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SLOVA ÚVODNÍ:  
Tak po chvilce odpoèinku zase skládám

 do kupy, další kousek Prostorosu, kde na-
jdete pøevážnì tvorbu z vašich vlastních
vnitøních „dílen”. Sebrat vše, co jsme od vás 
dostali za poslední tøi roky , by pro nìkteré z vás mohlo také znamenat 
zajímavý pohled zpìt..  A když nic jiného, tak mnohým ukázat, co se dìje 
jiným spolu-bráèùm, kteøí mají nìkdy potøebu své prožívání vložit jinam než 
jen do vlastního osobního chování... 
Dost už bylo mého psaní, užijte si to. A nezapomeòte, tenhle èasopis je pro vás 
a tak trochu váš, øeknìte si, co by jste zde rádi vidìli a noste svoje díla, rádi je 
zde otiskneme. 
Pìkné poètení pøeji..
Roman

  NIKDY NENÍ CESTY ZPÌT!!!                                            (ZIMA 2008)
Pøíbìh který Vám chci vyprávìt je docela dlouhý a smutný!!!Mé 

životní kroky ovlivnilo mnoho vnìjších podmìtù ale i vnitøních osobních 
bolestí a proher!Tak pìknì popoøadì škola mì nikdy moc nebavila zaprvé 
jsem od mládí psal levou rukou a tak se mne snažili pøedìlat na praváka. To 
nebylo zrovna dvakrát pøíjemné a tak jsem již velmi brzy zaèal tvrdì 
vzdorovat všem autoritám jak doma rodièùm tak ve škole kantorùm…k tomu 
abych základní školu jen tak vychodil s pár trojkami mi staèilo jen 20 minut 
poslouchat co uèitel vykládá a zbytek hodiny jsem neustále vyrušoval o 
pøestávkách jsem byl vždy v nìjakém maléru a to mi dìlalo dobøe. 
Být v partì støedem pozornosti a ten kdo si nejvíc dovolí kdo vymyslí 
nejhustší lumpárnu!!!Zkrátka jsem zjistil že i když se snažím hlásit a dávat 
pozor poctivì vypracovávat domácí úkoly stejnì mì ani uèitel ani rodièe 
nepochválí a neustále budu stát ve stínu své starší sestry  vzorné žákynì s 
vysvìdèením se samýma jednièkama!!!
Já se chvíli snažil ale když to nikam nevedlo vzal jsem to opaènì z tý druhý 
strany budu sýgr prùseráø!!! Od mala jsem sportoval hrál jsem závodnì 
tenis,fotbal a basketbal! Na basketì nás trénoval mùj vlastní otec a tak na 
mì byl dost pøísný aby ostatní spoluhráèi nemohli øíct....                
                                                                                         pokraèování na další stranì

DOPIS z DETOXU                                      únor 2009

 Ahojda Market,

Jak jistì víš, už jsem na detoxu v Kosmonosích a urèitì víš, že to prostì bylo 
nevyhnutelný øešení mýho „posluhování“ opiátùm. Díky, prosím vyøiï doktorce 
Jinochové, které se podaøilo pøesvìdèit celej terapeutickej tým v Magdalénì, že 
jsem dostateènì motivovanej a moje léèba bude mít cenu, že jí nezklamu a 
nepodreju její autoritu a budu se s tím svinstvem rvát jako buldok. Takže 
Magdaléna mi dala zelenou a 16.3. 2009 nastupuju do „boje“ se závislostí. Už 
teï tak nìjak sám na sobì makám a snažím se pomáhat a ukazovat cestu i 
druhým, což ve mnì vyvolává ty pøíjemnìjší pocity a tohle je i další téma do 
Magdalény (mimo dalších témat, na kterých chci makat – vztahy s matkou, 
otcem, pøítelkyní, sebeúcta k sobì a spousta jiných). Chystám se udìlat tenhle 
týden i pár edukací na rùzné téma (opiáty a závoslosti, vìzení a pár zajímavostí 
z nìj a taky závislosti na braunu a následnì peklo na zemi). No, chci tìm lidem 
dát objektivní pohled na tyto vìci. Takže mùžeš (a to bych byl rád) doktorce 
Jinochové dát pøeèíst tenhle dopis (to bude asi nejlepší), aby vìdìla, že se tady 
neflákám i pøesto, že mi v posledních dnech abs�ák kulminuje, protože to jsou 
pøesnì 4 dny, co mi vysadili úplnì Suboxone a Neurol. Jo, taky jsem mìl 
autonehodu. Boural jsem ve 170 km/ h, takže jsem (díky bohu – zbrzdilo mì to) 
ohobloval bokem 3 stromy a do 4. stromu jsem narazil. Takže pøi mnì stáli 
všichni svatý a nic se mì a nikomu nestalo! Hustý, ne?! : ) No jinak jsou ty 
abs�áky docela nároèný, zvláš� hustý jsou ty návaly emocí, jak jsem je celou 
dobu zabíjel a tlumil opiátama a perníkem, tak teï se vyplavujou 100x víc než 
na drogách, takže mì rozbreèí i reklama v televizi : ), natož tøeba takovej film 
„Amélie z Montmartru“, což mì totálnì dostalo! Nicménì ty emoce jsou fakt 
pøíjemný a pøicházím tomu na chu�, protože když „cítím“ , tak mám koneènì 
pocit, že žiju! Nicménì ty abs�áky, si musí èlovìk vyžrat, aby mohl objektivnì 
zhodnotit, jestli se vyplatí bejt otrokem , hlavnì opiátù. Aby mohl objektivnì 
zhodnotit, co mu drogy pøinášejí a naopak berou a jestli se to vyplatí bejt èi 
nebejt otrokem (opiátù) za ka ždou cenu, pár poèáteèních opravdu velmi 
intenzivních pocitù štìstí, umìlì vyvolanných . Podle mì to za to nestojí, 
protože hlavnì opiáty z vás udìlají naprosto sobeckýho èlovìka, kterej nehledí 
napravo, nalevo a je mu jedno jestli odevzdá veškerý svý materiální vìci, ale 
hlavnì vztahy s kamarády „démonovi“ zvanému  heroin. Za pouhých pár 
okamžikù štìstí, falešného štìstí.  Zkrátka èlovìk odevzdá bez otálení vše, na 
èem mu v životì záleželo! No, nechci nikoho „násilným“ zpùsobem 
pøesvìdèovat jestli je to dobrý, nebo špatný, to je na uvážení každého jedince.
No nic Market, jestli budeš mít trochu èasu  napiš pár øádek, od tebe mì 
vždycky uklidní! Jinak pozdravuj Martina (øekni mu, že to prostì dám a budu se 
s tím rvát jako buldok a zvítìzím). Pozdrav ode mì ještì Gábinu a ostatní 
personál.
Všem Vám za vše moc dìkuju. Mám Vás rád.
Dejvák      
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nikdy není cesty zpìt 

          ,,no jo synáèek trenéra ten si mùže dovolit všechno'' naopak já jsem nesmìl nic 
a jakmile jsem porušil nìjaká pravidla pøicházely velmi tvrdé tresty!!!I když mi to táta 
èasto vysvìtloval proè to tak dìlá a že není jiná cesta pøesto mì to trápilo a bolelo.I 
když jsem dal v zápase 20 bodù nikdy mì pøed ostatníma klukama nepochválil a já o 
to tolik stál tolik jsem døel abych byl dobrej nejen pro otce ale hlavnì pro tým!!!Touha 
po uznání od otce, ale i od ostatních lidí kolem mì nepøicházelo a tak jsem pomalu 
pokoukával po uznání jinde v par�ì kamarádù!!!Po základce jsem šel na uèòák na 
kuchaøe èíšníka a otcova kontrola nade mnou zlehka polevila. Víkendy jsem trávil s 

týmem po turnajích ale v týdnu jsem byl opìt ten šéf party uznávaný respektovaný a 
obdivovaný což mi dìlalo moc dobøe!!!

Chodili jsme na pivo místo odpoledky a obèas jsme si koupili travku a celé 
odpoledne jsme zhulený brouzdaly Podìbradskou kolonádou a já cítil koneènì 
uznání a respekt kterej mi otec nedával ba naopak neustále mì prudil a shazoval. 
dnes s odstupem èasu to taky vidím jinak,ale tehdy to bylo super toho èeho se mi 
nedostávalo od rodiny jsem  mìrou vrchovatou dostával od naší školní party. Našel 
jsem si v Podìbradech holku s kterou jsem chodil ve volnu hrát basket a na 
procházky a úplnì jsem se do ní zbláznil. Zaèali jsme spolu chodit zaèali jsme spolu 
spát a vùbec byla to moje první velká láska!!!Užívali jsme si spoleèných víkendù 
vždy po basketu jsme jeli na chatu a trávili volný èas spoleènì veèeøe pøi svíèkách, 
milování, procházky, kino èasto jsme jezdili na hrady a zámky a do Prahy na výstavy 
a do divadla…Mìli jsme mnoho spoleèných zájmù a perfektnì jsme se doplòovali. 
Byli jsme jedna duše jedno tìlo. Nikdy jsme se nepohádali a já si øíkal dodìlám školu  
vydìlám peníze a pak se vezmeme budeme mít spolu dìti a strávíme spoleènì celý 
život!!Jenže osud bohužel byl proti a pøichystal mi v 17 letech jinou cestu!Když 
Andrea odjíždìla s rodièi na dovolenou tak se ještì s mámou hádala a chtìla sedìt 
vepøedu vedle otce!

Ten v jedné zatáèce nezvládl øízení a vletìli i s autem pod kamion. Andrea 
byla na místì mrtvá. V momentì kdy se odehrála tato událost jsem najednou pocítil 
uvnitø tìla strašný tlak nemohl jsem se nadechnout a okamžitì jsem tušil že není 
nìco v poøádku øíkám to tátovi a najednou zvoní telefon a na druhém konci mamka 
Andrejky pláèe a øíká že jsou v Praze v nemocnici a dál jen pláè!!Ptám se co se dìjì 
ale nebyla schopná mi nic øíct jen že jsou na Bulovce a´t pøijedu!!!Ihned jsem poprosil 
otce zda mì tam odveze a když jsem na konci dlouhé chodby uvidìl mámu Andrejky 
promítl se mi celý ten více jak rok trvající vztah pøed oèima a když jsem k nim došel 
její máma mì objala a s pláèem povídá co se stalo a že Andi je mrtvá!!!Chtìl jsem ji 
vidìt ale nedovolili to a já bìhem chvíle ztratil to nejcennìjší co jsem ve svém životì 
mìl!!Osud mi ji vzal a na nic se neptal…Celý život se mi zhroutil a mì bylo vše jedno 
jestli dodìlám školu, jestli se zítra vzbudím, ztratil jsem do všeho chu�!! 
Navštìvoval jsem 2 roky psychiatrièku ale nepomohla mi ani rodièe mì nepodrželi i 
když se  snažili. Nakonec jsem školu s odøenejma ušima dokonèil, a i když rodièe 
chtìli abych si dodìlal maturitu, ale já jsem nemohl zùstat dál ve škole která mne 
dusila, nedokázal jsem se soustøedit a kolikrát dlouhé hodiny vnímat životní bìh 
kolem sebe. Èím dál víc jsem se uzavíral ve svém svìtì snù a vzpomínek na 
Andrejku a doslova pøežíval ze dne na den!!!      
                                                                                                                                 pokraèov?n?? otoète!

TÌŽKÝ ÈAS & PÌKNÝ ÈAS

Ano, je to èas, který 
nemùžeme zmìnit ke 
svému prospìchu. Èas je 
konstanta a v tom to 
právì vìzí. Nemùžeme ho 
mìnit podle vlastní 
potøeby, jak nás napadne. 
Vždy� žijeme v dobì, kdy 
se nedá s èasem pohnout 
ani o minutu, ale vždy 
musíme poèkat, až 
napoèítáme do 60ti 
sekund (myslím 
pøibližnì) a� jsou to 
sekundy zlé nebo dobré.
Ano, je to bohužel tak. Vše v životì si musíme prožít 
samy, ale je to zároveò i naše výhra! Pøece nechcete, 
aby Vám utekl jenom jediný blažený okamžik. 
Vždy� za ten Já osobnì bych vymìnil minutu hoøe, 
ale tyto jednoduché poèetní výkony si musí každý 
èlovìk provádìt sám dle svého nejlepšího vìdomí a 
svìdomí.
Je to pouze na Vás a jenom na Vás, jestli to bude 
TÌŽKÝ A NEBO PÌKNÝ ÈAS.   
Autor: Pražský Tom Pøem
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nikdy není cesty zpìt... 

Našel jsem si práci ale nic mì nebavilo ani ten basket který jsem døív miloval ,nikam 
jsem nechodil nic jsem nedìlal jen jsem tak polehával a trápil se vnitøní bolestí 
prázdnotou a zmarem. Obèas jsem se opil až do bezvìdomí abych aspoò na chvíli 
necítil tu strašnou bolest a prázdnotu.Kamarádi se mì snažili nìkam vytáhnout na 
diskotéky nebo na kolo a tak ale já jsem se èím dál víc odcizoval nejen rodièùm ale i 
kamarádùm. 

Trvalo to více jak 3 roky než jsem trochu zaèal opìt žít chodit ven a obèas i na 
diskotéku s partièkou.Obèas jsem i navázal hovor s nìjakou sleènou a nìkdy šel i 
tancovat ale jak zaèali ploužáky tak jsem vždy utekl ven.Cítil jsem vinu že Andrea si 
nezaslouží abych ji podvádìl s jinou!Èasto jsem chodil na její hrob a vše jí vyprávìl 
až jednoho dne jsem se rozhodl skoncovat s tím trápením že Andrea by chtìla abych 
byl š�astný abych si nìkoho našel ale trvalo dlouho než jsem sebral odvahu a 
nìjakou holku pozval na rande.A hned jak to šlo byl jsem u Andrejky u hrobu a vše jí 
povídal.Nedovedl jsem si pøedstavit další vážný vztah.Dost jsem pil a vždy když jsem 
se opil do nìmoty jsem alespoò na malou chvíli necítil tu bolest tu neskuteènou 
køivdu a podraz od osudu a tak jsem zaèal mít problémy s alkoholem!!!Do toho jsem 
pochopitelnì s kamarády dost hulil jointy až jednou mi nìkdo nabídl perník…Dlouho 
jsem to zvažoval a pak jsem si øekl proè ne tak jsem si dal svou první lajnu a docela se 
mi to líbilo bavil jsem se a nakonec jsem s diskotéky odešel s dívkou a vyspal se sní!!!

Možná si myslela že je to nový zaèátek nìèeho ale z toho omylu jsem ji velmi 
rychle vyvedl jen jsem øekl sex dobrej ale vztah po mì nechtìj!A tak jsem zaèal brát 
perník podruhé jsem ho chtìl vyzkoušet na buchnu a tak jsem se nechal od známého 
nastøelit!!!No to byl hukot to byla jízda a najednou jsem zjistil že ta moje vnitøní 
prázdnota a bolest se nìkam ztrácí že je na pár hodin snesitelná a že ten život není 
zas tak na hovno!!!Po pár týdnech jsem poprvé zkusil heroin a pochopitelnì hned na 
jehlu:To bylo nìco neskuteèného najednou jsem všechny svoje osobní bolesti a 
trápení vytìsnil nìkam pryè a ještì jsem si užíval super jízdy cítil jsem se jako král 
beze strachu a s pocitem že mi patøí celej svìt že jsem zase ten starej dobrej všemi 
uznávanej borec a netrvalo dlouho a já jsem si zaèal s menší partièkou ujíždìt na 
speedbalu po Èesku takže jsme si vždycky koupily poøádnej šutrák Heráku a ještì 
aspoò pùl gramu perníku a do uvarìnýho hera jsme si dali ještì piko v pomìru 2 díly 
hera 1 díl pika a to byla teprve rychta to byly jízdy a kalby.

Moje trápení bylo velmi rychle pryè a já si užíval jako nikdy.I když jsem chodil 
do práce a vydìlával slušný peníze tak jsem pøesto o víkendech utratil i tøetinu penìz 
co jsem mìl na celej mìsíc ale užíval jsem si jako král. Chodil jsem na párty støídal 
roštìnky a  abych to mohl snadnìji financovat zaèal jsem prodávat skunk. Kšeft jsem 
mìl hodnì dobrej a tak jsem nestrádal a 2 roky jsem nepoznal co je abs�ák a taky 
jsem se celou tu dobu nechával nastøelovat protože jsem mìl strach že kdybych se to 
nauèil sám asi bych to nezastavil. Za Andrejkou jsem docházel už jen sporadicky 
zato život jsem si užíval plnými doušky! Pak se ta naše slavná parta rozpadla a já si 
zaèal ujíždìt sám. I našlehávat jsem se nauèil velmi rychle a za chvíli jsem byl jak 
doktor!!!Co rána to zásah:dokonce jsem zaèal chodit s jednou dívkou a dokonce 
života si to budu vyèítat jsem ji zatáhl do svojí každodenní drogový reality. 
Nìjakou dobu èas plynul a bylo nám fajn ale pak jsme se dohodli,že zkusíme 
pøestat..                                                                                   pokraèov?n?? další strana!

      ÚVAHA?!
Každý èlovìk má 2 tváøe osobnosti. 

Tváøí se, jako by byl poøád stejný, ale povoluje se vždy k té stranì, které se cítí 
bezpeènìji.
Pokud vyrùstá ve støízlivém prostøedí a uèí se používat, èi potlaèovat emoce, 
uèí se zacházet s dobrem a zlem.
Hlavní problém je ten, že tyto protiklady jsou spojeny existenèní vazbou a 
vždy se vzájemnì doprovází, doplòují.
Jak má každý jedinec tedy tyto jednotlivosti rozpoznat a uèit se s nimi 
zacházet? Hledejme vždy chybu každý sám u sebe, abychom dospìli k 

dùvodùm zachovávání se vlastního okolí.
Pak pochopíme, že není žádného zla, pokud si ho sami nezaèneme vytváøet. 
A� už vìdomì, èi podvìdomì.

Aèkoli toto zlo mùže pùsobit s objektivnìjším pohledem jako koneèné dobro, 
jsou i jiné cesty, jak dosáhnout tohoto cíle.
- Pamatujte, dobro a zlo rozeznáte vždy, ale musíte nahlédnout do 
vlastního nitra a být k sobì upøímní.
Protože pokud budete konat zlo, tak jeho energie se vždy bude vracet ke 
svému zdroji a narušovat tak energetickou rovnováhu (právì proto, aby 
rovnováhu naopak vyrovnávalo).

A protože na rovnováze sil drží celý vesmír….

Tragik jehož hra je život 

Jsem snad jen vìøící jehož víra je beznadìj
Snad možná mám smrt než život radìji
Jaké by to asi bylo ponoøit se v zahrady ticha
Snad cítit lásku jak dýchá
Jejíž srdce opravdu bije 
proè, proè jen je to utopie

Jsem možná knìz, jež nevìøí v boha
Nebo možná èlovìk jež se rouhá
Èlovìk jehož život ovládá touha
Touha po dùvìøe v lidské upøímnosti

Jsem snad jen pesimista života
Je a bude jen tahle nahota

Pravdivá jak po smrti rozklad
Snad možná jak úmrtní doklad

Jsem tragik jehož hra je život
Jsem èlovìk jehož nejasný je pùvod
Snad možná èlovìk jež nemá k životu dùvod
Hlava jež je jen mých myšlenek squat
Tak proè nesestoupit ten schod
Schod do hlubin
Hlubin zapomnìní
Ve svìt kde se všechno zmìní

Snad jsem hráè jehož smysl je prohra
Hra jež opakuje se však není možná dohra

Život jehož cílem je vždy jen prohra
A
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nikdy není cesty zpìt... 

....a vydrželo nám to skoro rok. Dokonce jsem zaèal opìt cítit a prožívat city a lásku 
do Kaèenky jsem se bezhlavì zamiloval a tak jsme spolu zaèali žít. Dokonce 
jednoho dne Kaèka pøišla s novinou že spolu èekáme dítì. Na jednu stranu jsem byl 
š�astný na druhou stranu jsem mìl strach abychom zase nezaèli brát a vše 
nepokazili!!!A zase ten zkurvenej osud to vyøešil za nás Kaèenka o dítì pøišla a to byl 
konec našeho vztahu a zaèátek mýho nekontrolovatelného braní. 

Mìl jsem chu� se vyfetovat až k smrti a málem by se mi to povedlo nebýt 
Adélky- potkal jsem andìla mezi v vlky.Tahle ženská mì pomohla na rok skonèit s 
tou sebedestrukcí a dát mi tolik nìhy a lásky že jsem žádnou drogu nepotøeboval ani 
nechtìl!!!Zase jsem zaèal žít se vším všudy bez drog zato zdravì.Chodil jsem do 
posilovny 3x týdnì hrát tenis a každý pátek na basket pro rekreaèní hráèe!V práci 
jsem zaèal stoupat kuchaøskou hierarchií od nièeho až po vedoucího smìny až jsem 
se propracoval k šéfkuchaøské funkci!Zaèal jsem práci dávat 150% a zbytek èasu 
trávil s Adélkou.Jenže pøišlo pár mejdanù a Adélka i když vìdìla že mám problém s 
drogama  její zvìdavost byla silnìjší a tak dlouho mì pøemlouvala abych nìco 
sehnal a dali jsme si spoleènì až jsem to udìlal koupil jsem herák a perník a dal jsem 
si opìt speedball a pochopitelnì. 
Adéla chtìla taky zkusit jehlu a já jsem jí to rozmlouval prosil jí a� to nedìlá 
vyhrožoval jsem jí no zkrátka jsem jí chtìl od toho osudového rozhodnutí odradit ale 
ona si postavila hlavu a tak jsem jí nastøelil!!!Adéla nepochopila to co já bìhem svojí 
divoké drogové jízdy a pochopitelnì zaèala ulítávat èím dál èastìji a zaèala 
ohrožovat moje rozhodnutí nebrat.Stále mì spouštìla a strhávala sebou do propasti 
z které jsem se vydrápal nedávno a nechtìl jsem do ní znovu spadnout.Poslední 
mìsíc našeho vztahu se s Adélou nedalo vùbec komunikovat a zaèala se mi pøímo 
hnusit a tak jsem s ní už ani nespal a hlavnì se neustále sžíral výèitkami svìdomí že 
jsem ji do toho zatáhnul!!!Nakonec jsem jednoho dne od Adélky utekl a zaèal se jí 
vyhýbat.Sám jsem mìl neustále strach abych opìt nezaèal brát!Asi po 2 mìsících 
jsem potkal Adélu v takovým stavu že jsem ji skoro nepoznal a já se opìt zaèal trápit 
výèitkami a lítostí že jsem tak èistého a nevinného èlovìka dostal do tak neøešitelné 
situace!

Pochopitelnì jsem si nìkolikrát dal opìt herák a nakonec jsem zaèal znovu 
brát víc než døív už mi pøestávali staèit peníze co jsem vydìlal v práci a kšeftováním 
se skunkem a tak jsem zaèal jezdit èastìji na techno party prodávat extáze a když už 
ani to nestaèilo pokrýt mùj neustále se zvyšující se rozpoèet zaèal jsem 
krást!Nejdøíve jsem vzal pár vìcí doma pochopitelnì takové které nebyli hned vidìt 
a prodal jsem je, pak jsem se zaèal zbavovat svých vìcí až mi v pokoji zbyl jen 
nábytek a tak jsem zaèal brát rodinné zlato a støíbro a obèas jsem si nepozorovanì 
pùjèil bankovní kartu matky a vybral pár tisíc ale když už nebylo co prodávat atak 
jsem vzal opìt kartu a z úètu rodièùm vybral asi 60.000 Kè a aby to hned nepoznali 
sbalil jsem výpis co pøišel poštou a nakonec ještì pøed provalením pravdy jsem 
sebral všechny eura co mìli rodièe na dovolenou!!!Celou akci jsem zakonèil krádeží 
matèiných zlatých prstenù které nosila každý den!Vìdìl jsem že se to provalí a i 
když rodièe mìli podezøení a nìkolikrát na mì uhodili zda neberu drogy vždy jsem to 
zapøel a nìjak se z toho vylhal!!!Tentokrát již nebylo cesty zpìt a já si to uvìdomoval 
prostì jsem v sobì nenašel tu odvahu jít za rodièem a vše jim øíci..        další strana..

nikdy není cesty zpìt...   

.. S pøítelkyní jsme se nevidìli asi mìsíc protože chodila do školy hned ze školy na 
brigádu do supermaketu doplòovat zboží aby vydìlala na vánoce a já byl furt sám a 
telefon a kontakt pøes nìj mi nevyhovoval.Prostì jsem udìlal chybu a jel si koupit 
paket hera abych  tu bolest uvnitø necítil dal jsem si pùlku na plech a zmastil se jak to 
hovadí.Druhej den výèitky jako blázen ale bolest zase a ještì vìtší tak jsem si øíkal v 
pohodì máš to pod kontrolou podvìdomì si øíkal bacha vole jeden ale nakonec 
jsem si veèer zajel pro další paket a zase se vymastil do mrtva!!!Tøetí den se to 
opakovalo a když jsem si øíkal vole jsi blbec našel jsi si novou práci máš skvìlou 
ženskou i když poslední dobou jen na telefonu pøestaò blbnout máš krásnej život 
pøed sebou.Chtìl jsem se oženit zplodit syna a zasadit strom!!!Ale zrada opìt veèer 
jsem jel pro paket a když jsem po týdnu øekl konec to už je o hubu zase do toho 
spadneš tak jsem si ani nestaèil uvìdomit že už v tom lítám.O.K.po vánocích to 
vyšumí a já to povím pøítelkyni a budu to øešit!!!tak to šumìlo a já jí to koneènì 
øekl!!!Rodièe když se to dozvìdìli tak mì nechtìli ani vidìt tak jedinej kdo mi zùstal 
byla pøítelkynì zavolal jsem na Magdalénu co mám za problém a pomohli mi 
pøednostnì vyøídit Xerox a hned po nìm jsem se na Magdu vrátil na mìsíèní krizový 
pobyt!!!Našel si práci v Mníšku pod Brdy a pronajal si byt kde se mnou bydlela i 
pøítelkynì vše šlo parádnì pùl roku než mì šéf vyhodil a já se musel vystìhovat i z 
bytu!Poprosil jsem rodièe jestli mùžu na nìjaký èas bydlet doma a pøítelkynì šla 
bydlet k ségøe vídali jsme se málo a já pomalu ztrácel pùdu pod nohama od rodièù 
poslouchal jak to žiju že mysleli že už bude pohoda a dotoho vztah na dálku s 
pøítelkyní tak jsem opìt potøeboval ventil a opìt sáhl po heráku a vztah na kterém mi 
záleželo jsem ukonèil protože jsem nechtìl aby to vše se mnou opìt 
absolvovala!!!Zùstal jsem sám  nakonec i na ulici a doteï se z toho 
vzpamatovávám!!!Jsem na substituci, beru jehlou Subutex a plánuju že ten život s 
ženskou barákem a stromem jednou uskuteèním ale kdy to bude netuším…Chci 
aby jste vedìli že ani po detoxu ,léèebnì,komunitì ,doléèovánu a pohodovým 
životì venku nikdy nevíš v jakou chvíli tì to dostane!Droga je jako šelma èeká v tvým 
tìle na šanci a jak jsi jenom trochu slabší a nedáš si pozor ona vyskoèí z úkrytu a 
zase tì vtáhne do toho hnusu, z kterého jsi chtìl a chceš pryè tak bacha volové i po 2 
letech vcelku suprovýho života bez drog mì má opìt ve svejch paøátech a smeká se 
mnou sem a tam jako s loutkou tak volové bacha!!!! 
SOPTOR                        hláška dne:    „„„Žijeme zdravì chodíme si šlehat do 
pøírody“““       pokraèov?n? na další stranì..

Tenhle vzkaz jsme našli na jednom aplikaèním místì v Peèkách:

VZKAZ PRO VŠECHNY

Svinì, co si mì kdy vzaly do huby! 

Každém má svejch sraèek až nad hlavu. I já si tím prošla a užila si svoje 
peklo! Ale skonèila jsem se vším døív, než by to skonèilo blbì… Bydlím 
daleko, zaèínám od zaèátku. Já a moje mimi. Krásný , zdravý a hlavnì s 
rozumnou matkou, která mu zaøídí normální plnohodnotnej život!!! Jo. 
JÁ vyhrála!!! 
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nikdy není cesty zpìt...     a tak jsem jen èekal kdy pøijde matka na ty prsteny a otec na 
vykradeném úèet!Reakce rodièù byla pochopitelná vyhodili mì z domova a já jsem 
se zaèal živit na ulici jak jinak než krádežemi v obchodech a obèas nìjakou levárnou 
na kamarády a známé!Když jsem se nìkolikrát dostal do vazby a jen obrovským 
štìstím neskonèil ve vìzení rozhodl jsem se pøestat a tak jsem zaèal 
abstinovat!!!Dokonce jsem se po pár mìsících vrátil domù, ale to byla chyba opìt 
jsem zaèal krást a bìhem ètvrt roku jsem byl opìt bezdomovec!!!Bylo pár dní po 
novém roce a já jsem v pomalu 20-ti stupòovém mrazu spal nejprve po kamarádech 
kteøí mi zùstali a pak jsem donucen okolnostmi navrhl rodièùm že se pùjdu léèit že 
nastoupím detox a pak že pùjdu do psychiatrické léèebny!

Tak jsem dobrovolnì nastoupil na Detox  na Moèínkách a díky primáøce jsem 
mìl zajištìnou léèebnu v Nechanicích u Hradce Králové!Po 21 dnech strávených na 
detoxu mì otec odvezl do Nechanic!Už na xeroxu jsem mìl dost èasu pøemýšlet co 
dál a tak jsem se rozhodl že po dokonèení 3 mìsíèní léèby v Nechanicích pùjdu do 
komunity!Rodièe pochopitelnì souhlasili a tak jsem se rozhodl kontaktovat 
komunitu Magdaléna v Mníšku pod Brdy!poslal jsem jim svùj životopis a žádost o 
pøijetí a èekal na jejich vyjádøení. Po mìsíci v léèebnì jsem poprvé mohl na víkend 
domù a tak jsem se moc tìšil!Vztahy s rodinou se zlepšili a dokonce rodièe 
absolvovali pohovor s terapeutem který vedl jednu ze skupin v Nechanicích!Z 
komunitou jsem udržoval telefonický kontakt a domluvili jsme se na návštìvì abych 
si mohl prohlídnout jak to tam chodí a co mì tam èeká!Vzhledem k mé dlouholeté 
drogové kariéøe jsem nìjak podvìdomì tušil že jen detox a léèebna je nepomìrnì 
krátká doba na to abych jednou pro vždy skoncoval s fetem!

V Nechanicích  jsem nìkolikrát na skupinové terapii mluvil o svém životì o 
svých problémech a o tom co mì trápí!Nejvíce mi však pomohl deník který se psal 
každý den a na nìkolik stran!Pøesto jsem nedokázal skupinì øíci o svém nejvìtším a 
nejbolestnìjším bøemenu které jsem neustále nucen tahat s sebou životem!O smrti 
Andrei jsem nedokázal mluvit!Dál jsem èekal na telefon z komunity a na koneèné 
datum mého nástupu do ní!Když mi v Nechanicích zbývali poslední 2 týdny do 
ukonèení léèby ozvali se mi z Magdalény že se uvolnilo místo protože jeden klient byl 
nucen odejít poté co po  víkendovém pobytu doma mìl pozitivní test na 
benzodiazepiny a na marihuanu!Tak jsem se v Nechanicích domluvil na ukonèení 
léèby a otec mì opìt autem pøepravil z léèebny do komunity!Plný oèekávání a 
zároveò obav jsem prošel pohovorem a testy a nic nebránilo tomu abych byl pøijat!V 
Magdalénì je zvykem nové èleny pøivítat spoleènì!K tomu slouží malý rituál s 
koupelí a pøíchodem branou a pøes rybníèek vedoucí mùstek!Na mùstku stáli úplnì 
všichni z Magdalény poèínaje klienty a konèe zamìstnanci komunity! 

Po pøedstavení a pøivítání jsem si vybalil vìci a prošel se celou komunitou 
abych vìdìl kde co je.Veèer probíhala tzv. Velká komunita což je setkání všech 
klientù a terapeutického teamu  a na ní se klienti pokoušejí pøestoupit do vyšší fáze 
léèby! Pochopitelnì musí klient dodržet urèitá pravidla!Pokud kdokoli z klientù 
poruší øád komunity mùže dostat sankci!Sankci mu mùže navrhnout nejen terapeut 
ale i jakýkoliv klient a pochopitelnì si musí každou sankci nìjakým zpùsobem 
odpracovat!Na Velké komunitì se taky louèí s klienty kteøí prošli všechna fáze a mají 
venku bezpeèné bydlení, práci a dohodnutou následnou péèi tzv. doléèovák!             
              pokraèov?n? na další stranì..

nikdy není cesty zpìt...  
Ukonèení probíhá jak jinak rituálnì a pøi odchodu se zvoní na zvon který je jen 

pro tuto pøíležitost v Magdalenì vysvìcen samotným kardinálem Miloslavem Vlkem! 
Magdalena se nachází v bývalém vojenském prostoru raketové základny a je velká 
asi 5 hektarù! Chovají se v ní domácí zvíøata o které se klienti starají a vlastnì celý 
chod komunity zajiš�ují klienti spoleènì!Je to o spoleèném fungování dodržování 
pravidel a o upøímnosti mezi všemi zúèastnìnými!Skupinová terapie je intenzivní a 
navíc každý klient má z øad terapeutického teamu svého tzv. garanta!S tím øeší svoje 
problémy  po celou dobu pobytu také individuálnì a zároveò se úèastní rozhovoru s 
rodièi a podobnì!Nechybí ani deník do kterého každý klient bez rozdílu fáze zapisuje 
svoje dojmy pocity a názory na prožitý den!Díky ostatním klientùm a jejich radám 
nebo i výtkám se každý obyvatel komunity ve svých problémech lépe orientuje a 
pokouší se zmìnit svoje chování a zvyky reakce a podobnì!Mockrát jsem na skupinì 
zažil že klient dostává tzv. zpìtnou vazbu což je názor ostatních klientù na jeho 
problém a díky tomu se dostává v sebepoznání hloubìji k problémùm a neustále díky 
ostatním pøichází na nové a nové poznatky o sobì i ostatních a hledá øešení které je 
mnohdy velmi tvrdé a èasto bolí a je vykoupeno slzami a potem! 

Nikdy jsem v bìžném životì nemìl tolik pøíležitostí se poznat hloubìji pøijít na 
to proè reaguji na situace tak jak reaguji, proè problémy øeším tak jak je øeším co je 
dùležité pro moji vlastní existenci, jak pracovat s chutìmi na drogy když se objeví jak 
zvládat bìžné situace které život pøináší! Také jsme jezdili na rùzné výlety na kolech 
nebo pìšky a taky jsme absolvovali zátìžové pobyty tøeba jsme jeli na kolech celý 
týden najeli jsme asi450km v Krušných horách èeském a slavkovském lese a na 
Šumavì bylo to super.veèer jsme zatáboøili a na kotlíku jsme si uvaøili veèeøi a 
povídali si taky jsme byli na Slovensku jen s báglama a každej den ušli i 40 km prostì 
paráda moc mì to bavilo a já jsem spoleènì s ostatními klienty trávil pøíjemnì èas a 
na drogy ani nemyslel.Navíc jsme mìli v Magdalenì skvìle vybavenou posilovnu 
keramickou dílnu a bazén který vznikl zrenovováním staré požární nádrže!Øeknu 
vám lidi lepších 13 mìsícù v životì jsem nezažil kdo má v dnešní uspìchané dobì 
takovej luxus 13 mìsícù neøešit bydlení jídlo složenky a tak a má èas jen a jen na 
sebe a na objevování vnitøních pochodù reakcí a automatických schémat 
chování!!!Když jsem byl ve 3 fázi tak to jsem se už zaèal orientovat ven shánìt práci 
doléèovák a bydlení a pak nastal ten slastný okamžik pøišla zase velká komunita a na 
ní moje slavnostní ukonèení!

Dostal jsem spoustu dárkù vybral si fotku na tablo kde jsou každý rok zvláš� 
umístìny fotky i s podpisem dotyèných který prošli léèbu od tìžkého zaèátku k 
tìžkému konci!!!Ono je lehké žít v komunitì protože tam jste od drog chránìni ale 
venku to vidíte na každým kroku!Mìl jsem krásnou práci za 30tisíc pøítelkyní s kterou 
jsem se seznámil 2 mìsíce pøed ukonèením Magdy a dobrej doléèovák a tak jsem se 
tìšil ven vìøil jsem si že to zvládnu a koneènì budu žít normální život budu pracovat 
chodit s pøítelkyní a plánovali jsme spoleènou budoucnost ze zaèátku bydlení pak 
rodinu a tak!Cítil jsem se jako král mìl jsem všechno a šlo to nìjak lehce takže jsem 
obèas pøemýšlel jestli to není jen sen ze kterého se probudím zpìt do tý hnusný 
reality ale nebyl!!!Mìsíce utíkali já poctivì chodil na doléèovák a s pøítelkyní byl náš 
vztah úplnì super.i rodièe byli v pohodì ale jednoho dne se vše posralo! Pøišel jsem o 
práci.                                                                                    pokraèov?n? na další stranì..
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