
Hosté:              Kontaktní centrum Auritus Tábor 

Klokotská 114, 390 01 Tábor, Telefon: 381 255 999 

PO–PÁ: 9–17 hod, kontaktní místnost 13 – 17 hodin 

               Kontaktní centrum Arkáda - Písek 

Husovo náměstí 2/24, Písek. Druhý vchod od červeného rohového 

sedmipatrového bytového domu. tel. 382 228 171, po-pá 8:00 – 18:00 

              Streetwork – Český Krumlov, Kaplice, Velešín, Větřní 

Telefon: 736 634 126, po – pá  - od 11:00-18:00.  

                                                                      (pondělí do 15:30 a úterý do 16:00) 

     Sdružení Meta – streetwork- Jindřichův hradec, Třeboňsko, Dačicko 

Mobil: 775 567 706 nebo 775 567 703 – více na http://www.osmeta.cz/ 

 

               JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT  
ČESKOBUDĚJOVICKO 

České Budějovice: Pondělí, Úterý 11:00-19:00, Pátek 11:00-16:00 

Týn nad Vltavou: Středa 14:00-16:00 

Borovany: Čtvrtek 14:00-15:00 

Nové Hrady: Čtvrtek 15:30-16:30 

Trhové Sviny: čtvrtek 17:00-18:00 

 

STRAKONICKO                                     TÁBORSKO 

Strakonice: pondělí 13:00-15:00                Soběslav: čtvrtek 13:30-15:3 

Volyně: pondělí 15:15-16:15                     Veselí nad Lužnicí: čtvrtek 16:00-17:00 

Vodňany: pondělí 17:00-19:00 

Blatná: středa 17:00-19:00 

 

PRACHATICKO 

Vimperk: sudý týden středa 13:00-16:00,  

                lichý týden středa 17:00-19:30 

Vlachovo Březí: sudý týden středa 16:15-16:45 

Prachatice: sudý týden středa 17:00-19:00 

Netolice: sudý týden středa 19:30-20:00 

Volary: lichý týden středa 14:00-16:00 

Horní Vltavice: lichý týden středa 16:15-16:45 

Husinec: lichý týden středa: 19.45-20:15 

 

Telefon na Jihočeský streetwork 
v jednotlivých městech najdeš  
uvnitř časopisu v rubrice „Hlas štrýtu“. 
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Novinky, počtení o jídle, VENDAL, rozjímání o neviditelnosti, odkazy na služby, nemoci, 

příběh ze života, poesie, …. 

 



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. 

      Slovo úvodem                                          
 

Co napsat na začátek nového čísla časopisu? Vychází na pomezí dvou 

ročních období, ve druhé polovině roku, který běží neuvěřitelnou 

rychlostí. Nevím, jak na vašich cestách, ale na těch terénních se ani 

nestačíme pořádně rozhlédnout po okolí, jak rychle se místa, časy a 

lidi, které po cestě potkáváme, mění. Nám končí hektické období 

vykrývání terénů a služeb během dovolených, opět se rozšíří řady Vás, 

našich klientů, kteří se vracíte z polí od nezralých makovic, 

z prázdninových cest nebo z míst, kam se dá jet jen v létě. Končí 

pohodlné a někdy možná trochu lenivé letní období a začíná podzim, 

který trošku začíná strašit nadcházející zimou, potřebou se nějak 

někde něčím zahřát, schovat, přečkat. Přáli bychom Vám i nám, 

abychom tohle přechodové období zvládli všichni úspěšně a kromě 

toho, že se začneme topit v padajícím listí, se také nezačali topit 

v podzimních depresích. Pokud by to mělo přijít, zkuste najít nás, my 

určitě něco veselého vymyslíme  

 

 

                                                                                       s úctou Streeti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

  

      Adiktologická poradna PREVENT 

Františka Ondříčka 2, 370 01 České Budějovice 

Bc. Tomáš Brejcha, Mgr. Martina BrožováMgr. Nikola Brandová  

Tel: +420 725 708 078,  E-mail: poradna@os-prevent.cz 

 
 
 
 

                         Doléčovací centrum PREVENT 

Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice,  

Tel.: 386 350 380 nebo 776 432 767,   E-mail: cnp@os-prevent.cz 

                   SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT 

Matice školské 17, 370 01 České Budějovice, Tel: 387 730 459 

 Mobil: 776 432 767, 725 441 501 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zejména s odstupem času si K. uvědomil, jak bylo důležité nestýkat se dál s lidmi, 

se kterými předtím užíval drogy. Bylo to o to těžší, že se někteří z nich snažili jej 

aktivně kontaktovat – především osoby okolo dealera. Zůstal v kontaktu pouze se 

dvěma lidmi, kteří nadále užívali – a ti respektovali jeho rozhodnutí a možná také 

(dle slov K.) přispěli k tomu, že ho kontaktovalo čím dál méně lidí z komunity 

uživatelů pervitinu.  

„…Pak už jsem byl schopnej říct radikálně ne, dejte mi pokoj, vůbec mě takový 

věci nezajímají, a zkuste to ještě jednou a dopadne to špatně. Nejenom nějakou 

domluvou. Ale kdyby někdo přišel ze začátku, v těch prvních měsících, a otevřel to 

přede mnou, tak si myslím, že to by bylo špatně. A to bylo hodně na prd, protože v 

takovým malým městě nebylo kam utéct. Ti lidi věděli, kde bydlím, věděli o mně 

všechno.“  

 

Jako „zásadní zlomový okamžik“ označuje K.  setkání s lidmi, se kterými se dodnes 

stýká a spolupracuje s nimi. Byla to skupina organizující různé kulturní a osvětové 

akce – koncerty, přednášky…  

„A mě to přišlo strašně úžasný, ti lidi si všechny ty věci dělali sami, snažili se 

vytvářet něco, co mělo smysl, a ne třeba pro někoho, ale sami pro sebe. Dělali si 

vlastní kulturu. A to byl úplně zásadní zlomovej okamžik, kdy jsem tak nějak přišel 

na to, že ten život není o tom, ať na perníku nebo na chlastu, vidět, aby se z člověka 

stala troska, ale že člověk by se měl nějakým způsobem bavit, ale aby to 

neubližovalo. Aby to neubližovalo ostatním, a že možná na světě jsou věci, který 

bych mohl dělat, který by mě zajímaly, krom tohoto. Že stačí jen trošku otevřít oči 

a koukat kolem sebe. To byla zásadní věc v tom dalším vývoji.“  

 

„Psychický problémy jsem měl dál, spoustu psychických problémů, ale už nebylo 

tak těžký se s tím vyrovnávat. Protože tam ta kultura byla postavená na tom, že 

takhle špatně na psychiku nějakým způsobem tam byl každej, každej tam měl 

nějaký svoje problémy, svoje deprese, ale třeba v té hudbě se ty pocity daly 

vyjadřovat ve všem. Ti lidi psali básně. A nebyl jsi v tom sám, dostal se ti třeba do 

ruky časák, to vydával týpek s podobnými psychickými problémy a přečetl sis 

jenom o tom, jak žil dřív, teď už to tak moc není, ale z toho začátku, kdy jsem se o 

to začal zajímat, tak některý ty fanziny byly fakt osobní. Že ti lidi si tam vylívali ty 

svoje vnitřní pocity. Pak už to nebylo tak těžký. Pořád z toho vyplývalo, že 

problémy budou, pořád budeš mít nějaký starosti a depresivní věci, ať tak nebo tak. 

Šlo o to si to ještě nezhoršovat. A pak nějaká kolektivní identita v nějaké scéně, 

nebo jak by se to dalo nazvat, tak to dělalo taky svoje. To ti v podstatě taky 

pomáhalo. Vidět se s těmi lidmi, nemusel ses jich bát, protože jsi věděl, že nemají 

žádný předsudky takový nebo makový, nikdo mi nikdy neřekl, že jsem debil, že 

jsem lítal v drogách, hlavně jsem tam nebyl jedinej takovej. Těch lidí s takovými 

zkušenostmi tam bylo víc a to bylo ... jako už to potom nebylo tak těžký se 

vyrovnávat s věcmi, který bych jinak řešil, že bych se šel vožrat.“  

 
 Dle práce pana Nepustila sestavil ZAM  

 

 

Vážení klienti, 

nemohli jste si jistě nevšimnout, že káčko ve Strakonicích prošlo za poslední rok několika 

změnami. Ne vždycky jsou změny příjemné a dokonce i když jsou k lepšímu, chvíli 

člověku trvá, než si na ně zvykne. Proto jsme se rozhodli osvětlit a shrnout, co se to 

vlastně v tomhle roce ve strakonickém káčku stalo… 

 

Nejcitelnější změna, která ovlivnila nejen Vás, klienty, ale i nás, je obměna týmu. 

Opustily nás Blanka a Pavlína, na jejich místo nastoupily Adéla a Jana. Adéla bývá ve 

Strakonicích jen pár dní v týdnu, protože pracuje částečně i na káčku v Prachaticích, Janu 

můžete ve Strakonicích potkat každý den. Jelikož od poslední změny v týmu uběhlo půl 

roku, doufáme, že už jste si na nové tváře zvykli. V současnosti se teda na káčku můžete 

potkat s Danem, Míšou, Janou, Adélou a Monikou. 

  

Další změna, ke které v posledních měsících došlo, je částečný návrat terénu pod káčko. 

V současné době můžete narazit ve Strakonicích na dvě party teréňáků – jedna spadá pod 

budějovický Jihočeský streetworkPrevent a druhá pod Kontaktní centrum Prevent 

Strakonice. Budějovičtí steeti jezdí do Strakonic v pondělí od 13 do 15 hodin a 

kontaktovat je můžete na číslo 728 469 494. Teréňáky z káčka můžete potkat v úterý a ve 

čtvrtek a v tyto dny je můžete také kontaktovat na telefon 607 038 143. Obě party spadají 

pod stejnou organizaci, mají brašny se stejným logem a získat od nich můžete až na malé 

rozdíly totéž. Je proto jen na Vás, na koho a kdy se obrátíte. 

 

Po vzoru jiných, podobných organizací jsme navázali spolupráci s některými z Vás 

a vytvořili pozici externího teréňáka. Jeho možnosti jsou do určité míry větší než možnosti 

„klasických“ teréňáků, protože Vás lépe zná a častěji se s Vámi potkává. Mohou se na něj 

tedy obrátit i ti, kteří z různých důvodů služeb káčka ani terénu využívat nechtějí. 

Všechno ostatní zůstalo tak, jak jste byli zvyklí. Krom výměny špinavých jehel za čistý  

u nás můžete získat spousty materiálu, který Vám pomůže chránit si žíly a bránit se 

přenosu infekcí. Třikrát týdně (pondělí, středa a pátek) můžete využít kontaktní místnosti, 

kde Vám krom popovídání můžeme nabídnout čaj, kávu nebo polévku. Ve stejné dny se 

u nás můžete osprchovat. Zvláště teď s nadcházející zimou se Vám může hodit šatník, ve 

kterém si za minimální příplatek můžete pořídit veškeré oblečení od ponožek až po zimní 

bundu a boty. K dispozici je Vám také internet a naše pomocná ruka se vším, co se týká 

užívání drog, sociální oblasti, hledání práce apod. 

 

I nadále provádíme testy na infekční onemocnění, a to na žloutenku typu B, žloutenku 

typu C, HIV a syfilis. Možnost testování mohou využít nejen uživatelé drog, ale i všichni 

ostatní, pro které je vyhrazeno čtvrteční ráno od 8:30  do 10:00. Pro naše klienty jsou testy 

zdarma, pro ostatní za mírný poplatek. 

 

Tolik tedy k tomu, co se na strakonickém káčku v tomto roce změnilo. Co nás čeká příští 

rok, si netroufáme předpovědět. Doufáme, že se nám podaří současný stav co nejvíce 

zachovat a že pro Vás bude káčko nejen místem, kde si můžete vyměnit jehly, ale i 

místem, kde potkáváte známé tváře a na které se můžete s důvěrou obrátit. Těší se na Vás 

                                                                                                              Tým KCP Strakonice 

 



Hlas štrýtu :  

nebo za kým mám jít, tak jsem to řekl mámě, ty věci, který se staly a že jsem se 

rozhodl, že se na to vyseru a netknu se toho. Její postoj, ten byl taky hodně zásadní. 

Určitě bych si zasloužil, aby se na to vykašlala už dávno, nechala mě být, ale 

neudělala to. Nikdy se neotočila zády a to si myslím, že bylo taky důležitý.“ 

 

 

                                        Nový Street  - Jirka 

                             Jihočeský streetwork Prevent Vám s radostí   

                             představuje novou posilu týmu. Sympatický muž na  

                             obrázku se jmenuje Jirka a můžete ho potkat 

                             s klasickou fotobrašnou s logem Preventu.  

                            (Jako ostatně všechny streety, ať už mají fotobrašnu 

                            nebo batoh na zádech.)  

 

                             A  jak můžete streety kontaktovat? Ozvěte se jim např. 

                             na telefon. Dny, ve které jezdí k vám naleznete na 

                             poslední stránce časopisu. Tady jsou čísla a věřte, že 

                            stačí prozvonit nebo poslat SOS sms, volají nazpátek. 

                            

                             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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po zmíněném zásahu následovalo období necelého roku, kdy byl K. nezaměstnaný, 

intenzivně pil alkohol. Sám popisuje nahrazení pervitinu alkoholem, který mu 

pomáhal v udržení rozhodnutí už nikdy neužít žádnou „chemickou drogu“. 
„…Tím chlastem jsem to nahrazoval docela krutě. Právě potom když byl mozek 

umrtvenej tím chlastem, tak ty deprese, ne že by přestaly, to určitě nepřestaly, 

protože v těch kocovinách máš hlavu úplně někde jinde, ale jak jsem si řekl, že 

chemikálií se už nedotknu, myslím chemických drog, když nepočítám destiláty jako 

třeba kořalku a tak, tak toho rozhodnutí jsem se už potom nezbavil.“  

„Začal jsem chodit do hospody, kde jsem se cítil celkem dobře a hlavně jsem neměl 

moc náladu se s někým bavit. Třeba věci té psychiky - z toho jsem se dostával ještě 

dalších skoro 5 let, nějaká ta sociální fobie, strach vůbec z komunikace s cizími 

lidmi a takový ty věci, to si myslím, že byly následky braní, toho pervitinu.  

Ten tu psychiku úplně změní - naruby. Tam v té hospodě mi to vyhovovalo, protože 

nikdo po mě nic nechtěl, nikdo nechtěl, abych se s někým bavil. Jenom jsem tam s 

nimi seděl. Nechali mě tam v pohodě sedět, když jsem měl chuť, tak jsem s nimi 

prohodil pár slov. Většinou tím, že jsem měl moc času, tak jsem se vožral, pak se 

nějak dobelhal domů, odpoledne jsem vstal, chvíli se koukal na televizi a zase...  

padla šestá hodina večer a šlo se.“ 

 

Podpora od matky a nejlepšího kamaráda  

 „….Ten můj nejlepší kámoš, protože s ním jsem byl v kontaktu tak nějak pořád. Ten 

to věděl, (že chci přestat brát) navštěvoval mě v těch depresích, to byl takovej 

příjemnější element v těch věcech. Ten a máma. Nevěděl jsem, jakým způsobem  

Nabídka : pomoci Ti v životní změně směrem k abstinenci nebo ke snížení braní je taky 
součástí naší práce. Ať už pracujeme na káčku, ve streetu, v poradně nebo na substituci.. 



Z vyprávění K. :  

 

 „…. Tak tady to bylo dobrý. To jsem začal chodit do školky, do školy. Až na to, že se 

naši pořád dohadovali a rvali, tak to nebylo ještě tak hrozný. Byli na tom lidi určitě hůř. 

A takhle to šlo asi do těch třinácti, sedmé až osmé třídy v základce. Tam jsem potkal 

starší kamarády. Zahulili jsme, dali jsme si travku. A pak - neříkám, že to bylo vyloženě 

tím, protože potom ty další události byly s úplně jinými lidmi, ale ke kterým jsem se v 

podstatě dostal díky tomuhle. Potom to mělo tendenci upadat, a v těch 15, to mi možná 

ještě ani nebylo celých 15, takže bych to přitáhl… a zkusili jsme experimentovat. Ale 

rozhodně to bylo jako klasický případ, mladý, blbý, nechtěl jsem být taková ta černá 

ovce v partě, která řekne ne… Jak se o tom mluví v televizi, tak nějak to bylo :-) A pak 

to šlo takhle hodně z kopce, někdy tak do 17 - to bylo 2 roky, možná 2,5 roku. A tam 

jsem se rozhodl, že už se to pomalu a jistě dostávalo do bodu, kdy jednak psychicky 

jsem to nepobíral, pak různý fyzický problémy, a už to bylo takový na hranici jako 

kolapsu, ale spíš duševního kolapsu než fyzickýho.  

V (městě) byl tehdy zátah na drogové dealery a to mě vyděsilo natolik, že jsem si řekl, že se 

toho už nikdy nedotknu. A od té doby, neříkám, že jsem přestal úplně experimentovat s 

nějakými látkami, ale s pervitinem konkrétně to bylo poslední den, prostě poslední kapka, a 

řekl jsem si, že raději budu žít, než abych postupně zchátral. Pak už to šlo pozvolna nahoru. 

A teď jsem v nějaké době si myslím ... tyhle věci mám sám pro sebe vyřešený, kdo chce, co 

chce, mi může o tom říkat, vím o tom tak nějak svoje a nikdo mě nepřesvědčí o tom, že na 

tom může být něco dobrýho. Nemyslím si, že ty psychedelický nebo drogy celkově jsou ve 

své podstatě špatná věc, ale pro 15ti až 16ti-leté děti to rozhodně není dobré. Ať se vezme 

kterákoliv látka. Takhle bych asi popsal ten (svůj) vývoj.“  

 

Policejní zásah a zatčení některých známých  

 „…V ten den, kdy se to stalo, tak jsme byli na dost brutálním dojezdu, a já jsem byl s 

klukem, kterej prodával pervitin. Šli jsme po ulici a potkali jsme dalšího, který mu řekl, že u 

něj doma ráno zásahovka vyrazila dveře a že ho prostě hledají benga. Tak jsem mu tak 

nějak víceméně pomáhal utéct z toho města. Potom jsem tam zůstal sám a musel jsem se 

nějak dostat domů. Celej den jsem seděl u baráku v křoví úplně vystresovanej, na nejvyšší 

možnou míru, to jsem měl tenkrát pocit, že to se mnou každou chvíli sekne...    …spousta 

lidí, půlka (města), byla u výslechu. Nezavřeli je, ale informace a tak. Mě nikdy nikdo z 

nich nekontaktoval. Tak jsem to bral tak, že je to taková výzva, že příště už by to mohlo 

dopadnout taky jinak. Rozhodl jsem se, že do basy se mi kvůli tomu rozhodně jít nechce.“ 

                     

 

                           

 

 

Stále sice platí, že se rozlišuje malé a „větší, 

než malé“ množství drogy a podle toho  

se určuje trest za přechovávání této drogy,  

                           ale 

rozhodnutím soudu již neplatí přesně  

dané množství konkrétní drogy, které už je „větším než malým“. 

 Nyní budou opět soudy rozhodovat o tom, jestli držení množství, 

které měl jedinec u sebe,je už trestným činem nebo ještě přestupkem. 
Může tak nastat situace, že někdo z Budějovic bude posuzován za gram 

pervitinu jinak, než někdo z Olomouce, kdo byl zachycen se stejným 

množstvím.  

 

Co na to policie? (V jednom novinovém rozhovoru čteme:) 

„U nás se stíhá hlavně dealing, tahle věc (ono zrušení přesné hranice mezi 

„malým“ a „větším než malým množstvím drogy“ – poznámka redakce) 

se týká především držby, kdy člověk má drogu v malém množství a 

rozhoduje se, zda jde o přestupek, nebo trestný čin. To není hlavní proud. 

Stíháme 80 procent dealerů a 20 procent uživatelů.“ 

 
Právní jistota v tom, co je a co už není malé množství drogy, už tedy neplatí. 

Dávejte si tedy pozor, pro člověka, který bude spoléhat na to, že do dvou gramů 

perníku a do 15 gramů marihuany je to v pohodě (jen přestupek-podle starého 

pravidla), může být překvapený odsouzením za spáchání trestného činu!  

 

                                          Stále platí, že : 

 

 
 
 

1. Přechovávání drog pro vlastní potřebu je vždy protiprávní. V malém 

množství podle zákona o přestupcích, v množství větším než malém podle 

trestního zákoníku.  

2. Přechovávání drogy pro jiného je vždy trestný čin. 

3. Sušení konopí je výrobou psychotropní látky a je trestným činem bez 

ohledu na množství. 

Změna zákona!!! 



Drogová 

 

Ahoj všem!  

Doufáme, že jste si užili a stále užíváte léto. Pro Adiktologickou 

poradnu Prevent byl letní čas spojen s jednou velkou změnou. 

V polovině července jsme se totiž přestěhovali z Tylovy ulice na 

novou adresu. Nyní nás najdete na Poliklinice Vltava, v prvním patře. 

Poliklinika sídlí na adrese Františka Ondříčka 2, České Budějovice 2 a 

dostanete se k nám i MHD. Telefon k nám zůstává stejný. Od 

července se náš tým také rozrostl o nového člena. Kromě Tomáše a 

Martiny se můžete setkat s Nikolou, kterou možná pamatujete ze 

streetu. Je Vám tedy k dispozici větší tým ve větších prostorách . 

 

Ať se Vám všem daří, T & M & N. 

 

- zastávka Vltava – střed: trolejbusy č. 5, 8, 9 

autobusy č. 18 

- zastávka U Výměníku: trolejbusy č. 5, 8  

autobusy č. 14, 15, 18 

Tel.: 725 708 078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektů a podílet se na výchově a praxi pro další potenciální zájemce o práci 

v oblasti závislostí.  Abychom dostali peníze na naši činnost, musíme být vidět a 

toto je jedna z cest…. 

A nyní ta slibovaná čísla. V první polovině roku 2013 využilo služeb celkem 298 

uživatelů drog, z toho 276 injekčních uživatelů a 33 neuživatelů drog. Proběhlo 

3 170 kontaktů a bylo vyměněno 30 297 injekčních stříkaček, Oproti roku 2012 

je to o 1 804 stříkaček více. Dokonce jsme zaznamenali ve dvou měsících, že 

jsme vybrali více stříkaček, než rozdali, díky všem, kteří poctivě vrací použité 

stříkačky a nosí i ty, které jim nepatří, někde je najdou pohozené apod. Uvařili 

jsme 264 polévek, vyprali 70 praček a provedli více jak 30 testů na infekční 

choroby.  

Takže konec řečí, přijďte do káčka, pro to, co nabízí, nebo třeba jen na kus řeči, 

rádi vás uvidíme a uslyšíme….                             Honza – vedoucí KCP CB 

 

 
 
 
 
 

Lidé, kteří dlouhodobě užívají pervitin, bývají poměrně nápadní. Jejich okolí si 

většinou dříve nebo později všimne některých nezvyklých projevů. Rychlé 

hubnutí, jiný režim spánku i stravování, zvláštní chování, specifický zápach – to 

všechno může způsobit, že se obraz člověka v očích druhých začne přetvářet do 

obrazu uživatele nebezpečné a nelegální drogy – feťáka a narkomana. Směsice 

strachu, opovržení a znechucení vedou potom k tendenci zajistit, aby takový 

člověk zmizel z dohledu, aby neměl přístup do našeho soukromí, zkrátka, aby v 

nás takové pocity nevyvolával. 
 
Oproti tomu lidé, kteří přestanou brát pervitin, nebývají nápadní téměř vůbec. 

Jejich hmotnost se ustálí, spánkový i stravovací režim se přiblíží normě, 

chováním se přizpůsobí okolí, zápach zmizí. Se svojí minulostí uživatele 

pervitinu nebo „feťáka“ se příliš nechlubí, řada lidí změní nejen svůj vzhled a  

V rámci Příběhů ze života Vám nabízíme ukázku z dizertační práce pana Pavla 

Nepustila.  Ve zkrácené verzi přinášíme z této práce příběh pana K. (Jméno jsme 

úmyslně změnili na K.), kterému se podařilo vyabstinovat  z pervitinu a najít si jinou 

cestu životem. 

styl oblékání, ale také místo bydliště. Je docela dobře možné, že před spoustou 

našich dnes oblíbených sousedů bychom se ještě před pár lety schovávali a volali na 

ně policii. … 



  

V minulém čísle jsem informoval o převratných změnách, které se udály 

s týmem káčka. Změny pokračují, i když naštěstí ne personální. Tým se 

konsoliduje, nováčci se pomalu a někdy v bolestech zaučují a vy klienti jste 

si snad už na nové tváře jakžtakž zvykli. Každá změna je nějakým způsobem 

nepříjemná, ale může být i pozitivní. Přesto určitě prosím i o vaší 

shovívavost a trpělivost. Když něco nepůjde tak, jak jste byli léta zvyklí. Jde 

v první řadě o Vás a o to poskytovat co nejkvalitnější služby a my se budeme 

snažit. Tak a k těm změnám. Rozšířili jsme službu o další den kontaktní 

místnosti, ve čtvrtek můžete přijít na kontaktku od 11.00 do 15.30. Je to 

určitě změna pozitivní a mnozí ji zejména v chladnějších měsících ocení. To, 

co jste mohli v tomto roce zaregistrovat nově na káčku, je přítomnost 

resocializačního programu, je to změna, o které jsem informoval i v minulém 

čísle, ale protože je projekt vypsán na 2,5 roku, budu o něm průběžně 

informovat dále. Tak tedy: Resocializační programy Prevent jsou určené pro 

aktuální uživatele drog a pro aktuálně abstinující klienty. Cílem je zvýšit 

jejich zaměstnavatelnost a „znovuzařazení“ do běžného života. Projekt 

nabízí 5 programů: Nácvik sociálních dovedností (trénink v komunikaci, 

orientace na trhu práce, orientace v problematice řešení dluhů, orientace 

v otázkách bydlení, témata osobní hygieny a stravování atd.), Kontakt ve 

výkonu trestu, Kontakt po výkonu trestu, Výkon obecně prospěšných prací a 

Pracovní program. Pro klienty to znamená pomoc při hledání práce, či 

možnost vydělat si nějaké peníze v pracovních programech. Bývalá tzv. 

„sámoška“, či samospráva je nyní oficiálně pracovním programem a klient, 

který ji vykonává, je zaměstnán v Preventu na dohodu. Během programu 

může odpracovat až 50 hodin, které dostává zaplacené. Mohl bych napsat 

ještě mnohé, ale nejlepší bude, když se zájemci přijdou informovat rovnou 

na káčko. 

Ještě než skončím a dám k dobru pár čísel, chci poděkovat Vám, naši klienti, 

za to, že nám vyplňujete různé dotazníky, letos jsme se zúčastnili rozsáhlého 

průzkumu Národního monitorovacího střediska, a jste i poměrně vstřícní 

k našim praktikantům a stážistům. Dotazníky či praxe můžete považovat za 

nutné zlo a sami sebe za pokusné králíky, ale protože káčko není 

samostatným ostrovem, musí se v rámci systému péče účastnit různých  

 

                             Co jíst, aby naše těla netrpěla? 

V terénu mě často napadá, jaký je naše tělo úžasně vymyšlený stroj. Jak 

moc mu někdy dáváme zabrat a on statečně drží, funguje a běží tak, jak má. 

Nesčetněkrát ani nepípne, nestěžuje si na problémy, které dokáže sám vyřešit a 

zdánlivě bezproblémově funguje a pracuje až do chvíle, kdy už je rozbitých 

součástek víc, než je únosné. V tu chvíli přichází zdravotní problémy, ať už jde o 

onemocnění vnitřní nebo vnější. Ať už se jedná o strašidelnou endokarditidu 

nebo o absces, který taky občas dokáže vyděsit. Napadlo mě, že teď je možná ta 

správná chvíle připomenout, co bychom těm našim strojům měli dodávat, aby 

mohly fungovat co možná nejdéle a nejlíp. Nedostatek základních živin se 

projevuje poruchami imunity a sklonem k infekcím, poruchami metabolismu, 

srážení krve, hojení a regenerace, svalové síly, přenosu látek a informací.  

(http://zdrava-vyziva.zdrave.cz/bilkoviny-dulezite-ziviny-pro-zdravi/) 

 

Kolik bychom za den měli přijmout kalorií, se liší u každého člověka. 

Zkuste si každý přijít na to, jestli jsou vaše dny spíš aktivní nebo lehavé, jestli 

jste muž nebo žena, jestli jste ještě v období, kdy se vaše tělo mění, nebo jestli už 

jste hotová bytost, jestli je váš životní styl ke zdraví šetrný více či méně. 

Hodnoty přijímaných kalorií by se měly pohybovat v rozmezí 1200kcal – 2440 

kcal podle těchto kritérií. (http://www.mte.cz/stravovani-kolik-jidla.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jablko (100g) – 62 Kcal 

Brambory vařené (200g) – 142 Kcal 

Vařená rýže (200g) – 248 Kcal 

Čistá voda – 05.l – 0 Kcal – denně bychom měli vypít cca 2Litry!!! 

Eidamský sýr 30%  (100g) – 239 Kcal 

Rohlík (50g) – 125 Kcal 

Kuřecí maso (200g) – 226 Kcal 

Polotučné mléko (05,l) – 227 Kcal 

Máslo (20g na chléb) – 146 Kcal 

Šunka vepřová (100g) – 179 Kcal 

Chléb (50g, 1 krajíc) – 121 Kcal 

Hrnek černého čaje (220ml) – 1,5 Kcal 

Banán (120g – 1 kus) – 110 Kcal 

…. 

Pravou sílu získáte teprve kombinací různých živin. Viz pokračování článku. 

 



 

 

František Gelner 

 

A PŘIJDE DEN, A RŮŽE VONĚT BUDOU 

 

A přijde den, a růže vonět budou 

těžce a omamně. 

Nad duší pustou, vyprahlou a chudou 

zapláče touha mně. 

 

A přijde den, a luh se zazelená, 

zpěv zazní do ticha. 

A země jako roztoužená žena 

smyslně zavzdychá. 

 

A přijde den, a žár se mladým lidem 

rozlije po lících. 

A panny touhou rozrušeným klidem 

zapláčou v ložnicích. 

 

A přijde den, a růže zavonějí… 

- - Pověz mi, srdce mé, 

v kterou poušť světa se svou beznadějí 

se smutni skryjeme? 

František Gelner 

 

KOČKY MŇOUKALY NA STŘEŠE 

 

Kočky mňoukaly na střeše, 

následkem čehož jsem procit. 

Kočky mňoukaly na střeše: 

Láska je podivný pocit. 

- Lásko, ty hvězdo zářící 

nad mořem bídy a vzdechů, 

proč jsi se snesla na tento svět 

a právě na tuhle střechu? 

 

- Proč rušíš sen můj vzpomínkou 

na něhu milostných oček? 

To byly moje úvahy 

v noci při mňoukání koček. 
 

 

 

Koutek poesie:  

Jaké jsou základní živiny, které byste do sebe měli ideálně 

každý den dostat?  

Nejdůležitější složky potravy jsou cukry, bílkoviny, tuky.  

˃Cukry jsou obsažené hlavně v ovoci, v medu a všude tam, kde je 

cukr přímo cítit  - různé bonbony, sušenky, čokoláda atd. Nevýhodou u 

těchto potravin je fakt, že tělu nedodávají žádné jiné živiny. Sacharidy by 

měly být obsaženy zhruba v 50% denních konzumovaných potravin. Mezi 

složité cukry, které obsahují např. vlákninu nebo vitaminy, patří především 

rýže, chleba, zelenina, těstoviny, cereálie. Zvláště celozrnné potraviny 

obsahují důležité minerály. 

 (http://www.obezita.cz/hubnuti/vyzivove-poznatky/zakladni-ziviny/) 

˃ Bílkoviny jsou základní stavební kamen pro všechny základní děje 

a procesy v těle. Jejich hlavní zdroj najdeme v mase, vejcích a mléčných 

výrobcích. Co se týká zeleniny, jsou bílkoviny především v hrachu, čočce 

nebo fazolích. Jejich nedostatek se může projevovat zhoršenou imunitou, 

kožními nemocemi nebo náchylností k infekčním nemocem.  

(http://zdrava-vyziva.zdrave.cz/bilkoviny-dulezite-ziviny-pro-zdravi/) 

˃ Tuky jsou nejčastěji omílaná složka stravy z různých pohledů, ať 

z pohledu diety, obezity, vitality. Důležité ale každopádně jsou. Zdravé tělo 

by jich mělo obsahovat 28 – 30 %. Tuk funguje jako stavební materiál a také 

zdroj energie. U žen je víc důležitý než u mužů, protože se v něm tvoří řada 

hormonů, které dělají z žen ženy.  

Tuk najdeme v potravinách, jako jsou například tučné ryby 

(makrely, lososi), dále v rostlinných olejích, oříšcích a semínkách. Ty méně 

zdravé tuky se schovávají v másle, uzeninách, zákuscích a plnotučných 

mléčných výrobcích. Tyto tuky by měly zabírat nejvíce 1/3 ze všech 

konzumovaných tuků. (http://www.nasyceneskodi.cz/co-jsou-nasycene/) 
 

Snad se vám udělalo aspoň trošku jasno v tom, co dávat svému tělu 

k tomu, aby mohlo fungovat co nejlépe a nejdéle. Samozřejmě, že toho, co 

bychom měli pravidelně jíst, je mnohem víc, patří sem např. minerály, 

vitamíny a stopové prvky. Ty se ale často nachází v těch samých potravinách 

jako tyto základní stavební jednotky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co se týká délky účinku, je těžké dělat závěry, když každý má jinou míru 

tolerance a navíc to kombinuje s jinými preparáty atd.  

Ale klienti se shodovali, že Vendal vydrží účinkovat 2x déle než heroin, 

většinou uváděli čas působení 5 - 7 hodin. Na druhou stranu dodávali, že 

Subutex vydrží mnohem déle než Vendal. I tak ale jeden z klientů dává 

přednost Vendalu před Subutexem, protože: „Účinek  

u Vendalu je hodně podobný jako u heroinu, se Subutexem se to nedá srovnat, 

ten nic nedělá, akorát nejsou absťáky.“ Líbila se nám sebereflexe jednoho 

z klientů k tomuto tématu: „Subutex vydrží dýl, ale ono je to těžké posuzovat, 

protože člověk si už dá dřív, než by musel. Buď to chutná, nebo se bojí 

absťáku.“ 

 

Pokud měli klienti srovnat Vendal s jinými opiáty a opioidy, uváděli, že vědí, 

co si dávají. Znají kvalitu i sílu. Také jim vyhovuje, že oproti heroinu do toho 

investují každý den mnohem méně peněz, Vendal 

 je pro ně finančně výhodnější. Na druhou stranu se shodovali v tom, že na 

Vendalu jsou horší a delší absťáky než na heroinu.  

 

S ohledem na rozdělání a přípravu tablety zmiňovali klienti především fakt, 

že Vendal se musí vařit s vodou, aby změkl,  

a následně se musí rozmačkat či vymačkat. Oproti tomu Subutex se dá 

normálně rozdrtit a vařit se nemusí. Někteří klienti si při rozhovorech 

uvědomují nebezpečí injekční aplikace tablet a tak se tomu snaží předcházet 

dle svého. Někdo z Vendalu před rozděláním seškrabuje barvu, někdo prášek 

omývá vodou. Když se tableta po zahřátí rozmačká (pístem od stříkačky), tak 

se podle klientů oddělí morfin od zbytku hmoty a ten se přes filtr natáhne do 

stříkačky.  

 

Někteří klienti jsou přesvědčeni, že jim v této fázi přípravy teče z dané hmoty 

čistý morfin. Po dokončení přípravy k aplikaci zůstane na steri cupu 

oranžovo-růžová hmota. Podle klientů při nadměrné dávce přichází silné 

bolesti hlavy, migrény a otoky v obličeji. 

Ještě přidám jeden tip  

Česnekovo-tvarohová pomazánka 
 

2ks taveného sýra 

250ml měkkého tvarohu 

česnek, mletá paprika, sůl, pepř 

Nejdříve rozmačkáme tavený sýr (doporučuji šunkový), poté přidáme tvaroh 

spolu s ostatními ingrediencemi a pečlivě promícháme. Česnekem nešetříme a 

můžeme přidat i bylinkovou sůl.  

Pokud máme rádi řidší konzistenci, kápneme trochu mléka.  

(http://recepty.vareni.cz/cesnekovo-tvarohova-pomazanka/) 

 

Dobrou chuť! 

                                                                              KEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkušenosti s Vendalem u lidí z Plzně jsou více méně stejné jako Vaše zkušenosti tady 

na jihu. Chcete vědět víc? Nebojte se zeptat…                                            VRP 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Injekční aplikace Vendalu s sebou samozřejmě nese značná rizika. Vendal 

je k mání ve formě tablet, které získáváte na černém trhu. Cena za jednu 

200 mg tabletu se postupně vyšplhala na částku 500 Kč. Z ohmataných 

tablet vám jde do žil množství bakterií, z čehož plyne nebezpečí nejen 

endokarditidy (zánět v srdci). Tableta Vendalu obsahuje, kromě samotné 

účinné látky, dalších 12 pomocných látek, které zajišťují, aby mohla držet 

pohromadě (plniva, kluzné látky, pojiva stmelující jednotlivé části, 

emulgátory starající se o stabilitu). Celé je to pak překryté barvivem a 

lakem.  Pokud už si musíte aplikovat injekčně, dbejte na hygienu a 

zejména filtrování. Zkrátka to, čím vás v terénu a na káčku neustále 

„otravujeme“.  

 

Vendal je velmi nebezpečný nejen vznikem rychlé tolerance, ale 

především z toho důvodu, že se předepisuje lidem v posledních stádiích 

rakoviny, kde se nepředpokládá uzdravení,  a proto ani není jasné, jaké 

dopady má na lidské tělo po delším čase ani jak probíhá případné 

vyabstinování.  

Máme informace od klienta z léčby, který před nástupem užíval tři měsíce 

Vendal. Má děsivé až hororové zkušenosti s vyabstinováním. Do příštího 

vydání Streetmagazinu budeme usilovat o rozhovor s ním.  

 

             Zkušenosti plzeňských uživatelů s Vandalem 

 

Klienti, kteří si Vendal aplikují injekčně, pociťují jeho účinky okamžitě 

po aplikaci. Nájezd popisují většinou jako jehličky po celém těle 

(případně jako mravenčení), tlak do hlavy a velké teplo. Většině klientů je 

tento stav příjemný. „Nájezd je okamžitě, hrozný jehličky po celým těle, 

jako by vás píchalo tisíc jehel současně a takový tlak…to se mi líbilo, 

vlastně jsem to bral hlavně proto.“ Dál se ale podle klientů s tělem nic 

neděje, nepřichází euforické stavy, jen odezní abstinenční syndrom. 

„Nejsi sjetej, nejsi omámenej, nemotáš se, jen to vezme bolest.“ 

Injekční aplikace Vendalu… Během posledních let se neustále zvyšuje počet záchytů pohlavně přenosných infekčních 

onemocnění jako je např. syfilis, ale i HIV. Tato onemocnění se šíří sexuálními praktikami, 

rizikové je i sdílení injekčního náčiní. Protože sexu se věnuje valná většina z nás, přijde nám 

smysluplné rozšířit vaše povědomí o dostupných ochranných pomůckách.  

Pánský kondom (prezervativ) 

Běžnou, ale často opomíjenou ochrannou pomůckou je starý dobrý kondom. Pozor u 

syfilisu- nemusí být ochrana stoprocentní, pokud se syfilitický vřed nachází mimo dosah 

kondomu. Na trhu je již nepřeberné množství druhů kondomů různých barev, vůní, velikostí 

a tloušťky kondomu, která Ti bude vyhovovat. Pokud Ti nevyhovuje standardní velikost, 

můžeš si pořídit kondom My.Size za 19,50 Kč/1ks. Pokud kondom nepoužíváš kvůli snížení 

citlivosti při styku, existuje extra tenký kondom např. značka Durex 15Kč/kus. Pro anální 

sex je dobré použít extra zesílené kondomy např. Primeros 7Kč/kus. Není pravdou, že čím 

víc kondomů na sobě tím větší ochrana! Hrozí riziko protržení vzhledem k velkému tření 

nebo sklouznutí.  

Dámský kondom (femidom) 

Má stejné funkce a využití jako prezervativ, lze ho zavést několik hodin před stykem, po 8 

hodinách by ovšem měl být vyměněn. Je určen pouze na jedno použití. Dá se koupit za 70 – 

200Kč v sexshopech nebo na internetu. 

Lubrikační gely 

Používá se ke zvlhčení sliznice při všech sexuálních praktikách, při kterých by mohlo dojít k 

jejímu poranění. Na trhu jsou dostupné gely na vodní nebo silikonové bázi, lepší jsou ty 

vodní. 

Rouška pro orální sex (dental dams, koferdam) 

Vhodná pro bezpečnější orální praktiky na ženě, může se používat i při lízání konečníku. 

Zabrání přenosu nežádoucích bakterií. Orální sex  také patří mezi sexuální praktiky, díky 

kterým se můžeš nakazit syfilisem.  Je možné ji koupit za 90 – 200Kč v sexshopech nebo na 

internetu. Jako náhradu orální roušky můžeš použít rozstřižený kondom. 

 

Pokud sexuální praktiky využíváš i v profesním životě, mohly by se Ti hodit méně obvyklé 

ochranné pomůcky jako jsou např: 

Latexové rukavice 

Vhodné při praktice fisting (zasunutí celé ruky do pochvy nebo análního otvoru). Jejich 

používání je více hygienické a bez jejich použití může častěji docházet k drobnějším 

poraněním. 

Menstruační houbička 

Vhodná pro hygieničtější pohlavní styk v době menstruace, může být zavedena až 8 hodin, 

je určena na jedno použití. Zavádění houbičky jde lépe, pokud si houbičku navlhčíš vodou 

nebo potřeš lubrikačním gelem. Po styku je nutné houbičku ihned vyjmout. Houbičku můžeš 

sehnat buď v sexshopech, na internetu nebo v Rozkoši bez rizika (organizace věnující se 

lidem pracujícím v sexbyznysu sídlící v České ulici čp 20 v Českých Budějovicích).  

 

Všechny tyto ochranné pomůcky Ti pomohou vyvarovat se nákaze některou z pohlavně 

přenosných chorob. Základem ovšem stále zůstává dbát o svou osobní hygienu (ideálně 

hlídat i tu partnerovu  a nejlépe se 4x ročně nechat přetestovat u streetů nebo na káčku – 

testy na žloutenku typu B a C, syfilis a HIV. 

                                                                                                 KEJ a kol.  

Informace o Vendalu v tomto článku jsou čerpány z článku „Vendal Retard a jeho 

injekční zneužívání“, od plzeňských kolegů Jiřího Frýberta a Markéty 

Ackrmannové - Ulice - Agentura sociální práce, o.s., který je k dohledání na 

stránkách e-dekontaminace. 



Poslední rok, zhruba od léta 2012, od vás slýcháváme jak v terénu, tak na 

káčku o „novém“ opioidu Vendalu.  Vendal postupně vytlačuje 

nejrozšířenější Subutex, ale jak se od vás dozvídáme, tak s ním poslední 

dobou experimentují i uživatelé pervitinu. U nás na jihu se již nejedná jen o 

výsadu Českých Budějovic, ale Vendal se dostává i na malá města, jako je 

např. Blatná, Týn nad Vltavou, Strakonice, Prachatice aj.  

 

Vendal Retard patří mezi léky, ve kterých je účinnou látkou morfin. Morfin je 

alkaloid obsažený v opiu. Po užití ovlivňuje především centrální nervovou 

soustavu (mozek a mícha), kde působí na opioidní receptory (především na 

receptorech mí a kappa). Způsobuje celkový útlum, přes tlumení bolesti, 

psychický útlum, až po útlum dýchání, útlum pohybu střev či stažení 

hladkého svalstva. 
 

Vendal Retard patří mezi analgetika, což jsou přípravky, které by měly ulevit 

od bolesti. Dlouhodobé užívání těchto přípravků vede k fyzické závislosti a 

jejich vysazení je pak provázeno abstinenčními příznaky. Hlavním účinkem 

analgetik je útlum centrální nervové soustavy, což vede k celkovému útlumu.  

 

!!!POZOR!!! Léky s centrálně tlumivým účinkem zesilují účinky Vendalu a 

násobí se tak tlumivý efekt morfinu. Jde například o léky na snížení úzkosti, 

léky na spaní, různé uklidňující prostředky, léky na bolest. Stejně tak alkohol 

může zvyšovat účinky Vendalu. Vyvarujte se těchto kombinací. Vendal 

například s Neurolem, Diazepamem či Rivotrilem může vést v důsledku 

utlumeného dýchání až k úmrtí. … Mohlo by se tak stát, že se 

z předpokládaného rauše stane boj o život, který nemusíš vyhrát. 

 

                                  Pozor i na past Naloxonu!  

Při kombinaci Vendalu a Suboxone  (který obsahuje antagonistu Naloxon) 

dojde ke snížení efektu opiátu, protože antagonista obsadí opiátové receptory 

a opiát se nemá kam navázat. Při kombinaci s antagonistou se efekt opiátu 

sníží. Proto můžete mít pocit, že to nefunguje tak, jak by mělo. 

  
Neviditelné nemoci a bolesti bez bolesti 

Naše tělo nás varuje pomocí bolesti, že se v něm děje něco, na co bychom si 

měli dát pozor. Ale ne vždy se tyto signály dají poznat. Účinek drogy může 

tento signál přebít. Stejně tak může být bolest vnímaná jako součást 

absťáku, zatímco tělo křičí o pomoc.  

 

A pak jsou tu zákeřné nemoci. Takové, které nemusí bolet a vůbec o nich 

nemusíš vědět dlouhou dobu, dokud neudeří plnou silou tam a tehdy, kde a 

kdy to vůbec nečekáš. 

 

Někdy je těžké slyšet volání svého těla, přesto prosíme, naslouchejte mu. 

Třeba se dozvíte něco, co už nějakou dobu tušíte…  

  

 

 

 

 

        Ano, je to možné!  

 

Pokud člověk neprojde krevními testy, (u doktora (nejlepší varianta), nebo na 

KC/u streetů, u jiné sociální služby (R-R)… ) pak může na svou nemoc přijít 

až po několika letech, kdy už je část jater nenávratně zničena.  

 

Žloutenka typu C je spolu s HIV velkou hrozbou lidstva. Obě nemoci 

můžeš získat, když si budeš půjčovat jehly, vodu, filtry, lžíci, šňupátko, 

partnera, atd….      (Proto, když už musíš, měj vše svoje!)  

Kolem světa drog se točí hlavně žloutenka, a to je dobře, protože:  

žloutenka typu C se 

              dá léčit a vyléčit! 
 

 Chtěl/a by ses dozvědět víc?  

Zeptej se streetů, na káčku, svého lékaře nebo 

využij Anonymní bezplatnou telefonní linku 

žloutenky typu C:  800 33 11 22. (po-pá 8:00-16:00) 

 

                                          Vendal  
aneb Jak to působí …. A co se děje ve vašich schránkách?? 

Jenže když pomine efekt antagonisty, může dojít k předávkování, 

protože opiát má delší poločas rozpadu a pak začne působit vše, co se 

tam nastřádalo, najednou!!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neviditelní lidé 

 

Kdo by si nepřál být, alespoň na chvíli, neviditelný? Člověku by se odkryly nevídané možnosti a zároveň by se skryl před přísnými a zvědavými pohledy 

viditelných lidí. Zklamu nyní všechny, kteří stále doufají, ale být neviditelný, i přes obrovský technický pokrok, nejde. Je samozřejmě možné někam se schovat, ale 

člověk tak zůstává stále viditelným, tedy i dohledatelným. Je samozřejmě možné schovat se velmi dobře, na místě skrytém, v polostínu nebo přímo 

v neproniknutelné tmě. Takové ukrytí ale přináší vážné riziko poškození zraku. Dlouhodobý pobyt v šeru nám poškozuje oči. A pobyt mimo úkryt pak může bolet, 

protože si člověk musí znovu zvykat na zapomenuté světlo. A krom bolesti přichází i poznání, že tenhle svět je jiný, než jaký jsem se naučil znát během doby, kdy 

jsem byl schovaný, a tak se zase musím učit ho poznávat a žít v něm. 

Je samozřejmě možné si prostě nasadit černé brýle a tím vše považovat za vyřešené. Když není vidět obličej, nemusí být člověk poznán. Splyne s davem. Bohužel si 

pak nemůže vychutnat všechnu krásu barev kolem sebe a dlouhotrvající pozorování světa skrz černá skla může časem přinést pocit smutku a životní marnosti. Krom 

toho být nepoznán neznamená být neviděn. 

Osobně si přeji být občas neviditelný ve chvílích velkého zúčtování. Když musím zaplatit nájem, energie, v obchodě, za dluh. Když se mám setkat s nepříjemným 

člověkem. … Někdy si přeji i nevidět sám sebe. To když se mi zrovna nedaří nebo když je mi špatně.  

Bez ohledu na mé přání, být neviditelný nejde. Stejně tak neexistuje naprosto dokonalý a věčný úkryt. Alespoň o něm nevím.  A tak přemýšlím o tom, co mi může 

pomoct s tím, abych se nemusel ukrývat a přát si být neviditelný. Co pomáhá Vám? Napište mi o tom na 

                                                                                  street@os-prevent.cz 
                                                                                                                                                                                        DÍKY 

(Internet zdarma je dostupný mimo jiné i na káčkách (v kontaktních centrech).)                                                                                       ZAM              

Pokud vidíte 
neviditelné lidi, může 
se s velkou 
pravděpodobností 
jednat spíš o 
toxickou psychózu 
než o šestý smysl. 
Doporučujeme si o 
tom promluvit 
s lékařem nebo na 
KC či se streety. 
                         – Red. -  
 
                         - 
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