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Obsah tohoto čísla: The Velvet Underground, info z drogových webů, novinky ve službách, 

kontakty na KC i na street, test, poezie, Tajemná moc automatů, o pervitinu netradičně … 

„Je-li něco nepochopitelné, nemusí to být ani tajemné, 

                                                                            ani hrozné.“ 

Samostatně neprodejný časopis. 



      Slovo úvodem                                          
 
 

Drazí čtenáři,  
 
je obtížné psát úvodník k časopisu, který má bezmála dvouměsíční 

zpoždění ve svém vydání. Děkujeme za Vaši trpělivost. 

 

25. díl Street Magazine vychází v roce 2013. V roce, který opět 

zamíchal s počtem měst, které navštěvují streeti, a v roce menších 

změn i na všech káčkách, které pod Preventem máme. V Českých 

Budějovicích se obměnil tým a zrodila se nová služba „Resocializační 

programy Prevent“. Ve Strakonicích se obnovil terén pod KCP ST a 

do knihovny káčka v Prachaticích přibylo mnoho nových knih 

k příjemnému odpočinku na kontaktní místnosti.   
 
 

Přejeme mnoho dobrého, a pokud budete cítit, že je toho života na Vás 

hodně, přijďte si „ulevit“, „postěžovat“ nebo „se pochlubit“. Rádi se 

s Vámi uvidíme.  
 

                                                                                                                                         
                                                                                             
                                              S úctou Streeti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díky o.s. Romea Vám nyní můžeme nabídnout informace o 

pervitinu i v romštině: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

       Adiktologická poradna PREVENT 

Tylova 23 

370 01 České Budějovice 

Bc. Tomáš Brejcha, Mgr. Martina Brožová  

Tel: +420 725 708 078 

E-mail: poradna@os-prevent.cz 

Web: http://dp.os-prevent.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na stránkách adiktologie.cz jsme pro Vás našli text legendární skupiny 

Velvet Underground, který zmiňuje jednotvárný kolotoč neustálého 

čekání na dealera. V písni je životní styl „žít ze dne na den“ a v 

okamžiku, kdy člověk má "svoji dávku", zdá se mu být zítřek a s ním 

spojené opakované shánění drogy velmi daleko…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čekám na muže 

 

Čekám na muže 

Dvacet šest dolarů v ruce 

Až do Lexingtonu, jedna dva pět 

Tak nemocný a špinavý víc mrtvý nežli živý 

Čekám na muže 

 

Hej bílý chlapče, co děláš dole v městě? 

Hej bílý chlapče, svádíš všechny ženský v okolí 

O promiňte pane to by mě ve snu nenapadlo 

Vyhlížím jen svýho dobrýho kámoše 

Čekám na muže 

 

Už přichází celý v černým 

Repre boty a velkej slamák na hlavě 

Nikdy ne včas, vždy má zpoždění 

První co se naučíš, že musíš pořád čekat 

Čekám na muže 

 

Hnědý barák a tři poschodí 

Nikdo tě nezastaví, protože se o nic nestará 

Začíná makat a chutná tak sladce 

Ale pak se musíš vypařit,  protože 

nesmíš marnit čas 

Čekám na muže 

 

Lásko nehulákej, miláčku neřvi a neječ 

Je mi tak dobře, dyť tohle zvládnu 

Je mi tak dobře, je mi tak skvěle 

Až do zítřka ale to bude až bůhvíkdy 

Čekám na muže… 

I'M WAITING FOR THE MAN 

"I'm waiting for the man 

Twenty six dollars in my hand 

Up to Lexington, One Two Five 

So sick and dirty more dead than alive 

I'm waiting for the man 

 

Hey white boy, what you doing uptown? 

Hey white boy, you're chasing all  

the women around 

Oh pardon me sir it's furthest from my mind 

I'm just looking for a good friend of mine 

I'm waiting for the man 

 

Here he comes, he's all dressed in black 

PR shoes, and a big straw hat 

He's never early, he's always late 

First thing you learn is that you've 

 always got to wait 

I'm waiting for the man 

 

Brown stone building and three flights of stairs 

Nobody stops you 'cause nobody cares 

He's got the works and he gives you sweet taste 

But then you've got to split because you've got 

 no time to waste 

I'm waiting for the man 

 

Baby don't you holler, darling don't you scream  

and shout 

I'm feeling good, I'm going to work it on out 

I'm feeling good, I'm feeling so fine 

Until tomorrow but that's just another time 

I'm waiting for the man… 

 

Odkaz na Jihočeský streetwork Prevent naleznete v kapitole HLAS Štrýtu 
 

Provozní doba poradny :  

 

Po - čt: 9.00 - 17.00 

Pá: pro objednané klienty 

 

Kontakt s pracovníkem si 

domluvte telefonicky. Možnost 

domluvy i v pozdějších 

odpoledních hodinách. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme Ti pomoci….. Nabízíme: 
- Asistenci (doprovod) na úřad a výpomoc při komunikaci s úředníky.  

 

 

 

- Doplnění informací nejen z oblasti bezpečného braní a nemocí, ale i sociálně 

právní. 

- Možnost využít telefon KC (v určitých případech i streetu) pro obvolání úřadů, 

ubytoven, pracovních agentur, policie, léčebny … 

- Možnost zprostředkovat kontakt s dalšími pomáhajícími institucemi.  

- Možnost vyzkoušet si  u nás „nanečisto“  návštěvu úřadu,  lékaře  atd.  

- Pomoc s vyplňováním formulářů a úředních listin.  

…. 

 

A to vše  bezplatně, v rámci možností anonymně, s respektem vůči Tvé osobě i 

vůči záležitosti, se kterou na KC nebo za streety přicházíš.  

Chceš vědět víc? Chceš využít něco z nabídky nebo do ní něco přidat? – Rádi to 

s Tebou proberem! Odkazy nalezneš na další stránce   

 

 

Věděli jste, že ….  

 

1. Užívání jehlou je 

nejvíc nebezpečný 

způsob užívání 

drog! (Chceš-li 

brát, je řada jiných 

způsobů.) 

 

2. Všechno náčiní, 

které používáš při 

aplikaci drogy do 

žíly, by mělo být 

Tvoje vlastní, čisté 

(filtr, rozdělávačka, 

….) a to, co je v 

přímém kontaktu 

s krví (jehla, voda, 

kyselina), dokonce 

sterilní – infekce, 

záněty, problémy… 

 

 

3. Před aplikací 

jehlou si vždy umyj 

ruce, nejlíp aspoň  

mýdlem. 

 

4. Nikdo není 

imunní proti 

infekčním 

chorobám. (Syfilis, 

žloutenka C, 

HIV…) 

(např. zajištění  občanky, kartičky pojišťovny,  rodného listu, registrace na úřadu práce, 

 domluvy léčby, návštěvy lékaře, kontakt se soudy, hledání ubytování,  … )  



          Patologické hráčství se dá úspěšně léčit 

Svědčí o tom zkušenosti z mnoha zemí, např. Německa nebo ze Spojených 

států, i naše vlastní zkušenosti. Dokonce i léčba patologických hráčů, kteří 

se dopustili trestných činů v důsledku hazardní hry a nebyli před tím 

trestáni, je podle zahraničních odborníků efektivní a je vhodnější než trest.  

Léčení může probíhat společně s léčbou lidí závislých na alkoholu a jiných 

drogách. Důvodem je okolnost, že při léčbě patologického hráčství se 

používají podobné postupy jako při léčení závislosti na alkoholu a jiných 

návykových látkách. Nebo se patologičtí hráči mohou léčit na 

specializovaných odděleních. (Odkazy na ně dostanete i od streetů nebo na 

káčku – pozn. redakce.) Existují také doklady o účinnosti svépomocných 

příruček,  jako je tato. (K dostání volně na internetu – pozn. redakce.) Jsou 

vhodné zejména tam, kde není problém příliš pokročilý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyšlo v Dekontaminaci - 2/2010 

 

Vídám vaše "nádobíčko" již léta. Co mě ale neustále udivuje - i když 

vlastně už ani tolik ne - jsou "ohořelé" lžíce, občas ještě s přischlým 

škraloupem z heráku, na tom přilepený filtr a bůhví co ještě: bordel 

a drobky z batohu, chlupy ze svetru apod. Samozřejmě není to jen  

o heráku. Subáčové i perníkové lžíce vypadají dost podobně, jen nejsou 

špinavé od sazí. 

  

Občas se vás ptám, jestli byste s takovou lžící jedli jogurt. Obvykle se 

setkám s opravdu opovržlivým pohledem a větou: "Si myslíš, že jsem 

nějaký prase?". Upřímně? Nejsem takové myšlence dalek. Do pusy byste 

tu lžíci nestrčili, ale do styku s krví ve vaší žíle přijít může. Je to ještě 

větší prasárna, než tu lžíci olíznout. 

 

To pak můžete používat čisté (ostré) jehly, konzelíny před vpichem, 

dodržovat veškeré myslitelné zásady bezpečné aplikace a stejně budete 

mít problémy s infekcemi či otravami. Na lžíci si totiž chováte stáda 

bakterií jak někde na ranči či v zoo, krmíte je krví a vodou, a bakterie 

papají, papají a taky kakají a kakají. Produkty (výkaly) těch bakterií jsou 

také dost toxické (často to bývá například botulotoxin), tudíž si je při 

aplikaci střelíte do žíly. A i přesto, že máte naprosto dokonale 

přefiltrovaný nášleh, je vám zle. Dále si takto pomalu připravujete živnou 

půdu pro chorobu, které se říká endokarditida. To je zánět endokardu - 

vnitřní tkáně srdce, srdečních chlopní. 

 

Někteří z vás se mi snaží namluvit, že přeci, když si tu lžíci opálím, nebo 

vytřu konzelínem, tak si jí vysterilizuju. Omyl. Možná tím zabijete 

bakterie, ale nezbavíte se těch toxických látek, které za celý den, možná 

i týden, měsíc, co já vím, na lžíci nastřádají. Toxické látky mimo jiné 

vzniknou i při tom když se ty bakterie rozkládají a opět zůstanou na lžíci. 

Opálení nepomůže, konzelín nepomůže. 

 Jediné co zabere, je důkladné vyčištění a sterilizace. 

 



Rozdělávačku vždy uchovávejte v pytlíku se zipem. Po sterilizaci použijte 

nový, nepoužitý pytlík. Rozdělávačku nepoužívejte víckrát za sebou, aniž 

byste jí před tím pořádně neumyli, nejlépe sterilizovali. I když by vám bylo 

líto toho zbytku drogy, ten absces, flegmóna či jiné komplikace za to 

nestojí. 
 

Každý den, nejlépe několikrát, svojí lžíci (rozdělávačku) umyjte jarem a 

tekoucí vodou, a pak jí dejte do hrnce s vodou a deset dvacet minut jí nechte 

přejít varem. Čím déle, tím lépe. Papiňák je na to úplně nejlepší. Tímhle se 

zbavíte nejen bakterií a toxinů, ale i případných virů.   

 

Autor textu : Aleš Termer, TP SANANIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 

Rozdělovačku můžete koupit i od streetů Jihočeského streetworku za 

5kč. Bude jen Vaše, a pokud se o ní budete i starat, tak bude čistá.   

                       Jihočeský streetwork Prevent – 723 527 512 
 
 
 
 
 
 
 

Následující článek vychází z knihy (příručky pro hráče), kterou napsal 

pan Nešpor a jmenuje se „Už jsem prohrál dost“.  

 

Dvě jednoduché otázky 

1. Cítil jste někdy potřebu vyhrávat více a více peněz? 

2. Musel jste někdy lidem, kteří jsou pro vás důležití, kvůli hazardní hře 

lhát? 

Dvě kladné odpovědi pravděpodobně znamenají patologické hráčství.  
 

Něco pro ty, kdo chtějí svou situaci ještě zhoršit - alkohol a drogy 

 

Jsou lidé, kteří si vytvoří návyk na alkohol nebo jinou drogu a současně se 

stanou patologickými hráči. Nemusí to být jen tradiční karbaníci, kteří k 

pijáckému prostředí patřili odedávna, jak to dokumentují žánrové obrazy 

starých holandských mistrů. V hospodách a nočních podnicích dnes až 

příliš často poblikávají nestvůrky, které žerou peníze. „Já hraju automaty, 

jenom když mám vypito,“ svěřil se mi jeden hráč. Nápad, že by měl 

přestat současně hrát a pít, se mu příliš nelíbil. Nedovedl si totiž 

představit, kam jinam by po práci šel, když ne do hospody. Vzpomněl si, 

že kdysi hrával fotbal, mohl by si občas zaběhat, nějaká práce kolem 

domku rodičů by byla taky potřeba. Přestal chodit do hospody a to mu 

usnadnilo, aby nehrál. 

 

V posledních letech se také setkáváme s velmi nebezpečnou kombinací 

patologického hráčství a závislosti na pervitinu. Pervitin je droga, která 

ještě více než alkohol podněcuje k neopatrnému a ukvapenému jednání a 

ohrožuje duševní zdraví. Dovedete si asi představit, že tato kombinace 

dokáže velmi rychle dostat člověka do obrovských problémů.  

 

Tuším, co může leckterý patologický hráč namítnout: „Já nikdy nadměrně 

nepil ani nefetoval, a přesto mám obrovské problémy.“ V této situaci je 

většina hráčů. Přesto je třeba připojit varování. Někteří hráči začali pít 

nebo brát drogy, když se ocitli úplně na dně, bez práce, bez peněz, bez 

rodiny, bez přátel, bez střechy nad hlavou. Alkohol a drogy jim při 

hledání východiska ještě uškodily.              … 

● ● ● 

Navštivte portál: 
www.edekontaminace.cz 

pro víc informací.  
Přihlašovací jméno a heslo si 
vytvořte sami, nebo získejte 
univerzální „login“ na káčku. 

● ● ● 
 



Irský básník a katolický vědec John O'Donohue napsal přání, které bychom Vám 

(čtenářům Street Magazine) chtěli věnovat. Následující přání je pro Vás:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- je určena všem klientům káček a terénů, kteří využívají 

služby programu „Harm Reduction“ („snižování rizik“ – 

např. výměna stříkaček…) 

- karta neobsahuje Tvé jméno, ale pouze Tvůj kód 
 

                              K čemu je osobní karta dobrá? 

- s touto kartou můžeš navštívit jakékoli káčko v ČR a nemusíš říkat 

jméno – stačí jen Tvůj kód 

- v některých případech Ti tato karta může pomoci při konfliktu s policií 

nebo při kontaktu s jinými represivními institucemi – karta dokazuje, že 

se snažíš alespoň nějakým způsobem snižovat rizika spojená s užíváním 

drog (např. že vracíš použité stříkačky) 

 

- máš-li svůj kód, pomáháš nám tak neztratit se v záplavě přezdívek a 

křestních jmen; každý kód je jedinečný, ale není z něj poznat, jsi-li 

muž nebo žena, ani nikdo cizí nevystopuje jeho majitele 
 

                           K čemu není osobní karta dobrá? 

- karta Tě neochrání před důsledky Tvých  případných trestných činů 

- karta neslouží ani jako průkaz totožnosti 

 

                                 Jak osobní kartu získat? 

- stačí zajít na káčko nebo se obrátit  

na streety v terénu, kteří Ti pomohou sestavit 

 Tvůj vlastní, osobní kód a mohou i vyrobit 

 Tvou osobní kartu 
- pokud nemáš vyplněn IN-COME dotazníček,  

rádi Tě s ním pracovníci seznámí 
 

 
 
 

 

 
 

BEANNACHT 

… 

Když těžké břímě 

ohne tvá záda 

a klopýtneš - 

kéž se zem roztančí, 

podepře nohy tvé, 

a ty vykročíš dál. 

A když šeď za oknem 

vezme tvým očím jas, 

když srdce sevřou ti obavy, 

že cenné ztrácíš zas - 

kéž všechny barvy pak, 

indigo, červená, 

zelená, nebeská, 

přijdou zas probudit 

v tvé duši radost krás. 

Když loďce tvých myšlenek 

plachta se třepí 

a hloubky pod tebou 

temně tě děsí - 

kéž světlo měsíce 

po cestě zářivé 

vede tě domů. 

Kéž ti vždy země dá potravu, 

kéž ti dá světlo svůj jas, 

moře pak daruje ladnost vln, 

a předkové chrání tvůj čas. 

Má slova ať vánek k tobě odnese 

a plášť z nich utká, 

plášť chránící žití tvé, 

plášť neviditelný, 

milosti lásky plný. 



                                 Přátelé, kamarádi, 

říká se, že změna je život.  Zřídkakdy však taková změna vnáší hned 

do života klid a pořádek. Často ji vnímáme jako něco podezřelého 

a nekalého. Jako něco, co nám život nastražil v cestě.  A něco 

podobného se nyní děje v budějovickém káčku. Asi sami vnímáte 

káčko jako jakýsi pevný bod na Vaší cestě. Jako bod, kde se můžete 

zastavit, odpočinout si a kde se lidé, které znáte, budou s Vámi bavit 

jako s lidmi a poskytnou Vám podporu, někdy útěchu a někdy 

přátelskou radu. Kde se potkáte s někým, komu můžete věřit a kdo 

vás nepodrazí.  To si přeju i já s Vámi a chtěl bych, aby tomu tak 

bylo. Proto bych vás chtěl provést změnami, které potkaly 

budějovické káčko, a doufat, že za čas se vše vrátí do normálních 

kolejí a vaše káčko bude opět místem, kde se potkáte se známými 

tvářemi, které to s Vámi myslí dobře a dělají pro Vás co možná 

nejlepší práci dle svých nejlepších úmyslů. 

 Po loňské jediné změně, kdy odešel Fanda a nahradil ho 

Tomáš, se těch změn nakupilo poněkud více.  Po letech odešla 

vedoucí káčka Olča, která si našla místo v organizaci Rozkoš bez 

rizika, pro kterou už nějakou dobu pracovala a kde dostala nabídku 

k trvalejší spolupráci. Nahradil jsem jí já, Honza, který pracuji  

v Preventu a tudíž s uživateli návykových let od roku 2007. Pracoval 

jsem jako terapeut v Doléčovacím centru v Českých Budějovicích  

a dostal jsem nabídku dělat vedoucího skvělého týmu, který dělá 

dobrou práci, a to se neodmítá. Ale to byl teprve začátek. 

Na začátku tohoto roku se naskytla možnost v rámci evropských 

projektů získat peníze pro pomoc lidem v sociální nouzi a tak vznikly 

Resocializační programy Prevent. V rámci těchto programů Vám 

pomůžeme s hledáním práce, zorientovat se na trhu práce, naučit se 

trochu na internetu, komunikovat s úřady a spoustu dalších 

dovedností, které člověk potřebuje k tomu, aby získal práci. To ale 

není všechno, tento program vám také umožňuje vyzkoušet si práci 

„nanečisto“ a pracovat v káčku za určitou odměnu a připravit se tak 

na  

 

- Máme nového člena týmu. Od května 2013 nám bude 

v terénu v Českých Budějovicích pomáhat Tomáš. Poznáte 

ho podle brašny s logem. Bude vždy s někým z nás.   

- Od dubna 2013 přibíráme lokality, které navštěvujeme, a 

ubíráme dny, kdy pracujeme v Českých Budějovicích. Nové 

lokality a kontakty naleznete níže:  

 

Strakonice: Pondělí 13:00-15:00                              tel. 728 469 494 

Vodňany:   Pondělí  17:00-19:00                              tel. 728 469 494 

Blatná:       Středa 17:00-19.00                                 tel. 728 469 494 

Prachatice: sudá středa 17:00-19:00                         tel. 776 195 360 

Vimperk:   sudá středa 13:00-16:00                          tel. 776 195 360 

Volary: lichá středa 14:00-16:00                              tel. 776 195 360 

                                       České Budějovice: 

Pondělí, Úterý 11:00 - 19:00, pátek 11:00-16:00     tel. 723 527 512 

Týn nad Vltavou: Středa 14.00 – 16.00                   tel. 775 627 512 

Trhové Sviny: Středa 17.00 – 18.00                         tel. 775 627 512 

Borovany: čtvrtek  14:00 – 15:00                             tel. 776 195 360 

Nové Hrady: čtvrtek  15:30 – 16:30                         tel. 775 195 360 

Volyně :  pondělí   15:15 – 16:15                             tel. 728 469 494 

Vlachovo Březí:  sudá středa  16:15 – 16:45            tel. 776 195 360 

Netolice:  sudá středa  19:30 – 20:00                        tel. 776 195 360 

Horní Vltavice:  lichá středa  16:15 – 16:45             tel. 776 195 360 

Husinec:  lichá středa   19:45 – 20:15                       tel. 776 030 360  

Soběslav:  čtvrtek    13:30-15:30                               tel. 728 469 494 

 

Poznáte nás podle brašny nebo batohu s logem:  

 

(Stačí prozvonit nebo poslat sos zprávu, voláme zpět.)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práci na trhu práce. V neposlední řadě tento program také umožňuje 

odpracovat si v Preventu obecně prospěšné práce. Pokud Vás to 

zajímá, přijďte se zeptat do káčka, rádi Vám řekneme ještě více… 

A protože díky tomuto programu přišly z Evropy nějaké peníze 

navíc, umožnilo nám to trochu navýšit úvazky, a tak se objevila 

Pája, kterou mnozí znáte z Jihočeského streetworku, ta Vám bude 

pomáhat zejména při hledání práce a vídat ji budete hlavně  

v pondělí a úterý, a Míša, kterou sice zatím neznáte,  ale určitě ji na 

kontaktce vídáte a brzy poznáte. A aby toho nebylo dost, odešla teď 

ke konci února Katka, která sice v Preventu zůstává, ale bude se 

věnovat jiným projektům. A tu teď v březnu nahradil Lukáš, se 

kterým se budete vídat zejména ve středu a v pátek na kontaktce. 

Takže to je k změnám, kterých je sice hodně, ale doufám,  

že nebudou na škodu věci. Nejde o žádný převrat, infiltraci cizích 

špionů, ale o změny, které přináší život a lidé při nich reagují na 

různé výzvy a zkoušejí nové možnosti a situace. 

Proto Vás prosím o trochu trpělivosti a shovívavosti, jestli všechno 

nepůjde ze začátku tak, jako dříve. Věřím, že nově složený tým 

brzo získá Vaši důvěru a bude pracovat pro naši společnou věc.  

Přeji pěkné jaro, hodně štěstí a pozitivní změny v životě a přijďte  

za námi do káčka…. 

 

Honza 
Vedoucí KCP ČB 

 
 
 
 
 
Na obrázku :  
Míša, Lukáš, Honza,  
Tomáš, Johana, Pavlína 
           

napsal : 

Mám 
Mám  

a měl jsem 

v hlavě hlasy 

budu, byl jsem 

blbec asi 

věřím, že se 

hovno stane 

ať nastane 

co nastane. 

co nastane. 
 

 

 

Píseň brance (zhud. Plastici) 

 

Proč bych chodil 

 

na vojnu, 

 

velmi bych se divil, 

 

do prdele 

 

do horoucích, 

 

do horoucích 

 

kdyby pekel 

 

nestačil mi 

 

civil! 

 

S kumpány v hospodě 

 

S kumpány v hospodě 

 

se ovšem sešel 

 

nemocné babičce, stařence 

 

pro léky nešel 

 

do prdele – 

 

už i kradu 

 

tak sem 

 

sešel. 

Eliášův oheň (zhud. Plastici) 

 

Zdál se mi dneska       Zdál se mi zkrátka 

 

děsný sen, že jsem      děsný sen, že jsem 

 

byl z hospod                byl odevšad vyhozen 

 

všech vyhozen             vyhozen, odevšad 

 

vyhozen k ránu            pro věc svatou 

 

pro věc svatou              pro lásku Boží 

 

pro láhev rumu            započatou. 

 

započatou. 

Podepsal jsem také Chartu 

na estébé už mám kartu 

je to apokalyptická doba 

až z ní na mě padá mdloba 

až z ní schíza se mnou šije 

že to pořád na mašli je 

doufám že se nezblázním 

i když ti už nescházím: 

s láskou je ve světě kříž 

ty zas s někým jiným spíš 

od pití jsem jako bečka 

je zde hovno a ne tečka 

a Ráhu 



JIA 

Odpověz si na všechny následující otázky a zjisti, zda můžeš být nakažený 

žloutenku typu C a B, HIV a syfilisem. 
Zakroužkuj si situace, které jsi už zažil/a (i když to bylo třeba jen jednou v 

životě). 

 
Situace, které Tě mohly potkat…… 

- Spal/a jsem s někým „navostro“ (bez kondomu) 

- V partě máme cajky společné, kdo potřebuje, tak je použije 

- Půjčil/a jsem si od někoho použitou buchnu 

- Myslím si, že mi byl/a můj přítel/moje přítelkyně někdy nevěrný/á 

- Půjčil/a jsem si od kámoše použitou buchnu, říkal, že je čistá 

- Dělal/a jsem anál bez ochrany (kondomu) 

- Půjčil/a jsem si od bráchy/ségry nebo bratrance/sestřenice nebo 

někoho dalšího z rodiny použitou buchnu 

- Dal/a jsem si buchnou, kterou jsem někde našel/a 

- Dělal/a jsem orál bez ochrany (kondomu) 

- Máme buchny s přítelkyní/přítelem společné 

- Použil/a jsem něčí škrtidlo (od přítelkyně/přítele/ kámoše/někoho z 

rodiny) 

- Dal/a jsem si ze lžíce s někým dalším 

- Spal/a jsem se svou přítelkyní/svým přítelem, která/ý bere drogy, 

„navostro“ (bez kondomu) 

- Tetování mi dělal kámoš/někdo známej nějakýma jehlama 

- Šňupátko jsem si od někoho půjčil/a (od přítelkyně/přítele/ 

kámoše/někoho z rodiny/někoho cizího) 

- Natahoval/a jsem si z vodičky pro víc lidí 

- Spal jsem s prostitutkou 

- Filtr jsem měl/a společný 

- Spal/a jsem „navostro“ (bez kondomu) s někým, kdo vypadal úplně 

zdravě 

- Tetování jsem si nechal/a udělat v krimu 

- Půjčil/a jsem si na bytě/squatě, kde se berou drogy, cizí zubní 

kartáček  

…. Pokračování na další straně…. 

Fanda Pánek (1949) je undergroundový básník patřící ke skupině autorů 

kolem Egona Bondyho a hudebního uskupení The Plastic People of the 

Universe. Narodil se v Praze v rodině úředníka a vášnivého karbaníka. 

Vystřídal řadu povolání (např. hrobař, kulisák, číšník…), nikde ale 

nevydržel déle než půl roku. Několikrát byl v psychiatrické léčebně s 

diagnózou psychotická osobnost. Tuto poruchu hojně podporoval pitím 

alkoholu a užíváním všelijakých drog, zejména pervitinu.  

 

Do prostředí českého undergroundu uvedl Pánka literární kritik Jan 

Lopatka. Ten usoudil, že je Fanda Pánek zajímavý člověk, po jediném 

společném večeru, při němž Pánek snědl jídelní lístek, vypil Maggi a 

pokousal psa. Kvůli jeho výstřednímu chování, protirežimní poezii a 

faktu, že podepsal Chartu 77, se o něj zajímalo STB. Při jedné domovní 

prohlídce snědl Fanda sklenici plnou lysohlávek, aby zabránil jejímu 

odhalení. Co se později dělo u výslechu, ke kterému byl odvezen, nikdo 

neví… STB nutilo Pánka ke spolupráci. Tu se slovy, že podepisuje 

vždycky a rád všechno, co mu kdo dá pod ruku, podepsal. Ihned ale svou 

novou „funkci“ oznámil všem svým známým z prostředí undergroundu, z 

udávání tedy nic nebylo. 

 

Své básně publikoval v samizdatu, v roce 1982 vyšly souhrnně ve sbírce 

U prdele. Básně Fandy Pánka jsou jednoduché, úderné, naivní, křehké a 

plné vulgarismů. Pohybují se na pomezí tragiky a směšnosti. Některé z 

textů zhudebnili Plastici. Egon Bondy nazval Fandu Pánka „největším 

originálním géniem undergroundový poezie 70. let“.  

 

V polovině 80. let konvertoval Pánek od drog a alkoholu k extrémnímu 

katolicismu. Svou původní tvorbu zavrhl a nazývá ji produktem ďábla. 

Nyní píše náboženskou poezii, ve které se, stejně jako v dřívější poezii 

undergroundové, projevuje jeho hledání smyslu, rovnováhy a klidu. 

 

 

 

 

 

TEST RIZIKOVOSTI 



 

Jsme tu opět s ukázkou hrotů jehel.  

Není na škodu si připomenout, že každá injekční  

stříkačka má velmi krátkou životnost. Je totiž  

určena jen na jedno použití (bez ohledu na výrobce.) A co se stane, 

když si jednou jehlou dáte víckrát? O tom víc poví následující obrázky 

jehel, které byly zvětšeny a vyfoceny.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              Holil/a jsem se cizím holítkem-půjčila jsem si ho na bytě/squatě, 

kde se užívají drogy 

- Piercing mi píchal někdo nějakou jehlou 

- Přivydělávám si prostitucí 

- Spal/a jsem s někým „navostro“ (bez kondomu), kdo drogy 

nebere 

 

 

Výsledky testu: 

I pokud máš zakroužkovanou jen jednu odpověď, je velká 

pravděpodobnost, že jsi nakažený/pozitivní  na nějaké infekční 

onemocnění, jako může být žloutenka typu C,B, HIV nebo syfilis, a je 

třeba se nechat co nejrychleji  otestovat na tyto nemoci, protože čím dříve 

na to přijdeš a začneš se léčit, tím lépe. 

 

 

Testy na žloutenku typu C a B, HIV a syfilis Ti mohou udělat streeti nebo 

na kontakních centrech v Český Budějovicích, Prachaticíh a Strakonicích. 

Více informací získáš od streetů či na KC. 

Infekční nemocnění jako je žloutenka typu C, B, HIV (AIDS) a syfilis se 

přenáší zejména situacemi, které  jsou vyjmenované v testu. Žloutenkou 

typu C, B, HIV (AIDS) a syfilisem se lze nakazit sexuální cestou 

(všechny druhy sexuálního kontaktu - i anální a orální sex bez kondomu). 

Můžeš se nakazit také při braní drog- aplikací jehlou (půjčení stříkačky od 

někoho jiného, půjčení filtru, lžičky, pytlíku, vodičky), šňupáním 

(použitím šňupátka po někom). Rizikové je i jakékoliv nesterilní 

tetováním či piercing. Nákaza je možná, i když si půjčíš žiletku na holení 

či zubní kartáček.  

Máme zkušenosti s tím, že jízdami v partě  se zvyšuje riziko nákazy tím, 

že si někdo od Tebe může půjčit cajky k braní, aniž bys to věděl.  
 

 

 

 

 
Otázka na zamyšlení…. 

Můžeš si být skutečně jistý svým partnerem/partnerkou? Spí jen s Tebou a bere 

drogy jen s Tebou??? 

(Věříme  na partnerskou věrnost-ovšem zkušenosti jsou trochu jiné.) 

Propisky, Oštěpy, Buchny, Píchačky,   
Stříkačky, Vkládačky, Pístovače, ... 

    Nová jehla                                                              Po prvním použití 

         2x použitá jehla                                          Po šesti použitích (nedá se považovat za jehlu)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KC Strakonice 

nabízí 
pro své stávající i nové klienty 
KURZY ANGLIČTINY ZDARMA 
Kurzy se konají každou středu 

 od 15:00 do 16:00.  
Přijďte se také něco naučit! 

 

 
 


