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           „Čas je největší kolektivní halucinací v dějinách lidstva.“ 
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Slovo úvodem,  

vážení čtenáři, zdravím vás z úvodníku 33. vydání časopisu Street Magazine, které  

je tentokrát věnováno času. Děkujeme čtenářům, kteří do tohoto vydání přispěli.  

A co v tomto čísle najdete? Informace o změnách a novinkách ve vybraných zařízeních. Pár 

zamyšlení, protože nás téma „Čas“ inspiruje k filozofování. Novinky o léčbě žloutenky typu 

C. Informace o historii drog i injekčních stříkaček. Pár slov o léčbě z drog a reportáž  

ze „života naruby.“ Za redakci SM přeji nejen, ať se vám toto vydání líbí, ale ať se máte 

hezky a bezpečně. S úctou Martin 

 

 

 

 

             1. Trubička na čáru? 
            2. Alkoholový tampon, používaný 

před aplikací k očištění místa 
vpichu? 

            3. Želatinová tobolka využívaná 
jako bezpečnější způsob braní? 

            4. Proti přenosu sexuálně 
přenosných nemocí použiješ 
během pohlavního styku? 

            5. Injekční stříkačka slangově? 
            6. K zastavení krvácení ihned po 

vytažení jehly ze žíly a tím zamezení 
tvorby modřin použiješ?  

            7. Pomůcka pro připravení dávky? 
            X 
            8. K rozpuštění heroinu a opia 

použiješ? 
            9. Aby ses ujistil, že jsi v žíle a 

předešel tak vkládce vedle, budeš? 
            10. Aby si nášleh zbavil nečistot, 

který by v žíle nadělaly paseku, 
použiješ? 

            11. Ideální rozpouštědlo matra? 
            12. Co použiješ, aby ti žíla dobře 

naběhla a tím si snížil poškození z 
injekční aplikace? 

            

 
                

    
 Tajenka:                 

    
 

            

Křížovka od Evy z Káčka – ST/PT 

 Tajenka je složená ze dvou slov a skrytá ve zvýrazněných oknech 

 Po vyluštění ji čti pozpátku 
 Nevíš-li si s tajenkou rady nebo Tě jen něco zaujme, zeptej se nás na káčku nebo u streetů, rádi zodpovíme 

Tvé dotazy ;-) 
 

Čas není nic, a přeci pro nás …. (viz tajenka) 
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            „Za všechno může čas….“ zpívá se v jedné starší písničce – určitě ji budete znát. 

Takhle to skoro zní, jako by čas byl náš nepřítel, ten, kdo „něco“ způsobil, provedl, 

zavinil…Stát se to samozřejmě může, troufám si však říct, že existuje více těch případů, kdy 

je čas na naší straně a hraje pro nás – jen mu musíme dát…čas a prostor.  

             Žijeme v době, kdy je možné, moderní a žádoucí mít všechno hned – novou holku 

nebo kluka, nové bydlení, lepší práci, volno z práce, nový model trávy, novou dávku 

pika…koneckonců, utvrzují nás v tom i televizní reklamy, které do nás valí, že když něco 

chceme a nemáme na to, je to úplně v pohodě, protože existují společnosti, které nám půjčí, 

na co jen budeme chtít. Často se stává, že i když to, co chceme, dostaneme hned, máme z toho 

radost chvilku, radost, která nás brzy omrzí…a máme pocit, že musíme hledat zdroj nové 

radosti. Zkuste si představit malé dítě, které v hračkářství zakňourá, že chce novou hračku 

 a rodiče mu ji ihned koupí – takové děti si s hračkou hrají většinou jen chvíli, nejpozději do 

další návštěvy hračkářství, kde si takhle „vyhlédnou“ hračku novou. Skoro každý z nás určitě 

někdy zažil ten pocit, kdy něco opravdu hodně chtěl, ale ono to nešlo hned. Nemyslím jen 

pořídit si nějakou věc, ale třeba někam odjet, s někým začít chodit a podobně. Co potom? 

Můžeme se vztekat, nadávat, třeba i něco rozbít – ale pomůže to? V naprosté většině případů 

ne, často to nakonec celé věci uškodí. Jiná situace je, když se o to, abychom něco měli nebo 

dostali, sami přičiníme – jasně, trvá to často o dost déle, ale ten pocit…tam je rozdíl, že? 

 A přičinit se můžeme už jenom tím, že sami pro sebe zvážíme své možnosti a sžijeme se 

s tím, že jsou věci, které nelze získat na počkání – vždyť i pohádková Maruška se pro fialky 

 a jahody musela potácet pěkný kus cesty v mrazu, a to měla veškerou podporu 

nadpřirozených bytostí – což teprve my, „běžní smrtelníci“? 

A víte, co je úplně ze všeho nejdůležitější? Abychom ten čas dopřáli také sami sobě. 

Na vše, co potřebujeme. Všichni na sebe máme nějaké nároky a často jsme sami na sebe 

naštvaní, pokud se nám je nedaří plnit podle našich představ. „Hned teď“ po sobě přitom 

často chceme věci, které mohou být opravdu obtížné – a jsme sami sobě nejpřísnějšími 

kritiky, mučiteli a katy, pokud svým nárokům nedostojíme na první dobrou. A pak se 

naštveme sami na sebe a stává se, že si začneme pořádně škodit – chováme se pak sami k sobě 

jako k tomu nejhoršímu nepříteli. Na něčem pracujeme, o něco se snažíme a ono se to 

nepovede tak rychle, jak bychom chtěli – v našich vlastních očích jsme to právě projeli na 

plné čáře, sami sebe označíme za nuly, které za nic nestojí – a podle toho se k sobě pak také 

začneme chovat. Už to je samo o sobě špatné a bolí to, ne dost na tom, že jak se chováme 

sami k sobě, tak se k nám často dřív či později začnou chovat také jiní – a roztáčí se tak 

kolečko, ve kterém běháme pořád dokola tak rychle, že se nám z toho motá hlava  
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a nenajdeme cestu ven. Přitom se často zdá, že by stačilo, před tím, než se kolo roztočí, 

zhluboka se nadechnout, vydechnout a představit si robustní, pevný a stabilní sloup přímo 

za našimi zády, o který se můžeme opřít a tak si ulevit na cestě, která je rozmoklá a 

rozbahněná a chvílemi připomíná překážkovou dráhu. Jsou věci, u kterých je potřeba dát si na 

čas, získáme tak…čas. A o to všichni přece hrajem, ne?  

Máte to taky tak? Které věci to podle Vás jsou? Rádi se o tom s Vámi pobavíme na 

káčkách či ve streetu. A pokud si na toto téma povídat nechcete, dopřejte si alespoň ten luxus 

dát si čas na rozhovor sami se sebou. 

 

Markéta ze streetu 
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Látky, které jsou dnes považovány za nelegální drogy, často vznikaly za úplně jiným záměrem, než k 

jakému se užívají teď. Mnoho látek bylo dříve užívaných ke vznešeným, kulturně nebo životně 

důležitým účelům. I nyní by člověk, který drogy užívá, měl vědět něco o jejich významu a historii. 

Nutno ale dodat, že nyní nejsme ve středověku, nevěříme na čarodějné byliny, ani posvátné rituály ke 

spojení s božstvy. Víme už dobře, že ne všechny léky, co se kdy používaly, skutečně léčí a že to, co 

nám chvilkově uleví, není vždy tou nejlepší pomocí. Následující popisy proto prosím neberte jako 

oslavování jednotlivých látek, nýbrž jako stručné popisy historie… 

Marihuana 

Nejstarší zprávy o konopných vláknech pochází z Číny z období 4 000 let př. n. l.. Při 

indických obřadech se používala se pro rituální spojení s božstvy.  

Už Johanka z Arku užívala konopí jako jednu z čarodějných bylin. Známý Buddha zas podle 

legend jedl 6 let před osvícením jen a pouze konopí a jeho semena - poté měl zjevení, kdy 

viděl 4 pravdy budhismu. Na základě zkušeností s konopím a houbami byl také vytvořen 

fantasy příběh Alenky v Říši divů a konopí a koku (kokain) si dopřával i William 

Shakespeare. (Těžko říct, jestli bylo užívání ku prospěchu jeho tvorby. – pozn. redakce.)  V 

Mexiku zase mají i píseň o vojákovi, který odmítá pokračovat v pochodu, dokud nedostane 

svůj příděl marihuany. 

Hašiš 

Užívání hašiše je stejně staré jako marihuany. V roce 1845 byl v Evropě vytvořen známými 

spisovateli Klub Hašišanů a na světových výstavách byla na konci 19. stol. k vidění expozice 

„tureckého kouření hašiše“.  V Americe se v té době prodávala sladkost Hasheesh candy, 

hašiš kandovaný v javorovém cukru a také tam byly otevřené „veselé podniky“ -  kuřárny 

hašiše. 

Heroin 

Heroin byl uveden na trh v roce 1898 jako lék proti kašli. Na jeho návykovost se přišlo až 

poté, co si získal oblibu po celém světě. Od poloviny 20. stol. se stal jednou z nejužívanějších 

pouličních drog po celém světě a po roce 1993 i v Čechách. 

Opium 

U Středozemního moře se pěstoval mák už 6. tisíciletí př. n. l. Opium sehrálo výraznou roli v 

antickém Řecku, kde byly makovice symbolem Hypnose - boha spánku, jeho bratra Thanata - 

boha smrti a jejich matky Nyx.  

 

Morfin 

Má název podle boha Morfea, kterému byl v antickém Řecku zasvěcen mák. Z opia byl 

izolován na počátku 19. stol. jako lék proti bolesti - přerušuje přenos signálu bolesti 



6 
 

do mozku. Možnosti tlumení bolesti morfiem byly využívány v armádě za americké občanské 

války i za 1. světové války, aby mohli vojáci bojovat do úmoru. 

Kokain 

Kokainovník pravý pochází pravděpodobně z jižní Ameriky. Povzbuzující účinky pomáhaly 

indiánům vydržet dlouhé přesuny v horách. Po obsazení Innské říše Španěly v 16. stol. se 

zjistila závislost na žvýkání koky. Španělé z toho těžili a nutili drogou otupené „sjeté“ Indiány 

do úmoru pracovat ve stříbrných dolech. 

Koka se šířila i po Evropě a od poloviny 19. stol. se začaly prodávat výrobky s kokou – 

pastilky a nápoje jako je např. Coca-Cola. Od roku 1860 byl izolován z rostliny kokain a 

používaný jako částečná anestezie při lékařských zákrocích, dnes už se ale nepoužívá. 

Pervitin 

Oproti jiným drogám se těší pozdějšímu vzniku. Jeho předchůdce amfetamin byl syntetizován 

v roce 1887 a pervitin jako takový vznikl poprvé v roce 1919 v Japonsku. Až skoro do roku 

1939 byl návyk na něm považován za nemožný. 

Za druhé světové války se používal k udržení bdělosti bojových jednotek, např. japonské 

kamikadze – sebevražedných letců. Po konci 2. sv. války došlo v Japonsku k velkému 

rozšíření injekčního užívání pervitinu, veřejnost se dostala k vojenským zásobám. Ještě v 50. 

letech byl pervitin využíván jako lék k dietě a jako antidepresivum. Až v 60. letech byl pak 

prohlášen za ilegální drogu. 

Extáze 

V roce 1912 vznikla jako lék na hubnutí, v 70. letech byly známé pokusy o její využití při 

terapiích.  

LSD 

LSD bylo objeveno omylem jako dvacátý pátý derivát kyseliny lysergové. Jejímu objeviteli 

A. Hoffmanovi se omylem dostala na ruce a při cestě z práce domů na kole měl první LSD 

trip v historii – tento den se dodnes přezdívá The Bicycle Day. 

Používal jako terapeutický prostředek až do 60. let, dokud se nerozmohlo jeho masové 

zneužívání v rámci hnutí Hippies. Tenkrát se věřilo, že užívání drog zařídí svobodnější svět – 

jak ale víme z historie, úplně to tehdy nevyšlo.  

Lysohlávky 

Aztékové jedli halucinogenní houby s medem.  S příchodem účinků začali tancovat a pak 

seděli všichni dohromady a povídali si o halucinacích, které měli. Tento zvyk byl časem ubyt 

křesťanskými duchovními, znovu byl pak objeven v polovině 20. století bankéřem z Wall 

Sreetu, kterého do rituálu zasvětila dívka z Mexika. 

Míša – káčko ČB 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Odpuzovač negací" 

 Žlutá, zelená, modrá jsou duchovní barvy, geometrie funguje jako univerzální jazyk - jde o úhly 120 

stupňů, což je jedna třetina 360 stupňů - takzvaný "zlatý řez". Kresleno v Oráčově, 100 % za střízliva.  

 

 Náměty k zamyšlení:                                                                                                                 autor: Honza 

- Pojetí zásekových maleb.................. 

- Šamanství - drogy - změněný stav mysli 
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Každá doba má svoje, to platí i v hudbě a umění vůbec. Jsou věci, které jsou takzvaně nadčasové 

a věci, které krátkodobě zazáří a skončí v propadlišti času. Odpradávna však platí, že se umělci 

zamýšleli nad tím co s časem, jak ho prožívat, užít, naplnit. Co s časem který plyne příliš rychle, 

anebo příliš pomalu. Jak naplnit čas, který mi byl dán? 

Proto jsem vybral tento text kapely, která je pro někoho už příliš stará a skončila v právě v tom 

propadlišti času, a pro někoho je to ta nadčasová, ta, kterou mnozí nazývají nesmrtelnou a jejich desky 

nejlepší všech dob. Pro mě osobně byla dříve příliš nudná, ale s přibývajícím věkem ji považuji za 

zásadnější a zásadnější. Obecně však platí, že umění a hudba nám pomáhá ten náš čas nějak lépe 

prožívat a zpestřovat. Možná nám i pomáhá být tak nějak lepší. Pojďme se tedy zamyslet s Pink Floyd 

nad tím, jak prožíváme čas a co s ním děláme.  

Honza – Káčko ČB 

 

Pink Floyd: Time 

Odtikávají pomalu všechny ty chvilky, co tvoří nudný den  

Mrháš a plýtváš časem, ponořen do sebe 

Potloukáš se na jednom místě ve svém rodném městě  

Čekáš na někoho nebo na něco co ti ukáže cestu  

 

Unaven poleháváním na slunci, zůstáváš doma a pozoruješ désť 

Jsi mladý a život je dlouhý, je spousta času k promrhání  

A jednoho dne si uvědomíš, že uplynulo dalších deset let  

A přitom ti nikdo neřekl, kdy máš vyběhnout, zmeškal jsi startovní výstřel  

 

A tak běžíš a běžíš, snažíš se chytit slunce, ale to už zapadá  

A obíhá okolo aby opět vyšlo za tebou 

To slunce je svým způsobem stále stejné, ale ty jsi starší  

Dech se ti krátí a každým dnem jsi blíže smrti  

 

Každý rok se stává kratším, už není vůbec žádný čas nazbyt  

Plány, co jsi měl, zmizí v nicotu nebo půl stránky roztřesených čar  

Setrvávání v tichém zoufalství je typicky anglické  

Čas je pryč, píseň skončila,  

myslel jsem, že jsem měl více co řict 

 

Doma, opět doma 

Rád bych tu byl, kdybych mohl  

A když přijdu domů prochladlý a unavený  

Rád si ohřeju své staré kosti u ohně 

A někde ve velké dáli v polích 

zvonění železného zvonu 

vyzve věrné klesnout na kolena 

aby si vyslechli potichu vyřčená kouzelná znamení 

 



9 
 

 Máme tady počátek května, od začátku roku uplynulo už několik měsíců a ve streetu 

se stále něco děje – rok 2016 je symbolem změn také v našich řadách. V následujících řádcích 

se na změny společně podíváme – budeme rádi, když nám řeknete, čeho jste si všimli už dříve 

sami a co Vám odtajnil až tento článek    

 Začneme změnami personálními – Vy, kde jste se potkávali s naší vždy rozesmátou 

kolegyní Adélou, zejména v ulicích Českých Budějovic, Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, 

Strakonic, Blatné a Trhových Svinů, jste si určitě všimli, že Adél už s námi nejezdí – od 

konce ledna ve streetworku nepracuje, pracuje teď někde jinde. Každopádně na práci u nás  

a hlavně na Vás, se kterými se vídala, vzpomíná s láskou a vždy když ji potkáme, vzkazuje 

Vám velké pozdravy. 

 Jedna tvář zmizela, další se objevila – od začátku března se můžete potkávat s naším 

novým kolegou Jakubem, který se nejčastěji pohybuje v Českých Budějovicích, na 

Strakonicku, v Blatné, v Borovanech, Trhových Svinech a Nových Hradech. Po dvou 

měsících v terénu je stále nadšený a natěšený a svou dobrou náladu předává také 

v kontaktech, kterých se účastní. 

 Dalším přírůstkem není nikdo jiný než Adéla, která až do konce března pracovala 

v českobudějovickém káčku – v terénu není úplným nováčkem, posledních několik měsíců u 

nás „hostovala“ nejdříve jeden, pak dva dny v týdnu…no a od začátku dubna už ji u nás 

máme na stálo. Adélu můžete potkat v Českých Budějovicích, ve Vodňanech, v Týně nad 

Vltavou a Bechyni, v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí. 

 S příchodem dubna se nám proměnila také provozní doba v jednotlivých lokalitách – 

největší změny zaznamenalo Vimpersko a Prachaticko. Od 1.4. jezdíme každé úterý 

pravidelně do Prachatic. Ve středu nám z obvyklé provozní doby „vypadly“ Volary, kde nás 

nově můžete potkat ve čtvrtek – v tomto městě jsme nově k zastižení také pod jiným 

telefonním číslem. Změnila se také provozní doba ve Vimperku, kde jsme nově k zastižení 

mezi 15:30 a 18h. Poslední větší změna se týká Netolic, kam teď vyrážíme každý čtvrtek od 

17 do 18h. Novou provozní dobu a telefonní čísla na všechny lokality naleznete na konci 

časopisu. 

 Tak jako každý rok, i letos se, spolu s prodlužujícími se dny a teplejšími nocemi, 

chystáme vyrážet na některé akce a na takzvané noční terény a mimořádné výjezdy – je tedy 

možné, že nás potkáte v těch místech a v tu dobu, kdy byste to opravdu nečekali. Pokud 
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u sebe máme brašnu nebo batoh s logem, znamená to, že jsme normálně v práci a samozřejmě 

se s Vámi rádi pobavíme, vyměníme…a tak dále, vždyť to znáte. Každopádně, kdybyste 

někdo věděl o nějaké akci, kde bychom podle Vás neměli chybět, určitě nám dejte vědět – na 

všechny akce vyrážet nemůžeme, ale byli bychom neradi, kdyby nám něco uniklo.   

Markéta ze streetu 

Markéta ze streetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2016. Na káčku v Prachaticích v Primátorské ulici. Hned vedle Penny Marketu u 

autobusového nádraží.  

 Všechno to začalo rozbitím ledničky. Jakoby přes noc vykrvácela. Z pod zavřených dvířek 

vytékala voda a matoucí ticho naznačovalo, že tenhle pomocník svou práci už dál odvádět 

nebude. Co teď?  

 „Musíme přivézt jinou.“ Řekl náš vedoucí, a jak řekl, tak udělal. Přivezl velkou ledničku, 

která je dodnes k vidění ve výměnné místnosti. Vešel se do ní krásně kontejner na stříkačky, 

ale bohužel, otevírání dveří měla napevno na druhou stranu. Co teď?  

Každý, kdo navštívil naše káčko, ví, a kdo neví, ať se klidně přijde podívat. (V otevírací 

době.) Prozradím jen, že nemáme moc prostoru a museli jsme radikálně přestavit celou 

výměnnou místnost. Výsledkem bylo její provzdušnění a optické zvětšení. Jen nám zbyla 

jedna skříňka, která se nikam nevešla. Co teď?  

Rozhodli jsme se přestavět kontaktní místnost a zbylou skříň do ní umístit.  

A jak jsme se rozhodli, tak jsme udělali. A výsledek?  

Přijďte se přesvědčit sami. Já myslím, že je to tu útulnější.  

Martin z káčka PT a ze streetu 
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Často se nás klienti ptají, proč že to máme zase zavřeno, kde se to ulejváme nebo proč si 

neděláme ty svá setkávání po pracovní době. Jsou důležitá jednání, která se týkají práce, jsou 

pro pracovníky povinná, a proto se počítají do pracovní doby. 

Káčko jako takové není jen pár místností, kde si můžete dát sprchu, kávu a vyměnit si buchny. 

Jde o sociální zařízení s profesionálními pracovníky, které musí dodržovat pravidla a 

standardy Ministerstva práce a sociálních věcí a Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, které z velké části financují jeho provoz. 

Důvodů, proč bývá KC zavřené, může být hned několik a já bych Vám je nyní ráda všechny 

představila.  

 

Víkendy – slouží k tomu, aby si i pracovníci odpočinuli 

Statní svátky – celkem jde o 13 svátků ročně a jsou to dny pracovního klidu. Mezi ty 

nejznámější patří Vánoce a Velikonoce, dále sem patří další dny významné pro Českou 

republiku, její historii a demokracii.  

Supervize – bývá zpravidla 1x za 1-2 měsíce. Supervize probíhá formou rozhovoru mezi 

týmem káčka (nebo streetu) a supervizora, který dojíždí. Má za cíl zlepšení kvality práce a 

pomáhá pracovníkům ve vzdělávání se a řešení situací, se kterými si sami neví rady. 

Intervize – nebývají pravidelně, jde o větší porady týmu, které mají předem určené téma a 

důvod projednání. Řeší se zde záležitosti, na jejichž čas není prostor za provozu centra. Bývají 

jen párkrát do roka. 

Celoorganizační setkání – bývá zpravidla v prvním čtvrtletí roku. Prevent je organizace, 

kam spadá mnoho zařízení (nejde jen o kontaktní centra a streety, ale také o substituci, 

adiktologickou poradnu, doléčovák, centrum podpory pěstounských rodin a další). Kvůli 

sdílení informací je potřeba se jednou ročně sejít, probrat co je kde nového a co se plánuje… 

Tím sdílením informací nemyslim sdílením informací o klientech, v tomhle ohledu 

zachováváme všichni mlčenlivost, kterou jsme vám slíbili. Mluvíme o nových postupech 

v práci. O změnách, které nás čekají a o novinkách, které se v naší práci objevují. 

Provozní či personální důvody – když z důvodů vzdělávání, nemocí, dovolených nebo 

všeho dohromady není dostatek pracovníků k otevření káčka. 

 

Míša – káčko ČB 
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Injekční stříkačky mají v současné medicíně své 

nezastupitelné místo a jsou jednou z 

nejpoužívanějších zdravotnických pomůcek. Jejich triumfální nástup na scénu se odehrál 

počátkem 20. století. Ale již naši pravěcí předkové znali účinek látek vpravených do těla 

otráveným šípem. V 1. století doporučoval Celsus stříkačku k odstranění cizích těles z ucha. 

Totéž použití nacházíme v 10. století u Abú al-Zahráwího. Stříkačky s pístem používali 

ranhojiči především k čištění ran a výplachům močových cest. 

Al-Zahrawiho stříkačka v arabském rukopisu, 11. století 

 

 

 

 

 

Stříkačkám pro nitrožilní injekční použití předcházejí podkožní injekce, první pocházejí ze 

17. století. Jejich předpokladem je znalost krevního oběhu: jeho objevitel David Harvey 

poznamenal, že hadí jed má smrtelné účinky jen proto, že postupuje cévami do všech částí 

těla. Tím, kdo tento poznatek aplikoval a provedl první pokusy s nitrožilní aplikací drog, byl  

r. 1657 nelékař, architekt a astronom Christopher Wren, nástrojem složeným z měchýře  

a ptačího pera vstřikoval psům do žíly opium a alkohol. 

 Do léčby zavedl nitrožilní injekci Johann Daniel Major, provedl obdobné pokusy na psech a 

roku 1668 pomocí zvířecího měchýře a tenké stříbrné kanyly injikoval pacientovi s horečkou 

do žíly vodu, ve snaze rozředit nemocnému příliš vazkou krev. Berlínský lékař  J. S. Elsholtz 

takto vstřikoval vojákům léčiva proti horečce: "nové umění klystýru", jak injekce nazval,  

se však mezi lékaři prosazovala dlouho a těžko. Až do 19. století vyžadovala "injekce" 

stažení, vypreparování a naříznutí cévy: do otvoru byla pak zavedena tupá kanyla. Návrat 

nitrožilní injekce předcházel objev a zdokonalení injekce podkožní. Předchůdcem dnešní 

stříkačky s dutou jehlou byla kanyla spojená s trokarem: ostrý trokar nabodl kůži a po jeho 

vytažení pákou na straně nástroje byla do kanyly vlita injekční látka. Irský lékař Francis Rynd 

použil tento mechanismus r. 1845 k lokální anestezii v okolí nervů při neuralgii. 
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Skutečným otcem podkožních injekcí však zůstává skotský lékař Alexander Wood.  Počátkem 

19. století se objevila řada pokusů s kožní aplikací léčiv, vtíráním do kůže  i aplikací látek, do 

uměle vytvořeného puchýře, tedy pod pokožku. Významným zlomem tu byl objev morfinu. 

Někteří lékaři nejprve vytvářeli umělé puchýře na citlivých místech podél průběhu nervů  

a natírali je morfinovou pastou. Právě Wood použil namísto šroubu píst a kalibraci na stěně 

stříkačky, jak je známe dnes. Jeho stříkačka byla spojena s dutou jehlou. V roce 1881 použil 

Albert Landerer stříkačku s jehlou k nitrožilní infuzi solného roztoku bez odhalení žíly. Lékař 

si zprvu připravoval injekční léčiva a tutéž nádobu s roztokem užíval pro řadu injekcí: obavy 

o sterilitu vedly r. 1886 k zavedení zatavených skleněných ampulek. Pro místní anestezii se 

dlouho používal kokain, po r. 1905 jej zejména v zubním lékařství nahradil prokain  

s podstatně menšími riziky. Na frontách 1. světové války byl způsob přípravy prokainového 

roztoku z prášku nemotorný a časově náročný: inspirován nábojnicí sestrojil americký chirurg 

H.S. Cook r. 1917 první karpulovou stříkačku, do níž se vsouvají gumou uzavřené ampulky  

a stiskem rukojeti spojené s bodcem se uvolní anestetikum. 

V následujících desetiletích se v Evropě objevila řada modifikací injekční stříkačky, ale 

Woodova konstrukce vítězila. Vídeňský výrobce Leiter nahradil kovové součásti (především 

píst a zakončení) tvrzenou gumou, vulkanitem, a zasloužil se tak o nebývalé rozšíření jinak 

cenově těžko dostupného nástroje. Leiterovy modely se staly běžnou verzí injekční stříkačky 

až do počátku 20. století. Značku "Record" zavedla na trh berlínská firma Dewitt a Herz 

zřejmě r. 1906: označovala jednoduchou konstrukci z kovu a skla, s kovovým pístem, rukojetí 

a ústím, z níž zavedení sterilizace učinilo nejrozšířenější typ injekční stříkačky po celém světě 

včetně Čech. 

Ve 40. letech 20. století se objevily požadavky na nahrazení kombinace kovu a skla – která 

stále přinášela obtíže při sterilizaci – stříkačkou celoskleněnou. První taková stříkačka, kterou 

navrhl Luer a zavedl pařížský Pasteurův ústav, se objevila už koncem 19. století, ale její 

výhody vyvažovala křehkost materiálu a proti "rekordce" se neprosadila. První patent na 

plastovou stříkačku byl udělen r. 1949: do běžné výroby se dostaly v letech šedesátých.  

V Čechách nahrazovaly plastové stříkačky na jedno použití "rekordky" od poloviny 80. let. 

 

Woodova stříkačka 

                                                     Tomáš ze streetu 
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Andělíčku, můj strážníčku, 

přidám vodu do pytlíčku, 

díky ti, za mul a jedničku, 

ať trvá mi to jen chviličku. 

Opatruj mi mou ručičku, 

 ať nemám kapky na svém tričku. 

A ať jsem dobře ve dne v noci, 

 ať život zvládnu bez pomoci, 

a hlavně ať nemám blbé kecy  

a taky chraň mě před státní mocí. 

Andělíčku buď kámoš můj, 

 s životem mým neriskuj 

a prosím při mně stůj. 

 

„Janča“ 
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Když bereš a už tě to nebaví, existuje vždy několik možností, jak s braním přestat. Vždy je tu 

možnost přestat brát sám a bez léčby (viz poslední číslo časopisu Dekontaminace). Závislost 

má špatnou vlastnost postupem času začít ze života brát to příjemné, až se stane tím 

nejdůležitějším. Přestat užívat je pak tím těžší, čím déle bereš a čím více užívání ovlivnilo 

tvůj život.  

Pokud se pro změnu rozhodneš, máš několik možností! Rozhodně tě o nich informují na 

káčkách nebo ve streetu, kde ti mohou pomoci vybrat ten pravý typ léčby pro tebe a zařídit ji. 

Jen tak pro představu ale ve zkratce představím, jaké jsou možnosti. 

 

 

Ambulantní léčba 

Na malých městech probíhá na káčkách (Prachatice, Strakonice…), v jiných městech 

(Budějce, Blatná) ve specializovaných poradnách.  Prakticky jde o léčbu formou terapií a 

konzultací, na které docházíš v pravidelně dohodnutém termínu po několik měsíců (frekvence 

ani doba léčby není pevně daná, záleží na dohodě s terapeutem/pracovníkem a tvých 

potřebách). Na setkáních se řeší tvé chutě, abstinence a prevence relapsu (zabránění návratu k 

užívání).  Během této léčby můžeš normálně pracovat a bydlet doma, nebo tam, kde se ti líbí. 

Tato léčba je vhodná pro uživatele, které mají zázemí – mají kde bydlet a jsou obklopeni 

lidmi, kteří je podpoří v abstinenci a pomohou jim. Ambulantní poradny jsou určeny nejen 

pro samotné uživatele, ale i pro jejich rodinu a blízké. 

Psychiatrická léčebna 

I když výraz zní celkem hrozivě, jde o typ léčby, který se pravděpodobně vybaví většině 

z vás. Jde o léčbu ve specializovaných léčebnách na léčbu závislostí, které jsou buďto 

samostatné nebo součástí některých psychiatrických oddělení nemocnic. Léčbu samotnou 

předchází detox, který bývá z pravidla součástí léčeben. Léčba pak trvá od několika týdnů do 

půl roku, podle potřeb pacienta. Nejznámější léčebnou na jihu Čech je Červený dvůr, 

známých názvů je ale více – Bohnice, Apolinář, Jihlava či Jemnice. 

Terapeutická komunita 

Od psychiatrické léčebny je rozdíl v tom, že není zdravotnickým zařízením, nehradí ji tudíž 

zdravotní pojišťovny – můžeš si ji ale nechat proplácet úřadem práce v rámci doplatku na 

bydlení. Před nástupem do komunity je potřeba absolvovat detox, který bývá většinou 

součástí psychiatrických léčeben – můžeš sem ale nastoupit i po absolvování celé léčby. Doba 

léčby bývá rozdílná, většinou +- jeden rok. Hlavní léčebnou technikou je samotný život 

v komunitě. Klient je zde vystaven běžným i stresovým situacím ze života, a v rámci 

komunity hledá mechanismy k jejich zvládání.  V jižních Čechách jsou terapeutické komunity 

Němčice, Karlov a Podcestný mlýn.  
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Substituční léčba 

Poskytuje legální náhradu lidem, kteří mají primární závislost na opiátech, ale v současné 

době z nějakého důvodu nezvládnou či nemohou úplně abstinovat. Substituční centrum 

Prevent sídlí v Českých Budějovicích a je možnost zde legálně a užívat suboxone a metadon. 

Klient zde musí docházet na schůzky k sociální pracovnici a lékařce minimálně jednou 

měsíčně, to záleží na individuálních potřebách klienta.  Klient by také měl během substituční 

léčby mít negativní testy na přítomnost ostatních NNL. Substituční léčbu kromě Preventu 

poskytují v některých městech ještě AT ambulance. Rozdíl od ostatních druhů léčeb je v tom, 

že na substituci nejde o úplnou abstinenci, ale o řízené užívání návykových látek. 

 

Doléčování 

Abstinovat v bezpečném prostředí léčby nebo komunity je prvním a důležitým krokem k tomu 

prožít život bez drog. Po opuštění zdí léčebny může být klient vystavován mnoha situacím, 

zkoušejí jeho výdrž a motivaci. Stresové situace, které ho můžou potkávat, jsou třeba 

potkávání starých známých, hledání zaměstnání, splácení dluhů, či řešení dříve porušených 

vztahů. Aby tyhle zkoušky zvládl i po návratu zpátky ven, existují doléčovací centra, 

nabízející bydlení (půl roku pro jednotlivce, rok pro matky s dětmi) nebo ambulantní 

docházení na terapie. Pro účast v programu je podmínkou předchozí absolvování léčby a 

dodržení abstinence po dobu využívání služby.  

                                                                                                                          Míša – Káčko ČB 
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"Vítej na svobodě" 

Kresleno pár hodin po propuštění z VTOS, pod vlivem MTH - Alkoholu – Thc. Interpretace autora je 

následující: Asi "podání si rukou" s energií/energiemi svobody, křivky značí (asi) jazyk přírody a ducha 

nevtělených bytostí, dynamika pohybu živlů.     

                                                                                                                               Autor: Honza 

Náměty k zamyšlení: - "Zásek" (meditace).......relaxace 

- Faktory - prostředí, kolektiv -  psychické rozpoložení 



18 
 

 

 

Každý člověk je osobnost. Jedinečný a neopakovatelný. Na tomhle našem světě 

nenahraditelný. A proto je každý člověk potřebný a důležitý. Tohle kdykoliv podepíšu. 

Během své práce se potkávám s lidmi, kteří během svého života začali brát drogy a někteří 

z nich je k dnešnímu dni (2.5.2016) ještě stále berou. Byl bych blázen, kdybych je chtěl 

všechny házet do jednoho pytle. Každý z nich přistupuje k životu po svém. Přesto jsou chvíle, 

které mi přijdou podobné. 

Když potkávám lidi na počátku drogové kariéry, často jsou to zároveň mladí lidé, mají 

energii. Mluví o drogách jako o způsobu života nebo jako o úniku z reality. Mají dost svých 

problémů nebo svých myšlenek a snaží se prodrat životem, jak můžou. Pravdy rádi objevují 

sami, a zároveň někdy až příliš věří těm starším, když jim, z různých důvodů, nabízejí svoje 

pravdy. Dávají přednost kamarádům, co berou, před těma ostatníma. Maj rádi svobodu a chtěj 

žít. Žít po svým.  

Pokud tihle mladí projeví dostatek píle a vytrvalosti, naroste jejich drogová kariéra o pěknou 

řádku let. A po těch několika letech braní se zase zdá, že jsou si nějaké situace podobné.  

Pořád mají dost svých problémů a myšlenek a snaží se prodrat životem, jak můžou. Znaj 

některé pravdy a za některý z nich museli těžce zaplatit. Zjistili, že ne každýmu se dá věřit. 

Mají štěstí, pokud někde maj kamaráda, co nebere a ti, co berou, nejsou moc kamarádi. Aspoň 

to často slýchám. Slyším, že „… na drogách, tam nejsou kamarádi…“, „… musíš bejt 

připravenej a krejt si záda…“, „… už to není to, co to bejvávalo… .“  

Slyším, že se kvalita drog změnila. A ne k lepšímu. Že léky jsou dražší. Lidi, co uměli vařit 

dobrý piko jsou ohroženej druh. Že Ti dnešní mladí nerespektujou starý zvyky. Že neumí 

zacházet s drogama. Jsou drzí… Slyším vyprávět o  únicích do reality. O tom, že dokáže být 

pořádně, pořádně špatně. Že největším nepřítelem dokáže být i vlastní tělo. Slýchávám  

o žilách na pokraji zhroucení. O strachu a znechucení. O dluzích. O hledání nějaký činnosti 

nebo práce. O shánění drog.  O únavě. O policajtech.  O čase, kterej mizí mrknutím oka…  

I když jsou to často společný momenty, každej člověk k nim přistupuje po svým a někdy mi 

dovolí být blízko nebo se o o svý pocity podělí. A já za to děkuju, i když to není vždycky 

úplně jednoduchý. Ale od toho jsme v těch terénech a káčkách a poradnách a substitucích  

a dalších místech, který znáte. Od toho, abyste na všechno nemuseli být úplně sami. Abyste si 

tu a tam mohli i postěžovat na život a, budete-li chtít, i společně hledat cesty, jak si zachovat 

aspoň část svobody a mít ten život o něco klidnější a bohatší. 

Někdo může říct, že sem nespravedlivej a ukazuju drogy v moc špatným světle. Jestli si tohle 

někdo myslí, je asi rád, že nepíšu, co všechno slyším od lidí co abstinujou a nebo se vrátili 

z léčby…  

 

Martin z Káčka- PT a ze streetu 
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Čas na malé moudro 

Podle skutečné události – stalo se koncem března 

2022 nedaleko odsud 

Zajíček si takhle bydlí ve svojí noře a jednoho dne 

ho napadne, že by si ji mohl zvětšit. Přemýšlí, kdo 

by mu tak mohl půjčit potřebnou lopatičku a napadne 

ho krtek. Tak se vydá za krtkem, jde tak lesem 

a říká si „no ale co když mi jí ten krtek nepůjčí?-- 

Ale on mi jí půjčí.“ 

 Jde tedy dál a po chvíli: „No, ale ten krtek, on mi jí 

nepůjčí a co já budu dělat? --- Ale, tak krtek je 

kámoš, on mi jí půjčí.“ …  „Ten lakomej krtek mi tu 

lopatku najisto nepůjčí a já tam jdu zbytečně a budu 

dál v tom malým brlohu… ---  i když, krtek je lehce 

ovlivnitelný, on mi jí půjčí.“ Jde dál a stále mu to 

vrtá hlavou a říká si: „ když ten krtek je takovej 

krkoun, on mi tu lopatku nepůjčí!! ---  Ale ne, já ho 

přemluvím a půjčí mi jí..“. 

Takhle to pokračuje celou cestu, až dojde ke krtkovu 

domečku. Zaklepe na dveře, krtek vyjde ven a 

zajíček zařve „TAK SI TU LOPATKU STRČ DO 

PR****!!!“. 

A jaká poučení z tohoto malého moudra 

plynou? 

1. Hněv je špatný rádce. 

2. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej 

3. Nestahuj kalhoty, když brod je ještě 

daleko. 
 

 

Míša – káčko ČB 
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Postupem času, během příprav na tento článek, tím, jak jsem během sběru všemožných 

informací o Růžence měnil prioritu myšlenek, které bych chtěl zachytit písemně, mi až teď při 

úvodníku vyplynulo, že TOHLE celé je vlastně pointa TOHO všeho – ČAS, jeho význam pro 

(sebe)vnímající bytost, a tím je pohyb, vývoj, změna. To vše jen jedním směrem-vpřed.  

Z fyziky šipka času. Existuje-li však něco na tomto světě, co dokáže ten čas třeba i naoko 

vypnout, tak je tady zároveň něco hodně špatně… 

A právě tady už dnes vidím tu příčinu toho, proč mě už od malička tak děsí, a při tom 

fascinovaně přitahuje pohádka O Šípkové Růžence. Vyrostl jsem totiž na té verzi, ve které po 

Růženky incidentu usne celé království, ale všichni ti spící vnímají, že se nezastavil čas, ale 

oni v něm. Jo jo, taková fantazie s dítětem zamává, a to si to pak nese až do dospělosti. Dítě 

ještě neumí čas vnímat nějak hluboce chronologicky, ale spíš jako jakýsi prostor pro zažívání, 

většina věcí je nová a po většinou zábavná. Hltá ten život. Vnímá, ale bez většího uvědomění, 

že život je podmíněn právě časem. Bez času není život – to je přírodní zákon. A teď na scénu 

přichází pohádka, ze které byste si měli, hlavně jako dítě, odnést přinejmenším dobrý pocit, 

kde sice život je, ale není čas. Ano, pohádky jsou protknuty jevy, popírající veškeré přírodní 

zákony – nadpřirozené bytosti všeho druhu, mluvící zvěř, monarchie, peklo,…Jenže taková 

představa toho, být živý, zároveň neschopný čehokoli, ta vás dokáže děsit i třicet let od té 

doby, kdy se Růženka před vámi píchla poprvé.  

Usnula. A s ní celé království. Celé království sní svou noční můru. Každý ten spící moc 

dobře vnímá, jak svět kolem jde dál, ale jen v tom rozsahu, ve kterém se zrovna zastavil. Moc 

dobře vnímá střídání dnů a nocí i delších rozhraní, teplotu, vůně, ale vidí jen tam, kam 

dohlédne, slyší jen to, co se kolem něj mihne - vyloudí zvuk a pokračuje zase dál do toho 

světa správně spjatým s časem. Stejně jako s přijímáním živoucích vjemů je to i s vydáváním 

vjemů vlastních. Nemožnost jakkoli se do dění světa zapojit. Děsivé, zároveň fascinující tím, 

jak je to v určité míře nadhledu možné. V podstatě je to krásná metafora pro závislost, že ano? 

Hluboký spánek, ve kterém bdíte a sledujete měnící se svět kolem sebe, ale ten fakt, že jste se 

jednou píchli vám jaksi znemožňuje se do toho procesu přeměn již volně a aktivně zapojovat, 

což je popřením smyslu života.  

Je to noční můra v pohádce. Od toho tu některé pohádky jsou, vtisknout do nás jakési 

podvědomé obavy z "rizikového" chování. Zároveň však, pokud již tedy k nějakému tomu 

pochybení ze stran hrdiny došlo, je tu tzv. dobrý konec. Naděje. A pramenem naděje je láska, 

jako v pohádkách. I v Šípkové Růžence se čas vrátí do starých kolejí. Milujme čas, i to je 

láska.....  

                                                                                                            Kuba ze streetu 
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V tomto čísle se zabýváme tématem času. Čas přináší změny, někdo změny vítá, někomu 

přinášejí problémy, ale vždycky se s nimi nějak musíme vyrovnat. Mění se i různá zařízení, 

i když poskytují stejné služby. Prostě čas přináší změnu a každá změna je šance, že věci opět 

dostanou jiný rozměr, přinesou jiný pohled a noví lidé nové nápady.  

Tak předmluvu máme za sebou, a teď něco ke změnám, které potkávají Budějovické káčko. 

Pro začátek, služby ani doba, kdy je poskytujeme, se nemění a v podstatě ani materiál, který 

distribuujeme, a to je to hlavní. 

Ještě k tomu materiálu. Nově máme v KC modré nasazovací jehly, jsou delší než oranžové  

i šedivé, a vhodné pro klienty, které mají s aplikací problémy. Dále už delší dobu můžete 

zaznamenat širší sortiment mastí – i když pořád platí, že vás radši ošetříme než dávat masti 

naslepo, tedy bez toho, abychom viděli a mohli posoudit, jaký neduh Vás trápí. 

Co se mění, to jsou lidé, a tak nás koncem března opustila Adéla. Ta ale zůstává v Preventu, a 

to ve streetu, takže se s ní můžete potkávat v terénu. Za Adélu přišel Ondra, který je na káčku 

na půl úvazku. 

A nakonec ještě jedna změna. Po pár letech opouštím post vedoucího a přesouvám se jinam. 

Opět to bude v Preventu a opět to bude práce se závislými, ale tentokrát na druhé straně 

barikády, a to v Doléčovacím centru. Kdo mě zná a chodí na Káčko, měl možnost číst dopis, 

který jsem pro klienty napsal, a tak jenom v kostce. Na káčku se mi líbilo, změna to není nijak 

vynucená, ale té nabídce jít do zařízení, kde jsem začínal v Preventu a kde jsem pracoval šest 

dobrých let, se nedalo odolat.  Takže odcházím a v tuto chvíli, kdy píšu tento text, se usilovně 

hledá můj zástupce. Než se najde, pojede tým dočasně pod vedením Míši.  

Takže vy na Káčku ahoj, rád jsem Vás poznal a třeba někdy na Doléčováku. 

                                                                                                                         Honza káčko-ČB 
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Život naruby 

Co člověk může prožívat při náhlém zvratu v životě… 

Začátek roku. Co všechno asi přinese. Povinnosti, radosti, plány …  

Takový začátek ale nechceš. 

Měl si nehodu. 

Probudíš se na ARU. Moc o sobě nevíš. Vlastně nevíš ani o bolesti a to díky koktejlu, který ti 

pouští do žíly. Když se z těch „oblbováků“ probereš, říkáš si: Co tu vlastně dělám? Hlava funguje, nic 

nebolí… 

Pomalu ti zdravotnický personál sděluje, co s tebou vlastně je.  Dobrý, zatím jsi s tím v pohodě, ještě 

ti to všechno nedochází. Ale jak vnímání sílí, uvědomuješ si bezmoc. Bezmoc z toho, že tě tělo 

neposlouchá. To co je pro každého na denním pořádku, nepřemýšlí o tom, ty teď nedokážeš. A když, 

tak s velkým úsilím. Nemůžeš nic. Jsi odkázán na pomoc druhých. O to těžší to pro tebe je, jsi-li typ 

člověka, který je hrdý, nezávislý, svobodný… Nepřeješ si nic jiného než být doma, což ale nejde.  

Nezbývá nic než zatnout zuby.  

Do „depek“ tě hází i to, že si uvědomuješ, o co vše přicházíš, jaké plány ti utíkají a nezmůžeš se na nic 

než, že tupě zíráš do zdi, myšlenky ti lítají hlavou. Z letargie tě dostávají jen blízcí a přátelský 

personál.  

Postupem času se už cítíš dobře, zprávy o konci pobytu v nemocnici jsou taky jasnější, nálada se 

vylepšuje. S tím přichází naivita v podobě plánování… Jsi netrpělivý.  Někteří blízcí ti lehce a s citem 

naznačují realitu. Ty to ale neslyšíš, nevidíš… Prvně to zaznamenáš a uvědomíš z úst lékaře, což tě na 

celý den rozseká a cítíš nenávist a rozhořčení vůči němu. I když víš, že za nic nemůže, jen reflektuje 

věci, tak jak jsou. 

V tom celém srabu si ale uvědomuješ, jaké obrovské štěstí si měl, cítíš radost z jednotlivých 

pokroků. Vše je na dobré cestě, jde jen o čas. 

Tím ale problémy nekončí… 

 

Eva Káčko –ST/ PT 
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Lékaři představili novou bezinterferonovou léčbu žloutenky typu C. Jedná se o trojkombinaci 

látek, kdy k těmto lékům byla přidána antivirotika, která působí přímo v jaterních buňkách. 

Léčbu je možno doplnit dle potřeb pacienta i o ribavirin. Právě interferon v nově schválené 

kombinaci chybí. „To je bezpochyby přínosem pro lepší snášení léčby. Interferon má totiž 

nepříjemné vedlejší účinky. Díky bezinterferonovému režimu se podaří udržet na léčbě větší 

množství pacientů. Kromě této výhody mají však nové lékové kombinace (již bez interferonu) 

i výrazně lepší účinnost a umožňují i zkrátit dobu léčby,“ dodává MUDr. Václav Hejda, který 

hepatitidu C léčí na I. interní klinice LF UK a FN Plzeň. Vyhlídky (zvláště pro obtížně 

léčitelné pacienty) jsou tak velmi dobré. 

Zdroj: http://trendyzdravi.cz/medicina/nova-ucinnejsi-lecba-virove-hepatitidy-c.html 

Oslovili jsme s našimi otázkami MUDr. Iva Horného, strakonického lékaře, který se léčbou 

žloutek zabývá.  

1) Je nutná úplná abstinence od drog při zahájení léčby (v případě, že ano- jak dlouhá 

musí být abstinence od drog)? Ano, pacienty aktivní neléčím - jednak proto, že pokud jsou 

nadále aktivními abusery (tj. aktivními uživateli), hrozí riziko reinfekce (tj. opakovaná 

infekce), jednak je velký předpoklad špatné spolupráce. A léčba stojí mnoho set tisíc, tolik 

peněz naše zdravotnictví nemá. Já osobně považuji za minimum 6 měsíců abstinence, a před 

zahájením léčby vyjádření psychiatra k pravděpodobnosti compliance (tj. schopnosti 

spolupracovat) pacienta. 

2) Využíváte ve Vaší ordinaci stále interferonovou léčbu nebo již používáte nový 

bezinterferonový typ léčby- trojkombinace léků? V případě, že ano, u jakých typů 

pacientů nasazujete nový typ léčby? Bezinterferonovou jen u pacientů, kteří na 

interferonové selhali nebo u pacientů jako první volbu, kteří mají pokročilou fibrosu (tj. 

zmnožení vaziva jater) či již cirrhosu (tj. cirhóza- svraštění a zatvrdnutí jater). 

3) Jsou nějaké doplatky při novém typu léčby?  Nejsou. 

4) Jak často jsou nutné návštěvy lékaře při novém typu léčby? Po měsíci. 
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5) Chcete vzkázat něco našim klientům? Virová hepatitis je v dnešní době velmi dobře 

léčitelná, účinnost léčby se dramaticky zvýšila k 90-95 %. Má podstatně méně nežádoucích 

účinků než dřívější kombinace interferonu a ribavirinu. Ale nasadit léčbu jsem ochoten jen 

člověku, o kterém jsem přesvědčen, že bude spolupracovat. 

Nechat se otestovat na žloutenky B a C se můžeš nechat u streetů nebo na Káčku. V případě, 

že test ukáže nějaké protilátky na žloutenky, nečekej a obrať se na lékaře, rádi ti s tím 

pomůžeme. I když nemůžeš/nechceš přestat hned drogy brát, nevadí. Lékaři sice pro zahájení 

léčby preferují abstinující pacienty, vždy je ale dobré zaevidovat se do poradny, kde 

pravidelně sledují stav jater a množení virů. Přístup lékaře je vždy individuální. 

                                                                                                                          Jana a Martina ze streetu 
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ČAS – FAKTA 

Přečtěte si pozorně následující text a odpovězte na otázky níže.   
Historie 

Zaznamenávání času je tak staré jako lidstvo samo. První měření probíhalo na bázi přírodních 

jevů, které se s pravidelností opakovaly (př.: roční období, příliv, odliv, přílet ptáků), podle 

slunce a jeho poloh, měsíce a hvězd.  

Takzvaný Letní čas používá většina evropských států  a států severní Ameriky.  Důvodem 

zavedení Letního času byla úspora elektrické energie potřebné k večernímu osvětlení.  

V letních měsících se tak nepoužívá čas daný podle časových pásem, ale hodiny jsou 

zpravidla posunuty o hodinu dopředu.  Byl zaveden za první světové války. 

Měření 

Měření času za pomoci přístrojů k tomu určených zpočátku probíhalo za pomoci přesýpacích 

hodin.  Přesýpací hodiny však dokázaly určovat jen daný časový úsek, nedokázaly ale říct, 

kolik je hodin. Na určení toho, kolik hodin je, se začaly používat hodiny sluneční. 

Později s vynálezem mechanických hodin, tudíž hodin vázaných na pravidelný přesný pohyb 

(př.:kyvadla, různá závaží), se měření času velmi rychle rozšířilo do celého světa.  Vznik 

mechanických hodin se datuje ke konci 13.století. K tomuto období si představme hodiny 

obřích velikostí, často jako hodiny umístěny do věží kostelů, nebo jako orloje.  Hodinky 

menších rozměrů (kapestní, přenosné) bylo možné vlastnit až od 15. století.  

Pro lidstvo se potřeba měření času výrazně zvedla od 19. století, následoval rozmach výroby 

hodin a hodinek.  Později se z mechanických hodinek přecházelo na elektrické.   

Dnes se za nejpřesnější měření času považuje čas atomický.  Atomové hodiny měří vlastní 

čas, jejich odchylka je 1 sekunda za 60 milionů let. 

„Časové zajímavosti “ 

Světelné roky – ten kdo si myslí, že na světelné roky se dá měřit čas se plete.  Jednotka 

světelného roku je míra délková. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za rok 

ve vakuu. (Jen pro představu, světlo si letí rychlostí necelých 300 tisíc km/s). S tímto 

měřením se setkáme především v astronomii. 

Přestupný rok - normální kalendářní rok trvá 365 dnů 5 hodin 48 minut 45 sekund, proto 

každý čtvrtý rok je jakoby o jeden den delší (má tedy 366 dní). Každý čtvrtý rok najdeme tedy 

v kalendáři i den 29.února (normální únor má 28 dní), naposledy tomu tak bylo letos, a to 

znamená, že opět se na přestupný rok můžeme těšit v roce 2020, 2024, 2028, 2032..... 

 

 

 

Otázky: 

1. Podle jakých přírodních jevů dřív lidé měřili čas? 

2. Od kdy je možné vlastnit kapesní hodinky? 

3. Co měří světelný rok? 

4. Dočetl/a jsem poctivě celý článek? Pokud ano, na kolikátý pokus?                       Pavla – Káčko PT/ST 
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Jihočeský streetwork Prevent:  
 

ČESKOBUDĚJOVICKO 

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

Mob: 723 527 515 
České Budějovice - Sídliště Máj: Úterý 13:30-15:00 
Mob: 775 627 512 
Týn nad Vltavou: Středa 14:00-16:00 

Mob: 775 627 512 

Borovany: Čtvrtek 14:00-15:00 

Mob: 776 195 360 
Nové Hrady: Čtvrtek: 15:30-16:30 
Mob: 776 195 360 
Trhové Sviny: Čtvrtek 17:00-18:00 
Mob: 776 195 360 
 

STRAKONICKO 

Strakonice, Volyně: Pondělí 13:00-16:00 

Mob: 728 469 494 

Blatná: Pondělí 17:00-19:00 
Mob: 728 469 494 
Vodňany: Úterý 15:30-17:30 
Mob: 728 469 494 
 

PRACHATICKO 

Prachatice: Úterý 16:00-18:00 
Mob: 776 195 360 
Trasa Strážný směr Vimperk: Horní Vltavice, Kubova Huť: Středa: 14:00-15:30 
Mob: 776 195 360 
Vimperk: Středa 15:30-18:00 
Mob: 776 195 360 
Volary: Čtvrtek 14:00-16:00 
Mob: 775 627 512 
Netolice: Čtvrtek 17:00-18:00 
Mob: 775 627 512 
 

TÁBORSKO 

Bechyně: Středa 16:30-18:00 
Mob: 775 627 512 
Veselí nad Lužnicí: Čtvrtek 14:00-15:00 
Mob: 728 469 494 
Soběslav: Čtvrtek 15:30-17:30 
Mob: 728 469 494 

 

 

 

 

Správné odpovědi z tajenky: 

1. šňupátko 2. konzelín 3. kapsle 
4. kondom5. buchna, 6. buničinu 
7. rozdělávačka 8. kyselinu   
9. aspirovat 10. filtr  11. voda, 12. 
škrtidlo Řešení tajenky: ….. znamená 
tolik. 
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Opuštěná injekční stříkačka. S víčkem i bez víčka. S jehlou i bez. V nejrůznějších polohách a 

místech. Její nález vzbuzuje řadu emocí a spouští různé slety událostí. V následujícím grafu si 

některé z reakcí představíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma sumárum to může vypadat, že když najde stříkačku kdokoliv, krom streetů, hrozí riziko 

větších represí a větší kontroly ze strany státu. Popravdě velkej počet nalezených stříkaček  

u drogových služeb může vyvolat otázky po smyslu těchto služeb a opět spustit vlnu větších 

represí. Velké počty vyměněných stříkaček takovou bouři nevyvolávají.  

 

Co se s tím dá udělat? Nenechat nikoho, aby jen tak zahazoval stříkačky. (Na ulici, do křoví, 

do kanálu, do koše – ano, i v koši se najdou – např. lidmi z technických služeb nebo těmi, 

kteří koše prohledávají.) A nenechat žádnou jen tak ležet. (S opatrností jí sebrat nebo zavolat 

streety nebo městskou policii – klidně anonymně.)  

 

A proč radíme volat policii? Protože je pořád lepší, aby pohozenou/ztracenou stříkačku sebral 

policista, než nějaký občan města nebo jeho dítě. Jakmile se město nadchne pro boj proti 
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drogám, tak mají horký chvilky nejen uživatelé drog, ale i drogový služby. A tohle nadchnutí 

lze snadno vyvolat. Stačí jen pohazovat stříkačky a chovat se tak, aby všichni viděli, že beru  

a že je mi to jedno. Mimo jiné…  

 

Martin – Káčko PT/street 

 

A jak psali už v dekontaminaci (v srpnu 1998): 

„Myslím, že je blbost rozmlouvat Ti braní drog, když je brát chceš. Asi Ti na tom něco 

vyhovuje a ty nemáš důvod přestávat. Možná to zní blbě, ale jestli to je Tvoje rozhodnutí, tak 

si klidně fetuj. Likviduješ si sice dost brutálním způsobem žíly, ale koneckonců, jsou to Tvoje 

žíly. Pokud jsi ještě neprodělal transplantaci, tak jsou i Tvoje i ledviny, kterým slušně zatápíš. 

Dokonce i játra patří jen a jen Tobě. Tohle všechno je Tvůj boj.  

Co ale není už jenom Tvůj boj, je vyhazování špinavýho nádobíčka po našlehnutí… 

Žádnej med nejsou ani buchny rozházený po podlaze Tvýho doupěte. Stačí, aby se Ti na 

chvilku štěstím zatočila hlava, a pěkně se v nich vykoupeš…. 

Nechávat válet použitý nářadí v bytě nebo ho vyhazovat na lidem přístupnejch místech,  

je nezodpovědný… Proč by za to, že bereš, měl platit někdo, kdo Tě vůbec nezná? Nebo 

dokonce prcek, kterej ani neví, co je droga?...“   - autor: P.E.K.  

Celý článek je k dispozici na webu www.edekontaminace.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


