třeba neví, nezná, tak to můžeš 
vždycky říct, že je to cokoliv, že. Jenomže, když 
ti vypadne někde z kapsy jakože inzulínka tak .. 
těžko vysvětluješ, že to máš na něco jiného, že si 
diabetik.“

— „Jehla se ti časem začne hnusit, protože, víš 
co, to není nic příjemného jako a zvlášť když 
potom jsou ty abscesy a prostě ty žíly cukají a .. to 
jako je nejvyšší čas prostě je nechat odpočinout 

a vykašlat se na to, pokud si člověk nechce 
zničit celý oběh. Protože pak je problém, když ti 
nemůžou dát injekci normálně v nemocnici. No a 
z toho důvodu beru občas kapslama.“

a úČineK?
— „V pohodě, víš co, v pohodě, protože čekáš, 
čekáš, jakože a pak z ničeho nic se to vyrovná 
ne, takže v pohodě. Že člověk od toho nečeká 
moc, že když jakože po jehle přejde na to, nečeká 
žádný zázrak. Jakože, na to co já potřebuju do 
práce je to úplně ideální.“

— „S kapslí je to tak, že to je vlastně jak kdyby, 
potom, ani si nevšímneš a pak se teprve chytneš 
u něčeho, že si úplně jako najetý, že se něco děje, 
víš co. Začne to úplně vřít v tobě, víš, všechno.“

— „Právě že ani na kapsli nepoznám, že je tu 
déčko, pohoda jako, ani žaludek mě nedělá 
problémy. Někomu jako jo. Ono záleží asi zase 
na tom jestli na to jíš a toto. A já právě se snažím 
na to, třeba, že jím aj když nemám chuť. Jakože 
cítím, že je ten žaludek nějaký divný tak se 
nažeru. A pak je to lepší hned.“

— „Když jako su vyjetý nosem, tak prostě mám 
pocit, že to hned jako každý vidí, ale když to 
sežeru tak je to o moc klidnější, že to v tobě vře 
jinak. Že prostě nemáš pocit, že si můžou myslet, 
že si sjetý.“

— „Z té kapsle já to cítím v tom organismu daleko 
dýl než po buchně.“

tak co, vyzkoušíš kapsli místo jehly? 
dáš oddechnout svým žilám?  
za pokus to stojí, ne? :)

Zuzana Guryčová, 
KC Charáč Uherské Hradiště

možná jsi se s ní už setkal. Jde o 
želatinovou bombičku (ampuli), do 
které si dáš dávku, uzavřeš a spolkneš. 
Kapsle se ti pak v žaludku rozpustí, 
dávka se ti vstřebá přes žaludeční stěnu 
do krevního oběhu a začne působit.

Pomocí kapslí berou hlavně uživatelé pervitinu. A 
to především ti, kteří mají zničené žíly nebo nosní 
přepážku. Injekční uživatelé je berou jako dobrou 
variantu, pokud u sebe nemají čistou a nebo 
chtějí omezit braní jehlou.
Želatinové kapsle se objevily na popud uživatelů, 
kteří si byli zvyklí balit pervitin do papírového 
ubrousku nebo toaleťáku a následně polykat. 
Nevýhodou tohoto způsobu bylo občasné 
roztržení papíru v ústech nebo v jícnu. Tím se 
dávka znehodnotila. V případě roztržení balení 
v jícnu mohlo dojít k jeho poleptání. Oproti 

——Nemáš už kam dávat?
——Žíly ti neberou a 
      nosem to taky nejde?
——Nemáš čisté jehly?
——A přesto si musíš dát?

„papírovému“ způsobu, 
kapsle bezpečně dopraví 
dávku až do žaludku, 
kde se díky přirozeně 
kyselému prostředí 
želatina rozleptá a dávka 
se vstřebá přes žaludeční stěnu do 
krve. Na stejném principu fungují i želatinové 
obaly od vitamínů a léků (např. CETEBE).

heroin vs. pervitin v Kapsli
Pokud heroin užiješ orálně (v kapsli) přemění se 
ti v těle na morfin. Žaludeční kyselina pak část 
morfinu znehodnotí a účinek drogy se projeví o 
něco později a je slabší.
Pervitin se vstřebává přes žaludeční stěnu 
nezměněn do krevního oběhu. Avšak stejně 
jako u heroinu podaného orálně nemůžeš ani u 
perníku v kapsli čekat tak intenzivní nájezd jako u 
jehly. Což může některé nadšence odradit.

co bys měl vědět, než zKusíŠ Kapsli
• Droga začne účinkovat tak po 30-45 minutách, 
než se rozpustí kapsle v žaludku.
• Intenzita účinku drogy je menší než kdyby sis ji 
našil nebo šňupnul.
• Před tím, než si dáš kapsli, najez se. Pokud si 
vezmeš kapsli s dávkou na lačno, může tě bolet 
žaludek
• Pokud máš nějaké onemocnění žaludku, kapsli 
neber. Mohl by sis žaludek ještě víc poškodit.
• Pokud budeš s kapslí cca 10 minut manipulovat, 
může zgelovatět, ale nerozpadne se.

vyzkoušej

kAPSle!!!
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už 
máŠ 
HIv

(testy)

proČ Jít na test?
To, jestli máš HIV nebo nemáš, ti řekne jen 
test na HIV. Testování na HIV by mělo patřit 
k běžným činnostem každého injekčního 
uživatele drog, každého člověka, kdo vyhledává 
či poskytuje sexuální služby či jen střídá své 
partnery/partnerky, prostě všech, kteří se 
chovají rizikově. V těchto rizikových skupinách 
se nákaza virem HIV vyskytuje nejčastěji. Takže 
pokud tam patříš, chytneš tuto smrtelnou 
a nevyléčitelnou nemoc spíš než člověk, 
který drogy nebere a není promiskuitní, tedy 
nestřídá své sexuální partnery.

Kdy Jít na test?
Výsledek testu ti dá jistotu, jak na tom jsi. Buď 
jsi měl dosud štěstí i rozum, a tato infekce se ti 
vyhýbá, nebo už jsi bohužel pozitivní. Testování 
má však jeden háček – virus HIV nejde poznat 
v těle ihned. pokud ses nakazil, lze to zjistit 
již po 3 týdnech, ale to jestli jsi doopravdy 
negativní, tedy nenakažený, se ukáže až po 2 
až 3 měsících od poslední rizikové činnosti, při 
které mohlo dojít k přenosu HIV (sdílení jehel, 
nechráněný sex atd.). Takže pokud přijdeš 
na test moc brzo, může se stát, že přestože 
ses nakazil, v testu ti vyjde že nakažen nejsi. 

Právě proto tě každý, kdo testy provádí, poučí 
o nutnosti přijít za pár měsíců znova a test 
pro jistotu zopakovat. A do té doby vydržet a 
chovat se jen bezpečně.

Kam na test a co za to?
Možností jak a kde se testovat je hodně. 
nejrychlejší a pro tebe nejdostupnější jsou 
tzv. screeningové testy, které poskytují 
některá kontaktní centra. Jde o rychlý test z 
kapilární krve, tenkou jehličkou se píchneš do 
prstu a z kapky krve se provede test. Výsledek 
je takřka okamžitý. Pokud je výsledek pozitivní, 
je třeba jej potvrdit testem z krve ze žíly. To 
již provádějí lékaři v nemocnicích, praktičtí 
lékaři, zdravotní ústavy, hygienické stanice či 
jiné specializované organizace. Kam je možné 
na rychlý test zajít ti poradí tvůj teréňák nebo 
káčkař.

JaK se test dělá?
Ne všechna kontaktní centra tuto službu 
nabízejí, proto je třeba zmínit i další možnosti 
(viz tabulka „Kde se můžeš nechat otestovat?“). 
Ty už se všechny týkají testů tzv. z plné 
krve, tedy z krve ze žíly. Pokud máš kartičku 
pojišťovny, můžeš se nechat otestovat zdarma. 

Pokud však chceš zůstat v anonymitě, ve 
většině těchto zařízení si za anonymní test 
zaplatíš od 300 do 700 Kč. Výsledek testu 
nedostaneš okamžitě, test v laboratoři pár 
dní trvá. Pokud chceš výsledek do 24 hodin, 
zaplatíš si až 1500 Kč. 

Jsi pozitivní?
Je však třeba říct, že pokud sis nechal udělat 
test anonymně, a výsledek je pozitivní, lékař 
má povinnost se na tvoje jméno zeptat, a 
poučit tě, protože úmyslné i neúmyslné 
šíření tohoto viru je ze zákona trestné. 
Pozitivnímu člověku totiž zákon ukládá 
povinnost podrobit se lékařskému dohledu 
ve specializovaném zařízení (AIDS centra 
na infekčních odděleních v nemocnicích v 
Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, 
Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze a Ústí nad 
Labem) a informovat o své nemoci každého 
lékaře před jakýmkoliv vyšetřením.

testy v Kriminálu
Další variantou je, že tě otestují na HIV při 
vstupní zdravotní prohlídce při nástupu 
na vazbu či do kriminálu. Tento test však 
nedělají automaticky všem odsouzeným, 
vyšetřující lékař má povinnost vám o něm  

říct a může ho provést jen s vašim sou-
hlasem. Mají však povinnost ti výsledek 
testu sdělit.

těhotná žena a hiv test
Automaticky tento test dělají gynekologické 
ordinace všem těhotným ženám po 12. 
týdnu těhotenství. Smyslem takového 
testu je ochránit dítě před nákazou virem 
HIV, protože pokud je včas zahájena léčba, 
snižuje se riziko přenosu z matky na dítě 
z 20 – 30% na méně než 5%. Pokud však  
s návštěvou svého gynekologa či gyne-
koložky otálíš, a HIV ti zjistí těsně před 
porodem, s případným přenosem infekce 
HIV na tvoje dítě se nedá nic dělat…

Špatná a dobrá zpráva...
Je smutná pravda, že virus HIV, resp. 
onemocnění AIDS, které tento virus vyvo- 
lává, je smrtelné a nevyléčitelné one-
mocnění, na které zatím neexistuje lék. 
Existuje však léčba, která u člověka již 
HIV pozitivního pomáhá oddálit samotné 
onemocnění AIDS. lékaři v aids centrech 
tak mohou včasným zahájením léčby 
prodloužit i zkvalitnit život nakaženého.
Dobrou zprávou však je, že pokud jsi si 
opravdu jistý, že jsi to přepískl a nakazil 
ses virem HIV, existuje možnost, jak virus 
HIV z těla vypudit. Do 72 hodin od nákazy 
se musíš dostavit do některého z AIDS 
center a zaplatit si 20 000 – 30 000 korun 
za tzv. postexpoziční profylaxi. Léčba je 
to však velice nepříjemná a přináší vážné 
nežádoucí účinky, ale může zachránit život. 
Znovu opakuji – tuto léčbu lze zahájit jen do 
72 hodin od nakažení, ne později.

-filip-

KONTAKTY:
dům světla, Česká společnost 	
aids pomoc, malého 3/282, 
praha 8 - Karlín, linka aids 
pomoci: 800 800 980 (zdarma 
a nonstop z celé Čr),
národní linka pomoci aids: 	
800 144 444 (zdarma z celé Čr 
v pondělí - pátek 13-18).

nízkoprahová kontaktní centra pro 	
uživatele drog – provádějí jen orientační 
testy z kapilární krve z prstu, pro 
naprostou jistotu je potřeba časem 
test zopakovat nejlépe v některém z 
následujících zařízení.
praktický lékař – pokud jsi se choval 	
rizikově, a máš kartičku pojištěnce, můžeš 
se u něj nechat testovat zdarma. problém 
nastane tehdy, pokud budeš chtít zůstat 
v anonymitě, což znamená neukazovat 
kartičku pojištěnce. v takovém případě si 
zaplatíš jak samotný test, tak odběr krve.
hygienické stanice či zdravotní ústavy 	
– jsou ve většině krajských měst a v 
některých okresních městech. zde máš 
možnost se nechat testovat i anonymně, 
někde zdarma, většinou si však zaplatíte za 
test od 300 do 700 korun.
nemocnice – testy vám udělají většinou 	
na infekčním oddělení, je možné se však 
zeptat i na transfúzním či jiném oddělení. i 
zde máte možnost zůstat v anonymitě, jako 
v předchozím případě to však něco stojí, 
většinou opět od 300 do 700 korun.
neziskové organizace, např. pražský dům 	
světla, který se věnuje hiv pozitivním, 
provádí anonymní hiv testy z žilní krve 
zdarma (pondělí 16-19 a středa 9-12).

sdílel jsi někdy s někým 
stříkačku, vodu, či nášleh? 
vyspal ses někdy s někým, 
o kom si nejsi jistý, že není 
nemocný a nepoužil jsi 
kondom? pak se mohlo stát,  
že jsi chytil hiv.

KDE SE 
OTESTOVAT?

??
23



25

Jak jsme se vyvíjeli?
Služby našim klientům jako první začalo 
poskytovat královéhradecké Kontaktní 
centrum Relax, (později již Laxus), jakožto 
první zařízení tohoto typu ve městě. Terénní 
programy vznikly o tři roky později a obě 
zařízení poté společně zažily „zlatou éru 
heroinu“ v Hradci Králové, na kterou dodnes 
vzpomínají jak někteří z klientů, tak i z 
pracovníků. V roce 2001 došlo k rozšíření 

služeb o Ambulantní centrum (léčba, 
doléčování a poradenství) a v roce 2005 byla 
nabídka služeb doplněna o Drogové služby 
ve vězení, o kterých jste se mohli dočíst v 
nedávné Dekontaminaci, věnované právě 
programům tohoto typu.

Zásadním přelomem byl pak rok 2007, kdy 
došlo k největšímu nárůstu služeb, který 
souvisel s rozšířením naší působnosti do 
sousedního Pardubického kraje. Od té chvíle 
tak nabízíme naše služby ve dvou „káčkách“, 
dvou „terénech“, dvou „ambulancích“ a šesti 
věznicích.

Jak to u nás vypadá?
Poskytujeme služby, které většina z Vás dobře 
zná (výměnu injekčního náčiní, poradenství, 
zprostředkování léčby, léčbu, doléčování 
a spolupracujeme i s kolegy, které znáte z 
vašich měst) a proto budeme rádi, když nás 
navštívíte, ať už jste domácí nebo cestovatelé 
z celé republiky – což se často děje, protože 
v Hradci Králové a Jaroměři se během léta 
odehrává několik festivalů (Rock for People, 
Hip Hop Kemp, Summer of Love, Brutal 
Assault) a Pardubice zase slouží jako přirozená 
přestupní stanice mezi jednotlivými částmi 
republiky. Města a regiony, ve kterých se 
pohybujeme, jsou převážně pervitinové, i 
když přes léto tu často kvetou máky a tak si 

někteří z našich klientů braní zpestří. Kolegové 
v terénu se pak rozhodně nenudí.

Kde nás najdete?
Naše káčka a ambulance můžete navštívit 
v Hradci Králové a Pardubicích, s terénními 
pracovníky se můžete setkat v regionech od 
Jičína přes Trutnov, Náchod až po Ústí nad 
Orlicí, Českou Třebovou a Svitavy. Kromě 
toho na nás můžete narazit i za mřížemi 
Valdic, Odolova, Světlé nad Sázavou, Hradce 
a Pardubic. Na zadní straně Dekontaminace 
najdete potřebné kontakty na naše programy.

Jaké máme loňské „skóre“?
Za loňský rok jsme v káčkách a terénech 
vyměnili celkem 214205 stříkaček 1024 lidem, 
(což je zatím nejvíc v naší patnáctileté historii) 
a v rámci ambulantních center poskytli 
1676x poradenství, léčbu nebo doléčování 
434 osobám. Také jsme byli v kontaktu s 258 
klienty ve věznicích.

Více informací o nás 
naleznete na webových 
stránkách www.laxus.cz.

P.S.: Slovo „laxus“ je latinský výraz pro volnost, 
prostornost, uvolněnost.

Občanské sdružení Laxus 
je největší poskytovatel 
drogových služeb v Králo-
véhradeckém a Pardubic-
kém kraji. Laxus vznikl 
v roce 1995 a letos tedy 
slaví patnáctileté výročí 
své existence.

Jak postupovat při plánovaném krytí
U feny může dojít k nakrytí výhradně v době 
tzv. hárání. Hárání se u většiny fen dostavuje 
v pravidelných intervalech, zpravidla každého 
půl roku, obvykle trvá tři týdny. Jsou feny, které 

hárají 1x ročně, ale i feny, které hárají častěji. 
Jako nejvhodnější doba pro nakrytí je udáván 
9. až 13. den po začátku krvácení (barvení). 
Fena se stává svolnou, krvavý výtok se mění ve 
světle růžový, v přítomnosti psa nebo při dotyku 
na zadek dává ocas stranou a sama se psovi 
nastavuje. Je dobré, aby se psi před samotným 
aktem seznámili. Když bude fena agresivní, nedá 
se nic dělat a budete to muset zkusit později. 
Nejlepší je zvolit pro akt neutrální prostředí 
(park). Pokud je vše v pořádku, páření začne. Psi 
se vždy postaví zadky k sobě, jde o instinktivní 
chování, nejsou tak snadno napadnutelní. Pes 
dojde k ejakulaci většinou po několika minutách, 
akt páření by měl ale trvat 20 – 30 minut (někdy i 
déle)  - pes a fena zůstávají „svázáni“. Pro zvýšení 
pravděpodobnosti zabřeznutí je možné páření 
opakovat s nejméně jednodenní přestávkou.

Co dělat, když dojde  
k nežádoucímu nakrytí

Nejlepší strategií proti nežádoucímu nakrytí je 
preventivní opatření. V kritickém období (tedy v 
době hárání, zejména v období od 9. do 13. dne 
hárání) je vhodné fenu vodit na krátkém vodítku 
a nenechávat ji bez dozoru. Když ovšem toto 

Psí reprodukce – ať už tomu 
říká kdo chce jak chce (sex, 
páření, krytí, šubrdění …) – je 
v běžném soužití pána a psa 
značně v rukou pána. Majitel 
fenky většinou určuje (někdy to 
vnímá jako povinnost), kdy a s 
kým fena otěhotní. Majitelé psů 
se zase své mazlíčky snaží hlídat, 
aby neobskočili kdejakou fenu, 
která jim „zavoní“, snaží se je 
vycepovat, aby své pudy drželi 
na uzdě. Je jasné, že v přírodě by 
tomu bylo jinak. 
V tomto díle psího seriálu 
přinášíme praktické rady, co 
dělat chcete-li, nebo naopak 
nechcete-li, aby se váš nejlepší 
přítel pářil a rozmnožoval. 

selže a psí Casanova dosáhne svého, nepro- 
padejte panice. v žádném případě se 
nesnažte psa a Fenu od sebe odtrhnout! 
Při krytí dochází totiž v důsledku výrazného 
překrvení pohlavních orgánů psa k už 
zmíněnému „svázání“. Násilné odtržení může 
mít za následek poškození zevních pohlavních 
orgánů jak psa, tak i feny. Navíc „svázání“ nemá 
již na výsledek krytí vliv. Psí sperma je v té době 
už v děloze feny.
Po rozpojení je vždy možnost navštívit 
veterináře. V současnosti existuje několik metod, 
jak vyvolat aborci – přerušení březosti. Některé 
s sebou přináší negativní účinky (zánět pochvy, 
zvracení, slinění), některé jsou ale poměrně 
bezpečné (záleží na zdravotním stavu a věku 
feny). 

-hana-

LAXUS
Představení organizace Psí život PSÍ SEX aliaS

„KRYTÍ“
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droga .............. „množství větší než malé“

Pervitin ............... více než 2 g
Heroin ................ více než 1,5 g
Marihuana ......... více než 15 g sušiny
Hašiš ................... více než 5 g
Lysohlávky .......... více než 40 plodnic houby
LSD ..................... 5 papírků, kapslí či „krystalů“
Extáze ................ více než 4 tablety/kapsle

Radí Mudra a Judra

Slyšel jsem, že od  
1. ledna 2010 můžu mít 

u sebe gram pervitinu či 
heroinu zcela beztrestně,  

je to pravda?

 Pravda to není. Nový trest-
ní zákon sice stanovil u přechovávaných 

drog množství větší než malé, ale pořád je takové 

chování trestné. Množství větší než malé znamená mít  

u sebe více než 2 gramy pervitinu, nebo více než 1,5 gramu 

heroinu, nebo např. více než 15 gramů marihuany v usušeném stavu. 

Pokud tuto hranici přesáhnete, čeká vás v případě marihuany trest 

odnětí svobody až na 1 rok, resp. v případě ostatních drog až na 2 

roky, a dále např. propadnutí drogy. Pokud však máte u sebe méně 

než stanovuje tato hranice, což je váš případ, hrozí vám pokuta 

až do výše 15 000 Kč, častěji lze však očekávat ze strany 

policejních orgánů napomenutí a propadnutí 

věci, tedy že o drogu přijdete.

Nejvyužívanější kontaktní centrum v České republice (loni 
jej navštívilo 3000 lidí a vyměnilo si přes 900.000 vydaných 
stříkaček) se stěhuje. Důvodem ke stěhování je výpověď z 
pronájmu od Městské části Praha 7, údajně z důvodu, že 
uživatelé drog v okolí Káčka dělali nepořádek. Hlavně prý 
vadilo zdržování se toxíků v blízkosti Káčka a našlehávání se na 
veřejnosti. 

Adresa a pošta
Nové prostory získalo občanské sdružení Sananim na Smíchově, 
v blízkosti autobusového nádraží Na Knížecí, u přilehlého 
parčíku. Služby i provozní doba zůstávají nezměněny, možná 
budou nové prostory o něco lepší.
Máte-li zřízenu v Káčku doručovací adresu, bude vám pošta 
automaticky po dobu 6 měsíců přeposílána do nových prostor. 
Během této doby si ale musíte změnit adresu z Osadní 2 na 
adresu novou, která je na skalce 15, praha 5, 150 00.

Prosba o pořádek 
Budeme rádi, když budete využívat služby Káčka i po 
přestěhování. Je přitom důležité upozornit, že na Praze 5 se 
nachází rovněž kontaktní centrum Stage 5 (poblíž zastávky 
tramvaje u Zvonu, adresa Mahenova 4), neváhejte vyzkoušet i 
jeho služby.
Chceme Vás požádat, abyste se v blízkosti nových prostor Káčka 
chovali slušně. Ideální je přijít, využít služby a odejít, nezdržovat 
se vůbec v přilehlé lokalitě. Děkujeme.  

-ala-

streetworkeři v praze zažívají již 
déle než půl roku nelehké časy. 
městská část praha 1 společně 
s policií Čr i městskou policií se 
rozhodli, že vyženou vás, uživatele 
drog, z václavského náměstí. nad 
samotným tímto faktem se není 
až tak co pozastavovat, občané 
si dlouhodobě stěžují na toxíky, 
kteří se našlehávají na schodech 
metra, na vaše vyostřené hádky 
a konflikty „o fety“, na pohozené 
stříkačky a na žebrání. obchodníci 
z václaváku jsou naštvaní, jak 
k nim neustále chodíte „dělat 
prachy“ a stánkaři z toho, jak 
se před jejich okýnky srocujete, 
takže si tam nikdo klobásu koupit 
nepřijde. to jsou samozřejmě věci, které vadí i nám a o kterých s vámi mluvíme.

Tlak na streety
bohužel si ale městská část spolu hlavně s městskou policií usmysleli, že se vše 
vyřeší, když se přesuneme z václaváku my, terénní pracovníci. vedeme sáhodlouhá 
jednání, kde se snažíme vysvětlit, že my chodíme za vámi, a když se přesunete 
třeba na Karlštejn, tak zkrátka sednem na vlak a pojedeme tam. 

Bundy
aby na nás (a vás) občané při výměně nevolali policisty, vymohla si městská část 
praha 1, že terénní pracovníci musí být označeni černou větrovkou s nápisem 
„terénní programy“. nakonec jsme na tento požadavek přistoupili, pod příslibem, 
že nás budou policisté méně prudit. Jak to bude v reálu, uvidí se... 

-ala-

KáČKO  
v Holešovicích  
se přestěhovalo

TERéňácI v Praze 
mají nové bundy! nové bundy terénních pracovníků 

sananimu, dropinu a no 
biohazard progressive. 



 

 

 

 

Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního injekčního 
náčiní, distribuce informací o věcech spojených s užíváním 

drog, základní zdravotní ošetření, případně hygienický a potravi-
nový servis.

Zajištění výměny injekčního materiálu, zdravotnický materál, 
základní ošteření, poradenství, krizová intervence, sociální 

práce, první pomoc. Informace o léčbách, bezpečném užívání 
drog, bezpečném sexu.

Praha -  TP Sananim 
Po – Pá 14 – 19 Centrum,  
tel. 603 209 948; Út, Pá 14 – 19 Praha 
13, tel. 774 002 235 

Praha - no Biohazard  
Po 9.30 – 14.00  
St, Čt, So, Ne 15.00 – 19.30  
Praha 1, 2, 5, 7, 8; tel. 605 883 994

Praha - STreeTwork droP-in  
tel.: 731 315 214 
Po – Pá 12 – 18 Centrum, Praha 5 
Po, Čt 22 – 24 Centrum 
So, Ne 14 – 16 Centrum

Praha - TP eSeT – helP tel.: 721 240 
191, Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4

Brno - TP Podané ruce  
tel. 776 377 734; Po – Út 13:00 – 
19:00, Pá – So 13:00 – 22:00

ČáSlav, ČeSký Brod, kolín, kuTná 
hora, PeČky, zruČ nad Sázavou - oS. 
ProSTor tel. 777 65 00 30 

Bakov nad Jizerou, mladá BoleSlav, 
mnichovo hradišTě, Čelákovice, 
BrandýS nad laBem, BenáTky nad 
Jizerou - cTP SemiramiS  
tel.: 728 245 196 

Bělá Pod Bezdězem, lySá nad 
laBem, SadSká, milovice, mělník, 
PoděBrady, měSTec králové - cTP 
SemiramiS tel. 724 087 925 

hradec králové a rychnovSko - TP 
laxuS tel.: 776 626 309
teren.hradec@laxus.cz 

ParduBice, chrudim, Prachovice, 
SkuTeČ, hlinSko, PřelouČ, chvale-
Tice, ProSeČ - TP laxuS  
tel. 774 626 302

náchodSko - TP laxuS tel.: 776 626 309 

JiČínSko a TruTnovSko - TP laxuS  
tel.: 775 565 309 

olomouc, šTernBerk, liTovel - TP 
Podané ruce  
Olomouc,  tel. 776 778 132; 
Šternberk, Litovel, tel. 776 778 263

ČeSké BuděJovice, Týn nad vlTavou 
JihoČeSký STreeTwork 
tel: 723 527 512

TP ÚSTí nad 
laBem, o.S. 
druG - ouT 
kluB, tel.: 723 
936 131

k- cenTrum Sananim  
Pozor!! KC přestěhováno:  
Na Skalce 15, Praha 5 
So – Po 13 – 20, Út – Pá 9 – 20 
Kontaktní místnost 13 – 18

droP in  
Karolíny Světlé 18, Praha 1, Tel.: 222 
221 431, Po – Čt 9 – 17:30, pá 9 – 16 

STaGe 5  
Mahenova 4, Praha 5, So – Út 13 – 18, 
St – Pá 10 – 18, Kontaktní místnost 13 
– 18, Fotostudio každé úterý 13 - 17, 
Tel.: 257 217 871, 605 319 926 

k- cenTrum Brno  
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524 
Po–Čt 9–18, Pá 9 – 15

k- cenTrum hradec králové 
Říční 1252/3A, Tel. 495 513 977 
Po-Pá 9-18 (Kontaktní místnost 13-
18 hod.)

k-cenTrum ParduBice 
Češkova 2701, Tel.: 466 265 207 
Po-Pá 9-18 (Kontaktní místnost  

13-18 hod.)

k- cenTrum cPPT PlzeŇ 
Havířská 11, tel. 377 421 374, 731 
522 288,  
Po - Pá 10 - 18 , Kontaktní místnost 
Po, St, Pá 12-15 hod

k- cenTrum kolín  
Kutnohorská 17, tel.: 321 71 50 04,  
mobil: 777 847 071, Po - Pá 9 - 18

k- cenTrum ÚSTí nad laBem  
Velká Hradební 13/47
tel. 475 210 626, 475 211 483 
Po - Čt  8 - 18, Pá 8.00 - 16.00

k- cenTrum olomouc 
Sokolská 48,  
Tel.: 774 991 625, 585 220 034 

k- cenTrum nymBurk  
Velké Valy 995, Tel.: 325 514 424  
Po – Čt 10 – 17, Pá 10– 16 

k- cenTrum mladá BoleSlav 
Ptácká 162, tel.: 326 303 468, 
Po,St,Čt, Pá.:10 – 17, Út 12– 17

k - cenTrum ČeSké BuděJovice  
28. října 1312/16, tel. 387 201 738
Po - Pá 10 - 18, Kontaktní místnost 
11 - 17

místo pro váš kontakt:


