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 V tomto čísle najdete: příběh ze života, problémy a co s nimi?, strach z lékařů a práva 

pacientů, zábavu,  vyhulí 2,  dopis na rozloučenou.  

„Post nubila Phoebus“ – Po mračnech slunce.  
                            (Alán) 



● ● ● 

“Bral jsem, protože jsem se chtěl 
odpoutat od věcí, které mě trápily, a 
abych se cítil líp. Pomohlo to jen na 

chvíli…" 
● ● ● 

 

      Slovo úvodem                                           
 

 
Konec aztéckého kalendáře je za dveřmi a vychází další 

číslo Vašeho/našeho magazínu. Omlouváme se všem 

trpělivým čtenářům za delší pauzy mezi jednotlivými čísly 

a abychom nezdržovali dlouhými proslovy, podívejme se 

na to, co je skutečně důležité…. 

 

… a co je, vlastně, skutečně důležité? Nechceme se 

pouštět do filozofických debat nebo psychologických 

hrátek (krom toho nikdo z redakce není ani psycholog 

ani filozof), a tak si na to každý musí odpovědět  sám.  

Za redakci Street Magazinu Vám chceme upřímně 

popřát to, co prověřila staletí jako dobré, chtěné a 

k přání hodné , tak tedy:  

 

Do toho nového roku (2013) přejeme co nejvíc zdraví, 

lásky a štěstí.  

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

                             Streeti a týmy všech Káček 

Matt Mitcham 

 
Tenhle australský sympaťák 

je zlatý medailista  

z olympijských her v Pekingu 

v kategorii: skok do vody. 

 

Nedávno vydal knížku o sobě, která slouží i jako zpověď. 

Nabízíme Vám z ní nyní několik faktů z jeho života.  

 

Nyní čtyřiadvacetiletý rodák z Brisbane popisuje svůj boj s nízkým 

sebevědomím, úzkostí, depresemi, návaly paniky a opakované 

sebepoškozování v dobách dospívání. Z toho podle něho vzešla 

jeho závislost na krystalickém metamfetaminu, se kterou bojoval do 

roku 2011.  

 

Tento sportovec, který se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci, 

se podle svých slov dostal z metamfetaminové závislosti díky 

terapii a podpoře rodiny a přátel.  

 
Dnes je připraven vrátit se zpět do vrcholového sportu.  

 

Časopis Street Magazine drží pěsti, protože to znamená štěstí, a 

přeje jemu i každému dalšímu pevnou vůli, dobré zdraví a věrné 

přátele po boku.  

 

 

 

 



            STREETMAGAZINE podporují:  

Jihočeský Streetwork Prevent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Kontaktní centrum Prevent České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní centrum Strakonice a Prachatice 

 

 

 

 

                                             Jiří Schmitzer 

 

Jiří Schmitzer (* 25. října 1949, Praha) je český herec a písničkář.  

 

DAMU absolvoval v roce 1974, poté hrál v Činoherním studiu v 

Ústí nad Labem. Od roku 1985 je členem souboru Studia Ypsilon. 

Ve filmu debutoval v roce 1970. Hrál ve slavných filmech 

Marečku, podejte mi pero!, Postřižiny, Slavnosti sněženek, 

Vesničko má středisková, Černí baroni, a mnoha dalších. V roce 

1997 získal jako „nejlepší herec v hlavní roli“ ve filmu Bumerang 

Českého lva. 

  

Působí také jako skladatel, skládal hudbu pro divadelní inscenace. 

Vystupuje také jako písničkář se svými písničkami. Vydal již čtyři 

alba. 

  

V roce 2008 vydal knižně pod názvem „Kanimůra ze Šardonu“ 

výbor svých textů. 

  

 V roce 1976 způsobil pod vlivem alkoholu dopravní nehodu, při 

které zavinil smrt chodce. Byl odsouzen ke třem rokům vězení a 

jeho otec, Jiří Sovák, se ho kvůli tomu zřekl. Nevraživost mezi 

otcem a synem šla tak daleko, že byl vyděděn a po smrti otce mu 

ani nešel na pohřeb. 

 

Ukázka z textu „Zámek“ :  
„Jak vítr v šedé chladné poušti mračen tvých  

co máš je s deštěm ustrnulé na tvářích  

smáčí líbeznou tu krajinu.  

 

Poslední jarní mrazu krutý dech,  

co zlostně ukájí se na květech,  

kráčí, přes zklamání, pustinu.     …. „ 

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 

Každou středu 



 

 
         Naše hodnota není určována tím, 
        jestli máme nebo nemáme práci, 
               partnera, auto, kariéru,  
          děti, peníze, hezké tělo, vlastní 
       byt, modrou krev, tři tituly či tři  
                                                 čárky v žíle. 
 Naše hodnota je od začátku daná,  
 neměnná, nesmlouvavá a pěkně vysoká!  
 Jsme milované děti Života, nesmrtelné  
 duše, jejichž krása předčí krásu  
 nebeských andělů. Naše hodnota spočívá  
 v tom, kdo jsme, a ne v tom, co jsme  
  udělali nebo neudělali, máme nebo  
  nemáme. Nikdy na to nezapomínejme a  
        nikdy o své hodnotě nepochybujme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

 



          Přátelé zeleného vyhulí 2 
 

Zákony a Zelené kouřeníčko: 

 

Samotné užívání drog není v ČR trestným činem.  

 

Držení menšího než velkého množství marihuany (sušiny) je 

přestupkem. Nikoliv legální záležitostí. Rozhodující pro hranici 

malého množství je procento obsahu účinné látky v droze. 

Orientační odhad je cca 15g. Sankce při zadržení : zabavení drogy 

a možná finanční pokuta až 15.000,--.  

Podobné je to i u pěstování konopných rostlin. Rozhodující je 

množství účinné látky. Cca do pěti kytek.  

U hašiše je to množství cca do pěti gramů. Opět je rozhodující 

množství účinné látky. 

 

Příprava sklizených květin, rozsáčkování sušiny po gramech, 

podávání jointu při kouření, prodej i několika gramů, vyjádření se  

„já mám 5 kytek na zahradě a má babi má dalších 5“ – to vše je, 

anebo může být považováno za trestný čin. A souzeno podle 

legislativního řádu. (Dle skutku, který bylo možné dokázat.) 

 

A pokud patříte mezi vysmáté kuchaře, hodí se vědět, že: 

 

Při pojídání dobrot z konopí se požadovaný opojný účinek může 

dostavit až po nějaké době (1-3 hodiny) a obvykle pak postupně 

narůstá na intenzitě.  Tak bacha na předávkování. 

 

Opojný účinek u uvařeného „THC“ je obvykle intenzivnější a 

přetrvává mnohem déle, 4-12 hodin, takže určitě plánování není na 

škodu. Krom toho jsou účinky většinou mimořádně silné a hrozí tak 

snadněji vznik úzkostí a nežádoucích stavů.      ….                       –Zam- 

Příběh ze života 

  

                                         Happy end?! 

  

Ahoj ráda bych se taky podělila o svůj příběh … 

Začala jsem ve 14 letech. Jednou mi kámoš nabídl čáru a já si dala (piko). 

Bylo to fajn. Bylo mi báječně. Dala jsem tak jednou do půl roku. Pak jsem 

šla na střední a poznala nové lidi. Samozřejmě, že se tam taky našel někdo 

kdo “experimentoval” se smahem. 

Začali jsme si dávat jednou za 14 dní, když jsme šli někam na nějakou 

akci… Pak se to nějak zvrtlo a už to bylo každý víkend a pak bylo jedno, 

jestli je pondělí, pátek nebo sobota. Chceš to pořád, víc už tě nic jinýho 

nezajímá. Když ti někdo nesežene, je to největší deb.. na světě. Začneš žít 

jenom pro tu drogu… 

  

Uplyne nějaký čas a zjistíš, že kolem tebe jsou samý smažky, rodinný 

vztahy jsou na bodu mrazu i hůř! Najednou tě vyloučí ze školy a co 

uděláš? Dáváš si pořád víc smahu, protože tě osvobozuje, je ti dobře a 

nikdo tě nezajímá. Děláš si, co chceš a kdy chceš. Připadáš si jako nejlepší 

na světě. Už tě nebaví brát od malých ryb, tak se nějak, ani nevíš jak, 

ocitneš u dealera, co bere od vařiče, a to už jsou jiný hromádky…  

Zvýšíš dávku, ale pořád to nestačí. Nejíš, nespíš, práci nemáš, jsi úplně 

sám…  

Ale kde na to brát?  Gram nejde pod litr. A vlastně ani nevíš jestli je to 

gram a jestli je něčím řízlej nebo ne….  

Začneš krást, dělat intriky, lhát, jen abys měl na fet. Chceš pořád víc! 

Usoudíš, že by bylo lepší být úplně u zdroje. Náhodou u svýho dealera 

poznáš vařiče a seznámíš se a jdeš do pekla. Začneš s vařičem trávit svůj 

veškerej čas, takže celý dny a noci…Pak najednou zjištíš, že s ním vaříš 

drogy, vůbec tě nenapadne, že za to můžeš jít do báně.  

Vařiči to mají už vážně vychytaný, pěkný varny, digitální váha atd. Když 

zjistíš, jak vypadá opravdovej váženej gram, jdeš do kolen, protože ty 

předtím tě pěkně natahovali… No nic. Začneš užívat každý den tak gram, 

dva, jak chceš, máš to pořád u sebe a když náhodou dojde, tak si prostě 

uvaříš čerstvý. Musím teda napsat, že mám strach z jehel, ale prostě na to 



došlo, píchla mi kámoška poprvé za 500 a hukot… Pak jsem si párkrát 

šlehla sama, ale objevila jsem úplně jinej způsob… Začala jsem si dávat 

granáty (dáš si gram pika (nebo radši míň – poznámka redakce Street 

Magazinu!) do kapsle třeba od antibiotik a spolkneš). No počkáš tak 

minutku dvě a pak to přijde, všechno se ti rozpustí najednou a PECKA, jako 

když tě někdo praští zezadu přes hlavu… Ruce máš sežraný od solný, vážíš 

tak 40 kg, tvoje pleť je šedivá, vypadáš o 10 let víc. Je z tebe troska!!!  

Zjistíš, že jsi úplně sám, sám s drogou. Měla jsem štěstí, ale ani nevím, jak 

jsem si prostě uvědomila, že už nechci žít na ulici s feťákama, co hrají 

falešnou hru. Bohužel až po 7 letech braní. Ale přece. Sebrala jsem odvahu 

a jela za bráchou, řekla jsem mu svůj problém, čekala jsem, že mě vyhodí 

odsoudí, zavrhne. ALE OPAK BYL PRAVDOU. Podal mi pomocnou ruku 

a já mu za to do smrti budu vděčná!!! Dal mi najíst, vyslechnul mě a druhý 

den po domluvě jsme jeli na detox do fakultky na psychiatrii. 

Druhý den si uvědomíš, co jsi udělal a chceš vzít roha. Ještě, že mě 

nenechal zmizet. Zavřou tě na psychatrii a tvoje diagnóza tě probere. Silná 

podvýživa, anorexie, silná intoxikace pervitinem, přišel jsi za minutu 12… 

Ještě pár měsíců braní a ufetoval by ses k smrti. Uvědomíš si cenu svýho 

života a máš najednou sílu bojovat… Chceš se vážně z toho dostat!!! Ale 

důležitá je podpora od blízkých. Druhý den za mnou přišla celá rodina i 

babičky. Brácha jim všechno řekl, jak já na něho byla nasra. Ale jejich 

reakce mě šokovala… Řekli jen: ”Spolu to zvládnem, neboj.” Neubránila 

jsem se slzám, stála jsem tam jako malá holka a po tom všem, co jsem jim 

prováděla, mi dali ještě šanci. Né, neodsoudili mě, ale chtěli mi pomoct. Za 

to je obdivuju. Po týdnu na detoxu, co se z tebe vyplaví všechny ty srač.., 

příjde to nejtěžší – léčebna.  

Říkáš si, to zvládnu, já na to mám, je to hračka… Nastoupila jsem do 

léčebny a po 3 týdnech mě vyrazili, trapnej řád, co tam musíš dodržovat, 

nedala jsem to…Volala jsem bráchovi, že mě vyloučili z léčby a jeho 

reakce? Položil mi telefon. Řekl si zase jenom sliby, lži… Chtěla jsem si 

hned dát, byla jsem zase sama a chtěla jsem fet… Za půl hodiny přijel, 

vynadal mi a odvezl mě k babičce, která mě držela pod zámkem, abych si 

něco nesehnala. Připadala jsem si jako pes a o to víc jsem si chtěla dát, 

nadávky, vztek, nenávist. Všechny jsem je proklínala, že nemají právo mě 

takhle držet. Uběhlo 14 dní a já trochu vychladla… Zavolala jsem do jiný 

„Nevěřte tomu, že na pervitin (i když se „jen“ šňupe) nevzniká závislost. 
Nevzniká sice ta fyzická, ale o to je psychická zákeřnější. Přichází velmi 
nenápadně a o to pevněji se drží a likviduje. Odvykání je pak provázeno 
velmi nepříjemným abstinenčním syndromem. 
 
Amfetaminová psychóza je dalším obrovským rizikem amfetaminů včetně 
pervitinu. Jde o závažné psychické onemocnění, kterému se nevyhne 
žádný závislý či dlouhodobější uživatel pervitinu. Obvykle vzniká již po 
několika měsících pravidelného užívání a příčinou je chemické působení 
amfetaminů a pervitinu na mozek, takže vás nezachrání ani to, že jste 
bývali silnou osobností. 
Příznaky mohou být několikerého druhu, různě silné a v různých 

kombinacích. Na stránkách www.drogmem.cz o tom píší velmi 
podrobně. Vyjmenujeme jen pro ilustraci některé z nich:  

vysílání, vkládání nebo odnímání myšlenek jiným lidem, bludy, 
audiovizuální halucinace, jejichž imaginární původci 
pravděpodobně proti postiženému něco kují, pronásledují ho či o 
něm alespoň hovoří, apatie, ztráta zájmů apod.  

 
Smůla je, že psychické poruchy nejsou zpočátku nápadné ani pro okolí ani 
pro postiženého. Okolí si později třeba všimne, ale postižený už do svých 
mylných představ zabředl dost hluboko na to, aby byl přesvědčen o jejich 
oprávněnosti.“ 
 

 

… Za Streetmagazine připojujeme jen :  Buďte na sebe opatrní.  

 

 

 

Chcete vědět víc? ….. Zeptejte se na Káčku nebo streetů. Buď Vám 

rovnou odpoví nebo pomohou odpověď získat.  

 

                                                    

 



Zeptali jsme se … 

 

Redakce Vašeho/našeho časopisu zkoušela internetové drogové 

poradenství. Můžeme doporučit jak www.drogovaporadna.cz z Prahy, tak 

Brněnskou poradnu  www.extc.cz.  

 

A co jsme zjistili?  

Zajímalo nás:  Je nějaké nebezpečí v užívání pervitinu? Pokud ano, 
v čem?  
 
„Nikomu není radno pervitin užívat, vůbec už ne užívat jej často a 
dlouhodobě. 
 
 Pervitin totiž odplácí plíživě a pro uživatele většinou překvapivě. Ti, 
které nic od pervitinu neodradilo, se mohou připravit na mnohé 
negativní následky. Mezi prvními se objeví nápadné hubnutí – objevili 
se i tací, jež užívali pervitin jako anorektikum. (Na hubnutí.) Postupně 
se přidají další problémy – poškození vnitřních orgánů a ústní dutiny 
včetně padání zubů, oslabení organismu. Navíc tu hrozí okamžitá 
rizika podobná intoxikaci extází – tedy dehydratace a vyčerpání 
organismu, pokud podlehnete pervitinovému zdání, že jste 
neunavitelní, silní a nepotřebujete pít. 
 
Pokud se uživatel pervitinu uchýlí k nitrožilní aplikaci – což dnes není 
ani v prostředí tanečních párty výjimkou, koleduje si kromě 
zmíněného také o nezáviděníhodné infekce, např. hepatitidy či HIV. 
Navíc spolu s pervitinem vpraví do oběhu také spoustu příměsí, které 
samy umí napáchat dost škody, třeba ucpání cév.“ 
 

… 

 

 

 

léčebny, myslím, že bylo pondělí a hned ve středu, že můžu jít na 

příjem… Tak jsem teda jela… První chvíle byly fakt těžký, každý den 

uvažuješ, že vezmeš roha… Ale máš spoustu času na přemýšlení a po pár 

týdnech už zjistíš, že to má smysl… Začneš o tom mluvit s ostatníma  

feťákama, co se z toho chtějí taky dostat. Některý příběhy jsou fakt 

děsivý. Jsou tam i takový, co se léčí i po třetí… Uvědomíš si spoustu věcí, 

ale hlavně ti dojdou všechny tvoje chyby, co jsi kdy udělal…4 měsíce 

utečou jako voda a ty jdeš po řádně ukončené léčbě domů… Nejtěžší 

období tě teprve ale čeká… 

Vracíš se do prostředí, kde víš, kde co sehnat… Feťáky, co jsi s nima bral, 

potkáš stoprocentně, tak co s tím… Začala jsem chodit na doléčovák, 

připadalo mi to zbytečný, ale dost mi to pomohlo…  

Věřím si, jsem šťastná, mám zpátky rodinu, pár nových přátel, dokonce 

mám 5měsíční dceru, i když ji vychovávám sama… DOKÁZALA JSEM 

TO! 2 ROKY JSEM ČISTÁ, KONEČNĚ JSEM SVOBODNÝ 

ČLOVĚK!!! Ale zdaleka nemám vyhráno, bojovat se závislostí budu celý 

život. Nesmím jí dovolit, aby si našla skulinku a zase mě porazila. Lépe 

řečeno srazila znovu na dno. Je to boj a vyhrávají jen ty nejsilnější a já si 

věřím, že jsem mezi nima… Během těch dvou let jsem se dozvěděla, že se 

pár lidí, co jsem znala, ufetovalo, jiní spáchali sebevraždu, pár jich sedí, 

ostatní jsou stále závislí a závislí i zůstanou… A já? Užívám si života 

s mojí malou princeznou, změnil se mi život, už mám pro koho žít…Už 

nejsem sama… 

                                                       - Autorka si nepřála uvést své jméno -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze stránky : www.onasemzivote.estranky.cz  vybral a představil ZAM 

http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.extc.cz/
http://www.onasemzivote.estranky.cz/


Dopis na rozloučenou pro klienty Káček PT a ST 

 

 

 

Moji drazí klienti  

  

Někteří z Vás už vědí, že odcházím z Káčka, a proto bych se ráda touto 

formou rozloučila. Tento díl časopisu streetmagazine, vyjde dříve než úplně 

odstoupím s funkce kontaktního pracovníka. Tak je také možné, že se z 

některými  z Vás rozloučím osobně a to  

 

8.11.2012 v 15:30 až 17:00 (pozn. Redakce, bohužel časopis vyšel později a proto nyní 

můžeme spolu zavzpomínat na dobrou kávu, která se na rozlučce podávala…) 

 

kdy pořádám rozloučení s klienty. S těmi, co se nestihnu rozloučit, si 

doufám alespoň přečtou těchto mých pár řádek .  Nastoupila jsem v říjnu 

v roce 2010, dnes tomu tedy jsou dva roky. Za celou dobu mého působení 

jsem se setkala s lidmi, kteří mi do života přinesli spousty zajímavých 

situací, informací, zkušeností. Každý z Vás, se kterými jsem kdy pracovala, 

jste ve mně něco zanechal. Troufnu si říct, že si každého klienta,  se kterým 

jsem pracovala, velmi dobře pamatuji. Pamatuji si Vaše ,,kódy“, Vaše 

radosti, Vaše smutky, Vaše nálady, Vaše příběhy, každý z Vás jste úplně 

jiný a přitom každý z Vás chcete to samé. Respekt, zájem a lásku. Já 

doufám, že alespoň jednu z těchto potřeb jste u nás na KC dostali a že to, co 

jste nedostali od nás, ode mě, jste dostali od svých blízkých (přátel, 

příbuzných a Vašich mazlíčků).  Jen jsem Vám tím prostě chtěla říct, že na 

Vás všechny budu vzpomínat, že jste ovlivnili můj život a že já doufám, 

ovlivnila ten Váš. Tak dále s chutí využívejte služby Kontaktního centra, 

věřte našim pracovníkům, jsou tu pro Vás. Věří Vám, zajímají se o Vás a 

občas mají i pravdu v tom co Vám říkají ;) Ještě poslední věc, tím, že 

odcházím, se nic nemění na tom, že vše je pro mě stále anonymní. Nemusíte 

se obávat, že nějaké informace vypustím ven. Děkuji a přeji Vám,  ať máte 

hodně sil a příležitosti, které Vás posunou dál!  

 

PS: Novou pracovnici přijměte s úsměvem, trpělivostí a buďte na ni hodní, 

prý je to velmi hodná a chytrá paní.   

 

 

 

 
                                               Testing…. 

Převzatý obrázek z nového časopisu „Detox“, který začal 

vycházet v děčínském KC.  

 

Stejně jako v Děčíně, i u nás se můžete nechat otestovat na 

žloutenku C a B, na HIV nebo syfilis. A kde? Na káčku i u streetů! 

Kontakt na ně najdeš u konce tohoto časopisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek popisuje, 

jak test probíhá.  

Poté, co dostaneme z prstu 

kapku krve, (bezbolestně), 

dáme kapku do testu  

a čekáme na výsledek.   



  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nemocnice, lékáři, Vy, strach z vyzrazení a bolest 

 

Na začátku si představme následující situaci: „Máš absces. Bolavé, 

oteklé, zbarvené místo, třeba v místě vpichu. Hnis pulzuje pod kůží 

a celé to místo hřeje. Víš, že je to špatný, ale bojíš se jít k 

doktorovi, aby nevěděl, že bereš, nebo aby to neřekl  rodině. Proto 

se na to vykašleš a řešíš věc po svém. Necháš to být do té doby, 

dokud je bolest už nesnesitelná a pak 1) dostaneš flegmonu a jdeš 

nakonec k doktorovi, 2) dostaneš flegmonu a  přijdeš o ruku, 3) 

kamarád, kterému se říká „řezník rozparovač“ Ti od bolesti pomůže 

vlastním lékařským zákrokem, který může mít za následek zhoršení 

stavu, zvětšení bolesti, doživotní následky, v extrémních případech 

zhoršení problému, protože Rozparovač  místo Tvé ruky v deliriu 

rozkuchal ruku  vlastní…“ 

Zkrátka, když máš strach z toho, že doktor něco řekne někomu 

jinému, můžou se Ti hodit následující informace o vlastních 

právech a o doktorových povinnostech. Ty pokud doktor poruší, 

může být trestán. Samozřejmě podle zákona, prosíme, nemlaťte své 

doktory, jsou to taky lidi! 

1) Otázka: Mohou být informace bez souhlasu pacienta poskytnuty 

také někomu jinému? (O abscesu, když je mi blbě po špatným 

nápalu, nechtěj se mi hojit ruce a na zádech mám plíseň, asi sem si 

popálil/a ruku od kyseliny….) 

- Informace o Tobě může doktor poskytovat  pouze s Tvým 

souhlasem.  Bez něj může zdravotnický pracovník poskytnout 

informace, jen pokud je v důležitém veřejném zájmu nadřízeným 

orgánem zbaven mlčenlivosti nebo pokud tak stanoví jiný právní 

předpis. Což v běžných situacích není.  Chceš vědět víc? Zeptej se 

nebo čti dál.  

2) Otázka : Jak může pacient postupovat, pokud lékař poruší 

povinnost mlčenlivosti?   



- Pacient si v tomto případě může stěžovat nadřízenému lékaře, 

případně podat stížnost ke zřizovateli zdravotnického zařízení, České 

lékařské komoře nebo dalším subjektům. (Můžeme s tím pomoct.)  

Další možností je domáhat se zadostiučinění podáním žaloby na 

ochranu osobnosti, popřípadě došlo-li ke škodě, domáhat se soudně 

odškodnění. Porušením povinnosti mlčenlivosti je možno také 

spáchat přestupek nebo dokonce i trestný čin.  Poznámka redakce: 

nemělo by se dít ani to, že sestřička vyleze zpoza dveří a na celou 

chodbu zařve : „Héj, Vy tam, mladej „Polívka“ , co ste se narodil 3. 

března a ste tu s těma popáleninama, jak ste usnul u vohně a byl ste 

úplně mimo. No, Vy! Vy co berete ty drogy! Už můžete přijít a 

pospěš si chlape, nejste tady sám!“ Tak to je už minimálně na 

pořádnou stížnost! Tohle si k Vám nikdo nesmí dovolit.  

Odpovědi na tyto a další otázky (výměna lékáře, ochrana práv 

pacientů, co se děje s mou zdravotnickou dokumentací, výdaje léků, 

invalidní důchody, platby ve zdravotnictví, neschopenky, jak je to s 

porodem apod….) najdete na nové internetové stránce 

http://www.ferovanemocnice.cz/.  
Internet je k dispozici v knihovnách i na Káčkách (České Budějovice, 

Strakonice, Prachatice, Písek, Tábor…). 

                                            zam 

 

 

 

 

Upozornění :  

 

 

 

 

Vzkazy z Červeného dvora :  

 
Ahoj, před časem jsem strávil pár dní v Červeňáku. 

Mluvil jsem tam s lidma, účastnil se různejch aktivit a 

celkově to pro mě bylo dost hustý.  

Nejel jsem tam na léčení, ale protože pracuju na 

káčku, chtěl jsem se seznámit s tím, jak to tam chodí.  

Během toho pobytu jsem si vzpomněl i na 

Streetmagazine. Zeptal jsem se, jestli ho znaj a některý 

řekli, že jo. Tak jsem se zeptal, jestli by nechtěli poslat 

nějaké vzkazy Vám, čtenářům, a některý řekli, že jo. 

Tady nabízím I. část získaných vzkazů.   

Přeju hodně sil do budoucna a pevný zdraví. Opatrujte 

se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUT (Pan  Klobouk – ZAMův kamarád)  



Situace :  

 

K. má problémy se zdravím. Ráno bolí klouby a vůbec se v těle dějou 

divný věci. K. si myslel/a, že to přejde a nedělal/a nic. (Pokus.) Bolesti 

zůstaly. Pak se rozhodl/a, že si do nástřelu bude dávat víc vody. (Pokus.) 

Víc vody je sice šetrnější pro žíly a méně se ničí, než když je vkládka 

hustá, přesto to K. moc nepomohlo.  K. nevěděl/a co by, a tak došel/a na 

kc, kde si postěžoval/a.  (Použití starého řešení – protože když K. 

potřeboval pomoct s domluvením obecně prospěných prací, tak mu/jí 

pomohli.) Káčkař  vyslechl, co K. trápí a během rozhovoru se dozvěděl, že 

K., který užívá Subutex jehlou, ho nikdy nefiltroval/a.  Klidně a jasně 

káčkař  ukázal K., jak se filtruje a nabídl mu, ať to zkusí. Také mu nabídl 

možnost doprovodu k doktorovi. K. poděkoval/a a odešel/a.  (Během 

rozhovoru K. a káčkař přemýšleli o problému a snažili se mu porozumět.)  

Po několika dnech K. nebyl/a spokojený/á. Věděl/a, že subo musí být ve 

stříkačce čirý, jako voda a ne hustý jako mlíko. Věděl/a, že to, co dělá 

stav, je průhledná látka a to, co barví vodu, jsou „sračky“, který jen škodí 

tělu, a že těch se může filtrováním zbavit. Přesto měl/a problém, protože 

K. to filtrování nešlo. 

Věděl/a, že chce filtrovat a přemýšlel/a, jak to udělat jinak. A pak přišel/a 

na to, že místo na jehlu dá filtříky do stříkačky a přes ní to pěkně 

přefiltruje do jiné sterilní (nové) stříkačky, pěkně do průhledna. (Použití 

nového vlastního řešení.)  

 

 

Dnes K. jede jehlou i cucá, ale o tom zase, až jindy.   
 

 

 

 

 

Máte nějaké vlastní zkušenosti se řešením problémů? Chcete se o ně podělit? Pište 

nám do redakce na:  Street@os-prevent.cz nebo nechte vzkaz na káčku či u streetů. 

Výzva 

 

Keď pozriem na ten prázdny hrob, ako smútkom sa skvie, až slzy 

sa mi tlačia do očí pri pomyslení na toho, kto je v ňom. Veď on 

bol mladý a plný života. Teraz už nepočuť jeho smiech. Prečo? 

Len pre jeden chybný krok, pre jedno zaváhanie. Tak prečo 

práve on? Bol taký mladý a krásny, dokázal ma vždy rozosmiať, 

iným poradiť, ako ísť a neváhať, …  ako ísť pod čiernu zem. Kde 

je zmysel života? Veď on pre mňa znamenal mnoho a teraz už tu 

nie je.   

Preklínam ten deň, keď prvý raz mu vpichli striekačku do žily. 

Smrť v tú chvíľu na krk mu siahla, ochorel na zákernú chorobu, 

ktorá sa volá závislosť. Preklínam partiu chalanov, ktorá ho 

nahovorila.   Plakali sme a smútili, no bolo neskoro. Život stratil 

svoj lesk, svoj zmysel.  

Ak môžete, bráňte sa tej chorobe!  

 

 
Zdroj: drogynie.sk (Drobně upraveno- zkráceno.) – vybral a upravil Zam 
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                   Plný pytel problémů 
       

 

Problém – situace, kterou nikdo nechce. Situace, která žádá řešení.  

V tomto článku se podíváme na různé způsoby, jak se dají problémy 

řešit a jaká mají různá řešení konce. Vycházíme přitom z přesvědčení, 

že problém nechodí po horách, ale po lidech.  

 

Odborníci doporučují ve chvílích, kdy příjde problém, trochu si s ním 

pohrát. Zkusit se na něj podívat z různých stran a zkusit ho trochu 

pochopit. Jakmile máme trochu jasno, že je to problém a o co se tak 

nějak jedná, můžeme se vrhnout do jeho řešení.  

 

Když chceme řešit problém, máme na výběr mnoho strategií.  

 

1.strategie řešení: pokus a omyl.  

Nejběžnější a nejsnazší způsob, jak vyřešit problém. Člověk při něm 

nemusí moc chápat věci kolem sebe. Stačí mít dost odvahy a 

trpělivosti. Podle výsledku se uvidí, jestli byl pokus úspěšný a 

problém se vyřešil, nebo byl pokus neúspěšný a problém zůstal. V 

některých případech se může i zvětšit. Při zvlášť odvážných mylných 

pokusech se může problém jakoby schovat, aby později neočekáván 

znovu vyšel na světlo, a to mnohem silnější než dřív.  

Mezi zvlášť odvážné mylné pokusy řadíme:  

Dělání, že problém neexistuje, protože to, co nás bolí a svírá, je 

vlastně něco hodně příjemného. 

Pokus o řešení problému problémem. (např. Bolí mě hlava a tělo, 

protože jsem hodně pil. Co budu dělat? Napiju se, třeba bude líp. – 

Hodně oblíbený a zrádný pokus.)  

 

 

2. strategie : použití starého řešení.  

Způsob, při kterém je již nutné přemýšlet. Vzpomínáme, jestli se 

nám něco podobného nestalo už dřív, a vzpomínáme, jak jsme 

tenkrát postupovali.  

Důležité je pro vyřešení problému nepoužívat ty staré způsoby, 

které problém nevyřešily. Vynechejme nefungující pokusy. 

 

3. strategie: porozumění problému 

Díky silnému přemýšlení (analýza problému) přijdu na to. jaký 

mám vlastně problém a co ho tvoří. Často se to může podařit i díky 

pomoci nějakého dalšího člověka, který je pokud možno střízlivý a 

nechrlí na Vás vodopád vlastních  rozumů.  

Redakce Streetmagazinu doporučuje využít nabídku na pomoc při 

snaze porozumět problému od Tomáše z Drogové poradny, od lidí z 

Káček i od Streetů. 

Když porozumíme problému, není ještě vše vyhráno, ale je to velký 

skok dopředu k cílové čáře, to znamená k vyřešení problému.  

Po porozumění přichází plánování – co udělám, aby bylo lépe – a 

naplňování tohoto plánu.  

Strategie náročná, přesto přináší výsledky.  

 

4. strategie: vlastní nové řešení 

Jste-li tvořivý (neznamená to nutně člověka, který dělá neustále 

tvorby), můžete uspět.  

Být tvořivý znamená udělat něco nového, ale ne zcela naslepo. 

 

…  A protože příklady ke svým článkům uvádí řada významných 

časopisů, ani Street Magazine  není výjimkou a nabízí Vám několik 

příkladu, jak řešit problémy pomocí zmíněných strategií:   

 

„Nejlépe se problémy  řeší se střízlivou hlavou.“ 

- Štěpánka Čtrnáctá    -   


