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Milí čtenáři, 

po delší době Vás vítáme u dalšího čísla Street Magazine – doufáme, že 

vám byla dostatečnou kompenzací alespoň čísla časopisu 

Dekontaminace, která mezitím vyšla. Téma tohoto časopisu souvisí 

s ohněm, který může být jak příslovečný dobrý sluha, tak zlý pán – 

budeme se bavit (teda spíš číst) o SPALOVÁNÍ.  

Na co se můžeme těšit? Hned na začátku časopisu na reportáž ze strakonické 

spalovny odpadů, kde mimo jiné končí buchny, které vyměníte u streetů či na 

káčkách, nebo v tom horším případě skončí na ulici, kde je najdou streeti, policie či 

obyvatelé města, kteří potom dští oheň a síru na „ty feťáky“. A poté, co spálíme 

buchny, se podíváme na to, jak se pálí drogy zabavené policií.  

Hned poté zvážníme – v dalším z článků se totiž můžete dočíst, jak vypadá takový 

„sociální pohřeb“ – totiž co se děje, když umře někdo, kdo nemá nikoho, kdo by mu 

pohřeb vystrojil, nebo pozůstalí nemají dostatek peněz na to, aby rozloučení 

proběhlo. 

Tým prachatického a strakonického káčka pro Vás připravil anketu, v rámci které se 

svých klientů ptali na to, jestli znají pálení v žilách po aplikaci a pokud ano, co s tím 

dělají. Dále se podíváme na to, co dělat, když pálí vše okolo, tedy když začne hořet. 

A protože je samozřejmě lepší se požáru vyhnout, následuje článek zaměřený na 

tuto tematiku.  

Specialitou, kterou můžete dostat jen od streetů, jsou filtry Rolls určené na bylinné 

směsi – je to zvláštní, ale většina lidí, kteří si je berou, přes ně hulí trávu. K čemu 

jsou dobré, se můžete dozvědět ve velice výstižném komixu. 

A na samý závěr nás čeká dopis, který k nám doputoval až z věznice v Rapoticích. 

Napsal ho člověk, kterého určitě řada z Vás zná – stejně tak jako to, o čem píše, totiž 

že to, co na začátku příjemně hřeje, může jednoho ve finále dost ošklivě popálit – ale 

i velké popáleniny se hojí, i když mohou zůstat jizvy – jen je člověk musí řešit.  

My všichni, kdo jsme se na tomto čísle časopisu podíleli, Vám přejeme příjemné 

čtení a těšíme se na Vaše postřehy a nápady, které, jak doufáme, toto číslo podnítí. 

 

…a na závěr se nemůžeme nezeptat: Co myslíte, prdí taky hadi? A hoří podle Vás 

metadon?  

s úctou 

za redakci SM, Markéta ze streetu 
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Dvoustupňová spalovací pec HOVAL GG 24 a suché sorpční 

dvoustupňové čištění NEUTREC… aneb reportáž z pekla… 

Milovníci technických hraček poznali, že vám nabízíme v tomto článku reportáž ze 

Strakonické spalovny odpadů. Jednoho z mnoha míst, kde končí vámi přinesené 

použité injekční stříkačky. Co se se stříkačkama děje od chvíle, kdy je vložíte do 

našeho kontejneru?  

Naplněný kontejner se skladuje v ledničce. Streeti mají speciální lednice na 

uchovávání použitých kontejnerů. Na káčku jsou velké kontejnery také přechovávány 

v ledničkách. V chladu je držíme kvůli hygieně, aby se nerozjížděly plísně a nebujely 

věci, co by bujet neměly. Takto uskladněné mohou být max. měsíc. Většinou brzy po 

naplnění ledničky přijíždí zástupce firmy, který může převážet biologicky nebezpečný 

materiál. (Jako použité injekční stříkačky, použité pleny z domovů důchodců, použitý 

materiál z nemocnic a laboratoří, nepoužitá léčiva, různé chemikálie, vlasy a nehty 

z kosmetických salónů, odpad po tetování, různé kaly, zbytky dalších živočišných 

tkání, zvířecí trus, louhy, oleje  atd…) Materiál naloží a jede s ním neprodleně do 

spalovny odpadů.  

Jednou z takových spaloven odpadu je i ta ve Strakonicích, která funguje od roku 

1990.  

Zde se kontejnery umístí na váhu a zváží. Celková váha je, pro spalovnu, důležitá, 

protože váha odpadu rozhodne o tom, kolik si spalovna za spálení naúčtuje.  

Po zvážení převezou odpad do speciálního kontejneru o objemu 1100l a 

hydraulickým přikládacím zařízením je odtud posouván do spalovacího prostoru 

pece, v tomto případě typ pece Hoval. Hoval spolupracuje s moderním Neutreckem, 

který slouží k čištění spalin, které odcházejí ze spalovny komínem, který je vysoký 25 

metrů.   

Celkem ke spalování dochází při teplotě mezi 850 až 1000 stupňů celsia po dobu 

dvou vteřin. V případě potřeby mohou spalování opakovat.  

Do areálu mají vstup jen povolané osoby a zaměstnanci spalovny, kteří na vše musí 

dávat bedlivý pozor. Hlavně na to, aby se vše zničilo a nikdo po areálu neběhal, 
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protože by to pro neopatrného návštěvníka mohlo mít nepěkné následky. Odpady ve 

spalovně skrývají řadu nebezpečí.  

V celém areálu je zakázáno kouření a pravidelně se vše čistí a oprašuje. Aby nelehla 

popelem celá spalovna.  

Během likvidace spotřebují elektřiny v množství 100 kWh a zemního plynu 

v množství 150 m krychlových na tunu odpadu.  

A to je celé. Z  kontejnerů plného použitých stříkaček, po několika vteřinách, téměř 

nic nezbyde. Veškeré produkty, které při spalování vzniknou, jsou dál čištěny a 

likvidovány.  A ve chvíli, kdy pec dodělá svou práci, přijíždí nové, dosud nespálené 

kontejnery a pytle plné biologicky nebezpečného materiálu...  

Pro zajímavost uvádíme, že teplota ve vysoké peci, kde se taví železná ruda na 

surové železo, je až 1 600 °C.  

Pozor! Při domácím pálení není zaručené, že veškerý materiál bude vystaven 

požadované teplotě a shoří. Také je tu riziko poranění se při manipulaci s odpadem. 

Doporučujeme tento odpad posílat (přes street, káčko, lékárnu…) na likvidaci 

odborníkům.  

Těším se na další reportáž. Chcete vědět o něčem víc? Dejte nám vědět a pokusíme 

se takovou reportáž napsat. 

S pozdravem a úctou 

Martin 

  

 

 

 

 

 

Článek pro Vás připravil Martin ze streetu/KC PT 
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Co dělá Policie ČR se zabavenými drogami? 

Často se dozvídáme z různých médií, že byl dopaden ten a ten za přechovávání 

velkého množství drog; že někdo pašoval drogy v letadle anebo že policejní razie 

objevila dealera drog. Poté jim byly drogy zabaveny. Ale co se děje potom? Kde 

končí odebrané drogy?? 

 Každá země přistupuje k likvidaci drog jinak. Například země v Latinské Americe 

mají k této problematice docela razantní přístup - objevená pole omamných rostlin 

okamžitě likvidují žehem. Česká republika postupuje jinak. Jak? 

„Zabavené drogy nejdříve prozkoumají experti a stanoví obsah účinných látek. 

Následně podle toho uvedou výši sazby pro provinilce, poté drogy bezpečně 

uskladníme. Ve chvíli, kdy je to ekonomicky schůdné, je potom odvezeme na 

spálení," vysvětluje brněnský kriminalista Vlastimil Jandera.  

Policie nechává likvidovat zabavené drogy ekonomicky -  jednou za čtyři až pět 

měsíců. To znamená, že drog se musí nashromáždit dostatečné množství. „Není 

možné jezdit do spalovny s jednotlivými sáčky nebo půl kilogramem marihuany," 

upozorňuje Jandera. Zabavené drogy jsou nejdříve uskladněny v meziskladu, kde se 

také třídí a připravují na cestu do spalovny. Kromě drog mezi nimi také dají najít léky 

a chemikálie na jejich výrobu, nádoby se zbytky kyselin, injekční stříkačky a jiný 

toxický materiál. A proto musí docházet k likvidaci ve spalovně nebezpečného 

odpadu. „Evidence je samozřejmě velmi důkladná, aby se nic neztratilo a někdo 

odsud drogy odnesl," popsal likvidaci odpadu referent životního prostředí Michal 

Tomsa. Na pálení totiž dohlíží odborná komise, která ho následně protokolárně 

ukončí. Jedním z hlavních důvodů je, že kdyby se zabavené drogy dostaly do oběhu, 

mají hodnotu několika tisíc až několika sta tisíc korun.  

Jak už bylo předtím zmíněno, než dojde na samotné pálení, zabavené drogy 

zůstávají v policejních skladech. A to až do doby, než o jejich dalším osudu 

rozhodnou příslušné soudy. Dále jsou zabavené návykové látky likvidovány 

prostřednictvím odborné firmy, která se touto problematikou zabývá. 

Samotné spalování začíná tím, kdy jsou zabavené drogy odeslány do městské 

spalovny v policejní dodávce; z obou stran doprovázené několika policejními auty. 

Celý prostor hlídají policejní ozbrojenci se samopaly v ruce. Poté začnou pracovníci 
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spalovny vynášet v pytlích a krabicích do vozíků zabavený materiál, aby je následně 

převezli k pecím. A zatímco se z komínů spalovny valí hustý kouř, člověka napadá, 

jestli likvidaci tak velkého množství psychotropních látek nějak nepocítí lidé v okolí. 

„Určitě ne. Vyškov potom rozhodně veselý nebude," vrtí Tomsa s úsměvem hlavou. 

Do spaloven ale nemíří jen zabavené drogy. Často tam končí i pašované a padělané 

zboží odhalené celní správou. Většina nelegálního zboží totiž nemůže být znovu 

použita z důvodu porušování mezinárodních autorských práv nebo ochrany zdraví 

spotřebitele. Cigarety se například likvidují v drtičce odpadu, ale třeba alkohol končí 

na skládkách. "Zabavené zboží likvidujeme podle druhů. Každý totiž vyžaduje jiný 

způsob likvidace. Například tabákové výrobky odvážíme do drtičky. Vzniklý odpad 

slouží k vytápění průmyslových hal. Textil a obuv končí ve spalovnách. Zajištěný 

alkohol odvážíme na skládky," popsala likvidaci nelegálního zboží mluvčí 

jihomoravské Celní správy Lada Temňáková.   

 

     

Článek pro Vás připravila Adéla J. ze streetu. 

Zdroje: 

(http://www.metro.cz/panenky-sezehli-v-malesicich-vite-jak-konci-zabaveny-kontraband-pwr-/co-se-

deje.aspx?c=A140124_140918_co-se-deje_bel) 

http://www.denik.cz/z_domova/kominem-vystoupalo-temer-pul-tuny-zabavenych-drog-20130404.html 

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/221506-ve-vyskove-dnes-spalili-454-kilogramu-drog/ 
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„Sociální pohřeb“- aneb jak to je, když zemře osoba, která nemá 

nikoho, kdo by jí vystrojil pohřeb, nebo pozůstalí nemají na 

uhrazení pohřbu peníze. 

Každý listopad si připomínáme Dušičky - památku zesnulých, kdy nastává prostor 

pro vzpomenutí na všechny zesnulé - naše příbuzné, blízké, kteří už nejsou 

mezi námi. I náš život jednou pomine a my opustíme tento svět – a nikdo nedokáže 

říct kdy. Přesto můžeme do určité míry ovlivnit jeho délku a je jen na nás, jak s touto 

částečnou mocí nad svým vlastním životem naložíme. Jakou roli v tomto může sehrát 

také užívání návykových látek? Jak svůj život prožijeme, záleží jen a jen na nás. 

Nikdy nevíme, zda tento den nebude náš poslední… 

 

Pohřeb žehem - zpopelnění 

Osoba blízká nemá povinnost zajistit a sjednat pohřeb. Je to dobrovolné. 

Nevztahuje se to ani na dědice mrtvé osoby.  

Pokud nikdo nesjedná zemřelé osobě do 96 hod. od oznámení úmrtí pohřeb, 

pak je povinna obec či město, kde daná osoba zemřela, zajistit tzv. sociální pohřeb. 

A to i v případě, kdy nebyla zjištěna totožnost mrtvé osoby jeden týden od zjištění 

úmrtí. Zemřelé osoby, kterým je tento pohřeb vypravován, nejsou jen lidé bez 

přístřeší, ale mohou to být i lidé, kterým jejich příbuzní nechtějí nebo nemohou 

poslední rozloučení zajistit. Vystrojit pohřeb je poměrně nákladná záležitost. Cena za 

nejlevnější pohřeb bez obřadu se pohybuje zhruba v rozmezí od deseti do patnácti 

tisíc korun. Pokud chce někdo zajistit sociální pohřeb, je třeba zajít na radnici či obec 

a vzít si sebou svůj občanský průkaz a popřípadě doklady související s úmrtím 

dotyčné osoby (list o prohlídce zemřelého). V případě, že příbuzní nechají vystrojit 

sociální pohřeb, není možné se ho zúčastnit, protože probíhá bez obřadu. Za 

zařízení sociálního pohřbu se neplatí žádné poplatky, ale je třeba mít na mysli, že 

příbuzní nemají nárok ani na popel či ostatky zemřelého a ani na dědictví, které 

zanechal. Pokud by si chtěli příbuzní vyzvednout urnu, tak je to možné pouze tehdy, 

když pohřeb uhradí. Urna bývá zpravidla po dobu jednoho roku uložena v krematoriu 

a po uplynutí této doby je popel rozptýlen. Pokud není ukončeno dědické řízení, musí 

být popel mrtvého i nadále uchován pro případné dědice. Je možné přihlásit se k 

dědictví a dědit, ale pouze tehdy, když dědicové urovnají náklady na sociální pohřeb. 
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Zdroje: 

http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/novojicinsko-socialni-pohrby-20141030.html 

http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/stale-vic-ceskych-neboztiku-pohrbiva-stat-lide-nemaji-penize.html 

ŠEJVL, L., Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 

 

Článek pro Vás připravila Martina ze streetu. 

 

(půjčili jsme si z: http://www.suzukibandit.cz/openforum/viewtopic.php?id=128&p=29) 
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Anketa  

zeptali jsme se několika klientů z lokality Prachaticka a Strakonicka, jestli mají 

zkušenost s pocitem pálení v žilách a pokud ano, jak na to reagovali… 

 

ODPOVĚDI DO ANKETY SM - pálení v žilách 
 

Leo, pervitin 
Jo. Myslím, že jsem si dal mimo. Naštvalo mě to. Místo malou chvilku bolelo, rozmasíroval 
jsem ho a bylo to ok. 
 
Hastler, pervitin 
To pálení znám. Děje se, když si drogu rozředím v malým množství vody, nebo když si dám 
špatnej perník.  Proti pálení nic nedělám.  Nevnímám to, když přijde nájezd. 
 
Flayboy, opiáty 
S pálením v žilách moc zkušeností nemám. Na opiátech to neni. Tam je spíše zvláštní pocit 
v nervovým systému, těžko se mu to popisuje. Pálení se mi stalo jen párkrát, když sem si dal 
perník. Bylo to asi špatnou kvalitou. Bylo to jen chvilku, hned to přešlo, nic sem s tím nedělal.  
 
Gusta-v, opiáty 
Pálení v žilách  naštěstí neznám. Doufám, že nepoznám. Spíš mě pálí celá ruka. Jako 
štípnutí od komára. Myslím, že je to z toho, když si dá trochu vedle. Není to často. Pak 
počkám, až se to zahojí. Jinak takový mravenčení v žíle sem cítil, když jsem bral opiátový 
prášky, oni maj prostě takovej efekt.  
 
WIGO. pervitin 
Pálení v žilách? Znám. Většinou, když si dávám, naberu trochu krve, abych zjistil, jestli sem 
v žíle, pak stisknu píst. To je nejlepší prevence.  Když se netrefim, počekám, až to odezní. 
 
Ezmeralda, pervitin 
Většinou když se netrefím do žíly. Ty co berou, kolikrát ani neví, jestli jsou nebo nejsou v 
žíle. Nevim, co s tim můžu dělat. 
 
Jupík, pervitin 
Pálení v žilách znám jen když se špatně nastřelím, jinak ne. Celkově s tím mám malý 
zkušenosti. Když se to stane nic proti tomu nedělám. 
 
No Name, pervitin 
Pálení jsem zažil. Pokud to srovnám s užitou drogou, tak opiáty mě pálely proto, že je 
nahřívám na lžíci, a když si dám, tak jde příjemný teplo po těle. U perníku, tak to bylo 
způsobený tím, že sem si dal špatně - netrefil sem se, probodl žílu nebo sem si dal do 
bolavýho místa.. Když se mi to stane, tak se pokusím dát si líp nebo do jinýho místa. Bolest z 
pálení přechází sama, někdy pomáhá Heparoid... 
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Z ankety nám vyplynulo, že pocit pálení v žilách je často spojovaný s pervitinem 

a vkládkou vedle. Krom toho pervitin často obsahuje různé látky a směsi, které 

mohou žílu pořádně podráždit, příp. vyvolat alergii, která může způsobit pálení. 

Popravdě, stížnosti na nekvalitní perník nám poslední dobou (několik let) jen 

přibývají. 

Samotná aplikace jehlou dává žílám zabrat a bohužel jsou jejich regenerační 

schopnosti omezené. Snáze může pak dojít k zánětům a dalším patáliím, které 

nejenom pálí. Když už berete jehlou, doporučujeme starat se o ruce, filtrovat 

vkládky, nezatěžovat žíly a nechávat je občas odpočinout – např. střídáním míst 

vpichu. Úplně tím sice nepředejdete zničení žil, ale můžete jejich destrukci 

oddálit a vaše tělo tak vydrží o něco déle.  Stále platí, že braní jehlou je pořád 

nejrizikovější způsob, jak lze drogy brát. Však to od nás často slýcháváte, jsme 

tu přeci od toho.  

Odpočinek může přinést žilám (krom pravidelného střídání míst vpichu) i 

použití šňupátka, kapslí, kouření drogy např. přes alobal, pauza v braní… 

Nezapomínejte na aspiraci. Doporučujeme taky každou novou vkládku nejprve 

ochutnat a počkat, než jí vpravíte do těla v plné dávce. 

 Děkujeme všem za jejich odpovědi. A co vy? Znáte ten pocit? A co při něm 

děláte? Nebojte se to říct streetům, nebo na káčku.  Zajímá nás to. 

 

tým KCP PT a KCP ST 

Článek pro Vás ve spolupráci s týmem KCP PT a KCP ST připravil Martin 
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Jak ne(vy)hořet 

Už sice máme březen, ale stále je čas dlouhých večerů a nocí, kdy spousta z Vás, kteří 

jste zvyklí trávit teplejší část roku převážně nebo úplně venku, hledá, kde se alespoň 

trochu ohřát. A pokud už takové místo máte, je tady topná sezóna. Říká se, že můj 

dům – můj hrad, pro squat to samozřejmě platí také. Jak to tedy udělat, aby Vám 

vydržel co nejdéle bez návštěvy červeného kohouta? Podle zkušeností hasičů je 

nejčastější příčinou nedbalost, opravdu málo stačí k tomu, abychom se za zvuku 

hasičských a policejních sirén dívali, jak všechno, co máme, mizí v červené záři požáru. 

Pojďme se společně podívat, na co bychom si měli dávat pozor…  

 

1. S otevřeným ohněm zbytečně neriskuj. Zdroje otevřeného 
ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechávej hořet bez 
dozoru, umísti je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí! 

 

 

2. Mysli i za ostatní – svíčku může shodit třeba Tvůj kámoš 
nebo pes! 

 

3. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do 
odpadkových košů dbej na dokonalé uhašení nedopalků 
cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. 
Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud 
jsi pod vlivem alkoholu nebo jiných drog! 

 

 

 

 

4. Pokud si topíš kamínky, hlídej, aby byla v bezpečném stavu (a 
komín taky)!  

5. Zajisti, aby se v blízkosti kamen (nebo ohniště) nenacházelo nic, 
co by mohlo začít hořet! 
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6. Nenechávej bez dozoru otevřený plamen plynového 

sporáku nebo ohniště a při vaření buď opatrný. Pamatuj, 

že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se 

nesmí hasit vodou! Pokud se na pánvi vznítí potraviny, 

zakryj pánev pokličkou a oheň udus, posloužit k tomu 

může mokrý hadr. 

 

7. Popel musí být vychladlý a i tak je nutné ho sypat tam, 
kde od něj nemůže nic chytit (nikdy nevíš…)! 

   

 

8. Používej všechny tepelné a jiné spotřebiče jen k účelu, 
ke kterému jsou vyrobené! 

 

 

 

 

9. Buď opatrný při skladování hořlavých látek a 
látek se sklonem k samovznícení! Skladuj hořlavé, 
výbušné a toxické látky pouze v určených 
množstvích a prostorách, mimo společné prostory 
obytných domů. Opatrně nakládej s hořlavými 
kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.)! 

 

 

10. Udržuj pořádek (pokud možno nehořlavý) nejen v 
obytných místnostech, ale také ve sklepě, na půdě a 
podobně! 
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… A co dělat, když Ti doma opravdu začne hořet? 

(převzato z webu ferebrno.cz) 

Obecné zásady  

 jestliže spatříš začínající požár, je Tvou povinností jej uhasit, je-li to ve Tvých 

silách, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,  

 pokud nemůžeš zamezit šíření ohně, snaž se dostat co nejdál od něj, 

případně pomož i dalším osobám a volej linku 150,  

 jsi povinen oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý 

požár, který vznikl, i když se Ti jej podařilo uhasit (linka 150).  

Jsi-li v hořícím objektu 

 chraň si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky (kapesník, 

tričko),  

 pohybuj se při zemi (čistější vzduch),  

 nerozsvěcuj světla (zvláště, je-li cítit plyn),  

 neotevírej dveře (nejprve vyzkoušej hřbetem ruky, jestli nejsou dveře horké),  

 pokud jsou horké, dveře neotevírej (ve druhé místnosti může hořet), ucpi 

průduchy pod dveřmi kusem látky (látku v ideálním případě navlhči), volej 

tísňovou linku 150, vyčkej příjezdu záchranářů,  

 jestliže dveře nejsou horké (pravděpodobnost, že ve druhé místnosti nehoří), 

jdi pro ostatní obyvatele a společně opusťte byt,  

 znemožní-li Ti cestu ven oheň, zůstaň v bezpečné místnosti, opět ucpi 

průduchy látkou, pootevři okno, vyvěs z něj kus látky, aby záchranáři věděli, 

kde Tě mají hledat, volej tísňovou linku 150,  

 jsi v přízemí a brání-li Ti požár v bezpečném odchodu ven, můžeš vyskočit 

oknem (dbej však na svou bezpečnost a před skokem se podívej, zda se pod 

oknem nenachází např. odložené nářadí a další překážky, které by Ti mohly 

způsobit újmu na zdraví).  
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Co dělat po příjezdu hasičů?  

 sděl hasičům veškeré potřebné informace (zda jsou všechny osoby požárem 

zasažené domácnosti v bezpečí, kde se nachází hlavní uzávěry vody, plynu a 

elektřiny, informace o skladovaných nebezpečných látkách),  

 do hořícího objektu se pro nic nevracej,  

 nepřekážej zasahujícím jednotkám a nekomplikuj zásah,  

 neohrožuj svým jednáním život svůj nebo jiných,  

 buď s ostatními postiženými osobami na místě (hasiči vás mohou potřebovat),  

 řiď se pokyny velitele zásahu a poskytni mu potřebnou součinnost 

Článek pro Vás připravila Markéta ze streetu 

 

 

Chytré filtry Rolls a spalování marihuany 

 

 

 

 

 

 

 

Komix o fitrech Rolls pro Vás připravil Jirka ze streetu 

 

 

 

 

 

Proč se nám 

vlastně říká chytré 

filtry? 

Protože nás balí chytří 

lidé. Jen hlupák po brku 

plive trávu a bordel, co 

bez nás propadne do 

pusy. 
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ZZZ & Zastav se, Zamysli se, Změň se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři STREET MAGAZÍNU, dal jsem svůj souhlas ke zveřejnění 

tohoto článku. teprve odnětí svobody mne přimělo, abych se zastavil, 

zamyslel se a změnil se. Sedm měsíců, přesně tak dlouho mi trvalo, než 

jsem si uvědomil, že život na drogách (pervitinu) není dobrý. je pravdou 

to, že se člověk zbaví starostí, ale jen po dobu účinku drogy. Má 

zkušenost je taková: Nejdříve jsem užíval pervitin jen víkendově, na 

zábavy a tak, ale postupem i to zachutnalo a začal jsem být na něm 

doslova závislý. A to takovým způsobem, že jsem si ho musel aplikovat i 

3x za den, když jsem ho neměl, byl jsem doslova k ničemu. Byl jsem 

prostě bez života, nebyl jsem schopný vylézt z postele a zároveň si 

vyřizovat důležité věci. Ale když jsem drogu měl, připadal jsem si 
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nepřemožitelný, prostě jako bych byl na baterky, ale nesměli se vybít. 

Jako by nebylo málo, že jsem začal brát drogy, díky kterým jsem skončil 

na ulici. Byl jsem donucen si na drogu obstarávat tím, že jsem dělal 

drobné krádeže, za které mě párkrát chytla Policie a sepsala s semnou 

protokol za krádež a poté mě pustili. Říkal jsem si, že když mě pustili, že 

je to jen nějaká maličkost a hodil jsem to za hlavu. Ale postupem času 

těch maličkostí přibývalo, až jednoho dne mě od Policie nepustili. Má 

další cesta směřovala do vazební věznice České Budějovice, začali mi 

opravdové problémy se zákonem. Byl jsem odsouzen na sedm měsíců 

nepodmíněně a má další cesta vedla do věznice Kynšperk nad Ohří. 

Začal se mi čistit mozek a já si začal uvědomovat, co se vlastně děje. 

Začínám si uvědomovat, jakou cenu má svoboda. Ve věznici Kynšperk 

nad Ohří se mi opravdu nelíbilo, tak jsem zkusil přeřazení do jiné věznice 

– to mi bylo schváleno. Další cesta vedla do věznice Rapotice, kde nyní 

vykonávám svůj trest. Tím moje problémy nekončí, stále mi chodí 

doporučená pošta od soudů a dočítám se, že mám soudy za ty drobné 

krádeže, za které mne vždycky pustili a jsem myslel, že jsou to prkotiny. 

Tak tedy se sedmi zmiňovanými měsíci, mám teď 38 měsíců a to není 

konec. Čekají mě ještě dva soudy a to už snad je poslední co mě čeká. 

S hrůzou zjišťuji, že za ty zmiňovaný „maličkosti“ dostávám 4 roky 

nepodmíněně. Mám teď dost času na to, abych se zamyslel nad tím, co 

bude až mě propustí. Tím chci říct lidem co toto budou číst, aby se stihli 

zamyslet, jestli jim tohle všechno stojí za ty nervy co právě prožívám já. 

Lukáš Česnek – České Budějovice 

PS: Připravuji další článek – „Vyrůstat v zajetí“ 
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Mozkocvična na závěr 

Potkali jste se někdy s přesmyčkami, kterým se také říká anagramy? Jestli ne, máte 

příležitost užít si svou premiéru 

O co jde? Přesmyčky jsou slova s přeházenými písmenky – například slovo 

ČASOPIS napíšu jako SOČIPAS. Je to jasné? Tak jdeme na to 

Rozluštíte těchto 10 slov? Nápověda – jsou to drogy (legání i nelegální) 

VIPERNIT     INNITOK      

HURAMAIAN    KNAKOI 

KOLALOH     OTRVILIR 

ŠIHŠA     FEIKON 

ALDVEN     AUBRN 

TAMETANMFEIN    CTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Evropu šokovala nová drogová služba v Polsku!!! 

 

Asi na 300 poslanců Evropského parlamentu bylo šokováno při výletu do Polska. 

Potkali tam totiž jeden z mnoha kamiónů s Drogowou pomocí nonstop.  

Tato nová služba, určená uživatelům drog, umožňuje získat zdarma a anonymně 

jednu z padesáti možných drog na seznamu speciální „drogowé pomoci“ a to non 

stop, kdekoliv po celém Polsku. Podmínkou je jen registrace u jakékoliv terénní 

drogové služby nebo na káčku. 

„Zpočátku roku 2016 se návykové látky rozváželi po krajině v osobních automobilech. 

Poptávka byla, ale tak vysoká, že brzy přišli na řadu kamiony.“ Sdělil v neformálním 

rozhovoru jeden obyvatel Krakowa.   

Když se o této zprávě dozvěděli členové redakce Street magazinu, nelenili a vypravili 

se do Polska podívat. „Sotva jsme přejeli hranice, už jsme jeden kamión potkali. 

Napřed jsem nestačila zírat, ale naštěstí jsem ho stihla vyfotit dřív, než nám ujel.“ 

Řekla po návratu zpět, při rozhovoru, jedna z dopisovatelek našeho časopisu. 

Během dalšího vyšetřování naše redakce zjistila, že je to celé velké nedorozumění. 

Drogowa pomoc nemá s drogami nic společného, protože se týká zboží z drogerie a 

zprávu o drogách zdarma si někdo vymyslel. Asi předčasný aprílový žertík. Celou 

situaci budeme přesto dále sledovat a kdyby nastala jakákoliv změna, dáme vědět.  

Prozatím musíme celou tuto zprávu dementovat. Drogy v Polsku nonstop takhle 

sehnat nejdou. 

 

Martin a redakce SM 
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Prostor pro vaše poznámky: 

 


