
     

 

Blud o tom, že já to mám přece pod kontrolou 
Takový člověk mylně předpokládá, že on se přece patologickým hráčem stát 
nemůže. Úzce souvisí s předchozím bludem. Řada lidí se považuje za „silné 
jedince“, kteří „do toho nikdy nespadnou.“ Hazardní hra, podobně jako 
návykové látky, je nebezpečná právě proto, že ji lidé podceňují. A patologické 
hráčství často vzniká nepozorovaně právě u lidí, kteří si myslí, že jím se to 
nemůže stát.  
Blud o tom, že se nikdo nic nedozví 
Patologický hráč, který v hazardní hře pokračuje a jehož problémy narůstají, 
nemůže svůj problém tajit do nekonečna. Lépe, nežli uvažovat o způsobech, jak 
problém zakrývat je uvažovat o tom, jak ho překonat.  
Blud o štědrých automatech a laskavé štěstěně 
Představa o automatech, které rozdávají na potkání peníze, za něž pak 
patologický hráč nakoupí dárky pro rodinu je neuvěřitelně naivní. Přesto se s 
ní opakovaně setkáváme. Jestliže chcete svými penězi přispět na luxusní 
automobil nebo dovolenou v cizině pro majitele herny, prosím. Pro vaše 
peníze by se ale snad našlo i nějaké lepší použití.  
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Slovo úvodem… 
 
Vzpomínáte na svátky před deseti lety? Psal se rok 2001. Vzpomínáte, 
kde jste byly a s kým? A co teprve svátky roku 1991. … Vánoce 
a konec roku s sebou přinášejí krom shonu, ozdob, stresu a nevšedních 
radostí taky onu vtíravou melancholii. Jako by v lidech zůstaly zbytky 
podzimní mlhy, která hřeje i mrazí zároveň.  
 
Ať jste strávili svátky doma u rodičů, s přáteli, v objetí svého druhého 
já, nebo při osamělých meditacích, vstupujete pozvolna do dalšího roku, 
který bude podobný tomu starému minimálně tím, že opět zažijeme 
4 roční období, budeme platit daně; pojištění (někomu stoupne dluh)  
a do tisku půjdou další min. 4 Streetmagaziny.  
 
V tom dnešním Vás informujeme o životě na zimní ulici a nabídneme 
pár odkazů a rad. Podíváme se na příběh dívky, která popisuje svůj 
život s HIV, vzpomeneme na kapelu Psí vojáci a  všem odvážným 
nabízíme test o tom, co ví o braní drog, protože brát drogy se dá 
různými způsoby, ale některé jsou nebezpečnější než jiné. 
(Např. injekční aplikace a sdílení jehel a nádobíčka může pěkně 
zkomplikovat život a nakopat tvoje zdraví.) 
 
Více se dozvíte na stránkách Vašeho/našeho časopisu, který vychází již 
po jednadvacáté.  
 
Přejeme mírnou zimu a mnoho příjemných chvil, bez zdravotních  
a životních obtíží.  
 
 
Streeti  
 
 
 
 
 
 

                 Gambling – Karty, automaty, ruleta, kostky, …. 
Rádi bychom se na stránkách Streetmagazinu zabývali i tímto tématem, protože se 
dotýká i řady našich čtenářů. Vidina snadného zisku, přirozená hravost, odreagování 
se, únik, hledání společnosti…. Je mnoho cest jak se dostat do situace, kdy je hraní už 
víc než jen zábava. Velké množství času a peněz končí v útrobách cizích peněženek a 
touha hrát je tak silná, že je těžké jí odolat. ….   
Dnes přinášíme seznam nebezpečných bludů podle pana Nešpora, které živí plamen 
hráčské náruživosti: 
Blud o rychlém zbohatnutí 
Jestliže jste patologický hráč, nemáte šanci hrou zbohatnout. Není pro vás nic 
nebezpečnějšího, nežli výhra. Každá výhra totiž patologické hráčství zhoršuje. Je 
zhruba tím, co infekce pro otevřenou ránu. Po velkých výhrách přicházejí, bohužel, 
ještě větší prohry. Kdo se chce mít dobře, ať rozvíjí svůj talent, dovednosti a 
schopnosti. Ať přemýšlí o tom, čím by mohl být druhým lidem i sobě prospěšný. 
Blud o zajímavosti hry 
Označovat počínání patologického hráče za zábavu je naprostý omyl a nepochopení. 
Je to tvrdá, nevděčná, nesmyslná, namáhavá a jednotvárná práce, kterou hráč 
lopotně a bez odměny naplňuje více než jeden pracovní úvazek. Kdo chce žít skutečně 
zajímavě, měl by mít kvalitní zájmy a záliby, zajímat se o kulturu, setkávat se s lidmi, 
od nichž se může něčemu naučit. 
Blud spořitelny 
Nebezpečný je blud o tom, že by hráč mohl někdy vyhrát nazpět ztracené peníze. 
Vlastně si tak plete hernu, kde jeho peníze nenávratně zmizely, a pobočku spořitelny, 
kde by si je mohl vyzvednout, kdyby je tam ovšem uložil. 
I kdyby někdo trochu peněz nazpět vyhrál, víme, že by se tím jen posílilo patologické 
hráčství. Náhodná výhra by připravila půdu pro další prohry a další zbytečné 
utrpení. 
Blud o úniku a odreagování 
Podle tohoto bludu se dá hazardní hrou uniknout před neřešenými osobními, 
rodinnými, citovými nebo pracovními problémy. Samozřejmě že nedá. Neřešený 
problém v době hraní nemizí, ale většinou narůstá a hra k tomu přispívá. Probuzení 
ze světa fantazií přijde dříve nebo později tak jako tak. Ovšem čím dále do něj člověk 
zabředl, tím bolestnější bude návrat do reality. Probuďte se raději hned teď. 
Blud o vlastní genialitě 
Patologických hráčů v obtížné životní situaci, kteří si dlouho mysleli, že objevili 
„systém“ jak obelstít automat nebo ruletu, jsme už viděli více než dost. Byli mezi nimi 
lidé dojemně prostí, ale i třeba vysokoškolský učitel matematiky. Čím dříve na tento 
nebezpečný blud zapomenete, tím lépe pro vás.  
 

       „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ 
                                                    - Lucius Annaeus Seneca - 



     

6) Braní drog:  
a) bezpečné, baví mě 
b) je v pohodě, ale občas může přijít problém s penězi a špatným 
nástřelem 
c) dřív nebo později se vyskytne problém (peníze, absces, nástřel vedle, 
psychická nebo fyzická nepohoda, nemoce ….) 
 
7) Jak poznám, že sem se nakazil žloutenkou typu C? 
a) mám žlutý oči 
b) nemusím si toho ani všimnout, protože ze začátku to můžu zaměnit 
za chřipku nebo součást absťáku a pak je žloutenka bez příznaků 
c) mám teplotu a psové běhej kolem mě volně po ulici 
 
8) Do streetmagazinu může přispívat: 
a) každý kdo má zájem (streeti, káčkaři, čtenáři) 
b) jen streeti 
c) jen čtenáři 
d) jen určitá tajná elita, o které se nemluví 
 
9) kombinace více drog najednou je  
a) dobrá volba 
b) nebezpečí, protože se může stát 100+1 nevypočitatelných věcí a ani 
jedna z nich není příjemná, hrozí i ohrožení života 
 
bonusová otázka 10) může vzniknout na hraní automatů a rulety taky 
závislost? 
a) ne, je to bezpečné a zábavné 
b) ne, protože občas vyhraju a pak hraju jen pro zábavu 
c) ano  
 
 
 
 
 
 
 

Hudební okénko aneb další jména do discmana … 
 
 
 
 

Psí vojáci byla pražská undergroundová skupina. Hrála v letech 1979–2011.  
S postavou zpěváka, pianisty, skladatele a textaře Filipa Topola v čele. 
Skupinu založil už v roce 1979 se svými tehdejšími spolužáky ze základní 
školy bubeníkem Davidem Skálou a baskytaristou Janem Hazukou. 

Psí vojáci poprvé veřejně vystoupili už v roce 1979 na IX. Pražských 
jazzových dnech a vzápětí se stali předmětem zájmu Státní bezpečnosti. Bylo 
jim tehdy pouhých 13 let. Filip Topol byl u svého prvního výslechu ještě ani 
neměl občanský průkaz. Skupina nemohla veřejně vystupovat a účastnila se 
jen soukromých undergroundových akcí (jako například Na hrádečku  
u Václava Havla). Od poloviny 80. let kapela vystupovala pod krycím názvem 
P.V.O. (Psí vojáci osobně) a její domovskou scénou se stal pražský Juniorklub 
Na Chmelnici (nyní působící v Paláci Akropolis). 

Po roce 1989 se Psí vojáci stali oblíbenou koncertní atrakcí a kromě 
klubových koncertů se účastní i řady festivalů.  

Skupina Psí vojáci ukončila 10.8.2011 svoji dlouhou hudební kariéru  
z osobních i zdravotních důvodů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Ukázka textů Psích vojáků:  

( z textu písně: A mluvil hlas) 

Zkus si ten příběh 
Stačí jen málo 
Stačí se jen trochu odhodlat 
A udělat první krok 
Tak… jen se o to pokus 
Budu na tebe myslet 

Snad to nebude bolet 
Snad už to konečně bude krásný 
Ale musíš se pokusit 
Už není čas jen tak se pořád rozhlížet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Test, jak sem na tom s informacema o braní?  
 

1) Pervitin se dá užívat: 
a) Jehlou a šňupáním. 
b) Šňupáním, polykáním kapslí, jehlou. 
c) Jehlou, šňupnutím, kapslí a kouřením z alobalu. 
 
2) Jaký způsob užívání perníku je nejmíň rizikový? 
a) Jaký rizika? 
b) Rizika jsou jenom u jehly, o jiným nevím. 
c) Kouření. 

 
3) Musí se filtrovat roztok s drogou, když si chci naložit jehlou? 
a) Nemusí se nic, mě je všechno jedno. 
b) Jenom u subáče a u prášků, protože v sobě mají hodně sádry a sraček, 

který by se ve mně jinak usazovaly a dělaly by zlo. 
c) Když už jehlou tak přefiltrovat, protože roztok obsahuje plno příměsí, 

který nic nedávaj a jenom v těle překáží a ničí ho. 
 

4) Dá se žloutenka typu C léčit? 
a) Ano. 
b) Ne. 
c) Žloutenka se neléčí, ale vyklepává z vajíčka. 

 
5) Jak můžu chytnout žloutenku C? 
a) Špinavou jehlou po kámíkovy, sexem bez ochrany 
b) Napiju se po nemocným ze skleničky, podáme si ruce, sexem bez 

ochrany 
c) Sdílením jehel, vody, šňupátka, lžičky, natahování z jednoho pytlíku a 

vůbec používám všeho, kde by mohla být cizí krev, a nechráněným 
sexem 

 
 
 
 
 

Jen proboha rychle 
ať není pozdě! 

Znuděně pokejvá 
auto se rozjede 

 
V taxíku kouřim 

dívám se ven 
nalevo napravo 

šedivej déšť 
 

R. 
 

Už sme na místě 
rychle mu platim 

rozrážim dům 
po schodech nahoru 

 
Celá ubrečená 

mi votevře 
za ruku chytí mě 

táhne mě dál 
 

Stojíme v kuchyni 
na židli ukáže: 
Od rána to tu je 

furt mě to sleduje...! 
 

Židle je ale 
úplně prázdná 

Tiskne mě zuřivě 
Vidíš to, co já? 

 
R. 
 

 

 
 
 

Vzal sem ji do 
parku 

zvracela z 
lavičky 

najednou stará 
a unavená 

 
Oči jí vyhasly 
zírá před sebe 

neví kam s 
rukama 

je slabá v 
kolenou 

 
Odpusť mi 

příteli 
včera sem 
přebrala 

sem celá pitomá 
dlouho sem 

nespala. 
 
 

Choulí se choulí 
neštěstí samota 
na město padá 

déšť 
déšť a temnota. 

 

- Text písně : Volá mi známá -  

Volá mi známá 
abych hned přišel 
celá rozechvělá 
že něco neklape 

 
Hlas se jí třese 
telefon chroptí 

Proboha pospěš si 
kdo to má vydržet? 

 
Začal sem jednat 
rychle se oblík 
vzal si peníze 
a vyběh ven 

 
R:Co se to děje? 

    Ach jó. 
    Co se to děje? 

    Ach jó. 
 

Venku leje 
chytám si taxi 
úplně mokrej 

cejtim pach kouře 
 



     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh ze života… 
25. 11. 2011 se ocitl na internetu příběh dívky, která se setkala s virem HIV, který Ti 
nabízíme k přečtení.  Odhaluje, jak se vlastně žije s HIV pozitivitou.  

       Princ z pohádky m ě nakazil - mám AIDS  

 
Evy by ses mohl/a bát – kdyby se rozhodla Tě ohrozit. Ona se ale radši 
soustředí na život, který jí zbývá. Svěřila nám svůj příběh... 
 
Eva je mladá vysoká blondýnka, pochází z Prahy a studuje podnikový 
management na vysoké škole v Plzni.  
Když má volno, sportuje nebo dovádí se svým jezevčíkem Tomem. Téměř 
idylický studentský život, kdyby jí v krvi nekoloval virus nemoci AIDS.  
Už sedm let je HIV pozitivní. 
 
„Moje dětství nebylo nijak výjimečné. Bavilo mě chodit do školy, a protože 
jsem se učila ráda, podala jsem si v deváté třídě přihlášku na gymnázium 
zaměřené na jazyky. 
Ve druhém ročníku jsem se po uši zamilovala do spolužáka Aleše, staršího 
 o dva roky. Pocházel z bohatší rodiny než já. K osmnáctinám dostal nové auto 
a klidně si mohl dovolit zvát mě na večeře do restaurací, do kina nebo na 
koncerty. 
Po jeho boku jsem si připadala jako princezna z pohádky. Byl to navíc můj 
první vážný vztah, a tak jsem s Alešem asi po měsíci poprvé vyzkoušela sex. 
On už panic nebyl. Věřila jsem, že s tímhle ohleduplným a starostlivým 
mužem vydržím do konce života, po pěti měsících se ale naše láska zhroutila.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

„Několikrát jsme se pohádali, bylo to ale jen kvůli drobnostem, a proto 
mě překvapilo, když se Aleš rozhodl vztah ukončit! Jeho důvody jsem 
nechápala. Najednou mi prostě nezvedal telefon a ve škole předstíral, že 
mě vůbec nevidí. Hodně jsem se trápila, brečela a psala smutné básně. 
Pár měsíců jsem zůstala sama. 
Pak jsem se na jedné diskotéce, kam jsem občas zašla s kamarádkou 
zapomenout na svůj žal, opila do němoty a udělala hroznou věc – 
skončila jsem na záchodě s neznámým mužem. Až později jsem se 
dozvěděla, že se jmenuje Dominik a patří k vyhlášeným lamačům 
dívčích srdcí. 
To, co se té noci za dveřmi záchodové kabinky mezi námi odehrálo,  
se běžně označuje za sex na jednu noc.  
Přibližně za půl roku jsem onemocněla, první příznaky se podobaly 
běžné chřipce a samy zhruba po třech týdnech pominuly. Jenže později 
se ,chřipka’ vrátila ještě několikrát za sebou. Když jsem mířila během 
půl roku do ordinace už počtvrté, lékařka rozhodla, že budu potřebovat 
podrobnější vyšetření. 
 
Odebrali mi krev a provedli takzvanou nepřímou metodu diagnostiky 
virových onemocnění, která má odhalit choroby virového původu. 
Mimo jiné dokáže také předběžně odhalit HIV pozitivního člověka. 
Když mi oznámili výsledky testu, zůstala jsem chvíli nevěřícně mlčky 
sedět a pak jsem se rozbrečela. 
Můj test byl pozitivní! Sestřičky mě utěšovaly, že se na vývoji léku 
pracuje a že i s AIDS se mohu dožít vysokého věku. Já je ale 
neposlouchala. Okamžitě jsem podstoupila druhý odběr krve 
a podrobnější testy, které měly předběžný výsledek potvrdit a případně 
odhalit, v jakém stadiu nákazy jsem.“ 
 
„Museli se splést!“ 
„Vyhodnocení testu trvá dlouho. Pro mě to znamenalo měsíc šíleného 
čekání, kdy jsem se v noci budila hrůzou 
a po škole jen seděla doma a brečela. 
Držela jsem se malé naděje,  
že by se první zkouška mohla mýlit. 
 

……….zdravím všechny čtenáře a čtenářky, kteří dočetli až sem….tak, jak se sešel den se 
dnem a měsíc s měsícem přišla řada i na mě. Mám za úkol seznámit vás s výsledky akce, která 
byla pořádaná u příležitosti dne Boje proti drogám (11. 11. 2011) a o jejíž existenci určitě 
všichni z vás věděli…… Je za námi 
měsíc listopad. Měsíc, ve kterém 
kromě příjezdu Martina na bílém 
koni proběhla akce   Testování na 
infekční choroby jako je HIV, 
hepatitidy typu B a C je běžnou součástí služeb Kontaktního centra ve vašem městě. 
Čím se tedy lišily podmínky testování v průběhu již zmiňované akce? Testovali jsme 
všechny, kdo měli zájem. Nezjišťovali jsme zda jde o uživatele nelegálních látek, ale 
testovali jsme všechny co přišli a otestovat chtěli. Akce měla úspěch. Přišlo vás 
celkem dost a všichni testovaní měli nereaktivní výsledek. Pro otestovaného člověka 
to znamená, že nemá v těle protilátky na danou infekční nemoc. Dá se tedy říci, že je 
negativní, tedy zdravý. V rámci testování jsme předali potřebné informace o 
chorobách, o jejich přenosu, působení v organismu, léčbě a případné promořenosti 
populace těmito nemilými hosty.  

Kromě zajímavých a užitečných informací 
proběhne vždy i samotný test. Test je orientační a 
k jeho provedení se používá krev z prstu (několik 
kapiček z konečku prstu), několik kapiček činidla 
a pak se již čeká cca 15 min. na výsledek, který 
se objeví na testovací destičce, kam se všechny 
tekutiny daly. Po provedení testu se klient ještě 
dozví kontakty na lékaře, kteří dělají testy z krve 
žilní a výsledky jsou tudíž 100% . Klient může 
tohoto kontrolního testu využít za podmínek, 

které platí pro běžnou návštěvu u lékaře (prokázání totožnosti kartičkou pojištěnce).  
Pokud někdo z Vás tuto akci propásl a zajímalo by ho zda jeho tělo hostí či 

nehostí nějakého ze zmiňovaných virů, lze nabídku Kontaktního centra využít i 
v průběhu celého roku. V těchto měsících ale bohužel platí podmínka užívání 
některých z nelegálních látek. Tato podmínka je nutná z důvodu 
financování služby a naší zodpovědnosti k dosavadním donátorům.     

….na bych vás všechny chtěla pozvat pokud potřebujete poradit, 
otestovat, vyměnit, okouknout prostory a pracovníky Kontaktního 
centra Prevent pak jste srdečně zváni….. 
                                          Komenského 174, 38601 Strakonice 
                                                       Primátorská 76, 383 01 Prachatice 
                                (Provozní doba PO, ÚT, ČT 10-16, ST 10-17, PÁ 13-16) 
 

O akci, která proběhla a o testování, které nekončí… 



     

 Malé vánoční bilancování Budějovického káčka 
 

Další rok utekl jako voda a opět jsou tu Vánoce a nový rok. 
Doba svátků, střídání nového a starého roku s sebou přináší nejen přání 
a předsevzetí do nového roku, ale také zastavení a ohlédnutí se za 
rokem starým. Co tedy přinesl rok 2011 káčku? Dalo by se říct, že 
minulý rok nebyl ničím výjimečný, ale pár věcí by se našlo. Především 
jste nám zachovali přízeň, za což jsme rádi. V káčku bylo často dost 
živo (jak jste si mnozí jistě všimli). Vyšší návštěvnost s sebou někdy 
nesla i jisté komplikace např. v podobě studené vody ve sprše, menšího 
klidu apod… díky vám tedy za shovívavost a jistou dávku otužilosti☺.  
 Do nabídky služeb jsme zařadili možnost testování na žloutenky 
B, C, HIV a syphilis. 
Ke konci roku se kontaktní místnost konečně dočkala nového PC 
s lepším připojením na internet, což jste často zmiňovali v anketě 
spokojenosti, která byla vyhodnocena v září. Podařilo se také vymalovat 
jídelnu, která už to po téměř dvou letech provozu potřebovala.  
 Pro příští rok nechystá náš koráb jménem „Káčko“ žádné velké 
změny kurzu, budeme muset proplout mírně rozbouřenými vodami 
v podobě změn ve vyplácení sociálních dávek (mnozí tyto změny 
pociťujete již teď), ale věřím, že i v těchto nových podmínkách se 
společně opět naučíme bezpečně kormidlovat a doplujeme vždy do 
přístavů, které jsme si na našich cestách vyhlédli. 
 Na závěr vám přejeme hezké svátky vánoční a dobrý vítr do 
plachet roku 2012. 
 
tým KCP ČB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O to hůře jsem potom nesla potvrzení, že jsem opravdu nemocná a v krvi mi 
koluje virus nemoci AIDS. Během čekání na výsledky jsem si v hlavě chystala 
a stále přeříkávala větu, kterou tuhle zprávu oznámím rodičům. Nakonec jsem 
jim to stejně pověděla úplně jinak. Nejdřív mi nevěřili, pak doufali, že jde  
o omyl. Když jsem před ně položila lékařskou zprávu, dali se do pláče.“ 
 
„V první fázi onemocnění léčba do života moc nezasahuje. Několika 
nepříjemným povinnostem jsem se ale nevyhnula. Musela jsem se spojit  
s osobami, které jsem mohla nakazit, a samozřejmě také s člověkem, který 
nejspíš nakazil mě. Otestovat se nechali dokonce i moji rodiče, prý pro 
všechny případy. Naštěstí se ukázalo, že jsem je neohrozila. 
 
K mému velkému překvapení však zůstal HIV negativní i Dominik! Věřila 
jsem skoro na sto procent, že jsem onemocněla kvůli němu, napovídala tomu 
přece jeho pověst diskotékového lovce. Ukázal mi své lékařské výsledky 
a také hned vysvětlil, že se s většinou dívek miluje s kondomem. Stejně to prý 
dělal i se mnou, jenom já si to tehdy opilá nepamatovala. 
V tu chvíli jsem pochopila, že člověkem, který mi zničil život, byl Aleš. 
Začala jsem ho nenávidět ještě víc než bezprostředně po našem rozchodu. 
Pravdu jsem mu vyjevila rychle, aby nestihl nakazit i jiné dívky. Zprávu, 
kterou jsem mu sdělila, přijal s křikem a začal mi nadávat, že jsem špína! 
 
Od něho se o mém onemocnění brzo dozvěděli ostatní spolužáci a já se stala 
terčem výsměchu a šikany. Kvůli nim jsem se za sebe začala stydět, až mě 
napadlo, jestli se nemám zabít. Časem jsem si zvykla nejen na ošklivé 
poznámky, ale i na přísnější denní režim. A hlavně jsem dospěla k rozhodnutí, 
že budu o svůj život bojovat.” 



     

Kde se otestovat a zjistit, jestli mám HIV? 

Můžeš využít orientační testy na Káčku 

nebo u Streetů. Testují i na další nemoci. 

(žloutenka C, …) 

„Zatím je má nemoc teprve v prvním stadiu, v takzvané kategorii A, což 
znamená, že se nemusím výrazně omezovat ani brát léky proti AIDS. 
Co ale musím, je chodit brzy spát, cvičit a zdravě a dostatečně jíst.  
Pilulky, na které se dochází až v posledním stadiu, mě podle odhadu 
lékařů čekají až za deset patnáct let. Pokud bych s někým chtěla spát – 
dokonce i s člověkem, který sám touto nemocí trpí –, musím používat 
prezervativ. 
V těle každého nemocného totiž prochází virus svým vlastním vývojem 
a při styku s virem jiného stadia by okamžitě došlo ke zhoršení 
zdravotního stavu. Podobně je to i dalšími nemocemi jako žloutenka C. 
Já si ale vůbec neumím představit, že bych měla navázat nový vztah. 
O žádný se ani nesnažím. Na sex jsem se rozhodla zapomenout. 
 
Po gymnáziu jsem odjela studovat vysokou školu do Plzně a se svou 
nemocí jsem se žádnému ze známých nebo kamarádů nesvěřila. 
Nápadníkům tvrdím, že mám v Praze přítele, kterého nechci podvádět. 
Bojím se, že nebudu mít nikdy děti a nedožiju se stáří. Raduju se 
z maličkostí, třeba že ráno vyjde slunce a je hezké počasí. Nemoc mě to 
naučila.  
Ze začátku jsem brala lehká antidepresiva, abych si své postižení tolik 
nebrala a dokázala se s ním rychleji smířit, teď už jsem klidnější a 
žádné léky na uklidnění nebo na potlačení depresí neužívám. Rodiče mi 
pořídili štěně, abych měla víc radosti, a to se jim opravdu podařilo.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Street: (České Budějovice Po,Út,Čt 11:00-19:00, Pá 11:00-16:00) (Týn n. Vltavou St 15:00-
17:00) (Trh. Sviny,Borovany St 15:00-17:00)  Prachatice (Út 14:00-16:00, Čt 16:30-19:00)  
(Volary Čt 14:00-16:00)  (Vimperk Út 16:00-18:30)  (Strakonice Po 13:00-15:00) (Blatná Po 
16:00-19:00)  (Vodňany Čt 17:00-19:00) 



     

Miniatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chce se mi spát? 
Spánek je v životě potřeba stejně jako vylučování, zahánění hladu  
a hřejivá láska. Jedná se o proces, který je nezbytný pro naše zdraví  
a vitalitu. Člověk stráví ve stavu spánku průměrně třetinu svého života. 
Je to především z důvodu odpočinku a regenerace celého těla.  
Během práce, sportu, zábavy a dalších činností dochází k oslabení 
svalů, orgánů i mysli. Díky tomu, že na několik hodin denně určitým 
způsobem vypnete své tělo, načerpáte velké množství energie. 
Rušení nebo neumožnění spánku vede k psychickým potížím, zvýšením 
nebezpečí úrazu, k halucinacím, ke kolapsu. Používá se taky jako 
metoda mučení. Při pokusech na psech a kočkách odpírání spánku a 
opakované buzení vedlo po asi patnácti dnech ke smrti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Útěcha 
 
„Život může být těžký, strašně těžký. Život tě může 
zasáhnout v největší hlubině tvé duše. 
V takovém mučivém okamžiku hledá každý člověk útěchu. 
Bez útěchy nemůžeš žít.  
Útěcha však není alkohol, prášky na spaní,  
ani injekce. To jsou prostředky, které tě 
na krátký čas spíše omámí a pak tě vrhnou 
do ještě temnější noci.  
 
Útěcha je jako hojivá mast na hlubokou ránu. 
Útěcha je jako oasa nečekaně nalezená v poušti. 
Oasa oživí tvou důvěru v život.  
Útěcha je jako uklidňující dlaň na tvé hlavě. 
Útěcha je jako mírný obličej někoho v tvé blízkosti, 
kdo rozumí tvým slzám, 
kdo naslouchá tvému utrápenému srdci, 
kdo s tebou zůstane v tvé úzkosti a beznaději 
a kdo ti pomůže zase vidět hvězdy…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorem útěchy je Phil Bosmans. Flám. Narozený roku 1992. 

Co dělat, když už se něco takového přihodí? 

Postiženého položit nebo posadit, při popáleninách 1.a 2.stupně poškozenou 

tkáň dostatečně dlouho chladit. U vážnějších popálenin ránu především 

sterilně přikryjeme. Pokud je postižena některá z končetin, opatrně ji 

zafixujeme. Pokud se na Tebe přiškvařilo oblečení nebo jiné látky, nestrhávej 

je, pouze je na volném okraji odstřihni. Rány ničím nemaž, neměl bys ani brát 

žádné léky proti bolesti. Veškeré zdravotnické ošetření nech raději na lékaři. 

 A co dělat, aby se nic takového nestalo? Především se moc 

nepřibližovat k ohni pod vlivem jakýchkoli látek, které by mohly ovlivnit 

Tvoje vnímání. A pokud se rozhodneš přespat na nějakém teplém kanále, tak 

si dej pozor, abys pod sebou měl dostatečně silnou vrstvu něčeho co  

Tě ochrání před moc velkým teplem. 

Hodně štěstí ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: http://www.prvni-pomoc.com/view.php?cisloclanku=2005100001 



     

Opařeniny,  

 

                            popáleniny  

 

Janek, 27, zdravotnický záchranář: „ Minule se nám na jednom nádraží 

stalo, že nás zavolala banda bezdomovců s tím, že jejich kamarádovi 

chybí noha. Vůbec jsme netušili, k čemu jedeme, ale vyrazili jsme. Na 

místě jsme zjistili, že pán má zmokvanou a zhnisanou ránu na noze 

poté, co usnul na kanálu ze kterého vycházela horký vzduch. Opařeninu 

si sice nechal prvotně ošetřit, ale potom na další léčbu už nedocházel. 

Noha hrozně smrděla, už byla částečně uhnilá. V nemocnici mu ránu 

vyčistili, ošetřili a nohu naštěstí zachránili. Myslím ale, že bylo fakt za 

minutu 12.“ 

K zimnímu životu na ulici se paradoxně vážou i popáleniny  

a opařeniny. Dochází k nim hlavně v situacích, kdy se chceš ohřát u 

ohně nebo usneš třeba na teplém kanálu. Následkem mohou být 

puchýře, mokvající rány, v nejhorších případech, pokud včas 

nevyhledáš lékařskou pomoc i amputace postižené končetiny.  

 Míra postižení se rozděluje na 3 stupně. První stupeň se projevuje 

červenými skvrnami, horkostí na kůži, zrudnutím. V tomto případě není nutné 

vyhledávat lékařskou pomoc, postižené místo je pouze nutné důkladně chladit, 

minimálně 20 minut. Při poškození druhého stupně vznikají puchýře, 

popřípadě bolestivé otoky. Důležité je puchýře nepoškozovat, po několika 

dnech sami zmizí. V případě poškození 3.a 4.stupně je kůže porušena ve všech 

svých vrstvách. Je necitlivá, bílá, popř. zuhelnatělá, černá.  

PÁR TYPŮ, JAK LÉPE PŘEČKAT ZIMU…      (v Českých 

                                                                                    Budějovicích) 

Kam přes noc? 
 
Azylový dům sv. Pavla- pro muže (Riegrova 32, České Budějovice) 
Ubytování 80 Kč/den nebo 100Kč/den 
Noclehárna 50 Kč/noc (doba příjmu na noclehárrnu  je od 17:30 do 19:30) 
- nový uživatel – první noc zdarma, k ubytování je třeba občanský průkaz nebo 
náhradní doklad 
Krizový režim- při nepříznivém počasí – pokud v 19.00 hod. klesne venkovní teplota 
pod  -5°C a při náhlých změnách teploty možnost přenocování zdarma, max. kapacita 
20 osob. 

 
Jeslová a azylová zařízení, p.o. 
Azylový dům- pro ženy (Žerotínova 9, České Budějovice)  - Ubytování 78 Kč/noc                                                                                                                              
- Noclehárna 55Kč/noc (příjem na noclehárnu od 17.30do 21:45)                                                                    
-- k ubytování je třeba občanský průkaz nebo náhradní doklad 

Azylový dům Filia- pro matky s dětmi a těhotným ženám (Nerudova 7, České 
Budějovice)   Ubytování dospělá osoba:  67 Kč/den, dítě: 33 Kč/den, těhotná žena:  
78 Kč/den  - k ubytování je třeba občanský průkaz nebo náhradní doklad 

Pozn. Poradna pro cizince a migranty v Českých Budějovicích je schopna uhradit cizincům  
až 3 noci v azylovém domě.  
 
 
Kde sehnat oblečení? 
 
Azylový dům sv. Pavla (Riegrova 32, České Budějovice) 
- šatník – výdej ve všední den (1x týdně se může klient zdarma obléct +deka) 
 
Český červený kříž (Husova 20, České Budějovice) 
- šatník každé úterý od 8 do 15 hodin s polední přestávkou 12.00-12.30hod  
(Zdarma má na základní ošacení člověk nárok 4x ročně, musí ale doložit 
potvrzení o sociální potřebnosti. Potvrzení vystaví sociální kurátoři na 
Magistrátu města České Budějovice.) 
 



     

 
Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi (Riegrova 51, České 
Budějovice) 
-ošacení vydáváno pro uživatelky poradny  

Azylový dům pro ženy (Žerotínova 9, České Budějovice)                                                       
- - šatník je určen pro uživatele služby 

Kde se najíst?  
 
Azylový dům sv. Pavla (Riegrova 32, České Budějovice) 
- výdej teplé polévky zdarma každý všední den mezi 14,00 a 16,00 
hodin  
- potravinová výpomoc – čínské polévky (jídlo na dluh do výše 100,-
Kč), z humanitárního skladu odebírány těstoviny v terénním programu 
nebo od 8.00 do 16.00hod. k vyzvednutí na azylovém domu 
- Nízkoprahové denní centrum v azylovém domu sv. Pavla – otevřeno 
8.00 – 16.00 hod – možnost 2,5 hodiny posezení v teple, možnost 
uvaření si, sprcha 
 
Kontaktní centrum Prevent (Tř. 28.října 1312/16, České Budějovice) 
- pondělí, středa pátek od 12:00 do 17:00- čínská polévka zdarma, 
klienti centra mohou  1 hod. posedět v teple, možnost osprchovat se, 
vyprat si, internet… 
 
Kongregace sester Nejsvětější Svátosti (Lipenská 21, České 
Budějovice) 
Výdej svačin od 15.30 – 16.00 hod 
 

Ošetřovna 

- každé pondělí na Azylovém domu sv. Pavla (Riegrova 32, České 
Budějovice) od 15:00 do 16:00 k dispozici zdravotní sestra, přes zimu 
jde i na vyžádání do terénu  - potřebuješ li doktora a nevíš kam zajít?  
můžeš se obrátit i na streety nebo na káčko… 

Novoroční předsevzetí aneb malé rozjímání o velkých přáních … 
 
Novoroční předsevzetí často slouží jako možnost říct si co bych chtěl, aby se 
v životě změnilo. Co by mě mělo potkat, nebo co chci dokázat nebo raději 
z minulosti už neopakovat. Přelom roku je vhodný k bilancování a novoroční 
předsevzetí slouží jako magická formulka, která zajistí štěstí, zdraví, splnění 
snů či vyřešení palčivých problémů.  
 
Občas se stane, že už v únoru z předsevzetí nezbude víc, než jen nejasná 
silueta, která se znovu v dalším  prosinci vrátí v plné síle, jako přání do 
nového roku. Čím to je, že předsevzetí, ta přání, která nevyslovujeme nahlas, 
ztrácejí tak snadno na síle a jejich energie se vytrácí úměrně s tím, jak 
odpadávají listy z pomyslného kalendáře nového roku?  
 
Někdy to bývá tím, že touha po změně narazí na pevnou zeď běžných denních 
činností, zaběhlých rituálů, povinností a samozřejmého práva na odpočinek a 
chvilkové zevlení, které má každý z nás. Jako by další rok byla řeka, která 
divoce teče stejným korytem den za dnem a pro změny v ní není místo. … 
Naplnit tak své přání/předsevzetí bývá obtížné, protože od nás očekává, 
abychom se zastavili, podívali kolem sebe a zkusili udělat něco jiného. Krok 
k naplnění toho, co si přejeme.  
 
A když ten krok nevyjde? Nemusíme čekat na konec dalšího roku. Vždyť ona 
magie silvestrovské noci je v ukrytá v každém ránu, kdy se probouzíme do 
nového, zdánlivě známého dne. A to nám zaručuje minimálně 365 možností, 
kdy se můžeme pokusit změnit to, co nechceme, co by nám v životě vadilo, 
překáželo, bolelo.  
 
Nejen k novoročnímu předsevzetí, ale do každého dne roku 2012 přejeme sílu 
pro boj s tím, co je nepříjemné, trpělivost s neúspěchy a radost  
ze všeho co těší. 
  
Mějte se krásně a opatrujte se  
S úctou 
                Streeti 


