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Pozdě bycha honit… 
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Vážení čtenáři, 

 

po delší odmlce se na scénu opět vrací Váš oblíbený Street Magazine.  

V tomto 39. vydání se zaměříme na rizika užívání drog a na to, jak 
těmto rizikům předcházet a jak tato rizika zmírňovat. Proč? Protože 
braní drog rizika přináší a autoři tohoto časopisu vnímají jako 
smysluplné na ně ukazovat. Jak? Třeba takhle: 

 

                                           Bav se a neber drogy – když už je bereš,  
                                        tak ne jehlou – 
                           když už jehlou, tak čistou –  
                                 když čistou, tak ať je  
                                             i všechno ostatní čistý…  

 

                                    

                           

 

 

     A nezapoměň  na …  

         jinak  můžeš  dostat  
                      přes prsty! 
 

A na co nemáš zapomenout?  

   O tom se víc dočteš  
             v tomto vydání SM 
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          CO ZNAMENÁ TO HR ? 
HR je zkratka pro Harm Reduction . Jsou to přístupy, které by měli snižovat či 

minimalizovat poškození drogami u lidí, kteří aktivně užívají a momentálně 

nejsou motivováni nebo schopni užívání zanechat. Slouží k omezení přenosu 

infekcí (hepatitidy C, hepatitidy B, HIV, syfilis), které ohrožují Tvoje zdraví a 
zdraví Tvého okolí. Tyto infekce se většinou šíří krevní cestou, takže se můžete 

nakazit sdílením injekčního náčiní, ale nejen touto cestou. Dá se také nakazit 

přes půjčenou použitou vodu, filtr, ale také přes použité šňupátko nebo 

nechráněným pohlavním stykem. 

Mezi HR patří hlavně výměnný program, kde dostaneš za špíny čisté jehly a k 

tomu potřebný HR materiál (vody, filtry, alkoholové tampony,…). Tyto služby 
poskytují streeti a káčka. K HR ale také mohou patřit i substituční centra, byť 

neprovádějí výměnný program, ale mají také za cíl snižovat rizika spojená 

s nitřožilní užíváním, a to prostřednictvím substituční léčby nebo testováním 
na infekce. 

Asi Tě to stále obtěžuje, když jdeš na výměnu, pospícháš, chceš jenom čistou a 

rychle pryč! Najednou Ti pracovník začne vykládat, co jak používat, a vyptává se 
Tě, zda to tak děláš? Chápeme, je to asi pruda, ale je to také součástí HR, 

informace od nás by Ti měly sloužit k tomu, aby když už užíváte, tak alespoň 

z větší části pro sebe bezpečněji. Můžeš také od nás dostat letáčky s potřebnými 

informacemi o bezpečném braní, o drogách, infekcích a spousty dalších. Neboj 
si o ně říct pracovníkovi, případně jsou na káčku volně k dispozici. 

Do HR patří také testování na infekce (testujeme na hepatitidu C, hepatitidu B, 

HIV, syfilis). Testy si můžeš nechat udělat na káčku nebo u streetů. Pro klienty 

je testování zdarma, pro veřejnost za mírný poplatek. Testování zabere cca 
45 minut, jenom vyplníš s pracovníkem stručný dotazník, který je pod 

anonymním kódem, a vyslechneš si předtestové a potestové poradenství. 
Samotné testy i s výsledkem trvají přibližně 15 minut. 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

JIS- 0,5 ml nebo 1 ml, 2ml  

Vody – na ředění materiálu, čím více vody, dáš tím lépe  

Filtry – stále říkáme, abyste filtrovali, z větší části tak zbavíš látku nečistot a 

velkých částic, které poškozují Tvou žílu  

Alkoholový tampón – používej PŘED aplikací, NE PO!!!  Místo, kam si chceš 

dát, jednou lehce setři!  

Kyselina – slouží k rozpouštění heroinu 

Šňupátko – i přes cizí šňupátko se můžeš nakazit, měj vždy svoje!!!  

Buničina – suché čtverce, které slouží k zastavení krvácení po vpichu 

Náplast – je dobré si ránu přelepit, aby se ti tam nedostaly nečistoty 

Kapsle – pokud žíly už nedávají, nech jim chvilku odpočinek, zkus jako 

alternativu kapsle, ale pozor, dej do kapsle stejnou dávku, jako bys dal do 

buchny, pokud dáš víc, může to způsobit akorát potíže. Sice nájezd není tak 

rychlý jako přes žílu, ale látka déle účinkuje.  

Rozdělávačky (pánvičky)- Slouží na rozdělání vkládky, opět měj vždy 

svou lžičku/rozdělávačku! (V nabídce jen příležitostně.) 

Prezervativy – chraň sebe a partnerovo zdraví před pohlavně 

                          přenosnými chorobami jako jsou syfilis, kapavka, HIV…. 

Mastičky – např.: Heparoid, Infadolan, Braunovidon, kalciovka… - slouží 

k základnímu ošetření drobných ran, ale vždy je lepší jít k lékaři, pokud se jedná 
o začínající absces, či jiná větší poranění.                       

HR MATERIÁL, KTERÝ DOSTANEATE OD 
STREETŮ NEBO NA KÁČKU 

Monika z Káčka ve Strakonicích 
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Služby káčka fungují na principu Harm Reduction – to znamená snižování škod 
způsobených užíváním u lidí, kteří s užíváním v současné době přestat nechtějí 
nebo neumí. 

 Způsob, jak zmírňovat tyto škody,  je v celku jasný – jde o výměnu stříkaček a 

vydávání materiálu ke zdravějšímu užití drogy. Co ale zmírňuje škody u 
uživatelů alkoholu, kteří jsou už tři roky klienty i našeho káča?  

Jo tak tuhle otázku jsme si pokládali také. A já se na její zodpovězení zaměřila 
v části své diplomky. 

V rámci mé práce jsem dělala rozhovory s několika uživateli alkoholu 
využívajícími služby káčka a kromě dalších věcí jsem se snažila zjistit, co právě 
oni vidí jako nejvíc rizikové na pití a co ke zmírnění škod vznikajících z pití lze 
udělat. 

Z výsledků vyplynulo, že většina lidí vidí spojitost alkoholu s agresivním 
chováním, ať už jde o to, že se tak sami chovají, nebo se tak někdo chová k nim. 

Možnosti, jak zmírnit následky pití alkoholu, jsou v hygieně a kontaktu 
s pracovníky, který je pro uživatele alkoholu příjemný a pomáhá jim cítit se 

dobře a cítí se pak, že někam patří. Odvážným názorem také bylo, že hlavním 
zmírněním škody po alkoholu je poskytnutí čisté vody, která alkohol v krvi 

naředí a pomůže při kocovině. 

Výsledkem tedy je, že hlavní princip káčka – snižování škod u aktuálních 
uživatelů – opravdu lze uplatnit i při užívání alkoholu, a proto má práce 
s uživateli alkoholu v rámci této služby smysl. 

 

Míša Káčko ČB 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

                               Bezpečná aplikace – připomenutí!! 
                                                               Obecné zásady: 
 

1. Intravenózní užívání (braní jehlou) je nejriskantnějším způsobem užívání drog. 
2. Všechno náčiní, které používáte při aplikaci drogy do žíly, by mělo být vaše vlastní, 

čisté a to, co je v přímém kontaktu s vaším krevním oběhem (jehla, voda, kyselina) 
dokonce sterilní. 

3. Před aplikací si vždy umyj ruce mýdlem nejlépe antibakteriálním, ale postačí i 
obyčejné. 

 

Buchny, jehly: 

4. Vždy nepoužité a ostré. 
5. Jehlou nikdy nemíchej nášleh – ztupí se. K míchání použij vytažený píst z nepoužité 

buchny s gumou na konci. 

6. Jehla musí mít správnou orientaci. To znamená, že by měla svírat s žílou úhel asi 45° a 
hrot by měl být z tvého pohledu „dole“, tedy vchází do kontaktu s žílou jako první. 
Pokud si zkoušíš dát plochou stranou jehly, bude ti po žíle klouzat a uhýbat. 

7. Aspiruj! Aneb když máš pocit, že jsi v žíle, zpětným tahem pístu natáhni z žíly trochu 
krve. Jedině tak se můžeš ujistit, že jsi opravdu v žíle a nemělo by se ti stát, že si dáš 
vedle. 

8. Aplikujte směrem k srdci (po proudu krve). 

 

Alkoholové tampóny – konzelíny: 

9. Alkoholový tampón používej jen před vpichem. 
10. Přetři místo vpichu jedním směrem a jen jednou. 
11. Počkej, až alkohol zaschne. 
12. Alkoholový tampón je na jedno použití. 
13. Po aplikaci použij sterilní čtvereček buničiny – místo silně zmáčkni. 
14. Místo aplikace přelep sterilní náplastí. Později natři krémem. 

 

Voda, filtry: 

15. Filtr – musí být čistý, v ideálním případě smotek bavlny – dostaneš ho od káčkařů 
nebo teréňáků – pokud není, použijte „uchošťour“ neboli bavlněné štětičky do uší, 
odstřihnutím „bambulky“ na konci špejle, případně filtr z cigarety, ale nezmačkaný! 

16. Voda – by měla být sterilní (voda do injekcí), pokud je nedosažitelná, lze použít 
kupovanou balenou neochucenou vodu bez bublin, ze které nikdo předtím nepil, ani 
ty! Případně použij nejméně 10 minut převařenou vodu z kohoutku, kterou pořádně 
profiltruj.                                                                                             Aleš Termer, Sananim 
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Zpomalené reakce aneb drogy za volantem 

Řidič ovlivněný návykovou látkou je ve svém konání nevyzpytatelný, jeho reakce 
nepředvídatelné, úsudek a náhled na dopravní situaci vlivem látky je nereálný a 
může vést k tragickým nehodám. Obzvláště řidiči pod vlivem tvrdých drog více 

hazardují, riskují, přeceňují své schopnosti rychlou jízdou. V důsledku odeznívání 
návykové látky přichází podrážděnost a nervozita. 

Alkohol  
Poruchy soustředění, ztráta soudnosti, neschopnost 
správně odhadnout situaci, zúžené periferní vidění, 
zpomalené reakce… 

  

Konopné 
drogy 

Silná únava, motorické poruchy, poruchy koncentrace a 
pozornosti, zpomalené reakce, chybné reakce na chování 
řidiče jedoucího před, zhoršená schopnost vnímání 
červené barvy a signálních světel, neadekvátní reakce na 

vjemy z okraje zorného pole. 

Opioidy a 

opiáty 

Centrální útlum, spavost, apatie, otupělost se sníženou 
schopností koncentrace, zpomalená motorika, 
prodloužení reakčního času, zúžení zornic (omezení 
přizpůsobivosti na střídání světla a stínu, tmy). Po 
odeznění hypnotického účinku se může projevit agresivní 
styl jízdy, popudlivost, bezohlednost – neodůvodněné, 
riskantní předjíždění. 

Halucinogeny 

(LSD, 

extáze,…) 

Halucinace - jak  zrakové, tak sluchové. Mohou 

ovlivňovat řidiče i víc než 12 hodin po požití. 

Pervitin 

V intoxikaci: riziková jízda bez zábran vysokou rychlostí 
s přeceněním vlastních schopností k jízdě (zvýšená 
sebedůvěra, nekritičnost, roztěkanost, neklid, nervozita, 
podrážděnost, agresivita). Rychlý puls, rozšířené zornice 
a z toho plynoucí zvýšená citlivost na oslnění.  

Po odeznění účinku se dostavuje pokles výkonu 
provázený útlumem, únavou, ospalostí. Během jízdy se 
mohou projevit i deprese a halucinace. Chybné řízení, 
vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda, 
riskantní chování. 

 

 

 

 

Alkohol z krve se odbourává průměrnou rychlostí 0,15 ‰ za 
hodinu. Lidské tělo tedy potřebuje přibližně dvě hodiny na to, aby 
odbouralo alkohol z jednoho půllitru piva či 2 dl vína. Odbourávání 

alkoholu je proces velice individuální. Záleží na tom jakou má 
člověk výšku a hmotnost, zda se jedná o muže či ženu, jak rychle 

byl alkohol přijímaný, zda byl překládaný nealkoholickým 
nápojem. Jídlo s vysokým obsahem bílkovin a tuků vstřebávání 
alkoholu do krve zpomaluje. Rychlejšímu odbourávání alkoholu 
napomáhá fyzická aktivita. Kofein z kávy sice „nakopne“, ale 

způsobí, že alkohol zůstane v krvi déle. 
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POSTUPY POLICIE 

Namátkové testování na výskyt drog v těle probíhá při podezření z užití drog nebo 
po dopravní nehodě. 

Při dopravní kontrole policisté zkontrolují doklady, náklad, technický stav a 
přítomnost alkoholu. Drogy testují jen v případě podezření z užití, často na základě 
vizuálního zhodnocení řidiče. Hlídka hodnotí, jak řidič mluví, jak se chová, jak 
vypadá a v neposlední řadě taky to, jak je cítit, např. v případě marihuany. 

Test se dělá buď ze slin, nebo z potu. (Na Strakonicku např. testují multitestem 

detekujícím více látek najednou.) Pokud zkouška ukáže přítomnost drogy, tak 
policisté na místě odeberou řidičák a převezou řidiče na odběr moči nebo krve.  

 

 

 

 

Rozbor moči proto, aby se upřesnilo, zda droga skutečně v těle je. 
Krve proto, aby se zjistilo její konkrétní množství. Výsledky rozboru 
napoví, zda jde o trestný čin nebo jen přestupek. Od toho se odvíjí i sankce 
pro řidiče. 

Kontrola vzorku moči vyjde na několik set korun, cena vyšetření krve může 
dosáhnout až deseti tisíc. Pokud se řidiči prokáže droga, jdou náklady za vyšetření 
za ním. V opačném případě platí Policie ČR. 

Policie má možnost zadržet řidiči řidičský průkaz nebo zabránit v jízdě vozu, 
například nainstalováním botičky. Nebo může nechat auto odtáhnout. 

V případě, že je řidič pod vlivem, je důvodné podezření, že by se mohly ve vozidle 
nacházet drogy. V tom případě má policista oprávnění jej prohledat. Jestliže jsou 
pod vlivem i další pasažéři vozidla - pokud se nijak neprojevují, nic neporušují. 
Problém by však měli, kdyby se u nich drogy nalezly. 

ZÁKONY  

Zákon 361/2000 Sb., o silničním provozu a Zákon 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. 

 

 
Dopravní přestupek Trestní čin 

Orientační test na drogy může ukázat jejich požití, přestože se 
tak nestalo. Na pokožce se vyskytují zneužívané látky z různých 

možných aerosolů, kouře a podobně. Ve slinách je situace 
podobná, například i po intenzivním líbání s konzumentem. 

Testy z moči odhalí jednorázové užití THC až po 
dobu 10 dnů (nejčastěji 3 až 6 dní). 
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Za řízení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním řízení 
pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a 
ztráta 7 bodů (do 0,3 promile.) 

V případě odmítnutí podrobit se zjištění, zda řidič řídil vozidlo pod 
vlivem návykové látky, hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 25 000 do 
50 000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky a ztráta 7 bodů (stejně jako když 
nadýchá 0,3 – 0,99 promile).  

V případě trestního stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky hrozí řidiči trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz 
řízení na 1 až 10 let, případně peněžitý trest (víc jak 1 promile).  

V případě zjištění ovlivnění řidičem jinou návykovou látkou 
než alkoholem nejsou žádným právním předpisem a soudní 
praxí stanoveny žádné hodnoty, které by obecně stanovily 

hranici mezi přestupkem řízení pod vlivem návykové látky a 
trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky. Vše 
pak záleží na vývoji soudního řízení!  

Nezapomeňte, že škoda způsobená řidičem nacházejícím se 
prokazatelně pod vlivem návykové látky je sice 

poškozenému vyplacena, ale částka je následně pojišťovnou 
vymáhána po viníkovi nehody.   

Článek pro vás připravila Eva z Káčka v Prachaticích a Strakonicích 

Slinný test, jak dlouho co vydrží: 

 

THC jednorázové užití 
až 48 hodin 

pravidelné užívání 
až 7 dní, někdy i déle 

Pervitin (metamfetamin) cca1-3 dny 

Kokain do cca 24 hodin 

MDMA (extáze) cca 24 hodin 

Heroin (opiáty) 1-2 dny 

Podrobnější tabulka je na:  https://www.extc.cz/testy.html 
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Po příjezdu mě jako první mlátí přes oči prapodivná atmosféra místa. Starý 

baráky, kaplička, ticho, odlehlost. Vlastně mě ani nepřekvapuje, že zrovna tohle 
místo obhospodařujou matky s dětmi a mladiství, kteří se rozhodli změnit svůj 
život a začít znovu a jinak. 

Po zaparkování se nás ujímá chlapík, na kterym se ta velká část jeho nedlouhýho 
života, kterou strávil branim, docela podepsala. Jeho vystupování je ale téměř 
profesionální, stejně jako chování dalšího kluka, který nás provádí po areálu 
komunity. Hrdě nám ukazuje interiér, zahradu a hlavně zvířectvo – zjišťujeme, 
že náš průvodce je zdatnej porodník – za dobu svýho pobytu v TK už pomohl 
přivést na svět přes 40 jehňat! 

Život v komunitě působí hodně poklidně a na první pohled neorganizovaně. 
Někdo posedává na cigáru, někdo vaří, někdo pleje záhony, někdo se stará o 
dobytek. Ačkoliv je Karlov primárně komunita pro matky s dětma, nezahlédli 
ani nezaslechli jsme po celou dobu ani jedno dítě. Zřejmě jsou někde 
s vychovatelkama, kdo ví.  

Po exkurzi se scházíme s ostatními návštěvníky dnu otevřených dveří. 
Besedujem se zaměstnanci komunity. Jejich popis fungování komunity a hlavně 
fungování klientů uvnitř komunity mi potvrzuje, že práce, kterou tady dělají, má 
smysl. Lidi, kteří se tu léčí, posouvají svůj život a svoje možnosti a schopnosti 
hodně dopředu. Učí se starat o své děti i o sebe, získávají nový pracovní i 
vztahový zkušenosti, postupně dokážou otevřeně mluvit o sobě a svých 
pocitech. Navíc mají v komunitě dostatek času, aby všechny ty novoty vstřebali 
a zažili si je. 

Před odjezdem se ještě zastavujeme na kus řeči u bývalé kolegyně Míši, která 
v současnosti v TK Karlov pracuje. A jak tam tak společně sedíme na lavičce a 
povídáme, mam příjemnej pocit vesnickýho zklidnění. Kdo by v takovym 

rozpoložení řekl, že se právě v tomhle tichém a mouchama obzučeném prostředí 
dějou tak velký věci? 

 

                                                                   Adéla z Kontaktního centra v Prachaticích 
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Interferonová léčba 

• Využití trojkombinační terapie, která obsahuje interferon, ribavirin a 

některý lék ze skupiny přímo působících antivirotik 

• Riziko nežádoucích účinků 

• Interferon se aplikuje jako podkožní injekce 1x týdně 

• Léčba 6-12 měsíců 

• Používá se zejména při začínajícím onemocnění, doktor určí vhodnost této 
léčby pro pacienta 

•     Dá se léčit např. v Českých Budějovicích nebo ve Strakonicích. Míst je 
hodně. Lidi si dost pochvalujou Remedis v Praze. Slušný jednání bez předsudků, 
bez povinnosti abstinovat, pokud léčený zvládne dodržet program léčby.  

Bezinterferonová léčba 

• Jedná se rovněž o léčbu přímo působícími antivirotiky ve vzájemných 

kombinacích, ovšem bez použití interferonu 

• Pacienty dobře snášena, bez přítomnosti závažných vedlejších účinků 

• Léčba je ve formě tablet 

• Je kratší (z pravidla 3 měsíce), účinnější (až 95 %), ale dražší 

• Použití je možné prakticky u všech genotypů viru hepatitidy C 

• Vzhledem k vysoké ceně je tato léčba prozatím určena pouze pro pacienty, 

jejichž stav to vyžaduje  

•  Hlavním problémem je cenová „nedostupnost“, což by se snad v budoucnu 

mohlo změnit… 

 

 

Bohužel,  

u některých „cirhotiků" se musí provést transplantace jater. 

Jestliže však užíváte drogy, pijete alkohol a nehodláte abstinovat, nová 
játra vám nikdo nedá.    

                                                                   L.V. – stážista na KCP ST a ZAM 
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Infekce při braní jsou tak časté proto, že řada injekčních uživatelů nemá ani ponětí, jak 

a kudy se nákaza dá získat a 

 přenést. Věřím, že právě Ty jsi výjimka, ale malé zopakování nikdy 
není na škodu. Tedy: 

 Při braní používej vždy jen vlastní nádobíčko (včetně škrtidla)! 

Nádobíčko se nepůjčuje! 

Bacilům se daří výborně ve vodě, proto i tu měj vždy jen svou a 

nikdy nepoužívej cizí! 

Nikdy nepoužívej vodu, která obsahuje krev, a je jedno, jestli je 

tvoje, nebo kámoše! 

Nádobíčko se snaž alespoň jednou za čas opláchnout v horké vodě 
nebo vyvařit! 

Nepíchej si přes šaty! 

Místo vpichu otři (pouze) před aplikací jedním tahem „alkoholovým 

                                                                                                          tamponem" (konzelínem)! 

Po vpichu přilož na místo vpichu už jen buničinu! Kdybys použil konzelín, do vpichu  by se 

dostala špína, kterou jsi předtím setřel, místo by víc krvácelo a alkohol z konzelínu 

by se navíc mohl dostat do žil, kterým přítomnost alkoholu vůbec nedělá dobře. 

Nepíchej si nikdy do místa, které je zarudlé, nebo je v něm absces! Je tam hnis a bakterie, 

které by sis jen poslal dál do těla. 

Píchej jen do bezpečných žil! Žíly na krku by pro tebe měly být tabu. 

V nouzi nejvyšší si píchni dávku do svalu, je to rozhodně bezpečnější! 

Šňupání je bezesporu bezpečnější, než aplikace do žil, ale také má svá rizika. Brčkem  nebo 

trubičkou se můžeš poranit v nose, protože sliznice je při šňupání velmi citlivá. V případě, že 
nechceš  riskovat nějakou chorobu přenosnou krví (žloutenky, AIDS etc.), nepůjčuj si a ani 
nikomu nepůjčuj svoje šňupátko! 

 Možná se teď směješ pod fousy, zažil jsi spoustu kámošů, co to všechno zvládli bez 
doktora, řezání a antibiotik a říkáš si, co ta o tom ví. Všechno se počítá, každá neléčená 
infekce oslabuje tvoje už tak oslabené tělo, jednou ho budeš potřebovat v pořádku, třeba 
až se rozhodneš ke změně, žít jinak. Za pár let  Tě položí třeba jen obyčejná chřipka, 
ledviny nebudou fungovat, tak jak bys potřeboval ... Prostě, měl by ses opatrovat už teď. 

 Kateřina Černohorská - Terénní programy o.s. SANANIM - (Vyšlo na edekontaminace.cz) 
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Nová Metadonová sprcha na prachatickém Káčku! 

Každý, kdo někdy navštívil káčko v Prachaticích (kousek od autobusového 
nádraží-v domě vedle vietnamský prodejny a kebab stánku) viděl, že je to fajn 
prostor a pracovníci se ho snaží neustále vylepšovat. 

Metadonová sprcha je toho dalším důkazem. Nejen příjemní pracovníci, ale navíc 

i takováhle technická vymoženost. Stačí si pod ní stoupnout a nechat se zlít od 
hlavy k patě.  

Vše je zdarma. Jen má každý na osvěžení max. 15 minut a do sprchy nelze chodit 

ve dvou.  

Přesvědčte se sami o tom, jak pěkný to v Prachaticích na káčku mají. 

                                                                 Martin z terénu a káčka v Prachaticích1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vážení čtenáři, omlouváme se za nepřesnost, ale těsně před uzávěrkou přišla zpráva, že na káčku  

v Prachaticích je sice nová sprcha, ale jen sprcha, bez metadonu.  Přesto jí v (nejen) letních měsících 
můžete přijít vyzkoušet.  
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Znáte to, můžete něco slyšet nebo si něco přečíst, ale dokud to neuvidíte na 
vlastní oči a nezažijete na vlastní kůži, nemusíte pořádně vědět o čem to je. U 
nějakých věcí to nevadí. Třeba u syfilisu se spíš hodí o tom jen vědět. U perníku 
by se kolikrát hodilo nezažít, ale pokud jde o práci, navíc o práci na káčku a 
v terénu, tam se hodí vědět i zažít. Aspoň pokud jde o léčbu ze závislosti.  

„A jak ochutnat léčbu, když nebereme drogy?“ říkali jsme si a pak jsme se 

rozhodli, že tam pojedeme na návštěvu. A měli jsme štěstí, přijali nás, provedli i 
pohostili. A kde jsme byli? V Terapeutické komunitě Karlov, tady v jižních 
Čechách. 

Chcete vědět víc? Zajímá vás, co jsme tam zažili? Čím se liší tahle komunita od 
komunity v Heřmani nebo od léčebny v Červeném dvoře či od léčebny ve 
Lnářích?  Chcete vědět, jaké zvíře se tam vyhřívalo v počtu desítek kusů pod 
teplem lampy a jaká zvířata přiběhla sama na zavolání? Mám vám prozradit, do 
čeho jsem tam šlápnul? Co nás tam nejvíc zaujalo? A kolika jehňatům pomohl 
na svět náš průvodce komunitou? 

Rádi se o našem „výletu“ pobavíme. A když bude čas kontaktní místnosti, 
nabídneme vám k tomu i kávu, čaj, nebo šťávu. Přijďte pobejt nebo se ozvěte 
na mobil streetu. Zvu vás na pokec.   

                                                                 Martin z terénu a z káčka v Prachaticích  

 

 

 

 

 

 

Po  
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Děkujeme autorovi z Týna nad Vltavou za jeho příspěvky.   
 (Barevně jsou k vidění na „edekontaminace.cz“ v sekci „knihovna“ – „Street Magazine 39“) 
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                  Honem Rychle! 

Určitě to už zažil každý z Vás. Čistou buchnu  máte, máte filtry, máte matro, ale 
chybí voda. 

Co s tím sakra? Každý z nás jistě dodržuje pitný režim, a tak se potenciální 
„náhrada“ za vodičku určenou k injekční aplikaci 
určitě najde. Jenže existují zde i rizika.  

Když si rozdělám dávku v limče, tak společně  
s „dávkou“ si do žilního systému vpravím i další 
zbytečné příměsi (cukr, barvivo, stabilizátory,…). 
Jistě sami víte, že to tělu zrovna moc neprospívá. 

Ještě „lépe“ uděláte, pokud máte ve svém okolí louži 
nebo rybník. To si totiž krom vody s drogou do sebe 

stoprocentně nasadíte ještě nejeden mikrób. Tedy 
mikroorganismus, ať už se jedná o bakterii nebo vir. 
Prostě dobrovolně si do těla vpravíte další neplechu, 
která Vám nejenom neprospěje, ale navíc  
i téměř na 100 % ublíží. Myslete trochu na svoje 
zdraví a nebuďte proto leniví a buď sami zavolejte, 

nebo poproste kámoše, aby Vám zavolal streety nebo 

zaskočte na káčko, kde vodu vždycky k buchně 
dostanete a budete si moci v klidu a s čistým 

svědomím, bezpečněji dát. 

Mějte se, Lukáš káčko Budějce 
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Při užívání drog, ale i alkoholu se stane, že se člověku na kůži udělá ranka, bolák, absces, 
odřenina, nebo něco, s čím si nevíte rady. Je dobré vyhledat lékařskou pomoc, ale když se 
vám nechce zrovna k doktorům, je dobré zajít na káčko a nechat se ošetřit. Když rány budou 
moc velké, řeknou vám pracovníci, že to na ošetření na káčku není, ale mohou vás doprovodit 
k lékaři. Abyste věděli, co máme na káčku za desinfekce a masti a hlavně jak se správně 
používají, je zde přehled některých z nich: 

                                                Hnědé masti: 

Braunovidon  

Používá při popáleninách a opařeninách a u poranění, která jsou kontaminována bakteriemi 
nebo plísněmi, a též např. při infekčních povrchových vadách kůže s nedostatečnou hojivou 
schopností a u zánětlivě nebo vředovitě změněné kůže při hnisavých vyrážkách. 

Nepoužívat pokud:    Máš alergii na jód!  *** Máš onemocnění štítné žlázy!  *** Jsi-

li těhotná!!! *** Ne v kombinaci  s peroxidem vodíku!!! 

Mast se nanáší několikrát denně. Na počátku ošetřování silně zanícených nebo mokvajících 
ran se mast má nanášet po 4 - 6 hodinách, aby se docílil optimální mikrobicidní účinek. 
Působí v místě, kde je nanesena.  

Betadine  

Proti bakteriím, virům, plísním a prvokům. Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné 
rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. 
proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí. 

Nepoužívat pokud:    Jsi-li těhotná!!! *** Máš onemocnění štítné žlázy! *** Máš alergii 
na jód! 

Mast nanášejte v tenké vrstvě na očištěnou, suchou kůži postižené oblasti 3-4 krát denně. V 
případech silně zaníceného nebo hnisajícího poranění lze mast nanášet častěji, tj. 4-6 krát 
denně, přičemž interval mezi jednotlivým nanášením masti musí být nejméně 4 hodiny. V 
případě potřeby je možné překrýt ránu obvazem v závislosti na rozsahu a závažnosti poranění. 
Nedávat do očí!!! 

Rozdíl mezi Braunovidonem a Betadinem 

Betadine je tužší, hůř se roztírá, ale je silnější než Braunovidon 

 

Ichtoxyl 

Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k léčbě infekčních a hnisavých kožních 
onemocnění, při drobných infikovaných poraněních a plísňových onemocněních, u omrzlin, 
proleženin, u počínajícího nežitu a při trudovině (akné).   
Ichtoxyl mast obsahuje jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol, ten působí 
protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu, má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní 
prokrvení. 
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Nepoužívat: Při akutním exému, při zánětu kůže!  Nesnese se s jódem (tudíž 
s Braunovidonem a Betadine!)  Těhotné a děti – můžou užívat po dohodě s lékařem! 

Do 3 dnů by mělo dojít ke zlepšení, používat max. 2 týdny (bez lékaře).  U dospělých se mast 
nanáší v tenké vrstvě 2- 3krát denně na postižená místa. 

„Višňák“: 

 

Působí dezinfekčně, protizánětlivě a má lehce znecitlivující účinek. Urychluje ohraničení 
zánětu a vyhnisání. Podporuje vstřebávání zánětlivého výpotku a regeneraci tkáně. 

Přípravek se používá 1x denně v intervalu 1–2 dnů. Přiměřené množství se nanese na gázu 
a přiloží na postižené místo. Těhotné nebo kojící ženy mohou používat pouze na doporučení 
lékaře. Ošetřené okrsky kůže je třeba chránit před slunečním zářením obvazem nebo 
oděvem. Délka léčby je různá. Nedojde-li při léčbě do 3 dnů k ústupu obtíží, nebo naopak 

dojde ke zhoršení, či se projeví nežádoucí účinky přípravku, přerušte léčbu a poraďte se 
s lékařem! 

V praxi: na těle se objeví zarudlá boule, která je bolestivá, na pohmat horká. 
Pokud je absces ještě neotevřený, pomůže mast se vstřebáním, nebo naopak urychlí jeho 
prasknutí, proto se Vám může zdát, že místo vypadá po použití Višňáku hůř. Višňáku 
nedávejte zbytečně moc. 

Pokud se absces otevře, před aplikací Višňáku vypláchněte hnis peroxidem, osušte. 
Višněvského mast nedávejte do otevřené rány!  

                       Bílé masti na žíly: 

Ibalgin duo effect 

Při místním podání potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok v postižené oblasti. Je vhodný k 
léčbě místních projevů bolesti  pohybového ústrojí. Snižuje srážlivost krve v místě zánětu 
nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání 
krevních výronů, taktéž snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Při místním podání 
zmírňuje bolest i zánět. Používání krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem 

ibuprofenu.  

Používá se na otoky, krevní podlitiny (modřiny), podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí 
kloubu.   K léčbě zánětů povrchových žil a zánětů v okolí žil, změkčení ztuhlé kůže při žilní 
nedostatečnosti (při doporučení lékaře). 

Nepoužívat:  Při poruchách krevní srážlivosti! *** Ve 3. trimestru těhotenství! *** Na 
otevřené rány, porušený kožní povrch, sliznice, do očí! *** S jinými mastičkami na 
stejném místě! *** Po vpichu! (Snižuje to krevní srážlivost – více rána krvácí!) 

Užití: Nad 12 let. 2–3krát denně v časových odstupech 4–5 hodin asi 1 mm silnou vrstvu 

krému, která se lehce vetře do kůže. Při rozsáhlých a bolestivých výronech se může zpočátku 
místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc.  
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Při tomhle dávkování neužívat déle než 2 týdny! 

Heparoid 
K léčbě zánětů šlach, poúrazových otoků, zhmožděnin a podvrtnutí, pro zlepšení tvorby jizev 
po zraněních nebo operacích a ke změkčení tuhých a vystupujících jizev, dále se používá na 
doporučení lékaře k místní léčbě zánětů povrchových žil, zánětů v okolí žil, ke změkčení 
ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti. 
Heparoid snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě  

krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, snižuje tvorbu otoků a 
působí protizánětlivě. Následně po ústupu otoků a krevních výronů se snižuje pocit napětí a 
bolesti v místě zánětu nebo poranění. 

Nepoužívat: Ve 3. trimestru těhotenství (předtím jen krátkodobě)! *** Při poruchách 
krevní srážlivosti! *** Na otevřené rány, porušený kožní povrch, sliznice, do očí! *** 
S  jinými mastičkami na stejném místě! *** Kojící ženy – jen krátkodobě, na malé 
plochy!!! 

Nanáší se na postižené místo a jeho okolí 2 - 3x denně asi 1 mm silná vrstva krému, která se 
lehce vetře do kůže. U žilních onemocnění je možné přiložit kompresní obvaz. Při rozsáhlých 
a bolestivých krevních výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt 
neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc. U bércového vředu se krém vtírá do jeho okolí. 
Pokud lékař neurčí jinak, Heparoid krém se při těchto onemocněních používá většinou po 
dobu 1 -2 týdnů.  

Do 3 dnů by měl přijít ústup obtíží a jistě by se neměl stav horšit! Pokud se situace nelepší, je 
nutná konzultace s doktorem! 

Rozdíl mezi Heparoidem a Ibalginem 

Ibalgin je i proti bolesti! 

Když máš bolestivé ranky na žílách, je dobrý Ibalgin, když máš nebolestivé bouličky, stačí 
Heparoid. Obojí je možné dávat na otoky, modřiny, atd. 

Kalciovka 
Mast na obnovu poškozené pokožky a na promaštění. Podporuje hojení drobných 
nehnisavých poranění. Je vhodná na lehké a středně závažné popáleniny menších ploch. 
Skvěle promastí pokožku.    

Dá se  používat dlouhodobě. 

   Článek o mastích pro Vás připravila Terka z Káčka v Českých Budějovicích.  
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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: 


