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Poděkování patří všem, kteří se na přípravě  
tohoto čísla Dekontaminace podíleli. 
Podpořeno Radou vlády pro koordinaci  
protidrogové politiky a Magistrátem  
Hl. Města Prahy. 

Tenkrát a teď
Máte v ruce Dekontaminaci, která má zastřešující téma Poprvé. Někteří z vás možná mají Dekontaminaci v ruce dokon-
ce poprvé. Snad to bude tak silný zážitek, jako když jste poprvé kradli, poprvé užili jehlou nebo poprvé došli do pomáhající 
instituce. Museli to přeci být silné zážitky, když si to většina z vás pamatuje do teď. Taky mám řadu poprvé, která nezapo-
mínám. Ve spojitosti s vámi je to například první zvědavá cesta s taškou čistých stříkaček na náměstí Republiky, první dý-
chání z úst do úst modrajícího člověka, první redakční rada Dekontaminace, první kontakt s člověkem v akutní psy-
chóze, první, který přišel s tím, že už fakt nechce brát a opravdu s tím začal končit, první abstinující klient v léč-
bě, který si pamatoval, že nás vídal na ulici… A najednou jsem se dostala od vzpomínání k bilancování. Co se 
od té doby změnilo, jak jsem se tím změnila já, na co jsem si vzpomněla ráda, co je teď lepší než popr-
vé a co není o nic lepší než poprvé a na která poprvé už si nepamatuju. No, 
tohle první takhle tématické bilancování, si asi taky budu pa-
matovat. Snad to nad tímhle číslem budete mít podob-
ně. A možná vás tohle vzpomínání na poprvé přivede 
i k myšlenkám na naposledy.

–blko–

POPRVÉ A NAPOSLED

Klidně bych vyrazil,
na cestu „TAM“,
s jedinou podmínkou,
nepůjdu zpět…
Někdy fakt nevím, co kudy a kam.
Celej zasranej je kurva ten svět!
Každý hraje robota,od večera do rána,
ovládla je samota, tu léčí jen fet…
Vyrazil bych hned!

Báseň od Speedyho, kterou napsal pro lidi, co uhořeli na Florenci v roce 2010. 
Speedy umřel 20. dubna 2012 pravděpodobně na neúmyslné předávkování.



Petra: „Má první droga byla pervitin, a to rovnou jeh-
lou v 16 letech. Zkusila jsem to ze zvědavosti a kvůli příteli, 
který byl vařič. Pocity byly velice kladné, ale dojezd byl silný 
a ošklivý. Dalšího půl roku jsem nic nebrala, pak příležitost-
ně, pak občas a pak pořád. Teď je mi přes 40.“

Jindra: „Má první droga byla marihuana, a to ve 12 
letech. Přivedla mě k tomu sestra mé matky. Byla pouze 
o 4 roky starší než já. První injekční aplikace heroinu přišla 
v mých 13 letech. V té době byla injekční aplikace celkem 
neobvyklá. Po nástřelu jsem měl skvělý, ale i hodně zvráce-
ný pocity. Bylo to super, euforie a fascinace drogou samot-
nou. Sice jsem zvracel, ale bylo to hrozně příjemný. Jako 
když si odplivneš. Dojezd odezněl v pohodě.“

Kája: „První drogou byla marihuana, ve 13 letech. In-
jekčně jsem si poprvé dal pervitin, a to v 19 letech. Předtím 
jsem 1,5 roku šňupal, a to se už nedalo, protože jsem měl 
poškozenou sliznici a hlasivky. Po první aplikaci mi tlouklo 
srdce, klepaly se mi ruce a měl jsem před očima tmu. Je-
den z důvodů injekční aplikace byly prachy. Materiálně je to 
výhodnější než šňupání – 3 čáry oproti 1 aplikaci. Většinou 

jsem šňupal proto, aby mě to nastartovalo předtím, než pů-
jdu do školy. Hlavním důvodem, proč jsem si začal pervitin 
pravidelně píchat, byl rozchod s přítelkyní. Zpočátku jsem 

třeba i měsíc nespal. Jsem jako McGyver. Pořád něco mon-
tuju, spravuju a snažím se ze všeho vymlátit co nejvíc.“

Vilém: „Má první a zároveň i prvně injekčně aplikova-
ná droga byl morfin v 15 letech. Nejlepší kámoš na základ-
ní škole přišel s tím, že je to dobrý a že to má k dispozi-
ci, tak jsem to zkusil. První nástřel byl hustej, v dojezdu mi 
bylo hodně zle a zvracel jsem.“

Saša: „První vyzkoušenou drogou byla marihuana 
a šňupání pervitinu v mých 20 letech. Nitrožilně jsem si po-

prvé aplikoval ve 22 letech. Především proto, že tam, kde 
jsem žil, to byla módní a funkční vlna. U první aplikace jsem 
si myslel, že mě to roztrhá a dojezd nebyl nic hezkého.“

Kamil: „Mou první drogou byla ve 28 letech marihua-
na. Injekčně jsem si prvně aplikoval ve 34 letech. Buchnu 
jsem použil, protože jsem už nemohl šňupat. Bezprostřední 
stav po aplikaci byla vyšinutost a zadýchanost.“

–Zuzz–

Zeptali jsme se vás: Jaká byla vaše první droga a vaše první injekční aplikace?

Za prodej (nebo i bezplatné předání) 
drogy dospělému hrozí pachateli trest 
odnětí svobody v rozmezí od 1 roku 
až do 5 let. Při stejném jednání vůči 
osobě mladší 18 let hrozí trest v tr-
vání od 2 do 10 let a při předání dro-
gy osobě mladší 15 let dokonce trest 
v rozmezí 8 až 12 let!

Tenkrát poprvé



DO
 Z

AD
KU

!
an

eb
 Č

OK
O 

VO
KO

 N
ÁS

TŘ
EL

Nemyslíme přitom aplikaci do sedacího svalu, ale do konečníku, 
kaďáku, análu anebo jak říkají v Brně do „čokavoka“. Druhý nej-
efektivnější způsob aplikace a přitom je to méně rizikové než kla-
sická injekční aplikace! Ideální, pokud nemůžete najít žílu. Ideál-
ní, pokud nemáte čistou jehlu.

Jak je možné, že to funguje?
Stěny konečníku jsou citlivé a dobře prokrvené, takže se vám 
droga do krevního oběhu dostane už za 30 sekund.

Jak na to?
Připravte si dávku do stříkačky. Lubrikačním ge-
lem (který někdy bývá k dostání v káčku nebo 
v  terénu), si natřete řitní otvor. Půjde to lépe, 
neporaníte se. Sundejte ze stříkačky jehlu, 
aby vám zůstala pouze stříkačka s dávkou. 
Tu si opatrně zasuňte do zadku. Snažte se 
uvolnit svaly, jako kdybyste byli na záchodě. 
Stříkačku zasuňte přibližně 1 centimetr do-
vnitř. Pomalu vstříkněte dávku. Pokud po-
stupujete správně, trvá asi 30 sekund, než 
se vám droga dostane do krevního oběhu.
Svěrače kolem konečníku jsou pevně staže-
né, takže se nemusíte bát, že by dávka vytek-
la. Zpočátku můžete mít pocit, že se vám chce na 
záchod, ale to by mělo rychle přejít.

Jaké jsou výhody?
	Je menší riziko, že se infikujete HIV a dalšími in-

fekčními chorobami. Ale samozřejmě nesmíte sdílet 
nádobíčko při přípravě.

	Nepřijdete o dávku, když se vám ucpe jehla.
	Je to rychlé, účinné a neničíte si žíly (a mají čas se 

zahojit). Při nášlehu se nestresujete jejich hledáním.
	Vyhnete se rizikům, spojeným s abscesy a dalšími infekcemi  

v místě vpichu.
	Vyhnete se rizikům spojeným s aplikací do krku nebo třísel, např. 

že trefíte nerv nebo poškodíte tepnu.
Pocity při aplikace do zadku se blíží nejvíce aplikaci do žíly!

Jaká jsou rizika?
	Můžete si poškodit nebo podráždit konečník. To může zvýšit riziko 

přenosu HIV, žloutenek, pohlavních chorob. Nikdy s nikým nesdílej-
te „zadkovou“ stříkačku. Pokud praktikujete anální sex, tak rozhod-
ně s kondomem a lubrikačním gelem.

	Neměli byste to zkoušet, pokud máte hemeroidy, „zlatou žílu“ nebo 
jiné problémy týkající se konečníku.

	I při aplikaci do zadku vám hrozí předávkování. Raději za-
čínejte s menšími dávkami, než na které jste zvyklí.
	 Věnujte zvýšenou pozornost hygieně. Hro-
zí vám také žloutenka A, salmonela nebo genitál-
ní bradavice.

A MINIANKETA MEZI ZKUŠENÝMI TOXÍKY:

Milan: „Zažil jsem holku, která si takhle dávala. 
Neměla si kam dávat, žíly v háji, a tenhle způsob 
si náramně užívala.“
Karolína: „Zkoušela jsem to, můj partner kdy-
si taky. Je to skoro tak rychlý, jako injekční apli-
kace, hodně rychlý. Prokrví a zcitliví se ti sliznice, 
nejen v  zadku, ale taky okolo. Na mýho partne-
ra to fungovalo jako viagra. Mohl třeba i 24 ho-
din. A na mě taky tak. Měla jsem na to chuť 
a tak jsem si to užívala, že jsem mu ho má-
lem utrhla :–).“
Richard: „Lidi, co maj rádi anální sex, si to 
takhle vylepšujou.“

A co na to Dekontaminace?
„Buďte opatrní. Při sexu v rámci pervitinového 

záseku hrozí odření či jiné poškození pohlavních or-
gánů. Tím může snáze dojít k přenesení infekce. Roz-

hodně používejte lubrikační gel.

Článek napsala terénní sociání pracovnice Iveta z bratislavského OZ 
Odyseus, Dekontaminace jej upravila.

Převzato z časopisu Intoxi 3/2012
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Pankrác: „První buchnu jsem koupil v lékárně. 
Byla to Braunka, růžovka. To je pro mě doteď Rolls Roy-
ce mezi buchnama.“

Servác: „Byla mi podaná, už rozdělaná, růžovka.“

Bonifác: „Dělal jsem frajera, nechal jsem si to 
šlehnout Gammou, pak jsem si sehnal skleněnku.“

Tonička: „Byla jsem našlehnutá od vařiče. Podával 
k tomu všelijaký info, abych byla připravená, abych se 
nebála. Tenkrát to bylo tak, že vlastně on porušil pravi-
dla, nesměla jsem to nikomu říct. Člověk se měl nastře-
lit sám, nést za sebe zodpovědnost, a ten vařič měl být 
jen průvodce, ten kdo ti řekne co a jak.“

Jarmila: „Nevím, jaká to byla značka, ale byla „na-
kažlivá“. Když mi bylo třináct, tak mě můj o 5 let starší 
přítel nabídnul subutex. Dala jsem si přímo do žíly, jeho 
stříkačkou. Takže s první injekční zkušeností jsem do-
stala i žloutenku C. Připadala jsem si drsně.“

JAKÉ BYLO VAŠE

JAKÁ BYLA VAŠE PRVNÍ STŘÍKAČKA?

JAKÝ BYL VÁŠ PRVNÍ KONTAKT  
S POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACÍ – CO VÁS 

K TOMU VEDLO?

Pankrác: „První kontakt byl s Drop Inem. Se stře-
diskem. Odvedla mě tam máma. Přišla na to, že fetuju, 
tak mě čapla za ruku a doslova mě tam dotáhla. Poprvé 
v životě jsem uviděl starý toxíky a bylo to hustý.“

Ofélie: „Já taky Drop In, středisko. Bála jsem se, že 
umřu. Hodně jsem v tý době brala (herák) a už jsem to 
fyzicky nezvládala. Přišla jsem si tam pro radu. Chodi-
la jsem na poradenství a dokonce jsem se pak na něja-
kou dobu dostala do léčby a nebrala. Byla jsem ale ješ-
tě hodně mladá a drogy bylo to, co jsem v životě chtěla 
dělat. Po chvíli jsem do toho zase spadla.“

Servác: „Já se dostal jako první do káčka SANANIM 
v Holešovicích. Odvedl mě tam kámoš, na polívku. Od tý 
doby jsem si tam pravidelně chodil měnit.“

Bonifác: „Já jsem z jihu, takže poprvé jsem byl 
v káčku v Budějovicích. Šel jsem si tam vyměnit, ale po-
pravdě druhá věc, co mě tam táhla, byli ti lidé. Zajíma-
li mě.“

Tonička: „Já dlouho kupovala buchny v lékárně. 
Až po třech letech braní jsem se dostala do brněnského 
káčka. Chodila jsem tam čistě jenom za výměnou.“

–hana–



První den na ulici

Jarmila: „Máma odešla, když mi bylo 16. Zůstala jsem 
s tátou. V 18 jsem se odstěhovala za klukem, kterýho jsem 
si pak vzala a dostali jsme byt. Vztah po nějaký době pře-
stal fungovat, až jsme si oba našli nové partnery. Jedno-
ho dne jsem otevřela obálku s exekucí, splátkový kalen-
dář nebyl možný, tak jsme o byt přišli. Pak jsem přebýva-
la už s novým partnerem různě po bytech, u známých. Po 
nějaký době jsem se dostala na squat. Byla to taková po-
sloupnost, už si na ten opravdu první den na squatě ne-
vzpomínám.“

Pankrác: „Na ulici jsem se dostal v roce 1996, po 
nepodařených vztazích s rodiči. Odešel jsem z domova, 
pak jsem poznal „P“. A bral a bral… až se dostal na 
ulici. Jezdil jsem tramvajema, bydlel v jeskyni, až jsem 
se nakonec uvrtal do stanu, kde jsem až do teď.“

Servác: Já se dostal na ulici v devadesátém 
sedmém. Zdrhla mi partnerka a já měl na ni napsa-
nou firmu. A tak jsem najednou neměl nic. Přijel 
jsem do Prahy, litoval se a litoval, až došly všechny 
prachy a bylo to… Ocitl jsem se poprvé na squa-
tu u Park hotelu. Bylo to hustý. Ze začátku jsem 
měl všechny věci, postupně jsem o ně přišel.“

Pankrác: „Ukradl jsem v supermarketu kafe. Potom jsem to bral ve velkým 
pro pravidelný odběratele. Kradl jsem od 12 let. Bral jsem to jako sport, byl to adre-

nalin. Vešel jsem do obchodu, nerozhlížel se a všechno to valil pod kabát.“

Ofélie: „500 000 Kč z trezoru, kde bylo 15 mega. Nepřišlo se na to… V tý době 
jsem byla v kontaktu s dívkou ze „zlaté mládeže“. Měla od rodičů miliony. Koupila 

jsem si za to auto :–)“

Bonifác: „Trvalo dlouho, než jsem kvůli perníku začal krást. Asi první bylo auto. 
Chtěl jsem peníze na řidičák, tak jsem si ukrad starou škodovku 120. Pak, když jsem byl 
ve sračkách, kradl jsem si jídlo, když jsem na něj neměl.“

Tonička: „Asi před 9 lety, když jsem na tom byla špatně, tak jsem kradla alkohol, kte-
rý jsem pak prodávala do hospod. Byla jsem tzv. „náklaďák“. Kradli jsme společně s příte-
lem a zboží jsme si předávali. Kradli jsme toho málo. Hlídali jsme si částky, nechtěli jsme jít 
sedět.“

Servác: „V začátcích, během svého období na heráku. Chodili jsme po krámech. Brali jsme 
všechno od potravin přes oblečení, až po kytky na hřbitově. Taky jsem měl pravidelné odběra-
tele. Točil jsem víc a víc (nemá cenu chodit do jednoho krámu čtyřikrát týdně). Člověk si musel 
udělat rozpis, aby se neprovařil a aby neprovařil kupující. Pak jsem taky vybíral na pejska, anebo 

objížděl při posledním zvonění.“
–hana–

První krádež
Jak jste se dostali na ulici a jaké to bylo? Jak proběhla vaše první krádež v souvislosti s braním?

  Komu krádeže ubližují? Zaplatí to někdo, třeba prodavačka ze svého?
Jak daleko je od první krádeže do prvního dne za mřížemi?



Čtete rádi časopis Dekontaminace? Pokud 
ano, možná by vás zajímalo, že od roku 1996 
již vyšlo 50 čísel. Ve spoustě z nich jsou stá-
le aktuální a skvělé články, které by bylo ško-
da nevyužít. Proto jsme se rozhodli je od roku 
2010 postupně uveřejňovat na internetu v in-
formačním portálu pro uživatele drog www.
edekontaminace.cz.

Články jsou v eDekontaminaci rozděleny do něko-
lika sekcí podle témat, o kterých se spolu na uli-
ci nebo v káčku bavíme, např. zdravotní, sociální, 
harm reduction či informace o zařízeních pro uži-
vatele drog. V článcích lze také jednoduše vyhle-
dávat – stačí do vyhledávacího políčka napsat slo-
vo pojící se s tématem, které by vás zajímalo, např. 

slovo „žloutenka“, a pak si jen vybrat z několika 
nalezených článků o hledaném tématu.
Dále zde můžete najít všechny plakáty, které v mi-
nulosti vyšly v časopise Dekontaminace, a může-
te si je vytisknout. Jako bonus portál eDekontami-
nace obsahuje volně ke stažení všechna čísla ča-
sopisu Dekontaminace, časopisu Prostoros (vy-
dává kolínské o. s. Prostor) a časopisu Intoxi (vy-
dává bratislavské o. z. Odyseus). Dohromady je to 
142 časopisů pro uživatele drog volně ke čtení. 
Jsou zde i čísla jihočeského Street magazinu (vy-
dává o. s. Prevent).

Přístup na stránky je možný až po jednoduché re-
gistraci. Stačí si vymyslet své přihlašovací jmé-
no a heslo (a také pokud možno zapamatovat), vy-

plnit svůj email a napsat odkud jste a zda jste uži-
vatelem drog či nikoli (to proto, abychom měli vů-
bec nějakou představu, kdo si články na stránkách 
eDekontaminace čte). Poté už máte plný přístup ke 
všem článkům, časopisům a plakátům ke stažení.
A proč vám to vlastně píšeme? Protože bychom 
byli rádi, kdybyste se do projektu eDekontami-
nace zapojili aktivně, ať už v podobě komentá-
řů pod jednotlivými články, či v tzv. vzkazníku, kde 
se nás můžete ptát či dávat zajímavé podněty na 
nové články. Samozřejmě můžete taky nějaký člá-
nek o vašem braní napsat sami, rádi vám jej uve-
řejníme!

Filip Škuta, TP SANANIM
www.edekontaminace.cz

Na Facebooku máme fanouš-
kovskou stránku, mrkněte na

Dozvíte se co je nového na 
stránkách eDekontaminace! :)

www.facebook.com/edekontaminace

ONLINE



Hraní na ulici 

v Praze je už možné!

Mnoho (většinou nezaplacených) pokut a mnoho zabavených nástrojů bylo skóre pouličních 

muzikantů v Praze. Dne 21. února 2012 ale magistrát schválil usnesení, kterým povolu-

je provozování pouliční umělecké veřejné produkce, zejména hudební, divadelní a artis-

tické (v zahraničí se tomu říká „busking“). Nemusíte mít k tomu žádné povolení, jen musíte 

dodržovat určité povinnosti.

Co musíte a nesmíte:

	při hraní dodržovat veřejný pořádek a za-
chování mravnosti (tedy nemějte kolem 
sebe bordel a zapněte si poklopec)

	dodržujte zvukové limity maximálně 45 dB
	busking budou provozovat současně nejvý-

še 4 osoby
	busking může být provozován v době od 

10.00 do 21.00
	na jednom místě lze uskutečňovat veřejnou 

produkci nepřetržitě nejdéle 2 hodiny;
	nesmíte omezit či rušit volný pohyb kolem-

jdoucích; a chodníku by měly zbýt k silnici 
ještě minimálně 2 metry volného místa

	musíte u toho dbát pokynů policistů (ale to 
neznamená, že vám mají právo dát pokutu)

Kde hrát nesmíte:

	v metru včetně jeho vestibulů a vcho-
dů do metra (na to pozor, zde to zakazuje 
jiná vyhláška)

	u kostelů v době bohoslužeb, u škol v době 
výuky, na dětských hřištích, hřbitovech

	na Staroměstském náměstí a na Karlo-
vě mostě

–ala–



K-centrum Noe (Hybešova 10, Třebíč)

PO - ČT 12.00 – 18.00

PÁ 8.00 – 12.00 

Centrum U Větrníku (U Větrníku 17, Jihlava)

PO - PÁ 9.00 – 17.00 (veřejnost, výměny, praní)

PO - PÁ 11.00 – 16.00 (kontaktní místnost)

Kontaktní centrum (Stromořadní 8, Břeclav)

PO - PÁ 8.30 – 17.00

Kontaktní centrum (Pančava 56, Hodonín)

PO 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

ÚT 8.30 – 17.00 (pouze výměny + poradenství )

ST 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

ČT 8.30 – 17.00 (pouze výměny + poradenství )

PÁ 10.00 – 12.00

Pokud bydlíte, pobýváte nebo se krátkodobě či jednorá-
zově vyskytnete v těchto dvou krajích (Vysočina a Již-
ní Morava) a budete potřebovat naše služby a pomoc, 
tak můžete navštívit některé z těchto charitních Ká-
ček, která najdeš v Třebíči, Jihlavě, Břeclavi a Hodoní-
ně nebo můžeš využít jejich terénních programů, podle 
toho, kde se budete právě aktuálně nacházet.

Všichni vám poskytnou výměnu stříkaček (součástí je 
zdravotní materiál v podobě filtrů, desinfekcí, vod, kondomů, 
náplastí, želatinových kapslí, mastiček, vitamínů a dalšího 
materiálu), testy na infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B 
a C, Syfilis), pro holky těhotenské testy, informace od bez-
pečného braní až po možnosti léčby, pomoc v krizi, pora-
denství a další. Když budete mít zájem, tak si s námi všemi 
můžete pokecat o všem co vás zajímá nebo trápí.

Kdybyste chtěli/potřebovali navštívit některé z těchto Ká-
ček a pobýt v kontaktní místnosti (můžete si dát čaj, kávu, 
polévku, kouknout na internet, odpočinout si, pokecat, vyu-
žít sprchy nebo pračky…), tak tady máte adresy a otvíra-
cí hodiny:

Všichni máme terénní auto, takže se s námi můžete domlu-
vit na místě a hodině setkání pro výměnu nebo testování. 
Nosíme s sebou terénní brašny a telefon, na který nám mů-
žete zavolat, poslat zprávu, SOS sms nebo prozvonit (zavo-
láme vám zpět). Terénu můžete využít v těchto městech 
a časech na těchto číslech:

Terén Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Jaroměřice n. 
Rokytnou, Moravské Budějovice, Jemnice, Moravský 
Krumlov, Ivančice, Náměšť n. Oslavou, Hrotovice  
– 733 741 188, 776 158 489

Terén Jihlava a okolí, Havlíčkův Brod, Světlá  
n. Sázavou, Telč, Dačice, Humpolec, Pelhřimov  
– 607 755 776, 606 318 353

Terén Břeclav, Mikulov, Hustopeče a okolí  
– 777 650 056, 775 950 094)

Terén Hodonín, Rohatec, Strážnice, Dubňany,  
Prušánky, Mutěnice – 737 234 095 nebo 737 234 094

Všechny poskytované služby jsou anonymní a zdarma!

„Káčka“ z Vysočiny a Jižní Moravy
Břeclav Hodonín Jihlava Třebíč



Rozhovor s právníkem Mgr. Janem  
Vobořilem z Právní porady A.N.O. Jak 
zjistíte, že vám hrozí exekuce. Co se 
s tím dá dělat? Co exekutoři mohou 
a co nesmí zabavit? A lze jít za dluhy 
do vězení?

Jak se dozvím, že je proti mně vedena nějaká exe-
kuce?

Zpravidla se o exekuci dozvíte až jako poslední, ve chví-
li, kdy už exekutor obstaví účet, vydá příkaz k provádě-
ní srážek ze mzdy nebo vás třeba navštíví v bytě. Zjistit, 
jaké exekuce jsou na vás vedeny lze třeba z Centrální-
ho registru exekucí, který provozuje exekutorská komo-
ra. Bližší informace lze zjistit na internetových stránkách 
www.ceecr.cz. 

Co lze všechno v exekuci zabavit?

Exekuci lze provádět různými způsoby. Nejčastější bý-
vají srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, jako je např. ne-
mocenská, podpora v nezaměstnanosti, peněžité dáv-
ky v mateřství nebo další opakující se dávky státní soci-
ální podpory. Exekučně nelze naopak zabavit dávky 
v hmotné nouzi nebo neopakující se dávky sociál-

ní podpory. 
Častým způsobem provedení 
exekuce bývá také obstavení účtu, 
případně prodej nemovitosti. 
K prodeji movitých věcí dochází větši-
nou až v případech, kdy nelze peníze 
vymoci jiným způsobem. Pokud k ta-
kové exekuci dojde, tak by měl exe-
kutor zabavovat pouze věci patří-
cí dlužníkovi. To, jaké věci patří dluž-
níkovi, ale často nelze určit, z čehož pak 
pramení situace, kdy jsou zabaveny věci 
někoho jiného. Exekutor by také neměl zabavovat 
běžné oblečení nebo obvyklé vybavení domácnosti 
(to může být třeba lednice, ale už ne televize). Neměl by 
také zabavit například zdravotní pomůcky nebo věci ne-
zbytné k výkonu povolání. 

O kolik se můj dluh exekucí navýší? 

Odměna exekutora je jednou složkou z navýšení dluhů 
při jejich vymáhání. Vedle nákladů exekuce dlužník zpra-
vidla platí i úroky z prodlení nebo smluvní pokuty, soudní 
poplatky nebo náklady protistrany na právní zastoupení. 
Platí, že čím je vymáhaná částka vyšší, tím je vyšší i od-
měna exekutora. Například u dluhu ve výši tisíc korun 
může odměna exekutora a paušální náhrada jeho hoto-

Exekuce
JUDRA



vých výdajů spolu s DPH činit cca 7800 Kč. 
Nejnevýhodnější je pro dlužníka pokud exekutor 

paralelně vymáhá více malých dluhů (na-
příklad za pokuty za černé jízdy v MHD). 
Snížení nákladů exekuce lze také docí-

lit dobrovolným zaplacením dluhu do 
15 dnů od doručení výzvy k zapla-
cení exekutorem. V takovém přípa-
dě se snižuje na polovinu jak od-

měna exekutora, tak u drobnějších 
dluhů i paušální náhrada nákladů 

exekuce. 

Co má člověk, kte-
rému hrozí exeku-
ce, dělat? Pomů-
že např. jednání 
o splátkovém ka-
lendáři? Kam se 
má obrátit o po-
moc?

Zásadní je udě-
lat si přehled 

toho, komu a co 
dlužím, jaký dluh je v jaké fázi 
(před podáním žaloby k soudu, ve 
fázi soudního řízení, po pravo-

mocném rozsudku, po naříze-
ní exekuce). Dále pak určit 

jaké dluhy jsou prioritní 
(zejména ty, kde hro-
zí jejich navyšování) 
a na jejich řešení se 
zaměřit. Dlužník by si 

také měl zkontrolovat, zda jsou vymáhané dluhy a část-
ky správné, zda dluh není třeba již promlčený, jestli ne-
lze někde snížit náklady, například sloučením exeku-
cí do jedné apod. 
Ze zkušeností vyplývá, že možná vůbec nejdůležitěj-
ším preventivním opatřením je pravidelné pře-
bírání pošty v místě trvalého pobytu. Ještě ve fá-
zích, kdy není dluh předán k exekuci je vhodné věřitele 
nebo jeho právního zástupce kontaktovat, informovat ho 
o svých možnostech a pokusit se domluvit na splát-
kovém kalendáři. Tím se dá zabránit tomu, aby vymá-
hání dluhu vstoupilo do další fáze (žaloba k soudu, ná-
vrh na nařízení exekuce atd.), kde dojde k dalšímu na-
vyšování dluhu. 

Pokud beru drogy a mám trvalé bydliště u rodičů, 
může se stát, že tam exekutoři přijdou a zabaví ma-
jetek (třeba vybavení bytu) i jim?

Exekutor může při provádění exekuce prodejem mo-
vitých věcí přijít kamkoli, kde se domnívá, že jsou 
věci dlužníka. Zpravidla jde na adresu trvalého poby-
tu dlužníka (často právě u rodičů). Je tedy vhodné, ze-
jména pokud dotyčný u rodičů opravdu nebydlí, si trva-
lý pobyt změnit někam jinam, případně ho odhlásit. V ta-
kovém případě bude mít dotyčný trvalý pobyt na obec-
ním úřadě.
Další možností je sepsání prohlášení o majetku mezi ro-
diči a dotyčným uživatelem, ty pomohou, zejména po-
kud jsou na nich například úředně ověřené podpisy. Pů-
sobí ale pouze svojí přesvědčivostí. Exekutor nemusí 
k takovým prohlášením přihlížet.
V případě, že došlo k zabavení věcí jiných osob, může 
jejich vlastník zažádat přímo exekutora o vyškrtnutí 
takových věcí ze soupisu (do 30 dní). 

Může se stát, že mne za to zavřou „za dluhy“? 

To, že někdo něco dluží a není schopen splácet, nezna-
mená, že by šlo o trestný čin. O trestný čin úvěrového 
podvodu by mohlo jít ale tehdy, kdy si někdo bral půjčku 
již s vědomím, že ji nebude splácet.

Díky za rozhovor. Jeho celé znění najdete na webu 
www.edekontaminace.cz

–ala–

Právní poradna A.N.O.

 
Koněvova 95 
130 00 Praha 3–Žižkov

tel.: 222 582 932, 222 582 932, 
736 760 701, 736 760 701

ppano@asociace.org



Většinou uslyšíte od kámoše: „Bacha! 
Zdrháme, chlupatý!“ Existuje ale situ-
ace, kdy byste šli do spolupráce s poli-
cií? Co by se muselo stát?

Nedávno jsme řešili v Káčku situaci, kdy policisté vyža-
dovali okamžitou spolupráci při dopadení podezřelého. 
Vysvětlili jsme jim, že jsme nízkoprahové zařízení, pra-
cujeme anonymně. S tím, ať pošlou písemnou žádost 
a my se k ní písemně vyjádříme (běžný postup). Nic ne-
říkáme jen tak při rozhovoru, o kterém není pak záznam.
Jenže oni nás překvapili. Začali mluvit o tom, že se jed-
ná o nebezpečného člověka, který před pár hodina-
mi hodně fyzicky ublížil malé holce ve věku 11 let 
a že teď někdy asi polonahý a psychotický lítá po městě.
My jsme se koukli na fotku a na jeho jméno. Nezna-
li jsme ho. Při tomhle rozhovoru byl v Káčku ještě je-
den klient, Radek. Policie odešla. Radek nám řekl, že 
nás chvílemi poslouchal, a že toho týpka zná, ale pře-
ci nebude za bonzáka a udavače. Ptali jsme se, jest-
li Radek ví, co že to vlastně ten hledaný provedl. Nevě-
děl. Tak jsme mu to pověděli a vysvětlili závažnost trest-
ného činu. Radka to vykolejilo a vyprávěl nám o své bý-
valé, které se to také stalo. Poprosil nás, ať tu hlídku za-
voláme zpátky, že rád pomůže při dopadení. Policisté se 
vrátili, stačila jim anonymní výpověď bez zápisu a Radek 

jim řekl, kam mají jet, kde teď ten člověk bydlí.
(Příběh i jména jsou změněny.)

Jak byste se v takové situaci zachovali vy?
Díky tomuhle příběhu se nám objevila řada otázek k dis-
kuzi. Rádi bychom zjistili, co si o tom myslíte a před čím 
vším je možné zavírat oči a před čím už ne?

Taky chceme předat pár základních informací, kte-
ré s tím souvisí:
	Jsou situace, kdy musíme spolupracovat s policií. To je 

striktně dané zákonem, říká se tomu oznamovací po-
vinnost.

	Jeden z nízkoprahových principů poskytování služeb je 
anonymita. To znamená, že pokud na tom klient trvá, 
tak s ním pracujeme anonymně. Jasně, že to někdy ne-
jde, třeba když se zařizuje léčba nebo lékařské ošetření. 
Ale v takových případech každý klient podepisuje sou-
hlas o poskytování osobních údajů a my se zavazuje-
me s informacemi zacházet podobně jako ve zdravotnic-
kých zařízeních.

	Někdy dostáváme od policie písemnou žádost o spolu-
práci v rámci různých trestních stíhání. Abychom s nimi 
spolupracovali, musí soudce rozhodnout o prolomení ml-
čenlivosti, sděluje nám rozsah, v čem máme povinnost 
spolupracovat v zahájeném trestním stíhání.

	Káčkař není jen pracovník v zařízení, odborník v oblas-
ti drogových služeb nebo automat na výměnu stříkaček, 

i když si tak někdy připadáme :–) Jsme také lidé se svý-
mi životními příběhy a v případě, že víme, že se stal zá-
važný trestný čin, tak jednáme dle svého svědomí. Po-
kud je to možné, vždy si děláme prostor, abychom ne-
museli dělat rychlá rozhodnutí pod tlakem.

	Platí presumpce neviny, která je zanesená v Listině zá-
kladních práv a svobod. Znamená to, že na účastníka 
trestně-právního řízení (podezřelého, obviněného, obža-
lovaného) je nahlíženo jako na nevinného, dokud není 
pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku.

	Nechceme zavírat oči před kriminální činností. Víme, že 
se to děje a že s životem na drogách bez příjmů je spo-
jeno různé chování za hranicí zákona. Někdy jste pa-
chatelé drobných přestupků, někdy jste sami oběti. 
I o tomhle se můžeme v Káčku bavit.

Závěr
Při závažných násilných trestných činech spolupracu-
jeme s policií, máme morální oznamovací povinnost. 
I přesto, že jsme nízkoprahové zařízení.
Za závažné násilné trestné činy považujeme: vraždu, 
těžké ublížení na zdraví, mučení a jiné nelidské a kruté 
zacházení, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, 
zneužití dítěte, týrání svěřené osoby.

Tak co? Kdy byste spolupracovali s policií vy?

David Pešek
Kontaktní centrum Sananim

SPOLUPRACOVAT S POLICAJTAMA? 
To jako s bengama?!



ZÁKON Č. 40/2009 SB., TRESTNÍ ZÁKONÍK, PLATNÝ OD 1. 1. 2010

§ 367 
Nepřekažení trestného činu (výběr relevantních činů)
Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá 
trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, zbavení osob-
ní svobody, loupeže, vydírání, znásilnění, pohlavního zneužití, zneu-
žití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, vzpoury vězňů, 
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy… a spáchání nebo dokončení takového trestného 
činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. 
Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci 
nebo policejnímu orgánu.

§ 368 
Neoznámení trestného činu (výběr relevantních činů)
Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin 
vraždy, těžkého ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody, týrání 
svěřené osoby, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu 
zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, 
nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
Oznamovací povinnost nemá advokát, nebo duchovní, dozví-li se 
o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního  
tajemství.



PALEC NAHORU!
Kontaktní centrum SANANIM, největ-
ší pražské káčko (co do objemu vy-
měněných stříkaček) nezažívá zrov-
na lehké časy. Bylo vykázáno z Hole-
šovic, kde léta sídlilo. Přestěhovalo 
se na Prahu 5 (poblíž autobusového 
nádraží na Knížecí, adresou Na Skal-
ce 15). Ale zde již rok a půl zažívá 
útoky od lidí, kteří nesnášejí uživate-
le drog a instituce, které jim pomá-
hají. Zažili rozbitá okna, dveře poma-
zané exkrementy a polité asfaltem, 
prořezané pneumatiky na služebním 
autě, demonstraci skinheads, vyhro-
žování a spoustu hnusných nápisů 
na fasádě.
O to více byli pracovníci káčka potě-
šeni, když ve středu 13. března 2012 

přišli do práce a zjistili, že neznámí 
malíři přes noc udělali kontaktnímu 
centru novou fasádu. Překryli sym-
boly a hesla plná nenávisti a extre-
mistických idejí.
Děkujeme za jemnou formu spontán-
ní podpory. Jak sami pracovníci ří-
kají: „Dlouho jsme nedostali příjem-
nější a laskavější ocenění za svoji 
práci.“ Dekontaminace tento ušlech-
tilý a vtipný čin také velmi oceňuje. 
Zároveň připomínáme všem uživate-
lům drog, jak mohou káčko (i všech-
na jiná káčka) podpořit, a to svým 
slušným chováním v jejich okolí.

Díky.





Co je třeba, aby byl člověk zaevidován na úřa-
du práce?
Úplně nejdůležitější je přijít. Úřad práce za uchazeče 
o zaměstnání hradí zdravotní pojištění a doba evidence 
se započítává do doby pro výpočet starobního důchodu.

Když nemám občanský průkaz, mohu přinést 
něco jiného (náhradní doklad, pas, rodný list, ři-
dičák, kamarády)?
Platný občanský průkaz lze nahradit při prvotní eviden-
ci náhradním dokladem, který prokáže jméno a příjmení, 
rodné číslo a bydliště. Občanský průkaz lze předložit do-
datečně při další návštěvě, kdy bude ověřena totožnost 
podle fotografie.

Jak by měla probíhat první schůzka na úřadu 
práce?
Při první schůzce vyplníte Žádost o zprostředkování za-
městnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Mnozí, 
kteří vědí, že nárok na podporu nemají, nechtějí Žádost 
o podporu vyplňovat, ale bez ní nedostanou Rozhodnu-
tí o nepřiznání podpory v nezaměstnanosti, které po nich 
budou požadovat při žádosti o sociální dávky. Zprostřed-
kovatelka zkontroluje uvedená data podle předložených 
dokladů a uchazeče zaeviduje do databáze.

Uchazeč o zaměstnání by měl úřadu práce předložit po-
tvrzení o studiu (pokud se eviduje po skončení studia), 
potvrzení o zaměstnání, evidenční list důchodového po-
jištění, potvrzení o průměrném měsíčním čistém výděl-
ku z posledního zaměstnaní (pokud pracoval, pak by mu 
tyto doklady měl zaměstnavatel předat). Doklady od za-
městnavatele lze nahradit potvrzením pro potřeby úřadu 
práce, které je umístěno na webovém portálu Minister-
stva práce a sociálních věcí.

Když jsem někam vyslán se zeptat na práci, mu-
sím donést razítko?
Pokud dostane uchazeč o zaměstnání doporučenku, 
musí se dostavit k zaměstnavateli do tří pracovních dnů 
a na doporučence nechat potvrdit výsledek návštěvy. 
Jestliže dostane jenom tiskovou sestavu volných míst 
v oboru, potom záleží jen na něm, jak s ní naloží.

Kolik dostanu?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o za-
městnání, který v posledních dvou letech získal zaměst-
náním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodo-
vého pojištění v délce aspoň 12 měsíců. Výše podpo-
ry v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z prů-
měrného měsíčního čistého výdělku. Sazba činí první 

dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a po zbývající 
dobu 45%. V případě, že uchazeč ukončil před zařaze-
ním do evidence poslední zaměstnání sám nebo doho-
dou bez vážného důvodu, činí procentní sazba jen 45% 
po celou podpůrčí dobu. Výše podpory z náhradní doby 
pro letošní rok – první dva měsíce 3.559 Kč, další dva 
měsíce 2.848 Kč a po zbývající dobu 2.610 Kč. V sou-
časné době se nejčastěji podpora v nezaměstnanos-
ti neposkytuje, jestliže uchazeč skončil pracovní poměr 
z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem 
(§55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce) 
nebo po dobu trvání tzv. nekolidujícího zaměstnání (mě-
síční výdělek do 4000 Kč hrubého).

Za co lze vyletět?
• uchazeč odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání
• odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo 
neplní povinnosti spojené s rekvalifikací
• neposkytne součinnost při vypracování individuálního 
akčního plánu nebo neplní v něm stanovené podmínky
• odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu
• maří součinnost s úřadem práce – nechodí na sjed-
nané schůzky, neomlouvá svoji nepřítomnost
• vykonává nelegální práci
• překročil výdělek v tzv. nekolidujícím zaměstnání (vy-
dělal si více než 4 000 Kč hrubého)

ROZHOVORJAK TO CHODÍ NA PRACÁKU
– Zeptali jsme se Ilony Mňukové, metodičky úřadu práce.



Lhůta, na kterou je za porušení zmíněných podmínek 
uchazeč vyřazen z evidence, činí typicky 3 až 6 měsíců. 

Jak dlouho mohu být na úřadu práce?
Evidence na úřadu práce není časově omezená. Máme 
uchazeče, kteří jsou v evidenci i déle než 10 let. Nic-

méně podpůrčí doba, kdy dostáváte peníze, je do 50 let 
věku 5 měsíců.

Je možné se s pomocí úřadu práce rekvalifiko-
vat? Jak to vypadá?
Můžete požádat úřad práce o rekvalifikační kurz. Rekva-
lifikace není nároková, přednost dostanou ti, u kterých 

je pravděpodobnost, že po rekvalifikaci nastoupí do za-
městnání. O rekvalifikační kurz by měl klient požádat při 
schůzce se svou zprostředkovatelkou. Může podat buď 
písemnou žádost, nebo by měl trvat na uvedení svého 
požadavku do zápisu z jednání. Úřad práce se k žádos-
ti vyjádří a klienta buď do kurzu zařadí, nebo mu sdě-
lí důvody, proč jeho žádosti nevyhověl. Kurz je plně hra-
zen úřadem práce, klient má pouze povinnost rekvalifi-
kaci absolvovat.

Co mě čeká po skončení nároku na podporu 
v nezaměstnanosti?
Pokud vyčerpá klient celou podpůrčí dobu a nepove-
de se mu nalézt vhodné zaměstnání, má možnost požá-
dat o dávky hmotné nouze nebo o dávky státní sociál-
ní podpory. Státní sociální podpora je součástí úřadu prá-
ce a klient zde může žádat o následující dávky – přída-
vek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, pří-
spěvek na bydlení. Dávky hmotné nouze od 1. 1. 2012 
převzal úřad práce a klient může žádat o příspěvek na 
živobytí, mimořádnou okamžitou pomoc a doplatek na 
bydlení. 

Díky za rozhovor. Zde je zkrácená verze, celý  
rozhovor najdete na www.edekontaminace.cz.

–ala– 



NARKOMAN             CHIRURGvs.

Milí členové naší toxi komunity, rád 
bych vám popsal neuvěřitelnou anabá-
zi, kterou jsme já a moje partnerka  
absolvovali.

Záděry a první kontakt s doktorem
Na začátku prosince si Jana způsobila na obou ukazo-
váčcích záděry, které jí bohužel zahnisaly a bolely. Pro-
tože se ranky nehojily, došli jsme na pohotovost ve Vše-
obecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Pra-
ze. Ošetřující lékař diagnostikoval hematom a poslal nás 
domů s višňákem, obvazem na hematomu a doporu-
čením ledovat a podávat analgetika. Léky nebo recept 
nám nedal. Prý to máme nechat na přírodu!

Příroda je mocná. Ale jak kdy…
Tak jsme chladili a mazali betadinem. Bez efektu. Prst 
však seschnul a zčernal a na druhém ukazováčku se 
začalo dít to samé. Proto jsme navštívili ambulanci v ne-
mocnici Na Františku.
Službu konající páni chirurgové MUDr. Ř. a MUDr. H. 
prsty jen prohlédli a konstatovali, že jeden z nich je na 

amputaci, ale oni nic podnikat nebudou, protože se lid-
ským odpadem nezabývají! Plačící Janu odeslali 
k ošetření do místa trvalého bydliště, tedy do Tachova!

Nemocniční ping-pong
Naštěstí nám pomohli káčkaři, a Janě domluvili vyšetře-
ní u chirurga v jedné pražské poliklinice. Ten řekl, že je 
nutná amputace tkáně (bez kosti) a druhý prst se snad 

Gangréna – bříško prstu zcela zčernalo.

Mezifáze – prst zbělal, evidentě nebyl prokrven, 
možná by šel ještě zachránit. Chirurg však na to 
řekl: „Lidským odpadem se nezabýváme“.

aneb: Co musí toxík udělat, aby si ho lékaři všimli



Koleno zhmožděné Policií ČR 
v Praze na Radlické 24. 4. 2012 
v 5.30 ráno. Vlastník kolene bohu-
žel stížnost na policisty nepodal.

zachrání. Po té byla Jana poslána do Fakultní nemocni-
ce v Motole k hospitalizaci. Tam ale bylo nutné zase tý-
den čekat. Nakonec se Jana dostala na chirurgickou kli-
niku. To už byl i druhý prst temně fialový. Zde rozhod-
li: AMPUTACE posledních článků na obou ukazo-
váčcích!

Od vyčerpání k bezmoci
Než došlo k zákroku, měl jsem Janu doma a to s di-
agnózou nekróza a gangréna. Jana každou noc té-
měř tři hodiny proplakala bolestí. Já cítil hroznou bez-
moc a zoufalství, že člověku mně nejbližšímu, plačící-
mu a prosícímu, nemám jak pomoci. A ti, co by moh-
li a měli, nás posílají od čerta k ďáblu. Věřte, nikomu nic 
takového nepřeji zažít.

Dopadlo to tak, že Jana sice nastoupila do nemocnice, 
ale ještě ji několikrát poslali domů. Nakonec, asi tak po 
dvou měsících od první návštěvy lékaře, došlo k ampu-
taci obou dvou prstů.

Rada na závěr
Je možné, že při rychlejším postupu lékařů by Jana 
o prsty nepřišla. Ovšem bez káčkařů a teréňáků bych 
asi do dneška obcházel zdravotní zařízení a doufal, že 
narazíme na lékaře, který nekouká na to, koho má před 
sebou, ale ošetří každého v duchu Hippokratovy přísa-
hy. Po této zkušenosti radím: S každým zdravotním pro-
blémem běžte nejdříve na káčko pro nějaké doporučení. 
Případně si tam domluvte asistenci. Jinak nemusíte po-
chodit, ať je vám cokoliv!

S pozdravem Tobiáš.

BEBÍČKA

Stav po amputaci. 
Ruce se již zahojily.
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VIROVÁ HEPATITIDA C
aneb Kdo ji ještě nemá, ať se přihlásí!

JAK SE PROJEVUJE?
Tato nemoc se nemusí několik let projevit vůbec 
a u každého probíhá jinak. Třeba až po 10 nebo 20 le-
tech můžete pociťovat nespecifické příznaky, jako je sla-
bost, únava, problémy se zažíváním. Pak se ale přida-
jí obtíže, které souvisejí se změnami jaterní tkáně a její 
špatnou funkcí:

	krvácení z jícnu (můžete klidně vykrvácet)
	volná tekutina v dutině břišní (ascités) – 

„obrovské břicho“
	zhoršené dýchání
	žluté zabarvení očí a kůže (proto název 

žloutenka)
	jaterní encefalopatie (poškození mozku to-

xiny, které játra nejsou schopna v důsledku 
onemocnění zpracovat)
	psychické poruchy

Aby se tato infekce včas podchytila a včas se mohla lé-
čit, je dobré chodit pravidelně na testování. Ideální frek-
vence je každé tři měsíce. 

Spousta z vás ji má a nic s ní nedě-
lá. A kdo ji nemá, brzy mít bude – tedy 
ovšem, pokud se bude chovat nezodpo-
vědně. Počet nově nakažených v ČR za 
rok je zhruba 800 lidí, především narko-
manů. Jde ale jen o ty, kteří se necha-
li testovat. Ve skutečnosti bude lidí s céč-
kem mnohem více. Čím déle fetujete, tím 
je větší pravděpodobnost, že vás céčko 
jednou dožene. Pamatujte, že VĚŘIT MŮ-
ŽETE JENOM SAMI SOBĚ. Vlastní buchny, 
vlastní nádobíčko, vlastní voda.

CO TO JE?
Virová hepatitida C je vážné zánětlivé onemocnění jater, 
které se nemusí několik let vůbec projevit. V tichosti ničí 
jaterní buňky a vytváří z nich vazivovou tkáň (tzv. fibró-
zu). Pokud se včas neléčí a získá převahu, játra „ztvrd-
nou“ (tzv. cirhóza), což může způsobit rakovinu, násled-
né jaterní selhání a smrt.

JAK SE PŘENÁŠÍ?
Hlavní způsob, jak se nakazit, je kontaminace krví. Roz-
šiřuje se zcela běžně sdílením jehel a stříkaček. Někdy 
se může přenést také pohlavním stykem, ale je to málo 
pravděpodobné, neboť sperma či vaginální tekutina ob-
sahuje jen velmi malé množství viru. Pokud se však při 
sexu poraní nějakým způsobem sliznice (např. při anál-
ním styku), riziko nákazy se zvyšuje.

Recept na získání céčka:
	sdílení jehel
	sdílení vody, filtrů, lžiček
	sdílení zubních kartáčků, žiletek, holicích 

strojků
	šňupání ze společné trubičky
	sex bez kondomu
	tetování v pochybném salónu

Pokud víte, že máte céčko, tak se chovejte tak, abyste 
nikoho nenakazili! Nepůjčujte nikomu své jehly, rozdělá-
vačky ani vodu a používejte kondom.

/Céčko/



1. KDE SE MOHU NECHAT OTESTOVAT? 
Většina káček zajišťuje nebo zprostředkovává testy na 
žloutenky a HIV. Otestovat se můžete rovněž u svého 
praktického lékaře, nebo na specializovaných pracoviš-
tích – hepatologických poradnách. V Praze je to např. 
Infekční centrum pro drogově závislé (ICDZ) ve Fakultní 
nemocnici Motol (tel.: 224 436 930).
REMEDIS v Nuslích (tel.: 226 216 200).

2. ZA JAK DLOUHO BUDE VÝSLEDEK?
Záleží na tom, o jaký druh testu jde. V káčku a v terénu 
často probíhají orientační rychlotesty, 
jejichž výsledek je za 20 minut. Při tes-
tech z plné krve je výsledek za pár dní 
až týdnů. Většinou za 14 dní. 

3. VÝSLEDEK POTVRZUJE, ŽE MÁM 
CÉČKO. CO SE BUDE DÍT DÁL?
Lékař si vás bude zvát na pravidelné 
prohlídky, udělá vyšetření jater ultrazvu-
kem (SONO), pravděpodobně provede 
také biopsii (odběr malého kousku jater 
speciální jehlou pro zjištění jejich sta-
vu). Během pravidelných návštěv pře zahájením léčby si 
vás lékař „oťuká“, aby zjistil, jestli jste spolehliví a jestli 
má vůbec smysl vás léčit. Důvodem je to, že během léč-
by je nezbytně nutné pravidelně docházet na kontro-
ly a pravidelně užívat léky. Jestliže nejste schopni přijít 
včas na prohlídku, pak se s léčbou můžete rozloučit.

4. BUDOU MĚ VŮBEC LÉČIT, KDYŽ BERU? 
Donedávna nebyli lékaři ochotni uživatele drog léčit. Dů-
vodem bylo to, že při nedokončení zahájené léčby se vý-
razně snižuje účinnost léčby nové (opakované). Navíc při 
braní jehlou hrozí riziko, že se znovu infikujete, například 
jiným typem žloutenky C. Léčba by tak byla zbytečná. 

Nicméně již existují pracoviště (např. Remedis), kde vás 
budou ochotni léčit, i když berete. Musíte ale prokázat, 
že jste schopni docházet na dohodnuté schůzky. 

5. JAK LÉČBA PROBÍHÁ?
Virové hepatitida C se léčí zpravidla 12 měsíců a to 
kombinací dvou léků, Ribavirinu a Interferonu. 
Ribavirin se užívá pravidelně v tabletách dvakrát den-
ně – ráno a večer.
Interferon se aplikuje jedenkrát týdně injekčně pod kůži 
(subkutánně).

Mezitím musíte průběžně chodit na odběry, aby se vě-
dělo, jak rychle klesá či neklesá hladina viru v krvi (tzv. 
viremie). Dostanete „plánovací kalendář“, abyste vědě-
li, kdy se máte na vyšetření dostavit (tak to hlavně ne-
ztraťte :–).

6. LÉČBA INTERFERONEM A RIBAVIRINEM MÁ PRÝ 
SPOUSTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ. JE TO PRAVDA?
Ano. Ačkoliv interferon pomáhá hubit zákeřný virus, do-
káže docela znepříjemnit život. Mezi ty nejčastější nežá-
doucí účinky patří: 

	bolesti svalů, kloubů, hlavy, zvýšená teplota
	nechutenství, průjem, zvracení

	sklony ke krvácení
	deprese, sebevražedné sklony
	kožní vyrážka
	dočasná ztráta vlasů

I Ribavirin může nadělat pěknou paseku – způsobuje 
např. anemii (chudokrevnost).
Pokud se u vás některý z těchto příznaku objeví, nevá-
hejte to doktorovi říct. Spousta pacientů, kteří se interfe-
ronem léčí, bere např. antidepresiva.

7. JSEM VYLÉČEN! 
NATRVALO?
Lékaři jsou v tomto ohledu v po-
užívání pojmu „vyléčen“ obezřet-
ní. Spíše používají termín „setr-
valá virologická odpověď“, což je 
stav, kdy je půl roku po ukončení 
léčby hladina viru v krvi neměři-
telná. Riziko, že se infekce vrá-
tí, je v tomto případě minimál-
ní (cca 1%). I po ukončení léč-
by však musíte ještě několik let 

pravidelně chodit na kontroly.
A pozor! Hepatitidou se můžete i po vyléčení znovu na-
kazit! Takže pozor na sdílení!

8. KOLIK MĚ TA LÉČBA BUDE STÁT?
Pokud máte české zdravotní pojištění, tak jenom mi-
nimální částku – 30 Kč za každou lékařskou prohlídku 
a 30 Kč za každý recept.
Ale abyste byli v obraze, taková léčba hepatitidy při-
jde vaši zdravotní pojišťovnu na statisíce korun!

Podrobnější verzi textu o žloutenkách najdete na www.
edekontaminace.cz 

Vraťka

Testování a léčba 
žloutenky C: Základní otázky a odpovědi



Peci, peci, pecičky, oči máš jak perličky.
Co věštily nám sudičky?
To ukryté je pod víčky.

Ptáš se od čeho pak jsou ta víčka?
Zjistíš to než zhasne svíčka.

Tohle není hádanka pro zajíčka,
ale pro zběhlého človíčka,

tohle jsou jen slovíčka,
po otevření psaníčka.

Tak už víš co je to za víčka?
Jen pozor dej,

ať neotevře se Ti buchnička
a nevystříkne se Ti pecička,
to špatná by byla náladička.

Ano i od buchen můžou to být víčka.
Tak už víš,

co předurčila Ti ta sudička?
Jasné ti to bude,

po sundání toho víčka,
kdy po zášlehu poznáš,

co skrývala Tvá buchnička,
a na čem byl ta sudička.

Moje byla sjetá nejenom z perníčka,
mě věštila taky druhá sudička,

která na opiátech předurčila mi maková políčka.
Takže smažila ta kedra nad mojí kolébkou

ze dvou různě naplněných buchen,
sundala ty víčka.

A tak než na opiu zavřu víčka,
dnes na piku vznikla tahle básnička.

Renča, Znojmo

VAŠE POEZIE

Od kdy jsou policisté bastardi?

Tato zkratka se začala objevovat od 40. let minulého stole-
tí. Původně se šířila jako slogan během hornických stávek ve 
Velké Británii. Význam je obecně známý: „All Cops Are Bas-
tards“. Posléze se stala velmi populárním motivem ve vězeň-
ském prostředí. Odsouzenci si tato písmena nechávali teto-
vat, aby tím demonstrovali svůj postoj ke zlovolným policej-
ním složkám, které je nesprevedlivě uvrhly do žaláře. Policis-
tům nezůstal význam zkratky utajen a k jejím nositelům nebý-
vali zrovna přátelští. Proto byl význam zkratky při konfronta-
cích s policisty často bezelstně interpretován, tradičně napří-
klad jako „Always Carry A Bible“, tedy „Vždy noste Bibli“.
Aktivisté bojující proti rasismu dost často používají výklad A.C.A.B. 

jako All collors are beautiful, tedy všechny barvy jsou překrásné.
V 70. letech se těchto písmen ujala anglická punk & oi! scéna. 
O popularizaci se postarala kapela 4-Skins, která tak nazvala jed-
nu ze svých písní. Význam se rozšířil o odpor vůči systému obec-
ně. Následující léta se sloganem zdobili jak příznivci punku a ultra-
levice, tak i příznivci ultrapravice, k níž se hojně začala hlásit část 
skinheadů a také fotbalových hooligans. Ti také později začali slo-
gan kódovat jako číslovku 1312, kdy každá číslice označuje po-
řadí jednotlivých písmen v abecedě. Právě s fotbalovými fanouš-
ky je aktuálně užívání zkratky asi nejvíce spojeno. Německá „chuli-
gánská“ oděvní firma Troublemaker si dokonce nechala registrovat 
klasické a nejznámější ztvárnění A.C.A.B. a vlastní k němu všech-
na práva.
V současnosti levice od užívání sloganu A.C.A.B upouští, ne-
boť zkratka začala být mnohem víc signifikantní pro neonacistic-
kou scénu a na ní napojené ultras. Zkratka tedy dostává trochu 
jiné konotace, než tomu bývalo za starých dobrých časů. Vzhledem 
k tomu bych si asi nejspíš pořádně rozmyslel, než bych si jí nechal 
vytetovat na pupek. Nehledě na to, že není úplně fér takhle pauša-
lizovat, protože bastardi jsou hojně zastoupeni i v jiných profesích.

–mastr–

Velmi častým zdobným prvkem jsou vytetovaná písmena 
A.C.A.B. Nejčastěji vyvedené švabachem na mužné hrudi, po-
případě trénované paži. Nápis je to krátký a jasný, na kterém 
se nedá téměř nic zkazit, pomineme-li výtvarnou a typografic-
kou stránku zpracování. Pročpak tyto nevinné litery policisty 
tolik dráždí a kdepak se vzaly?

A.C.A.B.

Foto Tereza



Pes poprvé
1) Zázemí: Mám kde bydlet? Mám bezpečné místo, kde 
můžu pejska nechat, když budu muset jít do práce nebo 
na úřad? Mám místo, kde si já i pejsek mů-
žeme odpočinout?

2) Omezení: Pes vždy představuje pro člo-
věka určité omezení, je spousta míst, kam 
se psem nemůžete. S pejskem se těžko 
cestuje, chodí po večírcích, po známých… 
Zkrátka obtížně se žije uvolněný život bez 
závazků. Každý by si měl uvědomit, že pes 
je závazek přibližně na 15 let.

3) Finanční rezerva: Vlastnit psa vám po-
chopitelně zvýší náklady. Nejenom, že pes 
musí mít co žrát, ale potřebuje i pravidelnou 
veterinární péči, vodítka, obojky, antipara-
zitní přípravky apod. Jak to udělám, když se 
pejskovi něco stane, a já budu muset za-
platit u veterináře třeba 1000 Kč za zákrok?
S exterňákem Tomíkem – majitelem dvou 
psů – jsme spočítali, že menší pes vyjde se 
vším všudy cca na 500 Kč měsíčně).

4) Rasa: I rasa nebo typ psa je něco, co byste si měli 
promyslet vzhledem k vašim předchozím zkušenostem 
s výchovou psů, možnostem a vlastnostem. Je patrné, 
že kříženec velkého ovčáckého psa bude mít jiné nároky 
na venčení i na péči, než malý kříženeček teriér.

5) Pohlaví: Pohlaví zvažujte nejen vzhledem k tomu, 
jestli byste radši kluka nebo holku, ale i vzhledem 

k tomu, s kým nebo vedle koho bydlíte. Není dobré poří-
dit si fenu, když má soused psa.

6) Sociální situace: Je dobré vzít v úvahu i to, v jaké 
fázi života se zrovna nacházíte. Jestli akutně hledáte za-
městnání, bydlení, máte hodně rozmanitý život plný ces-

PSÍ ŽIVOTZeptali jsme se vás, co by si měl každý 
rozmyslet před tím, než si pořídí psa:

tování a večírků, pes vám to všechno výrazně zkompli-
kuje. Pokud nejste ochotni přizpůsobit svůj život potře-

bám psa, bude váš pes chudák.

A malý dodatek pro páry – zvažte už při 
samotném pořizování psa, který z partne-
rů si psa ponechá v případě rozchodu. Při-
jde vám to předčasné řešit takové věci? Při-
padá vám, že už vás nic nemůže rozdělit? 
Vězte, že život je protkán nepředvídatelnými 
událostmi a když toto pořešíte, předejde-
te tak hádkám a dohadům, které by mohli 
v budoucnu nastat (a bývají navíc dost bo-
lestivé, však to znáte).

Společně s vámi jsme dali dohroma-
dy i znaky osoby, jež by si psa rozhodně 
neměla pořizovat:

1) Ten, kdo bere klepky.
2) Ten, kdo plánuje velké změny v životě, 
jako třeba najít si práci, jít do léčby.
3) Ten, kdo je hodně náladový, nevyrovnaný 

a má sklony k agresivitě.
4) Ten, kdo nemá žádné zázemí.

–hana–

Mají se psi s lidmi, kteří berou drogy, dobře?



FÁRÁNÍ

Fárání – termín označující dvě činnosti slouží-
cí k obživě, jejichž podstatou je noření se do hlu-
bin. První a nejstarší z těchto dvou aktivit je do-
bývání nerostného bohatství. U nás bývala vel-
mi populární především na Karvinsku, Ostravsku 
a také Příbramsku a Jáchymovsku. Fárající oso-
by požívali dříve velké úcty a fárání bylo desít-
ky let spojeno s vysokou společenskou prestiží 
(snad pouze s výjimkou oblasti Příbramska  
a Jáchymovska).
Obliba druhé aktivity, přeneseně označované 
jako fárání, v posledních letech znatelně stoupá 
a není vázána na konkrétní lokality. Avšak v tom-
to případě je to se společenskou prestiží jejích 
provozovatelů stále poněkud slabší. Zatím. Její 
podstatou je vyhledávání potravin a užitečných 
či cenných předmětů ukrytých v kontejnererech 
a jiných odpadních nádobách. Tomuto druhu fá-
rání budou věnovány následující řádky.

IDEOLOGICKÁ ZÁKLADNA

Fárání bývá považované za způsob obživy sociálně sla-
bých, který hraničí s lidskou důstojností a je motivován 
jen a pouze bídnou ekonomickou situací. Dříve tomu tak 
skutečně bylo. Avšak s příklonem globalizované spo-
lečnosti k silně konzumnímu stylu života dostává fárá-
ní zcela jiný rámec. Důsledkem nezřízeného konzumu 
je nadprodukce a plýtvání. To se týká především potra-
vin, jejichž plná třetina je promarněna. Za takové situace 
přestává být fárání ponižující aktivitou, ale stává se ne-
jen bojkotem konzumního systému, ale především jeho 
alternativou. Tento nekonformní způsob obživy je ozna-
čován jako freeganismus nebo také dumpster di-
ving, a je svázán s antikapitalistickými a radikálně eko-
logickými postoji. V zahraničí se freegani často sdružu-
jí do komunit, které jsou nezávislé na tržním prostředí. 
To, co je pro většinu lidí odpadem, je pro ně zdrojem po-
travin i dalších prostředků potřebných k plnohodnotné-
mu životu. To, co si opatřit nemohou, získávají od drob-
ných lokálních zemědělců a výrobců. Dumpsteři tedy za-
chraňují odpadové hospodařství, minimalizují ekologic-
kou zátěž životního prostředí a zároveň podporují lokál-
ní ekonomiku.

VITAMÍNY V TEMNOTÁCH

Život mimo běžnou společnost skýtá řadu úskalí. Jed-
ním z nich je také špatný jídelníček, který bývá nevyvá-
žený a některé potřebné složky v něm zcela chybí, což 
zdraví zrovna dvakrát neprospívá. Nejčastěji se v jídel-
níčku nedostává zeleniny a ovoce. A právě zde je dump-
ster diving jedinečnou možností, jak si fádní jídelníček 
o tyto chybějící složky obohatit. Vhodné jsou k tomu pře-
devším kontejnery u supermarketů a obchodů, popřípa-
dě v blízkosti tržišť. Nalézt se samozřejmě dají i jiné po-
traviny, jako například pečivo, uzeniny nebo také nápo-
je. Některé fast foody či restaurace se po zavíracích ho-
dinách zbavují suroviny, nebo dokonce i hotových pokr-

mů, které během dne nespotřebovaly nebo neprodaly 
a hygienické normy jim neumožňují je déle uchovávat či 
opětovně zužitkovat. U potravin buďte však opatrní, vy-
bírejte jen takové kousky, které nejsou evidentně za hra-
nicí poživatelnosti nebo nejsou znehodnoceny nějakou 
jinou život ohroužující formou.

POTAPĚČŮV KODEX

Při výpravách za potravinami nebo zpeněžitelnými před-
měty je třeba dbát i jistých pravidel – především bez-
pečnostních a hygienických, ale do jisté míry i těch etic-
kých. Obezřetní buďte při fárání uzenin nebo masných 
výrobků. Jejich trvanlivost je velmi omezená a taková 
přespřiliš zamřelá kotletka by vám mohla způsobit ne-
malé zdravotní obtíže. Při probírání materiálu si dávej-
te pozor na ostré a jiné potenciálně nebezpečné před-
měty – použijte raději dlouhého klacku nebo tyče. Fárej-
te alespoň ve dvou. Jestliže dojde k nečekanému záva-
lu, nebo předčasnému zaklapnutí kontejneru, budete mít 
pomoc nablízku. 
Po fárání si umývejte ruce – ideální je mít pár pracov-
ních rukavic. Nalezené potraviny a předměty důkladně 
omyjte. Důležité je také předcházet konfliktům s okolím. 
Proto po sobě nezanechávejte nepořádek v okolí kontej-
nerů. Pokud se v oblasti vyskytuje konkurenční skupina, 
předem si teritorium rozdělte.

–mastr– 



Záchrana národního kulturního bohatství

Pavel: „Před patnácti lety mě do toho natá-
hl jeden kluk, co se denně zasekával a nachá-
zel peníze, zlato a tak. To byla doba, kdy se do 
popelnic vyhazovala spousta starožitností, tak-
že kdo fáral, tak vlastně zachraňoval kulturní 
dědictví národa. Našel jsem třeba servis  
Rosenthal bez 3 kusů, kterej jsem prodal za 
8000 Kč. Nebo v kontejneru se stavební sutí  
4 a půl kila stříbrnejch příborů za pět litrů.“

Jirka: „Nejcennější byla starožitná skříňka 
s intarziema.“

Petr: „Mám období, kdy nachá-
zím peníze. Nejlepší nález byl kufřík 
a tam v obálce 1.000 euro. To bylo 
dost, ale když jsi na heráku, tak to 
je rychle pryč.“

Luděk: „Našel jsem zlatou min-
ci – quaterdollar z roku 1945. Dostal 
jsem za ni 5.000 ale prý stála  
70.000 Kč.

Jindra: „U jednoho baráku, kde bydlí bohatý Ru-
sové, jsem se díval na vyhozený vánoční stromečky, 
a mezi papírovejma řetězama byly i tři zlatý řetízky  
– asi 20 gramů zlata. Ti už nevěděj, co by na ten  
stromeček pověsili :–).“

Fárání jako hobby

Pavel: „Běžně to mám tak, že když jsem nervní, tak 
mě fárání uklidňuje. Stinný stránky jsou, že mě fárání 
popadá hlavně, když mám světlý hadry. Takže se třeba 
na sebe ráno podívám a to abych lezl domů kanálama.“

Jindra: „Na piku se stává, že máš fárací intuici. 
Jdeš dlouhou ulicí, třeba 2 kilometry, a najednou z ni-
čeho nic se zastavíš u jednoho kontejneru, ten otevřeš, 
a je tam objev.“

Jirka: „Partnerka fakt nesnášela, když jsem fáral 
tam, kde jsme bydleli, nebo po jejich rodičích.“

Mirek: „Některý lidi dost často nějakou dobrou fárku 
– fárací místo – zkazí. Rozházej věci, udělají tam bordel, 
a pak to skončí zamknutý. Jo, já proto takhle často po  
lidech uklízím rozfáraný věci.“

VELKÁ ANKETA O FÁRÁNÍ
Zeptali jsme se, jak a proč to děláte.

Vajgly 
Fáráte cigára? Kouříte vajglovinu?  
A co si o tom myslíte?

Roman: „Najdeš, vymáčkneš, vydrolíš, 
přetřeseš na novinách, vyndáš ohořelý, znovu 
přetřeseš, ovoníš plátkem pomeranče a máš 
z toho pravej Džavanés z holešovickýho nádra-
ží. Když si zvykneš na vajglovinu, nebude ti  
Petra chutnat. Občas vidím chlapíka, jak odha-
zuje cigáro a chce na něj šlápnout, tak mu ří-
kám: ‚Co na to šlapeš, já to budu kouřit!‘.“

Ruda: „Na začátku se mi to eklovalo. Ale 
pak bylo málo peněz. Nesbírám před nemoc-
nicí. A snažím se odstříhávat filtr, když už kou-

řím nález.“

Petra: „Pro hygienu je důle-
žitý si kupovat papírky, nebo mít 
špičku. Vajglovinu je dobrý získá-
vat z hospod, kde na konci směny 

všechno sesypou do igelitovýho pytle 
a pak to švihnou do kontejneru.“

Lída: „Tak špatně na tom ještě nejsem, abych muse-
la dělat tohle.“

Dělení nalezených vajglů dle exterňáka Romana:

Bonita A: „Zrovna zapálenej, předanej třeba u tramvaje, 
 když někdo nastupuje.“

Bonita B: „Větší půlka, ohnutá, nezlomená, suchá.“

Bonita C: „Tak na tři šluky.“

Bonita D: „Titulky a zlatej proužek.“
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Špekvajgly aneb vyfáraná marihuana

Petr: „Každej večer hledám špekvajgly před klu-
bama a hospodama. Je to takovej rituál před usnu-
tím.“

Roman: „Občas to je taková síla, že se musím 
vzít za náprsní kapsu a vést se domů.“

Jindra: „Ze čtyř špekvajglů uděláš normální-
ho. Když to takhle smotneš, tak každej prásk je jinej, 
takže ti to může pořádně nafackovat.“

Ruda: „Jojo, občas ti lidi dobře vědí, proč to ne-
dokouří a vyhodí. Může to bejt síla.“

Jídlo z popelnice chutná nejvíce?

Roman: „Zásada číslo 1: S vyfáranými potra-
vinami se neotáčej na světlo. Říkáme, že chodíme 
na švédský stoly. Nicméně je pravda, že v zimě je 
to bezpečnější. Nemám moc rád tu univerzální vůni 
všech popelnic – olej z uzenejch šprotů, citronová 
kůra a popel z cigaret.“

Tomáš: „Máme dvě až tři místa, kam chodíme. 
V jedný cukrárně jsme nejdřív brali vyhozený zákus-
ky (v pytli) v kontejneru. Teď už pomáháme s úkli-
dem zahrádky a dostáváme to přímo od cukrářek 
v krabici.“

Kája: „Mám na fárání svářečské rukavice.“

Jindra: „Beru jen věci vyhozený ze supermar-
ketů, nenačatý. Ale i tak už proběhnul průjem z jo-
gurtů.“

Michal: „Neříkej! Já když vidím na Václaváku 
klobásu, tak to nahlodaný ulomím a pak si dám.“ 

Žloutenka typu A alias nemoc špinavých rukou:

Ideální je jak nakazit sebe, tak potom i ostatní. Šíření 
nemoci hrozí, když si nebudeš mít ruce (především před 
jídlem a po použití toalety) a pak šahat na madla v tram-
vaji, rohlíky v obchodě a podobně.

Potravinový botulismus:

Otrava způsobená požitím potravin obsahujících botulo-
toxin (tzv. klobásový jed), což je jed produkovaný bakterií 
Clostridium botulinum. Hrozí smrt.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY FÁRÁNÍ:

1. Vyvarujte se závadným potravinám,  
především zkaženému masu a mléčným  
výrobkům! 

2. Pamatujte, že když je plíseň na povrchu, 
je i uvnitř a žádné okrajování nepomůže! 
Baktérie a viry nejsou vidět!

3. Používejte rukavice, nesahejte si během 
fárání do pusy, po akci si důkladně umyjte 
ruce. Hrozí šíření infekčních chorob!

–ala–

Co můžete vyfárat navíc: 

Gastroenteritida:

Laicky označovaná jako střevní chřipka, zánět žaludku 
a tenkého střeva. Může být způsobena toxickým podráž-
děním, nebo může být také virového nebo bakteriálního 
infekčního původu. 

Průjem:

Řídká stolice a časté běhání dehydratuje a oslabuje or-
ganismus. A protože tělo je samo o sobě z užívání drog 
unavené, hrozí další zdravotní problémy.

Skládka nebo, s trochou perníku, 
švedský stůl?



Ve středu 18. ledna 2012 nás po těžké nemoci opustil ve věku ne-
dožitých 50 let pan Josef Wünsch. Vzpomeňte si s námi na dlou-
holetého terénního pracovníka, působícího v Drop Inu, Hostu a pod 
úřadem Prahy 3.

„Teď už ležím v hrobě,
teď už je pozdě…“
Egon Bondy

Tímto mu děkujeme za jeho práci pro lidi závislé na drogách i pro 
další lidi na okraji společnosti.

Všechno stojí za hovno!

Jmenuju se Lukáš a od roku 79 beru opiáty – to 
už je s pár přestávkama v base 33 let. Jel jsem 
celkem do plnejch, ale vždycky u mě byli na 
prvním místě lidé, pak až drogy. 
Zažil jsem pár lidí, co zkolabovali na opiátech, 
ale pokaždé se mi podařilo je uchovat při živo-
tě, i když ostatní co u toho byli utekli s tím, že 
jdou zavolat sanitku apod. Ale nyní tedy přesně 20. 4. 2012 mi umřel kamarád a já 
už mu nemohl pomoci a to jen díky tomu, že to byl tichý, milý a hodný kluk. Byd-
lel se mnou na squatě a kolikrát jsem o něm ani nevěděl, že je doma. Když jsem 
se ve cca 12:30 šel na něj podívat, jestli je doma, tak už mu nebylo pomoci, i když 
jsem mu uvolnil jazyk a provedl masáž srdce. Od té doby nemůžu spát a mám ob-
rovské deprese z toho, že kdybych se na něj šel podívat o ½ hodiny dříve, tak jsem 
mu možná mohl zachránit život. 
Promiň Speedy, nikdy si to neodpustim a od této chví-
le můj život pro mě přestal mít jakoukoliv hodnotu. 
Proč Ty, takový mladý kluk, proč ne já, já už mám vše 
za sebou…?
Kdo jste Speedyho znali, věnujte mu ve svém nitru ti-
chou vzpomínku. 

Speedy, nebo spíš Kájo, budeš nám chybět a doufám, 
že se tam někde potkáme a budu Ti moci říct to, co mi 
nejde ani napsat.

21.4.2012
Lukáš

Zemřel streetworker  
JOSEF WÜNSCH (1962–2012)

20. dubna 2012 ve věku nedožitých 28 let zemřel  
exterňák KAREL PODHORSKÝ alias Speedy



 

 

 

 

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 2,13, 
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

BEROUNSKO, BENEŠOVSKO 
A PŘÍBRAMSKO – TP MAGDALÉNA
tel.: 734 622 260, 603 478 707,  
737 603 698

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, Výměna Po – Út 13 
– 18, St – Pá 10 – 18; Kontaktní místnost 
Po – Pá 13 – 18; Fotostudio každé úterý 
13 – 17; Tel.: 257 217 871, 605 319 926

Nově: K-CENTRUM BRNO 
Vídeňská 3, Tel.: 543 246 524, Po-Pá:  
10 – 16. Každá 1. středa v měsíci zavřeno.

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 (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:


