
S                

T 

R              O 

E              T 

E              R 

T              A 

M              V  

A              A 

G. 

 

3     Nádobíčko 

4 



 

Úvodník 

Milí čtenáři Streetmagazinu,  

léto se pomalu, ale jistě blíží do své poloviny a zatím se nám 
stačily vystřídat snad všechny varianty počasí – jak tropy (včetně 
bouřek s kroupy), tak nevlídné propršené dny. Schválně se zkuste 
zaposlouchat kolem sebe – mně osobně přijde, že všechno je 
špatně. Když se vydaří horký den s  nebem jako vymeteným, 
spousta lidí nadává, jak je to otravuje.  A když se slunce schová za 
mraky, nedej Bože začne pršet, je to fakt otrava, protože tohle 
přece není žádné léto! A nejvtipnější mi na tom přijde, že tyhle 
věty jsou velice často slyšet od těch samých lidí – a pak přemýšlím, 
co je větší otrava. Zmoknout, nebo být permanentně naštvaný 
a s něčím nespokojený? Já osobně radši moknu. Otrava je také 
tématem tohoto čísla časopisu – a to ve všech podobách, v jakých 
si ji můžete představit. Jen tak namátkou se můžete těšit na 
exkluzivní přepis dlouho očekávaného rozhovoru jistého slavného 
nejmenovaného moderátora se srdcem (uznejte sami, tak 
významný orgán rozhovory jen tak na potkání nerozdává), na novinky z českobudějovického káčka takřka z první ruky…a 
na mnohé další. Stále platí, že s Vámi streetu i na káčkách cokoliv, co Vás v časopisu zaujme (nebo naopak otráví) rádi 
probereme. Přejeme Vám příjemné čtení a hlavně krásné léto…a na podzim zase na shledanou nad novým číslem. 

Za redakční radu Markéta ze streetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Srdce má slovo 

Do diskusního pořadu v televizi bylo pozvané srdce. Nabízíme přepis tohoto rozhovoru,      

po úvodních frázích: 

Moderátor: Dnešní téma je „otrava“, takže, co vás otravuje? 

Srdce: Upřímně? Bakterie, viry a houby. To všechno mi otravuje krev.  

Moderátor: A jak se k vám dostanou? Vždyť jste uvnitř těla… 

Srdce: Do krve se dostanou nejčastěji přes nějaký ten úraz. Když je v kůži díra, vytvoří se hned brána pro tyhle věci do 

krve a pak přímo ke mně a do celýho těla. Tyhle věci se dostanou snadno i do stříkačky a pak si je člověk našlehne přímo 

do žíly. Tam vytvoří malý hnisavý ložisko. Je to jako hnízdo, kde se vytváří  malý choroboplodný zárodky, který se pak 

dostávají krví všude po těle.  

Moderátor: A to si s tím tělo neporadí?  

Srdce: Záleží na tom v jakým je stavu. Unavený, hladový a žíznivý tělo má dost práce, aby drželo pohromadě. Krom toho, 

když takový hnízdo šoupnete jehlou přímo do žíly, je to silnej protivník. 

Moderátor:  Jednou jsem měl absces. Zrudlo mi místo na ruce (u místa vpichu)  a bolelo to. Po čase mi z toho vytek hnis. 

Dost hnus. Za to může taky to hnízdo?  

Srdce: Za to můžete vy. Ale jo. Místo se může zanítit. Takovej zánět , kterej je vidět je fajn, i když z něj část hnisu koluje 

tělem a vytváří další hnízda, který nemusej být vůbec cítit, dokud nenarostou a neudělaj problém, ale je fajn, že je vidět 

a můžete s ním proto něco dělat . (Jít k doktorovi.)  

Moderátor: A když není vidět? 

Srdce: Au. No, potom se množí v krvi tyhle bakterie, viry nebo houby. Pořád a pořád, dokud nevznikne třeba  sepce.  

Moderátor: To jako otrava krve? 

Srdce: Přesně. Zvýšení nebo velké snížení tělesné teploty, zrychlené dýchání, zrychlení činnosti srdce, změna počtu 

bílých krvinek… To můžou být příznaky otravy. Ale často lidi jdou k doktorovi pozdě. Protože tohle je už průšvih, ale 

předtím se to nedá často moc poznat. Jenom rozborem krve. 

Moderátor: Jak chodí  pozdě? Jako po smrti? 

Srdce: Jako ve chvíli, kdy už jim otravou krve sehnal nějakej orgán. V takový chvíli je potřeba okamžitě najít doktora. Jen 

on s pomocí antibiotik sníží množství infekce v těle.  

Moderátor: Aha. Takže riziko otravy přináší zranění, a když si někdo dává jehlou? 

Srdce: Když si někdo dává jehlou, tak si sám dělá zranění. Ale krom zranění riziko přináší třeba popálení.  Následek 

operace. (Odborné i amatérské.) Prodělání nějaké infekční choroby nebo i chřipka či angína.  A nesmim zapomenout na 

dlouhodobej strees a nezdravej životní styl.  

Moderátor: Aha. A co když se někdo chce vyhnout infekci a nechce přestat brát drogy? 

Srdce: Tak ať nebere jehlou! A když už chce jehlou, tak ať má všechno čistý. A to myslím vážně.  Nepoužitou a čistou 

stříkačku. Jehlu, která se nikde neválí a kterou nikdo neolizuje. Vodu, kterou nikdo nepoužil, která je čerstvá (nikde 

dlouho nestála otevřená) a je pro tuhle aplikaci určená. Samozřejmě je dobrý pořádně, třeba i několikrát filtrovat. Očistit 

si místo vpichu. Použít dost vody. A konečně pomáhá mít znalost o tom, co si chci šlehnout. Neznámá droga obsahuje 

cokoliv a to cokoliv je kolikrát pěkný svinstvo. No, každej kdo se o tom chce dozvědět víc, ví kde. 



Moderátor: Chápu. Na káčku nebo u streetů, že? A ještě něco vás otravuje? 

Srdce:  Přesně.  Ještě mě pak otravuje endokarditida. Ta je taky spojená s injekčním užíváním drog. Útočí přímo na mě. 

Něco se mi při ní usadí na chlopni a ztěžuje mi práci tak dlouho, dokud nemůžu už samo pracovat. Pak buď operace a 

umělá chlopeň, nebo smrt. Tahle věc může postihnout i ledviny nebo mozek. Ale to už je mimo mojí starost. Mě jde 

hlavně o mě.  

Moderátor: Chápu, co jde mimo vás, žíly vám netrhá. 

Srdce: To se nedá říct, ale nemůžu řešit všechno. (I když většinu nakonec schytám.) Pokud jde o žíly, tak, mě fakt 

otravuje veškerá zbytečná aplikace všech roztoků. Otravuje mě ztluštění a zúžení cév, které injekční aplikace přináší. 

Musím pak víc tlačit na pilu a vůbec se všechno komplikuje a ničí. Otravuje mě, když si někdo dává do nohou, kdo si 

myslíte, že to pak oddře? Otravujou mě bércáky, jak rostou. Otravuje mě střílení do krku a do třísel, protože je to i pro 

mě nebezpečný. A viděli jste někdy flegmónu? To vám zrudne ruka nebo noha. Je to zánět žíly, která vypadá jako rudá 

řeka na povrchu kůže. Možná si myslíte, že mám bez končetin snadnější práci, ale já mám lidský tělo rádo. Proto tu 

makám. Nechci, aby se nějaký kusy zbytečně odsekávali. … Promiňte, trochu sem se rozpumpovalo. 

Moderátor:  Nic se neděje.  U vás je v pořádku, když tlučete. Bohužel musíme končit. Děkuji za váš čas. Nahledanou.  

Martin – Káčko PT/street 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co nového na Káčku v Budějcích 

Na káčku v Budějcích jako bychom se řídili heslem: neměnit to, co je dobré. Takže se od minulého čísla nezměnilo skoro 

nic, s výjimkou jediné změny na poli personálu. 

Jak už jste si mohli přečíst v minulém čísle, k poslednímu květnu opustil naše káčko po třech letech svého působení 

vedoucí Honza, který se přesunul na druhou stranu barikády jako vedoucí Doléčovacího centra, kam chodí lidé 

bezprostředně poté, co absolvují léčbu.  

Cca od poloviny června do našeho týmu přibyla pracovnice a nová dočasná vedoucí Zuzka, kterou můžete nyní potkávat 

u nás v káčku. Zuzka bude na káčku půl roku a do té doby se najde nový vedoucí, který by mohl nastoupit od ledna. 

Klientskou sekci a provoz kontaktní místnosti mám na starost já, Míša.  

Takže, mějte se fajn, budeme se těšit na Vaši návštěvu! 

Míša a celý tým KC ČB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co mě v životě otravuje a proč? 

Na tuto otázku se vyptávali Terka a Ondra z českobudějovického káčka, a to jak Vás, tak také některých pracovníků 

Preventu. A jak to dopadlo? Dozvíte se zde:   

Co otravuje Vás? 

 

 

 

 

 

  

 

…A pokud jsme z některého kluka udělali holku, tak se omlouváme, anketa byla anonymní 

Štvou mě arogantní lidi, kteří si 

myslí, že jsou něco víc než 

ostatní, přitom jsme všichni na 

jedné lodi a měli bychom si 

pomáhat a ne si dělat naschvály 

a navzájem se ponižovat. 

 
Obtěžují mě úřady, které pro nás - lidi ČR - 
nic neudělají a ani se nesnaží. Taky proč? 
Zajímají se o své ukradené peníze! 
Obtěžují mě feťáci, protože po mě chtějí 
peníze, přesto pracovat nechtějí a proč jim 
dávat peníze na drogy? 

 

Věcí, co mě v životě otravují, je spousta. 

Někdy mi vadí víc a někdy míň. Podle toho, 

co se zrovna děje kolem mě. V tudle chvíli 

mě asi totálně otravuje, že si musím sehnat 

prachovku a vidle na ten prach a sračky, co 

většina lidí vypouští, když mluví. No a taky 

by měli lidi víc hulit. Už mě sere, že musím 

na brko lítat denně 387km takže 754km, aby 

se dva lidi zhulili. No to mě asi štve nejvíc. 

 

Otravuje mě to, jak na mě lidi koukaj a 

jak mě soudí jen proto, že beru piko. 

Na úřadech je to ještě horší, takže je 

čas udělat změny a pak mě určitě 

nebude nic štvát a i lidem okolo se 

určitě na mě změní názor. 

 

Štvou mě 

úřady, že 

nefungují, jak 

by měly. 

Štvou mě drogy, ale jen když mě 

štvou lidé, kteří ty drogy berou 

smutným způsobem a to je pro 

potřebu, nikoliv pro zábavu, jak to 

má být. 

 

Co mě štve? Že jsem na ulici. Lidi, 

kteří myslí jen na sebe. Buzerace 

úřadů = lidi, kteří jsou na pozicích, 

kde nemají co dělat. Když člověk 

musí dělat věci, které ho ponižují a 

k tomu lidi, kteří z toho mají prču. 



 

Co otravuje pracovníky Preventu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíc mě otravujou 

reklamy. Jsou na každém 

rohu a snaží se mi vnutit, 

že ví o moc líp, než já, co 

je pro mě dobrý. 

 

Ahoj, 

mě nejvíc otravují předsudky.  Když lidé dávají nějakou skupinu lidí 

do jednoho pytle a že těch pytlů je. Slýchávám, že všichni Romové 

kradou, narkomani zahazují všude použité stříkačky, kdo má dredy 

automaticky hulí trávu, každý imigrant je nebezpečný a měl by se 

hned po výstupu z autobusu zavřít do nějakého pracovního tábora, 

každý z nás určitě již nějaký předsudek a podobnou nepravdu 

slyšel. Takový přístup mi děsně rozčiluje a vytáčí. Každý člověk je 

originál, je jedinečný. Na celé naší planetě nenajdete dva naprosto 

totožné lidi, natož tisícičlenné skupiny lidí, kteří jsou právě takový, 

jak se o nich říká. Já jsem zastánce toho, že by si měl každý 

udělat svůj názor. Lidi poznávat a sbližovat se. Neodsoudit 

skupinu kvůli pár špatným zkušenostem ale snažit se druhým 

lidem porozumět a myslet na zkušenosti dobré. 

 

Asi nejvíc mě otravuje ranní 

vstávání. A tu a tam nepříjemná 

nálada kolegyň v kanceláři - to 

je fakt někdy na palici. 

 

Štve mě, když klienti berou naše 

služby jako samozřejmost, neváží si 

toho, co pro ně děláme, jsou drzí a 

vybíjejí si na nás své špatné nálady. 

Také mě štve, když venku svítí 

sluníčko a my musíme být až do 

večera v práci. A cyklisti (když zrovna 

nejedu na kole). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketu pro Vás připravili Terka a Ondra z káčka z ČB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, tak: po tom, co jsem "mávla rukou" nad pár 

všedními věcmi, co mi čas od času kazí den (jako 

např. dlouhé fronty, nedostatek sluníčka, hlad, velká 

města, málo spánku, moc práce, shon apod.), tak 

jsem si uvědomila, že opravdu otrávit mě dokáže 

samota - když mě přepadne pocit, že není nikdo, kdo 

by se mnou prostě jen tak byl. 

 

Nejvíce mě dokáže otrávit, když si 

někdo pořád stěžuje a nic ve svém 

životě nezmění. Pak lidi, co chtějí 

být za každou cenu středem 

pozornosti, neustále mluví, ale 

vlastně nic nesdělí. A taky ti, co za 

vším vidí nějaký problém. 

 Je toho dost, ale nejvíc mě poslední dobou 
otravují moje slabé stránky, které mi brání mít 
se přesně tak, jak bych si představoval. Ať už se 
jedná o lenost, neschopnost, nebo 
obavy,všechny tyhle negativní vlastnosti jsou mi 
v současnosti překážkami pro šťastný a 
plnohodnotný život. 

 



Život není otrava 

Asi každému z nás něco, někdo, někdy otravoval život. Ale mnohdy si ho otravujeme samy a to tím, jak o sobě a o životě 
přemýšlíme. Je to jistý návyk, který děláme automaticky.  

Jaké negativní zvyky můžeme ve svém životě praktikovat?  

 Zloba a závist 

 Pomlouvání a kritika ostatních 

 Kritika vůči sobě - jsem hrozný(á), nic neumím apod. 

 Používání záporných a negativních slov 

 Katastrofické scénáře, čtení a zaobírání se hrozbami, násilím, týráním 

Některým lidem dělá dobře pocit, že je na tom někdo ještě hůř, že je někdo chudší, ošklivější apod. Jsou rádi utvrzováni 
v tom, že na tom nejsou zas tak špatně. Ale ten pocit je jen krátkodobý, poté opět přichází stav, kdy si připadáme 
průměrní až méněcenný.  

Opakem negativního myšlení nemusí být přímo ,,sluníčkové,, jak se v dnešní době říká. Určitá dávka negativního 
uvažování, nás může také někam nasměrovat, je dobré ale vidět sklenici spíše poloplnou a brát život více s nadhledem.  

psychiatr a pedagog Max Kašparů popisuje tzv. šestistěn, abychom nepodlehli negativním vlivům dneška: 

                                                   potřebujeme mít se o koho opřít 

 přátelé- ti co nás  pro něco se nadchnou 

berou, pochopí a  

pomůžou    

 schopnost žít tady a teď 

vztahy na pracovišti- fajn  

kolektiv, pravidelná výplata     

                                              duchovní a spirituální cesta každého z nás 

Jsou to hodnoty jako láska, kultura, dobro, krása, vděčnost, pravda, naděje, víra apod. Toto vše náš život obohacuje 
a dělá jej smysluplným. 

Je potřeba šestistěn udržovat pohromadě. A co když je naším problémem právě to, že nám některá z těchto stěn 
bolestně chybí a není momentálně v našich silách to plně napravit? Mám za to, že každý z nás v životě podstupuje lekce, 
kterými se má něco naučit a někam se osobnostně posunout.Takže, je fajn nic nevzdávat a věřit v lepší zítřky. 

"Dělat věci stále stejně a dokola a očekávat jiné výsledky, je šílenství."/A. Einstein/ 

 

Zdroj: Psychologie.cz. https://psychologie.cz/ [online]. 

 

Terka, káčko ČB 

 

 

 



OPPravdová (v)otrava  

Ahoj spousta z Vás to jistě slyšela nebo dokonce zažila na „vlastní kůži“. Tu a tam se Vám nejspíš stalo, že jste byli 

přistiženi při páchání více či méně závažného trestného činu. Několikrát Vás odvedli na služebnu Policie a za pár chvil 

opět pustili „zpátky“ na svobodu.  Tyto situace se mnohdy několikrát opakovaly, a po čase se Vám v poště objevila 

obsílka s pruhem. Čekal Vás soud a nakonec v jeho verdiktu se objevilo sousloví „Obecně prospěšné práce“.  

Ale co to vlastně je? Obecně prospěšné práce jsou jedním z alternativních trestů. Tedy těch, které nesouvisí s odnětím 

svobody. Lze jej uložit pachateli úmyslného trestného činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 5 

let nebo pachateli nedbalostního trestného činu. Trest se ukládá v rozpětí od 50 do 300 hodin. Člověk tyto hodiny musí 

odpracovat ve svém volnu a nenáleží mu za vykonanou práci žádná odměna. Většinou se práce vykonává ve prospěch 

nějakého obecního úřadu, neziskové organizace (napříkladPrevent) anebo třeba taky na městském hřbitově. Člověk 

má se samotným zařizováním celkem běhání. Musíte se domluvit s konkrétní organizací (jestli Vás vůbec chtějí), musíte 

běžet na pracoviště Probační a Mediační služby (pod které spadáte) a všechno jim hlásit. Probačka poté informuje soud 

a Vy opět čekáte, jestli Vám práci dovolí vykonat ve prospěch té či oné organizace. Odsouzený při výkonu trestu musí 

vykonávat takovou činnost, která vede k obecně prospěšným účelům. Práce spočívá například v údržbě veřejné zeleně, 

zajišťování úklidu chodníků, nebo třeba vymalování místností.  

Možná už čtení tohoto článku Vám zabere dost času a může se to zdát jako „otrava“. Budu rád, když se alespoň někdo 

nad trestem OPPček zamyslí a upustí od případného nekalého jednání, které by mu nakonec přineslo více starostí než 

užitku  

Mějte se Lukáš, Káčko ČB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otrava alkoholem/ethanolem 

 

 

 

 

Jak se projevuje otrava alkoholem? 

Účinky alkoholu nastupují zhruba 30 minut po jeho požití. Játra jsou schopná odbourávat kolem 0,15 promile za hodinu. 

Při překročení zhruba tří promile v krvi organismus upadá do křečí a hlubokého kómatu. Jako smrtelná dávka je 

stanoveno rozmezí mezi 3,5 – 5 promile v krvi. (u „trénovaných“ pijáků tato hranice ale může být o poznání výš).  

Otravu alkoholem můžeme rozdělit na akutní – pokud se během krátkého času vypije hodně alkoholu a na chronickou – 

ta je způsobená každodenním pitím velkého množství alkoholu 

Co se stane, když „to přepískneš“? 

Když se někdo neuhlídá a zvládne toho vypít víc, než jeho tělo snese, tak postupně od euforie, hovornosti, 

nekoordinovaných pohybů, zadrhávané řeči může dojít až ke ztrátě vědomí.  

Při pravidelném dlouhodobém holdování alkoholu trpí celé tělo. Alkohol má nejen tu nepříjemnou vlastnost, že se na 

něm tvoří závislost a ty pak potřebuješ svůj každodenní přísun, ale také se dost podepisuje na tvé tělesné schránce. 

Rychleji se zmenšuje mozková hmota, tvůj žaludek je podrážděný, máš často záněty ve střevech a bolesti v podbřišku, jsi 

celkově vyčerpán, a protože má alkohol vliv i na nervy, tak můžeš cítit i brnění nohou, nebo třes celého těla. 

Často je spojováno také pití alkoholu s depresemi,ví se ale, co je opravdu příčina a co následek…? 

Jak pomoci? 

Pokud to některý z tvých kamarádů přepískne a vypije toho více, než je schopen ustát, tak je dost možné, že bude 

potřebovat tvou pomoc. 

Pokud je osoba při vědomí, tak můžeš pomoc s vyvoláním zvracení, klasikou jsou prsty do krku.Pokud už při vědomí 

není, tak volej sanitu! (jen pro pořádek 155, nebo 112). Zjisti, jestli má zachované vitální funkce (dech, tep), pokud ano, 

tak je dobré ho dát do stabilizované polohy (na boku se záklonem hlavy – je možné, že bude zvracet, tak aby se na 

obsahu svého žaludku nezačal dusit).Pokud nenahmatáš tep a dech už také nemá, začni s masáží srdce a umělým 

dýcháním. 

 Je dobré mít na vědomí i celkový komfort př. pokud je na sluníčku, tak vyrobit stín a naopak pokud je venku zima, tak 

sehnat přikrývku aby zcela neprochladnul, dobré je nejen ho přikrýt, ale dát i nějakou vrstvu pod něj. 

Zaměř se i na to, jestli nemá nějaká zranění (úraz hlavy, bolesti na konkrétních místech..),  alkohol má tlumivý účinek a 

tak sám opilý své zranění nemusí vnímat.  

Závažné následky můžou nastat při kombinaci alkoholu a různých tlumivých látek (př. Beznodiazepaminů). Alkohol tlumí 

už sám od sebe a spojení více látek může být pro lidský organismus dost náročné. 

Co se děje v nemocnici? 

Zhodnotí se vitální funkce, pak následuje celkové vyšetření (teplota, zranění, otoky…). Může být použit i výplach žaludku, 

popř. vyvolání zvracení, či průjmu, aby se látka z těla co nejrychleji dostala a více se už nevstřebávala do organizmu. 

Kamaráda, kterého ti převezou do nemocnice s otravou alkoholem, nejčastěji hledej na oddělení JIP. 



Rekordmani 

V tisku jsem našla pár „rekordmanů“ kteří nejspíš hrají se stým tělem hru „Kdo víc vydrží?“ 

Př.: Situace z Francie - opilého muže řídícího automobil zastavila silniční kontrola, bylo naměřeno 9,8 promile. (Co 

zhruba musel vypít? Cca 27 dvanáctek nebo 34 vodek během čtyř hodin).  

Bezdomovec v Polsku byl nalezen napůl v bezvědomí, po přivolání záchranné služby nadýchal 10,2 promile. (To odpovídá 

vypití 28 dvanáctek nebo 35 vodek během čtyř hodin) 

…..a mnohé další… 

Takže pít či nepít? 

 

Pája, káčko Strakonice/Prachatice 

 

 

 

Šlehačkový dort se šlehačkou a Vánoce každý měsíc, 

aneb všeho moc škodí 

Možná si z dob školních čítanek pamatujete takové ty polopohádky, kdy se holčičce nebo chlapečkovi líbilo něco, co bylo 

výjimečné a co měli rád, no a tak si přáli, aby se to pořád opakovalo. Pak nastoupila nějaká dobrá mocnost, která jejich 

přání splnila…a hádejte, co se dělo dál. Během několika prvních opakování trvala radost a chlapečkové a holčičky jásali, 

ale po určité (a ani ne moc dlouhé…a nebylo to tím, že by čítankové děti obzvlášť rychle vyměkly) době to začala být 

otrava. Ze šlehačkového dortu se spoustou dobroučké šlehačky navrch začalo rychle bolet bříško, stejně jako 

z vánočního cukroví, ze kterého se navíc ještě začaly kazit zoubky a všichni zubaři ve městě měli vánoční prázdniny, takže 

zkažené zoubky bolely, všechny vánoční pohádky už byly okoukané a dárky už děti neměly kam dávat…a něco 

podobného se opakovalo i tehdy, když byl pořád víkend nebo prázdniny, když byl pořád sníh nebo naopak pořád 

léto…prostě to, co člověka na začátku bavilo a přinášelo mu to radost, se během docela rychlé doby stalo nepříjemným, 

omezujícím a přinášejícím mnohem víc problémů než radosti. A já si čím dál tím víc kladu 

otázku, jestli to často přesně takhle nebývá s braním. 

Markéta, street 

 

 



 

Nejen pro lidi s řidičským průkazem, 

                         protože policejní kontrola může být někdy víc, 

než jen otrava… 

Představ si to. Jedeš si takhle auťákem městem. Je půlnoc. Nikde, nikdo. Semafory nepřekážej a chodců je míň, než 

kvalitního matra ve tvymkrevnim oběhu a najednou tu stojí pán ve světelkující vestě. Chce, abys zastavil/a a Ty víš, co 

bude dál…  

Moc dobře víš, že řízení pod vlivem je buď trestný čin, a nebo přestupek. Přemejšlíš, kdy si měl/a něco naposled a tušíš, 

že to nebude ta nejlepší zpráva.  

Dobrá rada: Nepanikař! Druhá dobrá rada: Chovej se slušně a spolupracuj! 

Přejetej policajt, pokus o útěk nebo snaha o boj s ozbrojeným člověkem, Tvojí situaci v ničem nezlepší.  Tvoje chování 

bude totiž posuzované při hodnocení společně s Tvými předchozími přešlapy a s naměřenou hladinou látek ve Tvym 

těle. 

Test se vybarvuje a ukazuješ se být pozitivní na trávu a perník.  Teď je už jasné, že do pravomocného skončení téhle věci 

budeš bez papírů. 

Na řadě jsou teď krevní testy. Tyhle testy poznají hladiny různých látek (metabolitů těchto látek) ve Tvé krvi a podle toho 

se dá posoudit, pod jak velkým vlivem si řídil/a. (Jestli vůbec pod nějakým vlivem. Viz NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. února 

2014.) 

Krevní testy můžeš odmítnout. Ale pokud to uděláš, čeká Tě pokuta, protože se jedná o přestupek. Trestem je ztráta 7 

bodů, pokuta 25.000 kč až 50.000 kč a jako bonus zákaz řízení motorových vozidel na 1 až 2 roky.  

A jaké jsou tresty za řízení pod vlivem? V případě přestupku 2 500 až 20 000 Kč pokuty a zákaz řízení od 6 měsíců do 

jednoho roku, v případě trestného činu peněžitý trest (je zvolen dle možností řidiče), zákaz řízení (cca jeden až dva roky) 

a také hrozí  jednoletý podmínečný trest odnětí svobody. V obou případech samozřejmě ztráta bodů.  

A co se stane, když u vás ještě najdou nějaké „dobroty“? Je to jednoduché. V tuhle chvíli to může být přestupek nebo 

trestný čin, podle toho, kolik toho u Tebe najdou. Platí tu pravidlo, že skutek, za který hrozí menší trest, je branný jako 

přitěžující okolnost k činu s vyšším trestem a ovlivňuje tak k horšímu jeho sazbu. A to může bolet. 

Z toho všeho mě napadá poslední rada: Když bereš, neřiď. A to nejen kvůli zákonům, ale hlavně kvůli Tvojí vlastní 

bezpečnosti a pro bezpečí lidí, zvířat a věcí kolem Tebe.  Když už musíš někam jet, zařiď si to jinak, než že sám sedneš za 

volant. 

 

Martin - street / Káčko PT 

 

 

 

 

 

 



Časté otázky:  

- Co když mě už chytli a vzali mi řidičák a pak mě chytli znovu?  

To je bráno jako maření výkonu úředního rozhodnutí. Za to, že řídíš, i když Ti to už zakázali, 

půjdeš před soud. Ten rozhodne o trestu. Čeká Tě výkon trestu odnětí svobody (vězení) do 

dvou let, peněžitá pokuta a často i zákaz řízení na dobu jednoho roku až deseti let.  

Nezapomeň, že tím, že budeš opět řídit, případně zase pod vlivem, tak se dopouštíš více 

přestupků, či trestných činů. A na všechno bude brán zřetel při výměře trestu. 

- Dají se nějak ty testy oklamat? (Mléko, cukr, citron, hygienické ubrousky, vitamín c, spešl přípravky, jídlo a pití…)  

Slyšel jsem hodně variant toho, jak oklamat testy. Kdekdo má zaručenej způsob. Ale pořád je dost těch, co měli způsob a 

o papíry přišli. Snahu vyhnout se trestu chápu. Pořád pro mě platí fakt, že když si něco dáš, tak to vždycky ovlivní Tvojí 

pozornost. A na řízení jí potřebuješ čistou. Přiznejme si, že ty reakce nejsou úplně ono. Někdy zpomalený. Někdy 

zbytečný. Někdy na hraně logiky. I když se cítíš zrovna jako největší rally 

borec/borka –lepší je nehodám předcházet, než se je snažit oklamat. V sázce 

není jenom pokuta a trest, ale hlavně Tvůj život a často i život jiných lidí. 

Nemusíš takhle skončit. 

 

Martin ze streetu a káčka PT 

(P)otrava 

Každý, kdo má, nebo měl psa, ví, jaký je skvělý pocit mít věrného čtyřnohého přítele, a jaké trápení přijde, když mu není 

dobře nebo onemocní. Obzvláště teplé letní dny mohou přinést naším mazlíčkům leckteré nepříjemnosti. 

Horko: Stejně jako lidi, i pro psy jsou horké letní dny náročné. V těchto dnech potřebují psi dodržovat pitný režim a 

vyhnout se dlouhému pobytu na přímém sluníčku, aby nedošlo k přehřátí a dehydrataci.   

Paraziti: Léto je naopak rájem pro blechy, klíšťata nebo všenky, které přenáší nebezpečné nemoci, nebo mohou způsobit 

svědivé kožní problémy. Jako prevence slouží obojky, pipety nebo tablety. 

Otravy: Poslední, ale neméně důležitou možností ohrožení psa jsou všudypřítomné jedy. 

Psovi může ublížit požití zkažených zbytků potravy, stejně tak pozření jemu neurčených 

léků nebo drog. Nebezpečné jsou i některé rostliny nebo třeba jedy nastražené na myši a 

krtky. Jsou také potraviny, které samy o sobě našim pejskům škodí. Mezi nejvíce dostupné 

patří cibule, která je pro psy jedovaté, stejně jako větší množství česneku. Velmi špatnou 

volbou je i čokoláda, která může psovi způsobit až smrt. Dále je jedovaté avokádo, hrozny, 

rozinky, pecky z jablek, hrušek, broskví nebo meruňky. Psovi nedávejme ani kofein, 

rajčata, houby, syrové bílky, nebo vlašské ořechy. 

Jak svému psovi pomoci v případě otravy? Otravu je třeba poznat co nejdříve, než 

poškodí vnitřní orgány zvířete. Příznaků může být spousta, nejčastěji to jsou nadměrné 

slinění, průjem, zvracení, třes, podrážděnost, obtížné dýchání, nechutenství nebo snížení 

teploty.Je třeba co nejdříve vyhledat veterináře! Než se k němu dostaneme, lze psovi 

pomoci vyvoláním zvracení (např. solným roztokem), poté podáním projímadla (jedlý olej, 

živočišné uhlí) a dočasnou hladovkou. 

Míša, Káčko ČB  



Nevotravujte už s tím Červeňákem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začnu otázkou – je tady někdo, kdo ještě nikdy neslyšel o Červeňáku, tedy o psychiatrické léčebně Červený Dvůr, která 

se zabývá léčbou závislostí? Vzhledem k tomu, že ji máme přímo „za bukem“, tedy kousek od Krumlova, vás takových 

nejspíš moc nebude. Možná jste už fakt otrávení z toho, jak vám furt někdo říká, že byste měli jít do léčby – tenhle 

článek o tom nebude a navíc, kdo nechce, ten ho číst nemusí. Vážně, nekecám. A proč píšuzrovna o Červeňáku? Protože 

jsem tam byla týden na praxi a protože se nás na Červeňák v terénu sem tam někdo zeptá, hlavně tedy na to, jak to tam 

vypadá a jaké to tam je. A právě o tom jsou následující řádky – o tom, jak to chodí v léčebně obecně, co léčba závislosti 

obnáší a co je ohledně ní třeba vyřídit Vám rádi povíme na káčku nebo ve streetu, já bych se s Vámi chtěla podělit o to, 

co jsem tam viděla a slyšela a jak to na mně působilo. 

Začnu detoxem. Tam jsem teda nebyla, stážisty sem nepouštějí. Ale potkala jsem se s několika lidmi, kteří odtamtud 

právě vylezli. Jak vypadali? Docela normálně. Někdy mi přijde, že velká část lidí si myslí, že přežít detox je jako projít 

očistcem a že takřka není v lidských silách to vydržet, druhá část zase, že když je to detox ve zdravotnickém zařízení, je to 

těžce na pohodu, protože na všechno vám tam dají prášky. Problém je v tom, že ti první na detox ve většině případů 

nenastoupí a ti druzí z něj zase často hodně rychle utečou…a pak šíří zvěsti o tom, že je to horší než očistec. Pravda je 

totiž někde uprostřed – utrpení v pekelných bolestech se opravdu bát nemusíte, detox v léčebně je v tomhle ohledu o 

dost mírnější než domácí detox, léky pomáhající zvládat absťák tam mají a nebojí se je použít. Na druhou stranu 

procházka růžovým sadem ve slunném červnovém dni to také není. Odvykací příznaky zvládá každý trochu jinak a 

příjemné to není asi nikdy, ale když je fakt zle, na detoxu se to dá řešit. 

Po detoxu člověk přejde na oddělení, s tím, že na začátku existuje něco jako překlenovací režim, aby si člověk mohl chod 

na oddělení alespoň trochu osahat a seznámit se. V Červeňáku existují 3 oddělení, jedno dámské a dvě pro chlapy. 

Možná jste od některých svých známých slyšeli, že je to tam fakt pakárna a buzerace. Záleží, s čím srovnáváte. Pokud to 

má člověk před nástupem do léčby ošéfované tak, že zevlí někde na bytě a když má chuť, vyrazí zevlit do města nebo 

třeba někam na akci a o nic víc se nestará, může to být docela náraz. Ale když to srovnám s tím, co od spousty z Vás 

v terénu slýcháme, s tím, jak to chodí, když je člověk na ulici nebo když se do něčeho zaplete, přijde mi to těžce na 

pohodu – koneckonců, když v Červeňáku „nefungujete“, strhnou Vám body a pak se to řeší na skupině, zatímco týpek, 

kterýmu dlužíte prachy, uznává „trochu jiný“ praktiky a když už nic jinýho, na reverz mu určitě nezdrhnete. Když to 

zkrátím a shrnu, v Červeňáku Vás čekají „skupiny“, „komunity“ a „terapie“ – individuální, pracovní a arteterapie. Pak 

samozřejmě taky volnočasové aktivitya dostatek času na přemýšlení. Na co se ale připravte, je to, že je potřeba mluvit – 

a když mluvit nebudete, budou mluvit ostatní, a to o tom, že nemluvíte. Nic z toho, co řeknete, ale není „dobře“ nebo 



„špatně“ – prostě se to stalo, nikdo s tím nic neudělá, jen je potřeba jít dál. Samozřejmostí také je, že se podílíte na 

samosprávě komunity (oddělení) a často platí, že jaký si to uděláte, takový to prostě máte. A ještě s tím ženským a 

mužským oddělením – ve volném čase se můžete úplně normálně potkat a bavit, „kluci a klukama a holky s holkama“ 

platí jen po dobu skupin a terapií. Zajímavostí Červeňáku také je, že za vztah mezi pacienty, pokud je oficiálně nahlášený, 

se nevyhazuje, ale bere se to jako součást – tím rozhodně nechci léčebnu doporučovat jako seznamku pro nezadané, ale 

když už se to přihodí, není třeba se tajně plížit křovím. 

Na co jsou v Červeňáku opravdu alergičtí (a dovedou to sakra dobře poznat) je to, když se někdo léčí jen tak „na oko“ – 

třeba aby měl klid od nátlaku rodiny, která si to představuje tak trochu jako Hurvínek válku, nebo když se chce někam 

bezpečně uklidit, než se venku „něco“ přežene. Co však berou jako běžnou součást je to, když se někdo po léčbě vrátí…a 

pak třeba znovu a znovu. Občas se potkáme s někým z Vás, kdo to „nedal“ a je mu nepříjemné se vrátit do léčby zpátky – 

z toho mít strach nebo blbý pocity fakt nemusíte, v Červeňáku (a v dalších podobných zařízeních zrovna tak) pracují 

odborníci, kteří vědí, že jen tak seknout s braním, pitím nebo hraním fakt není jednoduché. Vnímají to tak, že každá 

léčba člověku něco dá a někam ho posune – pokud to vyjde napoprvé, je to samozřejmě super, ale rozhodně neplatí 

pravidlo „buď a nebo“. 

 A co mně v Červeňáku překvapilo? To, že na první pohled často vůbec nešlo poznat, kdo je pracovník a kdo se tu léčí. 

Pamatuju si, že když za mnou přišel „předseda komunity“, aby se mi představil a zeptal se mně na pár informací, nebyla 

jsem si úplně jistá, jestli to není sám primář nebo někdo jemu podobný A to zdaleka nešlo o lidi, kteří byli v poslední 

fázi léčby, ale teprve před nedávnem přišli z detoxu. A z čeho jsem zpočátku zůstala úplně paf, bylo to, jak se na 

skupinách a komunitách pracovalo – lidi se navzájem podporovali a hloubka toho, co říkali a jak to působilo, byla 

obdivuhodná, opravdová a unikátní – fakt respekt. 

Obrázek o tom, jak to tam vypadá, si samozřejmě musí udělat každý sám, ale pokud vás od léčby odrazuje hlavně to, že 

si myslíte, že to tam nutně musí být divné, nudné, smutné, šedé, hrozně vážné nebo jako na vojně, doufám, že po 

přečtení tohoto článku vám pomůže myšlenky přehodnotit. O Červeňáku bych mohla psát ještě hodiny, ale protože 

raději mluvím než píšu, kdyby Vás cokoliv z toho, co jste si přečetli, nebo něco jiného, co se léčebny týká, budu ráda za 

vaše dotazy. A kdybyste tam měli pocit, že už to fakt nedáváte, vždy je nablízku někdo, s kým si o tom můžete 

promluvit…a v případě nejvyšší nouze je vždycky možné beztrestně odejít. A to je to, co bych chtěla, abyste si z tohoto 

článku odnesli – v případě, kdy dávno uvažujete o tom, že současný stav věcí je fakt naprd a že už je čas začít s tím něco 

dělat, je vždycky lepší do toho jít…a když to napoprvé nevyjde, tak se do toho pustit znovu a znovu, než léčbu v léčebně 

zavrhnout nebo o ní ani nepřemýšlet jen z toho důvodu, že někdo říkal, že je to tam k pos.ání a že to snad nikdo nemůže 

zvládnout – dokážete to, co chcete, když budete fakt chtít a nevzdáte to.    

Markéta, street 

 

Jazykolam(y) 

 

 

 

 

 

 

Strčprstskrzkrk už Tě nebaví? Zkus říct desetkrát za sebou „tetrodotoxin“, „chiriquitoxin“ a „zetekitoxin“ (jde o jedy 

panamských žab, které na to, jak jsou malé, dokáží otrávit takřka spolehlivě). Kdo to dá, je borec!  



První pomoc při 

předávkování  

Člověk se předávkuje tím, že požije větší 

množství drogy, kterou jeho tělo nezvládne. 

Předávkovat se může člověk samozřejmě také 

tím, že drogy kombinuje s jinými drogami či 

s alkoholem. Nemusí to být stav, který přijde 

hned po užití drogy, předávkování může 

nastat i hodiny po aplikaci drogy.  

Co se děje při předávkování? Záleží na druhu drogy - jiné stavy má člověk na stimulantech, jiné člověk na opiátu/tlumivých 

látkách. U stimulantů dochází k extrémnímu zvyšování srdečního tepu, dochází k srdeční či mozkové příhodě, člověk ztrácí 

vědomí a přestane dýchat. U stimulantů se také můžou objevit jiné příznaky toho, že není všechno v pořádku. Nenastává 

přímo předávkování v tom smyslu, že by člověk přestal dýchat a ztratil vědomí, ale spíše ..otrava“. Člověk může pociťovat tlak 

na prsou, pocity na zvracení, má zvýšenou teplotu a podobně. Může se z toho ovšem stát předávkování, proto je dobré 

s člověkem, který tyto pocity a problémy má, zůstat a kontrolovat ho. 

U tlumivých látek dochází při předávkování ke zpomalení organismu, ke zhoršení nebo i zástavě dechu, ke ztrátě vědomí. 

Může se objevit také ochablost těla, bledý obličej, chroptění apod. 

V případech, kdy máme podezření na případné předávkování, je dobré, aby u člověka, který je intoxikovaný, někdo zůstal a 

kontroloval, zda je v pořádku po dobu, kdy účinkuje droga. V případě, že dotyčný přestane reagovat, zkusíme zda bude 

reagovat na bolestivý podnět (např. štípnutí, zatřesení s člověkem), je potřeba zkontrolovat dech – ten zkontrolujete tak, že 

dáme ucho k jeho ústům a posloucháme, zda dýchá a zároveň sledujeme, zda se mu dýcháním zvedá hruď. Když zjistíme že 

nedýchá, okamžitě začínáme resuscitovat.  

Dále je potřeba zavolat záchrannou službu. Je dobré vědět, jak se v telefonu nastavuje hlasitý odposlech a tento odposlech si 

pro tento hovor nastavit. Resuscitovat je potřeba až do příjezdu záchranné služby, která resuscitaci převezme.  

Jak se provádí resuscitace? 

- položíme člověka zády na zem 
- zakloníme mu hlavu, aby se mu uvolnily dýchací cesty  
- klekneme si k němu a přiložíme ruce doprostřed jeho 

hrudníku 
- začneme stlačovat hrudník až do příjezdu záchranné služby (je 

potřeba stlačovat neustále, cca 100x za minutu), nebo do 
doby než člověk začne dýchat 

- můžeme případně přidat i dýchání z úst do úst (podle zákona 
to není povinné) 

 
Každý člověk je podle zákona povinen poskytnou první pomoc!!!  

Předávkování také můžeme předcházet!! Jak?? 

- Nedávejte si větší množství drogy než na jakou jste zvyklí; 
- nemíchejte dohromady různé drogy či drogy s alkoholem; 
- dbejte na své zdraví – pijte, jezte, hodně spěte;  
- máte drogu od nového dodavatele? - dejte si menší množství, neznáte sílu drogy;  
- užívejte drogu v přítomnosti dalších lidí, nebuďte o samotě 
- aplikace pomocí šňupátka, kapsle či kouření – mnohem menší pravděpodobnost předávkování než pomocí 

injekční aplikace, apod. 
Pokud budete dodržovat tyto výše uvedené rady, předávkování se vám obloukem vyhne.   

Adéla, street 



Poradna 
 
Zde odpovíme na Vaše nejčastější otázky. Své další dotazy směřujte buď přímo na pracovníky svých terénních programů 
či káček, nebo na facebookové stránky našeho káčka - Kontaktní centrum Prevent České Budějovice. Těšíme se v příštím 
čísle! 
 
Při testech na káčku mi řekli, že mám protilátky na céčko. To znamená, že jsem 
proti tomu chráněná a nemůžu ho dostat?? 
 
Protilátky proti hepatitidě C znamenají, že tvé tělo přišlo do styku s touhle 
mizernou nemocí - nic víc, ani míň. Právě na testech na protilátky to znamená 
pozitivitu. Existuje ale malé procento lidí, kterým tato nemoc vstoupí do těla, a 
to se jí dokáže zbavit samo - rozhodně se na to ale nejde spolehnout! 
Doporučujeme se nechat přetestovat na infekčním oddělení v nemocnici, kde 
udělají testy z plné krve a ty určí přesný výsledek. 
 
Je pravda, že jsou pracovnice na hmotné nouzi posedlé ďáblem?  
 
Nejsou o tom žádné jasné důkazy, byť mají někteří naši klienti podezření. 
Pravdou je, že pracovat na hmotné nouzi, kde na pracovníky každou chvíli někdo 
křičí, může být frustrující. Je třeba se na pracovnice více usmívat a uvidíš, zda to 
ďábla z jejich těla vyžene. 
 

Slyšel jsem, že je na káčku v ČB na sprchu půl 
hodiny. Je to pravda? 
 
To pravda není. Na káčku je na sprchu 10 minut a vždy tomu tak bylo, v případě dlouhé 
fronty na sprchu mohou pracovníci zkrátit čas na pouhých 5 minut ve sprše. Tak to je a 
vždy bylo. 
 
Může se mnou jít pracovnice káčka na rande?? 
 

Ne, současná pracovnice se současným klientem na rande jít nemůže. 

Míša a Terka, KC ČB 

 
Osmisměrka 
Vyškrtejte slova, která jsou napsaná vpravo. Na které z nich nejčastěji myslíte, které se Vás nejvíce týká? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pája, káčko Strakonice/Prachatice 

V O L N O S E Š A E  ALKOHOL METADON 

L Í N K Á Č K O L C  POLICIE ŽIVOT 

É M :) U L Á M K K N  ČAS PES 

Č E T K D L U H O E  NUDA STREET 

B T O T R A V A H N  VOLNO KÁČKO 

A A V O Č H P R O I  PRÁCE ABSTINENCE 

E D I Č F E R M L T  LÉČBA DLUH 

Č O Ž A S J Á D C S    

A N P O L I C I E B    

S F E S T R E E T A    



   

MAKOVIČKY (OPIUM) 
Nastává  opět období makovic, a některým z vás se očička rozsvítí, když vidí pole poseté Mákem setým                  

(Papaver somniferum). 

Předpokládám, že všichni víte k čemu se mák užívá, ale pro jistotu takové lehké shrnutí. 

Mák setý, se pěstuje hlavně za účelem potravinářským ( ze semen lze vylisovat makový olej),také  za účelem 

farmaceutickým (izolace alkaloidů – kaučuk, sliz, živice, morfin, kodein, tebain, narkotin, papaverin…). Některé odrůdy se 

pěstují v Asii pro zisk opia. 

Mák setý obsahuje opium, což je zaschlá šťáva z nezralých makovic. Jak se získává asi každý ví, nařezáním nezralých 

tobolek. Jak, bylo řečeno šťáva obsahuje mnoho alkaloidů, pro tento článek nás bude zajímat zejména morfin, který má 

nejvyšší podíl v dané šťávě. 

Morfin, podmiňuje uklidňující účinek opia, pokud nemáte zkušenosti s opiáty, buďte velice  opatrní, lehce se jimi můžete 

otrávit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČINKY OPIA 
Při dlouhodobém užívání opiátů vzniká 

psychická i fyzická závislost, jejími příznaky 

je potřeba stále vyšších dávek. Užívání 

opiátů vede k útlumu mozku, což může 

mít za následek zástavu dýchání. Morfin, 

způsobuje ochabnutí  hladkého svalstva ve 

střevech, to vede k zácpě a k problémům 

s močením. Také silně ovlivňuje pohlavní 

funkce, muži i ženy ztrácejí zájem o sex. 

Ženy, mají  menstruační poruchy, 

přestávají pravidelně ovulovat, což vede 

k vyššímu riziku, že nebudou moct 

otěhotnět. Muži po užívání opiátů, mají 

problémy s erekcí a bývá snížená i 

schopnost ejakulace. 

INTOXIKACE OPIEM 
U každého mohou být příznaky trochu jiné, proto si dávejte pozor, a 

kontrolujte sebe i svého kámíka . Mohou nastat závratě, zvracení, někdo 

může cítit úzkost, nebo se dostaví pocit příjemného tepla a euforie. Po 

větších dávkách nastoupí jistá opilost, jindy značné vzrušení. Zornice jsou 

špendlíkovité. Otrávený člověk je zarudlý v obličeji. Cítí velké svědění kůže , 

které uživatelé opiátů dobře znají. Dotyčný může upadnout až do komatu, 

přičemž se ale stále škrábe na těle. Velké svědění je vlivem působení opioidů 

na centrální nervovou soustavu. Vzniká cyanosa, kůže chladne, mizí reflexy, 

dech slábne.  Smrt nastává ochrnutím vegetativních center v mozku. 

 

PRVNÍ POMOC  

První pomoc při předávkování je udržet postiženého při vědomí. Pokud to není možné, 

je třeba zajistit dýchání (udržet volné dýchací cesty, zabránit vdechnutí možných 

pevných částic v případě, že postižený nedýchá, dýchání z úst do úst). Specifickým 

protijedem je naloxon, ale pozor aplikace může vyvolat prudký odvykací stav s rizikem 

úmrtí. Je důležité si uvědomit, že i při léčbě těmito látkami může při dostatečně vysoké 

dávce dojít k otravě. Efektem pak bývá masivní předávkování a úmrtí. Nenechejte 

kamaráda nikde ležet! Smrti z předávkování může zabránit rychlý zásah lékařů. 

 

Monika z káčka ST 



 

 

Otrava metanolem 

V září to budou už 4 roky od chvíle, kdy začalo přibývat otrav metanolem, což mělo za následek oslepnutí 

postižených a často i smrt. V tomto článku si v krátkosti připomeneme, jak se otrava metanolem projevuje a co 

dělat, když si člověk nějakým nedopatřením lokne. 

V první řadě je potřeba si říct, že metanol od etanolu po chuti nepoznáte. K otravě může dojít dvěma způsoby. 

Buď se omylem napijete průmyslového metanolu, nebo se člověk otráví metanolem při konzumaci nekvalitně 

vypáleného alkoholu. Otrava se projevuje pomalu, protože metanol není sám o sobě toxický. Jedovaté látky 

vznikají až jeho přeměnou v našem těle. Projevuje se bolest hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí. 

Prevence je jednoduchá, pít alkohol pouze z kolkovaných lahví a ze spolehlivých palíren. Pití alkoholu 

z neprověřených domácích palíren s sebou nese riziko. První pomoc při požití metanolu je poměrně snadná, 

podat postiženému člověku jakýkoliv kvalitní alkohol obsahující více než 40% etanolu. A samozřejmě 

NEPRODLENĚ VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC. 

                                                                                                                                                       Tomáš ze streetu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báseň na této stránce jsme nalezli mezi anketami „Co mě v životě otravuje a proč.“ Děkujeme neznámému autorovi. 

 

 

 

Nedávno jsem viděl obraz 

Byla jsi na něm Ty, 

Pravda, Lež a Bída. 

Stínohra si hrála s leskem, 

Nebe s bleskem 

A Bůh s Láskou. 

A pak že záleží 

jen na Malíři. 

Jaká barva, jaké vibrace 

budou převládat. 

 



   

VTÍPKY….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Užitečné kontakty a odkazy: 


