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co je to rituál?
Slovo rituál se často pojí s mýtem 
a náboženstvím, resp. církví a cír-
kevními obřady (jako je svatba, 
křest atp.). Všeobecně však lze za 
rituál označit jakoukoli opakova-
nou sociální akci, která se sklá-
dá ze sekvencí symbolických čin-
ností, které mohou (ale nemusí) 
být spojeny s  manipulací s  urči-
tým předmětem. Rituál může být 
vykonáván jak jednotlivcem, tak 
skupinou. Za rituál tedy můžeme 
označit nejen velké ceremonie ty-
pu svatba, ale i maličkosti, jako je 
pití ranní kávy. 
Rituály mají ve společnosti velký 
význam – slouží totiž k  upevnění 
společenských norem. Pomáhají 
nám definovat určité chvíle, aby-
chom je pak snáze našli v toku ča-
su. Soukromé rituály dávají rytmus 

životu, skupinové slouží k  posilo-
vání pocitu sounáležitosti. Užívá-
ní drog – tedy způsob vpravení lát-
ky do organismu – je nepochybně 
také rituál.

Rituální složka závislosti
O  rituální složku závislosti se 
u nás začal více zajímat psychia-
tr Karel Hampl. Ve své praxi v me-
tadonovém substitučním cent-
ru často narážel na to, že pacient 
– byť dobře zamedikován, zba-
ven cravingu1), bez zjevné fyzic-
ké i  psychické potřeby po droze 
– přesto užil drogu v určité spole-
čenské situaci, třeba jen v symbo-
lickém množství. 
K. Hampl proto při zkoumání zá-
vislosti jako celku definoval ritu-
ální složku závislosti, která prá-
voplatně doplňuje psychickou 

a  somatickou složku. Rozdělil ri-
tuály na osobní a  společenské. 
Osobní rituál je vlastní způsob ap-
likace, je originální a  dodává tělu 
požitek na individuální bázi. Spo-
lečenský rituál má vyšší význam, 
pojí se s  určitými situacemi, kte-
ré se obvykle prožívají kolektivně, 
ve skupině. Bývá součástí tradice 
nebo obyčeje. Odřeknout účast na 
společenském rituálu proto může 
být chápáno negativně – jako ne-
vraživost, nedůtklivost, až nepřá-
telství. 
Konkrétním příkladem je slavnost-
ní přiťuknutí si alkoholickým nápo-
jem při oslavě něčích narozenin. 
Pro většinu lidí žádný problém, 
kamarád má narozeniny, dáme si 
panáka. Pro abstinujícího jedince 
však vstupní brána do horoucích 
pekel. Po jednom panáku může 

Drogy jako Rituál. Krásné slovo. 
Magické. cizoKrajné. zní 
tRochu jako zaříkadlo 
z HaRryho Pottera. všicHni 
mu rozumíme, ale zároveň 
v nás jeho význaM 
vyvolává sPoustu otázeK. 
a rituál a dRogy? to je 
téma samo o sobě. RITUÁL
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Psychologie říká, že naše chování je vý-
sledkem kombinace složek naší osob-
nosti. Například pohazování nepořádku 
po zemi. Roli v tom hraje zaprvé váš po-
stoj k přírodě, veřejnému prostoru a prá-

ci jiných lidí. Pokud nemáte k přírodě vztah, nepořá-
dek na ulicích vás nerozčiluje a říkáte si „on to někdo 
uklidí“, je mnohem pravděpodobnější, že pohození 
odpadků na zem vám nečiní velké problémy. Zadruhé 
zde hrají roli vaše vlastnos-
ti. Pokud jste netrpěliví, neši-
kovní a málo pečliví, ve chvil-
ce vzteku vyhodíte na zem 
vše, co máte v ruce. No a za-
třetí záleží na okolnostech, 
prostředí, podmínkách. Po-
kud jste právě dokouřili vajg-
la a stojíte u popelníku či ko-
še, je výrazně větší šance, že 
neskončí na zemi. 

JSTE NETRPĚLIVÍ? 
Zmíněná kombinace složek 
vaší osobnosti ovlivňuje ta-
ké to, jací jste uživatelé drog. 
Pokud si moc nevážíte své-
ho těla a uvažujete jen krát-
kodobě, je větší šance, že si 
koupíte i  evidentně nečistou 
tabletu či drogu, aplikujete ji 
bez kvalitní přípravy, bez do-
statečné hygieny. Abstinenč-
ní syndrom vlastnosti jako je 
netrpělivost či nešikovnost 

ještě posílí. Netrpěliví, nešikovní a málo pečliví uži-
vatelé, když si nemohou dát, „jedou jako šicí stroj“ 
a rychleji si zanesou infekci nebo zničí žilní systém. 
Podmínky prostředí pak ovlivňují to, zda si s drogou 
dojdete někam do klidu nebo si ji dáte na veřejnosti. 
O tom, zda si použité stříkačky schováte pro výmě-
nu, pak může rozhodnout třeba jen počet kapes nebo 
dostupnost vhodných přepravních pomůcek. Anebo 
strach z policejní kontroly a obavy, že vám stříkačka 

vypadne před někým, kdo ne-
ví, že berete… Někteří uživa-
telé drog si stříkačku vymění 
jen v tom případě, že dvě mi-
nuty po aplikaci potkají teré-
ňáky. 

PRO VLASTNÍ SLAST I VLAST 
Tohle číslo nabízí zamyšlení, 
jaký je váš rituál aplikace. Be-
rete drogy kvůli tomu, že vám 
dávají nějakou slast. Rozhod-
ně ta slast bude vyšší, pokud 
si dáte na klidném místě do 
zaškrcené a dobře vystouplé 
žíly, kde nebudete muset mi-
nutu po aplikaci řešit s policií 
pokutu za nepořádek, a hodi-
nu po aplikaci zimnici z nečis-
tot, které jste nechali v nášle-
hu. 

Pokud už musíte brát dro-
gy, berte je tak, abyste mé-
ně škodili sobě i okolí. 

-ala-

 Váš  
rituál

Proč lidé hází odpadky na zem a rozbodávají si ruce

    otvírák
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následovat 10 dalších a  v  „rozje-
tosti“ už málokdo odolá nabízené 
stříkačce s příjemnou dávkou per-
vitinu…
Drogově závislý člověk je te-
dy nejen závislý na látce samot-
né (fyzicky a psychicky), ale i na 
způsobu užívání této látky. Sa-
motný rituál aplikace – jako pla-
cebo – může člověku přinést po-
dobn ě libé pocity, jakoby látku 
skutečně užil.

závislost na jehle 
Závislost na jehle se do diskuzí 
v ČR dostala zejména po r. 2002, 
kdy se na černém trhu rozmohl 
preparát Subutex a uživatelé drog 
ho začali užívat – jak jinak než - in-
jekčně. A to i přes pracovníky avi-
zovaný „nenájezd“, čili neschop-
nost této drogy způsobit rychlý 
nástup účinku, který je pro uživa-
tele to nejslastnější z  celého uží-
vání. Odborná veřejnost začala 
více zkoumat, co vede uživatele 
drog k injekční aplikaci látek, kte-
rý jsou určeny k užívání ústy.
Uživatelé drog samotní vysvětlu-
jí své chování spíše logicky. Hle-
dají racionální argumenty – jehla 
je nejekonomičtější, nejintenziv-
nější a  nejrychlejší způsob apli-
kace. Je to ale dostatečné zdůvod-
nění toho, že lidé berou injekčně 

léky, které jsou určeny k  užívání 
ústy? Nejenže je „nájezd“ u těchto 
látek pochybný, slabý, nevýrazný, 
ale ještě si touto aplikací způsobují 
celou řadu zdravotních komplikací. 
Navíc, jsou schopni do sebe pích-
nout denně třeba 8x, přestože by 
to z hlediska působení látky stači-
lo 2x. Píchají do sebe i přes způso-
bené abscesy a boule. Někteří při 
aplikaci opakovaně natahují krev 
do stříkačky. A  neposledně, jsou 
schopni si do žíly aplikovat i látky, 
jako je alkohol nebo zelený čaj, ně-
kdy ze zvědavosti, někdy jen pro-
to, že zrovna nebyla po ruce voda… 
Takové počínání z  hlediska logiky 
zkrátka vysvětlit nelze.
To, co vede uživatele k této až ší-

lené posedlosti jehlou, může být 
závislost na injekční aplikaci sa-
motné. Tedy na rituálu aplikace 
v  kombinaci s  pocitem, který při-
náší propichování kůže jehlou. 

Svoji roli zde sehrává i  podmíně-
ný reflex, kdy si mozek a tělo za-
pamatují slast z  nájezdu způso-
benou i.v. aplikací např. heroinu, 
a  tento pocit si automaticky tělo 
i mozek vyvolají i při i.v. aplikaci ji-
né látky s podobnými účinky (např. 
Subutexu).

na závěR 
Rituál a  drogy spolu úzce 
souvisí, protože jak jsme si 
v  článku ukázali, nelze si 
představit užívání drog bez 
jeho rituální složky. Rituál 
aplikace má velkou sílu. 
Samotný proces: sehnat 
drogy, najít si vhodné mís-
to pro aplikaci, mít své ob-
vyklé náčiní, hledání žíly… 
to všechno je série událos-
tí, která sama o sobě přiná-
ší určité uspokojení. Je tře-
ba rituál nepodceňovat 
a zkusit ho využít ve svůj 
prospěch. Podobu ritu-
álů je možné uzpůso-
bit. Proč si tedy ne-
vytvořit zdravější 
a  zodpovědněj-
ší vzorce v uží-
vání?

-Hana-

„needle fReaks“ 
(volně do češtiny přeloženo 

jako „blázni do jehly“)  
je původně americký termín 

pro stav, který je v naší 
literatuře i mezi lidmi známý 
spíše jako závislost na jehle.

Podle čeho se policisté 
mají rozhodovat, když 
řeší naplnění skutkové 
podstaty přestupku dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. c) 
z.č. 200/1990Sb., o pře-
stupcích ve znění poz-
dějších novel, dále jen 
"přestupkový zákon"? 
Jde nám o  to, co zna-
mená naplnění všech 
znaků pro uložení po-
kuty v  blokovém říze-
ní v souladu s ust. § 84 
odst. 1 přestupkového 
zákona. Zajímá nás specifická situace injekční aplikace drog na veřej-
ném prostranství. V jakém případě má policista udělit pokutu v horní 
výši (tj. 5000 Kč) a v jakém by šlo o pokutu nižší?  

odPověď: Dobrý den, policisté musí posoudit, zda byl naplněn 
materiální znak (nebezpečnost) a  formální znak přestupku (věk 
pachatele, příčetnost, skutková podstata přestupku a  protiprávnost). 

Oba tyto znaky musí být naplněny 
současně.  Pachatel musí svým jednáním 
porušit veřejný pořádek (jednat veřejně) 
a  tímto jednáním vzbudit veřejné 
pohoršení (pobouření, nelibost) většího 
počtu lidí. Podle § 84 odst. 1 zákona 
o  přestupcích lze přestupek projednat 
v  blokovém řízení, pokud je přestupek 
spolehlivě zjištěn (nestačí přestupek 
řešit domluvou) a  obviněný z  přestupku 
je ochoten pokutu zaplatit. Při určování 
výměry sankce (její výše) bude rozhodující 
závažnost přestupku, zejména  způsob 
jeho spáchání a  jeho následky, okolnosti 
za nichž byl spáchán, míra zavinění, 

pohnutka a  osoba pachatele, zda a jakým způsobem byl pachatel pro týž 
přestupek postižen v disciplinárním řízení (viz § 12 zákona o přestupcích).  

S pozdravem  
kpt. Bc. Ivana Nguyenová, tisková mluvčí   
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY  
Oddělení tisku a prevence

Nástřel  
na Veřejnosti  
Ptáme se policie Čr:

Může Policie Čr postiHovat injekční aPlikaci dRog  

na veřejných pRostRanstvícH? a jakou forMou?
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I NESESDÍLÍŠ
Používejte vždy jen svoji stříkačku.  Pouze pokud použijete 

novou, dosud nerozbalenou, máte jistotu, že nebyla v kontaktu s pro-
středím, kde mohou přežívat viry infekčních nemocí. Pokud se s někým 

dělíte o dávku, která pochází z jeho stříkačky, ujistěte se, že stříkačka ne-
byla použita. Použitou stříkačku nikdy nepoužívejte k nabírání vody nebo 

filtrování drog. Nesdílejte drogy ani s partnerem či partnerkou, prokazujte 
si svoji lásku jinak. Chovejte se bezpečně, i když máte abstinenční syndrom. 

Skladujte stříkačky v čistotě, odděleně od špinavých. 

II NEPOSKYTNEŠ 
VODU SVOU  

NI NÁDOBÍČKA SVÉHO
Používejte jen svoji vodu a  rozdělávačku. 
Nepoužívejte vodu, ze které už někdo nabíral. 
Nemáte-li sterilní vodu v ampulích, používejte 
převařenou nebo čerstvou tekoucí studenou.  
Používejte jen svoji lžičku či rozdělávačku, 
nikomu ji nepůjčujte. Lžičku před použitím 
vždy vydezinfikujte a důkladně opláchněte 
vodou. Snížíte riziko abscesu a infekce.

DESATERO  
méně rizikové aplikace

Užívání drog s sebou 
nese spoustu rizik, takže 

je lepší je neužívat. 
Když už musíte drogy 

brát, zvažte méně 
rizikové způsoby 

užívání než jehlou. 
Například šňupání, 

kouření, polykání 
v kapsli nebo rektální 

aplikace. Pokud už 
musíte brát jehlou, 
tak pamatujte, že 

k přenosu infekce stačí 
malé množství krve. 

Dodržujte zásady méně 
rizikové aplikace. 

III PŘEFILTRUJEŠ
Používejte jen svoje filtry, ideálně speciálně balené bavlně-

né filtry nebo sterifiltry z káček a terénů. Filtr s nikým nesdílejte. Pokud 
užíváte filtr cigaretový, tak vždy z nové cigarety. Nedělejte z cigaretové-
ho filtru kuličku, lámají se vlákna a zabodávají se do žil (jako skelná vata). 
 

IV DROGY SVÉ V ČISTOTĚ  
MÍTI BUDEŠ 

Skladujte drogy v čistotě. Mějte svoji dávku v čistém obalu (zippovém 
pytlíku, zubu apod.).  Pokud chcete užít tabletu, nemějte ji v prstech, 
zůstává na ní mastnota a špína z prstů. Tabletu, kterou držel v ruce 
někdo jiný, otřete konzelínem a nechte zaschnout. Vyhněte se nákupu 
již rozdělaných drog, např. opia. Pokud už takový roztok brát musíte, 
převařte ho a přefiltrujte. 

VVHODNÝ PROSTOR  
SOBĚ NAJDEŠ

Když už si musíte dát drogu, dejte si ji na místě, 
kde svým rituálem nevyděsíte jiné lidi. Zároveň 
pak máte větší šanci, že nikdo nevyruší vás.  Čím 
klidnější podmínky si uděláte, tím větší je šance, že 
budete mít menší  problém s nástřelem, že si v klidu 
najdete místo, že vám nezaschne krev v nástřelu. 
Pamatujte, že v zimě se žíly stáhnou a nejsou tolik 
vidět a stříkačky jsou křehčí.   

VI ČISTÉ RUCE  
MÍTI BUDEŠ

Důkladně si umyjte mýdlem a tekoucí vodou ruce, 
než budete manipulovat s drogou. 

VII CTI ŽÍLU SVOU  
A O NÍ PEČUJ

Používejte škrtidlo a najděte vhodné místo vpichu. Správným zaškrce-
ním lépe najdete žílu a vyhnete se aplikaci do žilní chlopně.  Snadněji si 
pak dáte, nebudete mít nervy, nerozbodáte se a nezanesete si do těla ví-
ce infekce. Místa vpichu střídejte. 

VIIIDEZINFIKUJ
Používejte před vpichem alkoholovou dezinfekci. Vy-

zvedněte si ji u  terénních pracovníků nebo v  káčku. Pohybem jedním 
směrem otřete místo před vpichem a nechte alkohol vyschnout.

IX KRVÍ SVOU  
NEPOTŘÍSNÍŠ

Krev po vpichu zastavte buničinou. Místo vpichu s kapkou krve neolizuj-
te, zanášíte si infekci.  Rovnou místo přimáčkněte buničinovým čtver-

cem. Nikdy ne alkoholovou dezinfekcí – alkohol ničí ží-
ly.  Následně přelepte místo čistou náplastí.

X NEOHROZÍŠ 
BLIŽNÍHO SVÉHO

Použité stříkačky bezpečně zlikvidujte. Myslete nejen 
na sebe, ale mějte ohled i na ostatní. Ihned po apli-
kaci zabezpečte hrot víčkem. Stříkačku nenechávej-
te nikde ležet, pokud ji nechcete mít u sebe, dejte ji 
např. do prázdné plechovky a vložte do koše. Ideál-
ně stříkačky vracejte k bezpečné likvidaci teréňákům 
a káčkařům.
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Nejostřejší 
stříkačka

Nejčastěji jsou v české kotlině dis-
tribuovány stříkačky BBraun. Ob-
čas lidé užívající drogy říkají, že 
jsou rozdíly v síle a ostrosti a kva-

litě mezi hroty injekčních stříkaček 
BBraun U40 (červená), U50 (oranžová 
půlka) a U100 (oranžová). 

Hello, many our clients say that there 
are differences in strength and sharp-
ness and quality among BBraun nee-
dles U40, U50 and U100. Is it true? 

Thank you very much,  
Outreach program SANANIM

Hello, We would like to confirm that 
all our Omnican insulin syringe ver-
sions U20, U40, U50 and U100 are 
exactly the same with regard to the 
needles used (except for the len-
gth 8 or 12 mm). The 30Gx8 mm and 
30Gx12 mm needles come from the 
same supplier (B. Braun Japan) and 
have exactly the same bevel design 
and steel quality.  

Best regards   
Stefan Hardt, Senior Manager  

Needle-based Injection Systems  
B. Braun Melsungen AG

PŘEKLAD:
Dobrý den, mnoho našich klientů 
říká, že jsou rozdíly v síle a ost-
rosti a kvalitě mezi hroty injekč-
ních stříkaček BBraun U40, U50 
a U100. Je to pravda? 

Potvrzujeme, že všechny naše inzu-
linové stříkačky Omnican verze U20, 
U40, U50 a U100 jsou naprosto stej-
né, co se týká použitých jehel (kro-
mě délky, která je 8 nebo 12 mm). 
Jehly 30Gx8 mm i  30Gx12 mm jsou 
od stejného dodavatele (B. Braun Ja-
ponsko) a mají naprosto stejný úhel 
zkosení a kvalitu oceli. 
 B. Braun Melsungen AG

psali jsme BbRaunu
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Škrtidlo  
spustit po  
vnější  
straně paže  
a u bicepsu  
ho chytit  
a natáhnout.

Palcem sesunout  
škrtidlo z ukazováku a zasunout  
pod křížení škrtidla. Škrtidlo pustit levou 
rukou. Tím je ruka zaškrcena.

Konec zasunutého 
škrtidla rukou 

položit na  
biceps.

Škrtidlo se povolí 
rukou nebo zuby 

zatáhnutím za 
připravený  

kon  ec.

Prostrčit pravou ruku 
“okénkem” mezi  
levým předloktím  
a škrtidlem.

Škrtidlo napnuté na 
ukazováku přiblížit 
obtočením kolem škrtidla  
k místu křížení  
u bicepsu.

Podvléci 
napjaté  
škrtidlo  
pod paží.

II.

I.

V.
VI. VII.

III.

IV.
 Dnes se naučíme jeden užitečný uzel

I barevné stříkačky Nevershare od Exchange Supplies jsou vyráběny firmou B.Braun, a tedy jejich hroty jsou stejné jako u  stříkaček na obrázku.



Ranní rituály 
„Otevřu oči a dám si esko...“
„Vstanu a potřebuju cigáro 

a esko, občas vstáváme několikrát 
za den, a žena pokaždé po 
probuzení potřebuje esko." 

„Probudím se a potřebuju 
aspoň 13 loků vína, abych se 
přestal klepat a začal fungovat. 
Nechávám si vždy půl litr - litr na 
ráno.“

„Kupuju si půl litru vodky na 
noc, piju ikdyž se probudím v noci. 
Na ráno si pár loků nechávám, ty 
si dám spolu s cigárem ještě ve 
spacáku. Následně jdu sehnat dal-
ší placku a buprenorfin.“

zvyky a zlozvyky 
„Abych si mohl dát drogu, tak 

musím mít 
zapálený cigáro. 
Klidně v popelníku, 
ale musí hořet.“

„Když si to 
odjíždím, tak si na 
to místo foukám, 
zmírňuje mi to 
bolest.“ 

„Kamarád si to 
místo olizuje, i když 
je to úplná blbost.“ 

„Zvyk je, že po varu si první 
dává ten, kdo vařil, stejně tak 
u jointa - kdo balí, první tahá. Mají 
za to odpovědnost.“ 

Místa užívání
„Když si nemůžu dát, tak 

brečím, nadávám, zkouším to 
pořád dokola.“

„Já když si nedám napotřetí, 
tak si zapálím cigáro, dám si 
pauzu a pak si dám.“ 

„Radši si kilometr popojdu, 
abych měl klid, nelezu do baráků, 
na hajzlíky, ty jsou o problémy.“ 

„Mám rád místa s vyhlídkou, 
přírodu.“

„Dávala jsem si mezi autama, 
a najednou koukám, že v tom autě 
někdo sedí a čumí na mě.“ 

„Drogy si 
rád aplikuju 
na záchodě, 
třeba na veřej-
ných záchod-
cích, protože 
tam je klid 
a ještě se 
u toho hezky 
vyprázdním, 
droga působí 
projímavě.“

Užívání drog v rámci posvátných rituálů je 
známo hlavně z prostředí Jižní Ameriky. 
Když se řekne šaman, každý si hned 
vybaví nějakého jihoamerického indiána, 
jak bafá z dýmky a pojídá halucinogenní 
houbičky. Jak je možné, že většina 
halucinogenních drog pochází právě z Jižní 
Ameriky? A jak přesně souvisí užívání 
drog se šamanstvím jako takovým? Je 
šaman prostě starobylý specialista na 
užívání halucinogenů?

tajeMství rostlinstva 
Indiány (ať už ty z  Jižní či Severní Ameriky) 
vždy mnohem více přitahovala rostlinná říše 
než ta zvířecí. I proto indiáni veskrze nedo-
mestikovali zvířata (samozřejmě až na pár vý-
jimek), ale pěstovali celou řadu rostlin. Účinky 
rostlin bylo zvykem poznávat skrze duchovní 
cestu – šamanismus.

Jak píše Mnislav Zelený z  časopisu Li-
dé a země: Psychotropních rostlin je na 

světě 150, z  nichž téměř 100 je halucinoge-
nů, a z těch většina pochází z Ameriky. Indiá-
ni měli vždy mnohem větší schopnost objevo-
vat rostliny způsobující hluboké změny vědomí 
než ostatní přírodní národy na jiných kontinen-
tech, ne však samozřejmě pro zábavu, ale vý-
hradně pro posvátné praktiky. (…) Schopnos-

ti indiánů systemizovat a klasifikovat přírodní 
zdroje zahrnovaly i farmakologické a terapeu-
tické znalosti rostlin, které byly v našich prů-
myslových zemích objeveny až s moderní bio-
chemií.

svaté dRogy a dRogová turistiKa
Drogy jsou pro indiány posvátné, nevníma-
jí je tak jako lidé pocházející z  naší „západ-
ní“, postmoderní kultury. Halucinogenní dro-
gy představují cestu k prozření, přiblížení se 
k světu duchů či rozšíření mysli. Šaman je ně-
kdo, kdo je vyvolený, a jen vyvolený smí drogy 
užívat a experimentovat s nimi. Touha běloš-
ských požitkářů vyzkoušet účinky halucinoge-
nů v popředí s ayahuascou ničí toto posvátné 
prostředí. Je to jen další stupeň systematic-
kého ničení indiánské kultury, které začalo již 
s objevením Ameriky… bohužel. Kéž by bylo 
v naší moci se v tomto přístupu indiánům při-
blížit!

nejznÁMĚjŠÍ PsycHotropnÍ  
lÁtky pocHázející z jiŽnÍ ameriky

Ayahuasca: označovaná také jako „liána 
smrti“, je nejrozšířenější halucinogenní nápoj 
v Jižní Americe. Vzniká smíšením alespoň dvou 
rostlin a vize na této rostlině se vyznačují mi-
mořádnou pestrostí a barevností. Šamana ta-
to směs dostává do jiných světů, kde od du-

chů získává informace o celém kosmu.

Peyotl: malý tmavozelený kaktus, jehož 
účinky jsou velmi podobné LSD. Používání se 
rozšířilo v  Severní Americe i  v  Mexiku. Dro-
gu používali pouze šamani při tajných me-
dicínských obřadech, k  léčení nemocí, hadí-
ho uštknutí, odhalování zlodějů, uspávání při 
operacích a k vyvolání vizí, v kterých hledali 
pravdu života.

Tabák: droga Ameriky, vyskytující se asi 
v šedesáti druzích, kterou jako jedinou maso-
vě přijali i Evropané, a která se díky nim rozší-
řila po celém světě, ovšem bez léčivých a ma-
gických účinků. Tabák v původních kulturách 
slouží především jako základ všech očistných 
obřadů, k přilákání pomocných duchů, k vy-
hnání zlých a k léčení.

Konopí: jedna z nejstarších kultovních rost-
lin, používaná již v době kamenné. Inhalová-
ní spalovaných semen a  kouření vyvoláva-
lo vizionářské stavy, telepatické schopnosti 
a fungovalo i jako vykuřovadlo či se používalo 
k meditaci. V Nepálu a v Indii je konopí posvát-
né a zasvěcené bohu Šivovi.

Durman: bylina rozšířená po celé Ame-
rice, Asii i Evropě. Užívá se k magickým ob-
řadům, ale i k léčení, nebo jako anestetikum. 
Durman, společně s  rulíkem, blínem a  man-
dragorou znaly i  evropské čarodějnice, kte-
ré tyto rostliny používaly k setkávání s duchy. 
Pro jejich přílišnou a obtížně kontrolovatelnou 
jedovatost je aplikovaly především ve formě 
mastí.

-hana-

ŠAMANSKÉ RITUÁLY
   ANKETA

jaKé máte rituály  
vašeho užívání? 
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aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a sociální sítě

Stal se z něho 
lajkáč!Od chlastu už 

abstinuje, ale 
zas dřepí furt 
u Facebooku.

Tady Karel 
to byl alkáč!

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a bezpečné uchování drog

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a pomeranč

Pytlíčky?Krabičky?

Psaníčka?

???

Skleničky?

Pouzdýrka?

Blbost! Všechny drogy 
okamžitě do žíly!

 Víte, jakej je rozdíl 
mezi mnou 

a pomerančem?

Oba máme 
céčko!Žádnej!

Ps.: Pomeranč má vitamín C a pan Smažka žloutenku C. Komix od klienta z KC Drom Brno.

 bůh drogového obžer-
ství, nikdy zkrátka nezná míru, a je prostě po-
řád přehnanej. [slovník cizích slov: nadměrné 
užívání, zneužívání, nejčastěji nadužívání drog 
nebo také jejich užívání v  nevhodnou dobu 
(práce, těhotenství). Může jít o stav jednorázo-
vý, málo častý, či trvalý, pravidelný.]

 bůh, který zadržu-
je vodu v  břiše. Má natolik nafouknuté bři-
cho, že si nevidí na pindíka. Proto má z pu-
píku vyvedený vodovodní kohoutek, kterým 
si přebytečnou vodu odpouští. [slovník ci-
zích slov: ascites (též  hydroperitoneum)  je 
stav, při kterém se v  břišní dutině  hroma-
dí  tekutina.  Nejčastěji vzniká v  důsledku  ja-
terního selhání, často při  cirhóze jater.] 

 bohyně nevolnosti. Pořád 
je jí špatně. Bolí ji hlava a břicho, je protivná 
a otravná. Způsobuje mořskou nemoc a zna-
jí ji dobře uživatelé opioidů a alkoholu. [slov-
ník cizích slov: nausea je nepříjemný pocit v ža-
ludku a hlavě s pocitem na zvracení. Nevolnost 
je varovný signál těla, že není něco v pořádku.]

 není bůh, ale je to 
manžel bohyně Nausey. Zlá Nausea trá-
pí Vomita, strká mu prsty do krku a  tlu-
če pěstí do žaludku. Dělá mu neustále 
tak zle, že se z  toho ten nebožák pozvra-
cí. [slovník cizích slov: nervově řízený, ko-
ordinovaný  reflex, při kterém je obsah  ža-
ludku  evakuován  ústním otvorem  ven.  

 
Zvracení je zpravidla předcházeno nevolností  
a  může být doprovázeno  závratěmi, po-
klesem  krevního tlaku. Na začátku zvra-
cení dochází k  hlubokému nádechu, uza-
vření  dýchacích cest, poté následuje silná 
kontrakce bránice a svaloviny břicha a záro-
veň ochabnutí dolního svěrače jícnu.]

 bůh bolesti břicha. 
Pro jeho zákeřnou povahu se hodí vtělení do 
hada. Je to škodivý a zlomyslný bůžek. Je ov-
šem slepý, a tudíž nešikovný. Ostatní bozi ho 
považují lidově řečeno za střevo. [slovník ci-
zích slov: apendix, též červovitý výběžek sle-
pého střeva, je dlouhý tenký výběžek s volným 
koncem, obvykle 6–10 cm dlouhý a asi 7 mm ši-
roký, který vychází ze slepého střeva.] 

 bohyně černých lejn. Tres-
tá všechny, kdož žijí nezdravě a způsobují si vře-
dy, záněty a nádory v zažívacím ústrojí. Takovým 
vychází z konečníku lejno černé jako asfalt. Je to 
temná žena nevábného aroma. [slovník cizích 
slov: meléna  je černá mazlavá dehtovitá stoli-
ce obsahující příměs natrávené krve. Příčinou 
melény je krvácení do horní části trávicí trubice. 
Krvácení může být způsobeno nádory v trávicím 
systému, jícnovými varixy, žaludečními vředy.]

škodoli-
bá bohyně, která ucpává kamením žlučovody 
a alkoholikům tráví vlastní slinivku. [slovník ci-
zích slov: pankreatitida, čili zánět slinivky břiš-
ní, vzniká zadržením trávicích enzymů ve sli-
nivce, které vyvolají  otok až samonatrávení 
slinivky. Nejčastější příčiny jsou zaklínění žlu-
čového kamínku ve žlučovodu  a  chronická 
konzumace alkoholu.] 

 skřítek, který doprová-
zí Nauseu a Vomita snad na všech cestách. Ne-
představujte si ho ale jako trpaslíčka s vousy. 
Má podobu malého větrného víru, který mizí 
a zase se objevuje spíše příležitostně. Například 
ve výškách, nebo po požití některých drog. 
[slovník cizích slov: vertigo neboli závrať je iluze 
pohybu těla nebo prostředí, která může být lineární 
nebo rotační. Lidé ji vnímají jako pocit z řetízkové-
ho kolotoče, pocity houpání nebo tahu na stranu.]

slovníK cizícH 

slov, kteRá se 

mohou týkat 

zdravotních 

pRoBlémů lidí 

užívajících dRogy. 
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zdRavÉ jÁtro
Takto měkká játra mají pouze děti. Vzhledem k tomu, že 
mladý človíček ve většině případů nepříjde do kontaktu 
s alkoholem a dalšíma toxinama, tak je má krásně červe-
nohnědé. Před narozením se  v játrech tvoří krev. Zdravý 
dospělý člověk má játro červenohnědé, bez známek po-
škození a bez flíčků. Zdravé játro tvoří zhruba 5% těles-
né váhy.

ciRhÓza & neKrÓza
Konečné stadium poškození jater. Když jaterní 
buňky odumřou vlivem toxinů na ně působících, 
okolí tuto nekrózu zapouzdří a vytvoří se zde ně-
co jako tvrdý vřed. Když se tohle děje v rámci celé-
ho orgánu, mluvíme o tvrdnutí jater – cirhóze. Kvů-
li tomuhle stavu se omezuje průtok krve portální 
cévou, která odvádí krev ze spodní poloviny těla, 
a vytváří se ascites. Játra již nedokážou plnit svou 
funkci. Pacient se cítí stále unavený, ztrácí sva-
lovou hmotu, a pokud razantně nezmění svou ži-
votosprávu, může v brzké době umřít. Ale játro je 
úžasný orgán s obří regenerační schopností. Po-
kud člověk začne abstinovat, dodržovat přísnou 
dietu, brát léky, tak se játra sama částečně zota-
ví. Anebo je zde možnost transplantace. Ale pouze 
u lidí, kteří mají šanci a motivaci ke změně dosa-
vadních zvyků, které ke „ztvrdnutí játra“ vedly.

odumÍrÁnÍ jat. BunĚK
Často opakované, ale stále pravdi-
vé – každý lok alkoholu má na svědo-
mí nějakou jaterní buňku. Naštěstí dí-
ky své obrovské schopnosti dorůstat 
mohou zdravé jaterní buňky nahradit 
ty odumřelé. Ne ovšem donekonečna. 
Na to je třeba myslet. Ovšem nejen 
alkohol může za odumírání jaterních 
buňek, tučné jídlo a špatná životo-
správa na tom má taky svůj podíl.

HePatitida  
& inFeKČnÍ HePatitida
Neboli zánět jater. Jednorázové, 
nechronické onemocnění zvlád-
ne tento orgán docela dobře, po 
správném léčení se mohou ját-
ra zhojit do téměř původní podo-
by. Poškození ale pozná odbor-
ník a vy už nebudete nikdy tak 
fit, jako jste byli před tím. Infekč-
ní hepatitida, mnohdy  známá 
jako žloutenka. Pokud se jedná 
o akutní a zaléčenou hepatitidu, 
je poškození podobné jako výše 
zmíněné. Zajde-li ale do chroni-
city, je velice nebezpečná. Vir se 
uhnízdí v jaterní buňce a poma-
ličku se tam množí. Občas na-
padne vedlejší buňku, občas se 
zapouzdří a vyčká, až se organis-
mus oslabí, aby mohl propuknout, 
případně se z něj stane nádor.

steatÓza
Ztukovatění jater. Ta-
dy začíná jít do tu-
hého. Vlivem špatné 
životosprávy se za-
čne buď unvitř, ne-
bo vně jaterní buň-
ky ukládat tuk. Tento 
stav nejčastěji vyvo-
lá špatná životosprá-
va – obezita, cukrov-
ka a nadměrné pití 
alkoholu. Tato fáze je 
ještě poměrně snad-
no léčitelná. Je třeba 
dodržovat dietu. Ab-
stinovat a dbát na 
rady lékařů.

FiBrÓza
Zvazivovatění ja-
ter. Z poškozených 
jaterních buněk se 
začínají dělat jizvy 
z fibrinu. Stejně jako 
u steatózy, je tento 
jev nejčastějším pro-
jevem alkoholismu. 
Jako průvodní jev se 
může vyskytnout as-
cites. I tento stav je 
zvratitelný, hlavně 
upravením životo-
správy, dodržováním 
diety a abstinencí 
v kombinaci s užívá-
ním speciálních léků. 

zranĚnÍ
Jeden z častých důvodů, proč mají 
lidi trochu tvrdší játro – zraní se do 
něj. Játra představují v těle člověka 
velký orgán. Je lokalizován v pravém 
podžebří, je tedy docela „na ráně“. 
A stejně jako na kůži, tak i na játrech 
po zranění zůstávají jizvy.

játro         kámen
Výraz „tvrdý játra“ už tak nějak zlidověl. Ovšem můžou bejt tvrdší než kámen? A dá se tvrdýma játrama rýt do skla? 
Zkusíme to porovnat za vás, vy se o svá játra starejte zodpovědně! Ve škole jste se možná učili o škále tvrdosti nerostů. 

vápno 
Kalcit. Někdy také bílý nerost. Používá se 
ve stavebnictví jako dekorativní cihla a na 
výrobu vápna a cementu. Do tohohle ka-
mene se už nedá rýpat nehtem.

Fluorit 
Kazivec. Může mít různé bavry, vždy 
podle toho, s  jakým jiným nerostem 
vykrystalizuje. Používá se k  výrobě 
plastů. A taky do zubních past.

sůl  
kamenná
Odborně halit

Živec 
Nejčastější kámen, který můžete 
potkat. Víc jak polovina zemské 
kůry se z něj skládá. Používá se 
od nepaměti na výrobu kerami-
ky, díky tomu ho vědci využíva-
jí při datování stáří archeologic-
kých vykopávek. Tento kámen už 
udělá rýhu do skla.

Křemen 
Mnoho barev, mnoho různých 
křemenů. Taky když vezmete dva 
a praštíte s nimi o sebe, udělá to 
jiskru. Křemen je další hojně za-
stoupený nerost z této tabul-
ky. Používá se jak v elektronice, 
tak pro výrobu skla, a některé je-
ho odrůdy jsou jako polodraho-
kamy využívány ve šperkařství 
a bižuterii.

topaz 
Barevně vypadá 
jako zmrzlé bílé 
víno. Raritněj-
ší, čirý, se pou-
žívá na výrobu 
bižuterie. Jinak 
se používá spíš 
jako dekorační 
předmět.

Korund
Krom toho, že jsou obsaže-
ny v korunovačních kleno-
tech, se nebarevá odrůda 
používá na broušení všech 
nerostů krom diamantu. 
Rubín se používá i v optice, 
známé červené světlo lase-
ru známe právě díky němu. 
V laserových ukazovátcích 
byste jej ale hledali marně.

diamant
Pravděpodobně nej-
známější nerost ze 
stupnice tvrdosti. Udě-
lá rýhu do všeho. Vice 
se ale využívá v prů-
myslu, než v prstenech 
a hodinkách. Právě dí-
ky tomu, že je nejtvrd-
ší, slouží jako brusný 
materiál, jako hlavice 
vrtů (včertně toho zu-
bařského) a při vědě 
a výzkumu (například 
znova v optice).

Mastek
Nejměkčí kámen. Má bílou 
barvu, je velmi žáruvzdorný. 
Používá se k  výrobě elektro-
niky a  do výstěny vysokých 
pecí.

jako
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Světe div se, těmhle zví-
řátkům vůbec nevadí, 
když mají kolem sebe 
drogy. Ano, bavíme se 
o  zvířátkách, která ži-

jí neustále s vámi ve vašich pytlíč-
kách, psaníčkách, lžičkách a jiných 
rozdělávačkách, víčkách, krabič-
kách, lékovkách a v neposlední řa-

dě také ručičkách. A protože řada 
uživatelů má tyto mazlíčky nato-
lik oblíbeny, neváhá je na řečených 
místech pěstovat dlouhodobě. Ba 
co víc, s  každou další dávkou si 
kousek toho zvěřince vpustí do žil.

 ORIGINÁLNÍ SKLADOVÁNÍ INFEKCE 
Při výměně stříkaček v  terénu si 
všímáme vašich pouzder na ná-
dobíčka a schránek na drogy. Ob-
čas jsou opravdu velmi zajímavé 
a  originální. Obvykle jde o  různé 
plechové krabičky s potiskem, lé-
kovky slavných, ale dávno nevy-
ráběných léčiv, tvarově zajíma-
vé lahvičky ať už skleněné, nebo 

plastové. Bohužel z  povahy vě-
ci se nedá říci, že jde o  bezpeč-
né a hygienické uložení drog a ná-
strojů k aplikaci. Jak bylo řečeno, 
určitě si toho v káčku nebo v  te-
rénu všimneme, pozornosti spo-
luuživatelů to též neunikne. Ob-
divné pohledy a  pochvalné řeči 
kamarádů dotyčnému potvrdí, že 
„to má fakt dobrý“. A  to je přeci 

fajn. Schránečky z plechu či plas-
tu se určitě nebudou vymývat 
a  desinfikovat, mohlo by to po-
škodit potisk či kresbu lihovým fi-
xem sdělující světu, že jde o „pan-
dořinu skříňku“, „radioaktivní 
odpad“, „biologické ohrožení“, „no 

future“, případně varování: „fuck 
off, kdo na to sáhne“. V některých 
případech bývají tato označení do-
cela trefná. Bohužel.

 DROGY V PYTLI 
Gripák, gramáč, dýlerák, v určitých 
případech zcela ideální na piko či 
héro. Ovšem pouze pokud tam už 
před tím někdo nestrkal prsty, ne-
používal pytlík opakovaně, nebo 
v něm neměl palici gandži. Někdy 
na nás u  výměny vyskočí „čertík 
z  krabičky“ v  podobě nastřáda-
ných pytlíčků s  vatičkou, které si 
někteří pěkně nasyslí na horší ča-
sy, aby až v žíle zakručí, byly aspoň 
nějaké zbytky. A zvlhlé vatičky, to 
jsou pastviny pro mikroorganismy. 

Talíře od jídla zásadně nemeju, 
protože se zase ušpiní!
Asi takhle si můžeme vysvětlit, 
proč u  řady uživatelů vidíme roz-
dělávačku s přischlou vatou a čím-
si, co zbylo po aplikaci drog. Je nám 
to zdůvodněno tím, že v tom „lóg-
ru“ ještě něco je, takže při dalším 
rozdělávání se obohatí dávka o to, 
co zbylo. Asi jako když se servíru-
je jídlo na talířích, kde jsou přischlé 
zbytky z předchozího dne. Dobrou 
chuť.

Takhle pěknou a šikovnou schrá-
nečku přeci nevyhodím!
No jasně, taky bychom ji nevyha-
zovali. Ale dali na výstavku, proto-
že se k ničemu jinému nehodí. Fakt 
někdo věří tomu, že to třeba někdy 
někdo nějak umeje a vydezinfiku-
je? Rádi bychom tomu věřili, ale 
ruku na srdce, není to jako s  tou 
nikdy nikde nezapomenutou stří-
kačkou? Taky jsme nikdy nepotkali 

nikoho, kdo by jí byť nedopatřením 
ztratil. Přesto jich každý den na-
jdeme na ulicích několik.

 VŽDY PRIPRAVEN! 
Připraven na smrt. Tak to vidí-
me my. Nachystaný nástřel přímo 
v buchně.  To je blbé v létě i v zimě. 
V létě se ve vodném roztoku v tep-
le namnoží mikroorganismy velice 

ochotně, v  zimě méně ochotně, 
v extrémním případě nástřel mož-
ná zmrzne, nicméně minizviřát-
kům se v tomhle výživném bazénu 
bude žít dobře. Zejména rozděla-
né tablety, které jsou vyrobeny ze 
škrobů, poskytují hojnost potravy 
pro celou mikrozoo. Rovněž vel-
mi rizikové je to, že někdo prodá-
vá „opium“ v  kubíkových stříkač-
kách. Koupíte si ve dvou, odstříkne 
se jednomu a  druhý si dá přímo 
tou stříkačkou, ve které opium by-
lo. Pokud byla předtím použitá, je 
to velká šance, že oba dostanete 
infekci. 

 ENDOKARDITIDA  
 MŮŽE BÝT KONEČNÁ  
„Selhání srdce, něco se srdcem, 
možná infarkt nebo něco takový-
ho.“ Takhle nějak to občas od vás 
slýcháme, když nám sdělujete, 
že umřel někdo z  drogové scény. 
Často je endokarditida spojována 
s nitrožilním užíváním buprenorfi-
nových tablet. Je pravda, že uživa-
telé Subutexu a  jeho generik jsou 
endokarditidou ohroženi nejvíce 
– kousky tablet v  nástřelu doslo-
va odírají srdce zevnitř. Infekce se 
tam uchytí a začne prostě požírat 
srdce. Když se nemoc nepodchytí 
včas, srdce selže, a majitel poško-
zeného srdce zemře.
Tyto infekce však hrozí každé-
mu nitrožilnímu uživateli drog. Při  
každém nástřelu si zviřátek pošlou 
do krve statisíce. A  kam zvířátka 
doplují, tam se usadí a začnou se 
množit. Uvnitř srdce se tomu říká 

endokarditida, ale může jít i o jiné 
záněty. Například abscesy, tolik 
známé z rozpíchaných předloktí, 
se mohou udělat kdekoli. Často 
jde například o  plíce, ale známe 
i případy abscesů na mozku. A jak 
známo, tam ho nevymáčkneme. 
 
KAŽDÝ DEN UMÝT A ZAVARIT! 
Nadobíčko, tedy vše, co se používá 
k  uchovávání, přípravě a  aplikaci 
drog, musí být čisté a pokud mož-
no sterilní. Je to jednoduché. Jen to 
chce trochu vůle změnit zaběhlé 
rituály. Každý den je potřeba vše 
umýt pod tekoucí vodou, která od-
plaví všechen hnus, co se během 
dne na nádobíčko nachytal. Nechá 
se oschnout. Pak se vše přemís-
tí do sklenice třeba od okurek, za-
víčkuje se, a vloží do hrnce s vroucí 
vodou. Nádobíčko se tak sterilizuje 
stejně, jako třeba kompot.

-TRMX-
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ZOO VE LŽÍCI
Používejte vždy sterilní 

rozdělávačku. Lžíci či plechov-
ku, kterou používáte, před 
dalším použitím očistěte alko-
holovým tamponem a nechte 
oschnout. 

Vždy skladujte špinavé 
stříkačky odděleně od čistých. 
Používejte na špinavé stříkač-
ky jednorázové obaly, kterých 
se můžete zbavit.

Skladujte svou dávku 
v novém čistém obalu, přes 
který je možné zkontrolovat, 
zda v ní nejsou nečistoty.

Nenechávejte si zbytky ve 
stříkačce na příště. Dávku 
rozdělávejte bezprostředně 
před aplikací. 

Teplo a vlhko, to jsou ideální podmínky. Nikoli snad pro rodinnou rekreaci u moře, 
ale pro růst všech možných mikroorganismů, od bakterií přes plísně až po prvoky. 



Říká něco Bible o závislosti?
Bible v podstatě nezná slovo závislost, ale po-
užívá jiný slovník. Mluví o  otroctví, okovech, 
poutech, vězení a  podobně. Tedy o  skuteč-
nostech, které připravují člověka o  svobodu, 
a  to je vlastně závislost. V  závislosti najed-
nou nemám svobodu přestat, nemám sám se-
be ve vládě. Nejsem schopen sám bez pomo-
ci přestat, respektive pokud se o to pokusím, 
tak jsem vystaven velkému vnitřnímu, a  čas-
to vnějšímu tlaku či utrpení. Bůh v  Bibli stojí 
v ostrém nepřátelství vůči jakékoli skutečnos-
ti, která člověka zotročuje, tedy bere mu svo-
bodu.

Je braní drog hřích?
To je trochu nevhodně formulovaná otázka. 
Zkusme to jinak. Pokud se shodneme, že člo-
věka činí droga závislým, tedy mu bere svobo-
du (poté, co buď dobrovolně či z jiného důvodu 
začal užívat), pak je otroctvím, a je to tedy zlo, 
vůči kterému Bůh stojí v nepřátelství. Bůh totiž 
- dovolím si říci - stojí o to, aby člověk byl svo-
bodný, protože jinak by nedokázal opravdově 
milovat. To, co by bylo hříchem, je to první svo-
bodné rozhodnutí pro „budu brát, i když vím, 
že je to proti životu“.

Jsou drogy od Ďábla?
Droga jako taková je víceméně chemická lát-
ka, ať už přírodního původu či uměle vyrobe-
ná, která má potenciál být nápomocna, anebo 
zneužita. Čili  to, co je ďábelské, je její zneužití 
k závislosti. Přirovnejte si to k ruce: sama ru-
ka je mravně nelišná, ale můžete jí člověka buď 
zabít, anebo ji někomu podat ku pomoci.

Obrátil se na tebe někdo, kdo 
bere drogy, a s čím?
Ano. Zpravidla s tím, že buď potřebuje peníze 
a nebo, pokud se na mne obrátil jako na kně-
ze, tak s potřebou pomoci. Jak z toho ven. Sto-
jí v tomto docela za přečtení kniha Dýka a kříž. 
Ukazuje duchovní cestu ze závislosti, která ví-
ceméně potřebuje i odbornou pomoc odvyka-
cí, ale zkombinované obě cesty řeší závislost, 
respektive schopnost života mnohem efektiv-
něji.

Potkáváš se s lidmi, kterým 
závislost jejich blízkých ublížila?
Bohužel ano. Rodiny rozsekané na mraky, zou-
falé ze závislosti někoho z členů, ať už rodičů 
či dětí. A to počínaje společensky uznávanými 
a tolerovanými závislostmi, až po závislosti na 

tvrdých drogách. Teď si vybavu-
ji pár týdnů zpátky setkání s  ho-
chem, kvůli kterému se na mne 
obrátila rodina cca před třemi ro-
ky, byla totálně na šrot z jeho zá-
vislostí. To setkání teď bylo moc 
fajn, protože on ví, že udělal prů-
ser, a  teď je z  toho zdá se venku 
a  zase začíná žít a  rodina ho dr-
ží. Super. Začal znova troubit na 
trubku.

Řada lidí se nekonfrontuje 
s náboženskými (možná 
spirituálními) tématy, žije 
materiálně a dostává se 
k nim, až když jsou v ohrožení 
života oni nebo jejich blízcí. 
Je možné něco udělat pro 
člověka, který umírá? A co?
To je čas, kdy je i naprostá větši-
na lidí jinak materialistů konfron-
tována se spirituálním rozměrem 
vesmíru, světa a člověka. Je to celé 
nesmysl, nebo to nějak trvá?  Je to 
zásadní otázka, na kterou řeknu 
jednoznačně, že pro umírajícího 
lze učinit mnoho. Protože v ohro-
žení života je šance, že si každý 
z nás pravdivě přizná, v čem lítá či 
lítal, co prošvihl a co se mu v živo-
tě případně zadařilo. A v tom je ta-
jemství kvality konce pozemské-
ho života. Je-li mi totiž líto toho, 
co jsem podělal, i  kdyby fatálně, 

mohu dojít odpuštění a tím vysvo-
bození z  onoho otroctví a  mám 
naději na život v totální lásce bez 
závislostí. A  to je už náboženská 

odpověď, naděje na život, který tr-
vá dál. Ne reinkarnace, ale můj ži-
vot proměněný Bohem v to, co je 
láska s velkým L.

Tohle číslo je o rituálech. 
Co je to poslední pomazání 
a k čemu to je?
No, ono se to jmenuje trochu jinak. 
Říká se tomu svátost nemocných 
a je to krásná modlitba za uzdra-
vení - ať už fyzické či vnitřní, která 
je vždy uzpůsobena situaci toho  
kterého člověka. A  je doprováze-
na mazáním požehnaným olejem.
Co bys vzkázal lidem, 
kteří berou?
Máte naději, protože Bůh je na 
straně vašeho života, proti vše-
mu, co ho ohrožuje. Tedy i  proti 
drogám. Drogy jsou na straně va-
ší smrti. Bůh chce vaši svobodu, 
a proto stačí se jen do toho boje 
pustit a nevzdat to.

 
Díky za rozhovor

Klára Domská

MiMořádný křest 
vodou v nebezPečí 

sMrti a křest touHy
V situacích, kde hrozí 

nebezpečí smrti, existuje 
možnost tzv. křtu touhy.
Řádným udělovatelem je 
biskup, kněz nebo jáhen. 

Mimořádným může být každý 
i nepokřtěný a nevěřící člověk. 

A to pouze v nebezpečí 
smrti pro toho, kdo má 

být pokřtěn. Musí mít ale 
v úmyslu vykonat to, co koná 
katolická církev, a říkat: „ Já 

tě křtím ve jménu Otce i Syna 
i Ducha Svatého.“ Kdyby 

nebezpečí smrti pominulo, je 
třeba jít za knězem a říci mu, 

jakým způsobem byl křest 
proveden. Kněz potom doplní, 

co laik vykonat nemůže. 
Vedle mimořádného křtu 

vodou existuje křest touhy. 
Křest touhy nastane v tom 
případě, že někdo touží být 
pokřtěn a není nikdo, kdo 
by ho pokřtil, a on zemře.

Zeptali jsme se Michaela Špilara, kněze z farnosti na pražském Chodově

Jsou drogy od Ďábla?
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Článek byl sepsán jako 
rešerše článku Ozzy 

Osbourne: nezničitelný 
kníže temnot Magazínu 

legalizace

Ozzy  
 Osbourne
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Štěnice  vypadá jako ma-
lá hnědá ploštice, po rozmáčk-
nutí zapáchá. Saje krev v noci, ve 
dne vyleze pouze pokud je vy-
rušena. Pokud přespíte v  místě, 
kde jsou štěnice, je dost pravdě-
podobné, že si nějaké odnesete  

 
s sebou. Štěnic se obtížně zbavuje, 
běžné přípravky na ně nepůsobí.
 
Příznaky: Štípance jsou podob-
né komářím či kopřivce, zpravi-
dla tři do trojúhelníku, ale něko-
mu se štípance udělat nemusí. 
Nejčastěji jsou na rukou, zádech 
či krku. Štěnice můžete  také na-
chytat, když po půlnoci nečekaně 
rozsvítíte.
 
Jak se jich zbavit? Nejlépe je vy-
hubit štěnice odbornou firmou.
Z  oblečení se likvidují praním 
v  automatické pračce, na teplo-
tu 60°C hubí všechna stadia včet-
ně vajíček. Účinná je také sušička 
prádla, teplota 45°C hubí všech-
na stadia včetně vajíček. Studená 
voda zahubí po 24 hodinách jen 
nymfy a  dospělce. Teplota -17°C 
usmrtí všechna stadia včetně va-
jíček za 24 hodin.

Svrab je infekční nemoc 
způsobená zákožkou svrabovou. 
Zákožka vyvrtává kanálky ve zro-
hovatělé vrstvě pokožky. Vajíčka 
klade denně, larvy žijí na povrchu 
těla. Z těch se pak vyvinou samič-
ky, které se opět zavrtávají do ků-
že, nebo se přenesou na nového 
hostitele.
Svrab se přenáší těsným nebo del-
ší dobu trvajícím kontaktem - spo-
lečné spaní, společné oblečení, 
nestačí pouhé potřesení rukou. 
Svrab (sarkoptický a  demodektic-
ký) může mít i váš pes - pokud má 
lysá místa na kůži, nadměrně se 
škrábe, hubne, má zanešené uši, 
mějte se na pozoru a vezměte jej 
k veterináři. Neléčený svrab může 
mít pro psa závažné následky.
 
Příznaky: Svědění těla, které se 
stupňuje v noci při spánku a při za-
hřátí těla (např. při sportu). Na kůži 

jsou nejprve drobné zarudlé pupín-
ky, pak je viditelná vyrážka - chod-
bičky zákožky jsou několik mm až 
cm dlouhé, narůžovělé nebo na-
šedlé barvy, zakončené „kopeč-
kem“. Svrab se vyskytuje přede-
vším na místech, kde k tělu přiléhá 
oblečení, v  záhybech (koleno, lo-
ket), mezi prsty, v okolí genitálií...
 
Jak se svrabu zbavit?
Pokud máte podezření na svrab, 
vyhledejte lékaře. V  nemocni-
ci vás ošetří speciální mastí, poté 
je vhodné ihned převléct povleče-
ní, vyprat na 60°C a ráno po pro-
buzení znovu. (Ideální je povleče-
ní vyžehlit a nechat 3-4 dny ležet 
mimo.) Pokud  máte možnost, 
odejděte na týden mimo místo ná-
kazy. Mimo pokožku svrab přežije 
max 4 dny. I po přeléčení může ků-
že svědit až dva měsíce.

Lucka, KC DROM, Brno

Máte rádi 
dRbání?

O
zzy je prostě žijící legenda. 
Proslul nejen svojí jedineč-
nou rockovou muzikou, ale 
i svými excesy typu kousá-
ní netopýřích hlav, agresi-

vita, napadení manželky nebo své-
rázné rozhovory. Jeho posluchači 
mu v sedmdesátých letech předpo-
vídali brzkou smrt. Jenže Ozzy ne-
zemřel, kdepak! Ozzy „jede“, sbírá 
cenná hudební ocenění a  pořádá 
světoznámý festival Ozzfest.
 
Ze života
Ozzy Osbourne, vlastním jménem 
John Michael Osbourne, se naro-
dil 3. prosince 1948 v britském Bir-
minghamu. Ozzy, který svoji pře-
zdívku získal už na základní škole, 
byl čtvrtým ze šesti dětí, měl tři 
starší sestry a  dva mladší brat-
ry. Mnozí životopisci předpokláda-
jí jasný vliv industriálního prostředí 
Birminghamu na Ozzyho hudeb-
ní tvorbu.
Ozzy byl klasický povaleč, který si 
se školou nerozuměl a  práce pro 
něj byla trestem. Kromě chlastu 
ho ale naštěstí zajímala také muzi-
ka. A to natolik, že se rozhodl stát 
rockovou hvězdou. První krůčky po 
rockové scéně úspěch nepřines-
ly a  vypadalo to, že pěvecká ka-
riéra skončí dříve, než mohla po-
řádně začít. Koncem šedesátých 

let se mu ale do cesty připletli hoši 
z budoucích Black Sabbath. A bylo 
vymalováno.

RoZjetý vlak
Black Sabbath tvořilo několik bir-
minghamských pobudů, kteří sdí-
leli svůj sen stát se rockovými 
hvězdami. Jejich temná a  nesku-
tečně tvrdá hudba předběhla svo-
ji dobu. V roce 1970 vydala skupina  
eponymní album, které se ještě ten 
samý rok dočkalo platinové desky. 
Drsné riffy a  Ozzyho osobitý vo-
kální projev si tehdy získaly svět. 
A  z  pobudů se rázem stali bohá-
či. Následující roky představovaly 
jeden velký večírek. Hudba, tráva, 
LSD, speed, litry alkoholu a  tuny 
kokainu… To byl smysl života kape-
ly až do roku 1976, kdy se začala 
ozývat krize – každý mejdan jed-
nou končí. V  roce 78 krize vrcho-
lí, album Never Say Die! má vel-
mi špatné prodeje a Ozzy opouští 
skupinu.

sólOvá dRáha
Ozzy se zpočátku vrátil k to-
mu, co dělal před vznikem 
skupiny – poflako-
val se a popíjel. 
V  roce 1980 
vydali Black 
Sabbath

desku Heaven & Hell, která je pova-
žována za jednu z největších roc-
kových a metalových desek všech 
dob. Za mikrofonem stál famózní 
Ronnie James Dio z  Rainbow. Jak 
na to mohl Ozzy reagovat?? S ky-
taristou Randy Rhoadsem vydali 
album Blizzard of Ozz, které bylo 
totální pecka! Heavymetalová ná-
lož s nezkrotnou kytarou předsta-
vuje malý zázrak. Je to comeback 
člověka, který byl již odepsaný. 
Ozzy řádil jako pominutý, nezkrot-
né mejdany mohly zase začít. Klid 
a plynulost mu do života přinesla 
až jeho životní láska a manažerka 
v jedné osobě – Sharon. Na začát-
ku devadesátých let Ozzy dokonce 
ohlásil konec živého vystupování… 
to se ovšem nekonalo. 

Black saBbath 
a hOdNý taťka?
Místo toho se vrací ke skupině 
Black Sabbath a v roce 95 vychá-
zí populární Ozzmosis s  hity jako 
Perry Mason. Dalších alb se ale fa-
noušci nedočkávají. Záplatou jim 
jsou další Ozzyho sólové nahráv-
ky. V roce 2002 se navíc v televi-
zi objevuje sitcom The Osbournes. 
Staří rockeři pláčou, ale seriál má 
jeden pozitivní efekt – k  Ozzymu 
si nachází cestu nová generace. 
Společně s manželkou Sharon za-
kládají festival Ozzfest, který před-
stavuje vůbec první festival hard 
rockové hudby, a  koná se každý 
rok. Sice se o Ozzym občas někde 
dočtete, že zase chlastá a  fetuje 
první ligu, na koncertech s  Black 

Sabbath už ovšem popíjí jen ča-
jíčky. V médiích se čím dál tím 

více prezentuje jako spořáda-
ný otec svých šesti dětí. Jak 
je to doopravdy, se můžeme 

jen dohadovat. Jedno je 
ale jisté, Ozzy nezahálí!

-Hana-

NovÁ RUBRIka: nájezdy pRo hvězdy
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Řeš(ž)
neřeš(ž)Asi se to většině z  vás už 

stalo - dáte si vedle, ne-
máte zrovna čistou jehlu, 
konzelíny, spěcháte, po-

třebujete si rychle dát a není čas 
na dodržení všech zásad bez-
pečnější aplikace. A ejhle, tělo se 
ozve a vrátí vám to v podobě ros-
toucí boule v místě vpichu nebo 
i kdekoli jinde na těle. 

Absces je ohraničený zánět, du-
tina vyplněná hnisem. Roste 
a  bobtná, a  to jak viditelně na-
horu nad povrch kůže, tak dolů 
do hlubších vrstev tkání. Pokud 
praskne, hnis vyteče, což je dobře, 
ale vznikne na těle otevřená rána, 
neboli vstupní brána pro všechny 
možné infekce a breberky. Což už 
tak dobře není. V horším případě 
absces nepraskne na povrchu, ale 
způsobí potíže uvnitř - například 
v  podobě flegmóny. Pozorujete-

-li tedy po vpichu cosi rostoucího, 
máte dvě možnosti – buď riskovat 
tyto komplikace, nebo s tím vyra-
zit na ošetření a zvýšit si tak šan-
ci, že se absces úplně zhojí. Klid-
ně se přijďte nejdřív poradit do 
káčka nebo k  teréňákům, boule 
v počínajícím stadiu se někdy da-
jí rozehnat zábalem s Ibalgin Du-
oEffectem (tzv. „heparoid“) ne-
bo vytáhnout „višňákem“. Pokud 

už je absces větší, je dobré na-
vštívit chirurga. O chirurgickém 
ošetření abscesu jste možná sly-
šeli plno hororových příběhů, ne-
zapomínejte však, že mezi lidmi 
mnohem snadněji kolují a  rozši-
řují se historky popisující špatnou 
zkušenost, kdežto o tu dobrou se 
nemáme tendenci tak snadno dě-
lit. Navíc si příběh náležitě dobar-
víme, takže to, co nakonec slyšíte, 
může mít se skutečností pramá-
lo společného. Chirurgické ošet-
ření a vyčištění rány je důležité 
pro předejití ošklivým komplika-
cím, na další převazy pak chodit 
už třeba do káčka nebo k  sanit-
ce. Pokud se vám do toho nechce, 
nebojte se říct si o asistenci ne-
bo aspoň o doporučení k ošetření, 
které může pomoci při vyjedná-
vání se zdravotnickým personá-
lem ještě před vstupem do ambu-
lance.

Hojení aBscesu
Po prasklém abscesu zůstává ty-
picky více či méně hluboká „dí-
ra“, která se může poměrně dlou-
ho hojit. V  téhle fázi je důležité 
udržovat ránu co nejvíce v čisto-
tě a chodit pravidelně na převazy. 
Pokud z  rány ještě něco vytéká, 
je na místě nechat ji dobře vyčis-

tit (chirurg může někdy zavést tzv. 
drén, trubičku, která odvádí hnis 
z rány na povrch). 

Do ošetřené rány s  mírnou se-
krecí (nevytéká z  ní masivní 
množství hnisu) je možné apli-
kovat hojivý gel. Gel vyplní celý 

„kráter“ po abscesu, vytvoří v něm 
vlhké prostředí, které je vhod-
né ke správnému hojení, a záro-
veň pohlcuje nečistoty, které se 

z rány ještě odlučují. Výhodou je, 
že převaz stačí 2x týdně, takže do 
rány se tak často nešťourá a zů-
stává zakrytá. Gel zabraňuje při-
schnutí obvazů k  ráně, takže si 
ušetříte jejich bolestivé strhávání, 
které nedělá dobře vám ani ráně.

Ideální je přijít co nejdříve, zvý-
šíte si tak šanci na úplné zhoje-
ní, při použití gelů pro vlhké hoje-
ní se kromě toho, že si zachráníte 
ruku/nohu/tříslo, vyhnete i tomu, 
že by po abscesu zůstala tak oš-
klivá jizva.

Lůca -

taKto může vypadat 

aBsces, se kteRýM je 

dobRé vyrazit na 

cHiRuRgii.

taKto může vypadat rána po 

cHiRuRgicKéM ošetření. Mů-

že se to zdát strašidelné, 

ale v téhle fázi je důleži-

té, že rána je uvnitř poměr-

ně čistá, bez hnisu. Po sa-

movolnéM pRasknutí bez 

následného ošetření mů-

že vypadat mnoHeM hůře.

a takHle to může vypadat 

už za týden po ošetření ge-

lem. díRa už není tolik hlu-

boká a sKoRo se zacelila.

Flegmóna 
není legRace 

Dostali jsme dopis…
Tak takhle to dopadne, když se netrefíte třeba i po dvouhodino-
vém našívaní. Člověk je tak urputný, že to pustí kamkoliv. Za se-
bou mám 9 operací, opakovaná čištění – bohudíky v narkóze. 
A samozřejmě následovala rehabilitace. Co výsledek? Nemám 
cit ve třech prstech a ohebnost je taky celkem nulová. Mám in-
validní důchod. Nikomu nepřeji zažít tu okamžitou bolest, kte-
rá vás absolutně paralyzuje. Beru i nadále celkem asi už 15 let, 
ale k jehle už se nikdy nevrátím. To je jediné, co mi to dalo po-
zitivního.

(pisatel chtěl zůstat v utajení)
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kaj se a bude ti upuštěno
naFouklé bříško neznaMená, 
že se máme dobře, příPadně že 
máme pRdíky. je to ve většině 
příPadů život oHrožující stav! 
Může jít o ascites.
ascites = tekutina v břišní du-
tině. To, jak vzniká, je velice slo-
žitý proces, ale to, proč vzniká, 
má mnoho společného - špat-
ný životní styl.  Pupek, který 
narůstá do nepřirozených 
rozměrů, poukazuje na váž-
nost stavu vašich jater. Sám 
o  sobě může obsahovat de-
sítky litrů vody, tím pádem 
(logicky) zvyšuje hmotnost, 
tlačí na plíce, utlačuje trávicí 
orgány a  způsobuje větší opo-
třebovávání kloubů, dušnost, mů-
že způsobit kýlu a  rozhodí člověku 
metabolismus. 

Hlava medúzy
Nejčastějším důvodem, proč se člověku to-
hle udělá, je cirhóza jater (viz článek o játrech). 

Játry prochází dolní dutá žíla, která odvádí krev 
ze spodní části těla. Když touhle cévou nemůže 
kvůli vážnému stavu jater řádně protékat krev 
do srdce, hledá si krev cestu jinde - dělá žilní 
spojky v okolí pupíku. Ty jsou povrchové a jsou 
vidět, tvoří dohromady obrazec, který připo-

míná hlavu bájné Medúzy - od-
tud diagnostický název - Caput 

Medusae. Toto řešení ale ne-
ní ideální, takže si zpomale-
ná krev snaží ulehčit cestu 
tím, že začne přes stěnu 
cév "potit" pryč vodu. Ta 
se potom naspoří v  neJ-
bližší dutině (modrá část 
obrázku). A  v  břichu je 
místa dost, takže se ve-
sele plní dál a dál.

Rychle k lékaři
Co dělat? Nejlepší řešení je 

zajít k  lékaři (hepatolog, ob-
vodní lékař, pohotovost, ane-

bo na příjem interně nemocných 
v  nejbližší nemocnici). Doktor vyšetří 

břišní balón ultrazvukem, aby věděl, z čeho do-
opravdy je, a poté, dle závažnosti, určí postup 
odpouštění. Často se používají tzv. neinvazivní 

způsoby - podání diuretik (zjedno-
dušeně léků na to, aby člověk víc 
čůral). Je to pro tělo nejpřirozeněj-
ší způsob, jak se zbavit vody, a zá-
roveň to nejméně zatíží metabo-
lismus.

odPuštění, kteRé 
za to nestojí
Pokud jsou diuretika nedostaču-
jící (ascites se nezmenšuje, ne-
bo se zmenšuje míň než 0,5 kg/
den), přijde na řadu tzv. paracen-
téza, neboli punkce dutiny břišní, 
neboli odpuštění vody.Tento pro-
ces je sice rychlejší, ale - jako ka-
ždý zásah do těla - může přinést 
nespočet komplikací. Navíc vzhle-
dem k tomu, že břišní dutina je ve-
liká a je chráněna velkým počtem 
různých blán, jde o  úkon složitý. 
Proto by jej měl dělat jenom lékař, 
který k tomu má speciální vybave-
ní a může pomocí ultrazvuku de-
tailně sledovat, jak se břicho od-
pouští.

 
-zadek-
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Káčko najdeš 2 minutky od vlakáče na Kojetínské 11 
nebo nám zavolej na terénní mobil 773 821 006 a do-
mluvíme se, kde se potkáme. 

Kontaktní centrum a  Terénní programy v  Přerově 
fungují už od roku 1996 pod organizací KAPPA-
-HELP, z. s.. V  lednu 2018 působí v  kontaktním 
centru tři pracovníci, tři pracovníci jsou v terénu 

a  vede nás společná vedoucí. Kromě klasiky káčka, ja-
ko je výměna a poradenství, máš možnost vzít si z šat-
níku čisté oblečení, pokud je právě nějaké k mání. Pokud 
jsi zrovna švorc, můžeš si dát zadara čaj nebo čínskou 
polívku. Na kontaktce můžeš být maximálně dvě hodi-
ny denně a je na tobě, jestli si obvoláš úřady, budeš hle-
dat práci nebo si třeba zahrajeme stolní fotbálek nebo 
si budeme povídat. I když jsi ve vězení či léčbě, můžeme 
být spolu stále v kontaktu a psát si s tebou. Když je zá-
jem, pořádají se turnaje ve fotbálku, piškvorkách, společ-
né vaření nebo filmové dny. V terénu si sice fotbálek ne-
zahrajeme, ale můžeme za tebou přijít, kam potřebuješ, 
s plně vybaveným báglem a s úsměvem. V létě si může-
me zaházet frisbee, nebo opékat buřty. V káčku i terénu 
ti ručíme za anonymitu a můžeme ti pomoct s hledáním 
bydlení, léčby nebo práce.

Káčko a terén  
kaPpa-help  
PřeRov

1. Terénní program na Novojičínsku RENARKON
2. Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 Praha Progressive, o.p.s.

3. Psychiatrická nemocnice Kroměříž oddělení 17B Mandala
4. Kontaktní centrum a Terénní programy Prostor Pro Kolín

5. Kontaktní centrum Břeclav - Oblastní charita Břeclav
6. Terénní program Břeclav - Oblastní charita Břeclav

7. Terénní programy a kontaktní centra Laxus Pardubice a Hradec Králové
8. Terénní programy a kontaktní centra Semiramis Mladá Boleslav a Nymburk

9.  Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s. a Terénní program sociálních asistentů – Streetwork, Drop In, o.p.s
10.  Spektrum - Kontaktní a poradenské centrum Žďár nad Sázavou Kolpingovo dílo ČR z.s.  

11. Kontaktní centrum a Terénní  program Arkáda Písek
12. Společnost Podané ruce o.p.s.

13. Ambulantní léčba Prev-centrum, z.ú.
14. Kontaktní centrum Prevent Prachatice
15. Kontaktní centrum Prevent Strakonice

16. Kontaktní centrum RIAPS Trutnov
17. Terénní program Ulice Plzeň

18. Kontaktní centrum CPPT, o.p.s. Plzeň
19. Kontaktní centrum a terénní program DRUG - OUT Klub Ústí nad Labem

20. Kontaktní centrum a terénní program KAPPA-HELP Přerov
21. Terénní programy SANANIM Praha

22. Kontaktní centrum SANANIM Praha
23. Terénní program No Biohazard Progressive Praha

24. Rozkoš bez Rizika

Pantone 295

C 100, M 68, Y 8, K 52

TERÉNNÍ PROGRAMY

ŘEŠENÍ: poví nejbližší káčkař nebo teréňák nebo jej najdete na webu  
www.edekontaminace.cz
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P
opisovat zde naši službu mi přijde jako ta-
hat dříví do lesa. Chtěla bych tedy navázat 
na naši klientku, která to vzala za správný 
konec a místo počtu obyvatel města a ote-

vírací doby zdůraznila to, co je jádrem tohoto do-
mu. Jsou to lidé, kteří ho tvoří, protože kdyby tu 
nebyli, zůstaly by tu jen zdi a sklad plný jehel. To 
by sice zřejmě některým vyhovovalo, ale už by 
to neplnilo smysl, kvůli kterému tu jsme a který 
pravděpodobně, podle dopisu, vyhovuje i  klien-
tům. Když chcete praktikovat lidský přístup, po-
třebujete lidi. Samozřejmě na obou stranách, ale 
o klientech psát nechceme, protože ctíme anony-
mitu, a  jejich kvalita se projevila v dopise (tajně 
doufáme, že podobný názor panuje mezi všemi 
klienty). Jak zmínila naše klientka, říct děkuji tr-
vá jen vteřinku. Proto jí i  ostatním podepsaným 
všem moc děkujeme za krásný dopis, který nás 
moc potěšil.
Přestože momentálně píši za káčko, pořád cítíme 
jako naši součást i terénní službu, která k nám ne-
odmyslitelně patří. Sice jsme technicky dvě oddě-
lené služby a kromě některých klientů máme spo-
lečnou jen kuchyňku a  administrativní prostory, 
ale klienti nás berou jako celek. A jak se říká, ně-
kdy slova prostě nestačí, takže za sebe necháme 
promluvit naše fotky. 

Přeji pěknou podívanou ☺
 

KAČKA Z KÁČKA

KIKINA ZE ZLÍNA PÍŠE  
PODĚKOVÁNÍ MÍSTNÍMU KÁČKU: 
Ahoj Dekontaminace,

mám přečtené všechny díly, co jsou u nás na 
Káčku, a trochu mě mrzí, že se nikde nezmi-
ňujete o  Kontaktním centru ve Zlíně. Naše 
Káčko je sice malé, ale rozhodně je pro nás 
nepostradatelné....
Naše Káčko najdeš kousek od Cepkova, smě-
rem na Jižní Svahy. Otevřít ti příjde Kačenka, 
usměvavý človíček, který se snad ani neumí 
mračit, aspoň na nás se nikdy nemračí... A je 
jedno, jak moc nenávidíš svět, Kačka ti svým 
úsměvem zvedne náladu. 
Dál je tu pro nás Katka – je s  námi teprve 
chvíli, takže ji bohužel moc neznáme, ale tě-
šíme se, až ji poznáme. Ale určitě narazíš i na 
Petra, ani ne pracovník, spíš kamarád, který 

pomůže, ale nesoudí, a  za to mu 
děkujeme. 

Nesmíme zapomenout na naše 
"streeťáky", Ondru a Jirku. Ondra - 
skvělej člověk na správným místě. 
Jirka? Kamarád, kterému můžeš 
říct cokoliv... 
A proto vám DĚKUJEM... Děkujem 
za to, že ikdyž pro jiné sme jen 
smažky, fetky, špíny, pro vás sme 
lidé... Za to děkuje Kikina, lidi ze 
squatu u krytu a Štěpa...

PS.: Lidi, já vím, že někdy fakt spě-
cháme, ale říct DĚKUJU trvá jen 
vteřinku, tak si prosím uvědom-
me, co pro nás káčkaři dělají...

Káčko a terén ve zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně,  
Gahurova 1563/5, Zlín  
tel.: 774 256 540  
kcentrum.zl@podaneruce.cz

Terénní programy ve Zlíně,  
tel.: 773 579 454, 774 256 510  
street.zl@podaneruce.cz 
Lokality: Zlín, Otrokovice, Slušovice, 
Malenovice, Vizovice, Napajedla www.podaneruce.cz

Dopis oD Vás

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a sociální sítě

Stal se z něho 
lajkáč!Od chlastu už 

abstinuje, ale 
zas dřepí furt 
u Facebooku.

Tady Karel 
to byl alkáč!

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a bezpečné uchování drog

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a pomeranč

Pytlíčky?Krabičky?

Psaníčka?

???

Skleničky?

Pouzdýrka?

Blbost! Všechny drogy 
okamžitě do žíly!

 Víte, jakej je rozdíl 
mezi mnou 

a pomerančem?

Oba máme 
céčko!Žádnej!

Ps.: Pomeranč má vitamín C a pan Smažka žloutenku C. Komix od klienta z KC Drom Brno.
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drogový bulvár

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

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

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

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

KC DROM BRNO  
Bratislavská 227/41

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

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

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

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,  
773 140 022
Po–Pá 7.30-12.00, 13-16

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

KC LIBEREC
Rumunská 5/A
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

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

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

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18.00, 
Út 10.00–18.00

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8.00–16.00

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

KC 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

KC MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 326 303 467
Po, St, Čt, Pá 10–17,  
Út 12–17

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

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

K–CENTRUM PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, 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 9.30–14.00
Út  11.00 – 15.30
St, So, Ne 15.00–19.30
Čt 16.00–20.30
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 3,4, 6, 8, 9, 10, 
12, Libuš;  
Po, St, Čt 21–23:  
Centrum, P3,  
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

„BIBLI“ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ V USA VYDRAŽILI V PŘEPOČTU ZA 51 MILIONŮ KORUN  
 Každý stý Čech je gambler  Dívka málem zemřela kvůli extázi. Soud poslal dva mladíky na pět let do vězení  MLA-

DÍK UKRADL RODIČŮM AUTO A JEL PRO DROGY. SKONČIL V POUTECH  Z policejních skladů zmizelo půl 
tuny marihuany. Myši ji sežraly, tvrdí příslušníci  VETERINÁŘ POMÁHAL PAŠOVAT DROGY POMOCÍ ŠTĚŇAT, 
HEROIN JIM ZAŠÍVAL DO BŘICHA  Národní protidrogový koordinátor Vobořil končí, chce se věnovat rodině

Zajímavá čísla ohled-
ně dostupnosti někte-
rých drog přinesl po-

slední celosvětový průzkum 
Global Drug Survey, do nějž 
se zapojilo přes 130 tisíc lidí 
ze 40 zemí světa. Zhruba 30 
procent uživatelů kokainu 
zde uvedlo, že k nim objed-
návka dorazí dřív než krabi-
ce s pizzou. Nejrychlejší do-
nášku drogy mají v Brazílii, 
Česko se umístilo na sedmém 
místě. U poloviny dotazova-
ných zazvoní kokainový ku-
rýr do 30 minut.

POSLANEC FEŤÁK?
Ostrými slovy na adresu Ivana Bar-

toše z Pirátské strany nešetřil před-
seda SPD Tomio Okamura. V souvislos-
ti se snahou Pirátů legalizovat marihu-
anu se nechal slyšet na svém facebooku. 
Přestože Okamura v minulosti legaliza-
ci podporoval (věnoval jí dokonce kapi-
tolu ve své knize Umění žít), nyní záměr 
Pirátů v parlamentu kritizuje. „Legali-
zace drog pro rekreační účely je faleš-
ná perspektiva pro mladé lidi a součást 
neomarxistických plánů na hodnotové 
zničení dětí a mladé generace,“ uvedl 
v prohlášení. A přidal vzpomínku na se-
tkání v Otrokovicích: „Vzpomínám, jak 
se mi feťák a předseda Pirátů Ivan Bar-
toš pokoušel neúspěšně před svědky na-
bízet drogy.“ Bartoš si setkání pamatuje, 
o drogách prý ale s Okamurou nehovo-
řili. "Nenabízel jsem mu drogy, protože 
je neberu," reagoval.

K závislosti se dá přijít 
různě. Své by o tom 
mohl vyprávět ame-

rický rapper Kanye West, 
známý taky jako Yeezy. Pro 
fanoušky udělá tenhle čtyři-
cátník cokoli, v roce 2016 se 
rozhodl pro liposukci. „Pod-
stoupil jsem plastickou ope-
raci, protože jsem se snažil 
vypadat dobře pro vás všech-
ny. Nechtěl jsem, abyste mi 
všichni říkali, jak jsem tlustý, 
proto jsem šel na liposukci. 
Dali mi tehdy opiáty a já za-
čal dva z nich užívat. A pak 
jsem se na nich stal závislým,“ 
uvedl West v rozhovoru. „Za-
čínal jsem s dvěma práškama 
denně. Skončil jsem u sedmi.“ 
Westův případ není rozhodně 
ojedinělý, Donald Trump lo-
ni označil drogovou epidemii 
v USA za hrozbu národnímu 
zdraví, na předávkování tam 
umírá denně kolem 170 lidí.

Z ředitele Ná-
rodní proti-

drogové centrály plukovníka Jakuba Frydrycha je od května ge-
nerál. Hodnost mu na Pražském hradě předal prezident  Zeman. 
Frydrych působí u Národní protidrogové centrály od roku 2000, 
kde se z řadového policisty vypracoval nejprve na vedoucího odbo-
ru, v roce 2007 se stal zástupcem ředitele, od roku 2009 protidro-
gový útvar řídí.

RYCHLEJŠÍ 
NEŽ PIZZA
FRYDRYCH GENERÁLEM
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Když už musíte drogy brát,  
zvažte méně rizikové způsoby užívání než jehlou. 

poKud už musíte brát jehlou, tak pamatujte, že  
k přenosu infekce stačí malé množství krve.

používejte vždy novou jehlu!!! vyhnete se  
infekci hiv, žloutence c a dalším chorobám. 

nepoužívejte svoji jehlu opaKovaně. vyhnete se abscesům,  
flegmónám a dalším zdravotním problémům. 

použité stříkačKy bezpečně likvidujte! neohrožujte ostatní!!!

nová 1× použitá 2× použitá 6× použitá


