
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

                                        

 

 
 



     

Slovo úvodem … 

Dvacáté vydání Streetmagazinu vychází na přelomu léta 
a podzimu. … Letní dobrodružství jsou již jen vzpomínky  
a na ulici i na squaty se začíná stěhovat nový nájemník. 
Vlhko a zima. 

Informace v tomto časopise mohou sotva odpovědět na 
všechny Tvé otázky, ale budeš-li chtít, můžeme se potkat 
a říct si toho mnohem víc.  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

K obsahu čísla: 
- dozvíte se, že máme nového streeta 
- přidáme informace z káček v ČB, PT a ST 
- přinášíme rozhovor s MUDr. Řehákem (vyšlo v dekontaminaci) 
- varujeme před novou nebezpečnou drogou 
- představíme Vám blíže práci streetworkera 
- necháme zaznít příběhy, které napsal život 
         a něco navíc ☺ …..  
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A co drogy?       Co se týče drog, to záleží na tom, jaké drogy to jsou. Pokud se jedná 
o farmakologicky čistý opiát tak ta škodlivost vůči játrům je minimální, ale pokud jde 
o něco z ulice, je to riziko podstatně větší. 

 Hraje roli to, jak dlouho po nakažení se člověk začne léčit?                            
Určitě. Především to hraje roli v pravděpodobnosti úplného vyléčení, tam je to přímá 
úměra, čím dříve, tím lépe... 

 Kolik léčba pacienta stojí? A kolik zdravotní pojišťovnu?     Pokud pomineme 
poměrně zanedbatelné poplatky za návštěvu lékaře, pacient v souvislosti s léčbou 
žádné náklady nemá. Jinak se cena léčby pohybuje mezi 300 a 600 tisíci a plně ji 
hradí pojišťovna. Není to levná záležitost i pro to je důležité, aby do téhle léčby šli 
lidé u nichž je pravděpodobnost, že ji dokončí. 

 Můžou se ti, kteří jsou vyléčení znovu, opakovaně nakazit?     Ano, pozor, ti co se 
úspěšně vyléčili se mohou znovu úspěšně nakazit. 

 A na závěr: Je ještě něco, co by si chtěl čtenářům Dekontaminaci vzkázat?      
Každý, kdo se choval jakkoli rizikově, by se měl nechat testovat (třeba u nás) - to je 
první věc. No a v případě pozitivního výsledku léčbu hepatitidy zbytečně neodkládat, 
protože ona se samozřejmě časem zhoršuje a zmenšuje se pravděpodobnost vyléčení. 
Teď je celkem ideální situace - léčba je plně hrazená, je zatím dostupná pro každého, 
takže je dobrý čas to řešit. Zajít někam, třeba k nám, a tam si vyjasnit, jaké všechny 
problémy mám. Společně posoudíme, co je nejurgentnější a co počká, a začneme to 
řešit. U každého je to individuální, na to není jednotný mustr... 

A určitě bych propagoval věci jako očkování, tedy předcházet tomu, čemu se 
předcházet dá. 

MUDr. Vratislav Řehák  

Ordinace Remedis - vnitřní lékařství, gastroenterologie, hematologie 

Vladimírova 10, Praha 4 – Nusle 

Objednání telefonicky 234 091 142 nebo osobně 

 

 

Spojení: tramvaj 18, autobus 193 - zastávka Nuselská radnice, 

 tramvaje 11, 24 nám. Bratří Synků, metro C Vyšehrad, nebo Pankrác 



     

Zmínil jsi nějaké komplikace, které může léčba mít. Můžeš o nich něco říct 
konkrétněji?           Komplikace jsou jednak krátkodobé na začátku, jde 
o vedlejší nežádoucí účinky léků. Připomínají chřipku - jsou to bolesti svalů, 
kloubů, velká únava, teploty, schvácenost. Je to sice nepříjemné, ale není to až 
tak nebezpečné. Během léčby mohou ale vzniknout  zánětlivé stavy 
v organismu, ve štítné žláze i jiných orgánech, může dojít k výrazné 
chudokrevnosti, ke zhoršení krevního obrazu. Člověk se pak může cítit 
opravdu hodně unavený, někdy není schopen fyzické aktivity, nemůže chodit 
do práce. Někdy je ten stav tak závažný, že se musí snižovat dávky léků či 
léčba na čas přerušit. Kdyby léčený nedocházel na pravidelné kontroly a jeho 
stav se průběžně nehlídal, bylo by to pro něj velmi rizikové. Může někde 
omdlít, poranit se, může to mít velmi negativní důsledky. A významnou 
skupinou negativních vedlejších účinků léků jsou účinky na psychiku. U lidí, 
kteří v minulosti trpěli depresí, se mohou deprese vrátit, může dojít i 
k sebevražednému jednání. 

 Je možné pacienta kvůli těmto vedlejším účinkům nějak medikovat?    
Určitě, komplikace se snažíme léčit, pokud jsou na to léky, tak je 
předepisujeme. Kvůli tomu je třeba, aby léčený průběžně docházel na kontroly, 
na pravidelné odběry (až 14x během léčby) a díky tomu sledování jsme 
schopni řadu problémů vidět dříve než se klinicky rozvinou. Právě pro to ty 
odběry a ta péče. A na deprese předepisujeme antidepresiva. 

 Je možné, že někdo léčbu projde bez negativních účinků?    Ano, tak pětina 
lidí řekne, že to prošli celkem v pohodě, byli třeba jen mírně unavenější. Pak 
bych řekl, že dalších 60 % je sice nějak limitováno (omezeno), není jim úplně 
dobře, ale jsou po celou dobu léčby schopni normálně fungovat, např. chodit 
do práce. Ne, že by to pro ně nebylo náročné - ta léčba prostě je pro 
organismus zátěží, ale nejsou limitování výrazně. Zbývající pětina pociťuje 
výraznější nežádoucí účinky, např. musí být v pracovní neschopnosti. Ty úplně 
kritické účinky jsou relativně vzácné, tam jde o jednotlivce. 

Je součástí léčby dieta?    Nakažený člověk by se měl stravovat normálně 
zdravě, ostatně jako zdravý člověk, měl by mít normální pestrou stravu 
s dostatkem ovoce a zeleniny. Na co je přísná dieta, to je alkohol. Ten 
způsobuje výraznou progresi tohoto onemocnění, takže ten, kdo by se 
normálně dočkal cirhózy za 30 let, tak pokud pije dočká se ji i třikrát rychleji. 
Viděl jsem takové třicetileté pacienty s těžkou cirhózou s játry na hranici 
funkčnosti. Alkohol je po té infekci nejhorší toxin (jed) pro játra. 

                      Amy Winehouse 

 

     * 14.9.1983  

                     -    

                         †23.7.2011 

Britská jazzová, soulová a rythm´n´bluesová textařka a zpěvačka.  Během své 
krátké kariéry (drogami a alkoholem doprovázené) získala šest nominací na 
cenu Grammy Awards, z nichž pět proměnila ve vítězství.  K nim přidala  
i cenu BRIT Awards pro nejlepší umělkyni. 

Během své krátké kariéry stihla nahrát 2 alba. Frank ( z roku 2003) a 
Back to Black ( rok 2006).  

V říjnu 2007 byla se svým manželem zadržena policí za držení marihuany. 
Tisk pak rychle přišel s fotografiemi, na kterých Amy kouřila Crack a dále tisk 
psal o jejím předávkování diazepamem a extází.  
Tisk jí provázel až do konce a často dost nevybíravě psal o jejím užívání, o 
trapasech a její neschopnosti dodržet stanovený řád a termíny zkoušek.  

Amy Winehouse byla jedna z komerčně nejúspěšnějších popových zpěvaček v 
Británii a hudební kritici ji označovali za nejtalentovanější hudební umělkyni 
své generace. 

Kurt COBAIN,  Jimi HENDRIX, Brian JONES, Janis JOPLIN a  Jim 
MORRISON. S těmito jmény má Amy WINEHOUSE společnou úspěšnou 
hudební kariéru, zálibu v dogách a alkoholu a předčasnou smrt v 27. letech. 
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Rozhovor s MUDr. Řehákem 

Tento rozhovor vyšel časopise Dekontaminace  1/2009. Vybrali jsme ho pro Vás ze 
serveru : http://edekontaminace.cz/  Naleznete zde řadu zajímavých článků. Chcete 
vědět víc? Koukněte na dekontaminace.cz nebo se zeptejte na káčku nebo streetů.   

S čím k vám přicházejí závislí lidé nejčastěji?     Diagnóza číslo jedna je 
jednoznačně hepatitida typu C. Jde totiž o chorobu, která má tendenci přecházet do 
chronicity, takže ten, kdo se jednou infikuje, dříve nebo později potřebuje nějaký 
zásah, léčbu nebo tak. 

 Je to nemoc léčitelná?     Dneska určitě. V posledních třech, pěti letech se hepatitida 
typu C stala, alespoň ve skupině mladých lidí, kteří tuhle nemoc získali v souvislosti 
s užíváním drog téměř plně léčitelným onemocněním. Když budu mluvit konkrétně 
za skupinu našich pacientů - to je víc než 150 uživatelů drog, tak kolem 90 % z nich 
se tu léčilo úspěšně. 

 Co ta léčba obnáší?     Léčba obnáší u většiny pacientů téměř roční (48 týdnů) 
pravidelné podávání interferonu, ten se jednou týdně dává injekčně pod kůži, a další 
tablety se berou dvakrát denně. 

Když beru drogy a zjistím, že mám céčko - má cenu se jít léčit? Nebo musím 
napřed přestat brát?       To není podmínkou. Cílem léčby hepatitidy typu C je 
zbavit nakaženého člověka té infekce a teoreticky nás nic jiného nemusí zajímat, 
pakliže jsme schopni tohoto cíle dosáhnout. Ale v dosažení tohoto cíle nám může 
bránit špatná spolupráce pacienta. Pokud je někdo aktivně na ilegálních drogách, tak 
spolupráce s ním je obvykle velmi špatná... Čili když zjistím, že pacient není schopen 
ani přijít včas na první, druhou, třetí kontrolu, tak je celkem logicky předpokládám, 
že asi nebude schopen zvládnout třeba poměrně velké množství odběrů krve nebo 
případné komplikace léčby. Tudíž tam musíme být opatrní a většinou čekáme. Dáme 
mu samozřejmě možnost ty věci zlepšit, společně se snažíme o nějakou stabilizaci 
(může u nás například nastoupit do substituční léčby suboxonem) a po nějaké době 
můžeme s léčbou začít. Je to jenom na tom člověku, jak moc chce spolupracovat a jak 
je to v tu chvíli pro něj důležitá věc. Hepatitida typu C je sice smrtelná choroba, 
pokud se neléčí, ale většinou nezahubí člověka za rok za dva. Takže někdy je 
výhodnější dát tomu čas a začít až jsme si jistější. Ono je totiž horší začít a léčbu 
nedokončit. Může tak dojít ke vzniku rezistentnějších (odolnějších) variant nemoci. 
Takže nedokončení léčby znamená nejen to, že se člověk nevyléčí, ale velmi často se 
nemoc ještě zhorší a později by se léčila daleko hůř. 



     

Ze zborníku … 

V minulém čísle jsme  
nabídli k ochutnání  
ukázky ze sbírky  
„Moje cesta ke  
svobodě“, která byla  
tvořena příspěvky 
 všech klientů  
drogových služeb. 
 Dnes V ochutnávce  
pokračujeme Poesií a přidáváme  
několik obrázků z vlastního archívu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ČR se začíná šířit droga 
fentanyl, silnější než heroin: 

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/v-cr-se-zacina-sirit-droga-fentanyl-silnejsi-nez-heroin/694400  

Praha - V Česku se zřejmě začíná šířit nebezpečná droga fentanyl, která je 
mnohem silnější než heroin. Jedná se o syntetický opiát, který se v medicíně 
používá k tišení bolesti a při anestezii. Odborníci na drogovou problematiku 
před drogou varují. Hrozí totiž záměna s heroinem a smrtelné předávkování.  

Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 
fentanyl  má až 80krát vyšší účinnost než stejné množství čistého heroinu a 
zhruba 50krát vyšší účinnost při utlumení dýchání! Působí krátkodoběji.  

Právo uvedlo, že úřady v Česku evidují tři úmrtí. Prodává se prý v podobě 
hnědého prášku jako heroin a je jen o málo dražší. Hrozí záměna! 

 
Jak poznám co sem dostal/koupil? Jak je to čisté? 

Čistotu jakékoliv drogy lze poznat jen při chemickém rozboru v toxikologické 
laboratoři.  Olíznutí nebo zkouknutí obsahu pytle nemusí prozradit vůbec nic o 
tom, co se v pytli nachází, zejména jde-li o prach, jakékoliv barvy či množství.  
Pokud si nejseš jistý co máš, je užítí neznámé látky risk. Nejbezpečnější je si 

to vůbec nedat. Když už si chceš dát, tak ne Jehlou. Pokud chceš jehlou, tak 

svojí a čistou, s použitím materiálu, který dávaj streeti i na Káčku. (filtr, voda, 

dezinfekce.  

Existuje několik rad, když si chceš dát něco co neznáš: 
-nedávej si to najednou. Co do těla dostaneš, už těžko získáš zpátky, když 

Ti bude špatně nebo když padneš do bezvědomí 
- ochutnávej. Vem si jen trochu a počkej co to s Tebou udělá. – 

 



     

 
 
žena 22 let, uživatelka 5 let IV pervitin 
 
Proč si začala využívat služeb streetu? 
 
Už jsme o nich věděla dlouho, ale stříkačky jsem si měnila přes kámoše. Pak se 
mi  jednou udělala boule na ruce, pořád nemizela a zvětšovala se. Začala jsem 
mít strach, neznala jsem tady žádnýho doktora nejsem z Budějovic. Kámoš 
říkal, ať neblbnu a dojdu se poradit ze streetama, že mi určitě pomůžou.  A to 
už je tak 4 roky zpátky 
 
Jak ti služby streetu pomáhají? 
Pomohli mi už tenkrát hnedka poprvé, vysvětlili mi voco de. Vůbec jsem 
nevěděla, že mám abces. Pomohli mi vyřídit kartičku pojišťovny a šli se mnou 
k doktorovi, kterého znají a on se ke mně  nechoval jako ke špinavé feťačce. 
Jinak ke streetům chodím už 4 roky. Měním si u nich stříkačky a pravidelně se 
testuju na žloutenku. Nechci být nemocná. Rozhodně mě naučili dávat si na 
sebe víc bacha. Můžu s nima povídat o čemkoli a jsem si jistá, že to zůstane 
mezi námi. Řešila jsme s nima spousta věcí, protože feťáckej život je někdy 
fakt dost tvrdej. Hodně mi pomohli, když jsem byla na  ulici a byla jsem fakt 
dost na dně.    
 
Co už se ti podařilo?  
Beru sice pořád, ale často se zamýšlím na tím že bych přestala. Ale je to fakt 
těžký. Než jsem poznala streety, tak jsem měla fakt dlouhý jízdy a brala jsem 
fakt hodně. Teď si dávám víc bacha. Chvilku jsme i pracovala a brala jen 
víkendově, ale vydržela jsme to jen půl roku, pak se mi to zase zvrhlo. To jsem 
byla v kontaktu i s rodičema a měla jsem ze sebe radost, že něco dělám. Teď se 
snažím aspoň něco ze sebou dělat, sem tam nějaká brigádka a nedělat si další 
zbytečný dluhy, už takhle jich pár mám. Snažím se chodit i k doktorovi a věci 
neodkládat, jak to mi feťáci děláme.  
 
Jak si představuješ svojí budoucnost? 
Jednou bych chtěla přestat brát a najít si pořádnýho chlapa, ne feťáka. A taky 
mít rodinu asi jako každá ženská.  

 

                                                                      Vyprávíme   
                                                                      obrazem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Léto 2011 znamenalo pro streety zejména změnu. V minulém čísle časopisu 
jsme již informovali o nových tvářích v terénu a v tomto 20. Vydání 
s představováním streetů pokračujeme.  
 
Kromě Martina a Marka se s námi loučí také Nikola. Přejeme jí mnoho dobrého 
při studiu na vysoké škole, do kterého se s plnou energií pustila! Vítáme navíc 
Janu, kterou můžete potkat  na Prachaticku a v Českých Budějovicích. ☺ Na 
obrázku můžete vidět náš nový tým.  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Jana (vlevo) – České Budějovice, Prachatice, Volary 
Martina – České Budějovice, Prachatice, Vimperk, Trhové sviny, Borovany 
Jana(uprostřed) – České Budějovice, Trhové sviny, Borovany 
Tomáš – České Budějovice, Týn nad Vltavou, Prachatice, Vimperk, Volary 
Pavlína – České Budějovice, Týn nad Vltavou, Strakonice, Vodňany, Blatná 
Martin – České Budějovice, Týn nad Vltavou, Strakonice, Vodňany, Blatná 
Kamil – vedoucí Streetů, můžete ho potkat kdekoliv…. (nejčastěji ČB) 

Jak se stát streetem?  

Občas se na nás obracíte s tím, že byste chtěli taky dělat streeta.  
Street, neboli terénní sociální pracovník pracuje zpravidla na 1/2 nebo na celý 

úvazek. Jedná se o práci, která se opírá o pracovní smlouvu a tím zajišťuje 
zaměstnanci i jeho zaměstnavateli určitá práva i povinnosti. Pro získání této práce 

musí zájemce splnit tyto povinnosti (stejné jsou i pro práci na KC) : 
- minimálně 2 roky abstinovat od nelegálních drog 

- mít čistý výpis z rejstříku trestů 
- vystudovat Vyšší odbornou školu nebo Vysokou školu se sociálním zaměřením 

Časté bývají také tyto požadavky:  
- věk minimálně 21 let 
- dobrou uživatelskou znalost práce na PS - MS Office - Word, Excel, internet 
- řidičský průkaz skupiny B 
 
V současné době sice Jihočeský streetwork Prevent nové posily nehledá, ale do 
budoucna to nelze vyloučit. Zajímá Tě víc? Můžeš se zeptat na Káčku nebo teréňáků.  
Přidej se k nám, máš-li chuť.  
 
Pracovní povinnosti streeta: (mohou se lišit podle zaměstnavatele) 

- Poskytování sociálních, sociálně-právních a zdravotních služeb (v článku 
setkání se streety II. Najdeš služby, které poskytujeme.) 

- Poskytování nutného zdravotního ošetření v terénu. 
- Krizová intervence (vstup do situace, kdy je člověk v ohrožení, v krizi, za 

účelem tuhle situaci změnit, ovlivnit). 
- Účast na besedách o terénní práci. 
- Zprostředkování a asistence při provádění screeningových testů na infekční 

onemocnění. 
- Zajišťování likvidace infekčního odpadu. (nalezených a získaných injekčních 

stříkaček) 
- Zajišťování potřebných administrativních úkonů, vedení dokumentace, 

shromažďovaní statistických údajů. 
- Neformální součástí je i celoživotní vzdělávání. 

                      ….. 

 



     

ŘEKNI KDE TY BUCHNY JSOU, KDE MOHOU BÝT??? ;) 
 

Jak jsme zmínili v minulém díle street magazinu…, u vstupu do 
Strakonického Káčka je automat, kde si můžete zakoupit stříkačky a 
k tomu harm reduciton (dále jen HR) materiál, jako je voda, filtry, 
kyselina, conzelín, šňupátka, kondomy, kapsle a vitamíny..  

Jsme rádi, že o něm víte a že je  vámi hojně 
využíván…usuzujeme tak z měsíčních statistik, které se stále zvyšují ☺. 
Pro zajímavost: za první tři měsíce provozu bylo prodáno celkem  172 
setů, což je celkem 519 stříkaček. 

Někteří z  vás jsou naučeni využít služeb automatu a pak přijít 
do KC, kde si zakoupené a použité  stříkačky vyměníte zadarmo za 
čisté spolu s veškerým dalším HR materiálem. Za což bychom vás 
chtěli pochválit. Takových vás ale není většina. 
Kde je pak zbytek použitých stříkaček bohužel nevíme a trochu nás to 
trápí. Věříme, však že jste moudří a zkušení a že dochází k bezpečné 
likvidaci veškerého injekčního materiálu.  
Použité injekční stříkačky vyhazujete v pet láhvi, která je uzavřená a 
takto zabezpečenou vhazujete do popelnice. V lepším případě máte 
svůj konťák, kam vhazujete použité stříkačky a pak odnesete streetům 
nebo na KC, kde je zlikvidují a zároveň vám vymění za nové. Nikdo 
z vás je určitě nepohazuje volně po ulici, do kanálů, do popelnic atd.  

Dokážeme si představit několik důvodů, proč nepřijít do 
káčka. Přesto bychom rádi zdůraznili výhody spojené s přinesením 
použitých stříkaček do KC nebo streetům. Hlavní výhoda je ta, že 
dostanete čisté stříkačky spolu  s HR materiálem ZADARMO. 

Občas se stane, že nám automat tak trochu ,,zlobí“ – teřba 
sežere prachy, zarachotí, ale krabička nevypadne…). V tomto případě 
se můžete obrátit na pracovníky Káčka, oni to s vámi vyřeší. Jinak je 
automat každý den kontrolován a v případě nějaké poruchy v nejbližší 
době opraven. 

Pro ty, co o automatu ještě nic neví…. ☺☺☺☺ 
Je to společný projekt Kontaktního centra Prevent Strakonice 

(OS PREVENT) a o.s. PROGRESSIVE (Praha). Jde o distribuci 
stříkaček, kondomů, dezinfekcí a ostatního zdravotnického materiálu 
pomocí automatu, s cílem snižování rizika nákazy HIV/AIDS, hepatitid a 
dalších nemocí mezi injekčními uživateli drog i většinovou společností.  
Cílovou skupinou jsou uživatelé drog, experimentátoři, nebo závislý na 
návykových látkách. 

Setkání se Streety II.  

Při setkání vybereš místo, kde se budeš cítit bezpečně. Neměníme ale v barech a 
nonstopech. To musíme vždy někam ven. Potom můžeš využít nějakou z našich 
služeb. Budeš-li chtít, rádi Ti naše služby představíme. Pokud budeš chtít jenom 
vyměnit a jít, a přitom si nepovídat, máš na to právo a my Tě nebudeme do mluvení 
nutit. Chápeme, že život občas není lehký a někdy člověk prostě nemá chuť nebo je 
toho na něj moc. Přesto jsme tu, když budeš cokoliv potřebovat. Třeba i jen někoho, 
kdo bude poslouchat co říkáš.  

•  Služby, které můžeš využít u streetů :  (zdarma a anonymně) 
Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování zdravotních 
rizik (výměna stříkaček + voda + dezinfekce + filtr…) 

•  Základní zdravotní, sociální a právní poradenství (neboj se zeptat…) 
•  Krizová intervence (když je život těžkej a nevíš kudy kam …) 
•  Motivační trénink (Plánuješ změnu? Chystáš se do léčby?...) 
•  Poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, C, HIV, Syfilis 
•  Informace o zařízeních následné péče (infekční oddělení, K-centra, detoxy, 

léčebny…) 
•  Sociální práce a asistence (občanky, dávky, VZP, ÚP, ….) 
•  Aktuální pomoc v tísni 
•  Zdravotní ošetření drobných poranění  
•  Zprostředkování další odborné péče ( např. detoxu, léčby v lůžkovém 

zařízení, drogová poradna Prevent atd.) 
•  Distribuce informačních materiálů (včetně našeho časopisu ☺ )  
•  Těhotenské testy  
•  Poradenství v otázkách "bezpečného braní" a sexu 
•  Prevence spojená se zneužíváním syntetických drog 

Při kontaktu:  
Máš právo : na důstojné zacházení bez diskriminace. Nedotknutelné je Tvé bezpečí, 
fyzická, citová a hodnotová stránka. Jsi svobodná a odpovědná bytost! Máš právo na 
pravdivé, srozumitelné informace. Službu můžeš kdykoliv opustit. Máš právo si na 
službu stěžovat. (ústně, telefonicky 383380219, písemně – o.s.Prevent, Heydukova 

349,Strakonice 386 01. Info u streetů.) Máš právo na osobní svobodu, ochranu 
soukromí, ochranu před nucenými pracemi, fyzickým a psychickým násilím.)  
Služba Ti bude odepřena a street může odejít, pokud : se k němu nebo k ostatním 
přítomným budeš chovat násilně (i slovní agrese), budeš-li domlouvat jakoukoliv 
trestnou činnost před streety, a pokud budeš manipulovat s drogami během kontaktu. 



     

Setkání se Streety aneb jak a co. A tak dál … 

Přemýšlíš o setkání se streety, ale nevíš jak takové setkání vypadá? Nebo si 
ztratil číslo? Že nemáš kredit v telefonu? Tento článek by měl pomoci.  

Streety můžeš buď potkat. Chodíme po ulicích, parcích, barech apod.  Poznáš 
nás podle fotobrašny s naším logem ------------------------ : 
Jezdíme do měst ve stálých časech. Pokud se nechceš 
sejít přímo ve městě, můžem domluvit setkání jinde -  
máme auto a takhle obrážíme Jižní Čechy: 
České Budějovice: Po, Út, Čt 11:00-19:00, Pá 11:00 - 16:00 
Týn nad Vltavou: Středa 15:00-17:00 
Trhové Sviny, Borovany: Středa 15:00-17:00 
Strakonice: Pondělí 13:00-15:00, Čtvrtek 14:00-16:00 
Vodňany: Čtvrtek 17:00-19:00 
Blatná: Pondělí 16:00-19:00 
Prachatice: Úterý 14:00-16:00, Čtvrtek 16:30-18:30 
Vimperk: Úterý 16:00 - 18:30 
Volary: Čtvrtek 14:00-16:00 
 
Setkání se dá pojistit domluvou. Např. přes telefon. Stačí nás prozvonit nebo 
poslat SOS zprávu. Zavoláme Ti pak nazpátek. V době, kdy není provozní 
doba streetu, jsou telefony vypnuté, ale po jejich zapnutí posíláme sms, že jsme 
už dostupní na všechna čísla, která se s námi chtěla spojit. 

Telefon: 
723 527 512 – České Budějovice 
775 627 512 – Týn nad Vltavou 
728 469 494 – Strakonice, Blatná, Vodňany 
776 195 360 – Prachatice, Volary, Vimperk, Trhové Sviny, Borovany 
E-mail: street@os-prevent.cz 

Pokud se potkáme na ulici a budeš mít pocit, že děláme, že Tě nevidíme, tak ten 
pocit nemáš. Podle pravidel streetů nezdravíme jako první, abychom Tě 
neoznačkovali jako uživatele drog před veřejností. Pokud nás pozdravíš nebo 
jinak naznačíš, že s námi chceš např. mluvit, rádi si s Tebou popovídáme a 
nabídneme naše služby.  
Taky si můžem domluvit v rychlosti místo, které je pro tebe bezpečnější a kde se 
setkáme.  

Cílem je oslovit i tu skupinu injekčních uživatelů drog, která nenavštěvuje 
žádnou z institucí nebo organizací zabývajících se protidrogovou prevencí. 

 
Sortiment: 

Automat nabízí celkem 6 balíčků (z toho 4 balíčky s jednorázovými 
injekčními sety - JIS) s následujícím obsahem a cenou: 
1. JIS BASIC 
2x stříkačka + dezinfekce  20,-Kč          
2. JIS PLUS    
2x stříkačka  + dezinfekce + voda + filtr 
+náplast+ kyselina                             25,- Kč   
3. JIS MAX 
5x stříkačka + dezinfekce+ voda       35,- Kč   
4. Kondom 
kondom 3x    20,- Kč  
5. JIS STANDARD 
2x stříkačka + filtr+ voda  25,- Kč  
6. Náš TIP 
3x kapsle + 2x šňupátko + 3x vitamín      20,- Kč 
Komenského 174, Strakonice – v prostorách Kontaktního centra Prevent 
Strakonice (před vstupem do Kontaktního centra). V provozu 16hod do 
10hod, o víkendu nonstop. 
Automat je třeba před použitím zapnout stisknutím tlačítka R v pravé 

horní části automatu. 

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE 
Komenského 174 (naproti vchodu do Teplárny Strakonice)                   Tel: 383 322 357 
 

 

 

 

 

 

 



     

Ze starých písemností – příběh z roku 1924 

V letošním čísle časopisu Adiktologie, který se zabývá prevencí, léčbou 
 a výzkumem závislosti, vyšel článek, který obsahuje vyprávění 
uživatele morfia a kokainu z roku 1924, pana Janoty. Existují li nějaké 
společné body se současností můžete posoudit sami. Vyprávění doplňuje 
pan Vondráček odbornými informacemi. Článek jsme ponechali 
v původním, zvukomalebném jazyce poloviny dvacátého století.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       O krvi … 

Lidské tepny a žíly mají celkem až 100 tisíc kilometrů. Mluvíme o 
nich v množném čísle, ale ve skutečnosti je to jen jeden velký 
systém. Když už musíš brát jehlou (nejvíc rizikové) dělej to tak, 
aby si přišel o co nejmíň těchto kilometrů. (Všechno náčiní, které 
používáš při aplikaci drogy do žíly, by mělo být Tvé vlastní a čisté. (jehla, voda, filtr,  
kyselina, lžička, pytel, ….) Místo vpichu vždy očisti jedním tahem dezinfekcí.   Jehla 
musí mít správnou orientaci. To znamená, že by měla svírat s žílou úhel asi 45° a hrot 
by měl být z tvého pohledu „dole", tedy vchází do kontaktu s žílou jako první. Pokud 
si zkoušíš dát plochou stranou jehly, bude ti po žíle klouzat a uhýbat. Když máš pocit, 
že jsi v žíle, zpětným tahem pístu natáhni z žíly trochu krve. Jedině tak se můžeš 
ujistit, že jsi opravdu v žíle a nemělo by se ti stát, že si dáš vedle. Aplikujte směrem 
k srdci (po proudu krve). 

Průměrné srdce zvládne až 100 tisíc úderů denně, přičemž  přečerpá 
7 200 litrů krve. A vyvine takový tlak, který dokáže vystříknout krev až 
do výšky 10 metrů. … To vyžaduje hodně práce a teď si představ, když 
se do srdce dostane sádra nebo jiná příměs z drogy, kterou si jenom 
zředil a naložil si.  Filtrováním drog pomáháš nejen svému srdci, ale i 
žílám a celému tělu!  

Bílé krvinky bojují proti virům a infekcím. Vir HIV z nich dělá 
ohrožený druh, protože v nich žije a požírá je. HIV se šíří krví a 
sexem bez ochrany. (stejně jako u žloutenky C a B) Nakazit se krví můžeš 
půjčováním Jehel i stříkaček, společným používáním – šňupátka, vody, filtru, 
lžičky, škrtidla, a dalších věcech, na kterých může být krev. (Krom věcí 
používaných k užití drogy i např. holítka / žiletky, zubní kartáček, jehla na 
piercing, jehla na tetování… )  

Alkohol z jednoho 10° piva vyprchá z krve dosp ělého muže za cca 
2,5 hodiny.  (Především kombinace opiátů a alkoholu může s sebou nést 
značné riziko zastavení dechu. – Říká se tomu absolutní utlumení a je 
doprovázeno smrtí udušením.)  

Každou vteřinu zemřou 2 miliony Červených krvinek. Na jejich 
místo se narodí další. Člověk může být na Světě delší dobu a 
přejeme, abys na něm byl/a co nejdéle.  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                     Festival MEZIBRÁNY    (reportáž) 

I Prachatické káčko se loučí s létem a to v podobě účasti na Prachatickém 
festivalu Mezibrány Memfis Soumarrock 2011, který se letos konal popáté  
 a vystoupila na něm řada kvalitních kapel ( například kapela Prague 
Conspiracy, Satisfuction, kapela BUD, Václav Koubek, Michal Prokop 
 a další…).  Kontaktní centrum Prevent Prachatice se zúčastnilo akce formou 
propagačního banneru, který obsahoval informace o Káčku a jeho službách  
+ informace zaměřené na drogy ve spojitosti se slavnými umělci. Jihočeský 
streetworkeři též přijeli a aktivně oslovovali návštěvníky festivalu. 

 

 

 

 

 

 

Počasí nám pracovníkům, posluchačům i organizátorům příliš nepřálo. Přesto 
návštěvnost byla slušná, což streeti mohli využít k získání oslovení  
a představení svojí služby. Proto jsme celkově byli s akcí spokojeni.  Doufáme, 
že ti z vás, kteří jste na letošních Mezibránách byli, jste  si je též užili a a všimli 
si i našich pracovníků nebo banneru. ☺ Organizátorům mockrát děkujeme za 
spolupráci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Tolik hlas z poloviny minulého století.  

Stalo se Ti někdy, žes viděl nebo slyšel něco co nebyla pravda? 
Únava, hlad, žízeň a hlavně účinky drog můžou otupit Tvé tělo  
a vyvolat halucinace, které leckdy nebývají příjemné. 
(Pronásledování, pomlouvání, nebezpečí, napadení ……)  

Jak se proti nechtěným halucinacím bránit?  

Je potřeba umožnit tělu, aby si odpočinulo. To znamená se dobře 
vyspat, pokud možno pravidelně jíst i pít a dát si pauzu od drog. 
Čím déle, tím víc posiluješ sám sebe.  

Pokud ses vyspal, normálně jíš a drog už ses několik týdnů 
nedotknul a stejně slyšíš nebo vidíš věci, které Tě ničí, pak je 
potřeba vyhledat odbornou lékařskou péči. (psychiatr – na káčku 
nebo streetu určitě nějakého znají) Hrozí nebezpečí, že bludy, 
halucinace, které vyvolalo braní drog (toxická psychóza) jen tak 
nezmizí, protože v Tobě probudily duševní nemoc.  

Jeden z možných psychiatrů v ČB – MUDRr. Norek – tel. 380 123 067, ul. U tří lvů 4, ČB 



     

Připomínáme, že  

trestní zákoník upravuje nakládání s nelegálními drogami. Už je to nějaký čas, 
co byl zaveden pojem: „větší než malé množství.“ Držení tohoto většího 
množství je považováno za trestný čin a stejně tak i trestáno. Držení menšího 
množství  není beztrestné. Jedná se o přestupek a hrozí pokuta a ztráta drogy.  

Kolik je množství větší než malé ukazuje následující tabulka. Rozhodující je 
ale množství účinné látky. Počet kusů nebo gramů je jen orientační. Ve 
skutečnosti vždy policie zabaví drogu a laboratorní vyšetření rozhodne, kolik 
je v zabaveném množství skutečně účinné látky. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krom již zmíněných látek to je s rostlinami a houbami takto: 

 

 

 

 

 

Zdroj informací : http://www.ok.cz/iksp/docs/nms_20091215.pdf 

 

 


