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Z obsahu tohoto čísla : Příběh ze života, Poradna Streetmagazinu, O jako orální sex, recept 

k ohni, osobní bankrot, období po poli, k zamyšlení, Info ve zkratce… 



Slovo úvodem                                           
 
Drahé čtenářky, drazí čtenáři, 

 

Dostává se Vám do rukou 23. vydání Vašeho/našeho časopisu 

Streetmagazine.  

 

Opět se snažíme nabídnout trochu zábavy, špetku zajímavostí, něco 

odpovědí, kupu otevřenosti, příchuť pikantností a vzrušující náhled 

do soukromí v rubrice „Ze života“.  

 

Tento díl vychází v měsíci září. V měsíci, ve kterém končí léto, 

prázdniny i sezóna polní turistiky.  

Divoké dobrodružství předchozího půlroku se stává usedlejším, 

ztrácí pozlátko novosti, a celá společnost se pomalu připravuje na 

přicházející podzim, umírněnější sluníčko a blížící se Vánoce.  

V říjnu pak začnou chladná rána. V listopadu chladné noci  

a v prosinci mrazivé zimní dny.  

Přejeme všem, aby chladné období prožívali zejména pod střechou 

v blízkosti topení, kamen, hřejivého objetí a oken, které se dají před 

nepřízní počasí zavřít.  

 

 
S úctou  

 

 

 

 

 

                                                                      Streeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení redakce: podlepit tvrdším papírem   



               STREETMAGAZINE podporují:  

Jihočeský Streetwork Prevent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ Vodňany – Pondělí 16:00-18:00 – 728 469 494 

 

Kontaktní centrum Prevent České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní centrum Strakonice a Prachatice 

 

 

 

 

          Petr Váša  –  fyzický básník 

 

Básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální 

herec, performer, vysokoškolský pedagog a zakladatel fyzického 

básnictví. . (Fyzické básnictví je vlastně kombinace divadla, hudby 

a poezie. Petr Váša pracuje se zvuky těla. Pískání, mlaskání, 

tleskání, luskání, údery do hrudi, břicha a stehen, dupání, pohyby  

v prostoru…. Jde o velkou podívanou!) 

 

K roku 2000 se kolem něj utvořila alternativní hudební skupina Ty 

Syčáci.  

 

Otázka na Vášu: „ Tvé výstupy působí, že musí být docela náročné 

po fyzické i psychické stránce. Jak se vlastně pak v soukromí opět 

dobíjíš? A věnuješ se i nějakému sportu nebo cvičení, nebo je tvá 

síla, kterou do přednesu dáváš, výsledkem nějaké jiné energie?“ 

Jeho odpověď: 

„Vydatně spím, a když mám čas, hodně chodím, to mi připadá fakt 

zdravé, trochu cvičím a snažím se, abych si pokud možno 

pamatoval co nejvíc zajímavého ze všech těch večírků… A střídám 

žánry: píšu, kreslím, skládám hudbu, studuju různé věci. Dobře  

se bavím, v tom je síla.“ 

 

 

 

 

 

Hudební okénko představuje :  

PORADENSKÉ 

SLUŽBY, 

TESTOVÁNÍ na 

infekční 

onemocnění – 

každý čtvrtek od 

8:00 do 16:00 

Tř. 28.října 

1312/16, České 

Budějovice 

Tel.: 387 201 738 



● ● ● 

Čemu zejména radilo sedm řeckých mudrců? 
Bias: „Všechno své s sebou nosím.“ 

Chilon: „Zaruč se, hned tu bude zkáza“ 
Kleobulos: „Rozvaha nejlepší ze všeho.“ 
Periandros: „S rozvahou všechno dělej.“ 

Pittakos: „Poznávej dobře svůj vhodný čas.“ 
Solón: „Nic příliš.“ 

Thales: „Poznej sám sebe.“ 
● ● ● 

 

O jako Orální sex 

    (kuřba, lízání, felace, Cunnilingus, Blowjob, Coitus oralis….)  

 
Dráždění pohlavních orgánů ústy. Dříve označován jako 

„francouzské milování.“ Ve starém Řecku bylo přijatelné lízání 

penisu. Vaginy však nikoliv. Muži, kteří lízali své ženy,  

byli považováni za muže pod pantoflem. Staří Římané považovali 

lízače pochvy za nedůstojného, protože poslechl pokyn ženy a jednal 

nemužně. I orální sex muži dělal římský muž s odporem  

a pod tlakem.  Římané věřili, že žena se silným krkem často holduje 

felaci, a pokud ženě krk začal podezřele sílit, manžel ji mohl i zabít. 

  

Naštěstí tyto ozvěny minulosti jsou dnes již jen zajímavostí, a pokud 

se na tom oba partneři domluví, může být orální sex zajímavé 

zpestření jejich společného života. 

 

Převážně mezi mladší a nezkušenou populací se objevují obavy, že se 

dá prostřednictvím orálního sexu otěhotnět. Tyto obavy jsou zcela 

nepodložené, jelikož orální sex otěhotnění ženy neumožňuje. (Odtud i 

starý vtip: „Mohu otěhotnět, když se mi můj milý vystříkal do pusy?“ 

„Pokud jsi pí_a, tak určitě.“) Na druhou stranu existuje riziko přenosu 

pohlavních nemocí orálním sexem mezi partnery! 

  

Šance na nakažení se zvyšuje , když : sperma/poševní sekret vnikne 

do úst,  ten kdo kouří/líže má v ústech nějaké drobné poranění, afty, 

krvácející dásně a tak podobně. Mezi rizika patří i orál bez ochrany.  

 

 

 

 

podávána lékařem a dávky je možné postupně snižovat, uživatel je 

při substituční léčbě schopen normálně fungovat, je možné 

pracovat, protože droga nezabírá většinu času, který jí uživatel 

„musel“ věnovat.  

Ovšem při nitrožilním užívání hrozí stejná rizika jako u nelegálních 

drog. Subutex nitrožilně přináší celou řadu problémů, jelikož je 

primárně určený ke konzumaci per-os, tedy ústně, jako většina 

léčiv. Jak vám neustále vtloukáme do hlavy, léky obsahují různá 

pojiva jako např. sádra aj. které se při aplikaci ke které jsou určené, 

tedy ústní, normálně vyloučí, ale při nitrožilní aplikaci si tato pojiva 

dáváte přímo do krevního oběhu, kde mohou způsobit různé 

zdravotní komplikace např.  trombózu, záněty žil, endokartitidu což 

je zánět vnitřní výstelky srdce (což jste se mohli dočíst v jedné z 

čísel dekontaminace) aj.  

Pokud uvažujete o substituční léčbě, můžete se obrátit na teréňáky 

nebo káčkaře. Dají vám podrobnější informace, mohou předat 

kontakty anebo si popřípadě můžete od nich na substituci zavolat a 

objednat se na schůzku…  

…Přeji krásné babí léto, snad tedy nějaké bude.  

 

                                                                                               PAV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● ● ● 

Správné použití kondomu zvyšuje 
bezpečnost na nejvyšší možné 

maximum. 
● ● ● 

 

Když makovičky dozrály….. 

 

 

 

Mnohým z vás, jak tak různě vypravíte už od jara, učarovává 

každoročně rostlina, ze které lze poměrně snadným postupem získat 

opium.  

Tou oblíbenou rostlinou je mák opiový, který se využívá 

především ve farmakologii. 

Možná patříte mezi ty uživatele, kteří  se na maková pole každoročně 

vracejí, a také možná patříte mezi ty, kteří z jara úplně nepomýšlejí, 

co bude po „sklizni“, tedy co budou dělat na podzim, až se zase začne 

příroda chystat k zimnímu spánku. Totiž, jak možná někteří z vás 

zažili na vlastní kůži, na opioidy vzniká snadno a rychle fyzická 

 a psychická závislost, a velmi rychle klesá tolerance na drogu, tudíž 

pro stejný efekt je nutné zvyšovat dávky. Po již zmiňované sklizni 

většině z vás, i když ho prozřetelně sbíráte do zásoby, opium dochází, 

a po vysazení se dostavuje velmi nepříjemný abstinenční syndrom. 

Ten se projevuje v podobě velké podrážděnosti, depresí, úzkostí, 

neklidem, průjmy, zácpou, atd. Jednou z možností jak se s absťákem 

z opioidů lépe vypořádat může být substituční léčba (dále jen 

substituce). V následujícím textu se dočtete pár základních informací 

o substituci, které vám mohou pomoci se rozhodnout využít některé 

substituční centrum.  

Takže základem je, že substituce je určena pro lidi, kteří nemohou 

podstoupit léčbu bez opioidních agonistů, tedy látek, které působí na 

stejné receptory jako opiáty. Při substituci jsou místo drogy podávány 

jiné látky s podobnými účinky, které brání vzniku odvykacích 

příznaků. Délka léčby je předem časově neomezená. Látky užívané k 

substituci jsou podávány ve formě nápoje nebo tablet. Tímto podáním 

se sníží rizika spojená s drogou, např. odpadá riziko injekční aplikace 

(především nákaza infekčním onemocněním), substituční léčba je  

 

 
Není ostudou provozovat orální sex s neprověřenou (neotestovanou, 

neznámou) osobou za použití kondomu. Pro pořádek uvádíme, co 

všechno si z této legrace můžete odnést:  

 

1) HIV  (Testy u doktora, u streetu, na káčku, Rozkoš bez rizika …) 

2) Syfilis (Možné se nakazit i líbáním! Může postihnout jazyk, 

koutky úst, rty - objeví se za cca 2 až 4 týdny vřed (vřídek) a zduří 

krční uzliny… .) 

3) Žloutenka B,C 

4) Opary (opatrně, na počátku může jít o nepoznaný Syfilis!) 

5) Kapavka (Může způsobit kapavkový zánět krčních mandlí.) 

6) Chlamydie (bakterie – častější než kapavka a syfilis. 

Způsobuje záněty. Mimo jiné i např. oka či močové trubice.) 

7) Kondylomata – (Bradavice způsobené virem.) 

8) … 

 

Dobrou chuť a buďte na sebe opatrní! 

 

 

 

 

 

 

 

Chceš vědět víc? – Zeptej se streetů nebo na káčku. Informace lze 

získat zejména u doktora.   

O různé kvalitě se informace můžete dozvědět  i na internetu a z 

vyprávění lidí, kteří občas o věcech  povídají, aniž by s věcí měli 

nějakou zkušenost nebo byli sami otestovaní na přítomnost nějaké 

nemoci…          



K zamyšlení … 

Kvalita života 
Obvykle se popisuje v pojmech jako soběstačnost, sebeúcta, 
seberealizace, spokojenost v rodinných, partnerských a dalších 
vztazích, tvořivost, apod.  Také se může vysvětlit, jako schopnost 
„Milovat, pracovat a žít v souladu s danou kulturou.“ – Freund. 
Přičemž „soulad“ neznamená nutně souhlas s většinovou 
společností.  
Samo slovo “kvalita” je odvozeno od latinského qui – kdo?  
ve významu “kdo to je”, případně “jaké to je”? … 
 
Když člověk přemítá, nad kvalitou života může přemýšlet nad mírou 
osobní spokojenosti a pohody s podmínkami vlastního života. Např. 
jak to má se zdravím, s pěnězma, s bytem, vzděláním, zaměstnáním, 
manželstvím a rodinou, s pozicí ve společnosti, sebepřijetím,  
s věkem… 
 
Mluvíme-li, o kvalitě života, nemusíme vždy řešit jaké je to těď, ale 
jak plyne čas, můžeme se i ohlížet. Např. zamyšlení o vývoji kvality 
života v posledních patnácti letech.  
Na kvalitu života se můžem ptát i tak, že si neklademe otázku “jaké 
to bylo nebo momentálně je”, ale “jaké by to mělo být”. Jedná se 
nám o cíl, ke kterému mají vést naše další životní kroky.  
 
Filozofové znají několik výrazů, které se zabývají tím, jak hodnotit 
kvalitu života. Jedním z nejznámějších je asi „hédonismus“ Obecně 
znamená: dobře a šťastně žije ten, kdo si v bohaté míře užívá svými 
smysly, užívá si slastí. Tak to formuloval např. Aristipos z Kyrény. 
Tomuto směru dosti blízká byla i jiná škola – Epikurova. I ta 
zdůrazňovala pocit slasti, ale poněkud jiný – slast pramenící z klidu. 

Soud posoudí, zda je ekonomický plán oddlužení pro něj reálný. Pokud 

soud návrh přijme, tak dlužník musí během 5 let splatit věřitelům min. 30 

% z dlužné částky formou jednorázových splátek (prodej majetku) nebo 

formou pravidelných měsíčních splátek (srážka ze mzdy). Měsíční splátky 

jsou ale vyměřeny tak, aby zbývalo člověku životní minimum. Jestliže 

dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů 

promine. Vyžaduje se ale naprostá spolehlivost, kdy dlužník musí 

pravidelně splácet dané částky. Jakmile se tak nestane a není nedodržen 

splátkový kalendář, tak a se vyhlásí konkurs, což znamená, že dlužník 

bude muset splatit výši všech svých dluhů a nic mu prominuto nebude- 

pokud jsou dluhy opravdu veliké, může se stát, že člověk bude po zbytek 

života žít jen s existenčním minimem a zbytek jeho peněz půjde na 

splátky jeho dluhů. 

Překážku může představovat i záloha na insolvenční řízení, kterou může 

soud po dlužníkovi vyžadovat. Výše zálohy může být až 50.000Kč. 

 

Tento článek by neměl lidi odradit od toho, aby si řekli, že když byl 

osobní bankrot jediná šance, tak už žádná další pro ně není. Začít 

řešit dluhy se dá vždy, je dobré začít ale co nejdříve, protože každý 

den je drahý a penále mohou stoupat denně i o několik tisíc. Proto 

zde máme několik odkazů, kam se v Českých Budějovicích obrátit, 

kde by vám mohli s dluhy pomoci či se více dozvědět o osobním 

bankrotu. Vše je anonymní a bezplatné. Rádi vás tam mohou i 

doprovodit streeti. 
                                                                                          
* Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
telefon: +420 387 222 838, mobil: +420 606 720 095 
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz 
Riegrova 1756/51 (3. patro), České Budějovice 
 
* Mgr. Erika Jarošová, DiS. 
Telefon:  731 604 457, e-mail: erika.jarosova@mchcb.cz 
- vedoucí terénního programu pod Městskou charitou České Budějovice 
(Žižkova 309/12, Č. Budějovice) 
Zdroj: http://www.insolvencni-zakon.cz/obecne-informace/oddluzeni.html                         LAM 

about:blank


       OSOBNÍ BANKROT - cesta jak se zbavit dluhů? 
 

Často od lidí slýcháváme, že mají nějaké dluhy, ale že s tím nehodlají 

nic dělat (že je nemá cenu splácet, protože tak velký dluh za celý 

život nikdy nesplatí; protože nechtějí celý svůj plat odevzdávat na 

splátky nebo že si někdy v budoucnu vyhlásí bankrot a všechny dluhy 

se mu smažou. Myslí si, že dluhy počkají a  není třeba je řešit. Dluhy 

ale každý den narůstají o penále. 

 

Nikdy člověk neví, co bude za pár let. Třeba si najde dobrou práci, 

bude chtít založit rodinu a najednou tu pro něj budu velká překážka- 

DLUHY, které mu budou stát v cestě, aby mohl svobodně žít a nebyl 

spoután splátkami, které od něj budou vymáhány.  

 

Mýtus o osobním bankrotu 

Setkáváme se s názorem: „ Dluhy neřeším, někdy v budoucnu si 

vyhlásím osobní bankrot a bude všeho zbaven. Pak začne znovu žít.“ 

Je třeba mít na mysli, že osobní bankrot nemůže vyhlásit kdokoliv. Je 

třeba, aby byly splněny jisté podmínky: 

1. Dluhy nesmí být z podnikání 

2.  dlužník má více věřitelů (minimálně 2) 

      3.Dlužník musí mít dostatečný příjem,který pokryje alespoň 30 % 

celkové dlužné částky. Člověk by si měl tedy najít stále zaměstnání, 

aby měl stálý příjem. 

     4.Doba splácení je 5 let. 
 
                           Jak osobní bankrot probíhá? 
Pokud chcete zahájit insolvenční řízení, tak je třeba sepsat návrh na 
povolení oddlužení a podat ho na  příslušný krajský soud. Návrh musí 
obsahovat např. soupis dluhů, majetku, doklad o příjmech v posledních 
třech letech a o očekávaných příjmech v následujících pěti letech, ale i 
návrh na oddlužení, jak má být podle dlužníkova názoru řešeno. 

Jeremy Bentham, David Hume, Thomas Hobbes. Ti se na to, co je 
dobré, podívali z druhé strany – z hlediska následků. Hodnotili jak 
užitečnost toho či onoho jednání, podle pocitu štěstí jednajícího 
člověka, tak  i to, jak je přitom druhým lidem. Všímali si i  
toho, jak jsou danou mou aktivitou uspokojeni i druzí – všichni 
ti, kterých se to týká. 
 
… Kdo by nechtěl, aby mu bylo dobře? Každý z nás si přeje prožít 
každý den i celý život tak, aby mohl na jeho konci říci “bylo to 
dobré”. Měřítka pro srovnávání jsou nám předkládána. Máme však 
svobodnou vůli – rozhodnout se pro to či ono. Odpovědnost  
si neseme každý sám. 
                                                                                    ZAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek inspirován prací pana Křivohlavého, pana Kaliny a 
každodenní realitou všedních dní… 



Příběh ze života 

 

Tento příběh je inspirován skutečnými událostmi. Z důvodu ochrany 

anonymity člověka, který následující události prožil, jsme změnili 

jméno, věk, pohlaví a některé další údaje, aby nebylo možné nikoho 

poznat. Po domluvě s hlavním hrdinou příběhu, jsme tento článek 

nazvali :  

 

  „Pohádka o princi Vavřinci 

             a královsky hloupých okolnostech.“   
 

 

Vavřinec byl kluk z malého města. Ve svých dvanácti letech chodil 
tajně kouřit s kamarády za obchod místní Jednoty, v patnácti se tu a 
tam napil piva a z hecu občas vyexoval tvrdší láhev. V šestnácti 
občas pokouřil „skunka“ a hned, jak mu padlo osmnáct, vylétl z 
hnízda. Doma sebral svých pět švestek, mp3 přehravač, telefon s 
androidem, hustý triko, které koupil na internetu, petku s pivákem. 
Všechno se mu vešlo do batohu přes rameno a vyrazil na nádraží.  
 
Vavřinec měl sen. Chtěl si užívat zábavy. Chtěl pěknou holku. Chtěl 
snadno vydělat peníze, a nemuset  je už nikdy víc řešit. Chtěl se za 
pár let ukázat doma a sklidit obdiv. Věděl, že na to má. Cítil, že má 
sílu vládnout světu. Mohl změnit cokoliv a dokázat velké věci. Po 
vystoupení z vlaku stál na nádraží velkého města. Někde tu bydlelo 
pár jeho kamarádů. Vytáhl z kapsy mobil a volal jim… 
 

Během prvních dvou týdnů bydlel různě „ na hyenu“ a s kámošema 

propařil pár nocí. Po dvou letech se vrátil domů. Zaklepal na dveře 

známého bytu. Zprvu se nic nedělo. Jen tiché hučení odněkud od 

sousedů mu dělalo společnost. Po chvíli se otevřeli dveře a v nich se  

Ve zkratce :  
 

 Veškerý materiál (vody, filtry, dezinfekce, kyseliny…)  je opět 

zcela zdarma. Vše krom injekčních stříkaček značky Braun.  (Ty 

jsou stále za doplatek 2 kč, z důvodu jejich vysoké ceny.)  

A polévek na kc. 

 Do streetu se vrací Jana. Po chvilkové odmlce jí znovu můžete 

potkávat s brašnou v terénu.  

 Do káčka v Českých Budějovicích nastupuje Tomáš ze streetu. 

Bohužel to samé káčko opouští Fanda. Redakce Streetmagazinu 

mu přeje v dalším životě mnoho štěstí a děkuje za skvělou práci! 

 Opět se obnoví (po malé odmlce)  terén ve Vodňanech. 

Telefonní číslo zůstává stejné : 728 469 494. Se streety se 

můžete potkat v pondělí mezi čtvrtou a šestou hodinou. Případné 

změny se dozvíte od streetů.  

 Stále testujeme na infekční onemocnění. Nyní již zase zdarma! 

Testy nabízíme na HIV, Syfilis, Žloutenku B a C. 
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Na světě jsou čtyři věci, jež podceňujeme: naše léta, 

naše dluhy, naši nepřátelé a naše chyby.   –J.M.- 

        6) otázka : Dostávaj streeti za práci peníze, nebo jsou to 

          dobrovolníci, co se snaží spasit svět? 

Odpověď : 

Všichni pracovníci káček a terénu mají pracovní smlouvu. Za svou 

práci dostávají plat a musí splnit určité podmínky, aby mohly tuto 

práci vykonávat. Musíme platit nájem, platit za jídlo i za své 

koníčky. Práce dobrovolníka může být fajn, ale člověk se potřebuje 

vyspat a najíst. K tomu se pravidelný plat hodí.  

Streeti a Káčkaři musí : abstinovat min. 2 roky od všech nelegálních 

drog ode dne nástupu do práce, musí mít vysokoškolské nebo vyšší 

odborné vzdělání v oblasti sociální práce, čistý trestní rejstřík a chuť 

se pravidelně vzdělávat. 

 
7) otázka : Dostanu od Vás nějaký prášky proti bolení zubu nebo 

hlavy? 

Odpověď: 

Nejsme doktoři a tak nemáme možnost rozdávat léky. Můžete od nás 

dostat mastičky na žíly a záněty, můžeme poskytnout základní první 

pomoc a na káčku jsou tu a tam k dostání vitamíny.  

Brufeny, modafeny, a jiné feny Vám nabídnout nemůžeme.  

 
 

8) Chci přispět do Streetmagazinu. Co mám udělat? 

Vem svůj příspěvek a dones ho na káčko nebo streetům. Tvůj 

příspěvek se oskenuje a originál, budeš-li chtít,  dostaneš zpátky. 

Hotovo. Pak už jen stačí vymyslet si pseudonym, nebo něco pod čím 

Tě jako autora můžeme uvést. Těšíme se.  

 

9) Jak dlouho vydrží vir HIV ve stříkačce? 

Při pokojové teplotě až 4 týdny. Vyvařování a koupele stříkačky 

v chlóru jako ochrana v podstatě NEÚČINKUJÍ! Bezpečná ochrana 

je sterilní/nová buchna. 

objevila zmatená tvář jeho sestry. „Ahoj, můžu dál?“ Zeptal se 

Vavřinec a dveře se pomalu otevřely dokořán. 

 

Vavřinec už sice doma od svého odjezdu jednou byl.  Tenkrát, ale 

nebyl nikdo doma a on měl ještě klíče. Čekal tenkrát několik hodin 

u domu, až bude prázdný byt, aby si vypůjčil pár věcí... 

 

Vavřinec se posadil na gauč. Sestra byla sama doma. Rodiče 

přijedou až večer. Na jednoduchém, dřevěném stolku stáli dva 

hrnky s černou kávou. Svůj hrnek hned poznal. Vavřinec měl na 

okamžik pocit, jako by nikdy neodešel. Ta vůně, vzpomněl si. 

Přesně takhle přeci voní domov.  

 

„ Mám strach.“ Řekl Vavřinec a jeho sestra si až teď uvědomila, jak 

moc její bratr zestárl. Měla v hlase víc přísného tónu, než sama 

chtěla: „Jak dlouho se zdržíš? Asi před měsícem tu byly exekutoři, 

že tě hledaj. A taky policajti.“ Zapálil si cigaretu. „Jsem nemocnej 

ségra. Mám za sebou víc hoven, než kolik  si umíš představit….. 

 

….. Toulal jsem se městem. Neměl kde spát a nevěděl kam se 

vrátit. Bral jsem. To jo. Ale myslim, že sem to měl pod kontrolou.  

I když sem už bral jehlou.  

 

Tři dny sem nespal, nejedl a pořádně ani nepil. Neuměl jsem 

aspirovat a tak mi pod rukávem rostla boule ze špatnýho nástřelu. 

Měl jsem u sebe jenom jehly, pár cíg, dvanáct korun, černý brejle 

od jedný holky a simku. Musel na mě bejt smutnej pohled, protože 

na mě neustále někdo čuměl. (Dokonce byl čas, kdy mi to bylo i 

jedno.)  Čtvrtej den jsem vytuhnul na několik hodin a dojezd pak 

zahnal „snídaní“. 

 



V tomhle stavu sem se doklopýtal do káčka. Potřeboval sem sprchu a 

najít pár lidí. Během hodiny nikdo z mých drahocenných známých 

nepřišel, ale zato přišli jiný známí a ty mi řekly, že kámoš, se kterým 

jsem před časem měl něco k řešení, byl na  testech a nedopadlo to 

dobře.  Napřed sem tomu nechtěl věřit, protože vím, že si vždycky 

dával bacha, aby měl všechno svoje. Jehly, vodu, filtry, 

matro…prostě všechno. Navíc si dával bacha, když náhodou s někým 

spal, i když to bylo fakt málokdy. Pozdějš sem se dozvěděl, že se 

nakazil během jedný jízdy. A já přes jehlu co sem si od něj vzal. „  

 

Vavřincovo sestře se zaleskly slzy v očích. Bolelo jí, co slyšela, ale 

byla ráda, že s bratrem mluví. Nejradši by ho objala a seřezala 

zároveň.  

 

„To už bude tři čtvrtě roku. Asi.“ Pokračoval Vavřinec a cítil strach, 

stud i úlevu. „Napřed sem si říkal, že nic necejtim, tak musim bejt 

zdravej! Nemůžu bejt nemocnej, když se cítím dobře, dobře dejchám, 

nikde mě moc nebolí… Na testy sem šel spíš pro kontrolu a pro klid 

lidí kolem mě. Bál sem se HIV a vylezlo tam céčko. DO PRDELE! 

Kurva! Byl jsem nastranej a hrozně sem se bál. … Nikomu sem nic 

neřek. Co sem měl dělat? Léčit se? Přestat brát? Není to tak lehký 

jako se o tom lehce mluví. …. Nevim, jestli sem někoho nakazil. 

Určitě ne úmyslně, ale jehly sem si vždycky nehlídal a jesli někdo po 

mě odjel mojí stříkačku, jeho blbost. … Tenkrát sem ani nevěděl, že 

ta blbost je i moje, protože můžu skončit v base, když někoho 

nakazim, ale to sem tenkrát fakt neřešil.“  

 

„Zemřeš? Umíráš a přišel si se rozloučit?“ Zeptala se sestra a v hlavě 

měla paniku a zmatek. „Možná.“ Odpověděl Vavřinec. „Jednou 

určitě. Ale céčko se dá léčit a já už mám domluvenej interferon. 

Zkusim to. Chci.“  

 

4) otázka : Jak často vychází Streeetmagazine?  

Odpověď :  

Zrod každého čísla je divoký a inspirující proces. Pokaždé se mění 

počet jeho autorů a samotný obsah časopisu se mění neustále, až 

do poslední chvíle, kdy jde do tisku. Proto nemůžeme garantovat 

žádné přesné číslo. Přesto se snažíme každý rok vydat alespoň 4 

čísla Streetmagazinu. Každý čtvrtrok jedno, což se nám jakžtakž 

daří.  

 
5) Berou streeti a káčkaři drogy? A když ne, tak asi hulí, že jo?  

Odpověď: 

Možná se to bude zdát zvláštní, ale krom alkoholu, kofeinu a 

cigaret, užívá ostatní drogy jen malá skupina lidí. A i když je 

například Česká země známá, jako „druhé Holandsko“, neznamená 

to, že každý mladý člověk pokuřuje travku. V rámci naší práce se 

dostáváme do kontaktu s lidmi, kteří berou i s lidmi, kteří o 

drogách (i o marihuaně) jenom slyšely. (Např. na besedách o 

drogách ve školách.) Od první skupiny slýcháváme často, že snad 

všichni lidi něco berou a od té druhé slýcháváme překvapení, že 

skutečně existuje tolik lidí, co něco berou a je jich ve městech 

dokonce víc než několik desítek. …  

Ale k otázce. Streeti ani Káčkaři drogy brát nemůžou. To platí i na 

kouření thc. Pokud by bylo zjištěno, že si něco vzali, je to hrubé 

porušení pracovní kázně a dotyčného čeká výpověď.  

Působí – li na Vás pracovník zmateně, věřte, že je zmatený, ale 

střízlivý.  
Upřímně, vykonávat tuhle práci, by ani jinak než ve střízlivým stavu 

nešlo. 

 

 

 

 



2) otázka : Konselýn (čtvereček naplněn dezinfekcí – poznámka 

redakce) používám vždy po vpichu, abych místo dezinfikoval. 

Kamarád říkal, že to je zbytečný. Já si myslim, že není. Kdo má 

pravdu? 

Odpověď: 

Con-zellin slouží k dezinfekci (vyčištění) místa vpichu. Místo se 

jedním tahem přetře a pak nechá chvilku zaschnout. Jedná se o 

prevenci zánětu. (Absces.)  

Pokud se bude místo přetírat několikrát, může se stát, že si na místo 

vpichu akorát člověk rozmaže to, co měl konzelýn z kůže odstranit. 

(přirozená vrstva prachu a špíny, která se na kůži lepí neustále. 

Zejména ve městech, kde jezdí auta, fungují továrny, všude je beton 

a sklo, atd…) Pokud místo přetřeš až po vpichu, může se stát, že 

během chvíle, kdy jehla projíždí kůží a propichuje žílu, vezme 

s sebou kousek miniaturního prachu z kůže, nebo špíny a reakce těla 

na něco takového v žíle, která má co dělat, aby se vypořádala 

s roztokem drogy je jednoduchá. Brání se jak umí. Udělá se zánět. 

Bulka. Příjde bolest. A pokud se tělo se zánětem nevypořádá, 

případně, pokud se zánět sám nepřestěhuje na některý z vnitřních 

orgánů (ledviny, plíce, mozek…), pak může být velmi komplikovaný 

a hrozí i ztráta končetiny.  

Proti zánětům nabízíme mastičky. (černé a smradlavé) Ty, ale 

nemusí vždy pomoct a je pak potřeba zásah doktora.  

Nutno říct, že používání konzelýnu je jedna z možností jak předejít 

zánětům. Důležité je i filtrovat roztok s drogou.  

Záněty a další neduhy jsou hlavně spojené s injekční aplikací drogy.    

 

3) otázka: Jak je to s tím matriálem a Buchnama? Co se platí a co 

ne? 

Odpověď: 

Od půlky srpna 2012 je VŠE zdarma (vody, filtry, testy, kondomy…) 

krom injekčních stříkaček značky Braun. Ty jsou za doplatek 2 kč.  

Vavřincovo sestra poslouchala bratrovo vysvětlování o léčbě a o 

nemoci. Nakonec řek Vavřinec, proč vlastně přišel: „Sem čistej sice 

chvilku, ale pořád držim, chodim na káčko na konzultace a pro 

podporu. Teď se budu léčit s céčkem. Potřebuju vědět jak na tom si 

ty a naši. Jestli mě můžete pomoct. Jestli chcete. …. A jestli 

nechcete, chci slyšet, kdy se můžu vrátit zpátky. Po měsících? Po 

letech?“  

 

Vavřincovo sestra seděla bez hnutí. Na jejím obličeji nebylo poznat 

na co myslí. Hlavou jí běželo spoustu obrazů. Hezký vzpomínky i 

ty, na které by nejradši zapomněla. … Potom se podívala na 

hodinky a neutrálním hlasem řekla: „ Naši přijedou kolem šestý. 

Počkej a uvidíš.“ 

                                                          Story by „Vavřinec“ a ZAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jaký je Tvůj příběh? Chceš se o něj podělit s ostatními? Streetmagazine 

nabízí prostor  …                                                      Telefon : 723 527 512 



  Recept pro Vás.  
 

„Jídlo patří mezi radosti života, kterým se můžeme beztrestně několikrát 

denně věnovat. Těch variací a možností! Studené i teplé. Sladké, slané, 

kyselé i hořké chutě. Suché, omáčkové, polévkové, zeleninové, masové, 

speciální, orientální, tradiční dobroty.  …  Ach,  ta lahoda.“ 
 

K našemu receptu potřebujete : Mouku, vodu,  sůl,  kmín 

a trochu droždí. 

 

To vše vložíme do jedné nádoby. Co pak?  Prohnětat a 

nechat půl hoďky někde u tepla odpočinout. Poté bere 

mazlavé těsto do rukou, uděláme tenkého hádka kolem 

klacku a toho strkáme do prudkých plamenů ohně, asi 2 

minutky. Hotovou dobrotu poznáme tak, že se předtím 

lepkavé těsto odlupuje od klacku a během opékání 

nabyde jednou tolik na své tloušťce.  

 

Dobrou chuť! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                      Poradna Streetmagazinu:  

 
Občas se nás ptáte na různé věci a jsme za to rádi! Jen pokračujte. 

Dotazy Streetmagazinu se může ptát prostřednictvím streetů, lidí 

na káčkách, nebo přes e-mail street@os-prevent.cz – předmět : 

streetmagazine.  

Ve 23. Vydání zodpovíme tyto otázky : 

 

1) „Beru, už nějakou dobu. Beru jehlou. Všechno zvládám. 

Peníze neřešim. Mám, kde bydlet. Mám co jíst. Tak, co mi 

nabídnete? Káčko ani terén nepotřebuju.  

 Odpověď:    

Nabídneme veškeré služby, které máme. Tato nabídka je určena 

všem zájemcům  a je jen na člověku, kterou ze  služeb využije. 

Nebudeme a nechceme nikomu nutit nic proti jeho vůli. 

Respektujeme rozhodnutí každého člověka o svém vlastním životě.  

Po vyslyšení dotazu můžem nabídnout anonymní výměnný 

program, tzn. čisté, sterilní, neztupené stříkačky. Testování na 

infekční nemoci. (HIV,Syfilis, žloutenky) A možnost diskutovat na 

některými otázkami, stejně tak, jako můžem během celé výměny 

mlčet. To je na Tobě.  

mailto:street@os-prevent.cz

