
     

                   VánoČní street 

aneb kdy nás můţete potkat a kdy ne 

 

             17. 12. 2010 (pátek) – nesetkáme se                         

       24. 12. 2010 (pátek) – nesetkáme se (Vánoce)               

             29. 12. 2010 (středa) – nesetkáme se                        

       31. 12. 2010 (pátek) – nesetkáme se (Silvestr)               

 

V ostatní dny je naše služba dostupná jako vždy : 

České Budějovice: Po, Út, Čt, Pá – 11:00 aţ 19:00 h. 

(tel. ČB : 723 527 512) 

Týn nad Vltavou : St – 15:00 aţ 17:00 h.  tel: 775 627 512 

Trhové Sviny : St - 15:00 aţ 17:00 h.  tel: 776 195 360 

 

Strakonice : Po – 13:00 aţ 15:00 h., Čt – 14:00 aţ 16:00 h. 

(tel. ST : 728 469 494) 

Vodňany: Čt – 17:00 aţ 19:00 h. tel: 728 469 494 

Blatná : Po – 16:00 aţ 19:00 h. tel: 728 469 494 

 

Prachatice : Po – 14:00 aţ 16:00 h., Pá – 16:30 aţ 18:30 h. 

(Tel. PT : 776 195 360) 

Vimperk : Po – 16:00 aţ 18:30 h. tel : 776 195 360 

Volary : Pá – 14:00 aţ 16:00 h. tel : 776 195 360 
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                                                                    17. vydání 
 

 
 

                                          www.os-prevent.cz 

 

                                   „V poslední době čtu tak strašné věci o kouření, 

                                                ţe jsem se rozhodl  přestat číst.“ 

                                                      Sir Winston Churchill 

http://www.os-prevent.cz/


     

 

Slovo úvodem … 
 

Končí zas další rok. Jakej byl? … A jakej bude ten příští?  

 

Tenhle přechod z roku na rok doprovází zima, sníh a brzo 

padající tma. Nic moc. Ale je to jen období a nic nemusí trvat 

věčně. Ani zima a tma.  

 

Těšim se na jaro. Na slunce, triko, sandále, zmrzlinu a 

všudypřítomnou vůni.  

 

Rok 2011 byl mezinárodní organizací UNESCO a IUPAC 

vyhlášen mezinárodním rokem chemie. Právě chemie bývá 

jednou z překáţek při pokusu projít bez potíţí ţivotem. Rádi 

bychom Vám popřáli hodně sil při překonávání překáţek 

v novém roce a pověstnou plnou kupu zdraví. Vţdyť i rok 

chemie jednou skončí. 

 

A na závěr : novoroční předsevzetí bývají mocná …  

 

                                                                         s úctou Streeti 

 

 

 

 

 

Hrajem si … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Zdroj osmismějky : http://krasna-divka.blog.cz 



     

                                                    Ze sbírky Konopná kytice 

 

  - štědrý večer - 
 
   Večer jako jiný, 
je podobný všem, 
neni tu nikdo vinný, 
protáhni životu lem. 
 
   Oslav své konání, 
vůle je silná, 
nezmůže tě okolí jednání, 
musíš být duše odolná. 
 
   Nehrň se do oslav, 
jdi život svěží, 
průsmykem proplav, 
v tvé mysli chmury běží. 
 
   Nespadni do tmavého kouta, 
stůj pevně na zemi, 
k probrání ti pošlou kohouta, 
zůstaň tu se všemi. 
 
 
                         C31ka 

 

 

 

 

 

 

Ttřpytivá perla ryzího, precizního country-punku 
 

                           Motorová Prdel 

 
Myšlenka vzniku Motorové Prdele vznikla 

v roce 1998, kdy se Strýček Ondatra a Profesor 

Menšík z Kartága domlouvají na zhudebnění 

strýčkových básní. Bylo nutné vhodně zvolit 

neotřelý nástroj, na který by strýček vyluzoval 

pazvuky. Byly nadhozeny některé varianty 

jako např. vozembouch či lesní roh. Ten byl 

však nakonec zamítnut zejména proto, ţe při 

troubení se nedá zpívat (řvát). Výběr dalších 

muzikantů proběhl podle zcela zištných kritérií 
(např. hráč na dětskou trumpetku vlastnil vůz 

Škoda 100 – byl tedy od začátku horkým 

favoritem, protoţe bylo nutné dostat se do 

zkušebny), dále měla Motorová Prdel 

tamburinistu a bubeníka. V této sestavě hrála 

několik let, dětská trumpetka byla časem 

vyměněna za lidskou, ale tu zase neuměl tehdejší hráč ufouknout. První koncert proběhl 

v roce 1999, kdy součástí originálního řitního soundu byl také „synťák“ – dětské elektronické 

klávesy, které se však po třetí písni rozsypaly. Přesto však umělci sklidili neuvěřitelný úspěch 

a od té doby se skupina stala ozdobou různých jihočeských akcí. Jmenujme například 

legendární Mrkwanoffské louky, Attacky of Mrkwanoff ve Zbudově, akce v baru Mondo, 
oslavy výročí zaloţení Rockbaru Pohoda ve Vodňanech, maškarní plesy tamtéţ, akci 

v Jemčině, Municích či Bavorově (kde bylo vystoupení přerušeno vyděšeným starostou obce). 

V roce 2002 začíná brousit basovou kytaru v Prdeli spoluzakladatel Profesor Menšík 

z Kartága, který se do té doby věnoval propagaci souboru  a také legendární hráč na trubku 

Tom Cruise von Deutschland, čímţ soubor získal nový, ostřejší sound. Součástí vystoupení 

bývají také nejrůznější soutěţe (jmenujme například soutěţ o nejrychleji nafouknutý 

prezervativ, nejrychleji vykouřenou cigaretu, nejkrásnější prdel), pro vítěze pak bývají 

připraveny vynikající dary (upomínkové předměty Motorové Prdele, chléb se syrečky či 

romadurem a jiné). Rok 2003 se dá označit za mezník v tvorbě souboru, kdy dochází 

k nahrání MC Vousatá rodina z Barmy na turné po USA. Skladby z tohoto MC jsou na 

bandzone volně ke staţení. V roce 2004 se objevuje v Prdeli ptačí chřipka a je tudíţ nutné 

nařídit čtyřletou karanténu. V roce 2008 se opět zakládající členové Strýček Ondatra a 
Profesor Menšík z Kartága domlouvají na znovuzrození orchestru. Z cesty kolem světa se 

vrací Tom Cruise von Deutschland a do kapely přichází pradávný kmotr Motorové Prdele 

Michael B. from Watertown, aby společně uspořádali velkolepou oslavu výročí zaloţení klubu 

RockBar Pohoda. V tomto obsazení nástrojů (tedy harmonika, basa, bicí, trubka) vystupuje 

Motorová Prdel dodnes. Počátkem roku 2009 skupina vítězí v anketě MF Dnes a iDnes  



     

o nejbláznivější název jihočeské kapely a na základě toho s ní je otisknut rozhovor 

v MF Dnes. V tomoto roce přichází do kapely Dţamyl Játro, trumpetista a showmen. 

 V roce 2010 skupina vydává CD Best Off!. Ukázky z tohoto CD jsou umístěny na 

bandzone.cz. V roce 2010 opouští kapelu Tom Cruise von DDR a posléze i Michael B. 

from Watertown a na post bubeníka se po letech vrací Pan Lilibo. Kapela po 

znovuzrození, tedy od roku 2008 vystupuje na různých akcích nejen v jiţních Čechách 

- České Budějovice, Vodňany, Tábor, Soběslav, Horní Planá a další, ale například i na 

Teplicku či jiţní Moravě. Současný zvuk skupiny by se v podstatě dal zařadit někam 

mezi country, dechovku, folk, hardcore, trashmetal a punk, zkráceně tedy country-

punk.  

Nabízíme ochutnávku motorových textů:  

„KRKÁM KRKÁM SEKANOU, JEDLI JSME JÍ SE ŢENOU             

JEDLI JSME JÍ SE ŢENOU, S MOJÍ ŢENOU BLAŢENOU              

S MOJÍ ŢENOU BLAŢENOU, KOUPILA JÍ MRAŢENOU              

KOUPILA JÍ MRAŢENOU OD ŘEZNICE ZVÁŢENOU                  

OD ŘEZNICE ZVÁŢENOU, Z MRAZÁKU VY TAŢENOU            

OD ŘEZNICE ZVÁŢENOU, JENOM TROCHU 
ZKAŢENOU“         

  
„U PRAMENE SVRATKY, NAŠEL JSEM TAM ZVRATKY, VYTÉKALY 

Z CHATKY ŇÁKÝ STARÝ BABKY 
Z CHATKY STARÝ BABKY, VYTÉKALY ZVRATKY, SLÉVALY SE 

V PRAMEN, V PRAMEN ŘEKY SVRATKY….“ 

 
„…VČERA V RYBNÍCE, LESKLA SE TVÁ ZADNICE, ÚTLÁ JAKO 

ZADNICE PRACUJÍCÍ DĚLNICE, JSI ……“ 

 
„LÉTO JE V PRDELI, ZAČÍNÁ PODZIM, ZASE SE SCHOVALY, TY 

ŢENSKÝ KOZY 

LÉTO UŢ ZAČÍNÁ, V ŘITI JE PODZIM, ZASE UŢ VYLEJZAJ, TY 
ŢENSKÝ KOZY“ 

 
„JÁ JSEM FERDA LÍVANEC, NA HLAVĚ MÁM MRAVENEC 

JÁ JSEM BROUK ŠNYTLINK, NA HLAVĚ MAM PYTLÍK 

JÁ JSEM MAXIPES BLÍK  TROCHU JSEM SI FÍK 

JÁ JSEM KÁŤA A ČURÁNEK , MAM V KALHOTECH TROCHU 
ŠKUBÁNEK“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Příběh z denního tisku 
Redaktorka Deníku Lucie Kučerová v březnu tohoto roku vydala v tisku svůj 

rozhovor s Honzou. Tento rozhovor Vám nabízíme.  

Honzovi je dvacet sedm let, jeho první nelegální drogou byla marihuana, kterou 

zkusil v šestnácti letech. Od té doby má za sebou dlouhou cestu, doprovázenou 

drogami. Je závislý. I kdyţ si svůj problém uvědomuje, zatím nedokáţe s drogami 
skoncovat. 

V jaké rodině jste vyrůstal? 

Řekl bych, ţe v úplně normální rodině, naši nebyli rozvedení. Mám bráchu, který si 
také prošel svým obdobím, ale vylízal se z toho poměrně lépe neţ já. 

Hádal jste se s rodiči? 

Tak v pubertě okolo patnácti let jsem se s nimi samozřejmě hádal, ale nic extrémního 
to nebylo. 

Utekl jste někdy z domova? 

Jednou jsem si vzal spacák a půllitr a odešel jsem asi na tři dny. 

Co ve škole? Jak jste se učil? 
Učil jsem se dobře, asi v šestnácti, kdyţ jsem začal hulit, coţ bylo poměrně pozdě, 

protoţe většina lidí začíná mnohem dřív, jsem se učil ještě líp. Pak jsem začal jezdit 

na různý akce, techna a tak, tam jsem bral extázi, tripy a hlavně perník. To pak na 
střední škole dopadlo špatně. Sice jsem odmaturoval, ale tím to zhaslo. 

Proč jste drogy vůbec zkoušel? 

Lákalo mě to. Stejně tak jako mě láká zaţívat něco jiného, neţ je normální. Chtěl 

jsem si to zkrátka vyzkoušet a uţít si to. Myslel jsem si, ţe to bude v pohodě, ţe si to 
vyzkouším a dám od toho ruce pryč, ale to je blbost. V pohodě to není, protoţe z toho 

venku zdaleka nejsem. 

Ještě zpět k marihuaně. Jak jste se k ní vůbec dostal? 
Přes kámoše. Na škole jsme měli takovou partu a oni trávu vţdycky měli. 

Co vám dávají drogy, ve kterých jste pokračoval po marihuaně? 

Já uţ teď věci jako pervitin nebo LSD neberu. Kdybych pokračoval v jejich braní, tak 
bych se asi zbláznil. Je příjemné si takové drogy vzít občas, ale nedají se brát stále. 

Pervitin jsem bral nějakých pět let pravidelně, ke konci jsem si ho uţ píchal. Pak jsem 

se z toho trochu zbláznil, a tak jsem přešel na opiáty. 

 

 

 

 



     

Co tedy berete nyní? 
Teď beru subutex. 

Kde ho sháníte? 
To asi nemůţu říct. Zkrátka ho beru od lidí, kteří ho mají předepsaný. 

Co vám subutex dává? 
Já ho beru, protoţe ho potřebuju. Kdybych ho nebral, tak mi je blbě. A absťák po 

opiátech není věc, kterou bych byl nyní schopen zvládnout. Beru ho, abych fungoval. 

Snaţím se ho brát tak, jak se má správně uţívat, to znamená nechat si ho rozpustit pod 

jazykem a nepíchat si ho. Ale moc mi to nejde. Kdyţ si ho píchnu, nájezd mi dává 

takovou krátkou euforii. 

Uvědomujete si, že máte velký problém? 
Jo. V podstatě beru deset let drogy, kdyţ nepočítám marihuanu. Nemám holku, nemám 

ani školu. Chodím na „káčko“ (K – centrum – kontaktní centrum občanského sdruţení 

Semiramis, pozn. red.) a přemýšlím, ţe se začnu léčit. Jednou jsem sice byl v 

psychiatrické léčebně, ale to mělo souvislost s mými duševními problémy kvůli 

pervitinu. Pak jsem nastoupil na klasickou léčbu, ale vydrţel jsem to jen měsíc. Také 

uvaţuji o tom, ţe půjdu do komunity, to znamená vypadnout někam na rok. 

Jak vám v K – centru pomáhají? 
Krom toho, ţe tam je kam vyhodit pouţitý stříkačky a nabrat čistý, se tam se mnou 

baví. Dá se jim ledacos říct. Líbí se mi, ţe nepruděj, nechávají na mně rozhodnutí, 

jestli půjdu na léčení. Je ale dobrý, ţe jim věřím a vím, kam se obrátit, aţ se třeba 

takhle rozhodnu. Navíc jsem se od nich třeba dozvěděl, jak je škodlivý si subutex dávat 

do ţíly a jak je třeba důleţitý filtrovat drogu, zachovávat u dávání nějakou hygienu. 

 

 

KC inzerce: 

Kontaktní centrum 

Prevent 

Kontaktní centrum 

Prevent 

Kontaktní centrum 

Prevent 

České Budějovice  Strakonice   Prachatice   

Tř. 28.října 1312/16  Komenského 174  Primátorská 76  

Tel.: 387 201 738  Tel: 383 322 357  tel.: 388 310 147  

E: kacko.cb@os-

prevent.cz El: kacko@os-prevent.cz 

e: kacko.prachatice@os-

prevent.cz 

Po, Út, St, Čt, Pá od 
10:00 do 18:00 

Po, Út, Čt  10:00 - 
16:00  

Po, Út, Čt  10:00 - 
16:00  

Kontaktní místnost v 

pracovní dny Kontaktní místnost  Kontaktní místnost  

od 12:00 do 15:00  

Po,Pá 13:00 - 16:00, 

 St  13:00 - 17:00 

Út, Pá 13:00 - 16:00,  

Čt 10:00 - 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulém vydání StreetMagazinu jsme vyhlásili soutěţ pro všechny jeho 
čtenáře.  

 

Pravidla jsou jednoduchá. Stačí napsat příběh, nakreslit komiks či obrázek 
s tématikou ţivota na ulici. (Zkušenosti, fantazie, lásky, napětí … moţností je 

mnoho.)  

 

Jako odměnu kaţdý, kdo se účastní získá odměnu (při vracení příspěvku, který 
si naskenujeme) v podobě šikovného váčku, do kterého se vejdou různé 

předměty.  

 
Pro přihlášení do soutěţe stačí dát svůj příspěvek někomu ze streetů a domluvit 

si s nim přezdívku pod kterou jeho příspěvek vyjde na strnkách 

StreetMagazinu. 
 

Soutěţ stále pokračuje a těšíme se na vaše příspěvky. (Na dalších stránkách 

můţete ochutnat ty, které jiţ máme.)  

 
Díky většímu zájmu o to, aby se posunul konec soutěţe, rozhodli sme se 

prodlouţit její trvání do konce ledna.  

                                                                                                 Streeti 
Vtípek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co práce? 

 No různě, někdy jo, někdy ne. Mám peníze i odjinud, neţ z práce, ale o tom se nechci bavit. 

Ale určitě to není něco, co jsem si kdy představoval. Snaţím se přebývat u známejch na 

privátu nebo na ubytovně. Nechci, aby ze mě byl houmlesák. Takhle daleko to dohnat nechci. 

A rodina? 
No nic moc. Nestýkáme se. Vím, ţe jsem jim hodně ublíţil. 

Vědí o tom, v jakém jste stavu? 
Jo. 

Zavrhli vás? 
Máma i táta by byli rádi, kdybych s tím něco udělal, šel na léčbu. Kdyţ se mi to povede, určitě 

se jim sám ozvu a řeknu jim, jak na tom jsem. Náš vztah bych se pokusil obnovit. Oni uţ 

rezignovali, ale ze začátku mě chtěli zachraňovat, brečeli, křičeli, vyhroţovali a já jim 

nasliboval hory doly, pak jsem je i okradl. Teď uţ mi nevěří. 

Máte někoho? 
Holku nemám. Ono je dost těţký udrţet si na drogách partnera, ani sexuálně to na opiátech 

není ţádná sláva. Mám kamarády i kamarádky, ale všichni něco berou. Takţe v podstatě 

nemám. 

Nenapadlo vás, že když od nich odejdete, tak vám to pomůže? 
No napadlo, ale je to risk. Člověk okolo sebe potřebuje nějaký lidi. Feťák je taky člověk. A já 

nechci být úplně sám, bojím se toho, jak bych to zvládnul, jestli bych si třeba něco neudělal. 

Nebojíte se, že vás drogy zabijí? 
Jo, můţou, uměj to. 

A to neřešíte?Na drogách je to takové kolečko. Kdyţ mám absťák, tak si říkám, ţe to začnu 
řešit, ale nemám na to sílu. Pak si dám, abych na to sílu měl, ale zároveň jsem ve stavu, ţe uţ 

se mi to nechce řešit. 

Litujete toho, že jste vůbec začal nebo jste rád, že jste poznal, jaké to je? 
Obojí. Jsem rád, ţe jsem zaţil i dobré věci. Teda jen zezačátku. Kdyţ o tom přemýšlím, tak by 

bylo lepší, kdyby to nebylo. Kdyţ jsem začínal, všude jsem slyšel, jak jsou drogy návykové, 

ale já byl přesvědčený o tom, ţe mně se to stát nemůţe, ţe to zvládnu. 

Jak se vidíte za pět let? 
To bude buď , anebo. Buď budu mít po komunitě a budu pracovat, nebo budu bydlet někde na 

ulici, či v jeskyni. Třetí moţnost je ta, ţe bych se mohl zbavit jehly, brát opiát kontrolovaně, 

dát se dohromady a řešení ještě odloţit. 

 

Zdroj textu : www.boleslavsky.denik.cz 

 

 

 



     

 

 

Příběh mladého Pavla, který se  odehrává v 70. letech  nám poodhalí ţivot 

komunity lidí, experimentujících s omamnými látkami, které v tehdy totalitním 
Československu oficiálně neexistovaly. Tento kluk stál u zrodu krystalické 

formy pervitinu. V současné době pracuje jako terapeut v Bohnicích, kde léčí 

oběti jeho několik desítek let starého objevu.  

 „V posledních letech vznikla spousta filmů o drogách, je to často probírané 

téma. Náš snímek se k nim však řadit nebude. Jde primárně o dramatický 
portrét určitého fenoménu, postavený na konfliktu jeho zásadních vůdčích 

postav a představitele zákona. Obě strany k sobě, i přes opačné motivace, 

chovaly respekt a uznání, zřejmě právě proto jejich příběh skončil šťastně ane-
bo stále ještě trvá. Většina ostatních aktérů dané doby tohle štěstí neměla,“  

říká autor a reţisér Tomáš Řehořek. 

Film Piko vychází z výpovědí skutečných ţivých lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázků : http://continental-film.sk 

Nejdřív sem měl strach, ţe nás vyhodí, protoţe budou mít strach, ţe taky něco 

chytí, ale bylo to v pohodě. Mrkli nám za uši a na temeno hlavy. Řekli, ţe 

máme pěkný hnidy a dali nám nějaký info. (Ty hnídy vypadali jako 

milimetrovej bělavě lesklej váček – pozn. Redakce.) 

Chytit vlasovou veš prej můţe člověk, kterej je v delším kontaktu s vlasama 

toho, kdo vši má. Neumí skákat z hlavy na hlavu, ale dobře se drţí i 

v povlečení, madracích, ručnících,  v čepicích a tak.  Navíc účes, kdy má 

člověk vlasy kratší jak 1 centimetr je dobrej, protoţe ty mrchy ţijou vejš a 

takle krátký vlasy jim nenabízej ţádnej ţivotní prostor.  

Káčkař nás vystříkal Difůzilem. Prej sou na to dobrý i šampony. Na vystříkání 

sme museli přijít zase po osmi dnech a pak pro jistotu ještě po deseti, aby sme 

vše v hlavě zabili. Dredař to měl těţší. Sprej ani šampón se mu do dredů moc 

nedostal, ale jeden známej mu poradil, ţe má ty dredy naloţit na chvíli do 

petroleje. Ţe je to taky zabije. Jenom pak nějakou dobu po tomhle zákroku 

radši nekouřil, aby to u nás  nevyhořelo.  

Měli sme prej ještě štěstí. Kdybychom měli tu druhou potvoru- veš šatní, co je 

na těle, museli bychom dělat pořádnej úklid. Tím úklidem myslím vyprat 

všechno oblečení minimálně na 60 stupňů. Spacák a madraci bysme museli 

vyhodit nebo hodit na mráz na pár dní. Koberce naštěstí nemáme, nechtělo by 

se mi je drhnout.  

Káčkaři ještě říkali, ţe je fajn, ţe sme přišli relativně brzo. Ty kousance sou 

prej jako vpichy, chtěli tím říct, ţe je to cesta, jak se do těla můţe dostat 

nějaká nemoc. Prý uţ viděli hnisající hlavy, kdyţ si někdo rozškrábal ty 

svědivý místa a pak se mu tam dostal nějakej bordel.  

Co říct závěrem? Neděkuju tomu týpkovi, co to k nám přitáh. A doufám, ţe aţ 

někdo takovej příjde příště, tak nám to laskavě řekne, abysme si mohli dávat 

bacha!                                                                                            -   Zami  - 

 
Vtípek:                                                                                                  

 

 

 



     

            

             Můj Boj se všema 
 

Uţ je to nějakej čas, ale ještě si to pamatuju. Bylo to jako lavina, která nás 

všechny zavalila.  

Bydlel jsem minulej podzim na jedný chatě. Spolu se mnou tam bylo pár 
kamarádů, jeden vykuk a občas tam přespali i lidi, o kterejch moc nevím. Jeden 

z nich to tam přitáh. Takovej floutek co přespal dvě noci a zmizel. Nechal nám 

tam dárek, ze kterého nikdo nebyl moc nadšenej.  
První to dostala asi P. Ten týpek leţel totiţ na její madraci. Po asi osmi dnech jí 

začalo peklo. Pořád se škrábala na hlavě a nadávala, ţe jí svědí a pálí. Kdyţ 

sem se tam mrknul, viděl sem takový hnědý, asi 2 milimetry velký, potvory. 
Lezlo jí to po hlavě. Bylo jich asi 10. „Máš vši.“: řek sem jí. Náš vykuk-

Chytrolýn přišel s tím, ţe proti vším je nejlepší obarvit si hlavu, protoţe je to 

zabije a navíc se ty zkur..ný vajíčka, který za chvíli začnou klást, na 

obarvenejch vlasech neudrţí. Sehnali sme barvu a mysleli, ţe je všechno za 
náma.  

Po dalších osmi dnech mě dost svěděla hlava a P. na tom nebyla o moc líp neţ 

předtím.  Myslel jsem si, ţe na mě naskákali ve spánku, ale později jsem zjistil, 
ţe to bylo trochu jinak. Teď sme měli vši čtyři. Tři kluci a P. Jeden z nás, K. 

měl navíc dredy a měl strach, ţe je z hlavy nevyčeše. Protoţe tak se to dělalo, 

kdyţ sem byl malej, ale neměli sme ten speciální hřeben.  
Kdyţ se u nás objevil „kámoš“ Speedy, řekl sem mu, ať si dá bacha a von, ţe 

vši zná, a ţe máme vši vlasový. On sám měl prej veš šatní a to je jiný kafe. 

Svědělo ho tenkrát prej v podpáţdí a v rozkroku. Prej to bylo proto, ţe se moc 

nepřevlíkal a spal v tom, v čem chodil přes den. Takţe se trochu zapařil a pak 
to šlo rychle. Pomohli mu na káčku, tak sme tam taky  zašli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České Budějovice 

Přes zimní, studené období čekáme na tvůj příchod jen 10 minut. 

Kvůli počasí a nebezpečí úrazů nebudem moct v některých dnech 

vyjet za Tebou na kole.  Díky za pochopení a PF 2011. 

Strakonicko (Strakonice, Blatná, Vodňany) 

Vyhlásili jsme leden měsícem testování. Přemýšlíš li o testech na 

infekční nemoci (HIV, žloutenka C,B) jsou nyní dostupnější než dřív. 

Zeptej se streetů. (Testy ti udělaj i na káčku.) PF 2011.  

Prachaticko (Volary, Vimperk, Prachatice) 

PF 2011  

Týn nad Vltavou, Trhové Sviny 

PF 2011 



     

                       Info: 

Líbí se Vám časopis Dekontaminace vydávaný občanským sdruţením 
Sananim? Pokud ano, máme dobrou zprávu. Nově se otevřel i internetový 

portál s uţitečnými informacemi. Mimo jiné zde můţete pročítat všechny 

vydání dekontaminace i dalších časopisů. (Intoxi, Prostoros…) Krom časopisů 
nabízí edekontaminace  info z oblasti „bezpečnějšího“ uţívání a zdravotní i 

sociálně právní tématiku. Zajímá Vás víc? Mrkněte na 

http://www.edekontaminace.cz nebo se zeptejte streetů.  
 

Ps: pro pročítání článků je nutné se přihlásit, třeba pod nějakou přezdívkou. 

Jediné co  je k přihlášení potřeba je vymyslet si přihlašovací jméno a vlastní 

heslo.   
- Red -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      OMRZLINY A CO S NIMI 

Je tu prosinec a spolu s ním nám začaly i tuhé mrazy, proto jsme si pro vás 

připravili malé info o omrzlinách a podchlazení, co jsou to vlastně omrzliny ???  

Omrzliny vznikají při teplotách pod bodem mrazu, většinou za přispění nízké 

vzdušné vlhkosti, avšak nejsou vzácností ani při velmi větrném počasí za 

teplot těsně nad nulou. Prvním varovným signálem je studená, voskově 

vyhlíţející kůţe. Později dostává pokoţka naţloutlou nebo bělavou barvu. 

Tento druh počínajícího poškození není příliš nebezpečný, příznaky obvykle 

vymizí během patnácti minut po příchodu do tepla. Nicméně v některých 

případech můţe v poškozeném místě přetrvávat přecitlivělost k chladu, zvláště 

kdyţ se podobné stavy opakují po několik let, nebo jste na exponovaných 

místech prodělali omrzlinu druhého stupně.  

Jak působí zima na pokožku? 

 

Tělo se brání vnějšímu chladu tak, ţe se začnou zuţovat cévy, coţ má za následek 

zpomalení průtoku krve a výrazné zmenšení jejího objemu na periferiích. Konkrétně 
v prstech na rukou a na nohou, dále na nose, ušních boltcích, tvářích, bradě a u muţů 

také v oblasti genitálií. Náš inteligentní organismus má jednoduše snahu ve studeném 

prostředí stahovat krev z uvedených částí těla k vnitřním orgánům, které jsou pro jeho 
fungování ţivotně důleţité. Jak všichni víme, stimulační drogy, mezi které patří i 

nechvalně známý pervitin, dělají s našemi cévami velké divy, mimo jiné působí tak, 

ţe ačkoli je tělo v chladném prostředí, cévy zůstávají roztaţené. Člověk pod vlivem 
pervitinu je tedy velice náchylný k prochladnutí a omrzlinám, také proto, ţe prostě 

chlad necítí, bývá často nedostatečně oblečen a do mrazů vybaven. 

 

PROTO prosím myslete na to, abyste se co nejvíce vybavili do venkovních 
mrazivých dní, mít sebou potřebné doplňky jako jsou rukavice, šála a čepice přes uši 

(skvělá to věc), dále výborné je pít teplé nápoje, optimálně nealkoholické a sladké, 

čajík horká čokoláda aj. A na závěr ohledně omrzlin existuje mezi námi velký mýtus, 
který neplatí, a to: nikdy omrzliny netřeme sněhem, ani je prudce nezahříváme, 

ideálně je nechat být v pokojové teplotě. Tak tedy pěkné proţití svátků a mrazivých 

dní a ať se vám omrzliny a jiné patálie zdaleka vyhnou.    

                                                                                                             

                                                                                                                           Kluk 



     

                                 
                         Ulice – Agentura sociální práce  
o. s. – www.ulice-plzen.com 

Úslavská 31 

326 00 Plzeň 
                                                  terénní telefon: 720 587 053 

                                       telefon vedoucí terénního programu: 725 705 073 

                                                 e-mail: info@ulice-plzen.com 

 

Ulice – Agentura sociální práce, o. s. funguje v Plzni a Plzeňském regionu od roku 

2001. Provádíme terénní sociální práci s lidmi uţívajícími drogy (15 – 65 let), jejich 

blízkými, příbuznými a také s osobami ţivící se prostitucí, a to v prostorách ulice, na 

privátech či v erotických klubech. Nově se také věnujeme osobám obchodovaným a 

komerčně zneuţívaným. 

 

CO NABÍZÍME  

 čisté injekční stříkačky výměnou za špinavé 

 sluţby Harm Reduction (sniţování rizik), které zahrnují poskytování materiálu 

vedoucího ke zmírnění rizik spojených s uţíváním drog a provozováním 

prostituce, jedná se o:     

   - alkoholové tampóny 

 - suché tampóny na otření 

 - filtry 

 - tzv. pánvičky slouţící jako náhrada za lţičku 

 - alobal 

 - vodičky 

 - kyselinu askorbovou 
 - náplast 

 - kondomy 

 - těhotenské testy určené především ţenám 

 sociální, zdravotní a právní poradenství 

 osobní asistenci  

 testy na infekční nemoci (HIV, Syfilis, ţloutenka B, C) 

 

Naše služby jsou BEZPLATNÉ a ANONYMNÍ. 

       Kontaktní Centrum Prevent  STRAKONICE  

                            nabízí:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Zajímá Tě nabídka činností Káčka v tvym městě?  

          Můţeš se tam jít zeptat.    (film, internet, dílna, sluţby ...) 

Program Klubu  

(prosinec 2010, leden 2011,únor 2011) 
( služba nabízená klientům KCP ST) 

 

Úterý 30. 11. 2010 filmáč – Vratné láhve 

Úterý 7. 12. 2010 dílna – Zkroť si své zvíře 

Úterý 14. 12. 2010 filmáč – Harry Potter-Princ dvojí krve 

Úterý 21. 12. 2010 dílna – Nůžka a lepidlo jsou naši kamarádi 

Úterý 28. 12. 2010 filmáč – Pelíšky 

Úterý 4. 1. 2011 dílna – Pohraj si s obrázky 

Úterý 11. 1. 2011 filmáč - Gothika 

Úterý 18. 1.2011 dílna – Udělej si své tričko 

Úterý 25. 1. 2011 filmáč – Děkujeme, že kouříte 

Úterý 1. 2. 2011 dílna – Fimování 

Úterý 8. 2. 2011 filmáč - Kájínek 

Úterý 15. 2. 2011 dílna – plakát/tapeta 

 

Tyto aktivity probíhají vždy v úterý od 12-15 hod. v KCP ST. 
Přijďte se podívat a uvidíte nevídané uslyšíte neslýchané   :-) ….. 

Platí zde pravidla stejná jako pro jinou službu KCP ST. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3X jehla z časopisu Dekontaminace 

Rozdělovačku, lžičku … měj vždy vlastní a udržuj jí v čistotě. V zaschlých 

kouscích žijí bakterie, které pak v těle škodí. 

 


