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Domov tvořím já a… 

Vyhraju moc mega peněz. Koupím si barák, bavoráka, kopici skvělých věcí, zaplatím dluhy, 
někam se podívám… Znáš to taky? Snít o tom, co by člověk udělal, kdyby byl fakt bohatej?  

Pojďme se trochu zasnít dál… Hodně lidí z mého okolí říká, koupil/a bych si dům. Udělat si 
pořádnej domov. Něco svého, kde můžu dělat všechno, co chci a nikdo mi do toho nebude 
mluvit. To by bylo skvělý! Velkou vanu! Masážní sprchu! Brutálně velkou postel! Robota, co 
by myl i vysával za mě! Střechu nad hlavou a teplo, když je venku hnusně! Lednice, ve které 
se nekazí moje jídlo! A to nejlepší – vlastní splachovací záchod! Moje plakáty a moje 
výzdoba! Moje barvy zdí a mnou vybrané repráky v rohu!… 

Tohle všechno v tom domě může být a stejně to nemusí být domov. Věřím tomu, že domov 
tvoří lidi kolem mě. Lidi, které pustím do svého života a s nimi se cítím dobře. „Jako doma.“ 
Lidi kterých se nemusím bát a můžu si dovolit jim věřit. 

Moje rodina. Ať už ta původní nebo moje nová, kterou jsem sám vytvořil.  Blízcí přátelé a pak 
ti ostatní kamarádi.  Domov tvořím já a oni. A rozhodně je fajn, když k tomu mám i dobrý 
bydlení. Místo, kde můžu odpočívat, potkávat se s lidmi, místo kde jsem v bezpečí. Místo, 
odkud můžu každé ráno beze strachu odejít do práce.  

Proto je téma dalšího číslo Street Magazinu bydlení/domov. A jak si s tímto tématem poradili 
pracovníci Preventu a naši vzácní přispěvatelé? To můžete posoudit sami přečtením 
následujících stránek.  

Za redakci SM přeju, ať se vám 35. vydání líbí. 

s úctou  

Martin 
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V ČR můžeš mít jen jedno místo trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu je adresa, kterou 

si zvolíš, a to v objektu, který je označen číslem popisným a který je určen pro bydlení, 
rekreaci. Z přihlášení k trvalému pobytu ti nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi 
nemovitosti. Místem trvalého pobytu můžeš mít i adresu obecního úřadu.  

Když chceš mít trvalý pobyt na úřadě: 

O zrušení údaje trvalého pobytu rozhoduje obecní úřad ve správním řízení, a to na žádost 
vlastníka bytu nebo osoby oprávněné byt užívat. Tato osoba:  

 podá písemně návrh na zrušení tvého trvalého pobytu. Důvody ke zrušení musí 
prokázat. Tzn. navrhne svědky (např. sousedy), kteří dosvědčí, že se na dané adrese 
nevyskytuješ. Nebo doloží zánik užívacího práva k bytu (př. nájemní smlouvou). 

 doloží vlastnictví bytu nebo oprávněnost byt užívat (např. nájemní smlouva). 

Vlastník bytu platí za žádost správní poplatek 100 Kč. Pokud máš v bytě jen trvalý pobyt, 
nemůžeš žádat sám.  

V případě, že máš "trvalé bydliště na úřadě", máš nadále občanský průkaz a v zásadě se pro 
tebe nic nemění, máš stejná práva a povinnosti jako ostatní občané. Není ani na první pohled 
zřejmé, že adresa je úřední – všude se zadává normální ulice a číslo a někdo by musel vědět, 
že zrovna na téhle adrese sídlí úřad. 

Pokud máš evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese obecního úřadu, jsou pro tebe 

ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na tomto úřadě. Uložením 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením jsou po uplynutí lhůty 10 dnů splněny 
podmínky fikce doručení. Desátým dnem se považuje písemnost za tobě doručenou. 

POZOR! i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou (soudní 
doručenky,..).  

Pokud nechceš mařit doručování, ale naopak chceš mít jistotu, že se k tobě zprávy dostanou, 
můžeš uvést „doručovací adresu“ tj. jakoukoliv adresu, na kterou ti mají být písemnosti 
doručovány. Je-li tato adresa uvedena, musí být doručováno na ni. Na doručovací adrese se 
opět nemusíš zdržovat, ale zvol ji tak, abys byl schopen si pro poštu docházet. POZOR! 

doručovací adresu musíš uvést předtím, než si zrušíš pobyt, potom to nejde. 

Eva z káčka ST a PT  
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Systém včasného varování před novými drogami aneb „Co je v domě, nemusí být pro mě.“ 

Možná jste to sami zažili, popřípadě víte o někom, komu se to stalo – kámoš, známý 
známého, někdo, s kým jste se třeba ani nebavili, ale byli jste zvyklí ho vídávat...až najednou 
nebyl. Nedostatek peněz a výhodná nabídka levného matra – no neber to. Nuda a chuť 
vyzkoušet něco jiného, co jste ještě neměli. Nový, neokoukaný dealer. Droga s exotickým 
jménem, nebo naopak prášek neurčité barvy slibující, že je „skoro jako…“ něco, co dobře 
znáte. Nebo cokoliv jiného. Opatříte si dávku, těšíte se, jak si dáte, rozděláte, nandáte se… a 
je to zlý. 

Když budete mít kliku, „dáte“ to sami, spíš se ale projedete s houkačkou do nemocnice. Zas 

tak moc jste si toho ale nevzali.  

Dealer vás podělal? Možná. Nějaká blbá várka? Může být. Každopádně je vám jasné, že tohle 
už nechcete zažít. Pak se vrátíte z nemocnice a zjistíte, že se něco podobného stalo víckrát. 
Pár známých mělo fakt bad, bad trip. V partě si to řeknete, víte, na co si dát pozor. Ale za pár 
týdnů se dozvíte, že se totéž stalo někde jinde. A pak zase. Pár lidí odvezli do nemocnice, 
někdo se třeba nevrátil. Co s tím? 

Pro podobné případy byl vytvořený Systém včasného varování před novými drogami, který 
spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Jeho cílem je shromažďovat a 
analyzovat informace o výskytu nových a netradičních drog a případů závažných intoxikací, 
jako je například úmrtí nebo stavy vyžadující hospitalizaci, případně jiné vážné zdravotní 
problémy v souvislosti s užitím: 

 nových nebo spíše netradičních drog  
 drog s neobvykle vysokou koncentrací účinné látky 

 drog s nebezpečnou příměsí. 

V případě, kdy se ve Vašem okolí něco podobného stane, nebo si dáte drogu, která se Vám 
fakt nezdá, ať už to skončí nebo neskončí nemocnicí, prosím, řekněte o tom streetům nebo 
na káčku. Pokud se na tom společně domluvíme, dáme to vědět právě do Systému včasného 
varování před novými drogami, který tyto informace sbírá z celé republiky a v případě, že se 
někde objeví nebezpečná nová droga či droga, která působí jinak, než byste očekávali, 
informaci rozešle do streetů, káček a podobných organizací, odkud se pak toto varování šíří 
dál, a tak se díky Vám o nebezpečí může dozvědět co nejvíc lidí, kteří si pak mohou dát pozor 
na to, co způsobilo problémy u Vás. 

A jaké jsou informace, které Národní monitorovací středisko v souvislosti s těmito drogami 
sbírá? 

 datum, kdy došlo k intoxikaci 

 zda došlo k úmrtí nebo hospitalizaci (kdy, kde…) 
 pohlaví a věk osoby 

 o jakou látku nebo látky šlo (zkratka, označení) 
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 popis užité látky, forma (tableta, prášek, tekutina), barva, vylisovaný znak na tabletě, 
obrázek na tripu… 

 popis příznaků 

 jaký je zdroj nebezpečné látky (např. nákup na internetu, od dealera – samozřejmě 
obecně, nikdo nechce, abyste byli za práskače!!!) 

 jak došlo k intoxikaci (např. na diskotéce, na squatu…plus podrobnosti, které jste 
ochotni říct) 

 zda látku užily i jiné osoby  

I když třeba nezjistíme všechny uvedené informace, budeme rádi za každou z nich. Tohle je 

fakt důležité – zkusme zavzpomínat na všechny, které jsme znali a kteří předčasně odešli 
právě kvůli tomu, že si dali něco, co je překvapilo. Díky! 

 

Markéta ze streetu 
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Reportáž psaná z Karlova  

Vzhledem k tomu, že studuji psychologii a 
zajímám se o problematiku léčby závislostí, měla 
jsem příležitost strávit necelý týden 
v Terapeutické komunitě Karlov (Sananim). Tato 
komunita je specifická tím, že zde mohou žít i 
mamky (klientky) s dětmi (mají svůj vlastní 
„dům“, kde je více soukromí a pohodlí) a mladí 
lidé, které by třeba do jiné komunity nevzali 
kvůli nízkému věku. Jasně, bála jsem se, co mě 
čeká a jestli to zvládnu – ale to je normální, když 
jde člověk do něčeho, co nezná.  

Jelikož největší přínos mají zážitky, ocitla jsem se na pět dní v roli klientky. To znamená, že jsem měla 
stejné podmínky (práva i povinnosti) jako každý, kdo se rozhodne pro léčbu v této komunitě a 
dostane se do 1. fáze programu. A co to vůbec znamená? Po příjezdu, v 0. fázi se neúčastníš 
programu, nehrozí Ti tresty, máš čas pro sebe a svoje myšlenky, můžeš sledovat, jak to v komunitě 
chodí a také se pomalu učit, kdy se co děje a co je nutné dělat či nedělat pro postup z jedné fáze do 
další… V 1. fázi se zcela zapojíš do programu a čas Ti začne šíleně letět – od rána do večera jsi aktivní 
a nenudíš se, poznáváš nové lidi, jejich příběhy, v něčem jsou Ti podobní, v něčem jiném Tě můžou 
překvapit… A co se celý den děje? Ráno je rychlá rozcvička, pak vydatná snídaně, ranní komunita, kde 

se řeší hlavně organizační záležitosti a po ní následuje pracovní terapie – není to tak, že bys dokola 
dělal jednu činnost, ale máš možnost se naučit něco, s čím ses nesetkal nebo ukázat ostatním to, co 
už umíš. Je potřeba se postarat o zvířata, zahradu, uklidit, uvařit, opravit… prostě kolem baráku je 
pořád co dělat Po obědě je buď sportovní blok (hraje se fotbal, holky jdou na procházku nebo podle 
toho, co kdo chce a jaké je počasí) nebo pracovní terapie či volno, to je různé. K večeru se konají 
skupinové terapie – při „životopisné“ někdo vypráví svůj životní příběh, „interakční“ slouží k vyříkání 
si věcí, které se dějí během pobytu v komunitě mezi jejími členy, v rámci „tematické“ skupiny se 
probírá určité zajímavé téma a diskutuje se o něm. A pokud nechceš o něčem mluvit před terapeuty, 
můžeš si vzít slovo na „samo řídící“ skupině, kde jste sami bez terapeutů Zdá se Ti to divoký? 
Oddychneš si o víkendu 

Pokud se snažíš a chceš postoupit do další fáze, tak tam postoupíš – pokud na to budeš s…, 
nepostoupíš a tím pádem nebudeš mít žádné výhody, které vyšší fáze poskytují. Je to jednoduché a 
spravedlivé.  

Takže… i když jsem se obávala, všichni mě přijali, svoje povinnosti (úklid, práce na zahradě,…) jsem 
zvládla, pár ostrých výměn názorů na skupinách přežila a pobyt utekl jako voda. Dnes na to ráda 
vzpomínám. Komunita má totiž svoje kouzlo, které pochopíš, až tam budeš.  

P.S. Terapeuti jsou taky lidi  

                                              Bedřiška 
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                           Přehled azylů a nocleháren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Všechny tyto služby poskytují sociální zázemí (sprcha, wc, kuchyňka, nebo klubovna či jídelna) 

- V některých městech (př.ve Strakonicích )je možné si nechat zaplacenou složenku z noclehárny proplatit 
na sociálce 

- Bývá pravidlem, že čl. musí být „čistý“ pokud budeš pod vlivem alkoholu či jiných látek, tak se tě může 
stát, že ti bude služba odmítnuta                                                                    Pavla – KC ST a PT 



8 

 

 

 

TAK CO DÁŠ HO?  

 

 

 

NÁPOVĚDA KRŮČEK PO KRŮČKU  

      1    2        3    4… 

 

 

 

 

 

 

Hra street magazinu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavla- KC ST a PT 
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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! 
 

Slyšela jsem, že napoprvé (při prvním sdílení) se nemůže nic stát a céčko nechytím, je 
to pravda?  
Ahoj, 
pravda to rozhodně není, při každém sdílení s nakaženým člověkem se dá nakazit. A ne jen 

v případě sdílení buchen, ale i ostatního „nářadíčka“ - vody, lžičky apod. nebo při 
nechráněném sexu. 

Může mi policie zabavit drogy, které mám u sebe pro vlastní spotřebu (i pokud jde o 
menší než malé množství drog)? A může mi vzít injekční stříkačky? 
 
Držení drogy v malém množství je posuzováno jako přestupek, kde hrozí peněžitá pokuta do 
15 000 Kč. V případě, že se jedná o množství větší než malé, je to trestný čin. Drogu vám 
policie samozřejmě zabaví. Injekční stříkačky by vám zabavit neměli, obzvláště pokud jste 
klientem některého z výměnných programů v nízkoprahových zařízeních (kontaktní centrum, 
terénní program). (zdroj – www.policie.cz) 
 
 
Co je to sakra ta kontaktní místnost? 
 
Říkáme tak prostorům na našem káčku, kde můžeš strávit hodinu a využít čas jak 
potřebuješ. Můžeš si promluvit s pracovníky KC, jít na PC, dát si sprchu, udělat si kávu, čaj či 
polévku, atd. Čas je omezený, aby se tu mohli všichni prostřídat. V ČB je max. kapacita 
klientů 12lidí a KM je PO,ST,PÁ vždy od 12:00 do 17:00. 
 
 
Nemám přihlášeného psa, protože nemám na poplatky. Kolik se za psa v Budějicích 
nyní platí? 
 
Pes se hlásí k trvalému bydlišti majitele, takže pokud máš trvalé bydliště mimo ČB, je 
potřeba ho přihlásit tam. Psa by si měl (a) přihlásit do 3 měsíců jeho věku. V Českých 
Budějovicích: pokud je očipovaný, nic se za něj neplatí. Za neočipovaného psa se platí 1000 
Kč a za druhého pak 1000 nebo 1500 Kč, podle toho, zda máš trvalé bydliště v rodinném 
domě nebo jiném příbytku. Lidé, kteří mají, jako jediný příjem některý z důchodů platí za 
prvního psa 200 a za druhého 300 korun. 
 

 
Zdraví – Míša a Terka z KC v ČB 

 

 

 

 

ilustrační foto  
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drogovaporadna.cz  / extc.cz  /  poradna.asociace.org -   máte přístup k internetu? Rádi 
na něm hledáte drogovou tématiku a odpovědi na své otázky? Redakce Street Magazinu 
doporučuje tyto internetové poradny! Na poradny se dá obrátit anonymně a zdarma. Stejně 
jako na služby káčka a terénu. 

Příjemné surfování přeje Martin z káčka PT a z terénu  

 

Ukázka otázek a odpovědí z internetové poradny: 

1) otázka: Ahoj, rád bych se jen ujistil. Když půjdu do káčka tak nemusím říkat svoje 
jméno? L. 

Odpověděla: Markéta Kordová (drogovaporadna.cz) 

Dobrý den, L. 

Kontaktní centra pro uživatele drog jsou tvz. nízkoprahová zařízení. (Stejně jako terénní 
program – poznámka redakce SM) To znamená, že můžete služeb čerpat nezávazně, 
bezplatně a anonymně. Také není třeba se objednávat, můžete přijít kdykoliv během 
provozní doby (není potřeba žádné doporučení apod.). 

 Vstupem do Káčka se nijak nezavazujete, můžete se pouze informovat a po té svobodně 
rozhodnout, zda dalších služeb využijete nebo ne. Každý kdo K-centrum navštíví, má právo 
rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. I když neabstinuje, je možné mu 
nabídnout určité formy jiné péče. 

 Pokud byste měl zájem o zprostředkování léčby, tak pak již je potřeba znát Vaše jméno a 
další údaje, aby bylo možné nástup zařídit. 

 Pokud zvažujete návštěvu Káčka, tak myslím, že tím nemůžete nic ztratit. Víte kam si 
případně zajít? Jestli se budete potřebovat na něco doptat nebo kontakt (v tom případě 
prosím o upřesnění lokality), tak ještě napište. 

Mějte se fajn, MK 

 

2) otázka: Dobrý večer asi mám dojezd je mi opravdu zle mela jsem docela dost 
pervitinu zvracím klepu se hlava me boli už si to nikdy nedám! co by mi udělalo 
dobře? Co by mi Pomohlo? Když se jen pohnu chce se mi blejt este vic. . Jsem cela 
horka. .. Prosím nějaký rady. . Třeba nějaký čaj na uklidnění? Najíst se a co? Děkuji za 
odpověď 

Odpověděla: Markéta Kordová (drogovaporadna.cz) 

Zdravím Vás. 

 Velmi špatně se hodnotí stav na dálku bez osobního kontaktu. Dle toho co popisujete, to 
vypadá, že jste to s největší pravděpodobností s pervitinem přehnala a bylo ho hodně (u 
akutních intoxikací je běžný průvodní jev bolest hlavy i zvýšená tělesná teplota.)   
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Nebo se může jednat o reakci na nějakou látku, která mohla být do pervitinu přimíchána, což 
prodejci běžně dělají, aby díky navýšenému objemu měli větší zisky. 

 Dotaz jste zadávala před několika hodinami, netuším jak Vám je teď, já doufám, že lépe. 
Rozhodně už nic nekonzumujte, žádné drogy, včetně THC nebo nasazení nějakého léku 
(ty by mohli spolu s pervitinem reagovat a mohla byste se vážně ohrozit). Dodržujte pitný 
režim (ne alko, ne colu, ne energydrinky). Můžete zkusit pít bylinný čaj (meduňka), ta 
působí sedativně. Pokud se Vám podaří něco lehkého sníst, jedině dobře. Bylo by třeba 
doplnit vitamíny a minerály. 

 Nejrozumnější by bylo, kdyby Vás viděl lékař, nebo jste alespoň navštívila nejbližší 
Kontaktní centrum pro uživatele nelegálních drog, většinou tam pracuje i zdravotní personál. 
Může Vás tam někdo třeba doprovodit/odvézt?  

 Můžete se na K-centrum obrátit nebo si tam alespoň zatelefonovat a Váš současný stav 
zkonzultovat po telefonu.  Ničeho se nebojte, služeb K-centra můžete využít zcela 
anonymně, nezávazně a bezplatně. 

 Lze přijít kdykoliv během provozní doby (i bez objednání).   

Držím palce, aby Vám bylo co nejdříve lépe. Když budete potřebovat, klidně ještě napište, 
ale jak jsem uváděla výše, vhodnější by byla konzultace po telefonu, ještě lepší osobní 
návštěva. Takhle toho moc vymyslet nelze a neumíme tímto způsobem objektivně vyhodnotit 
závažnost situace. 

 S pozdravem MK 
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Za Ozzym, Honzou a ostatními….. 

Seděl jsem takhle ve svým kanclu a přišla mi zpráva, že umřel Ozzy a Honza, kterého jsem 
znal pod kódem EriJan, a Karas a snad ještě někdo jiný. Tak jsem si řekl, že bych jim chtěl 
věnovat vzpomínku, místo poučování jak jsou drogy špatné a jak si dát pozor na fentanyl a 

podobně. Prostě normální lidskou vzpomínku na lidi. Ne na smažky, či toxíky, ale na lidi, 
vzdát jim poslední úctu, protože si to zaslouží, i když možná žili všelijak. A pak si říkám, co já 
o nich vlastně vím? Co brali, jak se chovali, jaké měli konflikty se zákonem, koho podělali, ale 
je tohle všechno a je to vlastně důležité, co o nich vím jako o lidech… Ozzy mi jednou 
vyprávěl jak se dostal do pasťáku a jak pak vlastně na všechno rezignoval a řekl si, že se musí 
nějak protlouct sám  a vlastně se i na všechno vykašlat, ani vlastně nevím co na tom příběhu 
bylo pravda a co ne, o Honzovi a těch ostatních vím vlastně ještě míň. Ale vím, že měli určitě 
své plány, touhy, sny a lásky a že se s tím něco stalo, a neskončilo to pro ně moc dobře. Ale 
co je vlastně dobře? Přál bych si Ozzy , Honzo a ostatní, aby ty Vaše plány, touhy, sny a lásky 
přešly s Vámi na ten druhý břeh a tam se Vám plnily. Přeju Vám ten druhý břeh, Vám i nám 
ještě živým. Věřím v druhý břeh, bez něj by ten někdy hodně posranej život neměl smysl.  

                                 Honza – bývalý vedoucí káčka v ČB, nyní vedoucí doléčovacího centra v ČB 
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Nemocná  

Jsem nemocná… ale nebolí mě v krku, nekašlu, nemám nádor  
a mohla bych říct díky Bohu..... Mám ruce, nohy, vidím, slyším  
a mluvím…  Ale snad z mladé nerozvážnosti, touhy být jiná, někam patřit jsem 
pokoušela peklo.... Teď mám místo všedních problémů a všedních nemocí peklo v 
duši. Moc chci přestat, ale mé druhé já prostě nechce. Našla jsem si práci, začala 
dálkově studovat, chtěla jsem se věnovat spoustě věcem…. Někdy jde nemyslet na 
jehlu, ale většinu času trávím myšlenkami na mou nejvěrnější kamarádku. 
Častokrát už nemohu dál… Chci umřít, nevidím smysl v tomhle žití a nemohu 
nic. NIC!!! Ani plakat, ani křičet, ani se hýbat... jen tupě zírám do jednoho 
místa a všude je prázdno. Kolem mě i uvnitř. Chci umřít, nemůžu dál. Snažím se 
abstinovat, je to tak hrozně těžký a nikdo to nechápe. Občas si dám a je mi pak na 
pár hodin dobře, ale budoucnost to nemá. A já bych ji tak chtěla mít, ale 
nedokážu být bez drogy šťastná. Začarovaný kruh.... Je to pořád dokola... Jak 
ven????? Jsem nemocná a mou nemocí je NIC. Jsem nic, protože nemám sílu být 
někdo!!!! Dík, že jsem se mohla vypovídat.  

Tento příspěvek byl vydán v časopise Hornet Revue v roce 2007. Jeho aktuálnost pořád děsí. 
Stále si lidé zahrávají s peklem a bojují sami se sebou. Pokud cítíš, že taky bojuješ, prosím, 
dovol nám a rádi Ti pomůžeme bojovat s tím začarovaným kruhem. Máme zkušenosti, že to 
jde. 

Martin z káčka PT a z terénu 
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Zaslechl jsem kolegy, že by bylo dobré do nového čísla sehnat pravidla squattingu. Tím by 
mohl článek skončit, protože odpověď je hnedle v nadpisu. Víte, existuje svět ve Světě, do 
kterého se rodí jedinci, kteří zkrátka zcela bytostně a tudíž nepozérsky berou velkou část 
pravidel za oklešťující instituci lidského ducha a tudíž i vývoje lidství. Chceme-li napsat 
článek „Pravidla squattingu“, měli bychom hlavně a především porozumět té celkové filosofii, 
ze které Squatting vyplývá. 
Víte, Squatty, které jsem kdysi hojně navštěvoval, byly plné obrazů, plakátů, důležitých slov, 
hudby, lidí a psů a neopakovatelné atmosféry. Pravidla byla v určité míře stanovena, 
vycházející především z filosofie anarcho-pacifismu. To jednoduché žij a nech žít. Začal jsi se 
chovat jako debil - a šup, koukej mazat pryč. 
Dnes zůstal jen ten termín – Squat. Obyvatelný prostor obsazený jedinci bez nebo i proti 
vědomí majitele nemovitosti. „Jdeme na Squat“dnes pro mě neznamená jít na (sub)kulturní 
akci, kde imperativ „Žij“ není jen o tom, že máš kde každý večer složit hlavu. 
Jaká jsou pravidla Squatů, do kterých chodíme dnes, nevím přesně, ale můžu napsat, jaká 
pravidla máme my. Do squatů chodíme vždy ve dvojici. Před vstupem dovnitř se řádně 
ohlásíme, kdo jsme, a jestli vůbec smíme dál. To, že squaty povětšinou nemají vchody 
zaplněné zamykatelnými dveřmi (navíc cizími) neznamená, že squat není stále něčím 
domovem, útočištěm pro své soukromé únavy i aktivity. Dále, a to musím ze svého pocitu 
podotknout: bohužel, musíme ve Squatech dbát zvýšené opatrnosti, především z hygienických 
důvodů. Z čehož mi logicky vyplývá otázka: „O jakých pravidlech se tu vůbec chceme 
bavit?“ Mysl nezkalená závislostí pravidla jednoduše respektuje, dodržuje, cítí bezpečí, které 
v podstatě pravidla umožňují. Chceme vědět, jak tyto squaty dnes fungují a tak ze zvyku 
hledáme pravidla, protože sami jsme zvyklý na to, že vše funguje na bázi pravidel. Zde jsou 
pravidla jedna velká proměnná, přírodní proces vyplývající spíše z momentálně fungujících 
vztahů. 
Ale můžu se plést, sám jsem jako autor článku zaujatý a jako soudce bych neobstál a případ 
(článek) by mi vzali. Posílám do redakce a sám se jdu schválně podívat na náš domovní řád, 
který visí na chodbě u vchodu, velký formát, malé písmo, spousta informací, krásný černý 
rám a celé ve skle...jak deklarace posvátnosti pravidel. 
 

Jakub ze streetu 
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Stojím a koukám na sebe. Na své tělo… Tak to je moje tělo… 

 

Tělo není věc, protože je živé. Tělo jsem já. Tvoří mou osobu. 
 

Stejně tak nejsem jen duše. Nejsem přece žádný anděl nebo duch. Tělo mě připoutává ke 
světu (k vesmíru), zasazuje mě do historie, pomáhá mi orientovat se v časoprostoru. Tělo a 
duše ve mně tvoří jednotu, není možné je od sebe oddělit. Jejich vzájemný vztah není jako 
vztah obsahu k nádobě či vězně k vězení, nýbrž je to vztah založený na jednotě vytvářející 
vzájemný celek. 
 

Duše a tělo existují jen ve vzájemném vztahu. Nikdy neexistují samostatně. Duše oživuje tělo 
a tělo vyjadřuje duši. 
 

V těle nemohu bydlet, protože tělo jsem já.  
 

Tělo mě spojuje s ostatními. 
 

Tělo mi umožňuje bezpečně se pohybovat v prostoru a čase, aniž by potlačovalo mou 
svobodu. Nejsem jím manipulován. Mám moc s ním souhlasit, nesouhlasit, a dokonce je i 
ovládat. Připadám si jako slalomář: překonání každé branky je malým vítězstvím. Slalom je 
daleko elegantnější než "sjíždění svahu šusem": Učím se tak ovládat své tělo. 
Mou bytost hluboce formuje to, co mé tělo prožívá. A já na to mám vliv. 
 

Mezi tělem a duší může ale vzniknout určitá propast: vůbec se v sobě nevyznám. Někteří lidé 
se cítí ve svém těle velmi špatně. Tělo pro ně představuje určitou tíhu a barieru ve vztahu k 
druhým lidem. Dokonce i tvář může mást. Jak snadno se může stát pouhou maskou… Člověk 
se bojí ukázat se takový, jaký je. Má osobnost je utvářena tím, jak se oblékám, líčím, jaký 
mám účes: Jsem to opravdu já, nebo si jen tak na někoho hraji?  … Přeji všem, aby se 
podařilo postavit nad propastí most a navrátit duši a tělo ze zmatku do vzájemného pochopení. 
 

Vytvářím své tělo a ono zase vytváří mě. 
 

Tělo mi nebylo svěřeno již předem hotové. Naopak je na mně, abych je postupně utvářel. 
Tělo je řečí duše, ale duše zase postupně formuje tělo ke svému obrazu. Navzájem se rozvíjejí 
k novému obrazu. 
 

Jak je mnohdy těžké žít v souladu s tělem! Je těžké přijmout je, zvláště v období dospívání. Je 
těžké "stávat se" a být sám sebou!  …   A co teprve, když přijdou požadavky a nároky 
dospělosti a stárnutí…  
 

Stojím a koukám na sebe. Na své tělo… Tak to je moje tělo… 

 

Tělo není věc, protože je živé. Tělo jsem já.  
 

Z knihy „Tvé tělo je stvořeno pro lásku“ vybral a upravil – Martin z terénu a z káčka v PT 
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Střídání míst, spaní na lavičce, pod stromem, na plechách 

+ nejste vázáni, když se rozhodnete změnit místo spaní nebo odjet do jiného města, jde to prakticky 

hned 

+ žádné velké zařizování, uklízení a zvelebování, vždy si najdete místo, kde se Vám líbí 

- když prší, je to horší  

- musíte sebou stále nosit své věci  

- žádné zázemí, většinou se chodí pozdě spát a brzy se vstává 

 

Spaní na squatě, v buňce, na stálém místě pod mostem 

+ přístřešek nad hlavou 

+ pokud Vás baví věci budovat, můžete si místo pěkně zútulnit 

+ stálé místo, jistota, že máte jít kam spát 

- ze squatu Vás můžou vyhodit policajti, squat zavřít 

- většinou se zde koncentruje větší množství lidí, se kterými si ne vždy sednete 

- pokud chcete na vybraném místě vydržet, musíte udržovat pořádek a nedělat velké akce 

 

Garáž 

+ Střecha nad hlavou, soukromí, stálé místo na přebývání, možnost budovat, dost možná i elektřina 

- nájem neproplácí úřad práce 

- pokud přijde majitel garáže na to, že tam bydlíte, dost možná Vás odsud vyhodí 

Ubytovna 

+ Velkou část nájmu (nebo celý) proplatí úřad práce 

+ Neskládá se kauce, první nájem, ani provize realitce 

+ Teplé místo ke spaní, můžete si uvařit 

- Pokud nejdete na ubytovnu s partnerem, dost možná Vás dají na pokoj k cizímu člověku 

- Musí se dodržovat určitá pravidla, na některých ubytovnách zakazují užívání drog či alkoholu 

- Oproti bytu nižší komfort 



17 

 

Bydlení po kámoších  

+ Pokud máš dobré kamarády, může to i vyjít 

- Pokud máš kamarády náladové, může jít o bydlení nestálé – můžou tě hned vyhodit, pokud jim 
nepůjdeš na ruku 

- Bez smlouvy ti na ÚP (úřad práce) na bydlení nic nedají 

Pronajatý byt nebo pokoj v bytě 

+ Soukromí, vlastní prostor, možnost si ho zútulnit podle svých potřeb a vkusu 

+ Může být proplácen (nebo částečně proplácen) z úřadu práce (doplatek č příspěvek na bydlení) 

+ Lépe se odsud vstává do práce (v noci tě nikdo neruší, můžeš mít vlastní režim) 

+ Pokud jdete bydlet s někým a nemáte velké nároky na velikost bytu, vyjde dost možná levněji než 
ubytovna 

- je třeba brát ohledy na sousedy, dodržovat domovní řád, pravidla, jinak Vás můžou vyhodit ze dne 
na den 

- vyšší vstupní poplatky – kauce, první nájem dopředu, popř. poplatek realitce 

- je třeba pořádně pročíst smlouvu, než jí podepíšete! Pokud nemáte zkušenosti, můžete si nechat 

poradit od pracovníků káček či streetů 

- pozor, koho ubytujete… udělat z bytu „azylák“ nebo drogové doupě by mohlo pronájem rychle 
ukončit 

Míša, káčko ČB 
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Před dvěma lety vyšel v dekontaminaci článek o fentanylu, nebezpečné droze, vyskytující se 
především v Plzni a Praze. Klienty v Českých Budějovicích to tenkrát příliš neoslovilo, na trhu to 
nebylo a neznali to, za což jsme byli tak trochu rádi. Během srpna letošního roku došlo ale k „boomu“ 
užívání drogy v našem krajském městě, klienti o tom začali mluvit, někteří měli vážné zdravotní 
potíže.  

Pár důležitých faktů: 

Fentanyl se používá od 60. let 20. století jako opioid pro pacienty s chronickou bolestí nebo u 
onkologických pacientů, je velmi účinný. Je třeba dávat pozor, pokud máte plicní, jaterní, ledvinové, 
srdeční a střevní onemocnění a také na kombinaci s jinými léky, které můžou podporovat nebo 
odbourávat účinky fentanylu, může dojít k předávkování nebo utlumení dýchání. Neužívat vůbec 
v těhotenství a při kojení!!!  

Hlavní nebezpečí: 

Je v síle fentanylu a nevyzpytatelnosti jeho dávkování. Je to taková ruská ruleta, která se dá jen těžko 
ovládat. Pokud by se o to ale někdo pokusil, doporučuje se používat náplasti jedné síly a od jednoho 
výrobce! 

Uvedená síla náplasti (12, 25, 50, 75, 100) totiž neznamená skutečný obsah fentanylu, ale množství 
fentanylu v mikrogramech, které se uvolní za 1 hodinu do organismu, pokud se náplast nalepí jak má. 

Skutečné množství fentanylu v náplasti je ale jiné u každé firmy a proto může lehko dojít 
k předávkování, i když budete stále užívat náplasti o jedné síle. 

Pozor také na aplikaci další dávky, může se zdát, že už fentanyl neúčinkuje, při další dávce ale může 
dojít k předávkování. 

Náplasti užívejte vždy nové, zabalené a nepoužité a rozdělejte si raději menší množství. 

Při předávkování doporučujeme volat 155, udržet předávkovaného v bdělém stavu (chodit a mluvit 

s ním), udržet volné dýchací cesty a v případu kolapsu zahájit umělé dýchání. 

                                                                                                                                                        Míša – káčko ČB 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z domova: 
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Druhá půlka srpna se v Budějovicích fakt nepodařila. Nebudeme chodit kolem horký kaše, 
většina z Vás asi zaslechla, co se stalo – několik lidí, které jsme všichni potkávali, je mrtvých. 
Bylo to fakt rychlý a všem nám to vzalo dech. A nebyla to blbá náhoda, jejich smrt má 
společnou příčinu – fentanyl. Co to je, kde se to vzalo a proč se radši držet „osvědčené 
klasiky“ toho, co berete normálně a s fentanylem si radši nic nezačínat, se dočtete v tomto 

článku. 

Fentanyl je syntetický opiát, který se ve zdravotnictví používá k tišení bolesti a při anestezii. 
Jinak je to ale silně návyková droga velmi podobná heroinu. Ale mnohem, mnohem silnější – 

bohužel spíš než super nájezdem svými nežádoucími účinky. Například dýchání Vám utlumí 
až 50x „lépe“.Smrtelná dávka se podle odhadů pohybuje už od dvou miligramů – a jsou 

známé i případy, kdy k úmrtí stačilo ještě méně.  

Fentanyl působí hlavně na centrální nervovou soustavu, hlavními účinky fentanylu 

používaného jako léku je celkové utlumení a snížená vnímavost bolesti. K těm ostatním patří 
změny nálady, euforie, stav úzkosti, ospalost. Dále oslabuje dýchací centrum a reflexy 
spojené s kašláním, zužuje zorničky. Neobvyklé nejsou ani nepříjemná nevolnost, zvracení, 
ztráta vědomí. Fentanyl má také řadu nežádoucích účinků, které jsou méně obvyklé při 
medicínském užití, ale při nezákonném a opakovaném zneužívání jejich riziko roste. Patří 
sem bolesti břicha, strach, zmatenost, zácpa, průjem, deprese, sucho v ústech, halucinace, 
bolest hlavy, zpomalení nebo zástava dechu, nechutenství, pocit svědění, špatné trávení, 
ospalost, nadměrné pocení, problémy s močením a celková slabost. 

Co je fakt průšvih, to je dávkování fentanylu – i když se neseknete v dávce drogy, kterou 
užíváte normálně, s fentanylem je to jinak. První nebezpečí spočívá v jeho síle, druhé 
v nevyzpytatelnosti dávkování fentanylových náplastí pro injekční užití. Více se o tom můžete 
dočíst ve článku kolegů z plzeňské Ulice - Agentury sociální práce, který jsme si vypůjčili 
z jednoho staršího čísla časopisu Dekontaminace a obsahuje vše, co je o této droze důležité 
vědět. Prosím, čtěte pozorně, jde hlavně o Vaše životy! 

 Markéta ze streetu 
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Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání  
(zkráceno redakcí SM – celý článek najdete na edekontaminace.cz) 

Jiří Frýbert a Markéta Ackrmannová z plzeňské Ulice - Agentury sociální práce napsali 
zajímavý text o novém fenoménu zneužívání fentanylových náplastí. 
  

  

Co je fentanyl 
… Fentanyl je přípravek, který by se měl užívat pouze na základě lékařského předpisu. Při 
pravidelném užívání roste tolerance organismu a vzniká závislost. Při náhlém vysazení pak 
přicházejí abstinenční příznaky. Kombinace fentanylu a dalších tlumivých léků či alkoholu 
může vést k předávkování. To se nejčastěji projevuje utlumeným dýcháním. V takových 
případech je potřeba dotyčného udržet v bdělém stavu (chodit a mluvit s ním) a udržet volné 
dýchací cesty. Pokud je potřeba, zahájit umělé dýchání a přivolat záchrannou službu, která 
může podat naloxon. Pokud by někoho napadlo, v rámci jisté laické první pomoci mezi 
uživateli, v případě předávkování podat injekčně Suboxone (vzhledem k tomu, že obsahuje 
naloxon), vězte, že to není dobrý nápad. Naloxonu v tomto přípravku není tolik a trvalo by 

dlouho, než by se navázal na potřebné receptory. Také by se rychle odboural a pak by 

nastoupil buprenorfin v Suboxone obsažený a došlo by k ohrožení života. Kdyby to tedy 

někoho napadlo, je to špatný nápad, nedělejte to. Je vždy nutné podat intravenózně čistý 
naloxon přímo lékařem, klienta hospitalizovat a na lůžku řešit jeho abstinenční příznaky, jež 
naloxon vyvolá. 
  

Fentanylové náplasti na českém trhu 
Státní ústav pro kontrolu léčiv registruje velké množství léčebných přípravků, kde je účinnou 
látkou fentanyl. Liší se například v lékové formě, ve způsobu podání či množstvím účinné 
látky. Různé firmy vyrábějí přípravky, díky nimž můžeme fentanyl do organismu dostat 
pomocí tablet, filmu, injekčního roztoku, nosního spreje nebo pomocí transdermálních 
náplastí. A právě s ohledem na chování našich klientů nás forma náplastí bude zajímat 
nejvíce. V současné době je na stránkách SUKL registrováno 10 různých obchodních značek 
fentanylových náplastí, jež v rozdílných velikostech distribuují jednotlivé firmy  
Pokud si pacient nalepí náplast na kůži, po dobu tří dnů se mu bude do těla plynule uvolňovat 
pravidelná dávka fentanylu. Vzhledem k jeho síle se však doporučuje předepisovat náplasti 
lidem, jejichž organismus má již toleranci k opioidům. 

Náplasti se prodávají v různých velikostech, nejčastěji 12, 25, 50, 75, 100. Tato hodnota 
označuje množství fentanylu v mikrogramech, jež se za 1 hodinu uvolní do organismu. 
Problémem pro klienty ale může být, že náplasti různých výrobců obsahují také různé 
množství fentanylu. Což nevadí pacientům, kteří si náplast nalepí, jak je předepsáno a každou 
hodinu se jim pravidelně do těla uvolní stejná dávka fentanylu. Nebezpečné to ale může být u 
klientů, kteří náplast vyvaří a roztok aplikují injekčně naráz. Číslo na obalu náplasti může 
vybízet k tomu, aby si klient řekl: „Jo, jasně, to je padesátka, tu už jsem měl, to znám..." My 
jsme se zatím setkali u našich klientů s třemi druhy náplastí a to Durogesic, Fentalis 

a Fentanyl ratiopharm. Uvedeme tedy příklad u těchto konkrétních náplastí. Durogesic 50 
obsahuje 8,4 miligramů fentanylu, náplast Fentalis 50 obsahuje 11,56 mg fentanylu a u 

Fentanyl ratiopharm 50 je to 8,25 mg. Takže pokud se klient bude zajímat o sílu náplasti (což 
by měl), je rozhodující koukat na to, kolik fentanylu jednotlivá náplast obsahuje a nebrat jako 

směrodatný údaj to, kolik mikrogramů se uvolní do organismu za hodinu během nalepení 
náplasti. Protože například Fentalis 75 obsahuje více fentanylu než Durogesic 100. 
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Nebezpečí  
Hlavní nebezpečí tohoto způsobu užívání spočívá v síle fentanylu (na kterou klienti nejsou 

zvyklí) a v nevyzpytatelnosti dávkování náplastí pro injekční užití. O jeho síle se přesvědčilo 
již nemalé množství uživatelů drog v Plzeňském kraji. V loňském roce zaznamenala média 
dvě tragické události. V prvním případě se jednalo o muže, který po jeho injekční aplikaci 
na místě zemřel. Ve druhém pak o ženu, která sice aplikaci přežila, ale protože byla delší čas 
v bezvědomí, došlo k poškození mozku a nyní je odkázána na péči druhých osob. 

Pracovníci Point 14 evidují pět případů předávkování, kdy klienty odvezla záchranka a kdy se 

dotyčné podařilo zachránit. My jsme se setkali s počtem šesti předávkovaných, vždy však se 
šťastným koncem. 
Někteří klienti si rizika uvědomují a stejně je pokouší, jiní se poučí až po té, co se jim něco 

stalo a jiní jsou natolik obezřetní, že nám tvrdí, že do tohoto experimentu by se nikdy 
nepustili, protože by nevěděli, jak to nadávkovat. Pokud by se někdo do této loterie chtěl 
pustit, je vhodné užívat náplasti jedné velikosti od jednoho výrobce, kde se dá alespoň trochu 
předpokládat nějaká zkušenost. Preferovat náplasti nové, zabalené a nijak nepoužité. A pak 
samozřejmě rozdělat si menší množství a nebýt nenasyta. 
„Fentanyl jsem měla jen jednou a odpadla jsem, museli mně křísit. Teď už se toho bojím 
a znova bych do toho nešla. Nevíš, kolik si dát, u prášku tohle víš. Měli jsme z jedný náplasti 
natažených 8 stříkaček, to jsem si ještě myslela, že se mnou chtěj vyjebat, že mi natáhli tak 
málo..." 

„Je to strašně silný, neodhadneš, kolik si dát, kolik se ti tam toho vyvaří. Oni ti sice říkají, 
ustřihni si jenom proužek, ale jak víš, kolik toho v tom proužku je..." 

„Pro ty, co to neznají, je to špatný - zabijí se, je to moc silný. Asi nejvíc tu hrozí předávkování 
ze všech drog." 

„Do fentanylu bych nikdy nešel, mám z něj respekt, nevěděl bych, jak ho dávkovat a připravit, 
už mi ho nabízeli, ale to radši budu krizovat..." 

Setkali jsme se však i s klienty, kteří tvrdili, že jim náplast moc nefungovala. U klientů, kteří 
si náplast nalepili, se to dá celkem pochopit. Klienti jsou zvyklí na okamžitý účinek, jsou 
netrpěliví, jak by řekl primář Dvořáček, jedná se u nich o poruchu v systému libosti a jejího 
získávání (10). 
„Když si nalepím třeba náplast 25, neudělá mi to nic." 

„Když si jí nalepím, tak je to málo, krizi to sráží tak z deseti procent, jen to trochu zahřeje." 

Jak uvádí výrobce v příbalové informaci, po nalepení náplasti začne člověk pociťovat úlevu 
od bolesti až po delší době, protože kůží se to vstřebává do krve pomalu. Může trvat i 24 
hodin, než nalepená náplast bude plně účinkovat. Na to však nejsou naši klienti ochotni 
čekat. 
Někteří klienti měli zkušenost, že nepociťovali nic velkolepého ani po injekční aplikaci. Vinu 
přičítali tomu, že to neuměli rozdělat, své abnormální toleranci organismu, prošlým náplastem 
nebo tomu, že to dostali již připravené ve stříkačce, takže vlastně ani nemohou ručit za to, co 
tam přesně bylo. 
  

  

Rozdělávání 
… 

Ohledně rozdělávání klienti zmiňovali rozdíl mezi hadrovými náplastmi a těmi, které jsou ve 
formě samolepek. Ty hadrové z toho vycházeli podstatně hůře, klienty byly hodnoceny jako 
slabší, musejí se déle vyvařovat a to nejlépe v naběračce. „Hadrový náplasti jsou na hovno, 

jsou slabý a blbě se vyvařují." 

Co klienti považovali za absolutně nutné, tak přidávání kyseliny askorbové během vaření 
náplasti… 
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… U ředění heroinu s citrónkou nejde o to, aby se rozpustil nebo uvolnil morfin, takže ve 
stejném duchu ani u náplastí by citrónka neměla mít vliv na to, že se fentanyl dostane do 
vody. U náplastí se nevytvoří žádné hroudy, co nejdou natáhnout stříkačkou, a není potřeba, 
aby je kyselina rozpustila. Domníváme se, že přidávat citrónku do fentanylových náplastí 
nemá smysl i z toho důvodu, že fentanyl je dobře rozpustný jak v tucích, tak i ve vodě. 

Při diskusi s MUDr. Lubošem Janů, Ph.D. však vyšlo najevo, že by tento postup jistý vliv 
mohl mít. Podle jeho odhadu by situace mohla být založena na tom, že náplast má lepidlo, 
které umožní prostup účinné látky z nějakého stabilizačního filmu. Obecně kyselé prostředí 
uvolňuje vazbu lepidla, to znamená, aby již nebránilo rychlé extrakci. Pokud nám nezáleží 
na čase, není lepidlo žádný problém, účinná látka bude mít dobrý prostup. Pokud však chtějí 
klienti vytáhnout účinnou látku během chvilky, jejich postup by asi mohl mít smysl. Je však 

podle něj otázkou, zda teplota a kyselé pH nemohou účinnou látku degradovat na něco 
jiného. 

Rozdělávání skýtá ještě jedno zdravotní riziko. Náplast ve formě samolepky je složena 
z několika plastů a je potištěna inkoustem. To vše si uživatel povaří ve vodě a výsledný roztok 
vstříkne do cévního systému. Dá se předpokládat, že během vaření dochází k uvolňování 
některých látek do roztoku (je možné, že se uvolňují i některé karcinogenní látky jako 
plastifikátory, ale to je již jen naše nepodložená úvaha). Někteří výrobci tam přidávají i 
sojový olej a hydrogenovanou kalafunu (pryskyřici) a sami upozorňují na možnost alergické 
reakce. Takovéto koktejly zdraví určitě neposlouží už samy o sobě. 
  

Dávkování 
Sami klienti reflektují, že je značně obtížné určit správnou dávku. Většinou spoléhají 
na zkušenosti, odhad, instinkt a postupují stylem pokus-omyl. 

Výrobce náplastí uvádí, že minimálně účinná koncentrace fentanylu v séru u pacientů, kteří 
dosud opioidy neužívali, kolísá v rozmezí 0,3 a 1,5 ng/ml. Podle informací Národní 
protidrogové centrály je smrtelná dávka fentanylu 30 mikrogramů na kilogram. Dávka je 
stanovena pro opici (ne pro člověka) a je pravděpodobně stanovena pro organismy bez 
zvýšené tolerance. Jinak by to příliš neodpovídalo dávkám, jež uvádějí naši mnohaletí 
opiátoví klienti. Z daného tedy vyplývá, že pro osobu, která váží 70kg, je smrtelná dávka 
fentanylu 2100 mikrogramů, tj. 2,1 miligramů. To je například čtvrtka náplasti Durogesic 50 
(za předpokladu, že účinná látka je v náplasti rozprostřena rovnoměrně). 
 

 Působení 
… 

Podle výrobce se po intravenózním podání zhruba 75 % fentanylu vylučuje močí (během tří 
dnů) a to většinou ve formě metabolitů spolu s méně než 10 % nezměněné účinné látky. 
Zhruba 9 % dávky lze zachytit ve stolici, především ve formě metabolitů. 
Většina klientů Fentanyl hodnotila jako nejsilnější opiát, se kterým mají zkušenosti. „U 
fentanylu jsi sjetej tak, že kdyby kolem tebe šlo 100 slonů, tak tě to neprobudí." S tím ale také 
souvisí silné abstinenční příznaky, kterých se pak člověk těžko zbavuje. „Velkej respekt 
před fentanylem, nejhorší absťáky na detoxu v Červeným Dvoře po asi měsíci užívání - 

peklo!!!!" 

  

Závěrem  
Přáli bychom klientům (i nám pracovníkům), aby se jim v souvislosti s fentanylem dělo co 
nejméně negativních příhod. Snad k tomu napomůže i tento text. Vzhledem k nebezpečnosti 
a nevyzpytatelnosti by bylo lepší, aby se do těchto experimentů vůbec nepouštěli a raději se 
fentanylu úplně vyhnuli. S ohledem na vývoj černého trhu s opiáty a opioidy, se tady možná 
příští rok znovu sejdeme u článku k dalšímu zneužívanému preparátu...  
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Po nástupu nového prezidenta Filipín k moci, začal Rodrigo Duterte plnit svůj slib voličům. 
Slíbil nesmlouvané potírání jakékoli kriminality, i té drobné, a úplnou válku vyhlásil drogám. 

Duterte nastoupil na svůj post 30. června 2016 a během prvního měsíce bylo zabito kolem 

600 lidí. Likvidováni nejsou pouze šéfové drogových kartelů a dealeři, ale i uživatelé drog. 

Každý, kdo se z drogových šéfů a dealerů nevzdá úřadům, je někdy prostě zastřelen. Více než 
polovinu obětí má na svědomí policie, asi čtvrtinu neoficiální eskadry smrti. Bohužel, část 
zabitých jsou uživatelé, kteří drogy neprodávají. 

Zatímco pozůstalí po obětech protestují proti zabíjení, tak veřejnost prezidenta podporuje. 
Jeho popularita je na rekordních 91 procentech, což nemá na Filipínách obdoby. Ostatně 
většina obyvatel považuje vedle ekonomických těžkostí za nejvážnější problém země právě 
kriminalitu. 

120 tisíc dealerů a uživatelů drog se dobrovolně přihlásilo na policii. Podle odhadů bere drogy 
na Filipínách kolem 1,3 milionu lidí. 

"Nepřestaneme, dokud nezastavíme posledního drogového dealera," stojí si na svém tvrzení 
Duterte. Sliboval také obnovení trestu smrti v zemi a pohrozil rozpuštěním parlamentu, který 
by se ho pokusil ho sesadit. 

- z internetových zpráv vybral Martin ze streetu a KC PT 
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K napsání tohoto článku mně vedl nedávný zážitek z jízdy vlakem. Protože to byla delší cesta, 
kupé se mi stalo takovým přechodným „doma“, útočištěm během hodin cestování. Seděla 
jsem u okna a znuděně koukala ven – ráda bych napsala do krajiny, ale bylo to spíš do betonu, 
protože posledních několik desítek kilometrů se střídala šedivá protihluková stěna s neutěšeně 
vypadajícími komplexy továren, propletenými uzly silnic a dálničních mostů – na pohled to 

budilo skličující dojem a přinášelo neveselé myšlenky, kterými jsem se začínala nechávat 
unášet.  

Najednou, vůbec nevím proč, jsem se otočila a měla tak výhled na druhou stranu, z okna 
vlakové chodbičky. To, co jsem viděla, nemohlo být odlišnější. O pouhou šířku vagónu dál se 
otevíral výhled do zelené krajiny, nad kterou se pozvolna začínaly tvořit podvečerní červánky. 
Výhled tak nádherný, že jsem vstala z pohodlí kupéčka a další půlhodinu prostála na chodbě u 
okna. Přemýšlela jsem o tom, kdy jsem naposled měla tu čest pozorovat tak dokonalou hru 
přírody a taky nad tím, jak stačilo málo, a o tenhle pohled bych přišla. Stačilo by, abych se dál 
nespokojeně mračila nad předchozím výhledem do betonové šedi, abych znuděně klimbala 
nebo zírala do knížky a neviděla bych nic. A jak málo stačilo k tomu, aby se mi změnila 
nálada směrem k lepšímu.        

Většina míst, kde jsme „doma“, má nějaké to okno, škvíru nebo alespoň díru po vypadlé 
cihle…prostě něco, čím koukáme ven. To, co vidíme, se nám může či nemusí líbit, může nás 
to trápit nebo naopak těšit…a hodně často máme sklony říkat, že s tím, co vidíme z okna, 

přece nic nenaděláme. Je to ale opravdu tak? Když ze svého okna vidím hromadu odpadků, 
která mi vadí, můžu na ni dále koukat a nadávat, nebo taky můžu jít a uklidit ji, i když ji třeba 
udělal někdo jiný. Někdy stačí jen otočit hlavu, jindy je potřeba dojít k dalšímu oknu v našem 
„doma“, někdy je potřeba ujít kus cesty k jinému „doma“, ale to, ze kterého okna koukáme, je 
v naší moci měnit. Stačí jen otočit hlavu nebo udělat pár kroků, pohnout se z místa.   

A co pomyslné okno Vašeho života – líbí se Vám, co z něj vidíte? 

                                                                                                                            Markéta ze streetu 
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Drogy a následné krádeže přivedly D. V. několikrát do kriminálu. Trvalo mu dlouho, než se 
odstřihl od takového života. Nakonec se mu to podařilo a dnes naopak pomáhá lidem s 
podobným osudem, například drogově závislým ženám ve věznici ve Světlé nad Sázavou.  

Jak malý kluk toužil být kosmonautem. „Nakonec jsem nic nevystudoval a ničím se nevyučil. 
Dnes si dodělávám základní školu a chtěl bych ve studiu pokračovat,“ popisuje bývalý 
narkoman.  

„Jako rodina jsme byli dysfunkční. První vzpomínka, kterou mám na tátu, je facka, kterou mi 
uštědřil tak silně, že jsem druhou schytal o roh stolu – mé vzpomínky na dětství zkrátka 
nejsou radostné. Tyto chvíle byly pro můj život zásadní,“ vzpomíná D. V.  

Oporu neměl ani ve svých učitelích. Už od školky o sobě tak často slýchal, že je grázl, který 
roste pro kriminál, až tomu nakonec sám uvěřil. A jaké bylo jeho první setkání s drogami? 
„Nejprve to byly drogy, o nichž se moc nemluví a které snadno koupíte v obchodě – bylo to 

lepidlo,“ vybavuje si.  

V kriminále své veškeré naděje upíral jediným směrem – k pervitinu. Možná paradoxní pocity 
vysvětluje D. V. takto: „Doufal jsem, že mě pervitin vyvede z trápení. Nevěděl jsem však, 
kolik za vztah s drogou zaplatím… Člověk nakonec závislosti obětuje sebe sama.“  

Kde hledal pomoc? Kdy spadl opravdu na dno? Co mu dává práce ve věznicích? Odpustila 

mu matka? Odpustil otci? Jak dlouho je čistej? Na to všechno D. V. odpovídal v rozhlasovém 
rozhovoru.  

Můžete si ho pustit, když zadáte na internetu:        http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3103124 

 

                                                                                                                                      Na internetu našel a nabízí 

                                                                                                                                   Martin ze streetu a káčka PT 
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Kdo už na úřadě práce někdy byl, ví, že se tam dávky dělí na několik kategorií. 

Podpora v nezaměstnanosti 

První dávkou, o kterou se žádá při evidenci, je podpora v nezaměstnanosti. Na tu má člověk 
nárok, když v uplynulých 2 letech pracoval alespoň 12 měsíců (a odvádělo se za něj sociální 
pojištění).  Další podmínkou je, aby se člověk aktivně ucházel o další práci, má totiž 
vynahradit příjem v přechodném období mezi hledáním zaměstnání.  Např. lidé do 50 let 
mají nárok na podporu 5 měsíců a výše podpory první dva měsíce mají 65 % z původní mzdy, 
pak se snižuje. Výhodnější to mají lidé starší.  

Příspěvek na živobytí 

Pokud člověk nemá nárok na podporu, přichází na řadu dávky hmotné nouze. Při žádosti o 
příspěvek na živobytí je nutné doložit, kde člověk bydlí. Pokud je člověk na ulici a tudíž nemá 
žádnou smlouvu, předpokládá se, že spolupracuje s nějakou sociální službou a je proto nutné 
doložit potvrzení o tom, že je bez přístřeší  - vystavují káčka, azylové domy nebo terénní 
programy. Člověk, pokud žije sám, má nárok na 3410 měsíčně, pokud žije s někým, jeho 
dávky se snižují – první osoba 3140, druhá a další dospělá osoba 2830, u dětí je pak 
příspěvek nižší. Pokud si Váš partner, parťák, rodič nebo spolubydlící, se kterým sdílíte 
domácnost, vydělává, počítá se, že Vás bude vyživovat a Vaše dávka se může snížit nebo Vám 
nebýt vůbec přiznána. Pokud je na Vás vedená exekuce, nebo neplatíte výživné, můžou Vám 
dávku zkrátit na existenční minimum, které dělá 2200.  

 Doplatek na bydlení 

Druhou dávkou Hmotné nouze je doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení lze obvykle 
čerpat, pokud bydlíte na ubytovně, nebo pronajatém bytě, kde nemáte trvalé bydliště, pak 
také samozřejmě v sociálních službách, jako je azylový dům, terapeutická komunita, 
doléčovák, chráněné bydlení nebo třeba domov důchodců. Abyste dávku dostali, musíte 
prokázat, že bydlíte legálně – nájemní smlouvu nebo jiný doklad. Pracovnice na úřadě práce 
pak bude zkoumat, jaké příjmy má Vás spolubydlící, zda nebydlíte moc draho, nebo zda si 
nemůžete zvýšit příjmy vlastním přičiněním (obvykle prací).  Také bude upřednostňovat, 
abyste si dali do bytu trvalé bydliště a začali čerpat dávku příspěvek ny bydlení, která je pro 
vás výhodnější. V případě vysoké ceny nájmu, Vám nemusí částku za bydlení proplatit celou, 

ale jen její část. V případě ubytovny úřad práce v ČB obvykle proplácí 3900 Kč.  Pokud máte 
vybraný byt, ale v jeho pronajmutí Vám brání kauce, kterou majitel potřebuje složit, 
projednejte to s pracovnicí na úřadě práce. Pokud nejsou jiné možnosti, které by byly pro 
stát levnější a pro Vás vhodnější, je možné se domluvit na jejím proplacení, nebo částečném 
proplacení.  
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Příspěvek na bydlení 

Další dávkou související s bydlením je Příspěvek na bydlení, patřící do oddělení Státní sociální 
podpory. Nárok na něj má jedinec nebo rodina v bytě, kde je přihlášen k trvalému pobytu.  
Za společně posuzované osoby (ty, jejichž příjem se zkoumá) se v tomhle případě považují 
všichni, kteří tu jsou také hlášeni k trvalému pobytu. Abyste se do bytu přihlásili k trvalému 
pobytu, není už v dnešní době nutné souhlas vlastníka bytu.  Je potřeba dojít v úředních 
hodinách na ohlašovnu místa trvalého pobytu, vyplnit a podepsat přihlašovací lístek, 
předložit občanský průkaz a doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo oprávněnost byt 
užívat, nebo doložit úředně potvrzený souhlas majitele domu nebo oprávněné osoby, nebo ji 
vzít s sebou, aby to prohlásila před úředníkem ohlašovny. Příspěvek na bydlení má tu 
výhodu, že ho lze čerpat i při zaměstnání, pokud nedosahuje výplata určité částky, nebo 
pokud z ní živíte víc lidí. 

 

 

 

Při jednání na úřadě práce je mít chladnou hlavu a při nedorozuměních nebo neshodách se 
nehádat. Stále je tu možnost říci si o pomoc při zařizování dávek na terénním programu nebo 
káčku, kde Vám se vším ochotně pomůžou. 

Míša, káčko ČB 
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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 

 

 

 

Užitečné kontakty a odkazy: 


