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Poděkování patří všem, kteří se na přípravě  
tohoto čísla Dekontaminace podíleli. 

Finančně podpořeno Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky
a grantem firmy Johnson and Johnson.

Otevřela jsem ráno noviny a čtu titulek: „Při požáru na Floren-
ci uhořelo 9 lidí“. První myšlenka, kdo tam umřel z lidí, které 
známe, kdo už nebude chodit do káčka, terénu. Další zpráva: 
„V Trutnově uhořeli dva narkomani“. Pracovníci trutnovského 
káčka truchlí a trápí je, kde bude pohřbený Petr nebo Pavel, 
když nemá nikoho, žádnou rodinu. 

Vzpomínám si na situaci asi před 15 lety, kdy nás pozvali 
na patologii na identifikaci mrtvého, je to asi náš klient, kte-
rého známe dlouho, byl dlouho v komunitě, máme ho rádi. 
Víme, nemá nikoho, je sám, musíme se přece postarat, ne-
máme žádný hrob ani finance na pohřeb, jak to uděláme? Za-
plať pánbůh, není to on.

Každý rok na úvod absolventské komunity v Němčicích vzpo-
mínáme na klienty a kolegy, kteří zemřeli a přitom komuni-
tou prošli. Je jich již kolem 15, mnohem větší zastoupení tam 
mají klienti.

Při příjmu nového zaměstnance vždy upozorňuji, že se potká se 
smrtí, „bohužel a sakra“ naši klienti předčasně umírají, neumí-
rají na stáří, umírají na nemoci související s užíváním, umírají 
nešťastnou náhodou, úrazem a někdy se i tak sami rozhodnou.

Prosím všechny, važte si trochu svého života, buďte opatrní, 
protože po každém předčasně zemřelém tady zůstane prázd-
né místo a kus bolesti.

               –Martina Těmínová Richterová–

Můj kamarád Martin si koupil nějakou sračku 
a ještě se nechal od někoho nastřelit někde na 
squatě. Šel do bezvědomí a  ti, co jej nastřelili, 
radši utekli, nezavolali pomoc. Umřel. Bylo mu 18 
a zrovna čekal dítě, byli s partnerkou do sebe straš-
ně zamilovaní.

Kamarád (22) bral herák, neměl čistou jehlu ani mate-
riál, nakonec našel u žižkovskýho tunelu nějakou poho-
zenou jehlu s krvákem a dal si to. Byl už nemocnej, měl 
žloutenku céčko, díky týhle jehle se infikoval podruhé, za-
čaly mu selhávat orgány, upadl do komatu. Nakonec jej dok-
toři odpojili od přístrojů. 

Moje kamarádka si vzala spoustu analgetik a  k  tomu herák.  
Zavolala jsem záchranku a ta jí dala naloxon a zachránila.

Já sama jsem málem přišla o život. Šlapu a jednou jsem byla 
u zákazníka na bytě. Zákazník byl opilý, mlátil mne a  já měla 
strach, že mne zabije. Naštěstí byl dost namol, tak nebyl tolik 
rychlý. Našla jsem klíče a utekla.

Umřela mi sestra. Kouřila heroin z alobalu, hodně, umřela v ne-
mocnici, měla „díry v plicích“, bylo jí 21 let. I proto beru.

Bylo to ještě v Rusku. Kamarádovi bylo 19 let, bral heroin a měl 
deprese. Oběsil se. 

Před 14 dny mi umřela sestra. Našli ji doma s buchnou v žíle, 
předávkovala se herákem…

Před zhruba deseti roky přišel do Čech bílý heroin, mnohem vět-
ší kvalita, než jsme byli zvyklí. Přišel jsem o 2 kámoše. S jedním 
jsme se nastřelili v jednom činžáku na schodech, někdo zavolal 

rychlou. On už to nerozdýchal, já jo. Dali mi in-
jekci do srdce a přežil jsem. Kamarádovi bylo 20.

Kamarád Pedro před 3 měsíci uhořel v chatce v Bra-
níku. Je možný, že tu chatku někdo zapálil…

Kdysi jsme si v Praze s kamarádem Ondrou koupili „ro-
háče“ a za čtyři stovky bílej herák. Já si dal 2 plata „rohá-

čů“, Ondra jedno plato. Šli jsme si to dát a já mu říkal, ať si to 
nedává naráz. Jenže byla tma, on si to musel dávat pod lam-

pou, spěchal. Upadl do bezvědomí a já zavolal rychlou. Pak mi 
řekli, že se v nemocnici udusil zvratkama.  

Moje máma se předávkovala lékama…

Kamarád Ruda takhle umřel. Měl bércáky, neléčil to, umřel na cel-
kový selhání organismu v nemocnici. 

Jeden kluk, co měl deprese a bral drogy, se zastřelil v parku. Ještě 
předtím to zavolal policajtům, aby ho tam nenašly děti. 

Sbíral jsem takhle na Arbesáku špekvajgly, a  něco tam v  křoví 
smrdělo. Já nejsem takovej „křovinořez“, že bych fáral všude mož-
ně. Tak jsem došel domů na squat, tam jsem si pustil rádio, zapálil 
špeka, a zrovna hlásili, že „na Arbesově náměstí našli mrtvolu nar-
komana ve značné fázi rozkladu“…

Kamarád Petr si dal dobrej nástřel, sedl si na zábradlí v 5. patře, 
houpal se, spad dolů a zabil se. 

Jednomu „obkladači“ dali strychnin do heroinu a  on se předáv-
koval. Myslím, že to je typickej způsob, jak to řeší drogová ma-
fie, když se chce někoho zbavit. Prodáváš pro ně a obkládáš je? 
Nebo jim dlužíš prachy? Něco ti tam přidaj a ty pak jdeš beztrest-
ně na onen svět.
                –ala–

NĚKOLIK OBRAZŮ 
ZE SETKÁNÍ SE SMRTKOU

Kdo z vašich blízkých 
zemřel na drogy a jak?

Byli jste někdy 
v ohrožení života?

ANKETA
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Plameny smrti
Po 26 letech od nejtragičtějšího požáru v Československu plameny opět zabíjely. 2. listopa-
du 1984 uhořelo 26 žen, bydlících v Ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách 
(událostí se inspiroval film Requiem pro panenku režiséra Filipa Renče), po 26 letech od to-
hoto požáru si plameny opět vzaly své oběti: 27. října 2010 uhořelo 9 osob a 2 jejich psi 
v objektu staré odbavovací haly, určené k demolici, v blízkosti autobusového nádraží Flo-
renc v Praze. Proč tu o tom píšu? V tomto squatu totiž bydleli naši klienti, vaši kamarádi…

Hořet začalo půl hodiny po půlnoci, první jednotky hasičů byly na místě po šesti minutách. 
V té chvíli již byla celá budova v plamenech, kromě obvodových zdí byla celá ze dřeva, tak-
že se vznítila velice rychle. Objekt měl jediný vchod, všechna okna byla zamřížovaná – to se 
stalo pro oběti požáru osudným. Jediný únikový východ byl v plamenech, střecha se pro-
padla a lidé uvnitř byli bohužel v pasti. Hasičům se podařilo z hořícího pekla zachránit pou-
ze dva mladé lidi. Ostatní uhořeli…

S ohněm bojovalo celou noc více než 150 hasičů z 23 hasičských jednotek. Z policejního 
vyšetřování jednoznačně vyplývá, že požár založila z nedbalosti jedna z jeho obětí. Obyva-
telé squatu si svítili svíčkami zhotovenými z PET lahví, vosku a toaletního papíru. Otevřený 
oheň byl však pro skupinu osudným, rozšířil se z jedné svíčky na celou budovu.

Filip :-(

Václave Ďakuliči, Jakube Halbštáte, Yveto Jansová, Martine  
Pecháči, Terezo Klinderová, Jaroslave Petříčku, Štěpánko  

Vavríková, Pavle Merhaute (alias Fíro), Matěji Králi: 

VZPOMÍNÁME NA VÁS!

Fotky z pomníčku obětí požáru, který spontánně vznikl ve Vrch-
lického sadech. Kamarádi nosili kytky a psali vzkazy a básničky.
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Piko je kromě toho, co je většině z  vás tak důvěrně zná-
mé také film o českých začátcích toho, co je většině z vás 
tak důvěrně známé. Film měl premiéru v listopadu loňského 
roku a natočil ho mladý (23 let), podle všeho talentovaný re-
žisér Tomáš Řehořek. Odborné kritiky nebyly úplně nadšené, 
označují ho jako lehce nadprůměrný český film. Mně coby 
laikovi se to spíš líbilo. 

Jde o film hybridní (kombinace dokumentu a hraného) podle 
skutečných začátků nitrožilního užívání pervitinu v Čechách. 
Hlavní linií poskytl unikátní příběh bývalého pražského vaři-
če a spoluvynálezce formy pervitinu vhodného k injekčnímu 
užívání Pavla Gregora, kterého hraje velmi dobře a uvěřitel-
ně Rostislav Novák. Dále tu vystupují Zdeněk Zavázal (Milo-
slav König), bývalý policista, který měl Gregora na staros-
ti tak dlouho, že z  toho nakonec vyvinul vztah vzájemných 
sympatií a  zpěvák kapely Vitacit Dan Horyna (Štěpán Be-
noni), jeden z mála přeživších prvotních injekčních uživate-
lů pervitinu. 

Všichni tři skuteční se objevují v dokumentárních rozhovo-
rech, kterými je prokládán hraný příběh a Pavel Gregor hra-
nou část také doprovází vlastním vyprávěním. Osobní výpo-
vědi dobře dokreslují a činí divákovi příběh srozumitelnější. 
Objeví se i autentické záběry hasičů, na kterých je ošetřován 
Pavel Gregor po výbuchu varu, který v 90. letech zlikvidoval 
vařičský byt a téměř ho připravil o zrak i sluch. 

Hraná část filmu, ve které vystupují také Vanda Hybnero-
vá (matka), Simona Zmrzlá (manželka) nebo Adam Kraus 
(Freud) je, jistě i díky nabitému životu hlavního hrdiny, na-
pínavá a dobře se sleduje, nic není podáno zbytečně polo-
patisticky. Hrůza hrůzných okamžiků je patrná bez přílišného 
dramatizování, které tomuto tématu hrozilo. 

Osobně bych se obešla bez uměleckých pasáží, které mají 
dokreslit prohlubující se závislost (a zřejmě i psychózy) hlav-
ního hrdiny, který se v nich potácí v jakési podzemní chod-
bě. Také bych ocenila, kdyby z filmu bylo jasnější časová osa 
příběhu – jak dlouho například trvalo než se vařič dostal do 
vězení nebo do léčby – ale chápu, že z hlediska filmu to není 
to nejpodstatnější. 

Jinak jde o  film, na který se navzdory nízkému rozpočtu 
(6 miliónů) celých osmdesát minut dobře kouká – můžu-li 
v souvislosti s tak drsným tématem použít toto slovní spoje-
ní. Nevadí, že se většinou odehrává v jednoduchých (úspor-
ných) interiérech, jediné co mě vytrhlo z děje bylo masková-
ní Vandy Hybnerové na starší, to příliš uvěřitelně nepůsobilo. 
Jinak je, co mohu posoudit, technicky film zvládnutý dobře, 
za zvláštní zmínku stojí hudba. Hereckým výkonům nemám 
mnoho co vytknout, Nováka jsem chválila už na začátku. Jen 
postava policisty se mi ve výsledku zdá trochu plochá, ale to 
může být způsobeno i scénářem, který neposkytuje divákovi 
možnost porozumění jeho chování. 

Nepochybnou zásluhou filmu je jeho historická hodnota, jak-
koli podivně to může znít. Pervitin se v  Čechách injekčně 
bere necelých čtyřicet let (a po pádu železné opony se roz-
šířil i do několika dalších evropských zemí s  jasným odka-
zem k zemi původu v názvu Čeko), ale pamětníky toho, jak 
to tenkrát bylo, můžeme počítat na prstech. Jde o fenomén 
dosud málo zaznamenaný, odehrávalo se to přeci jen v pod-
zemí a podstatná část účastníků nebyla úplně při smyslech 
a měla úplné jiné starosti než si pamatovat nebo snad za-
znamenávat. Úplně to posoudit nemůžu, ale myslím, že pří-
běh i náladu zachytil film docela věrně. Takže rozhodně oce-
ňuji režiséra za volbu a za to, že to udržel střídmé ale plas-
tické a ty co přežili za to, že jsou ochotni vypovídat (a  i za 
to že přežili). 

Na závěr přiznávám, že nejsem zcela nestranná, závislosti 
a uživatelé drog jsou můj obor. Takže kdybych měla poskyt-
nout nějaké doporučení ohledně Pika nezaujatým známým, 
asi bych jim řekla: „Je to asi víc dokument než film, do kina 
na to nemusíš, ale pokud se k tomu dostaneš v televizi, ur-
čitě si to nenech ujít.“ Čtenářům tohoto časopisu ho mohu 
doporučit jednoznačně, už kvůli inspiraci – skutečný hlavní 
hrdina více než deset let úspěšně abstinuje a to má za se-
bou opravdu leccos. Ostatně můžete na něj narazit v bohnic-
ké léčebně, kde pracuje se závislými, kteří se rozhodli léčit. 

–blko–

„Asi dvě palety těchhle prášků nám ucpaly 
zdymadlo. Museli jsme to vylovit a odvést 
do spalovny v Malešicích.“ Havárii zazna-
menal i rybář Franta Háček ze Zbraslavi: 
„No nějaký svinstvo je rozpuštěný ve vodě. 
Ryby jsou úplně omámený, kapry teď mů-
žeš chytat rukama. Akorát když jsme si ho 
s manželkou usmažili a snědli, tak jsme 
pak doma pár hodin čuměli do zdi a byli  
zpomalení jak český dráhy“.
 
Žádáme všechny, kdo na pražských  či jiných 
vltavských nábřežích vyloví balení Subute-
xu, aby jej odevzdávali v nejbližší lékárně.

PS: !pitv ínčorovon o edj, es etjudaren, icíxot íliM

Před dvěma dny došlo k havárii kamionu 
přepravujícího 3 tuny substitučního pre-
parátu Subutex z bavorského velkoskladu 
v Mnichově do pražských lékáren. K ha-
várii došlo v blízkosti mostu přes Vltavu 
ve Štěchovicích. Většina dodávky se v ne-
promokavém igelitovém balení vysypala 
do řeky. Její připlutí do Prahy očekáváme 
v nejbližších hodinách, do Kralup zítra, do 
Litoměřic pozítří, do Ústí a Děčína pak 
přibližně za 3 dny. 
 Milan, uživatel drog z Davle, si havá-
rii pochvaluje: „Už jsem vylovil pět kra-
bic, strejda mi půjčil podběrák. To je lepší 
než vánoce.“ Naopak hrázný Josef Kakáč 
z Vraného nad Vltavou si velmi stěžuje: 

Havárie kamionu se Subutexem

deko-subutex.indd   1 9.1.2011   19:31:41
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Čau…jmenuji se…já vlastně ani nevím, jak se jmenuju…nikdo mi jméno ještě nedal, prý je 
na to ještě spousta času…vymýšlet nějaký „pitomý“ jméno…

Když o mě ta holka, o který si myslím, že je asi moje maminka, mluví, říká…buď dítě, nebo 
někdy mimino…

Tak tedy mimino…plavu si v břiše…je mi nějakých 20 týdnů…a kdyby moje maminka šla 
někdy k doktorovi do těhotenský poradny, už by mě mohla krásně vidět…klidně bych jí zamá-
valo…umím si i cucat palec a tak…taky by věděla, jestli jsem kluk nebo holka…ale jí asi za-
jímají úplně jiný věci…má asi starosti…často do břicha slyším…divně se to v tý vodě rozlé-
há…slova jako subáče, piko, prachy, podělal mě…dej mi cígo a tak…často taky cítím, jak je 
moje maminka divně nervózní a asi jí není úplně dobře…to mě v tu chvíli taky ne…mamka 
někdy zvrací, bolí jí hlava a tak…se mnou se to taky všechno děsně točí…pak si ale dá něco 
do pusy…asi ten subáč, nebo jak je to správně, a já cítím tu její úlevu…mám pocit, že jsme 
propojení…že když je dobře jí, je dobře i mně…a naopak…přemýšlím, jestli to je ten absťák, 
o kterém často mluví…no je fakt, že když ten subáč vycucá…je to pro mě lepší, než když si 
ho lupne nepřefiltrovaný do žíly…to moje játra dostanou zabrat…když ho cucá, všechny ty 
látky zpracují nejdřív její játra a pak teprve ten zbytek „dostanu“ já…

Když si dá do žíly…to je jiný kafe…dostanu přímej zásah a kolik toho je ve vodě, ve kte-
rý budu do tý doby, než se narodím…to si ani nedovedete představit…je to celkem síla…
ze začátku jsem vůbec netušilo, co se to se mnou děje…ale už mi to začíná být jasný…aby 

mi bylo fajn, potřebuju ty věci, který potřebuje moje maminka…jinak 
nám je oběma pěkně blbě…jsme nervózní, všechno nás bolí…no něco 
jako hnusná chřipka…myslím, že to je ten absťák…no, užíváme si ho 
oba…až se narodím, budu se s tím muset poprat samo…ba ne…tře-
ba budu mít štěstí a maminka vyabstinuje ještě než se narodím…moc 
času už ale nemá…ideální doba je druhý trimestr (3.–6. měsíc těho-
tenství)…a rozhodně by to neměla zkoušet…to snižování…sama…to 
by taky mohlo dopadnout blbě…když by to bývala zkoušela moc brzy…

mohlo to skončit tím, že mě potratila…a když to bude 
zkoušet později, než v  šestém měsíci…mohlo bych se 
narodit dřív…a být nedonošenec s absťákem, to fakt ne-
chci…budu se opakovat…už jsem vám o tom říkalo na 
začátku…je veliká škoda, že moje maminka nechodí k   
doktorovi…protože kromě toho, že by se dozvěděla, jest-
li je ona v pořádku, by se navíc dozvěděla spoustu věcí 
o mně – jestli mám správnou váhu, délku, všechny orgá-
ny…obě ruce i nohy a že srdce mi buší jak zvon…taky 
by třeba věděla, jak je na tom se žloutenkama a tak…
už si nepamatuju, jestli nějakou žloutenku má nebo ne…
ale slyšelo jsem, že jí někdo říkal, že interferon se v tě-
hotenství nepodává…až po porodu…jééééééééééé, po-
rod…toho se tedy docela bojím…hlavně se bojím toho, 
že moje maminka pojede rodit někam daleko, aby ne-
poznali, že bere…to mě tedy čekají krušný chvilky…
to bude mazec…nepoznají můj absťák…budu trpět…
mamka si subáč někde sežene…a  co já? Já zůstanu 
na suchu…no pěkně děkuju…budu to muset nějak za-
řídit, aby rodila někde, kde jim to, že bere, bude moct 
bez obav říct…, aby mě něco na absťák dali…vím, že 
se to dělá…sestřičky mě budou sledovat a podle toho, 
jak moc mi bude blbě, dostanu nějaký morfin do pusin-
ky zároveň s mlékem…a každý den nebo obden dosta-
nu míň a míň…až už nebudu potřebovat nic…je to do-
cela jednoduchý…vůbec nechápu, proč to nezkusí…
taky nechápu, proč nezajde třeba do denního stacionáře, 
když už se bojí jít k doktorům…aby pořešila nějaký so-
ciální věci a taky co s námi bude dál…nechci o mam-
ku přijít…i když pochopím, když se o mě nebude moct 
starat…o tom už taky vím…o možnosti dát mě k adop-
ci…to jsou všechno věci, který řeší se svýma kámoška-
ma…a je to o ničem, není schopná se rozhodnout…je 
hodně bezradná…podle mě by do toho stacíku měla do-
jít…budem vědět, co dělat dál…

Kdybych vám mělo napsat, co pro mě bylo zatím nejhor-
ší…tak vám řeknu, že to bylo…jak se to jenom jmeno-
valo…sakra…no…mám to na jazyku…něco od meká-
če…? Znělo to podobně…joooo! Riváče…riváče – to 
byl hroznej stav…to už nechci zažít – maminka nemoh-
la nikde sehnat subáče…(jo jo, kdyby chodila někam 
k  psychiatrovi, nemusela by je shánět na černým trhu 
a běhat celý dny po Praze) a tak si dala, co zrovna bylo…
bylo mi fakt zle…a trochu jsem se bálo, že jestli s tím ne-
přestane, budu hrozně hloupý mimino…a pak člověk…
cíga…to je jiný kafe…to se „jen“ trochu dusím…ne 
tedy v pravým slova smyslu…plíce mi zatím nefungují…
ale cítím, jak je v krvi míň okysličený krve…kdyby pila al-
kohol, taky by to nebyla žádná výhra, co se mýho vývo-
je týče…taky by se to na mě pěkně podepsalo…hlavně 
na mojí inteligenci…no…je toho hodně, co by moje ma-
minka neměla dělat…kolikrát se ani pořádně nenají…
nenapije…nemá čas…shání drogy…

Pááááni…zírám, co všechno jsem na vás vysypalo…
asi to dneska měla mamina zkombinovaný…jak tomu 
říká…piko? Po tom se vám plave…ale ty stavy po-
tom…ještě že je ta pupeční šňůra krátká…někdy cítím 
beznaděj… PROČ S TÍM MÁMA NIC NEDĚLÁ? PROČ 
NIKAM NEZAJDE ? 

Věděla by třeba, že:

 y neschopnost zajít ke gynekologovi leccos  
vypovídá o míře její závislosti

 y pravidelné užívání během těhotenství, stabilní množ-
ství i kvalita drogy, je pro mě méně riziková, než příle-
žitostná aplikace spolu s nárazovými a lékařsky neve-
denými pokusy o abstinenci

 y detoxifikace se obecně v  průběhu těhotenství nedo-
poručuje, pokud je nutné k  ní přistoupit, je vhodné 
tento krok směřovat do období II. trimestru, je nutné 
dbát o to, aby byla vždy prováděna na odborném pra-
covišti se zaměřením na léčbu závislostí, jehož pra-
covníci mají zkušenost s těhotnými ženami

 y k přenosu žloutenky C na plod dochází ve 2–5 % pří-
padů

 y novorozenecký abstinenční syndrom se objevuje 
u 60–90 % novorozenců.

–Kachena–

POHLED Z BŘÍŠKA

Aby tohle číslo nebylo jen o  smrti, máme pro vás 
opačný pohled z období ještě před narozením. Naše 
„MUDra“ Kachena pro vás připravila článek, jak to 
vidí dítě, které je teprve v bříšku „toxi“ maminky.

Bereš drogy a držíš 
v ruce pozitivní těho-
tenský test… co dál ?

…máš spoustu otázek a pocit, že je 

všechno nějak špatně a jinak, než sis 

představovala…Bez obav se obrať na terénního pra-

covníka nebo zajdi do KC. Další 
možností je návštěva Denního sta-

cionáře…Končím heslem: Čím dřív – tím líp.
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Peklo, kde bude strašně moc drog, zadarmo,  
super kvalita, akorát že ty jedinej nebudeš moct 
brát a budeš se tam svíjet v strašných absťácích…

Čeká každého z nás, nedělá výjimky. Někoho dříve, něko-
ho později. Všichni to víme, ale přesto na ni moc nemyslí-
me; jako by neexistovala. Smrt. Realita, která zrovna není 
příliš v módě. Raději si budeme užívat života, co to dá 
(i nedá), dokud jsme ještě zde, než přijde konec. Konec? 
Tedy tohoto našeho života pozemského, který jsme zatím 
mohli zakusit rozhodně. Pro mnohé ale smrt neznamená 
konec života; často je vnímána naopak jako začátek živo-
ta nového a teprve toho skutečného.

Kvetoucí zahrada, kterou lemují tekoucí potoky a  řeky, 
stále zelená tráva, hojnost vybraných pokrmů, nekončící 
hostina, nádherné dívky, které nestárnou a nikdy neztrácí 
svou nevinnost, nikdy nekončící nesmrtelnost…tak to je 
ráj, který je pro vás připravený, pokud jste ovšem pravo-
věrnými vyznavači islámu. V opačném případě se nemá-
te nač těšit, neboť trestem za bezvěrectví (islám neuzná-
vá jinou víru než tu svou) a k tomu hříšný život je peklo 

žádná odměna, žádné peklo, žádné nebe…, žád-
ná spravedlnost (?). Podle „pravověrných“ ateis-
tů život smrtí definitivně končí.

V Bibli – a to už jsme u křesťanství – se pro jisto-
tu rovnou dočteme, že veškeré popisy nebe jsou 
jen obrazem skutečnosti, která je mnohem krás-
nější a  která překoná naše nejodvážnější před-
stavy. Tedy že je na co se těšit. Peklo je pro ty, 
kteří si je sami zvolí. Sami se rozhodnou pro ži-
vot bez Boha, na vlastní pěst.

Pro ty z vás, jejichž tělesná schránka je již notně 
zdevastovaná, může být zajímavý moment vzkří-

šení; křesťané věří, že vzkříšena bude po smrti ne-
jen duše, ale také tělo, které bude nové. Lze předpo-

kládat, že to bude tělo bez VHA, VHB, VHC, HIV, bez bér-
cáků a abscesů a že bude mít obnoven žilní systém :-). 

Pro to, abyste byli šťastni, ale nebudete v nebi potřebo-
vat žádné jedy. A že máte reálnou šanci dostat se na toto 
skvělé místo i vy, dosvědčuje sama Bible. Když byl Ježíš 
ukřižován, ukřižovali spolu s ním dva zločince (tj. vzbou-
řence a vrahy, nebezpečná individua, proto ten trest smr-
ti). Jeden z nich, když umíral, řekl: „Já s mým kamará-
dem jsme dělali hrozné věci, ale ty Ježíši jsi nic špatné-
ho neprovedl, jsi dobrý a oni tě zabijí. Já jsem vinen, žil 
jsem špatně.“ A  Ježíš mu řekl: „Tak dobře kamaráde, 
ještě dneska večer budeš se mnou v ráji.“ Takže ten je-
diný, o kom Ježíš osobně řekl, že bude v ráji, byl vrah. 

Tváří v  tvář skutečnosti, že můj život zde na zemi jed-
nou skončí, stojí za to se občas zastavit a srovnat si, čím 
naplním čas, který mi zbývá. Možná rok, možná měsíc, 
možná deset let. Své dny zde skutečně prožít, ne jen pře-
žít.

–Klára–

a muka v něm. Hříšníci budou svázáni v řetězech, bu-
dou se plazit po zemi a andělé je budou bít železnými 
a zakřivenými palicemi. Boží nepřátelé dle učení islámu 
shoří v plamenech.

Naopak v buddhismu a hinduismu nejsou peklo ani nebe 
místy trvalého pobytu. Trest nebo odměnu za svůj život 
obdržíte v životě příštím. Ty, kteří naplnili svůj život dobrý-
mi skutky, čeká jako odměna lepší život, až se znovu na-
rodí. Obvykle to znamená, že se narodí ve vyšší spole-
čenské vrstvě. Trestem za špatný život je naopak naroze-
ní se do nižší společenské vrstvy – kasty –, případně do-
konce jako zvíře. 

Ničeho takového se nemusíš obávat, jsi-li ateista a nevě-
říš v existenci Boha ani v možnost jeho poznání. Na dru-
hou stranu, není příliš na co se těšit. Ať už žiješ jakýkoliv 
život, za pár (desítek) let definitivně skončí. Žádný trest, 

?
Čeká lidi, kteří  

berou drogy, po 
smrti něco extra?

Co bude 
po smrti?

ZEPTALI JSME SE VÁS: Věřím na reinkarna-
ci, v příštím životě budu 
asi zvíře, štír, jednak je 
to moje znamení, jednak 
jsem taky občas jedova-
tej, jednak beru jedy…

Myslím, že pokud se vyloženě nezasebe-
vraždíš, tak tvoje duše bude mít klid…jen  
se nezabít sám úmyslně.

Věřím, že život pokračuje po smrti.  
Život by byl fádní, kdyby skončil. Energie 
je nezničitelná. Když umřeš, duše opustí 
tvoje tělo. Váží 21 gramů, zjišťovali to. 

Určitě něco je. Když jsem bydlela na Brusnici, chodil mi 
do snu 3 noci po sobě kluk, hubenej, temnej, bosej,  
mluvil na mne, ale já se vždycky radši probudila. A pak 
najednou vedle na půdě našli oběšenýho kluka ze  
Slovenska a byl bosej. Chodil mi do snu říct, že tam visí, 
ať jej někdo najde…

Snad něco je. Lidská duše získává zkušenosti. 
Myslím, že není ani nebe ani peklo, nic podle  
zásluh. Čím víc duše stráví životů, tím víc toho  
dosáhne. 

Nic není, mám doma v urně 
na polici mámu. A ona zkrá-
tka není, je to popel, nikam 
nechodí. Zkrátka tomu ne-
věřím, není to hmatatelný. 

–ala–



POŽÁRY A VY
—aneb— 

JAK NEUHOŘET.                     
Vaše historky:

„Kamarád před 3 měsíci uhořel v chatce, kde squatoval. 
Je možný, že tu chatku někdo zapálil. Ale taky je mož-
ný, že usnul, měl zapálený cigáro, a od toho to chytlo.“

„Mara málem shořel ve stanu, od svíčky mu chytla sta-
nová plachta a začalo to kolem něho celý hořet.“

„Holčině chytla deka. Bylo jí zima, byla do ní zamotaná 
a vařila si herák. To byla rychlost. Nakonec jí to jen ožeh-
lo vlasy a obočí.“ 

„Svítíme hřbitovníma svíčkama. Jednou nám, když jsme 
spali, dohořívala, chytl ten plastovej obal a od toho za-
čal hořet stůl. V poslední chvíli jsme se probudili. Zkou-
šeli jsme to hasit dekou, ale ta chytla taky. Nakonec jsme 
utekli, ale shořely nám všechny věci.“

„Při varu na bytě nám to bouchlo a hořely záclony. Mám 
popáleniny, ale k doktorovi jsem nešel, mám strach z po-
licajtů.“

Někteří uživatelé drog v Praze chtějí rozvíjet 
tzv. uživatelské fórum. Nejnovější iniciativa si 
dala název OSUD (Občanské Sdružení Uživa-
telům Drog).

Nápad na spolek po vzoru uživatelských fór 
v Evropě vznikl už v roce 2003, kdy se touto 
myšlenkou zaobírala Mája a Tomik z XTP. Bo-
hužel v té době se to ještě nepodařilo realizo-
vat. V listopadu 2010 proběhla v Praze konfe-
rence o peer work, které se zúčastnili Tomik 
i  Mája. Zde se seznámili s  představiteli uži-
vatelských fór z  několika evropských zemí. 
Po této konferenci se opět začala rozvíjet ur-
čitá aktivita, která vyústila (zatím) v založení 
webu – domény OSUDu. V budoucnosti by se 
tato organizace měla zaobírat problémy uži-
vatelské komunity v oblastech práva, vzdělá-
vání, asistence, komunikace, petičních aktivit 
a zastupování komunity po vzoru hesla „O nás 
s  námi“. O  dalších aktivitách vás, uživatele, 
budeme informovat.

–Za OSUD Tomik a Mája z XTP–

Drogy a smrt

V České republice jsou ze zákona soudním léka-
řem povinně prováděny pitvy všech náhlých úmrtí, 
kdy prohlížející lékař nemohl stanovit příčinu smr-
ti a všech násilných smrtí. 

I díky tomu existuje speciální registr, který od roku 1998 
sleduje takzvaná drogová úmrtí – předávkování. Posled-
ních sedm let se výsledná čísla od sebe příliš neliší. Kaž-
doročně u nás zemře na předávkování více než 200 lidí, 
okolo 80 % z nich se předávkuje psychoaktivními léky, 
nelegální a těkavé látky mají na svědomí asi 20 % pře-
dávkovaných – to je orientačně kolem padesáti lidí roč-
ně. Mezi předávkovanými psychoaktivními léky jsou pře-
dávkování sebevražedná i  náhodná, léky získanými le-
gálně na předpis i  legálními léky pořízenými nelegálně 
na drogovém černém trhu – takže se dost těžko odha-
duje, kolik je v této skupině klasických toxíků. U předáv-
kování klasickými drogami jako jsou opiáty, amfetami-
ny nebo drogy čichačů už je jisté, že jde o toxíky téměř 
vždy, jen se až na výjimky nepozná, zda šlo o předávko-
vání náhodné či úmyslné. Troufám si odhadovat, že těch 
neúmyslných je víc. 

Největším nelegálním zabijákem jsou (dle očekávání) opi-
áty, hlavně heroin zabijí v Čechách ročně více než dvacet 

lidí. Následují těkavé látky, i  když čichačů je podstatně 
méně než uživatelů heroinu a pervitinu – ale jde o látku 
tak rizikovou, že by si titul největší zabiják možná zaslou-
žila spíš. Ročně si vdechne naposledy 15 až 20 čichačů. 
Na čestné třetí místo se dostávají amfetaminy – hlavně 
pervitin – s tím to ročně definitivně přežene kolem 15 to-
xíků. A pak už se spíše výjimečně objeví jedna oběť ko-
kainu, nebo ještě výjimečněji oběť MDMA – tedy extáze, 
nebo něčeho co se za ní vydávalo.

Od roku 2003 se sledují také úmrtí za přítomnosti drog, 
tj. pokud někdo zemře na „něco jiného“, ale právě intoxi-
kován. Tak například v roce 2008 bylo registrováno 209 
úmrtí za přítomnosti drog. Osm z nich zemřelo na něja-
kou nemoc, 89 intoxikovaných zemřelo při nehodě, 108 
osob spáchalo sebevraždu a čtyři z nich byli zabiti či za-
vražděni.

Takže sumasumarum zemře v  nějaké souvislosti 
s drogami kolem 400 lidí ročně, to je víc než jeden 
denně, většina nejspíš – jak se píše na parte – před-
časně.

Z  čísel Národního monitorovacího střediska pro drogy 
a drogové závislosti (díky).

–blko–

Vlivem strašného požáru na Florenci jsme si s vámi 
povídali, jak je to s  riziky, že vám něco chytne, že 
uhoříte, že budete mít popáleniny. Z Vašeho povídá-
ní vyplynulo, že vzhledem k vašemu životnímu sty-
lu je šance dost vysoká. Zde jsou rady, jak předchá-
zet požáru, pokud jste bez domova, spáváte ve sta-
nech či zahradních chatkách, obklopeni hořlavými 
předměty.

Rady jak neuhořet:

 y buďte velmi opatrní na umístění svíčky, nedávejte ji na 
dřevo (stůl) nebo plast, ale vždy do železné či kera-
mické nádoby (kastról, talíř). Speciální bacha si dej-
te na hřbitovní svíčky, kdy při jejich dohoření chytne 
plastový obal a hoří i metrovým plamenem!

 y nezapalujte si cigaretu v posteli, nebo hlavně ne sami 
ve chvíli, kdy usínáte nebo jste hodně zmaštění. Hrozí, 
že od ní chytne peřina, a vy se udusíte nebo uškvaříte 
ve spánku. Speciální riziko je spacák z umělých vlá-
ken, škvaří se velmi rychle.

 y neskladujte vedle otevřeného ohně různá rozpouště-
dla, hořlaviny, benzín do zapalovačů, hořlavé přísady 
na var apod. 

 y buďte extrémně opatrní na roury od kamen, které jsou 
špatně napojené a lítají z nich jiskry. Obrovský riziko!

 y pokud někde vyfáráte starej minimax, tak je to super 
jistotka. Ale přinejhorším je dobrý mít u hlavy 2litro-
vou petku s limonádou s bublinkama. Stojí pár korun, 
a  když ji naštěrcháš (napěníš), lze použít jako mini-
max. 

            –ala–
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Rady podle Anny
Opatrně natrhneme obal…

…kondom vyjmeme a uchopíme ho za špičku…

…vložíme si ho do úst, špičkou dovnitř… 
Pozor, je třeba jej vložit do úst tak, aby  
šel natáhnout, tzn. vnější stranou do úst! Stočený kondom si dáme za tvář…

Špička je uvnitř v ústní dutině,  
kondom přidržujeme lehce zuby 
a stočený kondom je mezi tváří  
a zuby na straně, takže není vidět 
a můžeme si dokonce i povídat…

Připravíme partnera a kondom pře-
suneme dopředu – stočený kroužek 
máme mezi rty a zuby, špička smě-
řuje dovnitř do úst… Vidíte, obě strany jsou připraveny…

A tak můžeme začít a pomalu  
pokračovat…

Vidíte, povedlo se! Můžeme si 
pomoci rukama, zkontrolujeme, 
jak jsme ho nasadili, event.  
kondom dorolovat. 

Čistota a cena drog
Spoustu z vás nezajímá bohužel téměř nic jiného, než jak sehnat "dobrý" a "levný" 
drogy. Tak jsme vám zjistili údaje přímo od policejních chemiků a Národního monito-
rovacího střediska pro drogy, co to vlastně berete…

Průměrné čistoty drog v letech v % (Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 
2010)

2007 2008 2009

Počet
vzorků

Průměrná
čistota (%)

Počet
vzorků

Průměrná
čistota (%)

Počet
vzorků

Průměrná
čistota (%)

Pervitin 123 66,4 145 64,3 144 68,1

Heroin 31 17,4 47 22,6 57 16,6

Kokain 48 49,1 35 43,5 21 33,1

S pervitinem se obchoduje téměř výhradně jen na maloobchodní úrovni v množstvích 
do 50 g. Jeho čistota se za poslední 3 roky pohybuje kolem 70 % a jeho cena je 1000 
Kč za 1 g. Pokud se pervitin ředí, používá se k tomuto  účelu nejčastěji piracetam (lék 
na poruchy činnosti mozku). V případě větších obchodních transakcí se 1 g pervitinu 
prodává za 18 eur (cca 500 Kč) a 1 kg za cca 800 tisíc korun.

Heroin se do ČR dostává především tzv. balkánskou cestou v čistotě kolem 90 %, 
nicméně po jeho dalším ředění (často směsí paracetamolu a kofeinu nebo aneste-
tiky prokainem a mezokainem) se jeho čistota snižuje. Cena směsi k ředění heroinu 
může být až 15 tisíc korun za 1 kg. Na maloobchodní úrovni se pak vyskytuje heroin 
o čistotě 10–15 % a jeho cena je od 1000 do 1400 Kč za gram. To znamená, že po-
stupným prodejem kilogramu heroinu na drogové scéně se dá získat přibližně 1 mi-

lion korun. Na velkoobchodní úrovni drogového trhu se vyskytuje heroin o průměrné 
čistotě 20–30 % a cena 1 kg 30% heroinu je odhadována na 200 až 800 tisíc korun.

Kokain se na pouliční úrovni objevuje v čistotě 10–35 %, jeho cena v posledních le-
tech klesá – v r. 2009 se pohybovala v rozmezí 1500–2500 Kč za 1 gram, nejnižší 
udávaná cena je 1000 Kč za gram. Kokain se často ředí fenacetinem (derivát parace-
tamolu, látka používaná v minulosti jako lék proti bolesti a ke snížení teploty) nebo le-
vamisolem (veterinární lék používaný proti střevním parazitům). V r. 2008 byl levami-
sol přítomen ve 20 % analyzovaných vzorků kokainu, v r. 2009 to bylo již v 50 % vzor-
ků a téměř veškerý kokain zachycený v ČR od května 2009 byl ředěn levamisolem. Na 
území ČR je v posledních 3 letech sledován trend klesající čistoty kokainu (vidíš v ta-
bulce). Na velkoobchodní úrovni drogového trhu se čistota kokainu pohybuje v rozmezí 
15–35 % a nákupní cena za 1 kg cca 15% kokainu je odhadována na cca 1,5 mil. Kč. 

–ala–

Víte, že: 

Na ulici si nejčastěji koupíte heroin  
o čistotě jen 10 – 15 %. 

Kokain se ředí nejčastěji levamisolem – veteri- 
nárním lékem proti střevním parazitům, jeho  
cena i čistota v posledních třech letech klesá. 
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Zeptali jsme se pracovnic Rozkoše bez rizika, jak správně nasadit kondom pusou. 
To je technika, kterou lze použít jak pro spestření Vašeho sexuálního života, tak  
v sexbyznysu pro bezpečnější sex.



Četl jsem že 
pervitin 

způsobuje 
agresivitu.

Podle mě 
je to lež.

Nečum nebo tě 
ZABIJU!

PA N  S M A Ž K A PAN SMAŽKA A PERVITIN

Samý svinstvo. 
Každej se každýho 

snaží podělat. To my 
si pomáhali.

Jé Karel.

To piko co jsem si 
koupil stojí pěkně 

za hovno! Je to 
nečím říznutý.

Ahoj kámo, rád tě vidím! 
Jak se vede? Nechceš 
super piko za dvěstě?

PA N  S M A Ž K A PAN SMAŽKA A POMOC

deko-pan-smazka.indd   2 17.1.2011   19:46:26

O všechno se dělíme.

PA N  S M A Ž K A PAN SMAŽKA A SLEČNA FETKA

Zkrátka vzplála jiskra 
a milujeme se. Je to paráda.

Například ona má 
ode mě céčko a já 

od ní filcky.

Asi ještě neví 
o tom syflu.

Jó v kriminále 
obstojíš, když 
jsi dostatečně 

drsnej.

Nebo alespoň 
když ti maminka 
pravidelně posilá 
peníze a balíky.

Když si umíš 
sjednat respekt 
a nebojíš se dát 

ránu.

PA N  S M A Ž K A PAN SMAŽKA A KRIMINÁL
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S úmrtím psa je nutně spojené téma euthanasie, 
čili ukončení života psa na žádost majitele. Je to 
téma eticky komplikované. V poslední době je na 
něj nahlíženo spíše medicínsky, takže současný 
trend je dopřávat svým mazlíčkům pokojný a bez-
bolestný odchod. Lékařsky pojato je pro staré ne-
mocné zvíře, které se už nemůže hýbat či přijí-
mat potravu a viditelně trpí, euthanasie jediné ře-
šení. Léčba je často neúčinná, psychicky i finanč-
ně velmi náročná. Anebo vůbec neexistuje. A ve-
terinář vám pak kromě euthanasie nabídne pouze 
léky na tišení bolesti. Usmrcení probíhá ve dvou 
fázích. Nejprve jsou psovi podána narkotika, kte-
ré jej uspí, takže nic necítí. Poté se mu vpraví ka-
nylou do žíly látka, která mu zastaví srdce. Rych-
le, tiše, bezbolestně…

Další významná (a také tíživá) otázka nastává po 
smrti psa. Kam s  tělem? Pokud nevlastním za-
hradu, kde bych psa mohl zakopat. A co teprve, 
když jsem na ulici?? Jsem opravdu nucen odho-
dit mrtvé tělo do kontejneru? Nebude lepší ho za-
kopat v nějakém parku? Takovýto čin je protizá-
konný. Navíc, i na zakopání těla zvířete na zahra-

Psí život O psí smrti

Kromě nečastěji zmiňovaných zdravotních rizik (přenos po-
hlavních chorob, nechtěná těhotenství, psychické problémy 
– úzkosti, pocity viny aj.) jsou sexuální pracovnice mimo 
jiné ohroženy násilným jednáním, ať už ze strany zákazní-
ků či jiných osob. Pravděpodobnost, že se žena, která pra-
cuje v sexbyznysu, stane obětí trestné činnosti, je mnohem 
vyšší než u ženy, která v sexbyznysu nepracuje. V souvis-
losti s jejich prací se často bojí oznámit, že byly napadeny, 
okradeny, přinuceny dělat něco, co nechtěly apod. Jak sní-
žit tato rizika se dočtete v tipech pro osobní bezpečnost! 

25. listopad je Mezinárodním dnem za ukončení 
násilí na ženách. 

17. prosinec byl vybrán v  roce 2003 sexuálními 
pracovnicemi v Americe k připomenutí Mezinárod-
ního dne za ukončení násilí na sexuálních pracov-
nicích a pracovnících, v souvislosti s uctěním pa-
mátky obětem sériového vraha, který byl usvědčen 
ze 48 vražd žen a mladých 
dívek. Symbolem tohoto 
dne a boje za práva sexu-
álních pracovnic je červe-
ný deštník.

dě se vztahují určité regule. Podle veterinárního zá-
kona nesmíte zakopat zvíře, které je těžší než 30 
kilogramů nebo uhynulo na nebezpečnou nákazu. 
Dále musíte během zakopávání používat desinfekč-
ní prostředky s ohledem na ochranu životního pro-
středí a také musíte tělo zakopat do hloubky nejmé-
ně 80 cm. Neuposlechnutím tohoto nařízení se do-
pouštíte přestupku. Zakopání psa na nějakém veřej-
ném místě tedy rovněž není nejšťastnější varianta. 

A  co nějaké psí hřbitovy, psí krematorium? Obojí 
existuje, ale prozatím je takovýchto míst v republi-
ce poskrovnu. Také musíte v tomto případě počítat 
s větším finančním obnosem. 

Co se stane, když tělo zvířete skončí v kontejneru? 
Zvířata uhynulá pod koly aut a nalezená mrtvá těla 
zvířat se sváží do tzv. kafilerie, což je asanační pod-
nik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živo-
čišného původu. Do stejného podniku se tělo psa 
dostane i tehdy, zanecháte-li ho po usmrcení u ve-
terináře. Veterinář za to od vás vybere 100 – 500 Kč 
(podle váhy zvířete). 

Pokud vám záleží na památce vašeho psa a stojí-
te o  to mít ve světě místo, kam se za ním bude-
te moci vracet, nejsnazší a  legální cesta je vyhle-
dat nějakého známého se zahradou, kde ho bude-
te moci zakopat.  

–hana–

Psi se dožívají v průměru 15 let, kromě velkých a obřích plemen. Protože člověk 
(i když bere drogy), se dožívá vyššího věku, vlastníte-li pejska, musíte počítat 
s tím, že jednoho dne budete muset řešit i jeho poslední „záležitosti“.

Prostituce, moderněji řečeno sexuální práce bývá považo-
vána nejen za nejstarší řemeslo, ale některými lidmi také 
za nejtěžší povolání světa. Proč? S jakými úskalími se ženy 
poskytující placené sexuální služby setkávají?

Víte, že…?
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NÁSILÍ na sexuálních pracovnicích – 
KDO PRACOVNICE  
OHROŽUJE?
Takových může být celá řada – pasáci, „manažeři“, 
ale i partneři/ky… V tomto článku se zaměříme na 
negativní zkušenosti se zákazníky – ne všichni se 
samozřejmě chovají násilně či hrubě, nicméně ně-
kteří mají pocit, že „když holka šlape chodník“, tak 
si k ní můžou dovolit cokoliv. 

Někteří zákazníci nevědí, že násilí, nadávky k sexu 
nepatří – tedy pokud to není domluveno předem 
ve formě S/M praktik. Až polovina klientek Rozko-
še bez rizika (R–R) pracujících v klubech se dle še-
tření z  roku 2008 se setkala s násilným jednáním 
ze strany zákazníka, u pracovnic na ulici je to té-
měř každá. 

Zde jsou zkušenosti se zákaz-
níky některých klientek R–R, 
které pracovaly zejména  
v klubech:
„Přišel frajer, cizinec zfetovaný, chtěl služby, které 
jsme neposkytovaly, napadl 2 holky, vyběhly jsme na 
něj s pánvičkou, odešel, vrátil se a vykopl dveře, na 
pomoc pak přiběhl soused, muž zmizel.“ (zkušenost 
z privátu)

„Na pokoji mě klient škrtil, tak jsme se oba porvali, 
přece se nenechám.“

 „Chytil mě za ruce a že to bude chtít bez kondomu, 
ale já se mu vytrhla a dala mu facku a on dal pokoj.“ 

 y Měj vždy u sebe osobní alarm. Dostaneš ho od pra-
covnic R–R, které ti řeknou, jak ho použít.

 y Nikdy u sebe nenos větší množství peněz.

 y Nechoď domů ke klientovi, kterého neznáš.

 y Nikdy nechoď s více než jedním klientem najednou, 
bez ohledu na to, kolik peněz ti nabídnou.

 y Jestliže tě agresivní klient chytne za krk, nesnaž se 
mu sundat ruce, ale silně mu sevři koule, bouchni 
ho do ohryzku (na krku) nebo oběma rukama do uší.

NA ULICI
 y Pracuj vždy v dohledu svých kolegyň, pokud je to 

možné a domluvte se na poplašných signálech.

 y Nos s sebou vždy osobní alarm a zapni ho v přípa-
dě nebezpečí.

 y Vždy si vůz prohlédni, než do něj nastoupíš. Pokud 
je tam nějaký předmět, ze kterého máš strach, řek-
ni klientovi, aby ho zamknul v  kufru, než do vozu 
nastoupíš – pokud odmítne, nechoď s ním. Měly by 
u toho být tvé kolegyně.

 y Na ulici si vybírej místa, která jsou dobře osvětlená 
a nejsou osamělá.

 y Pokud je to možné, stůj pokaždé na stejném mís-
tě a ujisti se, že to kolem znáš a víš kudy případ-
ně utéct.

 y TY bys měla vybírat, kam s klientem jdeš, ne on.

 y Místo kam půjdeš, by nemělo být příliš osamoce-
né nebo příliš daleko od tvých kolegyň, aby na tebe 
mohly dávat pozor.

 y Dávej pozor na své kolegyně a  ony mohou dávat 
pozor na tebe.

Pokus se dobře si zapamatovat po-
pis násilníka, který tě napadl, okradl 
nebo zneužil, a popis a číslo (SPZ) ja-
kéhokoliv auta, které u toho bylo.

 y Všimni si také, kolik je přesně hodin a  na jakém 
místě jste.

 y Je to důležité pro to, aby jsi tuto informaci předala 
svým kolegyním, aby byly ve větším bezpečí a po-
licii k dopadení pachatele a jeho potrestání, aby to 
už neopakoval.

RADY PRO OBLÉKÁNÍ
 y Nenos dlouhé, nebo kruhové náušnice. Nos buď 

malé, nebo klipsy, které se dají snadno sundat.

 y Nenos kolem krku šátek či silný náhrdelník, může 
být použit jako zbraň proti tobě.

 y Neměj při práci dlouhé vlasy rozpuštěné. Pokud 
máš dlouhé vlasy, sepni si je nahoru, nebo nos pa-
ruku, která se dá lehce stáhnout.

 y Při práci nenos dlouhé, úzké sukně. Těžko se v nich 
rychle utíká v případě nebezpečí.

 y Když pracuješ, nenos boty na vysokém podpatku, 
protože v nich nemůžeš rychle utíkat. Jestli je mu-
síš mít, ujisti se, že se dají lehce sundat.

 y Nenos drahé bundy nebo šperky, protože můžeš být 
napadena zloději, kteří by ti je chtěli ukrást.

A jak se chráníte vy? Více informací 
nejen o osobní bezpečnosti se dozvíš 
od pracovnic R–R v Praze, Brně a Čes-
kých Budějovicích. 

Často bývá agrese zákazníků zmiňována v  souvis-
losti s jejich opilostí. Ne vždy se však podaří agresiv-
ního zákazníka „usměrnit“, vyhodit apod. Obzvláště 
pokud žena pracuje na ulici, je se zákazníkem sama 
v autě na odlehlém místě či s ním jede např. do bytu. 

Některé sexuální pracovnice byly znásilněny zákaz-
níkem, podle výzkumu Zikmundové (2004) bylo 17,6 
% dotazovaných klientek R–R znásilněno zákazní-
kem. Sexuální pracovnice také často uvádějí zku-
šenosti se sexuálním násilím i v soukromém životě. 

Sexuální pracovnice jsou při své práci ohrožovány 
střelnými zbraněmi („dal mi pistoli k  hlavě“), jsou 
okradeny, svlečeny a vyhozeny z auta. Jedna z na-
šich klientek přežila pokus o  vraždu na odlehlém 
místě za městem jen díky tomu, že dělala, že už je 
mrtvá. Bohužel riziko, že se sexuální pracovnice sta-
ne obětí vraždy je přítomno pořád, například nedáv-
ný případ zavražděné pracovnice přímo v klubu v již-
ních Čechách. 

TIPY PRO OSOBNÍ  
BEZPEČNOST – jak můžete snížit 
rizika napadení…(zdroj Tampep)

 y Vyhýbej se opilým klientům a klientům pod vlivem 
drog. Hrozí, že se budou chovat agresivně.

 y Spoléhej na svou intuici (šestý smysl): pokud 
z nějakého důvodu klientovi nedůvěřuješ, nechoď 
s ním.

 y Pokud ti klient dělá potíže, je agresivní nebo chce, 
aby jsi dělala něco, co dělat nechceš, zůstaň v kli-
du a snaž se při nejbližší příležitosti utéct.

 y Mezi kolegyněmi se dohodněte na poplašných 
znameních (signálech), které si můžete posílat.

Poradna R–R Praha 
(Po: 17 – 20 hod,  
Čt – lékař/vyšetření: 16 – 20 hod)

Bolzanova 1, Praha 1, 110 00
Tel: 224 234 453
dotazy@rozkosbezrizika.cz

www.rozkosbezrizika.cz

Poradna R–R Brno  
(St – lékař/vyšetření: 17 – 20 hod)

Vlhká 10, Brno
Tel: 545 578 565

Poradna České Budějovice 
Česká 20, České Budějovice  
(do ledna 2011 funguje zatím pouze  
info linka 775 133 133). 
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Když se řekne smrt, napadne mě: Někdo nebo něco nás opustí. 
Někdo umře. 
Někdo blízký. Možná jsme ho měli možná neměli rádi. Vynoří se vzpomínky. Tady 
a teď zůstává prázdné místo. Už nikdy nebude. 
Rozchod. 
Říká se, že rozchod je malá smrt. Člověk, kterého jsme měli rádi, zůstává někde. Ne 
u mě. Zůstává po něm prázdné místo. Díra, která nejde hned zaplnit, hned nezmizí. 
Je to podobné smrti, určitě nám to v tu chvíli tak přijde. 
Emoce.
Můžeme cítit různé emoce, možná všechny naráz. Bolest, smutek, strach, úzkost, tro-
chu úleva z definitivna, možná děs z definitivna… zmatek, panika…co teď? Co teď 
budu bez něj dělat? Jak bude můj život dál vypadat?

…když nás opustí nebo se my rozhodneme opustit něco. 
My vám často říkáme (a  vy nám často říkáte) že když zmizí droga, zůstane po ní 
prázdná díra. Prázdno po tom, co s ní souviselo, co bylo s braním spojené. Najednou 
to není. Není droga, není život s drogou. V léčbě to ještě většinou jde. Venku je to pak 
těžší. BÝT TU SÁM ZA SEBE. Bez drog, bez „kamarádů“, míst, kde se vše ode-
hrávalo. Jakoby něco umřelo. 

A tak mě napadlo, že přestat užívat drogy a opustit drogový  
život je taky taková malá smrt. 

Zvyknout si na to. Pomalu nechat naplnit prázdno. Vydržet a být trpělivý. Dát tomu 
čas. To není snadné. Ale známe to asi všichni. Čas léčí. Jde den za dnem…a vše se 
zase proměňuje. Trvá to různě dlouho, ale nakonec, přeci jen, jednoho dne je tu zase 
radost. Nejdřív asi jen na chvíli. Pak na dýl. A vše zase jde dál. Zvykneme si. Zase se 
naučíme radovat. 

Život v abstinenci může zpočátku být jako život bez někoho, kdo nám umřel, odešel. 
Vzpomínky zůstávají, ale pokud jde o smrt je nevratná. Naučíme se s ní žít? 

–Markéta, vedoucí Kontaktního centra Kolín–

 Stáňa:
Za tu dobu, co pracuju s uživatelema, tak žádný z klien-
tů, kterého jsem osobně a blíže znala nezemřel. Nebo 
jsem se o tom nedoslechla. Vlastně ani nevím, jak bych 
reagovala. Asi bych z toho nebyla hotová tak, jak kdyby 
mi zemřel kamarád, ale jen tak bych to určitě nepřešla. 
Lidi na drogách si vědomě zahrávaj se svejma života-
ma, takže smrt je může potkat kdykoliv…

 Markéta: 
Když „mi“ zemře klient, tím myslím, někdo koho 
znám, kdo sem chodil, koho jsem dlouhou dobu po-
tkávala, vybavím si jeho obličej…tak první co příjde, 
je vlna zaskočení, jakoby na chvíli nic není…pak smu-
tek, mnohdy i slzy. A vždy myšlenka…“už to nestih-
ne, neměl to štěstí, se v tomto životě s tím (závislostí) 
poprat, změnit směr…“ a pak přání, ať má víc štěstí 
a radosti v tom příštím (životě). 

 Monika:
Když si vzpomenu na chvíle, když nám umřel nějaký 
klient, až do teď cítím lítost, lítost nad zmařeným živo-

tem, lítost nad ztrátou jedinečné osobnosti, lítost že to 
muselo dojít až sem, lítost, že jsme nikdo nemohl udě-
lat víc, lítost, že odešel někdo, kdo nám bude chybět 
a určitě by byla ještě spousta lítostí…

 Roman:
Nesetkal jsem se přímo v práci s klienty terénu či káč-
ka se smrtí. Ale ještě jako ten, kdo dřív bral. Nejvíc mě 
tehdy šokovala možnost smrti z drog, když umřel je-
den můj známý. Říkal jsem si, jak je to kurva možné!? 
A naštěstí to ve mně vyvolalo pochyby o úžasnosti uží-
vání fetu. Začal jsem se bát o svůj život a život mých 
kamarádů, se kterými jsem bral neboť to byly a jsou 
lidé, které potkávám od dětství.

 Láďa:
Nemám zkušenost s tím, že by mi zemřel klient… Do-
kážu si však představit, když mi zemře někdo blíz-
ký, jehož jsem měl rád nebo někdo, koho jsem znal  
a nebo s kým jsem se jen  potkával… Každý člověk 
v našich srdcích nechává otisk, nechává v nás určitou  

stopu. Někdo je nám bližší, někdo vzdálenější… Tak je 
to i s našim srdcem, někdo nám v něm utkví více a ně-
kdo méně. U každého se nám může ve vzpomínce vy-
bavit cokoliv…, cokoliv hezkého, smutného, škaredé-
ho či radostného…, nebo se nám může vybavit i něco, 
na co bychom raději nevzpomínali. Já se snažím na 
každého vzpomínat vždy jen v dobrém a vybavuji si jen 
to pěkné a pozitivní, co jsem s člověkem prožil. Sám  
sobě si v duchu říkám, že když člověk zemře, neodešel 
definitivně z tohoto světa, je jen jinde, na jiném místě, 
ve společnosti  lidí, kteří mu byli blízcí a které měl rád. 
Na tohle místo vede jen jediná cesta, ta, na které nás 
doprovází ruku v ruce smrt. Nejsem věřící, ale určitě 
existuje život po životě, myslím tím něco, čemu naše 
myšlení není schopné porozumět a logicky si to nedo-
kážeme vysvětlit a pochopit.

 Martin:
Když zemře klient? Je mi líto, že vzdal boj o život. 

Zeptali jsme se pracovníků kolínského 
káčka a terénu o.s. Prostor na to:

Co pro mě znamená, když zemře klient?

SMRT
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Deset hřebíků do rakve
Aneb jakým chováním si koledujete o smrt, nebo alespoň o pořádné a bolestivé obtíže…

1. PŘEDÁVKOVÁNÍ

Váš osvědčený zdroj vypadl a vy si koupíte materiál od někoho cizího. Je vám blbě, spěcháte 
a tak si to dáte celý naráz (neochutnáte), a to ještě na místě, kde Vás jen tak někdo nenajde… 
Je to moc silný, nebo řízlý kdovíčím, každopádně už to máte v těle a začínáte modrat…

3. ZMAŠŤOVÁNÍ SE DO MRTVA

Máte rádi, když jste fakt pořádně a nevíte o sobě? Nemáte pe-
níze a tak kombinujete víc věcí, abyste ušetřili nebo zvýšili jejich 
účinek? Heroin a spousta benzáků, metadon a alkohol atd. Super 
cesta k tomu někde vytuhnout a udusit se vlastníma zvratkama…

5. DLUŽIT NEBEZPEČNEJM LIDEM

Podařilo se vám „podělat“ někoho, kdo si nejde daleko pro ránu? Myslí si váš obvyklý doda-
vatel,  agresivní vyperníkovaný vařič, že jste jej práskli nebo že mu děláte do starý? Koupi-
li jste si na dluh od místní olašský partičky a teď to nemůžete vrátit? Byli jste s kamarádkou 
v bytě jejích rodičů, odnesli jste od tam když se nedívala nějaký šperky její mámy a teď se 
zrovna vrátil její starej z kriminálu?  Rozmlácenej ksicht, nějaký zuby venku, zlomený ruce, 
člověk by nechtěl být ve vaší kůži…

4. MALÝ CHEMIK A VELKÁ RÁNA

Vaříte piko a něco vám bouchne? Máte poleptanou kůži, popále-
niny a velkej strach jít k doktorovi, protože by se na to mohlo přijít.  
Navíc se vám něco dostalo do oka a tak na něj nevidíte a strašně 
to svědí. Ideální cesta na JIPku (Jednotka Intenzivní Péče).

2. KRK A TŘÍSLA

Nemáte už žíly, nebo chcete, aby z vašich 
rukou nebylo poznat, že jste toxík… Tak si 
dáváte do třísel nebo krku, kudy jdou vel-
ké tepny a citlivá nervová zakončení. Skvě-
lá cesta k vykrvácení nebo na invalidní vo-
zíček při poškození nervů. 

6. ZIMA NA ULICI

Léto bylo teplý, podzim taky a vy jste nemysleli na zadní vrátka. Teď už 
je zima a vy nemáte žádnej přístřešek nad hlavou. Navíc jste nemocní, 
máte horečku, sháníte drogy dlouho do noci, takže se do noclehárny ne-
dostanete. Ideální cesta k umrznutí nebo k brutálnímu zápalu plic.

9. KRVÁK (PO SOBĚ ČI DOKONCE 
    PO NĚKOM JINÝM)

Součástí vašeho nádobíčka je „stříkačka posled-
ní záchrany“, směs vaší natažené krve a drogy pro 
případ, že neuděláte prachy a začne vám být blbě. 
Obsah je tmavě červený až černý, fakt chuťov-
ka. Nádherný zdroj infekce a skvělá cesta k abs-
cesům, zánětům žil. A krvák po někom? To je nád-
herný dárek a způsob, jak jistojistě získat všechny 
jeho nemoci, např. žloutenku B a C a HIV.

10. CITRONKA A NEFILTROVÁNÍ

Berete heroin a ředíte jej citronkou do čaje? Skvělý způsob získání bak-
teriální infekce, která může končit např. i tím, že dostanete zánět oční 
bulvy a o oko přijdete. Berete subutex nebo dokonce benzáky do žíly? 
A filtrujete je? Do čirého průhledného roztoku? Pokud ne, zásobuje-
te svoje krevní řečiště „pojivy“, tedy škrobem a dalšími materiály, kte-
ré drží prášek pohromadě, ale do krve rozhodně nepatří. S nefiltrováním 
je nejspíše spojena srdeční chlopňová endokarditída neboli zánět srdeč-
ní chlopně. Pár lidí s touto diagnózou má od operace 20 centimetrovou 
jizvu na hrudníku, pár lidí umřelo…

Život stojí  
za to, aby  
ses vyhýbal 
riziku!!!
–ALA + Lenka–

8. „K DOKTOROVI NEJDU“ 

Máte absces na krku velikosti pštrosího vejce,  na noze bércák, uprostřed 
kterého prosvítá kost, zápal plic a stejně k doktorovi nedorazíte. O tom, 
že vám testy odhalili žloutenku  nebo syfilis a vy se neléčíte ani nemluvě.  
Dokud to nebolí, nebo dokud můžete bolest přebít fetem, chlastem a ben-
zákama, tak ji nemá cenu řešit. Zanedbání léčby vás následně stojí ampu-
taci rukou, nohou, selhání jater a dlouhou a bolestivou smrt. 

7. DLOUHÁ PIKO JÍZDA

Čtyři dny na perníku, spánek nula, psychó-
za se rozjíždí a vy nejste k zastavení, spát 
a odpočinout od pervitinu zkrátka nejde… 
Na konci téhle dálnice vás něco přeje-
de, nechtíc spadnete pod vlak, nebo si rov-
nou psychicky zcela vydeptaní hodíte mašli. 
V lepším případě skončíte na psychiatrii…



Jak jsme vznikli

Terénní program Drop in spatřil světlo světa na konci 
roku 1995, v období, kdy se začínala budovat síť pro-
gramů léčebných služeb v oblasti drog.
Po počátečním tápání a budování programu se nako-
nec podařilo vytvořit životaschopný program, který má 
za cíl vyhledávat zájemce o své služby přímo v jejich 
prostředí, tedy takzvanou službu s nejnižším prahem 
vstupu.

V roce 1997 byl zahájen i program mobilního streetu, 
který měl za cíl pomocí automobilu vyhledávat a na-
bízet své služby v širším prostoru Prahy, tedy např. na 
okrajových částech Prahy. Byl tehdy zaměřen přede-
vším na práci v bytech, kde uživatelé pobývali. Záro-
veň jsme zkoušeli vytvořit „autobusové zastávky“ pro 
klienty, kterým jsme rozdávali časový rozvrh našeho 
příjezdu na místo a  délku poskytování služby v  da-
ném místě. Velmi rychle jsme však pochopili, že tudy 

cesta nevede, a zaměřili jsme se na 
uzavřenou drogovou scénu, tedy na 
fungující byty uživatelů drog.
Následně ještě přibyl program po-
skytování služeb na taneční scéně, 
kde jsme kromě obvyklých služeb 
také testovali kvalitu extáze užíva-
né na festivalech. Od testování jsme 
později museli ustoupit. Důvodem 
bylo ukončení dotací pro programy, 
které jej nabízely.
Od počátku vzniku jsme se potýka-
li s nedůvěrou veřejnosti i veřejnos-
tí volených zástupců, kteří naši prá-
ci vnímali jako podporu užívání ile-
gálních drog. Bohužel i dnes, po letech každodenního 
provozu programů terénní práce a rozšíření možností 
dozvědět se pravý smysl této práce, se najdou zástup-
ci takových postojů na exponovaných místech.

Co děláme

Zde si vypomůžu trochu odborným slangem, snad to 
při četbě přežijete bez následků pro vaše pozorné čte-
ní. 
Základním cílem našich služeb je: 
– minimalizovat v co největší možné míře poškoze-
ní a zdravotní důsledky způsobené konzumací drog 
použitím přístupu Harm reduction (Harm reduction 
je přístup vedoucí ke snižování rizik poškození spo-
jených s užíváním drog, ochrana veřejného zdraví).
Tak a je to za Vámi i za mnou. Výše popsané se dá také 
lidsky popsat jako pomoc v přežití – tedy, pokud se 
někdy v budoucnosti rozhodnete (většina z vás tak jis-
tě v budoucnosti udělá) opustit řady aktivních uživa-
telů drog, abyste byli na startovní čáře změny bez fa-
tálního poškození vašeho zdravotního stavu. K  tomu, 
jak jistě víte, vám poskytujeme arzenál ochranných in-

jekčních pomůcek (injekční materiál, vodu, konzelíny, 
náplasti, vaty, masti).
Navrch přidáme ještě špetku zájmu o vás a vaše osu-
dy a přidáme něco informací o možnostech, kde vy-
hledat pomoc v  konkrétním případě, který vás zrov-
na pálí. 

Jak se nám pracuje

Od počátku existence programu se vzhledem k obtíž-
nosti práce na ulici vystřídalo v našem programu oko-
lo 60 pracovníků, což reprezentuje nejen komplikova-
nost práce, ale i generační výměnu, která souvisí s tím, 
že práci v těchto programech vyhledávají lidé pod 35 
let. To souvisí s postupem každého z nás na cestě hle-
dání svého pracovního uplatnění a s ohledem na smy-
sl práce a také na své zdraví. A jak to tak bývá, i lety ži-
vota přibývá potřeba stability, což jak finančně tak i té-
matem terénní práce nenabízí. 
Obtížné je pro nás v kontaktu s vámi vidět vaší bez-
naděj a neměnnost stavu. Také vaše „dej mi to hned 
a všechno“ není pro nás nic příjemného.
Terénní práce někdy nabízí i radost a uspokojení, když 

Tomáš Foltýn

Streetwork Drop In

Představení organizace
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Poezie

VŠE PRO ZDRAVÍ

Čisté jehly.
Čistá voda.

Vždyť by zdraví
byla škoda.

Nitrožilní aplikace
žádá sterilitu práce.

Jinak hrozí malér velký
Od abscesů po žloutenky.

Chceš-li, fete, zdravým býti,
neváhej v čistotě dlíti!

Dbej svých jehel, dbej své vody!
Nechoď si dávat na záchody.

    

Kdo ví, kdo z tý vody pil!
Kdo ví, kdo z tý lžíce žral!
Kdo ví, kdo nádobí myl,
zda vše dobře vyvařil.

Béčko, Céčko nebo Aids
– adrenalin, to je rajc!

Možná, že sis píchl v krev
bakterii z jejích rtů.

Neb na tváři tvé vykvet
úsměv jak při orgasmu.

se dáváte dohromady a rozvíjíte jiné zájmy než neustá-
lé zajímání se o drogy a potřebu dávky. A vlastně někdy 
nám ke spokojenosti stačí, že si s námi jen tak povídá-
te, aniž byste něco chtěli nebo řešili.
Zvláštní kapitolou je potkání policie a veřejnosti, která 
k nám většinou nemá příliš kladný postoj. Je to celkem 
pochopitelné, ale lépe by se nám v naší práci dýchalo, 
pokud by to tak nebylo.
A proč to vlastně děláme? Většina z nás má pohnut-
ky ryze osobní, které vyrůstají z potřeby pomáhat a být 
užiteční, což je naše přednost a někdy i prokletí. Před-
nost v tom, že vy to rozhodně potřebujete a prokletí, že 
ne vždy je na místě vám usnadňovat vaše zabydlová-
ní v tak riskantním tématu, jakým užívání drog jistě je. 
A k tomu přidávám, že užívání drog je slast s krátkým 
doletem (koneckonců jako každá slast), po kterém při-
chází tvrdé přistání.

Budoucnost našeho programu

Tak to bude tématicky v  souladu mottem této pub-
likace, i  když tak dramatické to není. V příštím roce 
nám reálně hrozí krácení dotace, což nás zřejmě do-
nutí omezovat poskytované služby a čelit vaší nevo-
li, když nedostanete vše tak, jak potřebujete. Nicméně 
jinak to udělat zřejmě nebudeme moci, takže pokud 
se již dnes budete setkávat s větší přísností na roz-
sah poskytovaných pomůcek, vězte, že to není naše 
schválnost, ale reálná nutnost šetřit. Nu a to je konec.

– Evžen Klouček – Vedoucí TPSA Drop in o.p.s 

Terénní programy Drop In
Telefon: 731 315 214 
E-mail: street@dropin.cz, 
web: www.dropin.cz

St
re

et
w

or
ke

ři 
TP

 D
ro

p 
In

 O
ta

 a
 M

irk
a

Stánek  a auto teréňáků Drop In na festivalu Brutal Assault 2010
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Kontaktní a poradenská práce, výměna sterilního injekčního náčiní, distribuce 
informací o věcech spojených s užíváním drog, základní zdravotní ošetření, 
případně hygienický a potravinový 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 – 17 Centrum, Praha 5
Po, Čt 21 – 23 Centrum
So, Ne 14 – 16 Centrum

PRAHA – TP ESET – HELP 
tel.: 721 240 191, Po – Pá 13 – 18 Praha 4

BRNO – TP PODANÉ RUCE 
tel. 776 377 734; Po – Út 13 – 19,  
Pá – So 13 – 22

ČÁSLAV, ČESKÝ BROD, KOLÍN, KUTNÁ 
HORA, PEČKY, ZRUČ NAD SÁZAVOU – 
OS. PROSTOR 
tel. 777 650 030 

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

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – TP LAXUS 
tel.: 775 565 309, 776 626 309, 777 
626 309

PARDUBICKÝ KRAJ – TP LAXUS
tel. 774 626 302, 608 626 303

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, tel.: 283872186 
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, Po – Ne 13 – 18  
Výměna So – Út 13 – 18, St – Pá 10 – 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 míst-
nost 13 – 18 hod.)

K-CENTRUM  
PARDUBICE 
Češkova 2701,  
tel. 466 265 207 
Po – Pá 9 – 18 (kont. 
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 10 – 18

K-CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 13/47,  
tel. 475 211 483, 475 210 626,  
Po – Čt:  8 – 18, Pá 8 – 16

K-CENTRUM OLOMOUC
Sokolská 48,  
tel. 774 991 625, 585 220 034 

K-CENTRUM NYMBURK 
Velké Valy 995, tel. 325 514 424  
Po – Pá 10 – 17

K-CENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162, tel. 326 303 468, 
Po, St, Čt, Pá 10 – 17,  
Út 12 – 17

K-CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16,  
tel. 387 201 738  
Po – Pá (mimo svátky) 10 – 18

místo pro Váš kontakt:


