
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. 

Hosté: 

                     Adiktologická poradna PREVENT 
Františka Ondříčka 2, 370 01 České Budějovice 

Bc. Tomáš Brejcha, Mgr. Martina Brožová, Mgr. 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 

 
         Kontaktní centrum Prevent Strakonice a Prachatice 

 

  

           
       
 

 

 

 

 

 

 

 
Komenského 174 

(naproti vchodu do teplárny Strakonice) 

386 01 Strakonice 
Tel: 383 322 357 
          
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  - 11:00-18:00.  

(PO do 15:30 a ÚT do 16:00) 

Sdružení Meta – streetwork- Jindřichův Hradec, Třeboňsko, Dačicko 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontaktní centrum Prevent České Budějovice: 387 201 738 

Kontaktní centrum Prevent Strakonice: 383 322 357 

Kontaktnní centrum Prevent Prachatice: 388 310 147 

Jihočeský streetwork Prevent 

Českobudějovicko: 723 527 512 

Týn nad Vltavou: 775 627 512 

Strakonicko: 728 469 494 

Prachaticko a Trhovosvinensko: 776 195 360 

Táborsko: 728 469 494 

 

Samopal informací.  

Primátorská 76 

383 01 Prachatice 

tel.: 388 310 147 



Slovo úvodem 
 

Vážení čtenáři,  

 

podle numeroložky Růženy Šamanové je rok 2014 rokem čísla 7. Co to 

znamená? Tento rok by měl být klidný a moudrý. Údajně dojdeme 

k závěru, že ne všechno z minulosti je špatné, a přestaneme být 

nespravedliví. Naše rozhodnutí budou prý rozumnější, naše kroky 

uvážlivější.  

  

Co nás letos čeká? 

Prachatické a strakonické káčko trochu upraví provozní dobu (více uvnitř). 

Přivítáme novou posilu v budějovickém káčku (více v příštím vydání SM). 

Streeti budou dál jezdit na různá místa a pokud zjistíte, že nejezdí přímo 

k Vám, ale do města nedaleko tomu Vašemu, stačí zavolat, a když to půjde, 

streeti přijedou.  

 

S novým rokem přichází i čas přetestování na infekční nemoci. Ideální je 

chodit na testy každé 3 měsíce.  A pokud testy nedopadly zrovna dobře, 

nebojte se přijít na ně znovu nebo se na nás obrátit, když budete potřebovat 

pomoc s vyřízením léčby. Rádi pomůžeme.  

 

Do nového roku přejeme vše dobré. Hlavně hodně zdraví, málo podělů, 

fajn práci, střechu nad hlavou a blízkou osobu, které můžete věřit a říct jí, 

co vás těší i trápí.  

 

              

                                                         S úctou                                                                                                  

                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

   Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 201 738 
 
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                                      

Strakonice: pondělí 13:00-15:00                 

Volyně: pondělí 15:15-16:15                  

Vodňany: pondělí 17:00-19:00 

Blatná: středa 17:00-19:00 

 
 
 
 

Kontaktní centrum  Prevent  České Budějovice 

TÁBORSKO 

Soběslav: čtvrtek 13:30-15:3 

Veselí nad Lužnicí: čtvrtek 16:00-17:00 
 



Neumím se loučit. Nikdy vlastně nevím co říct, kam se koukat 

a jak se tvářit. A hlavně se nerada loučím. Nemám ráda definitivní 

řešení a oficiálně se loučit mi přijde jako jedno z nich. 

 Na čas odcházím. Odcházím doprovázet na cestě stvoření, 

které ve mně roste. A možná se ještě vrátím  

 Chtěla bych poděkovat, když mám tu možnost. Poděkovat 

Vám všem, které jsem za tu chvilku, co jsem strávila ve streetu, měla 

možnost potkat, vyslechnout, pokusit se porozumět. Dva roky 

strávené ve Vaší společnosti byly neuvěřitelně pestré, barevné  

a zvláštní. Pootevřeli jste mi svět, který by jinak zůstal zavřený, 

umožnili nahlédnout do situací, do kterých se jinak zřejmě nedostanu.  

 Přála bych Vám, abychom se vlastně už nepotkávali nebo 

alespoň ne v rolích, ve kterých jsme se potkávali. Aby Vás Vaše cesty 

zavedly tam, kde bude příjemně a omamně i bez chemie. 

Hlavně Vám ale přeju, abyste byli šťastní, aby se Vám dařilo co 

nejlíp a museli jste řešit co nejmíň nepříjemných situací 

 Chtěla bych taky poděkovat svým kolegům a kolegyním, ze 

kterých se postupem stali lidé, kteří se také opouštějí dost těžko. Za 

to, že věci nevzdávají a stále hledají nové cesty. Buďte na ně hodní 

aspoň tak jako doteď .  

 Neumím se loučit a nebudu to dělat. 

Mějte se krásně a hlavně na sebe buďte opatrní! 

      Poesie z kapsy klasiků … dnes se představuje sbírka „Host do domu.“  
 

 
 

 

 

 

Poštovní schránka  

Poštovní schránka na rohu ulice, 

to není nějaká lecjaká věc. 

Kvete modře, 

lidé si jí váží velice, 

svěřují se jí docela. 

Psaníčka do ní házejí ze dvou stran, 

z jedné smutná a z druhé veselá. 

Psaníčka jsou bílá jako pel 

a čekají na vlaky, lodě a člověka, 

aby jak čmelák a vítr je do dálek rozesel, 

- tam, kde jsou srdce, 

blizny červené, 

schované v růžovém okvětí. 

Když na ně psaní doletí, 

narostou na nich plody 

sladké nebo trpké.  

 

 

 

Dopis/vzkaz ze streetu: 

-KEJ -  

            Jiří  Wolker  

        (*29.03.1900 - †03.01.1924)  

 



Aktuality ….  

Francouzský berňák naúčtoval dealerovi daně z prodeje heroinu 
 

Usvědčený dealer drog zaplatí 80 tisíc eur jako daň z odhadovaných příjmů 

za roky, kdy si vydělával prodejem heroinu. Francouzský daňový úřad totiž 

v jeho případě postupoval stejně, jako kdyby šlo o běžné legální podnikání. 

Z daní mu však odečetl výdaje na "pracovní cesty", během kterých drogy 

dovážel. 

Francouzský čtyřicátník byl loni v březnu usvědčen a odsouzen z prodeje 

drog. Úřady poté začaly zpětně řešit i finanční stránku jeho podnikání.  Byl 

totiž klasifikován jako osoba samostatně výdělečně činná.  

 

Částka, kterou musí bývalý drogový dealer státu zaplatit, vychází z 

odhadovaných příjmů, ke kterým přišel v letech 2008 až 2011 prodejem 

heroinu. Muž si v současné době odpykává čtyřletý trest ve věznici ve 

východofrancouzském městě Nancy. Právě tam mu daňové orgány zaslaly 

dopis s detailním odhadem jeho příjmů. 

 

Při výpočtech úředníci vycházeli z toho, že gram heroinu dealer prodal asi 

za 15 eur. Zohlednili také jeho osobní spotřebu drogy, kterou nezdanili. 

"Vaše osobní spotřeba heroinu byla vyhodnocena na čtyři gramy na den. 

Toto množství může být ze zákona odečteno," stojí v dopise. 

 

Časté cesty z Francie do belgického Namuru úřady vyhodnotily jako 

odpočitatelné obchodní výdaje. "Jelikož přejížděl mezi městy Nancy  

a Namur, což je zpáteční cesta dlouhá asi 532 kilometrů, daly mu úřady 

laskavě daňovou úlevu 496 eur," uvedla v úterý dealerova právnička 

Boudibaová. 

 

Není to první případ, kdy francouzský daňový úřad zdanil výdělek  

z obchodu s drogami. Letos v srpnu francouzský deník Le Monde 

informoval, že úřady požadují po dealerovi konopí Faridovi, který byl po 

dvaceti měsících propuštěn z vězení, daně ve výši 24 tisíc eur. Dalších 15 

tisíc eur musí zaplatit za sociální pojištění. 
 

 

vedou do neznámých světů? Nebo je to jen snaha ulovit tu „zlatou mušku“, 

kterou se nám nepodařilo chytit za běžného vědomí? Možná tu odpověď znáte, 

možná ji tušíte a možná ještě není vidět přes všechny malichernosti všedních dní. 

 Možná odpověď znají vyléčení nemocní nebo malé děti. Říká se, že 

člověk vyléčený třeba z rakoviny kompletně přehodnotí svůj život, názory 

a pohledy na svět. Čím to ale je? Dostalo ho jeho tělo do jiných sfér vnímání? 

Zažila jeho duše tak obrovský strach, že ji to navždy změnilo? Poznal člověk tak 

velké neštěstí, že jakékoli malé štěstí mu přijde jako zázrak?  

 Nevím jak vy, ale já si odpovědí nejsem jistá ani trošku… Přála bych ale 

každému z nás, aby tu svou cestu ke štěstí našel za pomoci snad co nejvíc sám 

sebe. 

                                                                                                               - KEJ-  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/francouzsky-dealer-zaplati-dane-z-prodeje-

heroinu-fsm-/zahranicni.aspx?c=A131126_192414_zahranicni_zt 

 



Štěstí… Co je štěstí?! 

 

Má někdo návod na štěstí? Hodilo by se mít aspoň pár tipů jak na 

onu „zlatou rybku“ umět aspoň chvilku držet v dlani. Kde jsou ti šťastní 

lidé, když nejsme šťastni my sami? Jsou dny, kdy jsou jich plné ulice, celá 

města se smějí a svět se točí o něco veseleji. A pak někdo přepne barevný 

film na černobílý, úsměvy se kamsi schovají a svět zpomalí na svou 

konstantní rychlost. Je to v nás? Dovedeme štěstí vnímat jen do chvíle, než 

si na něj zvykneme a začne nám připadat samozřejmostí? Je třeba tohle 

jeden z důvodů nevěry? Nové, neobjevené štěstí, které sálá a dychtí po tom, 

aby se s ním někdo radoval? Dovedeme si vážit věcí, které nemusíme 

dobývat? Už tisíckrát jsem od pánů, kluků a mužů slyšela, že dívka, kterou 

nemuseli dobývat, nestojí za to. Samozřejmě ji rádi použijí, ohmatají  

a okoukají. Ale pak ji pošlou dál. Neměla takovou hodnotu. Proč máme 

pořád potřebu vyhledávat komplikované věci? Čím nás vtahuje temno, 

neznámo a proč je nová, málo ochozená cesta tak příjemná? 

Na druhou stranu k tomu všemu si to štěstí potřebujeme přitáhnout 

nějak jednodušeji k sobě. Třeba pomocí cigaret, alkoholu, pervitinu, opiátů, 

čokolády a kdoví čím ještě. Pokud se prohrabeme věcmi jako závislost na 

jehle, fyzická nutnost onu látku užívat, nedostatek vůle už ji nevzít, co 

zbude? Nebo spíš… co se objeví pod tím vším? Co je podstatou závislosti? 

Je to touha po štěstí? Je to snaha o objevování nových nerovných cest, které  

 

 

 

Kam s použitou stříkačkou? Ve Strakonicích to mají jednodušší!  

 

Máš použitou nepoužitelnou stříkačku a nehodí se Ti ji mít u sebe? Na 

káčku je zavřeno a streeti zrovna nejsou k nalezení? Pokud nemáš vlastní 

kontejner, kam si házíš použitý pro budoucí výměnu, nabízí se Ti několik 

možností. 

  

1) Stříkačku si schovat někam, kam se na ní nikdo nedostane, a časem si jí 

zase vzít a vyměnit.  

  

2) Stříkačku můžeš vyhodit nebo spálit. 

Pálení v ohni ale není ideální, a pokud jde o její vyhození, bacha, aby se o 

vychozenou stříkačku nikdo nebodl během vysypávání (popeláři) nebo při 

prohlížení koše (kdokoliv zvědavý). Stříkačku je proto dobrý vhodit do 

PET lahve nebo sešlápnout v plechovce, třeba od Coly.  

 

3) Můžeš sříkačku vhodit do speciální schránky, která je upevněná hned 

vedle automatu na stříkačky ve Strakonicích. Kde? – U vchodu do KC, 

Komenského 174. (Naproti vchodu do teplárny.) 

 

4) Použitou stříkačku můžeš odnést i do lékárny.  

(Třeba říct, žes jí našel/a. Oni jí zlikvidují stejně jako staré léky, které jim 

lidé nosí.) 

 

K dospělosti patří zodpovědnost.  Zodpovědnost patří ke čtenářům 

Street Magazinu.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vážení čtenáři,  

pojďme diskutovat o Vendalech. V minulém díle jste si mohli přečíst 

článek, který popisoval rizika a užívání Vendalu v ČR. Dnes přinášíme dva 

rozhovory, které naše redaktorka získala. Ten první je s Mudr. Jiřím 

Dvořáčkem, ředitelem a primářem Červeného Dvora. 

(http://cervenydvur.cz). Druhý rozhovor nám poskytla bývalá klientka naší 

služby. Z důvodu zachování její anonymity jí pojmenujeme „slečna K.“ 
 
 

Rozhovor s primářem Mudr. Dvořáčkem 
 

1)otázka:  Je něco, co byste chtěl říct o PL Červený Dvůr (zajímavosti, 

novinky)? 

Červený Dvůr se věnuje závislostem od roku 1966, ale pár novinek z 

poslední doby máme. Snažíme se tu vybudovat co nejméně pokryteckou 

atmosféru, takové prostředí, kde nám pacient může být partnerem a kde 

může říci pravdu v úplné podobě, i kdyby se nám to nemuselo úplně líbit. 

Chceme, aby se tu cítil dobře. Chceme, aby tu byl prostor, kdy se pacient 

může nad svým životem zamyslet. Chceme více pracovat v této lidské 

podobě a méně v té tvrdé, která se u léčby závislostí stále traduje. Chceme 

brát člověka takového, jaký opravdu je, a chceme, aby cítil možnost se nám 

v této podobě ukázat. A myslíme to vážně. 

 

2) Dostávají se k Vám lidé závislí na Vendalu? 

V poslední době několik málo lidí užívajících Vendal našim zařízením 

proběhlo. Myslím, že šlo ale o časově omezenou zvláštnost. 

 

4) Jaká jsou dle Vás největší rizika intravenózního užívání Vendalu?  

Vidím jen rizika společná s užíváním jiných opioidů a vidím rizika společná 

s intravenózní aplikací. Ono to ale docela stačí. 

 

 

My tady neválčíme, snažíme se pro Vás, naše klienty něco udělat, alespoň 

trochu pomoci. Někdy potřebujete pomoc s výměnou „nádobíčka“, při 

zařizování dokladů, dávek na úřadech, pomoc s prádlem, jindy jen 

s obyčejným ošetřením a ovázáním ran. Nejčastější pomocí je jen tak si 

popovídat. Slova porozumění vždycky pomohou. V této oblasti si 

připadám poměrně silný, jsem ochoten každého vyslechnout a pokud vím, 

poradím. Ale abych se jen nechválil. Mezi moje slabší stránky patří to, že 

neumím říkat „NE“. Toho už si někteří z našich klientů všimli a občas 

toho i zneužili. Ale nebojte, mám chuť s tím něco udělat, a tak se snažím 

ze všech sil, abych se tohoto „zlozvyku“ zbavil. Také nejsem úplným 

milovníkem papírů. A těch je při naší práci poměrně dost, bohužel. Ale to 

už k této práci asi patří. 

Mé působení v tomto zařízení je, podle mých původních 

informací, jen dočasné – do konce loňského roku. Budoucnost neznám, 

nevím, co se bude dál dít. A jak se říká, všechno je jen o penězích a těch 

mnoho nemá ani naše občanské sdružení. Klidně se tak může stát, že se už 

neuvidíme. Touto informací se loučím a přeju Vám, aby se Váš život 

ubíral jen tím správným směrem, kterým sami opravdu chcete. A pokud 

jsem během svojí mise na palubě KC někomu alespoň trošku pomohl, 

jsem moc rád.  
 

                                                                 -Lukáš- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cervenydvur.cz/


Ahoj. 

Všechny Vás zdravím. Jmenuju se Lukáš a pracuji 

v Kontaktním centru Prevent České Budějovice. Tady mne můžete 

potkávat každý den, pracuji zde od března letošního roku jako 

sociální pracovník. K této práci jsem se dostal pětiletým poctivým 

studiem dvou oborů zdravotně sociálních směrů na vysoké škole a 

potom jsem po krátkém pobytu na úřadu práce v Českých 

Budějovicích (nejprve jako klient a poté už jako jeho zaměstnanec – 

brigádník) absolvoval výběrové řízení na tuto funkci v našem 

Kontaktním centru Prevent.   

Cesta vedoucí k této pozici pro mne znamenala projít 

náročným výběrovým řízením. Jako každý člověk, když někde 

začíná, jsem nastoupil s určitými obavami. Hlavou se mi honilo, zda 

vůbec uvedenou pozici zvládnu, jak přistupovat ke klientům. Teorii 

jsem sice zvládal dobře, ale jak všichni dobře víme, praxe je často 

velice odlišná a někdy i vzdálená od toho, co nás ve škole učí. Je 

jasné, že se udržují určité mantinely, zákony a nařízení, ale život je 

také o trochu jiných hodnotách než jsou jen naučené formulky a 

paragrafy. Jenže to není jen o práci s klienty, jde o práci celého 

kolektivu. Člověk se musí přizpůsobit okolí, je jím ovlivněn, ať chce 

nebo ne. Já mám to štěstí, že kolektiv pracovníků KC je složen 

z mladých lidí, od kterých se můžu leccos naučit. Jsme kolegové, 

trochu snad i kamarádi. Kolektiv je fajn, přijali mě mezi sebe. 

Prostory našeho centra jsou ve staré zástavbě téměř uprostřed města. 

Práce sociálního pracovníka je náročná zejména po psychické 

stránce. I když je to už 8 měsíců od nástupu na toto místo (jak ten čas 

ale letí!), mám se stále co učit a zdokonalovat. 

Při nástupu na toto místo jsem měl poměrně velké obavy 

z přístupu klientů k nám – sociálním pracovníkům. Musím 

konstatovat, že naše vztahy jsou korektní. Občas se sice objeví nějaký 

problém, ale všechno se dá řešit. Je potřeba tolerance na obou 

stranách „barikády“. Ale to jsem napsal špatně.  

5) Dá se popsat, jak vypadá detox z Vendalu (délka, specifika)? 

U opioidů obecně platí, že daleko rizikovější je intoxikace než odvykací stav. 

Intoxikace může být život ohrožující, odvykací stav – byť subjektivně velmi 

nepříjemný – život ohrožující není a s podporou ho lze docela dobře zvládnout. 

Vzhledem k prodlouženému účinku Vendalu bych čekal delší odvykací stav, ale 

specifika na těch několika málo případech jsem zatím nezaznamenal. 

 

6) Dalo by se říct, v čem je detox a následná léčba z Vendalu jiná oproti jiným 

látkám (např. pervitin, Subutex)? 

V našem odvykacím programu nerozlišujeme, jestli jde o závislost např. na 

pervitinu nebo heroinu. U závislosti jde o „rozmazlený“ mozkový libostní 

systém, který vede člověka k rychlému a jednoduchému způsobu získávání 

uvolnění nebo naopak zbavení se stresu. Na to hlavně se náš program zaměřuje. 

V tomto směru závislí na Vendalu nebudou jiní. 

 

7) Jaký je váš názor na vendalový boom?  

Myslím, že je to přechodná věc. Dokonce myslím, že jde o problém jen malého 

regionu, kde selhal jeden dva lékaři, kteří závislým Vendal předepisují. V jižních 

Čechách asi půjde o jednoho člověka v Budějovicích nebo z jednoho městečka 

severně od Budějovic. 

 

8) Co byste vzkázal lidem, kteří užívají...; Vzkaz lidem, kteří přemýšlejí o léčbě... 

Vzkázal bych jim, že jestli s toxi životem spokojení nejsou, tak ať ho zastaví co 

nejdřív, dokud nemají zničený mozek. Ať se nebojí přijít. A ať se nebojí ozvat, 

mají-li nějakou potíž, která jim v zahájení léčby brání. A jestli v téhle fázi úvah 

ještě nejsou, tak bych jim vzkázal, ať aspoň kouknou na naše webové stránky, 

speciálně na ohlasy těch, kteří léčbou již prošli.   
 
 

                                                                                    Za rozhovor děkujeme!  
 
 
 
 
 

Dopis/vzkaz z káčka v Českých Budějovicích: 



Rozhovor se slečnou K.: 

 

Jak dlouho jsi užívala a jakým způsobem?  

Vendal jsem brala 4-5 měsíců každý den, závislost na něm vzniká téměř 

okamžitě, dalo by se říct po čtvrtém podání Vendalu… 

Brala jsem ho třikrát denně jehlou. Fyzický důsledek braní Vendalu se u mě 

projevil po vcelku krátké době. Zničila se mi zubní sklovina, nyní užívám 

léky na vytvoření nové skloviny. Začal mi kolísat tlak, vždy jsem měla 

nízký, po Vendalu mi začal lítat i do vysokého, dle lékařů je to právě 

způsobené užíváním Vendalu. Bylo mi řečeno, že po dvou měsících užívání 

Vendalu trvá tělu zhruba rok, než se dostane zpět do „normálního stavu“. 

Pokud toto dám do porovnání s heroinem, tak tam doba „čištění“ těla podle 

informací od lékaře je zhruba půl rok, když budeme brát stejnou dobu 

aktivního užívání, tedy dva měsíce.  

Po psychické stránce je to také velký zásah do těla. Měla jsem šílené změny 

nálad, propady, třeba i desetkrát denně. Prošla jsem si začínajícími 

depresemi. Po sedmi měsících abstinence se mi znovu projevily změny 

nálad. Trvalo to zhruba měsíc a půl, toho času jsem byla v léčení 

v komunitě. Domluvili jsme se, že medikaci nedostanu, že to zkusím 

zvládnout sama. Mám ale zkušenost, že někteří lidé léčící se také z užívání 

Vendalu museli v komunitě dostávat dlouhodobě léky na srovnání nálad.  

 

Jaké je to na Vendalu?  

Stav na Vendalu byl ze začátku skvělý, po měsíci pravidelného užívání mi 

po emotivní stránce bylo všechno jedno, byla jsem bez zábran. To jsem na 

heroinu ani na pervitinu nezažila. Stalo se mi, že jsem přestala komunikovat 

s okolím, začala jsem se uzavírat do sebe, neměla jsem žádnou potřebu 

někoho vidět. Tohle jsem zažívala jen při braní Vendalu, na jiných drogách 

takový rychlý propad nebyl.  

 

Jaká byla áčka?  

První absťák jsem zažila ještě venku.  Zkoušela jsem abstinovat sama. 

Bolely mě klouby, byla jsem unavená, nebo jsem najednou z ničeho nic 

zažívala až hyperaktivitu, to jsem si připadala, jako kdybych si dala 

pervitin. Pak v Červeném dvoře jsem zažila další áčka…Průběh byl hrozný.  

4) BUĎTE LASKAVÍ KE SVÝM MYŠLENKÁM.  

Nenávist k sobě je vlastně nenávist k vlastním myšlenkám. Nezlobte se na sebe 

za to, že myslíte. Prostě nepříjemné myšlenky změňte. 

 

5) CHVALTE SAMI SEBE. 

 Kritizování podrývá vašeho ducha. Chvála duchu prospívá. Chvalte si sami sebe 

co nejvíc. Neváhejte se pochválit za každou maličkost. 

 

6) BUĎTE SAMI SOBĚ OPOROU.  

Najděte způsob, jak být sami sobě oporou. Obraťte se na své přátele a dovolte 

jim, ať Vám pomohou. Člověk musí být silný, aby dokázal požádat o pomoc  

v okamžiku, kdy ji skutečně zoufale potřebuje. 

 

7) MĚJTE POCHOPENÍ PRO SVÉ NEGATIVNÍ POSTOJE. 

 Uvědomte si, že jste si je vybrali pro to, abyste uspokojili určitou potřebu. Nyní 

však nalézáte nové, pozitivní způsoby, jak vyhovět daným potřebám. Proto své 

staré negativní postoje s láskou propusťte. 

 

8) PEČUJTE O SVÉ TĚLO.  

Nechte se poučit o správné životosprávě. Jaké živiny tělo potřebuje, aby bylo  

v optimální kondici a dosahovalo co nejvyššího výkonu? Jaká cvičení nebo 

činnosti Vám budou svědčit? Pečujte a starejte se o chrám své duše. 

 

9) PRÁCE SE ZRCADLEM. 

 Dívejte se sami sobě často do očí. Dávejte najevo rostoucí lásku, kterou k sobě 

cítíte. Odpusťte si při pohledu do zrcadla. Odpusťte také svým rodičům. Alespoň 

jedenkrát denně si řekněte: „ Miluji Tě. Opravdu Tě miluji…” 

 

10) PUSŤTE SE DO TOHO OKAMŽITĚ.  

Nečekejte, až Vám bude lépe, až zhubnete nebo dostanete novou práci. 

 

                           

                  Začněte HNED – tak, jak vám to půjde nejlépe. 

 

 



 

 

 

Všimli jste si také, že většina filmových hrdinů miluje svět a je ochotna za 

něj položit i život? Že modelky rády pomáhají druhým (zejména, když je při 

tom fotí) a že lidé rádi říkají: „Ten myslí jenom na sebe!“?  Ono to pak 

může vypadat, že „mít rád sám sebe“ je něco nevhodného, skoro až 

ošklivého. Ale „mít se rád“ nic špatného není.  

 

Erich Fromm kdysi řekl, že „Sobeckost a sebeláska nejsou totéž, naopak 

jsou to protiklady. Sobecký člověk se nemiluje příliš, nýbrž příliš málo. Ve 

skutečnosti se nenávidí.“  

 

Nabízíme tedy deset kroků, které nám pomůžou dojít k sebelásce. Jednak se 

to hezky čte a potom, máte-li ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by 

se mu víc sebelásky mohlo hodit, nabídněte mu následující text k přečtení. 

 Při hledání lidí v okolí nezapomínejte ani na sebe.    

-Zam- 

1)ZANECHTE VEŠKERÉHO KRITIZOVÁNÍ. 

 Kritizování nikdy nic nezmění. Odmítněte kritizovat sami sebe. Přijímejte 

sami sebe přesně takové, jací jste. Každý se mění. Když se kritizujete, jsou 

Vaše změny negativní. Když se chválíte, Vaše změny jsou pozitivní. 

 

2)NESTRAŠTE SE.  

Přestaňte se terorizovat svými myšlenkami. To je příšerný život. Najděte si 

pro sebe symbol, při jehož představě je Vám dobře (já mám žluté růže).  

Kdykoliv Vás pak napadnou chmurné nebo děsivé myšlenky, představte si 

tento symbol a od něj přejděte k veselejším myšlenkám. 

 

3) BUĎTE K SOBĚ LASKAVÍ  

                                 A MĚJTE SAMI SE SEBOU TRPĚLIVOST. 

 

 

 

Dva až tři dny jsem se ani nezvedla z postele, měla jsem vysoké teploty, tělo 

nechtělo přijímat potravu, to trvalo zhruba týden. Myslela jsem, že detox mám za 

sebou, ale áčka se mi vrátila ještě v komunitě po pěti měsících léčby. Absťáky 

spočívaly v tom, že jsem upadla do toxické psychózy. Tělo si o tu látku říkalo 

stále. Dostavily se k tomu i fyzické příznaky jako bolesti kloubů, horečky a vše 

mnohem horší než prvně v PL Červený Dvůr.…V komunitě mě dva dny nechali 

ležet, když se stav nelepšil, zavolali mi sanitu, tyto dny si vůbec nepomatuji, 

znám to pouze z vyprávění.  V nemocnici mi dělali kompletní obraz těla, zjistili 

poté, že je to způsobené užíváním Vendalu. Po sedmi dnech v nemocnici 

odezněly halucinace, ale vše ostatní zůstalo, tedy vysoké horečky, bolesti těla. 

Každý den do komunity dojížděl doktor, hlídali mě. Celkově to celé do odeznění 

fyzických a psychických příznaku trvalo 14 dní.  Další tři týdny mi trvalo, než se 

vše začalo lepšit, byla jsem z toho všeho prostě „mimo“. 

Další absťák byl po sedmi měsících, zažívala jsem velké propady nálad. Fyzické 

to již nebylo. Během hodiny se mi změnila nálada, měla jsem pocity beznaděje,  

a už během půl hodiny jsem byla zas naprosto v „pohodě“. Největší intenzita 

těchto stavů byla zhruba týden, celkově než se to zcela urovnalo to trvalo něco 

přes měsíc. Po konzultaci mi lékaři řekli, že je to nejpravděpodobněji fáze 

posledního vyabsitnovaní, že tělo se již dočišťuje. V komunitě jsem první 

člověk, který tam přišel po detoxu z Vendalu.  

 

Víš, co bylo spouštěčem toho absťáku? Zjišťovali jste to? 

Nevím,  pravděpodobně obyčejná chřipka. Dva dny předtím mě pobolívalo 

v krku. Probírali jsme to, ale kromě té klasické chřipky se u mě nic nedělo.  

 

Srovnání s heroinem. 

Znám z vlastní zkušenosti vyabstinování z heroinu. Nebylo to takové, bylo to 

vždy zhruba na týden a pak už většinou v pohodě, nestalo se mi, že by se mi to 

vrátilo v takové míře jako u Vendalu.… 

Áčka na Vendalu jsou daleko horší. Nejhorší je hlavně to, že se áčka vrací 

nebývale silně. Když jsme se bavili s lékaři o tom, co vypozorovali , říkali, že u 

heroinu nebo i u jiné drogy si tělo řekne, kdy má dost. U Vendalu je hrozně 

jednoduchý se předávkovat, také jsem díky tomu zpětně zjistila, že ta dávka, 

kterou jsem si dávala, byla na hranici předávkování.  Předávkování by mohlo 

skončit smrtí stejně jako u jiné drogy. Reakce těla na Vendal nemusí přijít hned, 

Buďte k sobě něžní. Netrapte se. Mějte se sebou při učení nových 

myšlenkových pochodů trpělivost. Chovejte se sami k sobě jako k milované 

osobě.  
 



ale může se projevit třeba až za půl hodiny až hodinu od užití. Může dojít ke 

kolapsu ledvin, jater nebo srdce. Kdyby se Vendal užíval tak, jak je určen, 

tedy per os (ústně), tak se lék uvolňuje pomalu a nezasahuje to tělo tak, jako 

když se poruší předepsané užití a užívá se jehlou – je to droga na bázi 

morfinu. Ostatní látky, které jsou součástí Vendalu, velmi poškozují právě 

již zmiňovaná játra a ledviny. Jsem ráda, že u mě to naštěstí stav jater 

nezhoršilo. Pokud ale máte žloutenku typu C, je užívání Vendalu velká 

komplikace, pokud byste se chtěli léčit. Vendal obsahuje látky, které se 

neslučují s léčbou interferonem (lék podávaný při léčbě žloutenky C). 

 

Jak se máš v komunitě? 

Mám se skvěle…Nebylo to ale jednoduchý.. No, ono vůbec rozhodnout se 

pro není lehký pro nikoho…Po nástupu je důležité přijmout léčebnu nebo 

komunitu a změny na sobě, které k tomuto procesu patří. Není to lehké, ale 

pokud tam člověk vydrží, tak je to super a výsledky se dostavují. Osobně si 

myslím, že pro člověka, který užívá déle a chce začít jinak, tak je potřeba 

projít komunitou.  

 

Klientům a pracovníkům 

 

Klientům vzkazuji  asi to, ať si každý fakt dobře rozmyslí, jestli chce být na 

Vendalu. Podle mě je to nejhorší co může být …Být vámi, tak se na to 

vykašlu!!!! 

Pracovníkům KC a Streetům děkuji za vše, nebýt KC, do léčby bych asi 

nešla. Moc si cením práce, kterou dělají, a tímto všechny pracovníky také 

zdravím .-) 

 

                                                                          Děkujeme za rozhovor! 
 
 
 
 
 

 

 

Kristen Pfaff - 16. června 1994 

Předávkování heroinem. 

Baskytaristka Hole. 

 

Gary Thain - 8. prosince 1975  

Předávkování drogami. 

Původně baskytarista Uriah Heep. 

 

Les Harvey - 2. května 1972  

Zabit elektrickým proudem z mikrofonu. 

Kytarista Stone the Crows. 

 

Ron "Pigpen" McKernan - 8. března 1973  

Vnitřní krvácení způsobené alkoholismem.  

Zakládající člen a hráč na klávesy Grateful Dead. 

 

Sean Patrick McCabe - 28. srpna 2000  

Zadušen zvratky následkem opilosti. 

Zpěvák Ink & Dagger 

. 

Jeremy Michael Ward - 25. května 2003  

Předávkování heroinem. 

Zvukař The Mars Volta a De Facto. 

 

Bryan Ottoson - 19. dubna 2005  

Předávkování heroinem. 

Kytarista American Head Charge. 

 

Amy Winehouse - 23. července 2011  

Otrava alkoholem. 

Zpěvačka. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brian Jones - 3. července 1969  

Utopil se v bazénu.  

The Rolling Stones zakladatel a sólový kytarista / multiinstrumentalista. 

 

Jimi Hendrix - 18. září 1970 

Zadusil se zvratky po předávkování prášky na spaní.  

Průkopník hry na elektrofonickou kytaru, zpěvák a skladatel písní. 

 

Janis Joplin - 4. října 1970  

Zřejmě předávkování heroinem. 

Frontmanka a skladatelka písní skupin Big Brother and The Holding Company, The 

Kozmic Blues Band a Full Tilt Boogie Band. 

 

Jim Morrison - 3. července 1971  

Oficiální příčinou smrti je "srdeční selhání ", avšak jelikož nebyla provedena pitva, 

zůstává skutečná příčina smrti záhadou. 

Básník, textař, frontman, skladatel písní a videorežisér skupiny The Doors. 

 

Kurt Cobain - asi 5. dubna 1994  

Ačkoli o příčině jeho smrti se často spekulovalo, oficiální verze zní: prostřelení hlavy 

brokovnicí způsobené vlastním přičiněním. 

Frontman, kytarista a skladatel písní skupiny Nirvana. 

 

Alan Wilson zvaný "Blind Owl" (Slepá sova) - 3. září 1970 

Předávkování barbituráty, snad sebevražda. . 

Vedoucí, zpěvák a hlavní skladatel skupiny Canned Heat 
 

V rámci výměnného programu stříkačky značky „Braun“ opět zdarma 
 
 

Vážení klienti výměnného programu. Od listopadu 2013 do dokud to půjde mají 

služby v Preventu (street, káčka ČB, ST, PT) opět stříkačky Braun bez poplatku.  

 

Jak to teď vypadá?  

Když přijdeš klasicky na výměnu, získáš tolik stříkaček Braun, kolik jsi 

odevzdal/a do konťáku použitých stříkaček.  

Občas se stává, že potřebujete i nějaké jehly na dluh (pro kamarády, na 

víkend…). To si řeší každá služba sama, stejné je jen to, že na dluh dávají 

všichni stříkačky BD (ty, co byly zadarmo).  
 
 
 
 

 

Změna otevírací doby na káčku ve Strakonicích a v Prachaticích  

                                            – od 1. 1. 2014. 

Dosud bylo KC otevřeno každý den od deseti, kromě pátku, kdy probíhala 

porada týmu. Z organizačních důvodů, a proto, že pátky jsou poměrně 

vyhledávaným dnem pro návštěvu KC, jsme přesunuli páteční porady na úterý.  

V Prachaticích došlo i k posunu času, kdy je možné využít ve čtvrtek kontaktní 

místnost. Víc řekne aktuální tabulka s otvírací dobou (změny jsou barevně 

označeny): 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                               Ve 27. vydání SM představujeme: 

                                            

                                                   KLUB 27 

 

Jako 27 Club (Klub 27), někdy též Forever 27 Club (Klub navždy 27), je mezi 

fanoušky označována skupina vlivných rockových a bluesových hudebníků, jejichž 

život skončil neočekávaně v sedmadvaceti letech. Příčiny jejich úmrtí byly  

v některých případech poněkud záhadné. Dalším pojítkem mezi členy klubu bylo 

časté užívání drog, které bylo se všemi úmrtími více či méně spojeno. 

 

Drazí čtenáři, přejeme Vám mnoho dožitých let (rozhodně víc, než 27) a život bez 

nemocí. A když s nemocí, tak vyléčenou nebo léčenou. Nechceme totiž rozšiřovat 

řady tohodle smutnýho klubu… 
 

Doufáme, že si na nové časy brzy zvyknete a budou Vám, stejně jako nám, 

vyhovovat více. 

Tým KCP Prachatice + Strakonice 

 



    Neplatíš alimenty? – Přijdeš o řidičák!  
 

Od začátku roku 2013 může být neplatičům výživného, kterým soud 

nařídil exekuci, soudním rozhodnutím odebrán řidičský průkaz. 

V případě, že má dotyčný příjmy, dluh na výživném se zaplatí z nich. 

Pokud ale žádné prokazatelné příjmy nemá, může mu být odebrán 

právě řidičský průkaz. Nelze však odebrat řidičský průkaz osobě, 

která auto potřebuje ke své práci (jedná se zejména o řidiče 

z povolání) a v případě, že se jedná o neplacení alimentů na dítě, 

které je starší 18 let. 

 

Jak odebrání řidičského průkazu probíhá? 

- Dlužníkovi přijde výzva od soudu, na základě které musí 

odevzdat řidičský průkaz na obecní úřad. V případě, že 

neodevzdá řidičský průkaz a bude nadále řídit, hrozí mu 

pokuta a zákaz řízení až na jeden rok.  

- K vrácení řidičského průkazu dojde tehdy, pokud dlužník 

uhradí celou dlužnou částku. 

- Po uhrazení dlužné částky bude o vydání rozhodovat opět 

soud, případně exekutor. Může tedy trvat i několik týdnů než 

dojde k navrácení řidičského průkazu. 

-  Při vrácení řidičského průkazu kvůli alimentům se již nemusí 

znovu skládat řidičské zkoušky.  

V případě návrhu na odebrání řidičského průkazu bude tento záznam 

uveden v registru řidičů. Policie ČR tak má např. při silniční kontrole 

volnou cestu k informacím o Vašem pozastaveném řidičském 

oprávnění.  

Pokud byste na situaci chtěli vyzrát a v době pozastavení oprávnění si 

udělat řidičák nový, tak vězte, že během této doby nebude možné 

Vám ho vydat.  

K alimentům obecně: 

Vyživovací povinnost má každý rodič ke všem svým dětem, bez ohledu 

na to, zda byli rodiče sezdáni či nikoli. Alimenty na dítě musí platit i 

rodič, který se s dítětem nevídá, dokonce i v případě, kdy soud zakáže 

rodiči styk s dítětem. Je třeba si uvědomit, že peníze jsou určeny pro dítě, 

nikoli pro druhého rodiče.  

 

Pokud rodič alimenty neplatí čtyři po sobě jdoucí měsíce, může na něj 

druhý partner podat trestní oznámení za zanedbání povinné výživy dítěte. 

Výživné na dítě lze po neplatícím partnerovi vymáhat nejen soudní 

cestou, ale i prostřednictvím soudního exekutora.  
 
 
        LAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


