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Slovo úvodem s Bátmanem 

                                                             Ahoj děcka, jmenuju se  

                                                             Bátman a můžete si se      

                                                             mnou hrát. 

                                               Jenom do mě nelijte žíraviny, 

                                               to by mohlo být nebezpečné! 

                                     Ono vůbec hrát si s žíravinama a  

                  hořlavinama mívá dost výbušný a vyleptávající  

                  výsledek.  

 

Téma bezpečí/nebezpečí je i téma tohoto Street Magazinu.   

 

V dnešním čísle se dozvíte o personálních změnách a 

poodhalíme vám tajemství, jak vznikají děti. Budeme 

občas rozumovat, někdy varovat, příležitostně ukazovat a 

taky vám přiblížíme, jak je to s praním prádla v KFC… tedy 

vlastně… na KC (=káčko). A mnoho dalšího… 

 

Přeju dobré čtení, a když budete chtít do Street Magazinu 

čímkoliv přispět, stačí se domluvit s lidma z káček nebo 

terénů. Obrázek na titulní straně nakreslil a zaslal Š. Díky! 

Mějte se  

B.                                                                        



Změna je život 

Prvního července tomu bude přesně pět let, co jsem nastoupil do 

projektu Jihočeský streetwork Prevent. Zároveň to bude datum, ve 

kterém projekt opustím. Co že mi k tomu vede? Mno, bude mi čerstvých 

třicet let. To je takový dobrý věk, aby člověk dělal šílená rozhodnutí. 

Rozhodnutí, která jeho život dočista změní. Posunou jej někam dál. 

Víte, co se říká, „stojatá voda smrdí“. A tak jsem do toho šlápl. Svoji 

přítelkyni jsem požádal, se srdcem v krku, o ruku. Pořídil jsem si útulný 

byteček na místě, ke kterému mi vždycky táhlo mé srdce, a rozhodl 

jsem se, spolu se ženou, že založíme rodinu. Práce, kterou jsem do teď 

vykonával, mi naplňuje a přijde mi smysluplná, jen bych jí 

s přestěhováním do onoho slunného bytu již dělat nemohl. Je to hold do 

Budějovic krapet dálka. Takže se tímto s lidmi, které jsem potkával na 

ulicích a dalších místech, loučím.  

Dotkli jste se mě svými životními příběhy, které tedy většinou 

nebyly moc veselé. Ovšem to jak ty příběhy skončí, jestli happy endem, 

nebo jinak, to záleží na každém z vás. Je to jak taková hra pokeru, kdy i 

se špatnými kartami můžete zahrát velkolepou hru. Zkuste si proto 

položit, každý sám za sebe, otázku: „Chci s životem pohnout dál?“ Jestli 

je vaše odpověď „ano chci“, tak do toho taky šlápněte, protože to za vás 

nikdo neudělá. Na rozhodnutí, která vás někam posunou, nemusíte 

čekat, až vám bude třicet let. Taková rozhodnutí můžete udělat každý 

den, každou hodinu, každou minutu, právě teď. Čas pohnout se někam 

dál?  

Jirka ze Streetu 

 

 

 

 

 

 

 



Bezpečí X nebezpečí 

Proč je bezpečnější nosit buchny zpět do káček, než je nechávat 

někde válet? Když je mnohem snazší je někde odhodit, není to 

jen zbytečná práce navíc? No, neřekl bych. 

Je přece výhodnější nechat je v káčku, protože za ně dostaneš 

krásnou novou a ještě k tomu dostaneš spoustu dalších super 

věcí navíc, jako třeba filtry, konzelíny a spoustu dalšího. Když je 

necháš na ulici, tak nejenže nedostaneš nový, ale nedostaneš 

ani žádný vychytávky, jediné, co si můžeš vzít, je možná tak 

nějaký bordel, co se tam bude válet. Je přece zbytečné je někde 

shánět, když je můžeš dostat zadarmo. No není to krása? Za tak 

málo práce jako odnesení do káčka dostaneš tolik super 

bonusů! 

Když někde necháš válet buchnu, tak ji můžou najít policajti a 

začnou se o danou lokalitu zajímat. Kam si pak půjdeš dát, když 

na sebe všechny tyhle super místa vyzradíš a všude budou 

hlídkovat? Není lepší ji odnést k nám? 

Když už ne do káček, tak ji dejte aspoň streetům, všude po 

městě se na ně válí kontakty, když budete potřebovat, tak 

zavoláte, domluvíte se s nimi a oni si buchny od Vás vezmou a 

dají Vám nové i s těma super věcičkama. Nepřijde Vám to 

bezpečnější a výhodnější….? 

                                                                                                          Jindřich z Káčka PT a ST 

 

 

 

 

 



Jak si počínat, abys nepočala 

Tvůj život je jedna velká jízda – drogy, sex a párty. Užíváš, co se 

dá a s kým se dá. A užíváš si, jak to jde a s kým to jde. Tenhle 

nezávaznej život ale může skončit dřív, než se o tom rozhodneš 

sama a dobrovolně. Rodičovství si nevybírá. Může tě zastihnout 

i v případě, žes zdánlivě neudělala žádnou chybu. 

Nebo udělala? Neuvěřilas nějakýmu mýtu, co se bezpečného 

sexu týká? Na káčko chodí spousta těhotných holek, které 

otěhotněly i přesto, že rozhodně otěhotnět 

neměly. Jaké mýty od nich slýcháváme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Při prvním sexu nelze otěhotnět. 

Blbost. Jakmile je panenská blána narušena (což často bývá 

např. vlivem úrazu, sportu apod. i před prvním pohlavním 

stykem), není důvod, proč by se spermie nedostaly k vajíčku a 

neoplodnily ho.  



2) Jakmile se mi chlap neudělá dovnitř, nemůžu otěhotnět. 

Riziko otěhotnění je samozřejmě jednoznačně největší, když 

chlap ejakuluje uvnitř. Ovšem není to jediný způsob, jak se 

můžou spermie dostat k vajíčku. Jsou totiž obsaženy i v tzv. 

preejakulátu, tedy tekutině, která se z penisu vylučuje před 

samotnou ejakulací – a muž není schopen vůlí jeho vylučování 

ovlivnit. Stejně tak není úplně bezpečné, když se partner udělá 

sice mimo pochvu, ale následně se do ní zase vrátí.  

3) Když (třeba vlivem užívání pervitinu) nemenstruuju, nemůžu 

otěhotnět. 

Ačkoliv to zní logicky, není to pravda. Není totiž žádnou velkou 

výjimkou, že žena ovuluje (tj. uvolňuje se jí zralé vajíčko, které je 

připraveno k oplodnění) i v případě, že nemenstruuje. 

K otěhotnění tedy může dojít i bez pravidelného krvácení! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Když souložím v době menstruace, těhotenství nehrozí. 

Ani to bohužel neplatí. Je pravda, že s určitou pravděpodobností 

lze plodné a neplodné dny vypočítat. Ale úplně spolehlivé to 

není, protože při pohlavním styku je možné otěhotnět 

v kterékoliv fázi menstruačního cyklu, tedy i v době krvácení. 

Hodně žen – a uživatelky drog zvláště – mají nepravidelný cyklus 

a ovulace se může dostavit i těsně po menstruaci. Navíc spermie 

dokáží v ženském těle přežít až sedm dní, takže si na plodné dny 

můžou „počkat“. 

 

 

 

 

5) Když se náhodou stane „nehoda“, vždycky existuje způsob, jak 

těhotenství zabránit. 

Mezi lidmi a zejména na internetu koluje řada „osvědčených“ 

rad, jak zabránit otěhotnění v případě, že došlo k vyvrcholení 

muže uvnitř ženy. Doporučuje se výplach vlažnou slanou vodou, 

kolou nebo dokonce octem! Žádná z těchto metod ale 

nefunguje a mohou spíše uškodit. 

V lékárnách můžete zakoupit tzv. postkoitální antikoncepci 

(Postinor), která sice funguje, ale i její možnosti jsou velmi 

omezené. První ze dvou tablet Postinoru je totiž nutno užít co 

nejdříve po pohlavním styku – s časem její účinnost klesá. 

Nejpozději lze tabletu užít 72 hodin po styku. 

 



6) Když nedosáhnu orgasmu, neotěhotním. 

Pokud by tohle byla pravda, blížilo by se lidstvo hodně rychle ke 

svému zániku. Orgasmu je při pohlavním styku schopno 

dosáhnout pouze velmi málo žen, uvádí se zhruba třetina. 

Zbývající dvě třetiny žen dosáhnou orgasmu buď drážděním 

klitorisu, nebo ho nedosahují vůbec. Ano, spekuluje se sice o 

tom, že ženský orgasmus zvyšuje pravděpodobnost početí, ale 

přímá spojitost nebyla zatím prokázána. 

 

 

A co si počít, když už počneš? 

Pokud máš podezření, že bys mohla být těhotná, udělej si 

těhotenský test (k dispozici na káčku). Nemá smysl dělat ho 

hned po souloži, to, jestli jsi těhotná, se ukáže až v době, kdy 

očekáváš další menstruaci. Nejtypičtějším příznakem 

těhotenství je vynechaná menstruace. Pokud ale 

nemenstruuješ, případně menstruuješ nepravidelně, mohou tě 

na těhotenství upozornit i jiné znaky – např. velmi citlivá prsa, 

nevolnosti, háklivost na různé vůně a pachy, snadné 

zadýchávání, zažívací problémy atd… 

Pokud si uděláš test a je pozitivní, jdi hned za lékařem a domluv 

se s ním na následném postupu. Tvůj gynekolog by měl vědět, 

že užíváš drogy, zvláště v případě, že se rozhodneš dítě si 

nechat. K lékaři by sis měla pospíšit i v případě, že se rozhodneš 

pro interrupci. K tomu se totiž můžeš dobrovolně rozhodnout 

pouze do 12 týdne těhotenství, poté už je interrupce nelegální!  

Adéla z Káčka PT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faccebook a odvrácená strana síly 

 

Jste na sociální síti? My také! Můžete nás sledovat na FB, stačí si 

nás jen vyhledat.  (Prevent99, Jihočeský streetwork Prevent, 

Kontaktní centrum Prevent apod…)  

Na našich stránkách můžete najít fotky pracovníků, informace o 

službě i různý vtípky a věci, o kterých si myslíme, že jsou fajn.   

Při dávání věcí na FB dbáme na bezpečnost. Jak svoji, tak 

zařízení i vás, našich klientů. Bezpečnost je pro nás důležitá.  

Jak na tom jsou vaše fejsbůkový zdi? Když se někdo cizí podívá 

na váš profil, uvidí, co tam píšete? A co to bude? Texty o piku? 

Fotky z pařeb s lajnama na stole? Výzvy k rychlýmu sehnání 

matra nebo komenty o tom, jak je život na drogách pěknej?  - 

Ne, tak to taky myslíte na svou bezpečnost.   

Sociální sítě jsou dneska navštěvovaný víc než náměstí v 

poledne. Neprozrazujte o sobě víc, než kolik byste chtěli, aby 

věděli lidé kolem vás. Nechoďte nazí po náměstí – nevíte, kdo se 

kouká a kam si to stahuje.  

                                                                Martin ze Streetu a Káčka PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Není praní jako praní  

Zdravím všechny čtenáře Street Magazínu. 

Nevím, kolik toho víte o kontaktním centru, ale v tomhle 

článku bych se rád zmínil o možnosti využití hygienického 

servisu a nastínil trochu i pravidla. Z množství služeb, které 

centra nabízejí, bych se rád zmínil o pračce (ale nejen o ní) 

.  

Většina lidí, kteří využívají služeb budějovického 

kontaktního centra, jsou osoby bez domova. Tedy nemají 

prakticky žádné (nejenom) hygienické zázemí. Kontaktní 

centra, jsou většinou vybavena pračkami, které jsou volně 

přístupné klientům. No, i když volně – to není úplná pravda 

.  

Využívání pračky na káčku má svá pravidla. Například 

v káčku v Českých Budějovicích si klient může vyprat jednou 

týdně, kdy se předem písemně „nahlásí“ na určitý den a 

hodinu (př. napíše se na pondělí v 11 hodin – pracovníci na 

něj čekají maximálně o 15 minut déle, potom mu praní 

neumožní). Ptáte se proč? Je to kvůli tomu, že v rozpise za 

ním je již napsaný další klient. Když by tedy nedodržel svůj 

čas příchodu, tak by to ovlivnilo i praní dalších klientů.  

Pokud se tedy rozhodnete prát na káčku, snažte se dodržet 

stanovený čas příchodu a mějte již prádlo u sebe 

nachystané. Na káčku Vám pracovníci prádlo vyperou a 

následně vysuší. Celé to trvá zhruba tři hodiny. Tedy když se 

zapíšete ten den na pračku na první termín, můžete si před 



koncem pracovní doby suché a hlavně čisté prádlo 

vyzvednout.  

Na Budějovickém káčku nemají skladovací prostory, kam by 

Vám prádlo mohli uložit na delší dobu. Proto i uchovávání 

prádla na káčku má svá pravidla. Prádlo Vám nechají v den 

praní a potom maximálně další dva dny po něm. Třetí den 

(po pracovní době) Vám prádlo dají ven k popelnici. Je to 

tady místní pravidlo a všichni ho musí respektovat.  

 

 

 

 

 

 

 

Aby byl název tohoto článku smysluplný, musím se zmínit 

také o praní ve smyslu agresivním (tedy rvaní ). Káčka 

fungují na principu vzájemného respektu a dodržování 

určitých zásad. Nesporně mezi ně patří i dodržování zásad 

slušného chování. Čas od času se však stane, že do prostorů 

centra přijde člověk, ne v příliš dobré náladě, a někdo jiný 

má (v jeho očích) nemístnou poznámku. V tu chvíli se objeví 

spor, který v lepším případě dotyční řeší slovní agresí (řev, 

hrubé výrazy). V tom horším případě již agresí fyzickou 

(proběhne rvačka – praní ). V obou těchto případech, se 

člověk dopouští porušení pravidla v kontaktním centru, a 

tak mu je některá ze služeb odepřena (zpravidla celá). Podle 



toho, jaký prohřešek klient vyvedl, je mu služba odepřena 

na různě dlouho.  

V krajním případě může dostat „STOPku“ až v délce ¼ roku, 

popřípadě i ½ roku. Za drobnější prohřešky dostane klient 

zákaz kratší, nejčastěji jeden týden. 

 

Tak to by byl drobný vhled do pravidel, které na káčku 

v Budějkách platí. 

 

Mějte se, Lukáš KC ČB 

 

 

Omalovánka pro vás:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absces - připomenutí 
 

Jsem studentka 2. ročníku Vyšší odborné školy sociální 

v Prachaticích a nyní vykonávám praxi v káčku v Prachaticích, při 

níž jsem dostala za úkol napsat krátký článek o nějaké zdravotní 

komplikaci uživatelů drog. Vybrala jsem si absces, jelikož se 

často vyskytuje u injekčních uživatelů drog.  

Co to vlastně absces je?  

Jde o ohraničenou infekci způsobenou převážně bakteriemi, 

které žijí na kůži. Tvar má  hlízovitý - kulový či šišatý. Může se 

udělat kdekoliv na těle, nejen v místě vpichu.  

 

 

Jak absces poznáte? 

Rozpoznat absces v zárodku není příliš složité. Obvykle v místě 

vpichu začne kůže červenat a lehce natékat. Později je cítit pod 

kůží bulka, která bývá na omak bolestivá a zvětšuje se. Místo je 

zarudlé, ale jen v okolí abscesu. Proto se o tomto zánětu hovoří 

jako o ohraničeném. 

Jak se zbavit abscesu?  

Pokud přijde klient do káčka včas, pracovníci mohou v počáteční 

fázi použít mast Heparoid a klienta poučí, jak se má chovat dál. 

Pokud je absces blízko kůže, vytvoří se takový komín zakončený 

bílou šešulkou. Když šešulka praskne, komínem vyteče nevábně 

vonící obsah abscesu ven. Někdy je však hlouběji ve tkáni a je 

potřeba vytvořit komín chirurgicky. To znamená, že je tkáň nad 



abscesem odborně naříznuta, aby mohl hnis vytékat. Někdy se 

do říznutého abscesu vkládá drenáž, aby se tkáň neuzavřela 

moc brzy. Pak by se mohl absces obnovit, nebo se změnit ve 

flegmónu - neohraničený zánět nutný léčit antibiotiky! 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se můžete abscesu vyhnout? 

 Nejúčinnější je přestat brát jehlou, nebo aspoň jehlu 

výrazně omezit. (První dávku si nastřelit a pak se dokrmovat 

jinak – cucání, polykání, kouření…) 

 Při užívání jehlou dbát na důslednou hygienu míst v okolí 

vpichu. Tekoucí voda, mýdlo. Nejen například loketní 

jamka, ale celá paže! Mít umyté také obě ruce s vyčištěnými 

a ostříhanými nehty. 

 Před vpichem používat desinfekci. Konzelín je dostačující, 

ale musí se použít správně. To znamená před vpichem. Tím 

se zničí bakterie v bezprostřední blízkosti vpichu.  

Konzelín použitý po vpichu je zbytečný, neboť bakterie si to 

již štrádují napříč organismem. 



 Důsledně filtrovat. Každý nepřefiltrovaný kousek smetí je 

ideálním dopravním prostředkem pro bakterie. Navíc pevná 

částice dokáže cévy poranit. V místech poranění se bakterie 

uchytí mnohem lépe. 

 Nedávat si výplach. Výplachy jsou zoologicku zahradou 

bakterií a prvoků. Těžko hledat v toxi světě něco 

odpornějšího a infekčnějšího!!! 

 Nepoužívat opakovaně stejnou jehlu. Opakované používání 

jehly, včetně té vlastní, zvyšuje riziko vzniku abscesu. Tupá 

jehla dobře rozorá tkáň. Namnožené bakterie ve zbytcích 

krve a vody z předchozího použití se tak dobře ve tkáni 

uchytí! 

Doufám, že Vás můj krátký článek zaujal a něčemu jste se 

přiučili tak jako já. 

Zdroje:  www.edekontaminace.cz a Průvodce zdravotními 

komplikacemi uživatelů drog.   (K nahlédnutí na KC.) 

Aneta z KC PT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrika: Inzerce 

Jihočeský streetvork Prevent 

Zdarma nabízíme informaci: když polykáš kapsli, tak jí 

zapij, ať doputuje tam, kam má. Když se zasekne po cestě, 

nemusí to bejt tak příjemnej zážitek.  

 

Kontaktní centrum Prevent Prachatice 

Za rok 2018 proběhlo již 70 testů na žloutenku typu C,B, 

na HIV a syfilis. Zvyš ten počet a podívej se blíž na obsah 

své krve – hledejme protilátky.  

 

Kontaktní centrum Prevent Strakonice 

Máte použitou stříkačku a nechcete ji mít u sebe ani se 

nedostanete na výměnu? Nezoufejte a nechte ji bezpečně 

ležet v kontejneru, hned vedle našeho automatu. 

(U vchodu do KC)  

 

Kontaktní centrum Prevent České Budějovice 

Připomínáme:  od ledna máme novou otevíračku (Po, St, Pá 9-

17 hodin => KM a sprcha od 11 do 16, Út, Čt 8-16 hodin => 

sprcha 12-15:30 hodin) 

Taky od května máme na poloviční úvazek "novou" kolegyni 

Báru (ta už u nás totiž nějakou dobu brigádničila/čí, proto ty 

uvozovky).   



ZÁVISLOST Z POHLEDU PSYCHOPATOLOGIE 

          Ahoj, jmenuji se Eva, jsem částečně zaměstnána v 
prachatickém káčku a zároveň ještě studuji VŠ v ČB, a jelikož 
právě probíhá zkouškové období, ani mně nezbylo nic jiného, 
než se zase začít namáhavě učit. V letošním semestru jsem si 
zapsala předmět psychopatologie (= nauka o duševních 
chorobách), ve kterém jsem se u zkoušky rozhodla věnovat 
tématu psychoaktivních látek. Při přípravě na zkoušku jsem se 
dozvěděla pár zajímavých informací, o které bych se s Vámi v 
tomto článku ráda podělila.  

   Alkohol, tabák, marihuana, opiáty, stimulanty, kokain, 
taneční drogy, organická rozpouštědla, sedativa i hypnotika. 
Opakující se užívání těchto látek může vést jak k tělesným, tak 
duševním potížím. U negativních tělesných důsledků jde 
především o poškození ledvin, jater nebo trávícího systému, 
kdežto u psychických důsledků může dojít ke vzniku depresivní 
symptomiky, která může celé užívání látek tzv. "zacyklit". Pro 
představu u člověka užívajícího alkohol můžeme často slyšet 
větu: "Mám depresi, protože piji, a piji, protože mám depresi".  

   

 

 

 Zajímavostí je, že závislost je v určitém 
slova smyslu přirozenou tendencí každého člověka. Už malé dítě 
má tzv. obslužně-existenční typ závislosti - je závislé na tom, aby 
od matky přijímalo živiny, vodu, minerály, ale má i potřebu 
přijetí a ocenění. Bez těchto aspektů se dítě špatně vyvíjí, 
degeneruje nebo umírá. 



   Určitou tendenci k závislosti ale můžeme sledovat během 
celého lidského života. To je způsobeno tím, že v každém 
mozku je obsažen tzv. mozkový dopaminový systém odměn. 
Cílem tohoto systému je dosahování radosti, slasti, uspokojení. 
Zjednodušeně se dopaminový systém odměn řídí heslem: "Chci, 
chci znovu, chci více." Každý člověk si tedy nese ve svém mozku 
dispozici ke vzniku závislosti, jde jen o to, kdy člověk v reálných 
životních situacích tento "připravený terén a jeho výsledný efekt 
objeví", respektive kdy začne drogu vědomě vyhledávat.  

   Jedna část lidí je aktivním tvůrcem závislosti (vazby k droze si 
sami vyrobili), druhá část závislostní vazby naopak přijímá 
(nechá je do sebe jako vyrobené vložit). Avšak dalšími faktory 
ovlivňující vznik závislosti jsou například vrozená vášnivost 
jedince, vrozená touha po riziku, vrozená akceschopnost, ale 
také potřeba přijetí a ocenění jak od autorit, tak vrstevníků. 

   Psaní tohoto článku mě alespoň vytrhlo z nynějšího koloběhu 
učení, tak snad i Vy si na něm najdete nějaké obohacení a třeba 
kladný přínos do Vašeho života. 

S pozdravem Eva :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Když doma není bezpečno 

Domácí násilí 

Ještě jednou mi… a jdu! 

A šla. 

 

Azylový dům 

Máme tu noční klid 

a zahradu, kde si můžou děti hrát. 

                                                                                                        - ZAM- 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bílý kruh bezpečí 

 

 

 

Bezplatné právní rady: 
tel.: 222 582 932 

mobil: 736 760 701 

E-mail: ppano@asociace.org 

 

Institut vykázání 

Ještě jednou mě… a pudeš! 

A šel. 

A nesměl se vrátit. 

 

Modrá linka – NEJEN pro děti a mládež! 

TELEFON            MOBIL           E-MAIL                      = Denně  od 9.00 do 21.00  

549241010    608/902410   help@modralinka.cz 

 

 

 

Linka bezpečí (nonstop) 

Zdarma pro děti, mládež 

a studující  do 26let 

      116 111 

mailto:ppano@asociace.org


Nechte svůj hlas znít!!! 

                           Slyšeli jste už o Anketě spokojenosti? 

                     Je k dispozici na jakémkoliv KC a má ji u sebe  

každý street.  Je to dotazník, který můžete vyplnit (i anonymně) a 

napsat do něj jakékoliv přání, které máte ohledně služby, kterou vám 

KC nebo terén nabízí.  

Chybí vám něco v materiálu? Ve službách? Chtěli byste změnu pracovní 

doby nebo jakoukoli jinou změnu? Nebo jen vyjádřit spokojenost s tím, 

jak to teď je?   -  Anketka spokojenosti je tu právě pro vás!  

Každý podnět bereme vážně. Nejde zařídit vše, ale co můžeme změnit 

s vaší pomocí, změníme tak, aby byly naše služby užitečné.  

               Pomozte nám měnit budoucnost.   

Martin z Terénu a KC v PT 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bezpečné návody 

Zkoušeli jste už někdy abstinovat? Pokud ano, jaké to bylo? 

Přinášíme vám krátké shrnutí od pana Nešpora, který píše o 

tom, jak zůstat střízlivý od alkoholu. Řada věcí platí i o 

střízlivosti jako takové.   

 

Zůstat střízlivý od alkoholu: 11 oblastí 

MUDr. Karel Nešpor, CSc. 

 

Motto: 

– „Střízlivost je sexy!“ (Muž zralého věku na základě vlastní zkušenosti) 

– Bez pití život v každém ohledu jest krásnější. Člověk nepijící, který má 

svěží všechny své smysle, uvidí tolik krásného v životě, společnosti, ve 

své práci, o čem se mu ani nezdálo…“ (T. G. Masaryk, jedná se o jeho 

osobní zkušenost, on sám přibližně od čtyřiceti po celý další život od 

alkoholu abstinoval.) 

 

Kdy nespoléhat na svépomoc, ale volat nebo vyhledat lékaře?  

– Při těžkém odvykacím stavu s třesem nebo epileptickým záchvatem. 

– U těžké deprese, při halucinacích, pocitech pronásledování atd. 

– Jestliže došlo vlivem alkoholu ke zhoršení vážnější nemoci. 

– Po úrazu, zejména po úrazu hlavy. 

– Jestliže máte pochybnosti, zda lékaře vyhledat nebo ne, raději ho 

vyhledejte. 

Proč je pro lidi, kteří mají problém s alkoholem vhodné abstinovat 

od alkoholu, drog i hazardu? 

– Předejde se bažení po alkoholu a usnadní to sebeovládání. 

– Předejde se vzniku jiné návykové nemoci. 



– Člověk si ušetří zbytečné problémy.  

– Přináší to zdravotní výhody. 

Životní styl 

– Vyhýbejte se rizikové společnosti a alkoholovým prostředím.  

– Ve výhodě je ten, kdo má domácnost bez alkoholu („suchý domov“). 

– Pijte dost vody a vodu mějte stále při sobě. Je to osvědčený způsob, jak 

zvládnout bažení po alkoholu. 

– Pravidelně jezte, zejména pamatujte na snídani. 

– Přiměřeně spěte, zlepší se tak sebeovládání i rozumové schopnosti. 

Jak posilovat motivaci ke střízlivosti? 

– Pomáhá připomínat si problémy a utrpení, které působil alkohol. 

– Lze si také uvědomovat výhody střízlivosti (lepší zdraví, vztahy, práce, 

finance, zájmy, prestiž atd.). 

– Důvody ke střízlivosti lze nacházet kdekoliv. Motivem mohou být jak 

problémy (za střízliva se lépe zvládnou), tak i úspěchy střízlivého života. 

– Motivací ke střízlivosti bývají i ohledy vůči okolí. Zneužívání alkoholu 

škodí i druhým lidem a podporuje alkoholový průmysl. Střízlivost přináší 

výhody vám i okolí a na navíc tak dáváte dobrý příklad druhým lidem. 

Jak zvládat stres 

Pomáhají např. rozumná tělesná aktivita, dobrá organizace času, klidné 

dýchání do břicha, úsměv a smích a relaxační techniky (volně na 

www.drnespor.eu). Tyto postupy mírní i silné emoce a bažení. 

Uvědomování 

Uvědomujte si, kde a za jakých okolností se vám dobře abstinuje a kde 

ne. Dobré okolnosti a duševní stavy vyhledávejte, rizikovým se vyhněte. 

To se týká i sdělovacích prostředků (televizních reklamy na alkohol, 

stresující programy atd.). 

Spojenci 

– Příbuzné a spolupracovníky je správné informovat o svém rozhodnutí 

abstinovat. 

– Pomáhá společnost lidí, kteří o vaší střízlivosti vědí a podporují ji.  



– Užitečným spojencem je organizace Anonymní alkoholici 

(www.anonymnialkoholici.cz). (Existují i anonymní narkomani - pozn. 

redakce) 

– Ke spojencům patří i profesionální terapeuti, lékaři, linky telefonické 

pomoci (např. 284 016 666) atd. 

Léky 

Léky mírnící bažení nemají žádný nebo jen nepatrný účinek, daleko lepší 

je pravidelně chodit na setkání Anonymních alkoholiků a využívat další 

formy psychoterapie.  

Kombinujte! 

Kombinovaní většího počtu z uvedených postupů usnadňuje střízlivost. 

Plánování střízlivosti 

Následující schéma je orientační. Jednotlivá stadia mohou zabrat častěji i 

více času. 

– První rok je třeba se soustředit hlavně na udržení střízlivosti. Ostatními 

záležitostmi se je lépe zabývat jen v nejnutnější míře. 

– Druhý střízlivý rok se lze zaměřit i na zvládání nahromaděných 

problémů. Mozek se zotavil a pracuje efektivněji. 

– Třetí střízlivý rok je možné navíc rozvíjet svá nadání a objevovat další 

dobré možnosti. 

– Zároveň se doporučuje abstinovat den po dni. Anonymní alkoholici ráno 

požádají o střízlivost pro tento den a večer za střízlivý den poděkují. 

Opatřete si další informace. 

– Kniha „Zůstat střízlivý“ je snad ještě v prodeji, a navíc je její rukopis 

volně ke stažení z adresy www.drnespor.eu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem obrázků je Honza z Vodňan – děkujeme.  



Co děláte proto, abyste se při práci cítila 

bezpečněji? 

Streeti se na tuto otázku zeptali tří žen „na trase“. Zkuste si sami představit, že 

celé hodiny stojíte sami někde u cesty a čekáte, až vám někdo zastaví. Některé 

z nich už znáte, ale často přijede někdo nový. Otevře dveře a čeká, že k němu 

nasednete do auta. Když odmítnete, jste bez výdělku. Cítili byste se bezpečně? 

S ochranou proti násilnickým zákazníkům pomoci bohužel nedokážeme, 

co však můžeme dělat, a taky to děláme, je rozdávání kondomů, info o 

bezpečném sexu a zprostředkování testů na infekční nemoci (žloutenka 

typu B a C, syfilis, HIV). Bezpečný sex. „Na trase“ mezi Strážným a Vimperkem 

nás můžete potkat každou středu mezi 14 a 16 h, poté přejíždíme do Vimperka, 

kde jsme do 18 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Základem je poslouchat svou intuici. Párkrát se spálíte, a pak už přesně víte, 

s kým na kšeft jít a koho rovnou poslat pryč, i kdybyste měla zůstat bez koruny. A 

pak s nima také nejezdím nikam daleko, jestli mě má vyhodit z auta nahou a bez 

peněz, ať to mám co nejblíž. “ 

 „Pamatuju si značky aut a jezdím s nima tam, kde to znám a kde vím, že můžu 

utýct, kdyby náhodou něco. A pak, po těch letech tady už taky máte nějakou 

intuici a většinou víte – i když se samozřejmě můžete seknout. “ 

„Já se tu necítím bezpečně. Někdo vám zastaví, může se tvářit, jak chce, ale 

nevíte nikdy. Jezdím s klienty na svá místa a ne na jejich místa, to je základ.“ 

A co děláte pro svou bezpečnost v práci vy?                                              Markéta ze streetu 



Tento i jiné časopisy najdete na stránce www.edekontaminace.cz – v sekci knihovna.  

Další užitečné odkazy v JČ: 

 

 

JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT: 723 527 512  (České Budějovice) - street@prevent99.cz 

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT - 725 708 078 - ap@prevent99.cz 

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT - 387 730 459 - sc@prevent99.cz 

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE - 387 201 738 - kccb@prevent99.cz 

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE - 388 310 147 - kcpt@prevent99.cz 

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE - 383 322 357 - kcst@prevent99.cz 

 

 

 

Kontaktní centrum Arkáda - 775 588 533 -  kacko@arkada-pisek.cz   - Písek 

 

 

 

Streetwork -  736 634 126 - kcentrum@icmck.cz  - Český Krumlov 

 

 

 

Terénní program - 775 567 704 - tpmeta@centrum.cz   - Jindřichův Hradec 

 

 

 

Kontaktní centrum - 381 255 999 - auritus@auritus.cz    - Tábor 

 

 

 



Znáte různé seznamy věcí, které člověk chce stihnout do 20? 30? 35? 40? …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


