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Street MAGAZINE 36 
Výběr z deseti let existence…  
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Slovo úvodem,  

vážení čtenáři, v letošním roce „oslavil“ Street Magazine 10 let své existence.  

V tomto vydání naleznete články a příspěvky, které byly recyklovány z minulých 

čísel tak, aby mohl vzniknout zajímavý nový díl SM.  

Jen první článek tohoto časopisu je nový. Zařadili jsme ho sem ze smutného 

důvodu, protože rok 2016 je rekordní v počtu úmrtí lidí kolem nás. 

Vzpomínáme na všechny, které jsme měli tu čest poznat. Jsme vděčni, že nám 

umožnili nahlédnout do jejich životů a poznat je jako úžasné lidi. 

Opatrujte se a nezapomeňte, že na těžkosti a trápení nemusíte být vždy jen 

sami.  

s úctou, redakce SM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto listopad 2016 -  i my vzpomínáme! 
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JACÍ  JSTE…? 

Začnu i skončím úryvkem z jednoho „lékařského“ seriálu s názvem 

Grey’s Anatomy – jedna z epizod začíná procitnutím totálně ochrnutého 

pacienta po těžký autonehodě, kterýmu funguje jen hlava. Najednou stojí 

před volbou, jestli ho mají odpojit od přístrojů, které ho v tu chvíli drží při 

životě. Lékařka se ho ptá: 

„Víte, kdo jste? Víte, co se vám stalo? Chcete takhle žít?“  

I bez nutnosti prodělat vážný úraz nebo nemoc by asi občas každý 

z nás měl zkusit na tyhle „jednoduchý“ otázky odpovědět. A neskončit 

jen strohou větou „jsem fetka a co má bejt…“ 

O uživatelích drog panujou ve společnosti zažitý předsudky, který 

nemluví o uživatelích zrovna přívětivě. Prej kradou, lžou, podváděj, nic 

jim není svatý, při honbě za drogama, receptama a prachama jdou přes 

mrtvoly. Jsou k ničemu a měli by je všechny postřílet nebo zavřít… 

Z vlastní zkušenosti ale vim, že to není tak černobílý. 

Na jedný konferenci jsme měli možnost setkat se s Theo Van 

Damem z Nizozemí. Jeho příspěvek ukázal historii aktivistického 

svépomocného hnutí drogových uživatelů. Mimo jiné jsme vyslechli i 

historku o tom, jak zástupci tohohle hnutí byli pozváni do Evropského 

parlamentu, kde se (k nemalému zděšení přítomných politiků) v místním 

foyer neváhali zhulit, jak zákon (ne)káže… Ale kromě tohoto příspěvku 

Theo také připravil workshop „Smuteční řečník na pohřbech“ - pohřby 

pro lidi „na okraji“.   

Na pohřbech klientů se o nich snaží mluvit, jako o lidech, které 

dobře znal.  Nevidí je jako špinavé feťáky, ale jako své kamarády a 

kolegy, jejichž „pravý“ příběh je ukryt za mlhou drogové kariéry.  Snaží 

se tak jejich známým a příbuzným ukázat takového člověka i z jiné 

stránky, o které mnohdy neměli ani tušení. Věděli jste například, že 

Thorsten byl vynikající malíř? Nebo že neustále ztrácel své vlastní 

doklady, ale nikdy neztratil fotku své dcery? Věděli jste, že Brian byl 

minulý rok vyhlášen pracovníkem měsíce ve firmě, kde několik 

posledních let pracoval? Slyšeli jste někdy Anitu zpívat? Běhal by vám 

mráz po zádech, jaký měla skvělý hlas. A Ziddy bejval vynikající 

fotbalista, než přišlo zranění – ale i pak se o fotbal dál zajímal…. 
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A tak nás napadlo, jestli byste nám třeba nechtěli podobným 

způsobem popsat sami sebe nebo některého ze svých kámošů, se 

kterým sdílíte svůj život.  

Kdo jste? Co umíte? V čem jste dobří? Jaké máte plány?  

Stačí v krátkosti - jeden odstaveček - o tom dobrém, co v každém 

člověku je. Zajímá nás to! Vaše postřehy můžete zanechat na káčku 

nebo je předat streetům – vybrané texty můžeme (anonymně a s vaším 

souhlasem) uveřejnit v dalších číslech časáku. 

Na závěr jsem slíbil ještě jeden úryvek ze zmíněnýho seriálu, tak 

tady je:  

„My všichni zemřeme. Nemůžeme rozhodnout jak nebo kdy. Ale 

musíme se rozhodnout, jak budeme žít. Tak to udělejte. Rozhodněte 

se. Je tohle život, jaký chcete žít? Je tohle člověk, kterého chcete 

milovat? Je tohle to nejlepší, čím dokážete být? Můžete být silnější? 

Laskavější? Soucitnější? Rozhodněte se. Nadechněte se. Vydechněte. 

A rozhodněte se.“ 

…ať mají jednou vaši smuteční řečníci o čem mluvit. 

S úctou Dan z KCP Prachatice a Strakonice. 

PS: Shodou okolností nás v nedávné době opustil jeden z našich 

dlouholetých strakonických klientů. Věděli jste, že uměl hrát pěkně na 

kytaru…? 
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HARM REDUCTION aneb „akce čisté ruce“ 

Jehly si můžeš vyměnit venku u streetů nebo na káčku. K jehlám 

můžeš dostat „partu“ užitečných věcí (Harm reduction materiál), 

který když budeš používat, můžeš se vyhnout zdravotním 

problémům. Tak to vezmeme všechno hezky po pořádku: 

CON-ZELLIN - Slouží k odezinfikování místa vpichu před aplikací, po 

rozbalení vyndej alkoholový tampón a místo 

vpichu 1x setři, nech to chvilku zaschnout. 

Alkohol z tampónu snižuje srážlivost krve, tak ho 

neužívejte po vpichu!  

FILTRY 

Filtruje se přes ně droga 

rozpuštěná ve vodičce, 

filtry jsou sterilně balené – 

menší riziko zanesení 

nákazy, malé filtry se 

nelámou a nemohou ti 

způsobit neplechu v těle 

(vatová horečka), jako 

je to umějí cigaretové 

filtry, filtry neschovávej a nedělej z nich výplachy – množí se tam 

bakterie, které pak v těle nedělají dobrotu, vždy používej svůj 

vlastní filtr a s nikým se o něj neděl. 
 

 

KYSELINA ASCORBOVÁ 

Slouží k rozpouštění heroinu, neobsahuje žádní konzervační látky, které 

poškozují organizmus, neobsahuje houbové plísně (jako např. citróny, 

citronka). 

 

 

VODIČKA - Slouží k naředění drogy, sama o sobě 

organismu příliš neškodí (ředí se v ní např. infúze 

v nemocnicích) – riziko je ale v neodborné aplikaci 

do žíly, neobsahuje chlór a žádné pevné částice, 

které poškozují žíly (oproti vodě z vodovodu, 

destilované vodě nebo užitkové vodě), jedna 
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voda vystačí cca na 3-5 dávek, Vždy je dobré mít svou vodu a s nikým 

ji nesdílet  (riziko přenosu infekčních chorob jako jsou žloutenky a HIV.) 

 
 

TAMPÓNY 

Slouží k zamáčknutí místa vpichu po vytáhnutí 

jehly (stejně jako u doktora), tampón chvilku přidrž 

na místě po vpichu a pak přelep náplastí, tampón 

zabal do papíru a vyhoď nebo spláchni do WC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÁPLAST 
 

Zakryje místo vpichu, aby se do rány nedostala 

infekce.                                                         
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Pár slov z historie 

1. část před dávnými a dávnými časy 

….6000 př. n. l. – šamani různých kmenů užívali různé drogy, aby mohli 

promlouvat s bohy a svejma kámíkama, kteří už pár let čuchali kytičky 

zespoda. 

….3500 př. n. l. – v Číně objevili „kytičku“, se kterou mohou být jednou 

nohou v nebesích a druhou na zemi. 

….2000 př. n. l. – Indiáni ve střední a jižní Americe při lovu bizonů 

narazili na kaktus San Pedro, po jehož ochutnání byli tak silní, že mohli 

„bez ostychu“ skákat ze skal. 

….1500 př. n. l. – Afričtí černoušci zjistili, že po slupnutí listů z keříků, 

který jim rostl za chýší na zahrádce, se jim zdá jejich postarší manželka 

krásnější než za mlada a dokážou ji uspokojovat dlouhé a dlouhé 

hodiny… 

….Těsně před narozením Ježíška – Římani ukradli Řekům nápoj, po 

kterém spinkali jako neviňátka… 

 

      ..a tentokrát nakoukneme do1 poloviny  20. století 

                ...1903 - Hádejte, proč se naše oblíbená kola jmenuje právě 

COCA – COLA?....Ano, c)je správně. Ta COCA tam totiž není 

náhodou, do tohoto roku se do koly přidával kokain, který byl ze 

známých důvodů raději nahrazen kofeinem. 

...1914 - Byl v USA přijat Harrisonův zákon o narkotikách upravující 

prodej opia, opiových derivátů a kokainu, což ovšem nikterak nebránilo 

tomu, aby se během první světové války v USA prodávaly balíčky se 

stříkačkou a morfiem s nápisem: „Nejlepší přítel pro Vašeho blízkého 

do zákopů“ 
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...1924 - Zakázána výroba heroinu. Opium včetně jeho derivátů byly 

pouze na předpis lékaře = hodně doktorů si ke svému platu dost 

přilepšilo. 

...1938 - švýcarský chemik Dr. Albert Hofman objevuje látku (LSD), po 

jejímž požití se všechno tak zajímavě houpe...škoda jen, že se ho pokusí 

čas  od času sežrat nějaká ta příšera.  

 

 

 

 

...1941 - v Číně Čankajšek nařizuje trest smrti za pěstování máku, 

výrobu opia nebo jeho prodej a přesto v roce 1946 se v Číně odhaduje 

40.mil. kuřáků opia – tak to se asi Číňani moc smrti nebojí. 

...2. sv. válka a generálové zjistili, že když dají vojákům trošku 

metamfetaminu do jídla, tak se ti kluci mnohem míň bojí a ochotně 

bojují, skáčou z letadel (občas i bez padáku) a nebojí se přihlásit do 

oddílů Kamikadze, tak proč jim ho nenasypat? 

něco málo z historie III… 

5000 př.n.l. – Sumeřané užívají opium (měli pro něj název HUL – 

"radost", "veselí") 

3500 př.n.l. – nejstarší záznamy o výrobě alkoholu (popis pivovaru v 

egyptském papyru) 

3000 př.n.l. – předpokládaný začátek užívání čaje v Číně 

2500 př.n.l. – nejstarší historický doklad o požívání makových semínek 

mezi  obyvateli, usídlenými v Jezerní oblasti dnešního Švýcarska 
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2000 př.n.l. – nejstarší doklad prohibicionistické výuky – 

egyptský kněz napsal svému učni: "Já, představený tvůj, 

tobě zapovídám choditi do taveren. Neb jsi pak jak zvíře." 

300 př.n.l. – Theophrastus (řecký přírodovědec a filozof) zmiňuje ještě 

starší odkaz na požívání makové šťávy. 

350 n.l. – nejranější zmínka o čaji (v čínském slovníku) 

450 – Babylónský Talmud (soupis rabínských diskusí týkajících se 

židovského zákona, etiky, legend a příběhů): "Víno je v čele všeho 

léčení; kde chybí víno, je třeba léků". 

kolem 1000 – V Číně a na Dálném Východě je široce užíváno opium 

1493 – Kolumbus a jeho posádka představují Evropě po návratu z 

Ameriky tabák  

kolem 1500 – podle britského historika Rollestona se středověké léčení 

opilství v Rusku skládalo z "kusu vepřového, na devět dní tajně 

vloženého do postele Žida; ten byl pak v prášku podán pijanovi, jenž se 

odvrátil od pití jako Žid od vepřového" 

kolem 1525 – Paracelsus zavádí do praktického lékařství laudanum – 

tinkturu z opia 

1691 – V Německém Lunebergu je trestem za kouření tabáku smrt. 

1792 – V Číně je vyhlášen první prohibiční zákon proti opiu. Za držení 

opia je trest uškrcením. 

1839 – 42: První opiová válka. Britové ovládají čínský trh s opiem – 

obchod, který Číňané prohlásili za nezákonný. 

1841 – Dr. Jacques Moreau používá v Bicetre pro léčení duševně 

chorých pacientů hašiš.  
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Masti, masti, mastičky... 
 

Jak určitě víš nebo jsi už poznal na vlastní kůži, braní jehlou s sebou přináší 

mraky nepříjemnejch patálií jako jsou zarudlý místa vpichu a  bolestivost v nich, 

otoky, abscesy, záněty žil a podobně. Naštěstí existujou mastičky, který ti 

v takovým situacích můžou „píchnout“. (Jasně že ještě lepší je tomu předejít: 

buď se vykašlat na jehlu nebo alespoň používat všechno, co ti nabízejí 

k buchnám streeti) 

Při používání mastí platí některá jednotná pravidla:  

!!!  

1. Kůži před aplikací masti vždy omyjte. 
2. Nikdy ne mast přímo do otevřené rány. 

3. Neošetřovat místo déle než 2 týdny v kuse – dělat pauzy. 
4. Pokud se místo nelepší či dokonce zhorší, okamžitě přestat mast užívat. 

!!! 

HEPAROID léčiva, mast – je vhodná k léčbě zánětů, zabraňuje tvorbě krevních 

sraženin, urychluje vstřebávání modřin, snižuje tvorbu otoků a působí 

protizánětlivě, zlepšuje hojení jizev, jizvy také změkčuje. Napomáhá k léčbě 

zánětů povrchových žil, zánětů v okolí žíly. Prostě posiluje žíly obecně. Tato 

mast se nanáší na postižené místo a jeho okolí 2x - 3x denně silnější vrstvou. Za 

chvíli rozmasírujte do vstřebání.  Není pro těhotné a kojící! 

BRAUNOVIDON je na infekční povrchové vady kůže s nedostatečnou hojivou 

schopností. Působí protizánětlivě a dezinfekčně. 

Mast se nanáší po 6ti hodinách 

VIŠNĚVSKÉHO BALZÁM („VIŠŇOVKA“) se používá na abscesy (ohraničené 

hnisání). Sice nevoní moc hezky, zato dobře funguje. 

Nanáší se na postižené místo na noc. Přelepí se a nechá působit. 

- víc informací najdete v káčku i u streetů!  
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Jihočeský streetwork 
 

Projekt vznikl v srpnu 2002 pod o.s. Prevent a od té doby funguje v 

ulicích Českých Budějovic a v ulicích menších měst, které nebyly 

pokryty službami pro uživatele drog, například Týn nad Vltavou.  

 

 

Ptáme se Kamila? Co obnáší práce streeta? 

     Streeta potkáte na ulici a poznáte ho podle brašny (batohu) 

s logem. V brašně s  sebou nosí čisté stříkačky na výměnu a taky 

spoustu užitečných věcí, jako jsou například desinfekční polštářky – 

konzelíny na vydesinfikování místa vpichu, vodičky na naředění 

nášlehu, bavlněné filtříky, kondomy, těhotenské testy, náplasti a 

spoustu letáků. 

     Takže každý, kdo má zájem, si u nás může zdarma a anonymně 

vyměnit. Nebereme si od vás žádné údaje, jen se představíme a 

můžeme jít na věc. Respektujeme základní obecně uznávané 

principy sociální práce, jako jsou: dobrovolnost, anonymita, 

důvěrnost, nízkoprahovost, otevřenost. Jsme tu pro vás, abychom 

vám pomohli s věcmi, se kterými si nevíte rady. Také vás můžeme 

objednat na testy na nemoce... (HIV, žloutenka B, C, Syfilis.)   
 

                        Testing… 

  

 

 

 

 

 

 
Obrázek popisuje, 

jak test probíhá.  

Poté, co dostaneme z prstu 

kapku krve. (Bezbolestně.) 

Dáme kapku do testu  

a čekáme na výsledek.   

 Test the Test! 
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Co když ti droga nesedne, je něco jinak a už fakt jde do 

tuhýho? 

Vybavuje se vám nějaká taková situace? 

Třeba: "dostanu něco nového a přesně nevím, jak to 

bude fungovat";  "dostanu matro od někoho, koho 

neznám – říká se, že je to v poho, tak to zkusím taky, vo nic 

nejde"; ale může to být i matro od stejného dealera. Nikdy 

na sto procent nevíš, co v tom je. A hlavně na každého 

může stejná látka působit úplně jinak. Jednomu po tom 

bude fakt skvěle a parťákovi může být fakt hodně špatně.  

Může se to stát i tobě či někomu z tvého okolí. A když 

to s kámošem švihne, je dobře vědět pár základních kroků 

co dělat a nenechat ho tam, už kvůli čistýmu svědomí, 

ne? 

 

 
…pár obecných zásad, co dělat, když 

se setkáme s předávkovaným 

člověkem… 

 

 nikdy s ním nezůstávejte sami – 

vždy se snažte přivolat někoho 

na pomoc!!!!!!!! 

 nenechávejte ho bez dohledu 

 snažte se zjistil, co si vzal 

 postarejte se, aby mu nebyla zima 

 nedovolte, aby si vzal další dávku 

 chovejte se klidně, tiše a nenuceně 

 mluvte jasně a zřetelně, projevte blízkost, sounáležitost 

 snažte se ho pomalu vracet do reality 

 vyhněte se dvojsmyslům 

 nepřipomínejte nepříjemné věci 

 nepřeceňujte se 

 při nejistotě nebo pokud se stav zhorší, volejte záchranku (112 

nebo 155) 



13 
 

TOXICKÁ PSYCHÓZA (nebo taky stíha) 

Je to psychotická porucha vyvolaná užíváním 

psychotropních látek. Vzniká většinou po dlouhodobějším užívání 

látky s psychostimulačním účinkem (kokain, pervitin…) nebo po 

jednorázovém užití látky s halucinogenním účinkem (LSD, 

psilocybin, meskalin, kanabinoidy) ve velmi vysokých dávkách. 

Kdy a jestli vůbec se stíha objeví, se však hodně liší. Dříve či později 

se s ní ale setká každý uživatel perníku. 

Začíná to nenápadně. Člověk se stává podezíravější, ve 

všem hledá úklady proti sobě, vidí souvislosti tam, kde nejsou 

(objevuje se paranoia). Všichni na něj něco šijou, domlouvají se o 

něm, dávají mu něco do matroše, atd. Na chvíli mu to lze vymluvit, 

chvílemi si dokonce sám uvědomuje, že má „stíhy“ z perníku, ale 

brzy jim zas propadne.  Může mít pocit, že ho někdo pronásleduje 

(tajná policie, okolní osoby a auta), postupně se dostavují vizuální 

a sluchové halucinace („vidiny a hlasy“) neexistujících lidí, aut  

a jiných věcí. Někdo na něj křičí, přikazuje, co má dělat nebo mu 

to naopak zakazuje. Někdo mu „vkládá“ do hlavy myšlenky čte  

a „vidí do něj“. To všechno se mu zdá na tolik skutečné, že se 

svými halucinacemi hovoří, nezřídka se s nimi pere, zaměňuje je se 

skutečnými osobami a ty pak slovně i fyzicky napadá.  

První stíhy se většinou dají zažehnat pauzou v braní, 

pořádným spánkem a jídlem. Chvíli pak trvá, než se zase objeví.  

Pokud si ale člověk nedá pauzu, tak se jeho stav postupně 

zhoršuje a po delším braní je potřeba půl roku až rok abstinence, 

než zase zmizí, ovšem při dalším užití se objeví většinou okamžitě a 

nebo později. V nejhorším případě taky můžete skončit na 

psychiatrii a zůstat tam sakra dlouho... Pokud ale člověk nebere, 

má od nich pokoj.  
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 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA

Tento typ léčby se snaží vytvořit pozitivní prostředí bez drog, vytváří jasný 

režim a pravidla pobytu a využívá různých terapeutických metod, které mají 

pomoci klientovi ujasnit si své postoje vůči drogám, řešit nejrůznější problémy, 

které se týkají jeho předchozího života ať už na drogách nebo bez nich, získat 

komunikační, sociální dovednosti.  

Využívá skupinové a individuální psychoterapie, pracovní terapie, klienti 

se účastní aktivit pro volný čas (sport, výtvarné aktivity apod.), mohou využít 

poradenství v sociálně právních problémech.  

V rámci léčby se obvykle spolupracuje s rodinou nebo partnerem 

klienta.  

V TK probíhají dlouhodobé léčby, tradičně je délka pobytu kolem 1 

roku. V závěrečných měsících léčby, v tzv. třetí fázi, začínají klienti (říká se jim 

"trojky") pracovat mimo komunitu, třeba na pokladně v supermarketu, v 

pekárně, v továrně, bydlí v samostatných pokojích, společnou mají kuchyň. 

Nestravují se společně s ostatními, mají vlastní režim, hospodaří se svými 

penězi. Z komunity nejčastěji přecházejí ještě přibližně na půl roku do 

chráněného bydlení, které je na půl cesty mezi komunitou a realitou.  

Před nástupem je nutné absolvovat detox v některé léčebně. 

 Léčba v terapeutické komunitě je vhodná především pro ty, kteří užívali 

drogy velmi dlouho, mají mnoho dalších problémů a mají nevyhovující 

zázemí. S klienty se řeší i jejich právní potíže, část z nich má za sebou kriminální 

minulost spojenou s drogami.  

 Léčba může být také zaměřena na 

určitý typ klientely, jsou ambulantní 

léčebná zařízení, komunity, které nabízí 

léčbu mladistvým, dlouholetým uživatelům 

či komunita pro závislé matky, kde se 

mohou léčit a zároveň mít u sebe své děti. 

A jak se tam dostat? Zajděte do 

Káčka, kde už vám pomůžou vyřídit 

všechny náležitosti .  

 

Byl to mazec, hodnotí odcházející klient pobyt v léčebně 



15 
 

David za pár týdnů v komunitě končí. Je ve třetí, poslední fázi. Denně 

jezdí do práce, bydlí samostatně, hospodaří si s penězi. Během roku byl 

několikrát na vyhazov, párkrát chtěl odejít sám. "Byl to mazec. Ale jsem fakt 

rád, že jsem to nevzdal."  

 Skupina mi nastavovala krutý zrcadlo - V těch kritickejch čtrnácti dnech 

se to ve mně pralo, každej den jsem o sobě přemýšlel. Rozhodoval jsem se, 

jestli odejdu. A jsem teď fakt rád, že jsem to nevzdal, říká David. Je mu něco 

přes třicet.  

Vztahy jsou nežádoucí. Nelovte v kaluži - David měl během léčby v 

komunitě vztah. "Začal tady, ale provozuju ho dál. Já jsem ten vztah oznámil, 

až holka odešla na doléčovák. Až když odešla, jsme si totiž uvědomili, že se 

milujem."  

 Pravidla mě sraly, ale jsou důležitý - "Ty rutinní věci, který tu běhají furt 

dokola a dokola a dokola, mě sraly, ale v normálním životě jsou taky běžný," 

hodnotí systém pravidel v komunitě Pepa, kterému se pobyt už také krátí.  

"V jejich dodržování vidím zautomatizování běžných věcí. Dělám to 

automaticky, nemám s tím nejmenší problém. Je správný na těch věcech 

trvat. V práci i tady po sobě vytřu podlahu, uklidím stůl po jídle, umyju 

nádobí... Jsou to potřeby do života, jsou důležitý."  

"Přijmout řád, normy a místní zvyky, přizpůsobit se názoru většiny a jít s 

kůží na trh - naučit se vstupovat do konfliktů, přijímat kritiku, mluvit o citlivých 

věcech... je toho spousta, čím je léčba v TK náročná. "Ale úspěšnost léčby je 

dobrá."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             M.(vyšlo v SM 17)                                           
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 LICHVA (INTEREŠ, ÚŽERA)
Z křesťanského hlediska jeden z nejhorších hříchů. 

Dnešní lichvářka ale nemusí vůbec vypadat jako odporná 

stařena z Dostojevského Zločinu a trestu. Může mít tvář 

mladé přívětivé ženy z televizní reklamy, která vám peníze 

donese osobně až domů. 
 

„Hotovostní půjčka od xxx je prima.  

Stačí zavolat 800 YYY YYY a vše ostatní zařídí 

obchodní zástupce během několika hodin.“ 

 

Spočítali jsme pro vás, jak to vypadá, když si chcete 

vzít půjčku 10 000 Kč od jedné nejmenované společnosti. 

 
Výše 

půjčky 

Doba splácení 

(týdny) 

Týdenní 

splátka 

Celkem ke 

splacení  

10 000 Kč 27 570 Kč 15 390 Kč 

10 000 Kč 40 410 Kč 16 400 Kč 

10 000 Kč 53 320 Kč 16 960 Kč 

 

Při včasném splacení půjčky zaplatíte „jen“ téměř 2x 

tolik. Ale ruku na srdce, kdo z vás si takovouhle půjčku už 

vzal a pravidelně ji splácel, pokud vůbec splácel? 

Pokud půjčku nesplatíte, takováhle společnost vám 

půjde po krku, dokud z vás nevytáhne i několikanásobně 

víc, než jste si původně půjčili. 

Co vám může hrozit? Můžou vás dát k soudu – když 

vás odsoudí, zaplatíte dlužnou částku + soudní výlohy. 

Pokud pořád nezaplatíte, můžete od soudu dostat 

exekuci a ke všemu budete muset zaplatit i náklady na 

exekutora. 

Mnoha z vás tohle projde jen proto, že vám exekutor 

už nemá co vzít. Ale pozor!!! Exekutoři vás stejně mají ve 

své databázi, kde provádějí pravidelné „čištění“. Když 

zjistí, že vyděláváte (nebo máte sociální dávky) a máte 

účet, půjdou po vás znovu. 

7 



17 
 

A co dělat, když už jste se v takové situaci ocitli a jak vám můžeme 

pomoci my? 

 

 Můžeme vám pomoci zhodnotit stav vašich příjmů a vymyslet 

optimální řešení (třeba splátkový kalendář…). 

 Můžeme vás doprovodit na jednání s oním „úžasným 

a vstřícným“ obchodním zástupcem. 

Nebo vám můžeme poskytnout kontakt na někoho, kdo se v téhle 

oblasti vyzná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           L. (vyšlo v SM 13) 
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Myslíš na mě, MAMINKO? 
 

Tohle je sice téma spíš pro holky, ale protože k početí dítěte jsou kluci 

nezbytní, máme pro vás něco tom, jak působí v těle budoucí maminky 

alkohol a jiné látky. 

 
Těhotenství se rozděluje na 3 trimestry: 

1.-3. měsíc – vzniká samotný plod 

4.-6. měsíc – vyvíjejí se orgány 

7.-9. měsíc – vyvíjí se mozek a plíce 

 

Alkohol a jiné návykové látky v těhotenství jsou spojeny 

s četnými riziky. Největší riziko pro plod a jeho vývoj představují 

první tři měsíce, kdy o tom často dívka ještě neví. V tomto období 

je největší možnost pro vznik abnormálních rysů – nejvíce je 

poškozen mozek plodu, alkohol také působí na uspořádání buněk, 

zmenšuje se počet mozkových buněk či dochází ke ztrátě, což 

zapříčiňuje: mentální retardaci – „debilitu“, špatný vývoj nebo 

nevytvoření ledviny, problémy s krevním oběhem a srdcem, potíže 

s klouby a kostmi – tyto  poruchy se dají rozpoznat již po narození.  

 

Nejvýraznější porucha, která je viditelná hned po porodu, je 

špatný vývoj hlavy a obličeje: malá hlava, úzká štěrbina mezi 

očima, plochý obličej, chybějící rýha mezi nosem a horním rtem...  

Postupem času se ale připojují další a další, problémy jako jsou  

slabý sací reflex – špatná výživa novorozeněte, celkový zpomalený 

vývoj, poruchy spánku, problémy s učením...  

 

Celé těhotenství je rizikové, může kdykoli dojít k potratu či 

úmrtí plodu, pokud budoucí maminka popíjí.  

Je prokázané, že nezáleží na typu alkoholu (rum, pivo, víno...), 

každá dávka alkoholu konzumovaného během těhotenství může 

velmi vážně poškodit plod. O drogách to platí zrovna tak… 
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Substituce (když jsi) na ulici – jde to?  

Je reálné, aby člověk, který je na ulici, vstoupil a udržel se v substitučním programu a  jak ho 

to ovlivní?  

Pokud by to možné nebylo, můj článek by tady končil .  

Pokud to možné je, jak vlastně může způsob bydlení (nebo spíš nebydlení) člověka v 

substituci ovlivnit? 

Teoreticky rozhodně přijetí na substituci to, kde bydlíš, neovlivňuje. Prakticky ovšem určitě 

vliv má - je nesmírně obtížné pro člověka na ulici přijít někam včas. To je ale nezbytný 

předpoklad, abys byl do léčby přijat (je to zdravotnické zařízení, vstupní konzultace s lékařem 

je nezbytná pro nastavování dávky metadonu/Subutexu/Suboxonu) a aby sis plnil své 

povinnosti. Povinnostmi myslím přijít včas na výdej i konzultace a nebrat jiné látky. Důležité 

je být i trpělivý - správné nastavení dávky, při které ti bude dobře, ale zase nebudeš za 2 

hodiny po dávce nekontrolovatelně usínat, pár dní trvá.  

Hodně pak záleží na tvé motivaci – když vydržíš, můžeš vidět, jak je ti každý den o něco lépe, 

metadon je zadarmo, trefit se do celkem 5 výdejních hodin za den (9-12 a 14-16hod) je určitě 

snazší, než dělat každý den peníze a shánět na ulici s nejistým výsledkem zda, kolik a za 

kolik… Když je ti dobře, máš víc času, protože nesháníš celý den jen peníze na drogy, je pak 

zase jednodušší začít dávat si do pořádku věci typu dokladů, bydlení, dluhů, práce apod.   

Pokud se tedy vrátíme k úvodní otázce v názvu článku, odpověď je: ANO, když chceš. 

Lenka Moravcová, SC Prevent 

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT - Matice školské 17,  České Budějovice 

Tel/Fax: +420 387 730 459 

 

 

 

(drze převzato z webovek 

Přístavu Modrá kotva Liběchov) 
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ZZZ & Zastav se, Zamysli se, Změň se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři STREET MAGAZÍNU, dal jsem svůj souhlas ke zveřejnění 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

drobné krádeže, za které mě párkrát chytla Policie a sepsala se mnou 

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

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

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

další cesta směřovala do vazební věznice České Budějovice, začaly mi 

opravdové problémy se zákonem. Byl jsem odsouzen na sedm měsíců 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lukáš Česnek – České Budějovice 

PS: Připravuji další článek – „Vyrůstat v zajetí“ 

 

 

 



22 
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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: 




