
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM  

UMĚNÍ NA DROGÁCH 
 

 

 

 

 

Nic není nemožné. 

Vše je jen otázkou. 

Vše je jen pouhou myšlenkou. 

Ale jen čin je skutkem toho, 
co člověk dokáže. 
 



 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

vznik čísla Streetmagazinu, které se Vám právě  

dostává do rukou, byl tak trochu uměním pro  

všechny zúčastněné. Uměním trpělivosti, tolerance,  

respektu a nehodnocení.  A za to všem patří velký 

dík. Další výjimečností, která toto číslo provází, 

je, že v něm tentokrát najdete míň textu epického 

(rozumějte: články od nás) a více lyriky. Jaké? Sami 

uvidíte. Tímto děkujeme všem z Vás, kteří jste do 

tohoto čísla přispěli. A Honzovi z Vodňan za sešit s kresbami a texty a za povolení je použít.  

Vážíme si toho. Text na obálce časopisu je také Honzův.  

Mějte se tak, jak nejlépe dovedete.    

Redakce SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Bryan Lewis Saunders - 

velmi výrazná osobnost, co se užívání 
návykových a psychotropních látek týká.  

Tento svérázný chlapík z Washingtonou 

maluje každý den jeden svůj autoportrét.  
Svou tvorbu ozvláštňuje tím, že kresby jsou 
tvořeny pod vlivem méně či více 
dostupných látek. 

 
1/2 gramu kokainu 

 

U každého obrazu má uvedeno, jaké 
množství a čeho před tvorbou užil.  
Je až s podivem, že tento „malíř“ stále 
žije.  

Obrazy tvoří pravidelně od roku 1995, za 

tento pěkný kus života už vzniklo v jeho 

rukách několik tisícovek obrazů.        

 

 
2 hrstky houbiček 

 

 
sklenice absinthu 

 



 

 

 

Obrazy jsou krásným zrcadlem toho, jak 

látky na jeho osobnost působí. 

Dalo by se říct, že vykouří, vyšňupe, 
vypije, sní a inhaluje téměř vše, co mu 

přijde pod ruku    

Jeho „jídelníček“ tvoří přírodní látky, volně 
prodejné medikamenty i tvrdé drogy.  

 

 

                                                              šalvěj divotvorná 

 

Článek připravila Pája z KC PT/ST 

 

 

 

Poznáte, co je na obrázku? 

 

  

Autorem je Jirka ze streetu. 

 



 

 
Čísla přiřaďte k písmenům. Připravil pro Vás Jirka ze streetu. 

 

A)  Britská jazzová, soulová a rythm´n´bluesová zpěvačka. Její debutové album Frank, 

které vyšlo v roce 2003, se stalo velice populárním. Zemřela ve svých 27 letech. 
Vyšetřovatelé tehdy uvedli, že zpěvačka měla v krvi 4,16 promile alkoholu, což zapříčinilo 
její smrt.  

B) Legendární kytarista, který se nesmazatelně zapsal do paměti diváků, je považován za 
jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů v celé hudební historii rocku. Zemřel 
ve svých 27 letech na respirační problémy způsobené kombinací alkoholu a barbiturátů. 

C) Frontman kapely The Doors nezvládl strmý vzestup skupiny a stal se závislým na 
alkoholu a hlavně heroinu. Kombinace těchto dvou narkotik se mu ve 27 letech stala 
osudnou.   

D) Neuvěřitelně nadaný a charismatický zpěvák americké skupiny Nirvana okouzloval 
nejen svým vzhledem, ale také svým nezapomenutelným hlasem. Smrt, která si pro něj 
v jeho 27 letech přišla, byla jen vyústěním jeho dlouhodobých problémů s heroinem. 

E)  Americký popový zpěvák, skladatel, choreograf, tanečník, producent a mecenáš 
afroamerického původu. Jeho desky Thriller a Bad patří mezi nejvýznamnější v oblasti pop 

music. Album Thriller zůstává dodnes s výrazným rozdílem nejprodávanějším albem všech 
dob. Obecně je označován za Krále popu a za nejslavnější popovou hvězdu 20. století. Za 
příčinu náhlého úmrtí byla určena akutní otrava silným sedativem propofolem. Zemřel v 50 

letech.  

F) Král rockenrollu, který zemřel ve 42 letech ve svém domě. Někdo tvrdí, že se 
předávkoval drogami, na kterých byl roky závislý, jiní si myslí, že nezemřel, ale že se 
schovává a že se jednou vrátí. 

Poznáte 
jejich 

jména? 
Pokud ne, 

obraťte 
se na své 

okolí. 
Jistě vám 

rádi 
poradí. 



G) Vůdce nacistického Německa, o kterém se spekuluje, že byl těžce závislý na drogách, 
které mu těžce zničily žíly a zároveň vedly k tomu, že v závěru 2. světové války činil 
naprosto nevyzpytatelná rozhodnutí. Podle spisovatele Ohlerova byl závislý na 
oxykodonu, látce podobné heroinu, která se prodávala pod obchodním názvem 
Eukodal. 

Řešení A 4, B 1, C 5, D 2, E 3, F 7, G 6                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem kresby je Honza z Vodňan. 



 

Když mluvím s někým, kdo se octnul v léčebně nebo sám od sebe přestal brát, často 
slyším o tom, že až po vysazení si dotyčný člověk začal plně uvědomovat, co se dělo a 
kam až došel.  

Není divu. Ona celá řada látek, které do sebe dostáváte, dokáže dát mozku pořádně 
pěstí, a proto je někdy těžký vidět sebe v reálu. 

Kam tím mířím? K závislosti na návykových látkách. A jak poznáte, že je někdo závislej? 
Nebo, ještě líp, jak poznáte, že se závislost může týkat i vás? Předně je dobrý umožnit 
mozku se tu a tam rozhlídnout kolem sebe. A to jde těžko s plnou hlavou endorfinů a 
serotoninů – víte, jak to myslím.  

A pak se hodí vědět, jak to s tou závislostí vlastně je.  Takže pokud znáš některý z těchhle 

bodů, tak je na čase popřemýšlet si, jak blízko na cestě k závislosti vlastně jsi: 

1) Cítíš někdy fakt velkou chuť si dát? Svírá Ti touha střeva a zaplňuje hlavu?  

2) Máš potíže se ovládnout, pokud jde o užití látky?  Např. potíže s dávkováním. (Potíže 
s tím, kdy už jdeš přes vlastní stopku. Potíž s tím vzít si např. až odpoledne, když to máš u 
sebe od rána…) 

3) Máš zážitek odvykacího stavu, takzvanýho absťáku? (Je často v doprovodu s touhou 

ulevit si jinou látkou, která má absťák zažehnat. Člověk se pak dostává do otrockýho 
koloběhu více látek.)  

4) Cítíš vznik tolerance? (Ta se pozná podle toho, že člověk vydrží tolik, kolik by 
začínajícího uživatele mohlo i zabít. Krom týhle „chlapácký“ schopnosti to přináší i fakt, že 
k uspokojení člověk s tolerancí potřebuje mnohem víc, aby cítil účinek, než kolik 

potřeboval, když s látkou začínal.  Jeho absťáky jsou taky mnohem horší.)   

5) Zažíváš, nebo zažils/as ztrátu a zanedbávání koníčků, zájmů, a kamarádů, kteří 
neberou, na úkor drogy? (K tomu přidávám i delší čas, který člověk potřebuje, aby něco 
sehnal, nebo aby si to dal. Popř. delší čas potřebný k tomu, aby se dostal z účinku látky.)  

6) Pokračuješ v užívání i přes jasné negativní dopady užívání na Tvůj život? (Výskyt nemocí 
- žloutenka, abscesy…, ztráta bydlení, práce, konec školy, rozvraty ve vztazích, dluhy, 
„mrtvé žíly“…) 

Jestli sis řekl/a „ano“ u jednoho bodu, zamysli se nad tím. Jestli těch „ano“ padlo víc a 
myslíš, že máš drogy pod kontrolou, zkus si to nechat projet hlavou ještě jednou.  

A abych nezapomněl, závislost se dá léčit. Můžeš se nás zeptat, kdyby Tě to téma 
zajímalo. 

S úctou Martin z káčka PT a z terénu    

 



 

KDYŽ DECH LÁSKY DO NEBE VOLÁ, 

MUSÍŠ SI ŘÍCT, NEBOJ HOLKA, TO SE PODÁ 

BOLEST JAK OSTRÝ PLECH, KDYŽ UŽ NIKDY 

NEUCÍTÍM TVŮJ DECH. 

TEN KDO SE TI ODDÁ, TAK STEJNĚ JAKO 

JÁ KAMSI PADÁ. 

JEN TVŮJ ÚSMĚV MI ODVAHU DODÁ, TEN 

VOLNÝ PÁD, TEN VOLNÝ BĚH SE TOMU PODDÁ 

VŽDY JE NADĚJE NOVÁ, ŽE ČLOVĚK 

ZMĚNÍ SE A K LÁSCE SE ODDÁ. 

NEBOJ LÁSKO, TAKY PŘIJDE NOVÁ DOBA 

KDY MOŽNÁ SNAD BUDEŠ MĚ MILOVAT ZNOVA, SNAD 

AŽ POCHOPÍŠ CO JE TO LÁSKA, ALE NIKDY 

NEZAPOMÍNEJ, ŽE TY JEDINÁ BUDEŠ MOJE. 

A KLIDNĚ SI NEVĚŘ ALE MÁ LÁSKA 

JE TA VĚŽ. TAK DO NÁRUČE MÉ POBĚŽ A NEBOJ 

NENÍ TO ŽÁDNÁ TAKOVÁ TA KLUČIČÍ LEŽ. 

VĚDĚL JSEM, ŽE….UŽ NEVÍM, USNUL JSEM😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Láska je nespoutaná 

Láska je jako vítr na poušti 

Láska štěstím jak voda plyne, 

Bojíš se snad, že tě mine 

Láska tě stále opouští a při tom víš, 

Že přijde čas, kdy to pochopíš 

Častokrát dlaně v slzách utopíš 

Jedině tak pochopíš, 

Že ten, kdo tě miluje, je mnohem blíž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Autorem textu je Honza z Vodňan.  



 

Autorem kresby je Honza z Vodňan 



 

Jak jdou ruku v ruce umělecká tvorba s drogami, tak kráčí umělci po trnité cestě šílenství. 
Samozřejmě obojí nelze brát doslova, ale ta spojitost je tam jasná, vždycky byla. Díla 

vytvořena ve vytržení, ať už vytvořením si požadovaného stavu mysli látkou či důsledkem 
symptomů duševní nemoci, jsou vlastně noviny plné zpráv o tom, co se děje na druhé 

straně, kam nás, ostatní, naše psychické zdraví nepustí. 

O umělecké kvalitě, hlavně co se týče autenticity výpovědi, výtvarných děl pacientů 
psychiatrických léčeben máme potvrzení již od 20. let minulého století. Bylo toho mnoho 

nazkoumáno a pak popsáno, jedno z toho je jasné: 

Jako divák nemusíte být vůbec zatěžkáni vědomím, že nemáte znalosti o umění – dílo 
není zatěžkáno akademickým údělem a neklade tím tak žádné nároky na pozorovatele. 
Komunikační kanál tak zůstává zcela otevřený. A teď cituji: „Umělecký prožitek tak může 
být spojen s poznáváním sebe sama, své intimity a identity. Můžeme se setkat s přímou a 

spontánní osobní výpovědí autora o vnímání světa kolem sebe, která není regulována 
intelektuální autocenzurou a společenskými konvencemi.“ 

Což je v podstatě to, co od umění očekávám a shledávám ho tak uměním. To bytostné 
propojení s dílem, osobním, autentickým zážitkem, který by se v určitých měřítcích dal 

nazvat šílenstvím, znovu setkáním se se ztraceným, který jsme vlastně nikdy předtím 
neměli, ale aspoň na chvíli ho teď mít musíme, stejně jako přání budoucího setkání 

s autorem. 

Abychom všemu lépe rozuměli, pojmenováním „Art Brutem“ jsme tyto zkušenostní díla 
pěkně zaškatulkovali. Což je úžasně praktické, chceme-li se více informovat, zároveň se 
však Art Brut stále úplně nepřeneslo přes své stigma, čehož je různě zneužíváno. Velké 

oficiální Umění vždycky bylo o byznysu, což Art Brut nějakým přirozeným způsobem 
narušuje a tím, jak se kvalitativně vyrovnává s vysokým oficiálním uměním, narušuje 
zaběhlý nefunkční klid. Skutečné umění nastavuje zrcadlo současného stavu ducha 

společnosti a vždy rebeluje! Dokonce spousta „akademických“ umělců se začala hlásit 
k Art Brut a tvořit v podobném duchu, například pomocí meditací, atd. 

Škatulky často klamou ze všech stran, přemýšlím, koho ze slavné umělecké minulosti bych 
tam také díky jejich zkušenostem šoupnul. Asi skoro všechny. Životopisy těch mých 

nejoblíbenějších jsou plné fantaskních situací, změněných stavů vědomí, šílenství, diagnóz, 
ale i hodně závislosti. Již zmíněná „druhá strana“ nás střízlivé stále láká, vzniklo díky tomuto 

pudu několikero náboženství. A umělce obzvlášť, mají tam totiž od narození možnost 
lehkého nahlížení. Važme si jich, mají pro nás ty jediné pravdivé informace. 

(Jakub ze streetu) 

 

 

 



od Evy z káčka PT/ST/ČB 

Skotský kultovní film režiséra Danny Boyle, který po dvaceti letech zobrazuje životy Marka 
Rentina, Spuda, Sick Boye a Beggieho, party přátel, z nichž většina je závislých na 
heroinu.. ...(tajenka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLE 

BOROVICE 

CIMBÁL 

DESTRUKCE 

HROMOSVOD 

JACHTA 

KABELKA 

KOHOUT 

LAŤKA 

LAVICE 

MUNICE 

PODZIM 

SEDAČKA 

SUŠÁRNA 

ÚROVEŇ 



                    Jméno do walkmana 

                              -  Pokáč -  

                                                 Posledních pár let se na české hudební scéně  
                                             objevil mladý muž, který svými  písničkami získává nejedno srdce nového   
                                             fanouška. Jedna z jeho skladeb „zabrušuje“ i do stinného světa drog. 
                                             Posuďte sami, jak se s tímto tématem zpěvák popral. 

                                                       - Pohádka - 

Za devatero horami,devatero řekami 
za oceánem s devíti ropnými skvrnami 
tam žije kdesi v lesích princezna jako poupě 

co má místo království pervitinový doupě. 
Tu princeznu pro její závislost na koksu 

uvrhli do vězení v králoským detoxu 

No a já budu první princ co jí dostane ven, 
jsem rytíř bez brnění, jen s abstinenčním třesem. 
 

Do rance před cestou narvu ještě pár buchet s trávou 

pak natáhnu dva pávy a zapiju to kávou 

buďte tu všichni zdrávy, já musim pro nevěstu 

ještě skočím do lékárny koupit perník na cestu. 
Přede mnou je teď štreka daleká 

ale mě táhne vědomí že na mě někde princezna čeká 

Ta nejhezčí z nejhezčích která by hned nabídla mi 
svou otevřenou náruč s otevřenými žílami. 
 

Jdu cestou necestou, řekou neřekou, lesem 

nelesem vynechává mi dech, netušim kde jsem 

Z ničeho nic před sebou zahlídnu v kapradí 
kouzelnou babču s dědou, snad mi poradí. 
Zdravim brý den staříci 
kudy za princeznou 

prej že mi to řeknou 

když jim dám jednu plíci 
Po chvíli přemejšlení odpovídám tak fajn 

ale na uklidnění si ještě šlehnu pár lajn. 
 

Tak se se staříky loučim a na cestu se vracim 

operace proběhla bez větších komplikací 



jenom tu a tam zvracim, oči mě strašně pálí 
takže je mi vlastně stejně jako předtim, možná líp 

a jdu dál jen za svou vyvolenou 

z absence nikotinu se mi nohy podlamujou v kolenou 

ještě že sám v ranci mám nějaký energy drinky 

a buchty s halucinogenními účinky. 
 

Totální vysílení, po dnech a tejdnech bdění 
jsem dorazil k detoxikačnímu zařízení 
jen silou vůle hledám 

celu ze které mám 

nejkrásnější z princezen 

dostat co nejrychlejc ven 

Když najednou uvidím 

jak na mě z dálky mává 

kdosi s modrým předloktím 

to bude ta pravá 

ale s vysvobozením to nebude jenom tak 

její komnatu střeží strašlivý drak hašišák. 
 

Neměj strach lásko já tý stvůře uštědřim lekci 
nebojácně běžim k drakovi a tasim injekci 
Jsem však konsternován 

když na mě rozevře chřtán 

no ale v tu chvíli 
mě napadne genialní plán 

Jak uvolnit princeznu ze zajetí 
a než bys řekl hašiš  
ranec s buchtama mu do tlamy letí 
Má poslední naděje, drak zdá se nevnímá kde je 

no za chvíli už se nepřítomně směje 

 

A tak jsme se s princeznou přes okno políbili 
ona vevnitř, já venku 

oděrka na oděrku 

Tam za horami a za řekami 
za oceánem s devíti ropnými skvrnami... 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem kresby na stránce je Honza z Vodňan 



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: 


