
    

 

 

 

 

 

 

 
             

 



 

 

 

Vážení čtenáři, 

po delší odmlce vychází 29. vydání časopisu SM. Toto číslo je věnované zejména příspěvkům našich 

čtenářů, se kterými se můžete na následujících stránkách seznámit. Od čtenářů otiskujeme vlastní 

příběhy, rozhovory, poezii, kresby i náčrty. Děkujeme za ně.    

SM vychází na přelomu léta a podzimu 2014. Rok to je zatím pestrý. Od 1. ledna začal platit nový 

občanský zákoník a s ním přišla i změna řady zákonů. Ve stejném měsíci byla jmenována vláda 

Bohuslava Sobotky. 7. února byly zahájeny olympijské hry v Soči.  6. března došlo k připojení Krymu 

k Rusku. 13. dubna byl jmenován nový policejní prezident Tomáš Tuhý. 12. června začalo 

20. mistrovství světa ve fotbale. Konalo se v Brazílii. Vítězem se zaslouženě stali Němci. 21. července 

byla vybrána nová česká eurokomisařka. 8. září britský princ a jeho manželka Kate přiznali, že čekají 

další dítě. 18.9. hlasovali Skoti v referendu, jestli se osamostatní od Anglie, a rozhodli se zůstat 

v jedné zemi.  

Krom toho propukla epidemie eboly v Africe.  Médii proběhlo varování o neustálém růstu nakažených 

virem HIV v České republice a v jižních Čechách jsme zaznamenali nárůst lidí, kteří se léčí (nebo by 

se měli léčit) z bakteriálního onemocnění, ze syfilisu. Proto se syfilisu budeme také věnovat. 

A do toho všeho jsme zase o trochu starší, o mnoho zkušenější a dál na cestě, po které každý z nás 

šlape.   

Přejeme vám klidné prožití konce pestrého roku 2014. Pokud se vám bude hodit některá ze služeb, 

které sociální služby nabízejí, neváhejte ji využít. Občas umí být užitečné.  

S úctou 

                                                                                      redakce SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Téma streetmagazinu: V hlavní roli: čtenáři Streetmagazinu 

Jsme rádi, že můžeme na následujících stránkách uvést práci Vás, našich čtenářů. Bohužel jsme 

nestihli některé příspěvky získat včas, abychom je mohli vytisknout, není ale třeba zoufat. Stále je 

můžete odevzdat kterémukoliv streetu nebo na káčku a příspěvek se pak objeví v některém z dalších 

vydání. (Příspěvek můžeme nascanovat a originál vrátit.)  

A jak má příspěvek vypadat?  

- z důvodu zachování vaší anonymity můžeme zveřejnit jen přezdívku nebo křestní jméno autora 

- žádné návody na výrobu drog, zbytečné vulgarismy a reklamu na drogy  

- zbytek je na domluvě a vaší fantazii 

- příspěvky nikterak neupravujeme ani neopravujeme – otiskujeme je přesně tak, jak jsme je od vás 

získali 

 

Těšíme se na vaše příspěvky! 

 

A pokud vás zajímají informace a dobré rady, doporučujeme navštívit stránku: edekontaminace.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baví vás fetovat? No tak fetujte! 

A nezdržujte se čtením těchto řádků. Také já jsem to dělal. Celé roky. Vlastně skoro celý svůj život. 

Nejsem na to ale nijak pyšný. Opravdu není čím se chlubit. Jestliže patříte mezi „pokročilé“ v tomto 

oboru, pak jistě víte, o čem mluvím. (Obor „fetování na plný úvazek“, se spoustou přesčasů, 

pravidelnými nočními směnami a bez jediného dne dovolené po celé roky.) Patříte-li mezi 

„začátečníky“, tedy jestliže berete teprve prvních pár let a život na drogách vám připadá zajímavý, 

vzrušující a báječný, pak vás stejně nikdo a nic na světě od tohoto způsobu života neodradí. Teprve 

časem zjistíte, že past zaklapla a cesta zpět neexistuje. No dobrá, existuje, ale… je strašně těžké jí najít 

a vydat se po ní. Někdy je to dokonce tak těžké, že i umřít je jednodušší. To zní sice nadneseně, ale je 

to tak – velmi dobře vím, o čem mluvím. 

Léto na makovém poli 

Bavme se o něčem veselejším: Vzpomněl jsem si na rok 2012, který jsem skoro z poloviny strávil na 

makovém poli. Připadá vám to nemožné? Že jste ještě takhle dlouhou opiovou sezónu nezažili? No to 

máte jistě pravdu. Ale na drogách není nic nemožné. Pod stan uprostřed makového pole jsem se 

nastěhoval někdy na přelomu června a července. Makovičky byly ještě úplně malé. Vlastně to vůbec 

nebyly ještě žádné makovice, jenom takové mrňavé zelené rostlinky (dlouhé týdny před květem) – no, 

sám bych asi vůbec nepoznal, že se jedná o papaverinumsomniferum alba (mák setý bílý). Bylo 

zapotřebí odříznout stonek a do stříkačky opatrně nabrat každou malinkou kapičku opiové šťávy, která 

na řezu vyprýštila. To bylo úmorné… několikahodinová šichta před každou aplikací. Naštěstí to 

netrvalo dlouho: sluníčko svítilo, rostlinky rostly a opiové šťávy přibývalo. Zanedlouho se objevily 

charakteristické makovičky, malinké, zelené a hlavně každým dnem se zvětšující. Teď už nebylo 

zapotřebí řezat stonky… – Ale co vám tady budu sakra povídat, vždyť tohle asi každý zná! … Měli 

jsme tam takové malé stanové městečko. Pokud si dobře vzpomínám, stálo tam asi deset stanů a 

samozřejmě někteří obyvatelé této malé „narkokolonie“ bydleli v improvizovaných přístřešcích nebo 

leželi jen zabaleni ve spacáku nebo v nějaké dece. Když je krásné teplé léto (a to opravdu bylo) a 

opiová šťáva z nařezaných nezralých makovic teče proudem (a to opravdu tekla), tak se to samozřejmě 

dá. 

Podzim na makovém poli 

Podzim byl pořád ještě fajn. Vyschlé a chrastící makovice už sice zemědělci sklidili, ale my jsme si 

naštěstí udělali již dopředu slušnou zásobu. Říkám „dopředu“, ale víte, jak to na drogách chodí. Takže 

si dokážete představit, jak jsme tam urputně pobíhali mezi projíždějícími kombajny a rvali do pytlů 

vše, co nám přišlo pod ruku. Kolik jsme toho nasbírali? Nevím, možná tak deset velkých pytlů 

(uschlých makovic) dohromady. Pořád ještě to byla doba, kdy bylo k mání více drog (teď už hovoříme 

o čaji z uschlých makovic, zbavených zrníček máku), než jídla. Na poli už nás zůstalo méně, takové to 

„tvrdé jádro“. Někteří odjeli na ještě nesklizená pole, jiní ke svému životu potřebovali injekční 

aplikaci drog natolik, že raději přešli buď na (drahý) heroin, nebo (častěji) na „subáče“ (buprenorfin). 

Zima na makovém poli 

Jak jinak by se měl jmenovat tenhle odstaveček… Jenomže to už by nebylo vůbec veselé a zábavné 

povídání, protože trávit zimu ve stanu uprostřed zmrzlého (dávno už ne makového) pole ve stanu 

zpola zapadaném sněhem, to může jenom idiot… Anebo člověk, který opravdu nemá vůbec kam jít. 

Zbylo nás tam pár takových. Bylo to docela utrpení šlapat každý den přes to zasněžené (anebo 
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rozbahněné – to když se náhodou oteplilo) pole směrem k vymrzlému stanu a vlhkým spacákům. 

Někdy jsem měl pocit, že jsem zmrzlý úplně na kost. A že už mě nezahřejí ani žádné drogy, ani 

alkohol v libovolném množství. Kdo tohle tak či onak zažil, ten ví, o čem mluvím. A ti, kdo to 

nezažili… ti ať jsou kurva rádi, že to nezažili. Není o co stát. 

Streetworkeři z „káčka“ 

Streetworkeři z K–centra pražského SANANIMU mají v mém vyprávění svoji roli, takže už je myslím 

na čase, abych je uvedl na scénu. Ne tedy, že by v zimních chumelenicích chodili za naší partičkou 

zoufalců na pole. Ale to jim nemám za zlé, oni samozřejmě vůbec netušili, že tam ještě stále někdo 

žije. To nevěděl skoro nikdo, což byla vlastně jedna z velmi mála výhod, protože nám ty naše dva 

nebo tři zbylé stany nikdo nevykradl. Ne tedy, že bychom v nich měli něco zvlášť cenného, ale na 

druhou stranu to, co jsme tam měli, bylo vůbec vše, co nám na tomhle světě patřilo. 

Vraťme se o pár měsíců zpět… 

Říkal jsem, že v zimě už k nám „streeťáci“ nechodili. Ale v létě a ještě na podzim u nás byli velmi 

častými hosty. Jak by také ne, spotřeba injekčních stříkaček v našem malém stanovém městečku byla 

skutečně enormní. A nejenom injekčních stříkaček, například lihové polštářky se po zapálení ideálně 

hodí k vaření a acetylaci surového opia. Krátce řečeno, „streeťáci“ se u nás vždy zbavili všeho, co s 

sebou přinesli: od inzulínek, nasazovaček, vaty, přes náplasti, obvazy, prezervativy… až po poslední 

číslo časopisu Dekontaminace, který pražský Sananim vydává. A právě o tomhle časáku se teď chci 

zmínit. 

Dekontaminace? 

Ano, Dekontaminace se ten časopísek jmenuje. Dekontaminace je pražskou obdobou 

českobudějovického časopisu StreetWork, který právě teď čtete. Její vydavatelé na ní mají určitě 

podstatně více peněz, než budějovický Prevent, což je samozřejmě znát. Vychází častěji, ve větším 

nákladu a je vytištěná na lepším papíru. Vím to, protože jsem nejedno číslo Dekontaminace prolistoval 

a sem tam si něco i přečetl, když mě to zaujalo. Jako ostatně skoro každý na tom poli. Během toho 

dlouhého léta a podzimu se častokrát stalo, že člověk neměl co číst nebo co jiného dělat, tak se jen tak 

válel na sluníčku … a třeba si listoval v Dekontaminaci. 

Proč o tom všem píšu? 

Teď to začíná být zajímavé, takže jestli jste dočetli až sem, zkuste vydržet až do konce. Už to nebude 

dlouho trvat. Prostě jsem si v jednom tom článku četl o různých léčebnách drogových závislostí a o 

terapeutických komunitách. Docela mě to zaujalo, protože jsem nikdy v žádném takovém zařízení 

nebyl (a ani jsem se tam v době, kdy jsem ten článek četl, nechystal). Přiznám se, že mi ten text 

nepřišel moc přesvědčivý. Vlastně mě asi napadlo, že po jeho přečtení bych se do žádného léčebného 

zařízení zrovna nehrnul. Ale také jsem si řekl, že to možná není chyba těch léčeben či komunit, ale 

spíše toho, kdo o nich psal. Nic naplat, feťáci se na svět dívají trošku jinýma očima. Řeknu to ještě 

jinak: člověk může psát jenom o tom, co opravdu zná, čemu rozumí… anebo o tom, co sám prožil. Od 

lékaře či zdravotníka si se zájmem přečtu třeba článek o abscesech (či jiných zdravotních 

komplikacích), předpokládám totiž, že o nich bude vědět víc než já.  A teď si představte někoho, kdo 

ráno přijede do léčebny, jako host se zúčastní (části) denního programu a večer potom zase odjede 

domů. S pár fotkami a popsanou stránkou v notýsku. A druhý den napíše článek do Dekontaminace o 

tom, že léčebny se nemusíme bát. Že je to tam super. Sice přísný režim, ale na druhé straně zase 

spousta legrace. Věřili byste mu? 



 

Ale… (vždycky je zde nějaké „ale“) 

Ale přesto jsem si i z toho článku v Dekontaminaci něco zapamatoval. Něco už jsem také zaslechl 

dříve. A něco jsem si prostě dal sám dohromady. Občas jsem uvažoval nad svojí budoucností. A ta 

možnost (spojená s pobytem v nějakém léčebném zařízení) v mé hlavě už prostě byla. Napřed jenom 

jako „úplně poslední možnost, kdyby všechno ostatní selhalo“. Pak už to byla jedna z možností. 

Nakonec jsem pomalu ale jistě dospěl k přesvědčení, že je to vlastně jediná možnost, jak se pokusit ze 

střípků svého života slepit něco smysluplného. I když jsem se ve svém životě mnohokrát mýlil, tak v 

tomhle bodě jsem měl naprostou pravdu. 

„Bolí“ pobyt v léčebně? 

Skončili jsme u toho, že jsem se rozhodl jít do nějaké léčebny závislostí. Říkal jsem si, že to určitě 

bude „bolet“, ale že to musím vydržet. Skutečnost ale byla jiná, než má očekávání. Lepší. Daleko 

lepší! Nebolí to. Právě naopak. Líbilo se mi tam! Důkazem mých slov je i to, že předtím, než mi 

pětiměsíční léčba skončila, požádal jsem terapeutický tým o její prodloužení na maximální délku, 

která je v Červeném Dvoře vůbec možná, tj. na šest měsíců. Připadá vám to neuvěřitelné? Věřte mi, že 

i mně to přišlo neuvěřitelné. Abychom si správně rozuměli: já neříkám, že se komukoliv jinému bude 

v léčebně líbit stejně, jako se tam líbilo mně. Ale za pokus to stojí. Ostatně odejít člověk může 

kdykoliv. V kteroukoliv hodinu kteréhokoliv dne. A opravdu někteří odcházejí. Ale mnozí jiní léčbu 

dokončí a třeba i pociťují lítost, že už musí z toho příjemného a bezpečného místa odejít. Ne nadarmo 

někdo komunitu nazval „suchým a teplým místem, kam se lze schovat před deštěm a nepohodou“. Já 

jsem se tam cítil prostě „doma“. Což je z úst bezdomovce slušné ohodnocení. 

„Baví vás fetovat? No tak fetujte!“ 

Tomu názvu nelze nic vytknout: už jenom proto, že každý člověk dělá to, co ho baví, vzrušuje a 

uspokojuje. I když mu všichni okolo říkají, že je to hloupé, nebezpečné a škodlivé. Dokonce i když už 

si on sám uvědomuje, jak moc je to hloupé, nebezpečné a škodlivé. „Baví vás fetovat? No tak fetujte!“ 

Protože nic jiného vám ani nezbývá. 

„A nezdržujte se čtením těchto řádků…“ 

Podívejme! Ten, kdo dočetl až sem, zjevně neposlechl mé doporučení hned na začátku článku. Možná 

je to proto, že my feťáci děláme většinou pravý opak toho, co se po nás chce. Anebo že by tě už ten 

zasraný život na drogách opravdu nebavil? Chceš z toho vypadnout, jen nevíš jak? Anebo se v tobě 

tenhle pocit zatím jenom rodí a potřebuješ ještě nějaký čas k tomu, aby v tobě uzrálo rozhodnutí 

pokusit se vzít svůj život opět do vlastních rukou? OK, nech ten pocit uzrát. Svým způsobem je 

zapotřebí klesnout co nejhlouběji, aby si člověk opravdu s jistotou mohl říci: „Tak tohle už ne.“ Pak 

zbývá buď umřít, anebo se pokusit o změnu. To druhé mi připadá lepší. 

Odměna na závěr 

Pro mě je odměnou, jestliže někdo tento můj článek dočetl až do konce. I kdyby takových lidí bylo jen 

pár, nepsal jsem ho zbytečně. 

S vaší odměnou je to trošku složitější, ale nebojte: také tady je. Akorát je trochu ukryta, taková 

„perlička na dně“. Zkuste si zapamatovat, že je tady vždy šance z toho začarovaného kruhu závislosti 

vystoupit. Když se to podařilo mně, může to dokázat i kdokoliv jiný. A že na to sami nemáte? 



Samozřejmě, že nemáte! Ale s tím se počítá. Naštěstí jsou tady zařízení jako léčebna v Červeném 

Dvoře, kde udělají vše pro to, aby vám pomohli. Nelžu – nemám proč. A nepřeháním, vše o čem zde 

mluvím, jsem zažil na vlastní kůži. 

Takže vaše odměna může spočívat třeba v tom, že až jednou budete úplně na dně (a to se dříve či 

později opravdu může stát), tak si třeba vzpomenete na tenhle můj článek. A na naději v něm 

obsaženou. A na překvapivé tvrzení, že v léčebně nebo v terapeutické komunitě to může být natolik 

fajn, že se člověku vůbec nechce ji opustit. 

Pak stačí zajít za kýmkoliv z Preventu (oslovit kohokoliv ze street-workerů) a oni už vám ve všem 

poradí a pomohou. A nezapomeňte: čekací doba na přijetí třeba do Červeného Dvora může být dva až 

tři měsíce, tak přemýšlejte trošku dopředu.  

V téhle hře hrajete o svůj život. Tak ji zkuste hrát co nejlépe. 

Viktor 
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Rozhovor na doléčovacím centru 

- Kam se vrátím po léčbě, když jsem přišel z ulice? O čem je vlastně ten doléčovák? 

Pavla: 

Po ukončení doléčování mám v plánu jít určitě do nějakého nájmu. Běhempobytu na DC Prevent si 

chci najít práci a začít si šetřit na kauce nanájem. V této době si chci založit stavební spoření. Zároveň 

se začnupoohlížet po nějakém vhodném podnájmu, možná po nějakém spolubydlení. To sebude 

odvíjet dle toho, jaké platové ohodnocení budu v nové prácimít. Postupem času bych si chtěla dodělat 

vzdělání-maturitu, popř. studovatještě dál. Po nalezení stabilního zaměstnání začnu uvažovat o 

vlastnímbydlení. Moje ideální vize je nějaka malá chatička nebo domeček s pozemkemza nízkou 

pořizovací cenu někde na okraji města, kterou bych během svéhoživota přestavěla, dostavěla, rozšířila 

či jinak upravila k obrazu svému. Všeale záleží jen a pouze na zaměstnání-na penězích. 

Veronika: 

Moje představa o naší budoucnosti po pobytu stráveném tady na doléčovacím centru.Byla bych 

štastná,když nám vyjde bydlení v některém ze sociálních bytů.Co se týče sociálních bytů, mám z nich 

velký respekt už kvůli společnosti,která tyto byty obývá.Mám v plánu se zúčastňovat dlouhodobě 

divadla s lidmi s postižením,které jsem začala nedávno navštěvovat. Baví mě to a navíc tam se mnou 

může být malý syn, který už objevuje svět, Jako máma nechci,aby mě něco uniklo. Také se těšíme na 

nového tatínka, který je zatím v nedohlednu. Na DC samozřejmě nezanevřemea budeme chodit 

pravidelně rádi na návštěvy. 

Pracovník doléčovacího centra dodává: K odpovědi na otázku, co dál, až skončím na doléčování, je 

nejprve dobré mít představu, co znamená doléčování a jak takový doléčovák s chráněným bydlením 

funguje. Ve zkratce se dá říci, že je to zařízení, do kterého mohou jít uživatelé hned potom, co ukončí 

léčbu v komunitě nebo v léčebně, a které jim pomůže se znovu dostat do života. Doléčovák má 

většinou nějaké ubytování, kde je možné několik měsíců bydlet. Součástí pobytu je také režim a 

terapie, ale již ne tak intenzivně jako v léčbě. Lidé si zde musí najít práci a platí doléčovacímu centru 

nájem, tak jako v běžném životě. Léčba klienta do jisté míry chrání a ten se často po příchodu do 

doléčovacího centra musí vyrovnat s potížemi, které mu přinesl předchozí život. Musí splácet své 

dluhy, je na něj uvalena exekuce nebo si vyřizuje osobní bankrot. Musí si najít legální zaměstnání a 

vydržet v něm, často mu v tom brání trestní rejstřík, mezery v životopisu nebo to, že nemá z prací 

zkušenost. Časté jsou také zdravotní potíže – docházet na interferon, nechat si opravit zuby a podobně. 

Otázkou často bývá, jak vystupovat, co o sobě říkat a jak se vyrovnat se svou minulostí. Překážek je 

celá řada, ale to, že klient zvládl předchozí léčbu a rozhodl se pro doléčování, ho posiluje a zvládá je 

překonat.  

Více než polovina lidí, kteří doléčováním projdou, je úspěšných. Hlavním cílem je samostatnost a 

soběstačnost klienta, abstinence, trávení volného času a zaměstnání. Práci si klient musí najít do 

měsíce a většinou se to podaří, pak je možné se věnovat tomu ostatnímu. V ideálním případě tedy 

klient z doléčování odchází s tím, že má stabilní zaměstnání, řeší své dluhy, je samostatný, aktivně 

tráví volný čas a má představu o své budoucnosti. Odchodu do vlastního bydlení věnujeme poslední 

měsíc pobytu, klient by měl mít představu, kam a s kým jde, měl by mít našetřeno na kauci, měl by si 

včas podat inzerát či si zařídit sociální bydlení. Se vším pomáháme, ale aktivita je hlavně na něm 

samém. Nejčastěji chodí klienti bydlet po dvou do podnájmu, to je cenově přijatelné. Pokud má někdo 

dostatečný příjem a je bez dluhů, tak jde bydlet sám. Matkám s dětmi pomáháme zprostředkovat 

sociální bydlení, ale ne vždy se to podaří. Zde je nutné počítat s podporou státu. Klienti by se 

vzhledem k prostředí měli vyhnout ubytovnám, což často sami vědí. Vlastní bydlení je přesto krokem 

do neznáma, a proto k nám i tito klienti mohou ještě dva měsíce docházet. Ti, kteří se v doléčování 

nenaučili trávit volný čas tak, aby byl pro ně zábavou, si pak často stěžují na samotu, která je vede 

k chutím. Vědět co mě baví a kam chci svůj život směřovat je tedy velmi důležité.   



 

 

 

 

 

Zrcadlo zrcadlo 

Kdo jest ten 

Kdo tu teď stojí 

To není odraz duše mojí 

To není má tvář 

Tato prázdný výraz 

A rozzlobení má 

 

Autor je Honza. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    L. (vyšlo v SM 13) 

Slunce vychází 

a sovy jdou spát 

já pláču sama 

i když měla bych se 

smát. 

Dnes v noci jsi odešel 

nikdy jsi mne neměl rád 

ale já tě miluju 

tak jak se mohu smát? 

Zabouchnul jsi dveře 

a odešel pryč 

jako když přes srdce 

šlehá mne bič. 

Zabouchnuls dveře 

M.(vyšlo v SM 17)                                          a odešel ven 

já marně doufám 

jen, že to byl sen. 

 

Autorkou je Simona. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  P. (vyšlo v SM 15) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jihočeský streetworkPrevent 

- Máme novou kolegyni Mgr. Markétu Skálovou. 

- Streeti mají nové černé fotobrašny a slušivé vojenské batohy.  

Pro snadné rozpoznání jsou stále označeny logem Preventu.  

- Jezdíme na sídliště Máj v Českých Budějovicích. A to každý čtvrtek. Víc na tel.: 775 627 512 

 

Kontaktní centraPrevent Prachatice a Strakonice 

- Naše KC opouští pracovnice Mgr. Michaela Nenadálová.  Odchází na jinou pracovní pozici do TK 

Karlov. Přejeme jí hodně štěstí! 

 - Zároveň na KC přichází nová pracovnice Bc. Pavlína Slavíčková. 

- Vzhledem k narůstajícímu počtu nalezených pohozených injekčních stříkaček vás prosíme o 

pečlivější  hlídánísvého materiálu. Ve Strakonicích můžete v případě, že není otevřené KC, vhodit 

použité injekční stříkačky do plechové schránky vedle automatu. Brzy po vhození budou injekční 

stříkačky bezpečně zlikvidovány. Stříkačka vyhozená v lese nebo v odpadkovém koši není bezpečně 

zlikvidovaná! 

 

Substituční centrum Prevent 

- Substituční centrum má volné kapacity pro přijetí nových klientů. Přemýšlíte o substituci z opiátů? 

Nebojte se zeptat. Tel: +420 387 730 459 

 

Doléčovací centrum Prevent 

- Informuje o návratu na původní kapacitu lůžkového programu - tedy 11 klientů. Program pro matky 

s dětmi byl prodloužen na 12 měsíců. 

 

Adiktologická poradna Prevent 

- Poradna připomíná, že sídlí od minulého roku na Poliklinice Vltava, ul. Františka  Ondříčka 2, ČB. 

„Můžete se k nám objednat telefonicky (725 708 078) nebo za námi zajít od pondělí do čtvrtka od 9 do 

17 hodin, pátky jsou pak vyhrazeny pro objednané klienty. Pro získání více informací o nás mrkněte 

na dp.os-prevent.cz Váš tým APP, Tomáš, Martina a Nikola.“ 

 

Kontaktní centrum Prevent České Budějovice 

Informuje: pracovní a otvírací doba je pořád stejná, od května je tu Michaela Rokosová za Tomáše 

Huba. To je asi v kostičce všechno. Těšíme se na vaši návštěvu. 



SYFILIS – pár praktických věcí, které by měl každý (nejen)  

Jihočech znát  

 

Za poslední dva roky roste počet nemocných syfilisem, a to zejména v okrese Prachatice. A protože je 

naše kotlina malá a ne každý zachovává úplnou celoživotní sexuální věrnost jen jednomu partnerovi, 

varujeme všechny: „Pozor na syfilis! Když se neléčí, jde o život!“ 

Co je syfilis? 

Jedná se o infekční pohlavně přenosné onemocnění, způsobené bakterií. V neléčené formě probíhá ve 

třech stadiích, v posledním z nich vznikají vážná poškození organismu, která jsou nevratná a mohou 

vést k smrti. Inkubační doba choroby se pohybuje v rozmezí 10 - 90 dnů, nejčastěji 3 týdny.  

Jak se nemoc přenáší? 

Nejčastěji při sexu. Pohlavní, orální i anální styk. Možný je přenos přes nesterilní injekční stříkačku. 

Velký pozor by si měl dát každý, kdo střídá sexuální partnery nebo se živí prostitucí, je 

v nejrizikovější skupině. 

Nejlepší prevence před syfilisem? 

Nejúčinnější prevencí je věrnost partnerovi, odpovědné sexuální chování, tzn. bezpečný sex s použitím 

kondomu, který při správném použití snižuje riziko přenosu na minimum. Na druhou stranu v případě, 

že jsou infekční ložiska mimo oblast krytou kondomem, nemůže ani ten nemoci zabránit.Proto je třeba 

být pozorný/á na své tělo a v případě podezření navštívit kožního lékaře nebo se přijít poradit k nám a 

nechat si udělat testy na syfilis (viz odkazy na konci článku). 

Jak zjistím, jestli mám syfilis? 

V každém ze tří stádií se nemoc projevuje jinak.  

Prvním příznakem nemoci je vznik rudého tvrdého nebolestivého vředu, který se objeví asi za 3 týdny 

od sexuálního styku v místech, kde bakterie pronikla do organismu (9 až 90 dnů). Před vředem bývá 

místo postižené ohraničenou vyrážkou.  Z vředu po zmáčknutí vytéká čirá tekutina. O několik dní 

později zpravidla dojde ke zduření lymfatických uzlin (pokud je místem průniku genitál, jde o tříselné 

mízní uzliny, pokud jde o ústa, zvětší se krční uzliny). Uzliny jsou zvětšené většinou jen na jedné 

straně. Vřed během měsíce až 6 týdnů spontánně vymizí. Pozor! Vřed může být i bolestivý, a pokud 

dojde k průniku bakterie do močové trubice, není vidět vřed, ale nemoc se projevuje výtokem.  

V druhé fázi infekce postupuje mízní cestou do uzlin a šíří se do celého těla (3- 12 týden od nákazy). 

Náhle se objevuje vyrážka, která bývá v oblasti trupu a v ústech. Vyrážka může mít různý průběh, 

většinou je ohraničená a nesvědí. Pokud se vyrážka objeví ve vlasech, může dojít k jejich vypadávání. 

Opět dochází ke zduření mízních uzlin. V ústech se tvoří bílé plošky, které jsou také nakažlivé. Může 

dojít i k problémům při polykání. Tyto příznaky se po odeznění mohou znovu objevit a několikrát 

zopakovat. Často jsou projevy syfilidy v této fázi provázeny vysokými horečkami a jakoby 

chřipkovými stavy. Pro toto období jsou typické další kožní příznaky. V průměru po dvou letech 

všechny projevy mizí a nemoc přechází do své bezpříznakové fáze. 

Ve třetí fázi nemoci (cca 5let až X let po nakažení) se projeví to, jak se předtím organismem nemoc 

šířila a poškozovala ho. V tomto stádiu je pacient nejméně nakažlivý pro okolí, protože bakterie jsou 

uzavřeny v obalu imunitních buněk. Zánět poškozuje kosti, nervovou tkáň, což vede k neurologickým 



příznakům (obrna) a psychologickým (poruchy řeči, demence, což v konečném stádiu vede k tzv. 

progresivní paralýze s celkovým rozpadem osobnosti.) 

Jak fungujou testy na syfilis? 

U lékaře:Lékař provede nitrožilní odběr krve a ten pak nechá zkontrolovat laboratoří. Do několika dní 

je pak připraven výsledek tohoto testu. Pokud se někdo rozhodne, že si výsledek nepřijde vyzvednout, 

bude po něm, v případě pozitivního výsledku, vyhlášeno pátrání a dotyčného si najde policie, která ho 

k doktorovi dopraví.  

U streetů nebo na káčku: Jedná se o orientační test z kapky krve, která je odebrána z bříška prstu. 

Protože na syfilis platí ohlašující povinnost (na HIV ani na žloutenky neplatí), tak je potřeba prolomit 

anonymitu testovaného a pozitivní nález bude nahlášen na hygienické stanici. Ono, když jde o život, 

anonymita jde stranou. Výsledek testu se člověk dozví za několik minut. 

Co bude dál, když mi syfilis zjistí? 

Jediným správným řešením je léčba. Aby byla úspěšná, je nutné objevit nemoc včas. Léčbu zajišťuje 

dermatovenerolog (kožař) na příslušném oddělení. K vyléčení se aplikují antibiotika. Nejčastěji se lék 

podává injekcí do svalu. V případě první a druhé fáze nemoci trvá léčba přibližně 14 dní.  

S nálezem syfilisu se rozjede i vyhledávání sexuálních kontaktů nakaženého, které musí rovněž 

podstoupit vyšetření na syfilis. 

Co přesně znamená ta ohlašující povinnost? 

Syfilis podléhá povinnému hlášení. To v praxi znamená, že vyšetřující lékař je povinen informovat o 

pacientově onemocnění místní hygienickou stanici.  

Co když se nebudu chtít léčit? 

Pak po tobě bude vyhlášeno pátrání. Člověk s neléčeným syfilisem nejenže ohrožuje svůj život, ale 

také životy dalších lidí. A přitom léčba trvá velmi krátce.  

Co po léčbě? 

Všichni lidé, kteří prodělali syfilis, jsou po zaléčení průběžně sledováni lékařem. Ten ve stanovených 

termínech provádí odběry krve, ve kterých se zjišťuje případná přítomnost bakterie a protilátek proti 

ní. V prvním půlroce se kontroly provádějí jednou za 1–2 měsíce, v druhém půlroce dvakrát. Druhý 

rok je nutné na kontrolní vyšetření dojít ještě dvakrát. 

V případě, že je po těchto všech vyšetřeních nález negativní a dále jsou negativní nálezy při klinickém 

vyšetření, kdy se dělá rentgen srdce a plic, echokardiografie aorty, vyšetření neurologické, 

psychiatrické a oční a vyšetření mozkomíšního moku, člověk může být vyřazen z evidence pacientů s 

touto nemocí. V opačném případě je člověk pravidelně sledován a vyšetřován každých 5 let 

následujících 20 let. 

Pacienti, u kterých došlo ke vzniku posledního stádia a pacienti s vrozenou syfilidou (nakazili se od 

své nemocné matky v období těhotenství) se z evidence nevyřazují nikdy.  

 

 



Jak můžou pomoct streeti nebo káčkaři? 

Krom testů a informací o nemoci můžeme nabídnout i pomoc s vyhledáním lékaře. Pokud náš test 

vyjde „pozitivně“, je potřeba výsledek potvrdit i testem od doktora. Tento potvrzovací test můžeme 

pomoci zařídit a můžeme být i oporou v nelehké době nemoci i po ní. 

 

Pár užitečných odkazů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zprávy ze světa 

 

Terapeutická komunita Němčice se přestěhovala na statek do Heřmaně 

TK v Němčicích byla založená v roce 1991. Tato nejstarší komunita u nás je určena pro dlouhodobé 

uživatele drog.  

„Bylo několik důvodů, proč jsme se přestěhovali. Prostor v Němčicích byl malý, neměli jsme tam 

polnosti a nebylo možné tam nijak vydělávat a zapojit tak klienty víc do chodu zařízení. Našli jsme 

tedy nový objekt v Heřmani, který nám vyhovuje," řekla ředitelka Sananimu Martina Richterová 

Těmínová. 

Zdroj: http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/terapeuticka-komunita-nemcice-se-prestehovala-na-statek-

do-hermane-20140922-vetu-prte.html 

 

Zemřel Theoren Fleury 

Pistoli si koupil v zastavárně. Pak se vydal do pouště v Novém Mexiku. Ve dvě hodiny v noci se 

konečně odhodlal a vložil si nabitou zbraň do úst. Bylo mu 36 let, v NHL měl za sebou hvězdnou 

kariéru. Získal víc než 1000 bodů, vyhrál Stanley Cup, olympijské hry i Canada Cup. 

Theoren Fleury, hráč měřící jen 168 centimetrů, si na ledě nikdy nenechal nic líbit ani od hráčů 

vyšších o dvě hlavy. 

Na problémy mu pomáhal zapomenout alkohol.  Po draftu do NHL přibral i marihuanu a kokain.   

Zdroj: http://sport.lidovky.cz/alkohol-drogy-a-nakonec-bankrot-nhl-ale-fleurymu-lezela-u-nohou-pvi-

/hokej.aspx?c=A140915_202607_ln-sport-hokej_makr 

 

Německé úřady práce začnou testovat nezaměstnané, zda berou drogy 

Testování nezaměstnaných na užívání drog umožnily loni německé soudy. Rozsudek padl v případě, 

kdy se jedna nezaměstnaná cítila diskriminována tím, že po ní úřad práce žádá test na drogy, protože 

se opakovaně ze zdravotních důvodů omluvila z domluvených schůzek s možným zaměstnavatelem. 

Zemský soud v Heidelbergu ale rozhodl, že testování ze strany úřadu práce či možného 

zaměstnavatele ústavní práva nezaměstnaných nenarušuje, pokud je provedeno v případě podezření na 

užívání drog a pokud informace o provedení testu nejsou oznámeny nikomu dalšímu. 

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/nemecke-urady-prace-zacnou-testovat-nezamestnane-

zda-berou-drogy/1119216 

 

 



Prostor pro Tvůj příspěvek:  

 




