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    otvírák

yRozloučení s Fanymz 
Prostřednictvím časopisu Dekontaminace bychom 
se za teréňáky rádi rozloučili s  Fanym. Nestorem  
jabloneckého terénu. S teréňákama spolupracoval 
několik let a zažily ho nejméně tři generace z nás. 
Troufáme si také tvrdit, že byl naším nejstarším 
vůbec. Při výměnách byl vždy velmi zdvořilý, stále 
nám vykal, přál nám hezký den a slovo dě-
kuju padalo několikrát během naší návště-
vy. A pokaždé, když jste k němu přišli, měl v poko-
ji přestavěný nábytek, možná to mělo co do činění 
s jeho bývalou prací starožitníka☺ Nikdy nebyl hru-
bý nebo agresivní, co víme, každému vždy podal  

 
pomocnou ruku, přátelům pohlídal děti nebo je 
u  sebe nechal bydlet. Bohužel naše návštěvy se 
v posledním roce stávaly čím dál víc sporadičtější, 
Fany začal být tišší a tišší, a i my jsme začali pozo-
rovat nějaké změny, až náš kontakt ustal úplně. Po 
čase jsme se dozvěděli, že je vážně nemocný. Na 

konci roku 2015 jsme pak dostali tu smutnou 
zprávu, že Fany svůj boj prohrál 25. 12. 2015. 

S životem je to jako s hrou. Nezáleží jak je dlou-
há, ale jak se hraje. (Seneca) 

Terénní program Jablonec nad Nisou, Most k naději

S léčbou            bez léčby?
Jak se dostat ze závislosti na drogách? 

Jednoduchá rada, která by pomohla 
každému, neexistuje.
Každý si musí najít svoji cestu. V tom-

to čísle Dekontaminace si můžete přečíst pří-
běhy lidí, kteří se závislosti dokázali zbavit, 
aniž by museli být „zavřeni“ za zdmi léčeb-
ny. Ale žádný zázračný recept nečekejte. Je to 
cesta dlouhá, trnitá a  kamenitá. Taky nevede 
pořád rovně – snadno se ztratíte a musíte se 
vracet. Nebo upadnete a  potřebujete pomoc 
někoho, kdo vás zase dokáže zvednout. A po-
mocníci už nemusí mít sílu, když upadnete po-
několikáté. Pak je možná vhodná chvíle zkusit 

cestu, která vede přes léčebnu. Ta (nebo ještě 
lépe komunita) je místem, kde máte čas roz-
myslet si a poradit se, co dál. Pak se můžete 
teprve vydat „cestou bez léčby“. 
Existují samozřejmě i  cesty alternativní. Na 
první pohled vypadají jako zkratka, jako ten zá-
zračný recept – jak něco dokázat bez vlastního 
úsilí. My je příliš často nedoporučujeme, ale na 
stránkách Dekontaminace o nich píšeme. Ten-
tokrát o ibogainu.
Záleží samozřejmě na vás, jakým směrem se 
na cestu ze závislosti vydáte. Všechno totiž zá-
leží hlavně na vás. Ať s léčbou nebo bez léčby, 
hlavně do toho! 

Markéta, streetworkerka TP SANANIM
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Toto číslo Dekontaminace není kriti-
kou léčebných zařízení, i když by to 
tak mohlo podle názvu vypadat. Bez 
pracovníků v  centrech pro pomoc 

závislým by řada bývalých uživatelů drog 
dnes možná už nežila, anebo pouze pře-
žívala. Obrátit se na odborníky ovšem není 
jediný způsob, jak přestat brát. Těch způ-
sobů je spousta a nemusí zahrnovat žádnou 

pomoc lékařů, psychologů nebo sociálních 
pracovníků. Někteří lidé se zkrátka rozhod-
nou, že chtějí přestat brát, ale nechtějí se 
léčit. A právě pro ně je toto číslo Dekonta-
minace.
Pro lidi, kteří berou drogy, asi není převrat-
ným objevem, že se někteří dostanou z drog 
bez léčby. Jsou to často právě odborníci, 
kteří jsou tím nejvíc překvapeni. Vlastně 
se ale není čemu divit. Zdi léčeben, komunit 
a ambulancí vytváří umělé prostředí, a po-
kud v něm pracovníci tráví hodně času, pak 
se samozřejmě potkávají pouze s těmi, kteří 

léčbu závislosti vyhledají. A  úplně ze vše-
ho nejlépe se znají s těmi, kteří se chodí lé-
čit opakovaně. Z jejich pohledu tak závislost 
vypadá jako obzvlášť zákeřná potvora, kte-
ré se člověk „jen tak“, bez odborné pomo-
ci, nezbaví. Každodenní zkušenost uživatelů 
drog i mnohé výzkumy nás ale přesvědčují, 
že to možné je. 
Prvním zástupcem odborné veřejnosti, který 

si všiml, že drogy nevedou pouze do léčeb-
ny, do vězení nebo do márnice, byl americ-
ký sociolog Charles Winick. Na konci pade-
sátých let podnikl průzkum tzv. „registru 
narkomanů“. V té době byla válka proti dro-
gám v plném proudu, k běžné policejní kon-
trole patřilo i  vyhrnutí rukávů a  prohlídka 
vnitřní strany paží. Byly vedeny pečlivé se-
znamy narkomanů s  jejich osobními úda-
ji. Každý, kdo užíval injekčně, se tam musel 
objevit. Winick se rozhodl tyto seznamy bě-
hem pěti let srovnávat a přišel se závěrem, 
že zhruba třetina pravidelných uživatelů 

Část lidí se dokáže dosTaT z drog bez odborné 
pomoci. Ukázala to např. válka ve Vietnamu.

Zotavení bez léčby
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heroinu s užíváním drog přestane, 
a  to bez využití jakékoliv odborné 
péče.  
Jiná americká socioložka, Lee Ro-
bins, dospěla o  deset let pozdě-
ji k  podobným závěrům. Avšak za 
zcela jiných okolností. Když se chý-
lila ke konci válka ve Vietnamu, 
americká vláda byla znepokojena 
zprávami o tom, jak vysoké procen-
to amerických vojáků si při službě 
vlasti vytvořilo závislost na opi-
átech. Robins měla zjistit, jak moc 
závažný ten problém je a jakou po-
moc budou vojáci potřebovat po 
návratu domů. Odpověď na první 
otázku byla, že je to problém vel-
ký. Vojáků závislých na opiátech se 
vracelo obrovské množství. Odpo-
věď na druhou otázku ale převráti-
la pohled na závislost. Drtivá větši-
na vojáků, kteří se vrátili zpět do 
USA, v  užívání opiátů ani jiných 
drog nepokračovala a  odbornou 
pomoc nepotřebovala. Někteří byli 
na detoxu, ale většina zvládla i od-
vykací stavy bez profesionální po-
moci. Vojáci se vrátili ke svým rodi-
nám, začali se věnovat občanskému 
životu a na drogy neměli ani pomy-
šlení.
Po těchto dvou zásadních studiích 
se začalo tématem „přirozeného 

zotavení“ resp. „zotavení bez léč-
by“ zabývat stále víc výzkumníků 
i  praktiků. Zejména v  USA a  Kana-
dě se v posledních 30 letech usku-
tečnilo hned několik velkých studií. 
Všechny přinášejí jednak optimis-
tický závěr, že většina lidí závislost 
dokáže překonat, a jednak překva-
pivý závěr, že určitá část z  této 
většiny k tomu nepotřebuje léčbu. 
Jeden z  nejrozsáhlejších výzkumů 
podobného druhu zahrnoval přes 
čtyři tisíce Američanů, kteří splňo-
vali kritéria pro závislost na alkoho-
lu před více než rokem. Z nich pouze 
čtvrtina vykazovala příznaky závis-
losti aktuálně, přičemž 26 % z těch, 
kterým se podařilo závislost překo-
nat, nevyužilo žádnou formální po-
moc – tedy ani léčbu, ani svépo-
mocné skupiny.
Je tedy zřejmé, že bychom o přiroze-
ném zotavení měli mluvit víc. A ne-
jde vůbec jen o to, jestli to jde, ne-
bo nejde. Otázka je spíš JAK? Co to 
vlastně znamená přestat bez léčby? 
V čem spočívá přirozené zotavení? 
Určitě nejde najít obecně platné od-
povědi, můžeme se ale určitě inspi-
rovat příběhy ostatních. A o tom je 
toto číslo Dekontaminace.

Pavel Nepustil  
(autor knihy „Bez léčby to jde“)

PaVel nePustil:  
Řada lidí přestane 
bráT drog a zbaVí 
se závislosti bez 

cizí pomoci. TomuTo 
procesu se říká 

přirozené zotavení.

Vlastně nechci psát 
o  přestávání s  dro-
gama. Chci psát 
o tom, jak přistupu-

jeme sami k  sobě a  ke světu 
kolem nás. Přestávání je z to-
ho pouze malá část. Vychá-
zím z  toho, že závislost NE-
NÍ žádná celoživotní nemoc. 
Tahle představa vznikla po-
zorováním malé části závis-
lých lidí, těch nejtěžších pří-
padů, kteří se pořád dokola 
vrací do léčeben. Pro napros-
tou většinu lidí je ale užívá-
ní tvrdých drog jen omezená 
epizoda v  jejich životě, obdo-
bí, které skončí a  nevrátí se. 
Zotavit se je normální. Větši-
na lidí navíc přestane sama, 
bez nekonečného obíhání od-
borníků. Závislost v  podsta-
tě není nic jiného než dlou-
há řada malých rozhodnutí. 
Člověk si z  nějakého důvodu 
zvykne dělat rozhodnutí, kte-
rá pro něj nejsou dobrá. Jsou 
to ale pořád rozhodnutí, kte-
rá se dají změnit. O  aplikaci 
jakékoliv látky do těla rozho-
duje (až na extrémní případy) 
vždy člověk, jemuž to tělo pa-
tří. Ve kterékoliv chvíli, jakko-
liv je závislý. 

kdo je markéta r., 
aUtorka průVodce
Je mi 39 let. Moje „drogová karié-
ra“ odstartovala ve 21 letech, rov-
nou pervitinem. Bylo to v  době, 
kdy jsem odešla od rodiny a  za-
čala se živit samostatným pod-
nikáním. Užívala jsem 5 let (z  to-
ho čtyři nitrožilně). Velice rychle 
mi začalo být opravdu zle, začala 
jsem mít psychózy, a to mě přinu-
tilo položit si základní otázky, ja-
ko jestli chci žít a chci být zdravá. 
Zjistila jsem, že ano, a tak jsem se 
svým sklonem k sebezničení zača-
la bojovat. Definitivně přestat se 
mi podařilo v roce 2003, kdy jsem 
si řekla, že už tu hrůzu prostě ni-
kdy nechci zažít. 

Skoncováním s pervitinem ale pro-
blémy se sebedestrukcí neskonči-
ly, další léta jsem se potýkala se 
sebezničujícími úlety s  alkoholem 
a  celkově s  neschopností mít se 
ráda, a to mě přivedlo k druhé zá-
vislosti: léta 2006-7 jsem strávila 
závislá na opiátech, první rok den-
ně heroin, druhý spíš náhražky. Dí-
ky pervitinové zkušenosti už jsem 
věděla něco o tom, jak život se zá-
vislostí prakticky zvládat, a s opiá-
ty to jde snadněji. Když se užívání 
heroinu stalo finančně neudržitel-
né, začala jsem se úporně snažit 
přestat. Heroin jsem měla napo-
sled počátkem roku 2008. Tehdy 
jsem se definitivně rozhodla, že už 
si ho prostě užívat nepřeju, a  tím 
i to skončilo.

Pomohlo mi hodně lidí, zkušenos-
tí, a  také terapie s  psychedelický-
mi medicínami: ibogainem a  další-
mi. Nikdy jsem neprošla klasickou 
léčbou, protože jsem potřebovala 
pracovat a starat se o sebe. Také mi 
přišlo, že celé to prostředí, a přístup, 
kterému se tam lidi učí, není pro mě. 
Za svou zkušenost s  tvrdými dro-
gami se nestydím. Neuměla jsem 
to tehdy prostě jinak a  všechna ta 
bolest mě paradoxně hodně nauči-
la a  pomohla mi poznat samu se-
be, pochopit, co opravdu chci a co je 
důležité. Poznala jsem spoustu dob-
rých a slušných lidí, kteří drogy také 
užívali, a naštěstí se z toho většinou 
také dostali. Doufám, že tenhle text 
může být užitečný těm, kdo v té si-
tuaci jsou teď, a moc jim přeju štěstí.
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Jestli můžete, udělejte především 
jednu věc: Začněte si vážit sami 
sebe. Co to obnáší?

1. starejTe se co  
nejlíP o sVé tělo. 
Snažte se dát mu kvalitní 

jídlo, spánek, pohyb, pobyt v čis-
tém prostředí a  v  přírodě. Každý 
krok se počítá. I když si musíte dát 
svou drogu, zkuste se pak třeba 
projít v lese, namísto toho, abyste 
seděli někde v zakouřené místnos-
ti plné negativních lidí. Každý tako-
vý krok vám dodá sílu něco změ-
nit. Na každou změnu potřebujete 
mít sílu.

2. nenechTe si líbit od li-
dí nepřijaTelné věci. 
Nemusíte neustále snášet 

násilí, hrubost, krádeže, nespoleh-
livost. Opusťte společnost lidí, kte-
ří se tak chovají, ať je to kdokoliv 
(i když jsou to třeba partneři nebo 
rodiče), a místo toho hledejte spo-
lečnost lidí, kteří se chovají sami 
k sobě a k ostatním s respektem.

3. zajistěte si alespoň 
základní fUngoVání 
sVého života. 

Co tím myslím? Zaplatit nájem. 
Uklidit si. Jít do práce nebo shánět 
práci. Pokud jste na něčem fyzic-
ky závislí, zajistěte si zásobu nebo 

náhražku, abyste nebyli pořád ve 
stresu a  netrpěli. Zkrátka dělejte 
rozumná rozhodnutí. 

4. respekTujte 
ostatní lidi 
Nedělejte věci, které jsou 

pro ně nepřijatelné. Zásadně. Ne-
půjčujte si peníze, které nemůže-
te vrátit, nevymýšlejte si, plňte, 
co slíbíte. To je součást respektu 
k  sobě. Protože jen když dodržu-
jete tahle základní pravidla, mů-
žete mít normální vztahy s  lidmi, 
kteří je taky respektují. Kdykoli se 
pokusíte nepoctivě získat nějakou 
krátkodobou výhodu, obrátí se to 
proti vám. Protože lidé, kteří si sa-
mi sebe váží, s vámi nebudou chtít 
nic mít. Jenže právě takové lidi ve 
svém životě potřebujete. 

5. VyhledejTe  
prostředí 
lidí, co sami sebe rádi ma-

jí. Starají se o  sebe. Mají funkč-
ní život. Dělají, co je baví. Vidí 

naději. A  kteří vnímají ostatní li-
di, i vás, pozitivně, věří vám. Jasně, 
aby člověk s  takovými lidmi mohl 
být a cítit se dobře, potřebuje tro-
chu dbát sám na sebe, třeba se 

čistě obléknout a být při smyslech :)  
A  mluvit o  normálních věcech, 
protože stěžování a  nadávání 
poslouchat nebudou... A o to jde. 
Jejich společnost vás táhne naho-
ru. Někdy to může být zpočátku 
těžké, možná budete potřebovat 
najít si úplně nový okruh lidí. Ale 
lidí je dost :) Stačí vybočit ze za-
jetých kolejí a zkusit něco nového. 
Pokud to zatím nejde, nemáte sílu, 
je lepší být sám, nebo třeba vídat 
jediného kamaráda, než mít kolem 
sebe ty nesprávné lidi.

čím začít?

1.  VyTvořTe  
si prostor. 
Ať je vaše denní rutina jaká-

koliv, nejspíš od ní budete potře-
bovat odpočinek. Pokud chodíte 
do práce, ideální jsou alespoň dva 
týdny volna. Chce to místo, kde 
budete mít teplo, klid, jídlo, vodu, 
něco čím se zabavit, jako jsou kni-
hy, hudba, internet... Možnost vyjít 
třeba do zahrady, mezi živé bytos-
ti, je výhodou. Ideální je nemuset 
alespoň týden do světa venku, na 
ulice, do hromadné dopravy, mezi 
žádné lidi, nemuset řešit nic psy-
chicky náročného...

2. sám nebo  
s někým? 
S  kým budete přestávat? 

Pokud se o vás stará někdo, ko-
ho máte rádi a  komu důvěřuje-
te, je to skvělé. Na druhou stra-
nu, někdy je lepší být sám, než 
s nesprávnými lidmi, kteří by vás 
soudili, zoufale nad vaším stavem 
mávali rukama, nebo s  někým, 
kdo sám užívá a přestat nechce... 
Nejlepší je být s  lidmi, kteří jsou 
sami zdraví, a kteří vás mají rádi, 
přijímají vás a věří vám. Pro kte-
ré nejste „feťák“, ale prostě blízký, 
dobrý, hodnotný člověk, co chytl 
nepříjemnou nemoc a teď se z ní 
zotavuje.

3. PřesTáVání  
se sTimulanty. 
Pokud přestáváte se sti-

mulanty, budete jen vyčerpaní. 
Možná těžce vyčerpaní. Nic jiného 

na tom není. Stačí mít klid. Nic po 
sobě nechtít. Schopnost něco dě-
lat a soustředit se se pomalu vrá-
tí. Nejspíš to potrvá týdny, ale už 
po pár dnech budete schopni pl-
nit základní úkoly. Je dobré týdny 
i  měsíce od sebe neočekávat nic 
než to nejzákladnější. Pokud přeži-
jete den ve škole či práci, uděláte, 
co musíte, gratulujte si, buďte na 
sebe hodní, odpočívejte. A učte se 
z toho, všímejte si, jak moc vás ta 
látka vysála. Pomůže vám to už si 
to neudělat. Jakmile to jen trochu 
jde, je dobré snažit se o  pohyb. 
Protahovat se, chodit, a časem co-
koli dalšího, co vás baví. Pomůže 

to detoxifikaci a  obnově sil. Stej-
ně tak velmi kvalitní a zdravá stra-
va. A dělejte si radost. Vytvořte si 
nový systém malých radostí, kte-
rý nezahrnuje tu drogu. Ale pozor. 

Pozor na jiné jedy... Věci, které vám 
ubližují, nejsou radosti. Radost by 
měla být příjemná vám celým, tě-
lu i duchu. 

4. PřesTáVání  
s oPiáty. 
Pokud přestáváte s  opiáty, 

je nejdůležitější příprava. Vysnižo-
vat dávku na co nejmenší. To sko-
ro nikdo nedokáže s heroinem, pro-
to je vhodné přejít nějakou dobu 
před vysazením na něco jiného, ně-
co, co kontrolovat dokážete, a pak 
snižovat dávku až na naprosté mi-
nimum. Pro mě to byl čaj z mako-
vic nebo Tramadol. Pro někoho je to 

Subutex, ale POZOR, neužívejte ho 
příliš dlouho, a snižujte HNED, ne-
odkládejte to... Dá se použít jaký-
koliv opiát, který dokážete sehnat, 
a nepůsobí vám příliš velkou slast, 
takže jste ho schopni kontrolovat 
:) Když tohle uděláte - vysnižuje-
te až na nepatrnou dávku náhraž-
kového opiátu a  intervaly užívání 
prodloužíte na jednou za 24 ne-
bo i 48 hodin, vysazení samotné je 
snadné. Zhruba týden jste unavení, 
ztuhlí, bolí vás záda, nic se vám ne-
chce. To je celé. Mít na to ten pro-
stor, dovolenou, klid, vám pomůže, 
ale vlastně to ani není absolutně 
nezbytné. Přežijete v  práci, pokud 
musíte. A dál platí vlastně to samé 
jako v předchozím bodě.  

5. ibogain. 
Výborná věc je detoxifika-
ce pomocí ibogainu. Je oka-

mžitá a bezbolestná, i u opiátů. Bu-
de se vám zdát dlouhý sen, kdy se 
dozvíte hodně sami o sobě, o tom, 
proč jste se do téhle situace dostali 
i jak z ní ven. Na jeho konci se pro-
budíte, svěží, plní energie, bez pří-
znaků, s  jasnou hlavou a  spous-
tou motivace žít jinak. Ano, absťák 
se nevrátí. Prostě vůbec :) Stojí to 
za to. Vím, že tuto radu využije jen 
nepatrná část lidí, přesto mi přijde 
důležité ji tu uvést. (O ibogainu více 
v samostatném článku na straně 9)

Jak na detoxifikaci vlastními silami?
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1. začněte  
s něčím novým. 
Teď máte víc síly a víc svobo-

dy. Potřebujete se pořádně podí-
vat na důvody, proč jste byli tak 
nešťastní, že jste začali brát tvr-
dé drogy, a začít s nimi něco dělat. 
Možná to znamená terapii. Možná 
to znamená přestěhovat se. Možná 
novou práci, studium, nebo odjet 
na cesty. Celkem určitě ale nebu-
de fungovat prostě se snažit me-
chanicky dělat dál to, co „před fe-
továním“. Lidé nezačínají fetovat 
proto, že drogy jsou návykové. Za-
čínají proto, že něco v jejich životě 
bolí a nefunguje. A je to tak, i když 
jsou to životy na pohled „v pořád-
ku“, například jste úspěšný student 
z bohaté rodiny. Něco tam v pořád-
ku nebylo, něco bolelo na duši, ně-
co nebyla pravda. Něco je potřeba 
proměnit, dělat nově. Aby se závis-
lost nevrátila, potřebujeme jít dál. 
Dělat nové věci a  novým způso-
bem. Závislost je jen jeden z celé-
ho souboru špatných zvyků, které 
jsme si z  nějakého důvodu vytvo-
řili. Je dobré identifikovat ty ostat-
ní a začít je měnit. Pokud změníme 
jen jednu věc, přestaneme brát jed-
nu drogu, ty ostatní zvyky nás k ní 
mohou postupně stáhnout zpátky. 
Ale když budeme postupovat dál, 
zjistíme, co dalšího překáží, co dal-
šího můžeme udělat, chráníme se. 

2. neVzdáVejte to. 
Co dělat, když mi za půl ro-
ku hrábne a dám si? Nejspíš 

mi z toho bude mizerně a připome-
nu si, proč jsem s  tím přestala... :) 
V tom případě je to vlastně dobře. 
Možná se to stane párkrát, než se 
naučím mít se ráda tak, že už to do-
kážu nikdy neudělat. Pokud v hla-
vě hlodá malý čertíček a  navrhuje 
„dávat si občas“, může pomoct po-
ložit si zase otevřené otázky: CHCI 
tu věc ve svém životě občas? Je to 
reálné? Je pro mě přijatelné se jed-
nou za X měsíců otrávit jedovatou 
chemikálií nebo jedovatými aditivy 
o neznámém složení, a pak se z to-
ho týdny vzpamatovávat, stojí mi to 
za to? Dát si není jen o tom, co udě-
lám jeden večer, když znovu nasák-
nu své tělo tou látkou, bude mě to 
pak ovlivňovat ještě dlouho... A chci 
se jednou za čas znova setkávat 
s těmi lidmi a tím prostředím, nebo 
na to celé chci zapomenout a jít no-
vou cestou?

3. Věřte si.
Je poměrně pravděpodobné, 
že docela brzo vám užívání  

tvrdých drog začne připadat ab-
surdní, nebudete už o něj stát. Proč 
byste proboha chtěli něco takové-
ho dávat do svého těla? To připa-
dá normální jen lidem, kteří to prá-
vě dělají. Tomu, kdo se naučil mít se 
víc rád než oni, už to normální ne-
připadá a dělat už to nechce. Netr-
píte žádnou doživotní závislostí. Je 
to přesně naopak. Oproti lidem, kte-
ří tvrdé drogy nikdy neužívali, víte 
daleko lépe a přesněji, proč je dobrý 
nápad se jim vyhnout :))

4. Usmiřte se s lidmi 
kolem sebe. 
Vidím to teď jasně: hlavní 

důvod, proč jsem před dvaceti le-
ty upadla do závislosti na perníku, 
místo abych žila svobodný, spoko-
jený a dospělý život, když to koneč-
ně šlo, byl způsob, jak jsem odešla 
od svojí rodiny. Ve vzteku. Nechtě-
la jsem s nimi už nic mít. NIC. By-
la jsem na ně naštvaná a  dávala 
jim vinu za to, že mi „ukradli život”. 
Mám k  tomu sakra dobré důvo-
dy, které by zřejmě každý pochopil. 
Přesto tenhle postoj, sám o sobě, je 
zřejmě příčinou obrovské spousty 

smůly a neštěstí. A jsem si celkem 
jistá, že u mnoha lidí je to podob-
né. Máme na někoho strašný vztek. 
A  z  toho se odvíjí v  horším přípa-
dě ten pocit, že nám svět něco dlu-
ží a můžeme si z něj vzít, co se nám 
zachce, jak se nám zachce. V  tom 
„lepším” případě je to „jen” pocit, 
že je s námi něco v nepořádku, ně-
kdo nám ublížil, a potřebujeme na 
to „léky”. Aby se člověk opravdu zo-
tavil, je podle mě potřeba přijmout 
to, co je, co bylo, takové, jaké to je, 
přijmout ty lidi a usmířit se s nimi. 
Ale pozor. To NEZNAMENÁ nechat 
si od nich cokoli líbit. Nezname-
ná to žít s nimi, sloužit jim, poslou-
chat je, nechat se krmit jejich ne-
gativitou. Ale znamená to odpustit, 
usmířit se, být připraven chovat se 
k nim jako k blízkým lidem. Vyčistit 
a uzdravit tyhle základní vztahy, ja-
ko dospělý člověk, který už se ne-
potřebuje zlobit na jiné dospělé lidi, 
je tu sám za sebe. 

5. mějte se rádi. 
Ať už uděláte cokoli, ať si 
z tohoto textu vezmete ne-

bo nevezmete cokoliv, ať chce-
te užívat látky nebo ne, jste dobrý 
člověk, zasloužíte si život, zdraví, 
lásku, radost a splnění svých snů. 
Přeju vám, ať si to dokážete uvě-
domit a žít podle toho. 

Markéta R. 

co dál?

ibogain
jak to vidí odborník

Požádali jsme o  stanovisko 
k ibogainu Doc. MUDr. Kamila 
Kalinu z  Kliniky adiktologie: 
„Terapeutický potenciál halu-
cinogenů byl zkoumán a  vy-
užíván v  60.-70. letech minu-
lého století. Ještě jsem to zažil 
a  výsledky byly povzbudivé. 
Jsem rád, že nastává určitý re-
vival odborného zájmu o  tuto 
oblast. Léčba závislosti za po-
moci ibogainu však není v na-
šem kulturním a  vědeckém 
okruhu léčebnou metodou 
„lege artis“ – v  překladu „dle 
pravidel“. Pokud se někde po-
užívá, jde o  nekontrolovanou 
alternativu, lidové léčitelství 
se všemi riziky. Postup mů-
že být velmi nebezpečný, čímž 
neříkám, že vůbec nemůže 
fungovat.“

V průvodci přirozeným 
zotavením se píše 
o detoxifikaci za pomoci 
ibogainu. O co jde? 

Koncem 60. let 20. 
století Howard Lot-
sof, mladík závislý na 
heroinu, užil ze zvě-

davosti ibogain, hlavní účinnou 
látku získanou z ibogy. Zažil dlou-
hý stav podobný vědomému snu, 
ve kterém přehodnotil celý svůj 
život. Druhý den ráno se probudil 
bez abstinenčních příznaků, a  ty 
se mu nikdy nevrátily. A místo to-
ho, aby vnímal heroin jako zdroj 
úlevy, viděl v něm látku, která na-
podobuje smrt. Už po něm netou-
žil. Tak bylo objeveno užití ibogai-
nu k léčbě závislostí. 

Vědecké studie doložily, že ibo-
gain „resetuje“ fyzickou závislost 
na opiátech. Abstinenční příznaky 
mizí krátce po podání. O 24 hodin 
později je člověk v  pořádku, rov-
nou schopen normálně fungovat. 
Navíc má ibogain očistné účinky 
na celý organismus – jste po něm 
svěží, s novou energií a nadějí.
U  části pacientů (okolo 25–30  %) 
dojde i  k  hluboké změně jako 

u  Howarda Lotsofa, a  k  dlou-
hodobější abstinenci. Dalším vy-
drží motivace měsíce nebo týd-
ny, ale i  to je velká šance, pokud 
po ibogainu následuje kvalitní te-
rapie... 
 
V mnoha zemích léta probíhá sna-
ha o začlenění ibogainu do oficiální 

medicíny. Proti tomu však bo-
hužel stojí zažitý strach ze změ-
něných stavů vědomí, a  také 
odpor farmaceutických firem. 
Ty preferují substituční prepa-
ráty, které se užívají dlouhodo-
bě. Látka pro jednorázové vyu-
žití je nezajímá. Proto je ibogain 
zatím oficiální jen ve dvou ze-
mích. Více informací najdete na 

internetu. Mně samotné 
zážitky s  ibogainem 

pomohly pocho-
pit hodně o tom, 
proč se chovám 
tak, jak se cho-
vám, a  co po-
třebuju změnit. 

Ibogain nepra-
cuje jen s  hlav-

ní závislostí, ale se 
všemi našimi zvyky. 

Zažíváme uvědomění, co dělat po-
třebujeme, a co nám ubližuje. A ve 
stavu jasnosti a  pročištěnosti po 
ibogainu je změna snadnější. Za-
čala jsem tak například s  nový-
mi, pozitivními zvyky, jako je jó-
ga a meditace, a přestala s mnoha 

návyky špatnými. Něco neskonči-
lo hned, ale získala jsem skuteč-
nou motivaci s  tím sama bojovat 
a změnila to časem. Například per-
vitin jsem po svém prvním ibogai-
nu sice užila ještě několikrát, ale 
už jsem z něj nedokázala mít žád-
nou radost, a po několika měsících 
jsem skončila definitivně.

Markéta R.

iboga  
je tradiční rosTlinná 

medicína, kTerá byla 

použíVána ve sTřední 

africe k ritUálům 

dosPělosti 

a k léčení. 
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AnketA
 Doc. MUDr. Kamil Kalina,  
Klinika adiktologie: 

Překonání závislosti bez léčby, čili 
tzv. spontánní remise, je zajímavým 
a  významným výzkumným téma-
tem u nás i v zahraničí. Sám se na 
jednom takovém výzkumu podílím. 
V  ordinaci se přirozeně setkávám 
spíše s lidmi, kterým se to nepoved-
lo. Občas se ale setkám s  někým, 
komu se to povedlo na slušnou řád-
ku let a k drogám se vrátil až v ně-
jaké osobní krizi, což není špatný 
výsledek.  V řadě případů spontán-
ních remisí je ovšem v pozadí něja-
ká odborná či aspoň fundovaná lid-
ská pomoc, i když ne zrovna léčba. 

Zda je spontánních remisí většina, 
nevím a žádné důvěryhodné údaje 
jsem o tom nečetl.

 Indigo (bývalá uživatelka): 
Znám ženu, které pomoh-

ly ze závislosti na tvrdých drogách 
(heroin, pervitin) psychedelické lát-
ky, se kterými pracovala rituálně, 
ve smyslu práce na sobě, osobním 
růstu. Pokud vím, tak nevyhledala 
žádnou odbornou pomoc určenou 
pro závislé. Moje zkušenost je v ně-
čem podobná. Měla jsem problé-
my s extází. Hodně mi to chutna-
lo, dělalo mi to v životě bordel, až 
jsem se dopracovala k  závislosti. 

Nechtěla jsem využít žádné kla-
sické psychiatricko-psychologic-
ké služby. Vlastně jsem využívala 
jen harm reduction služeb na par-
ties (v té době se extáze na par-
ties testovaly). Pak mně pomohlo 
holotropní dýchání, ale i  experi-

menty s čistými psychedeliky jsem 
vnímala jako přínosné, růstové.  

MUDr. Petr Jeřábek,  
PL Bílá Voda: 

Ta otázka je docela divně polože-
na. Je potřeba vzít do úvahy, že 
syndrom závislosti na alkoholu byl 
podle DSM-5 v  roce 2013 zrušen 
a že nyní existuje jen porucha uží-
vání alkoholu, která má celkem 11 
příznaků a v závislosti na tom, zda 
jedinec splňuje kritéria pro 2 ne-
bo až 11 z nich, tak potom trpí leh-
čí, střední až těžší poruchou. Další 
věc je ta, že v ústavní praxi (odkud 
mám převážné zkušenosti) jsem 

prakticky neviděl nikoho, kdo by 
neměl kromě problémů s  alkoho-
lem i další problémy v emoční, ko-
gnitivní, vztahové a  v  mnoha dal-
ších oblastech. Tedy lidi v  obecné 
populaci pravděpodobně trpí větši-
nou jen lehčí poruchou užívání al-
koholu a určitě většinou nemají tak 
výrazné další problémy (ve srov-
nání s naší nemocniční klientelou) 
a tito se jistě mohou (a často to tak 
je) dostat z  problému buď sami, 
nebo s podporou přirozeného oko-
lí, a tedy bez profesionála. Opakuji 
znovu, ta otázka je extrémně zjed-
nodušující a tím i zavádějící.

Markéta Řezníčková, 
streetworkerka,  

TP SANANIM: 
No, to mohu potvrdit. Někteří li-
dé z  okruhu mých přátel a  zná-
mých pařili vskutku k  závodní-
kům  v  disciplínách alkohol, tráva, 

nebo pervitin. Věnovali se tomu 
intenzivně i  několik let a  vyrobi-
li si spoustu problémů. Dalo by se 
o nich říct, že byli závislí. A pak pro-
stě přestali, bez odborné pomoci. 
Nejčastěji proto, že potkali tu pra-
vou lásku, založili rodinu a  zjistili, 
že život je fajn i za střízliva. Pár jich 
úplně abstinuje, hlavně ze zdravot-
ních důvodů. Ostatní se občas na-
pijí, nebo si zahulí, ale mají to pod 
kontrolou. Ale ne všichni   - někte-
ří do té závislosti spadli zpátky 
potom, co je v  životě potkala ně-
jaká osobní tragédie, zklamání ne-
bo neúspěch. Jeden kamarád utekl 
před heroinem do Krkonoš a věnu-
je se teď alkoholu. Pak znám ještě 
dost lidí jako streetworker. Nezlob-
te se, jestli jsem na někoho zapo-
mněla, ale bez odborné pomoci 
to žádný nezvládl. Snad jen něko-
lik těhotných, které zmizely a už je 
na ulici nepotkávám. To ale nezna-
mená, že se u výměny po nějakém 
období abstinence znovu neobjeví.

MUDr. Jiří Dvořáček: 
No, část lidí skutečně zvlád-

ne překonat závislost bez odbor-
né pomoci. Nemyslím ale, že by 
jich bylo „stále víc". Myslím, že je 
jich pořád stejně. Hlavní potíž na-
ší práce je, že snad kromě deto-
xikace nikdy nemáme přímé ná-
stroje na změnu. Všechny naše 

terapeutické postupy působí na 
člověka nepřímo a  jsou v  prin-
cipu pravděpodobnostní - jsou 
postaveny tak, aby byla největ-
ší pravděpodobnost efektu ne-
bo aby působily nejpravděpo-
dobněji na většinu pacientů. Tím 
jsou vlastně řečeny dvě věci - na-
še nepřímé nástroje mající vyústit 
ve změnu života pacienta mohou 
být u  někoho snadno nahraze-
ny jinými nepřímými nástroji než 
"odborně terapeutickými" (umím 
si představit plno životních situ-
ací a  momentů, které k  okamži-
té kontemplaci povedou). A také: 
u intervencí postavených pravdě-
podobnostně se najde vždy sku-
pina lidí, která na dané intervence 
reagovat nebude a bude reagovat 
na jiné momenty mimo okruh ofi-
ciální odborné péče.

Pavel Nepustil, Ph.D.: 
Ano, a není divu. Svým způso-

bem člověk musí závislost vždycky 
překonat sám, jde o prostor a vzta-
hy, které má k dispozici. „Oficiální“ 
nabídka je v tomto poměrně ome-
zená, nejrozšířenější jsou pořád 
nemocniční zařízení se zdravot-
nickým personálem, a  to není pro 
každého přitažlivé prostředí. Proto 
hledá velká část lidí alternativy mi-
mo formální způsoby pomoci a do-
stává se k  ibogainu, meditacím, 

bylinkám, holotropnímu dýchání, 
čímž zároveň poznává jiné skupiny 
lidí, objevuje zcela nové způsoby ži-
vota. Pokud se člověk rozhodne pro 
tuto cestu, není to snadné, už z to-
ho praktického hlediska, že mu ni-
kdo neplatí nemocenskou anebo 
příspěvky na bydlení, tak jako kdy-
by šel do nemocnice nebo do tera-
peutické komunity. Proto mají tito 
lidé můj obdiv. A  cíleně je vyhle-
dávám, jsou mi velkou inspirací jak 
v práci, tak v životě.

K. Kalina: 
Tato otázka je pro mne pa-

radoxní – kdyby člověk pro řešení 
svých problémů s drogami nechtěl 
využít pomoc odborníků, proč by 
se na mne jako na odborníka obra-
cel? A proč by měl moje případná 
doporučení přijímat? 

jde to bez léčby? Ve zKrATce
Nechci zde působit jako úplný 
pesimista, ale pokud odpoví-
te kladně na následující otáz-

ky, raději se obraťte na od-
bornou pomoc rovnou:
   Berete drogy dlouho a už 
vám bylo 30?
  Jste osoba bez přístřeší?
  Nedokončili jste školu?
  Nechodíte do práce?
  Už jste několikrát přestali 
a zase začali brát?
  Máte více známých, kte-
ří berou, než těch nebe-
roucích?

Doporučuji NeLŽeTe SAMI  
SOBĚ! Ano, dokážete sami 

přestat brát. Ale jak dlouho 
vydržíte? Dokážete zase zno-

vu nezačít?
Pokud ve svých pokusech 

přestat opakovaně selhává-
te, vyhledejte raději odbor-

níka. V káčku nebo u výměny 
vám poradí, možnosti tu jsou 
– možná bude stačit někam 
pravidelně docházet, možná 

budete muset na nějakou do-
bu zmizet někam do léčebny, 
možná potřebujete pořádnou 

změnu – komunitu.
Markéta Řezníčková

Pokud čloVěk 
pro řešení 

sVých problémů 
s drogami nechce 

využíT pomoc 
odborníků, 

co bysTe mU 
doporUčil/a?

objeVuje se sTále víc informací o tom, že 
většina lidí překoná závislost bez odborné 

pomoci. odPoVídá to vaší zkušenosti?
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Vláda nařídila potisknout stříkačky odstra-
šujícími obrázky.

Poslanci schválili novelu zákona o ochra-
ně před tabákem a alkoholismem. Nově 
musí všichni výrobci cigaret, alkoholo-
vých obalů (dočasnou výjimku mají půl-

litry) a  injekčních stříkaček potisknout své vý-
robky škaredými obrázky ilustrujícími dopady 
užívání drog. Mluvčí Ministerstva zdravotnictví 
Mgr. Hynek Herák uvedl:  „Jsou připraveny i vel-

mi provokativní nápisy.  Jde např. o obrázek pře-
dávkovaného muže na veřejných záchodcích 
(„Fetuješ, chcípneš!“),  obrázek mladíka, které-
mu po intoxikaci ujel vlak nohy („Chlastáš, ne-
máš.“) nebo obrázek ženy za mřížemi („Fetuješ, 
sedíš“).“ Podle Heráka se bouřlivá debata vedla 
především o ilustracích zničených rodičů „Dro-
gy ničí i Tvoje rodiče“ a plačících kojenců „Dě-
ti feťáků často končí v kojeňáku.“ Kačka Ostří, 

vedoucí K-centra v Kladně, upozornila na velké 
nároky, které vznikly pro její zařízení. „Do konce 
června musíme polepit všechny stříkačky vý-
stražnými nálepkami.  Dělají to naši klienti, do-
stávají 20 haléřů za 1 samolepku“. Znamená to 
proto pro nás zvýšené náklady.“
Co si o této kampani myslíte? A zapojíte se do 
polepování stříkaček ve vašem káčku?

Ošklivé obrázky 
na cigaretách a sTříkačkách

Píchání 
způsobuje 
abscesy

Píchání 
způsobuje 
flegmony

Píchán
í způsobuje 

en
DoKaRDITIDu

vařen
í drog 

způsobuje popÁlen
In

y

Píchání 
způsobuje 

béRcové vřeDy

Indigo: 
Doporučila bych holotropní 

dýchání a podobné techniky. Mys-
lím, že to je opravdu vhodný způ-
sob „léčby" pro všechny toxíky. 
Jednak je dýchání silná technika, 
která přináší silné dojmy, prožitky 
a  může v  něčem připomínat dro-
gové zkušenosti, tudíž závislé lá-
ká. Rozdíl je ovšem v   tom, že na 
tom závislost nevzniká, člověk se 
přitom dostává k  sobě (na rozdíl 
od drog) a vzniká prostor pro abre-
akci a zpracování řady traumat na 
tělesné, emoční, ale i  jiných úrov-
ních. Je to způsob, jak se dostat ke 
svým emocím, být s nimi v kontak-
tu, zvláště když se to pomocí ver-
bální terapie nedaří. Známý je také 
anticravingový efekt dýchání.

P. Jeřábek: 
S  tím bohužel nemám zku-

šenosti, protože takoví se na mne 
samozřejmě neobracejí, a když se 
obrátí, tak již vešli do kontaktu se 
mnou jako s odborníkem. Ale tedy 
hypoteticky bych takovému dopo-
ručil, aby především mluvil o svém 
problému s  (pro sebe) význam-
nými vztahovými figurami, tedy 
např. s  partnerem, přáteli, spolu-
pracovníky apod., pak aby si našel 

informace na internetu. Ale opět: 
dobře vedené internetové strán-
ky určitě předpokládají dobrou od-
bornou erudici autora, tedy pak je 
to již opět kontakt s  odborníkem, 
i  když poněkud odosobněný a  na 
dálku. Pokud by se jednalo o  po-
moc pouze mimo odborné služby, 
tak ještě zbývají Anonymní alko-
holici, ale to je již v podstatě vel-
mi poučená svépomoc. A  na zá-
věr bych se dotyčného zeptal: proč 
takový zjevný strach kontaktovat 
odborné služby?

M. Řezníčková: 
Jedna věc je přestat brát, 

druhá věc je vydržet… Taky si mys- 
lím, že dva závislí se navzájem 
v  abstinování nepodpoří. Je lepší 
mít podporu někoho, kdo nebere - 
partnera, kamaráda, rodiče... pros-
tě někoho, kdo vás má rád.

J. Dvořáček: 
Pokud se bavíme o zvládnutí 

závislosti a nikoli např. o  zvládnu-
tí detoxikace s potenciálem rozvo-
je deliria, tak bych mu jednoznačně 
poradil, ať to skutečně zkusí nejpr-
ve sám. Odborná pomoc by podle 
mě obecně měla přijít až poté, co to 
člověk nezvládne vlastními silami.

P. Nepustil: 
Možná bych mohl říct, jak 

bych na to šel já. V první řadě bych 
se rozhlédl kolem sebe a  našel 
člověka, ke kterému mám důvěru, 
který mě nebude „táhnout zpát-
ky“ (ať už tím, co dělá, nebo tím, 
jak se ke mně chová) a kterému na 
mně alespoň trochu záleží. Tomu 
bych o svém záměru řekl a snažil 
bych se s ním průběžně setkávat 
(pokud bych s  tím člověkem rov-
nou nežil). Potom bych zvážil, zda 
nezměnit  prostředí, kde se kaž-
dodenně pohybuji. Možná bych 
přestávání spojil s  nějakou větší 
životní změnou. Nemuselo by při-
tom jít rovnou o přestěhování, ale 
třeba o  změnu zaměstnání, změ-
nu míst, kde se pravidelně pohy-
buji, lidí, se kterými se stýkám. 
Zkrátka bych se snažil, abych ne-
byl tolik obklopen tím, co pro mě 
symbolizuje mou závislost. A  za 
třetí: vpouštěl bych do svého živo-
ta nové věci a nové lidi. Byl bych 
otevřený novému poznání, no-
vým zkušenostem, novým svě-
tům. A snažil bych se udržovat si 
naději, že se mi podaří najít nový 
životní smysl, kde už nebude hrát 
žádnou roli to, co jsem se rozho-
dl opustit.

Pokud čloVěk pro řešení sVých problémů s drogami ne-
chce využíT pomoc odborníků, co bysTe mU doporUčil/a?
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Proč do komunity?
H

onza s Pavlem se poprvé se-
tkali v  Poradenském centru 
Pasáž (Podané ruce) v Brně, 
kam Honza přišel jako býva-

lý uživatel drog. Pavel mu pomáhal 
najít brigádu, nic jiného Honza ne-
potřeboval. Jednou se ale Pavel ze 
zvědavosti zeptal na to, jak se mu 
podařilo s pervitinem přestat…

PočáTky užíVání drog
Honza: „V  osmnácti letech jsem 
po maturitě emigroval do USA 
a  tam jsem se s  drogama dostal 
do kontaktu poprvé, hlavně s ma-
rihuanou a  kokainem. Měl jsem 
tam autohavárii a musel se vrátit 
zpátky. A  tady jsem začal chodit 
s holkou, která byla jedna z vůbec 
prvních, kdo sem přitáhli perník. 
Zpětně to vidím tak, že ty dro-
gy mi pomáhaly zvládat deprese, 
kterýma jsem trpěl už tenkrát.“
Pavel: Období dospívání je obec-
ně věkem experimentů, drogy 
k němu skoro přirozeně patří. Pro 
lidi, kteří si s  sebou už z  dětství 
nesou nějaké trauma nebo nega-

tivní zážitky, však mohou drogy 
znamenat ještě něco navíc: úle-
vu od fyzické i  psychické bolesti, 
otevření možnosti žít bez úzkostí, 
bez depresí. Intimní vztah je často 
prostředím, kde se potom závis-
lost rozvíjí velice rychle. Stejně tak 
je to ale právě intimní vztah, kte-
rý může usnadnit změnu směrem 
k zotavení, jak tomu bylo i v přípa-
dě Honzy o mnoho let později.

Perníkový ráj
Honza: „My feťáci jsme se všichni 
znali, byli jsme jedna rodina. Nás 
nikdo nesledoval, nikdo nebuze-
roval, přístup k drogám jsme mě-
li prakticky pořád. Policajti o  nás 
věděli, ale ten vyšetřovatel, to byl 
takovej náš táta. On moc nezaví-
ral, jenom tak strašil.
Měl jsem dva dobré kamarády, 
z nich už žije jenom jeden, pořád 
bere. Ta partnerka, se kterou jsem 
začínal, přestala po čtyřech letech. 
Byl jsem pár let sám, pak jsem po-
znal současnou manželku.
Měli jsme perník zadarmo, až pak 

ke konci jsme to museli platit. 
Hráli jsme kostky, luštili křížovky 
a hlavně kecali. Takový ty metam-
fetaminový pohovory, kecali jsme 
a kecali. Žili jsme v takovým perní-
kovým ráji.“
Pavel: Užívání drog je těsně pro-
vázáno se vztahy, a to nejen s tě-
mi intimními. Nelegální postavení 
některých látek ve společnosti na-
příklad usnadňuje vytváření taj-
ných a  uzavřených společenství, 
která jsou sama o  sobě pro ně-
které lidi přitažlivá, protože v nich 
mnohdy panují velice důvěrné 
a otevřené vazby, alespoň zpočát-
ku. Vytváří se tak svět sám o sobě, 
který v  kombinaci s  účinky pervi-
tinu může být velice oceňovaným 
zejména pro lidi, kteří předtím ne-
zažívali dostatečný pocit souná-
ležitosti, ať už v  rodině nebo jiné 
skupině. A  je to opět tento po-
cit sounáležitosti, který je klíčo-
vý v  období po ukončení užívání 
drog. Zotavení zdaleka neobnáší 
jen překonání absťáku a chutí na 
drogu, ale zejména nalezení no-
vých vztahů a místa v životě. 

Utajení před rodiči
Honza: „Rodiče to nevěděli, i když 
je možný, že máma trochu něco 
tušila. Oni si ale hlavně mysleli, že 
jsem blázen, že mám schizofre-
nii. Když jsem se vrátil z Ameriky, 

PŘíběh honzy s komentáŘem 
PaVla nePustila 

VyPravěč: honza (53)
Celé období, kdy Honza bral 
drogy, trvalo téměř 20 let, 
a  sahá do dob komunistické-
ho režimu. Začínal s  marihu-
anou a kokainem, hlavní dro-
gou pro něj byl ale pervitin. 
Kromě toho užíval lysohlávky, 
před rokem 1989 také trife-
nydyl a  benzodiazepiny. Po-
slední dávku pervitinu si vzal 
před 15 lety, nikdy se ale nelé-
čil ze závislosti. V současnos-
ti žije s manželkou v menším 
bytě, pobírá invalidní důchod, 
který mu byl přiznán už ve 
21 letech, přivydělává si bri-
gádami. Je dlouholetý prak-
tikující buddhista, v osobním 
kontaktu s  lamou Ole Nyda-
hlem. Má zdravotní a psychic-
ké potíže, mimo jiné deprese 
a tinnitu (šelest v uších), kvů-
li kterým užívá antidepresiva 
a léky na spaní.

dostal jsem rok a půl kriminálu za 
opuštění komunistického Česko-
slovenska. Advokát mi ale poradil, 
abych se zašil do blázince, abych 
nemusel jít do kriminálu. Tak-
že jsem šel k  psychiatrovi a  tam 
jsem mu namluvil, že mám halu-
cinace. On mi napsal paranoidní 
schizofrenii. Naši tomu věřili a  já 
jsem je v tom nechal. Ale nemám 
schizofrenii, mám čistý endogen-
ní deprese.“
Pavel: Užívání drog, závislos-
ti a  duševní potíže jsou propoje-
né nádoby. Současné uspořádání 
zdravotní, psychologické a  soci-
ální péče tomu ale neodpovídá. 
Když je někdo „zaškatulkován“ ja-
ko uživatel drog, nabízí se mu ji-
né možnosti než člověku s dušev-
ními problémy. Přitom řadě lidem 
s  duševním onemocněním jsou 
předepisovány léky, které se na 
černém trhu prodávají jako tvrdé 
drogy. A  naopak: mnoho uživate-
lů drog má problémy podobného 
charakteru jako lidé s  duševním 
onemocněním. Systém současné 
psychodiagnostiky a  psychiatrie 
tento stav spíše udržuje a  vytvá-
ří lidi s mnohočetnými diagnózami, 
a tím pádem i mnohočetnými stig-
maty. Na druhou stranu měl ale 
Honza alespoň možnost vybrat si 
tu diagnózu, která bude nejpřija-
telnější pro jeho vztah s mámou...

Před ukončením braní
Honza: „Ty poslední roky už byly 
takový utrpení, že kdybyste pře-
de mě postavil panáka s  kyseli-
nou sírovou a řekl mi, že mi to po-
může, tak to vypiju. Mně už bylo 
furt špatně. Ten perník mi už ne-
zabíral, tu drogu prostě po nějaké 
době vyčerpáte. Já jsem měl slo-
ní nohu, ledviny a  játra mi nefun-
govaly, už jsem normálně umíral. 
Podělával jsem se, počurával, ne-
byl jsem schopnej vylízt ven. A byl 
jsem úplně prázdnej. Neměl jsem 
žádný dobrý vzpomínky, měl jsem 
jenom špatný sny, vůbec jsem ne-
mohl spát, když jsem naspal hodi-
nu, byl jsem šťastnej. Na konci mě 

opustila manželka. Pak jsem se-
bral všechny prášky, co jsem měl 
doma, perník, rohypnoly, neuro-
leptika, a  všechno jsem do sebe 
naházel. Byl jsem tři dny na JIP 
a pak jsem se z toho vykřesal.“
Pavel: Zúžení světa na užívání 
pervitinu a velice omezený okruh 
vztahů a  aktivit vede k  riziku, že 
se člověk dříve nebo později do-
stane do slepé uličky, tak jak se 
to stalo Honzovi. Sebevražda je 
potom jednou z  cest, kterou lidé 
v podobné situaci zvažují nebo se 
po ní rozhodnou vydat. Honza mi 
ještě později řekl, že sanitku vola-
la máma, která se u něj náhodně 
zastavila. Pro mě je to ukázka to-
ho, jak zásadní úlohu mají rodinní 
příslušníci v krizových momentech, 
a to i přesto, že jsou v aktuálním 
životě už třeba nepříliš přítomní. 

zoTaVení s pomocí 
kamaráda a lamy oleho
Honza: „Už dva roky před tou se-
bevraždou jsem začal chodit do 
buddhistickýho společenství, kam 
mě dotáhl kamarád. Fakt dobrej 
kamarád, kterej nebral drogy, ale 
chodil za náma, nosil nám kníž-
ky. Jednou jsem jel do Vídně. Tam 
jsem poznal lamu Oleho a  u  něj 
jsem přijal buddhistický útočiště. 
Ole mě pak přivedl k  medita-
cím. Dělal jsem takový poklony,  

komentátor:  
PaVel nePustil (36)  

O užívání drog a závislosti se 
Pavel začal zajímat v  období 
dospívání. S legálními drogami 
má bohaté osobní zkušenosti, 
s  nelegálními okrajové. V  ces-
tě k pomáhání jej hodně ovliv-
nila zkušenost ze stáže v Psy-
chiatrické léčebně Červený 
Dvůr. Tam si uvědomil, že má 
blízko k  lidem, kteří si dlouho-
době mění stavy vědomí po-
mocí drog a že ho dost baví si 
s nimi povídat. Po vystudování 
sociální práce šel do Brna na 
psychologii a  začal pracovat 
v  neziskové organizaci Poda-
né ruce. Jezdil do vězení, vedl 
kontaktní centrum, spoluza-
kládal Poradenské centrum 
Pasáž. Přitom se zabýval té-
matem přirozeného zotavení, 
vedl rozhovory s 20 lidmi, kteří 
přestali brát pervitin bez jaké-
koliv odborné pomoci. Z jejich 
příběhů sepsal knihu s  ná-
zvem Bez léčby to jde. V  sou-
časnosti má soukromou tera-
peutickou a  supervizní praxi 
v Brně, je členem Spolku Nara-
tiv, píše pro Magazín Legaliza-
ce a  učí se žít rodinným živo-
tem s přítelkyní a dcerou.

Odchod 
z perníkovýho ráje
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třeba pět set poklon za sebou, 
někdy i  tisíc. Tričko na sobě jsem 
měl úplně ztvrdlý, jak jsem potil ty 
nečistoty. Jinak to ale bylo úplně 
bezbolestný. Po jedné hodně silné 
meditaci s  Olem mě přešla chuť 
na drogy. On mi zachránil život. 
Pomocí jeho rad a metod jsem se 
z toho dostal. Vždycky mi doporu-
čil, co mám dělat, pak jsme si psali 
e-maily, furt mi odepisoval. Man-
želka to prošla všechno se mnou.“
Pavel: Myslím, že v  této pasá-
ži Honza vystihuje zásadní prvky 
přirozeného zotavení. Podstatná 
je pro mě zmínka o  kamarádovi, 
který byl s  ním a  jeho skupinkou 
v kontaktu. Někdo takový se v pří-
bězích lidí, kterým se úspěšně po-
dařilo přestat s drogami, objevuje 
často a má velice důležitou úlohu 
v  procesu zotavování. Podobnou 
roli by myslím mohli mít (a často 
mají) i pracovníci nízkoprahových 
zařízení pro lidi užívající drogy. Po 
celou dobu rozhovoru ale Honza 
zdůrazňoval výsadní postavení la-
my Oleho a  buddhistického spo-
lečenství, které postupně vedlo 
k  znovuobnovení pocitu sounále-
žitosti, bez kterého by pro něj nej-
spíš nebylo možné žít dál bez per-
vitinu. Duchovní cesta, po které se 
vydal Honza, je jednou z možných. 
Druzí mohou tento pocit sounále-
žitosti nacházet ve vlastní rodině, 

v  zaměstnání, zájmových nebo ji-
ných aktivitách.

naPlnění prázdnoTy 
po drogách
Honza: „Na nějaký čas jsme se 
také odstěhovali. Ole radí jednu 
zásadní věc. Pokud berete dro-
gy, tak jste v  nějaké partě, a  po-
kud se chcete od drog udržet dál, 
musíte odejít. Tak jsme to uděla-
li a prospělo nám to. Po roce bylo 
ale manželce teskno, tak jsme to 
tam prodali a vrátili se.
V tom buddhistickým centru mám 
taky poradkyni, je hrozně fajn, 
úžasná, strašně chytrá. Já už tady 
kolikrát skomírám, napíšu jí, ona 
odpoví a zas mám dobrou náladu. 
A to bych doporučil každýmu, kdo 
přestane fetovat, protože pak má 
člověk problémy s negativní myslí.
Po těch drogách vám zbyde 
prázdnota a  vy jí musíte něčím 
zaplnit. Jinak jste v  háji. A  má-
te sklony si to dát. A  ta prázdno-
ta se nedá popsat. To je něco tak 
strašnýho. Nevidíte budoucnost, 
marně se snažíte vzpomenout si 
na nějakou příjemnou vzpomínku, 
to je úplně jako kdyby vás někdo 
vyprázdnil a strčil vám tam jenom 
depresi.“
Pavel: Tady Honza naznačuje ně-
které další podstatné prvky přiro-
zeného zotavení. Vzdálení se od li-

dí a prostředí spojeném s drogami 
se zdá být velice častou a účinnou 
cestou, i  když je možné jej urči-
tě dosáhnout i  jinak než odstěho-
váním. Zajímavé je také Honzovo 
udržování kontaktů a vazeb, které 
mají terapeutický charakter. Čas-
to to nemusí být oficiální tera-
peut nebo psycholog, a už vůbec 
ne zaměřený na drogy nebo závis-
losti, ale zkrátka někdo, kdo člo-
věku může pomoci se zvládáním 
běžného života. Prázdnota, o kte-
ré mluví Honza, už nemusí sou-
viset přímo s  dřívějším užíváním 
drog. Někdy je důležité v  dialogu 
s druhým nacházet souvislosti té-
to prázdnoty. Minimálně může být 
výsledkem to, že ta prázdnota bu-
de najednou snesitelnější.  

soUčasný vztah 
k perViTinu
Honza: „Každej si do života ne-
se ten dobrej benzín. Ale za je-
den trip ho spálí tolik, jako za půl 
roku, kdy si nevezme nic. Když si 
dáte pervitin, tak to vnitřní štěstí 
zkomprimujete do pár hodin, ale 
když si ho nedáte, tak to máte na 
tři měsíce.
Doba je ale tak tvrdá, že to lidi ne-
unesou, a tak berou drogy. Zajíma-
jí se jenom o peníze a  jdou hlava 
nehlava. Naši učitelé říkají, že z té-
to zeměkoule pomalu vyprchává 

láska. A  to vidíte, jak lidi sedí je-
nom u  notebooků a  facebooku, 
místo aby si spolu zašli do hos-
pody nebo na procházku. A člověk 
potřebuje lásku. Já mám to štěs-
tí, že mám manželku, se kterou se 
dodnes milujeme a jsme spolu 21 
let. A  nevyprchalo to. To je moje 
dobrá karma – moje manželka.“
Pavel: Moc mě potěšilo, když 
jsem od Honzy uslyšel tato slova. 
Užívání drog a závislost není pou-
ze problémem jednotlivců. Je to 
také výsledek uspořádání společ-
nosti, souvisí s kulturou a hodno-
tami, které jednotlivce přesahují. 
Ačkoliv k užívání drog dochází ve 
všech historicky známých kultu-
rách, zdaleka ne ve všech zname-
nalo problém. Obecně by se da-
lo říci, že tam, kde se klade velký 
důraz na vzájemné vztahy a  ko-
munitní soudržnost, se závislost 
objevuje minimálně. V dnešní glo-
balizované společnosti se ale vět-
ší důraz klade na individuální se-
beprosazení, což vede spíše ke 
konkurenčnímu boji než ke  vzá-
jemné soudržnosti a lásce. Ulpívá-
ní na látkách poskytujících útěchu 
a úlevu nebo dodávajících energii 
je potom přirozeným důsledkem 
tohoto stavu. Honza je ale důka-
zem toho, že se dají i  v  této spo-
lečnosti nacházet ostrůvky, kde 
život plyne jinak. 

B
eru drogy, pervitin, asi 25 let. To je hroz-
ný. Beru už moc dlouho a je to pro mě těž-
ký přestat brát…Od 30 let do 40, ani nevím, 
kde to je. Je mi 46 let, mně to uteklo, mně to 

zdrhlo! Na perníku mám kolikrát pocit, že mi ně-
kdo ukradl den. To tě všechno baví, jsi schopnej 
bejt zaseklej na něčem třeba dvě hodiny, to je až 
úplně dětinský. Jednou to zkusíš… pak si řekneš 
tak ještě a ještě, a najednou je z toho tolik let. 
S vlastními rodiči jsem měl nádherný vztah, mě-
li mě pozdě, táta mi umřel v 17, pocházím z 10 dětí. 
Učil jsem se na elektromechanika a obráběče ko-
vů, pracoval jsem jako dělník. Mám dvě děti, dvě 
krásný dcery. Ta starší se mnou nějak komuniku-
je, ale ta mladší ne. Děcka chcou mít rodiče a ne-
jsou zvědavý na tohle. S  partnerkou už jsme si 
nerozuměli, ženská si tě musí trochu vážit, a proč 
by si tě měla vážit, když víš co… Kdybych to mohl 
vrátit! Já jsem seděl šest měsíců… Vzal jsem trest 
za partnerku na sebe, aby byla s dětma a ty nešly 
do děcáku. Nejdřív jsem dostal 4 měsíce, ale proto, 
že jsem nenastoupil, dostal jsem další dva měsíce 
navíc. Vrátil jsem se z basy a myslel jsem si, že to 
bude dobrý, ale bylo to naopak. Bylo to zbytečný… 
Ona to nedávala a děti šly do děcáku. Nakonec šla 
na léčení a dostala děti zpátky. Dává to už 2 roky 
v pohodě. Já jsem to prostě nedal, moje partnerka 
to dala. Už jsem se kvůli tomu nabrečel dost, kvůli 
dětem a tak… Na ulici jsem už 6 let. Na ulici jsem 
se dostal proto, že jsem to nezvládl. Přišel jsem 
z vězení, to mi bylo 30. Byl jsem čistej, nebral jsem 
celou dobu, co jsem tam byl. Teď už nemám proč, 
na co přestat. Přespávám tak různě, pod mostem, 
na squatech, u kamaráda. 
Chodím do káčka. Jsem tam víc než doma. 
I když já vlastně nejsem nikde doma… Byl sem 8 

měsíců úplně bez příjmů, žil jsem z kontíků, hlavně 
u supermarketů, kde vyhazují věci, co mají projít. 
Lidi se tady k lidem bez domova chovají fajn, berou 
mě. Už jsem tady taková legenda. Dřív jsem si 
myslel, že mně se to nikdy nemůže stát, dostat 
se na ulici a nemít domov. Trošku jsem byl i na-
myšlenej. Na ulici je to svobodný a zároveň sva-
zující. Svazující v tom, že nemáš co, nemáš pro co 
a nemáš na co a pomalu jdeš dolů. Nemusíš nic. 
Nikde nejseš, nikam nepatříš. Mám z toho strach, 
mám depky, popadá mě panika. Já jsem měl dřív 
všechno a teď nemám nic. Jak k tomu mohlo dojít? 
Drogy, drogy no… Já bych byl vděčnej za to, kdy-
bych měl něco. Takový to, jdeš do práce a  tak… 
Nejvíc mi chybí „být doma“. Jakmile nebydlíš, 
tak je to na nic. Už jenom to, že máš klíče. Já 
nemám žádný klíče, od čeho taky…? Kdybych 
to mohl vrátit do doby před tím, než jsem bral, 
tak bych to vrátil. Učil bych se, pořád bych četl, 
abych tedy něco byl. Kdybych si mohl vybrat ně-
jakou školu nebo zaměstnání a vrátil bych se do 
dětství, tak bych chtěl hodně cestovat, být nějaký 
manažer. Chtěl bych mít rodinu, dobrý peníze, mít 
auto, nepřemýšlel bych, kolik to auto žere. Do bu-
doucna bych chtěl změnit všechno, začít normál-
ně žít. Kvůli někomu bych to dokázal. Chtěl bych 
mít ještě dítě s někým, kdo by mě chápal. Já se po-
třebuju začlenit. Chtěl bych si najít práci. Takhle už 
mě to nebaví. Rád bych dělal třeba někde u pásu. 
Mám nějaké dluhy, ale i  tak bych chtěl dělat. Ale 
ze squatu se chodí hodně blbě do práce. Teď ani 
ty zuby nemám, nemůžu se ani zasmát. Ale chtěl 
bych chodit do práce, chtěl bych to zkusit. 

Rozhovor s panem P. vznikl v Kontaktním 
centru ve Znojmě, které zřizuje Společnost 
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spánku, bolesti hlavy a  svalů, ex-
trémní úzkost, zmatenost, podráž-
děnost, halucinace, přecitlivělost na 
světlo, hluk a tělesný kontakt. 

rizikoVé chování
Pokud užíváte Rivotril dlouhodobě ne-
bo ve velkých dávkách, mohou se obje-
vit problémy s výslovností a chůzí ne-
bo mimovolní pohyby očních bulv, což 
může výrazně komplikovat mezilidský 
kontakt. Kvůli problémům s koordina-
cí může docházet k  různým pádům 
a úrazům. A jak už bylo výše zmíněno, 
Rivotril může způsobit „okno“, podpo-
řit sebevražedné tendence a v kombi-
naci s jinými drogami způsobit předáv-
kování nebo bad trip (horor trip).

riVoTril U TěhoTných 
a kojících
Pokud je Rivotril podáván ve třetím 
trimestru nebo při porodu, může se 
u  novorozence objevit nepravidelný 
srdeční rytmus. Ten může mít za ná-
sledek mimo jiné nižší tělesnou tep-
lotu a  útlum dechu u  dítěte. Účin-
ná látka Rivotrilu přechází v  malém 
množství i do mateřského mléka, pro-
to není dovoleno ani kojení. 

harm reduction (rady)
Nekombinujte a  neužívejte příliš 

velké dávky (viz inforámečky).

Zvažte, jak lék užijete, nejvhod-
nější je jeho užití dle návodu. Pama-
tujte, že injekční aplikace je nejvíce ri-
zikový způsob braní drog.

Pokud jste Rivotril delší dobu ne-
měli, rozdělte si svoji obvyklou dávku 
na několik částí. Aplikujte si ho po-
stupně a mezi jednotlivými dávkami 
dostatečně dlouho vyčkejte.

Ptejte se ostatních na jejich zkuše-
nosti s Rivotrilem a co se jim osvědčilo.

Zvažte, v jaké jste teď kondici - ja-
ký máte zdravotní stav, co už máte za 
sebou za nemoci a  jakými stále trpí-
te… Pamatujte, že těm, co se v životě 
už jednou předávkovali, se to může 
stát znovu. Jsou předávkováním do-
konce ještě ohroženější, než ti, co ho 
nezažili.  

Vždy někomu řekněte, kolik jste si 
Rivotrilů vzali, a požádejte ho, aby na 
vás v případě potřeby dohlédl. Neber-
te raději nikdy o samotě. Nikdo vám 
nepomůže, až to s nimi přeženete.

Rivotril vysazujte postupně pro-
střednictvím pomalého snižování 
denní dávky. Pokud to neuděláte 
a vysadíte ho ze dne na den, mohly by 
přijít po 30 až 40 hodinách abstinenč-
ní příznaky.

Pavlína Kubečková a Petra Krumposová,  
Terénní program Ulice 

Plzeň, www.ulice-plzen.com

Míchání Rivotrilu s léky,  
nelegálníMi drOgaMi a alkoholem

Rivotril a  opioidy (heroin, metadon, Subutex, Vendal, 
morfin, fentanylové náplasti, Tramal): Tato  kombinace je 
velmi nebezpečná. Zvýší se účinky Rivotrilu, což může vést 
až k úplnému útlumu vědomí, dechu nebo srdce.

Rivotril a alkohol (pivo, ví-
no, rum): Tato kombinace je 
velmi nebezpečná. Zvýší se 
účinky Rivotrilu, což může 
vést až k  úplnému útlumu 
vědomí, dechu nebo srdce.

Rivotril a  stimulační 
drogy (pervitin, amfetami-
ny, kokain, extáze): Obec-
ně lze říci, že pokud kombi-
nujete dvě drogy, potažmo 
léky, riskujete, že se pře-
dávkujete buď jednou, ne-
bo druhou látkou.

co je riVoTril VlasTně zaČ?
Jde o  injekční roztok, tablety ne-
bo kapky, jež spadají do skupiny 
tzv. dlouhodobě působících ben-
zodiazepinů. Účinnou látkou u Ri-
votrilu je clonazepamum. Měl by 
se používat při léčbě epileptických 
záchvatů a  panických poruch. Ri-
votril působí na centrální nervo-
vý systém. Má zklidňující, tlumi-
vé účinky, uvolňuje svaly a působí 
proti křečím a  úzkostem. Při jeho 
užívání se může objevit amnézie, 
jednoduše řečeno „okno“, kdy si 
nepamatujete, co jste po požití Ri-
votrilu dělali. Pokud se předávku-
jete, hrozí vám kóma. To může tr-
vat i několik hodin.
Na  Rivotrilu vzniká závislost. Je-
ho vysazení by tak mělo probíhat 
prostřednictvím postupného sni-
žování dávky. Účinky mohou mírně 
podpořit sebevražedné tendence, 

a to hlavně u osob, které jsou de-
presivní či mají sebevražedné my-
šlenky. Lék také výrazně ovlivňu-
je dechovou soustavu, proto by 
ho neměli užívat lidé, kteří trpí ně-
jakým onemocněním plic, užívají 
opioidy nebo pijí alkohol. 
Rivotril lze zakoupit v  lékárně vý-
hradně na lékařský předpis. Prodá-
vá se ve třech formách – ve formě 
injekčního roztoku, tablet a kapek. 
I když na něj přispívá zdravotní po-
jišťovna, hradí se za něj doplatek. 

orientaČní doPlatky
 u injekčního roztoku uhradíte za 
5 ks ampulí velkých 1 ml 10 Kč
 u tablet o síle 0,5 mg zaplatíte 
za 50 tablet 31 Kč 
 u tablet o síle 2 mg uhradíte za 
30 tablet 13 Kč 
 u kapek zaplatíte za jednu 10 ml 
lahvičku 29 Kč

jen Pod lékaŘským 
dohledem !!! 
Rivotril byste měli brát výhradně 
pod lékařským dohledem. Hrozí 
totiž mnohá rizika, jako jsou úrazy, 
sebevražedné tendence či vznik 
závislosti…

záVislosT na riVoTrilU
Na vznik psychické a  fyzické zá-
vislosti má vliv množství a  délka 
užívání léku. Čím déle Rivotril uží-
váte, příp. čím větší dávky bere-
te, tím větší je pravděpodobnost, 
že se u vás závislost projeví. Může 
vzniknout již po krátké době uží-
vání. 
Pokud Rivotril náhle vysadíte, zá-
vislost se projeví prostřednictvím 
abstinenčních příznaků. Mezi ně 
patří např. třes, epileptické zá-
chvaty, necitlivost a brnění konče-
tin, celkový neklid, pocení, poruchy 

POkud riVOtril 
kOmbinujete…

Všeho s  mírou! Užívejte 
obě látky v menším množství, 
než kdybyste je brali samo-
statně.

Přemýšlejte o  tom, jakým 
způsobem látky užijete - nej-
prve spolkněte Rivotril a  až 
potom, co začne působit, si 
dopřejte dle svých pocitů ji-
nou látku injekčně nebo kou-
řením. Jde o  to, že lék se po 
spolknutí nejdřív v  těle chvíli 
zpracovává, než dojde k poža-
dovanému účinku. Zatímco 
látky, co jsou aplikovány in-
jekčně nebo kouřením, účin-
kují okamžitě. 

U  kombinace s  alkoholem 
se také doporučuje nejprve 
spolknout lék a  až pak začít 
pít alkohol – lépe se tím udrží 
kontrola nad množstvím uži-
tých látek.

Zvolte si dopředu, kolik 
a  čeho užijete. Dodržte to! 
Zbytek si raději schovejte na 
bezpečné místo, abyste k ně-
mu nemohli.

lék určený k léčbě ePilePtických záchvatů a panických porUch…
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Představa nastoupení 
léčby závislosti vyvolává 
u některých lidí, kteří 
berou drogy, negativní 
emoce. Co na to říkáte? 
Rozumím tomu. Jít do léčby není 
jednoduché. Je velký nárok, vel-
ká změna v životě. Chce to velkou 
odvahu. Lidé, kteří jdou do léč-
by, jsou respektu hodní, vážím si 
jich. Pokoušejí se radikálně změ-
nit svůj život. Jít třeba do léčby na 
rok je odvážný krok. Nevím, zda se 
čtenáři hodně nerozčílí nad hypo-
tézou, že negativní emoce ohled-
ně léčby mohou souviset se stra-
chem.  Může to být strach, že tu 
změnu nedokážou, že v  léčbě 
nebudou přijatí, respektovaní 
ostatními. Mohou se bát, že po 
léčbě to již nebudou oni. Ale opak 
je cílem. Léčba má být o  tom, že 
poznají své silné stránky, rozvi-
nou je a naučí se zacházet se svý-
mi slabými stránkami.

Často zaznívají kritické hlasy 
k léčebnám, někomu mohou 
evokovat vězení, člověk 
tam spoustu věcí nesmí…

Připouštím, že některá detoxi-
fikační oddělení jsou zaměřena 
hlavně na překonávání abstinenč-
ního syndromu. To hlavní je, že zde 
je k  dispozici pomoc pro případ-
né stavy ohrožující život. Starají 
se jen o zásadní biologické potře-
by, ale není to příjemné prostředí. 
Navíc lidé celou dobu berou dro-
gy, aby jim nebylo blbě, a teď jim je 
fakt blbě, a to musí překonat. 
Ano, v  léčbě jsou lidé omeze-
ní na svých právech. Vymění ab-
solutní svobodu za nějaká vněj-
ší omezení. I když s tou absolutní 
svobodou… když propadnu závis-
losti, tak to také není úplně svo-
boda, protože pořád musím shá-
nět peníze či dělat jiné věci, které 
se mi příčí, abych se dostal k dro-
ze. Nicméně největším cílem léč-
by je najít svoji vnitřní svobodu. 
Zažili jsme to za komunistů, kdy 
vnější svoboda byla velmi omeze-
ná, ale vnitřně jsme se necítili být 
nesvobodní, vytvářeli jsme ma-
lá společenství, kde šlo mnoho 
věcí – žít svobodně, mluvit svo-
bodně. Ta omezená vnější svobo-
da je něco, co musí člověk vložit, 

aby získal vnitřní. A každý si mů-
že dle své situace vybrat. Někdo 
může zkusit abstinovat po krát-
kém detoxu, někdo zvolí krát-
kou šestitýdenní léčbu. Ten, kdo 
má bezpečné zázemí, může vy-
užít ambulantní léčbu. A někdo, 
kdo potřebuje více času na po-
rozumění sobě, zvolí rok v tera-
peutické komunitě. Mohu si zvo-
lit, kolik chci do toho investovat.
Ještě bych chtěla zdůraznit, že 
nedokončit léčbu není ostuda, 
ani to neznamená, že není mož-
né znovu přijít, zkusit třeba ně-
co jiného...

Proč je vlastně v léčbě, 
např. v terapeutických 
komunitách, tolik 
zákazů a omezení, např. 
zákaz sexu s ostatními 
členy komunity?
Ta omezení mají dvě funkce. 
První je, aby se člověk věno-
val se sám sobě. Jakmile má 
sex s někým v léčebném za-
řízení, tak se nevěnuje sám 
sobě. Podotýkám, že mimo, 
např. na výjezdu, může mít 

kolik sexu chce a  je schopen 
si domluvit. Jinak mám také 
zkušenost, že lidé se závis-
lostí na drogách často ma-
jí ohledně sexu dost obrácené 
návyky. Se sexem je to totiž 
tak, že „normální“ je mít nej-
dřív vztah a pak sex, a ne ob-
ráceně… Že nespím s každým, 
koho vidím, že si svého partne-
ra vybírám. A  ta druhá funkce 
omezení je vytvoření či zvnitř-
nění pravidel pro budoucí bez-
pečný život. 

Vidíte tedy nějaká rizika, 
když se někdo rozhodne 
abstinovat bez léčby? 
Tak rizika hrozí určitě někomu, 
kdo by se chtěl svépomocně de-
toxifikovat, a  má přitom špat-
ný zdravotní stav. Například to-
mu, kdo ve velké míře užívá 
alkohol, hrozí delirium. Ve zvý-
šeném ohrožení jsou lidé závislí 
na více látkách, či ti, co mají epi-
lepsii. Při vysazování benzodia-
zepinů mohou hrozit epileptické 
záchvaty. Zároveň určitě nepopí-
rám, že řada lidí zvládne vysni-
žovat či přestat užívat drogy bez 
odborné pomoci. Většina lidí má 
za sebou zkušenost, že zkusila 

vyabstinovat, často to zvládli, ale 
neudrželi. 
Velmi často léčbu nepotřebují li-
dé, kteří berou drogy ze zábavy či 
zvědavosti. Ti mnohdy nezůsta-
nou závislí, daří se jim zotavit se 
svépomocně. Léčbu může potře-
bovat někdo, kdo nese větší zátěž. 
Lidé, kteří se nemají rádi. Ti, co si 
nesou z domova hrozná traumata. 
Co je časté, že jim v dětství zemřel 
jeden z rodičů a oni se s tím neu-
mí srovnat. Zažili velmi nepříjem-
nou šikanu. Pochybují o tom, že je 
mají rodiče dostatečně rádi.
Potkávám se ale ještě s  jedním 
problémem. Někdo si myslí „Já po-
třebuju jen abstinovat“. Ale poté, 
co se mu to podaří, v  praxi jeho 
života to nenaplní jeho očekává-
ní. Může se stát, že člověk sám 
abstinuje, ale časem zjistí, že 
je nespokojený, že to není ono, 
a pak by měl jít za nějakým dal-
ším sebepoznáním, např. v  psy-
choterapii. Části lidí by pomohlo 
navštívit psychiatra, protože ma-
jí deprese nebo úzkosti a pomohla 
by jim léčba těchto nemocí. 
Někdy se může stát, a to i po léč-
bě, že závislost na droze je jen na-
hrazena závislostí na něčem ji-
ném. Například člověk je závislý na 

partnerovi, alkoholu, hraní. Proces 
úzdravy není dokončený, a on si to 
saturuje prostřednictvím něčeho 
jiného než drogy. 

Co jsou důležité faktory 
zbavování se závislosti 
na drogách?  
Důležitý je osobní růst, porozumě-
ní tomu, jaké drogy funkci v živo-
tě mají a plní. To je nejpodstatněj-
ší část té léčby. Pak lze závislost 
překročit.

Může druh drogy, kterou beru, 
reagovat na určitou nenapl-
něnou potřebu zevnitř? Např. 
pervitin berou ti, co potřebují 
posílit ego? 
To je hodně zjednodušené. Ale 
je skutečně pravděpodobněj-
ší, že ten, kdo sám sobě nevě-
ří, sáhne po budivé látce, a ten, 
kdo má trápení, tak po látce tiší-
cí bolest. Halucinogeny pak mo-
hou být zajímavé pro ty, kteří ma-
jí krizi smyslu. Ale důvody mohou 
být i jiné, např. zeměpisné. Opiáty 
se berou častěji jihu a stimulan-
ty na severu. A je to logické. Dát 
si stimulant ve vedru a lítat je ší-
lený, a naopak v chladu se musíš 
nakopnout k pohybu. 

Loni oslavila terapeutická 
komunita Němčice (nyní 
sídlící v Heřmani) 25 
let. Jak je úspěšná?   
Prošlo jí kolem tisíce lidí za tu do-
bu. Polovina z  nich léčbu ukon-
čí. Čtvrtina lidí je na tom prokaza-
telně dobře, dávají o sobě zprávy 
(a nebo naopak nedávají).  

Někomu může připadat 
komunita jako pracovní tábor… 
Komunita má naučit pracovat, 
člověk se „bohužel“ musí živit 
prací. Člověk tam pracuje pro se-
be, co uvaří, to sní, co vypěstuje, 
to sní, co si neuklidí, o to zakop-
ne.  Ale kdyby to byl jen pracov-
ní tábor, to by bylo špatný. Je to 
společenství. Komunita není pro 
lidi, kteří netouží po tom „běž-
ně fungovat ve společnosti“. Ko-
munita je pro ty, kteří by chtěli 
„obyčejný život“ – rodinu, part-
nera, děti, práci, koníčky… Sou-
částí je obnova vztahů s rodinou 
či blízkými. V  léčbě je to stejně 
důležitý, jako v úzdravě bez léč-
by. Ty vztahy jsou rozbitý, tak se 
na tom pracuje. Musí si odpustit 
a tak… 

Díky za rozhovor
ALA

Jít do léčby cHce odvahu Paedr. martina Richterová 
Těmínová je adiktoložka 
a psychoterapeutka. V roce 
1990 založila sdružení sAnanim, 
které se věnuje prevenci 
a léčbě závislostí. Dosud je jeho 
odbornou ředitelkou. Jak se 
dívá na negativní postoj k léčbě 
závislosti? 
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Pokud máte problémy s  chronic-
kou zácpou, je vždy lepší začít 
objemovými, přírodními laxativy. 
V  případě, že vám nebudou zabí-
rat, pak pozvolna přecházet k os-
motickým laxativům, a až na úpl-
ném konci, kdy se již všechno zdá 
beznadějné, vyzkoušet laxativa 
dráždivá. 
Dráždivá laxativa jsou sice funkční, 
ale zároveň nebezpečná! Obzvláš-
tě pak list senny a  Guttalax. Jejich 
užívání bychom měli vždy konzul-
tovat s  lékařem. Mohou vám způ-
sobit vážné obtíže v podobě poško-
zení trávicího traktu včetně střevní 

sliznice. Váš problém to tak může 
jen zhoršit!
Nejlepší a nejméně rizikový recept 
na léčbu a prevenci zácpy:

Přísně dodržovat pitný režim – 
denně přijímat 2–4 litry vody.

Konzumovat potraviny s vysokým 
obsahem vlákniny – nejlépe čerstvé 
ovoce a zeleninu – například: řapíka-
tý celer, celozrnné pečivo, švestky, 
jablka, fíky, čočku, fazole…

Mít i pravidelný pohyb, což 
obvykle ale nebývá váš pro-
blém. Nu a samozřejmě v  ideál-
ním případě také… nebrat opiáty.

{Hana}

Lékům určeným k  léčbě zácpy se 
odborně říká laxativa. Jsou to látky 
urychlující střevní pasáž a navozující 
defekaci, neboli vyprázdnění. Laxa-
tiv je samozřejmě více druhů:

 OBJeMOVá LAxATiVA  - látky zvět-
šující objem stolice, zvětší se tlak na 

střevní stěnu a posílí se defekační re-
flex; jsou vhodné na chronické zácpy, 
pro vážně nemocné, těhotné i  kojící 
ženy.

 OSMOTiCKá LAxATiVA  – látky, kte-
ré na sebe vážou vodu, a tak podpo-
rují střevo ke zvýšené činnosti.

 KONTAKTNí,  
 DRážDiVá LAxATiVA  
– látky působící přímo na střev-
ní buňky, dráždí je k větší pohybli-
vosti; při vysokých dávkách dochází 
i ke křečím. Jsou vhodné na krátko-
dobé obtíže, příp. před vyšetřením 
střev (kolonoskopie).

V pokračování článku 
o zácpě vám přinášíme 

praktický přehled 
léčiv, jimiž se dá tento 

nepříjemný stav zlepšit 
či alespoň zmírnit. 

Léčivo Použití Přibližná Cena Rizika

PSYLLiUM Rozpustná vláknina jitrocele indického. Naprosto přírodní záležitost. 
1–2 čajové lžičky rozpustit ve vodě ráno, večer, či ráno i večer. 120 Kč Žádná, je ale třeba přijímat více tekutin (vody).

LePiCOL Obsahuje psylium + probiotika. 1 lžička 2× denně. 230 Kč Žádná, je ale třeba přijímat více tekutin (vody).

TRiPHALA BiO
Ajurvédská medicína; čajový odvar nebo tablety. Jedná se o směs 3 ty-
pů ovoce. Užívání 1–2 čajové lžičky ráno nebo před spaním. Účinek se 
dostaví až v dlouhodobějším horizontu. 

150 Kč Žádná 

LAKTULÓZA Sirup; nejlépe 1 lžička ráno při snídani; efekt se může projevit až za ně-
kolik dní. 150 Kč Mírná bolest břicha a plynatost, případně mírný průjem při vy-

sokých dávkách. 

GLYCeROL 
(GLYCeRiNOVÉ  
ČíPKY)

Čípky, které se zavádí do konečníku; využívají se u krátkodobé i dlou-
hodobé zácpy; vhodné pro těhotné a kojící ženy; přípravek vyvolá vy-
prázdnění do 20 min.

80 Kč
Není vhodné pro lidi s krvácejícími hemoroidy. Může způsobit 
zarudnutí v okolí konečníku. Nesmí se užívat déle jak 1-2 týdny, 
jinak vzniká návyk!!!

SeNNOVÝ ČAJ Čaj z listu senny; 1 nálevový sáček se nechá louhovat 15 min, obvykle 
před spaním; účinek se dostaví za 8–12 hodin.  40 Kč Křečovité bolesti břicha. Ztráta vody a minerálů. Vysoce návy-

kový, dlouhodobé užívání vede k poruchám mobility střev!!!

FRUCTOLAx Ovocné kostky; obsahuje dřeň projímavého ovoce; 1–2 kostky denně; je 
vhodný pro těhotné a kojící ženy. 200 Kč Návykový, dlouhodobé užívání vede k  poruchám mobility 

střev!!!

GUTTALAx Kapky nebo tablety; obvykle 10–20 kapek denně, večer, před spaním, 
účinek nastupuje za 8–12 hodin. Užívá se max. 2 týdny. 140 Kč

Křečovité bolesti břicha, poškození střevní sliznice.
Vysoké dávky můžou způsobit chronický průjem, významnou 
ztrátu vody a minerálů. Vysoce návykový, dlouhodobé užívání 
vede k poruchám mobility střev!!!

zácpa: přehled léčiv 
legendární čTyřnohý celník 
max jde do penze!

V 
tomto dílu pravidelné rubriky o psím 

životě jsme se rozhodli napsat o labradorovi 
Maxovi, který po celý svůj psí dospělý život věrně 

sloužil u celní správy. Max byl ve své práci jedinečný. 
Specializoval se totiž na vyhledávání pervitinu 

a následně i na léky s obsahem pseudoefedrinu.
Max dokázal během jediného roku vyhledat šest 
samopalů, deset tisíc nábojů a desítky kilogramů 
drog. Max byl dokonce rychlejší než české zákony 

a pomáhal je měnit. Jako první totiž začal před 
lety „hlásit“ léky s pseudoefedrinem na výrobu 

pervitinu. Teprve později začali poslanci uvažovat 
o regulaci jejich prodeje. Loni se mu dokonce povedl 

rekord – našel 70 tisíc tablet na jeden zátah.
Nyní si už může Max začít užívat klidného 

důchodu na dvorku u svého psovoda. Na jeho 
místo nastoupí pes Remi, jenž byl zachráněn 

během razie na pěstitele marihuany. 

       {Hana a ceskatelevize.cz}
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PražSké kontejnery na „šPínu“
Máš po kapsách použité stříkačky a výměnný 
servis není dostupný? Neváhej použít kontej-
nery FIXPOINT, které jsou pro tento případ 
určené. Mysli na sebe! Sám se můžeš po-
ranit o své jehly. Mysli na své okolí plné 
nenechavých dětských rukou. 

Program Fixpoint  provozuje speciální bezpeč-
nostní kontejnery určené k  likvidaci injekčního 
materiálu. Jsou obsluhovány (vybírány) pracovní-
ky programu jednou za 48 hodin. Pracovníci se 
rekrutují z  řad uživatelů drog. Zřizovatelem pro-
gramu je společnost Progressive, která také zři-
zuje KC Stage 5.  

 Hozením stříkačky 
do kontejneru chráníš 
společnost 
a  zmírňuješ 
předsudky vůči lidem,  
kteří užívají drogy.

{Simona a Honza,  
Progressive}

Vyřazení z pracáku
Občas se to stane, člověku 

to nevyjde, a  nepřijde se 
v  určeném termínu hlásit 
na pracák. Pokud nedoloží 

omluvu, tak tím z jeho strany dojde 
k porušení pravidel a následkem je 
vyřazení z pracáku. Důvodů pro vy-
řazení je více – obecně jde o špat-
nou spolupráci s  úřadem (odmít-
nutí nabídnuté práce, rekvalifikace 
apod.).

Když jsi vyřazený z pracáku, nemáš 
nárok na obvyklé sociální dávky 
(nárok na dávky vznikne buď po-
kud jsi na pracáku, anebo pokud 
máš práci, ale tvůj příjem nedosa-
huje určité hranice, takže by ti tře-
ba nevycházely peníze na bydlení). 

Další věc, kterou vyřazení ovlivní, 
je zdravotní pojištění.  Pokud nejsi 
na pracáku, nebo nepracuješ, je 
placení pojištění na tobě. 
V následujících odstavcích 
se podíváme, jak je mož-
né tyto problémy řešit.

Jednou z  možností je na-
jít si práci, a tím si za-
jistit příjem i  za-
placené pojištění. 
Když jsme u  té 
práce, někoho ob-
čas napadne jed-
noduché řešení – nechat se na 
pár dní zaměstnat, tím přeru-
šit bludný kruh vyřazení, pak prá-
ci ukončit a  jít zpět na pracák. 

V  jednoduchých řešeních se může 
skrývat zrada, a je to tak i tady, na 
pracák tě znovu zapíšou až po vy-

pršení celé doby vyřazení.

Sehnat si narychlo práci se 
z  různých důvodů nemusí po-
dařit, naštěstí jsou v  záloze 

další možnosti. Můžeš zku-
sit požádat si o  dávku 

mimořádné okamžité 
pomoci (MOP). O  tuto 

dávku (2200 Kč) mů-
žeš požádat opako-

vaně každý měsíc, 
po dobu, kdy jsi 
kvůli vyřazení bez 

příjmů. Na dávku není automatický 
nárok, záleží, jak úředníci posoudí 

tvou situaci (může to být ovlivněno 
třeba tím, že jsi na sociálce vedený 
společně s  někým, kdo má příjem).  
S  potvrzením o  přiznání dávky 
můžeš navíc zajít na pojišťovnu 
a  domluvit se, aby ti nenarůstal 
dluh na pojištění.

Zákony a  pravidla týkající se soci-
álky a pojištění můžou být spletité 
a  nepřehledné. Vzhledem k  ome-
zenému prostoru zde není mož-
né popsat všechny číhající situace 
a  jejich řešení. Pokud si nevíš ra-
dy, zkus kontaktovat teréňáky nebo 
káčkaře, určitě ti rádi poradí.

Honza, Terénní program  
a Kontaktní centrum Darmoděj 

Jeseník

 

Progressive o.p.s.,  

www.progressiVe-os.cz 

adresa programU Fixpoint: 

kontakTní a poradenské 

cenTrUm závislostí stage 5 

mahenoVa 4, 150 00 Praha 5

tel.: 257 217 871, 

605 319 926

Kontejnery jsou na uživatelsky exponovaných místech:

Praha 1
 Vrchlického sady i. (v blízkosti budovy nádražní haly)
 Vrchlického sady ii. (u sanitky SANANIM)
 Čelakovského sady

Praha 3
 Viktorka žižkov (u trafostanice pod hlavní tribunou)

 Kostnické náměstí (u trafostanice)
 Cyklostezka pod Vítkovem i. 
(u druhé lavičky u můstku nad 
ulicí Husitská)
 Cyklostezka pod Vítkovem ii. 
(nad Karlínským tunelem)

Praha 5
  Mrázovka (na schodech z parku 
Mrázovka do ulice Na Zatlance)
 Santoška (nad ústím tunelu 
Mrázovka na ulici Radlickou)
 Na Knížecí (autobusové nádraží, 
metro B)
  Sacré Coeur (Anděl, za lávkou 
u Tesca)

 Drtinova (pod Stanicí 
přírodovědců DDM)

 Portheimka (ve vzdálenější části parku „Hlubák“)
  Stage 5 (Mahenova 4)

Praha 7
 Plynární (travnatá plocha mezi klubem Cross a metrem Nádraží Holešovice)

Pracovní reSocializace uživatelů 
návykových látek 

jaké jsoU dopady vyřazení 
z eVidence ÚřadU práce? 
jak získaT dávku mimořádné 
hmoTné pomoci? 
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drogový bulvár

k–ceNTrum SaNanim
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 283 872 186, 
605 240 501, So–Po 
13–20, Út–Pá 9–20

k–ceNTrum dRoP iN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

k–ceNTrum StAGe 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926
Po–Út 13–18
St–Pá 10–18

k–ceNTrum BRNO
Vídeňská 3, tel.: 543 
249 343, 775 889 919,
Po–Pá 10–16, první
středy v měsíci zavřeno

k–ceNTrum JiHlAVA
U Větrníku 862/17

tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

k–ceNTrum
ČeSké BudĚJOVice
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

k–ceNTrum
HRAdeC králOVé
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

k–ceNTrum
karloVY VarY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,  
773 140 022
Po–Pá 7.30–12, 13–16.00

k–ceNTrum liBereC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,

775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

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

k–ceNTrum oStrAVA
Zengrova 69, Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

k–ceNTrum
PardUBiCe
Češkova 2701
tel.: 466 265 207
Po–Pá 9–18

k–ceNTrum  
cPPT PlZeŇ
Havířská 11
tel.: 377 421 374,  

731 522 288
PO, ST, PÁ 9:30–18:00, 
ÚT 10:00–18:00

k-ceNTrum  
POinT 14 PlZeŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8.00–16.00

k–ceNTrum  
ÚStí nAd lAbem
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 211 483,  
475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

k–ceNTrum Zlín
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540
Po, St 8.30–12 a 13-18
Út, Čt, Pá 8.30–12  
a 13-16

k–ceNTrum  
MlAdá BoleSlaV
Ptácká 162
tel.: 326 303 467
Po, St, Čt, Pá 10–17,  
Út 12–17

k–ceNTrum kOlín
Kutnohorská 17
tel.: 777 847 071 
Po, St, Pá 9–18

k–ceNTrum BeNeŠoV
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
Po–Pá 8–17

k–ceNTrum PŘíBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po–Pá 9–17

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

TP no BiohAZARD 
PRoGreSsiVe
Po 9.30–14 
Út  11.00- 15:30
St, So, Ne 15–19.30
Čt 16–20.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8
tel.: 605 883 994
Praha 4, 11, 14
tel.: 732 898 829

StreetWOrK drOP in
tel.: 731 315 214
Po–Pá 12–17
centrum, Praha 3, 6, 
8, 9, 10, 12, Libuš
Po, St, Čt 21–23 
So, Ne 14–16 centrum

kontakTní cenTra v krajských měsTech.
Možnost výměny i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktním centrech je možná v řadě měst na celém 
území čR. Kontakty na lokální terény a KC najdete na 

www.drogy-info.cz v Mapě pomoci nebo na  
www.drogy.net/databaze-kontaktu

 Terénní 
programy 
v praze

k-cenTra  
ve středních 

Čechách

Slušná zhulenecká paranoia 
stála svobodu dva pašeráky v USA. V autě nalo-
ženém marihuanou pojali podezření, že jsou ob-
klíčeni a co nevidět na ně vyskočí tajní agenti. Své 
nekalé počínání se rozhodli zmírnit tím, že se sa-
mi policii udají. „My jsme ti dva troubové, co se 
právě nechali chytit, když se snažili provézt tro-
chu hulení přes vaší hranici," uslyšel překvapený 
operátor na policejní lince. Když na místo přijela 
hlídka, mladíci již stáli s rukama nad hlavou a ve-
dle auta měli vyložen přepravní box na psa. V něm 
policisté našli přes devět kilogramů marihuany.

NarkomaN ohrožoval iNjekčNí stříkačkou zákazNíky albertu  Australská policie zabavila 
půl tuny pervitinu za 22 miliard korun. Pachatelům hrozí doživotí  rocker vilém čok započal svůj kaž-
doročNí detox! dva měsíce bez alkoholu i kávy  Mladík vyrazil na dovolenou do Thajska. Upil se 
tam k smrti  soud pravomocNě osvobodil majitele growshopů, ti teď chtějí po poli-
cii omluvu i peNíze  Drogy jsou rakovina rozežírající Mexiko, řekl papež František při mši pro 300 tisíc lidí  
Narkoman na bowlingu ukradl židle i koše. Pak zničil stěny koulí a budovu vytopil

KorejsKý 
led vede
Že by rostla českým vařičům kon-
kurence? Naznačují to američtí 
odborníci, když upozorňují, že 
kvalita metamfetaminu vyrobe-
ného v KLDR nemá ve světě ob-
doby, testované vzorky tamního 

„ledu“, jak se droze říká, měly 
údajně až 98% čistotu. V komu-
nistické Severní Korey byla ještě 
donedávna výroba drog v podstatě 
státním byznysem, po mnoha od-
haleních a skandálech jsou už ale 
tamní vůdci opatrnější a napří-
klad distribuci přenechávají radě-
ji asijské mafii. Produkce určená 
dříve převážně na export do Číny 
si nyní nachází své příznivce i do-
ma  – zahraniční bulvár si všiml, 
že i manželky stranických kádrů 
v KLDR si zkoušely udržet štíh-
lou linii pomocí pervitinové diety.

 TrainspoTTing 2
Kultovní snímek britského režiséra Dannyho 
Boylea z roku 1996, se po 20 letech dočká po-
kračování. „Who needs reasons when you've 
got heroin? (Kdo potřebuje důvody, když má 
heroin?)“ Dlouholeté spekulace o natočení dal-
šího dílu Boyle oficiálně potvrdil koncem loň-
ského roku. Ve filmu se má objevit kompletní 
čtveřice hlavních hrdinů a děj bude i tentokrát 
vycházet z knižní předlohy Irvina Welshe. Na-
táčet by se mělo letos v létě, do kin se Trains-
potting 2 dostane příští rok.

Novou léčebnu pro drogově závis-
lé otevřeli afghánští představitelé v prostoru 
opuštěné vojenské základny NATO v Kábu-
lu. Camp Phoenix sloužil dříve jako výcvikový 
prostor americké armády, nyní pojme až tisí-
covku drogově závislých bez domova. Klientům 
bude v rámci 45denního programu poskytnuta 
zdarma strava, lékařská péče a ošetření. Podle 
zpráv amerických úřadů mohou v Afghánistánu 
užívat drogy až dva miliony obyvatel, země při-
tom loni vyprodukovala asi 3300 tun opia.
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