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Bílá kobra 

                            - Báseň z internetu stažená, upravená a na titulní stránku vložená. -  

 

Uštknuta bílou kobrou 

co svou ostrou jehlou 

vstříkla do mě silný jed, 
který v mozku účinkuje hned. 

 

Hledám místo, kde ví jak na bílé kobry, 

aby bylo všechno zase dobrý. 
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Slovo úvodem 

 

Vážení čtenáři,  

 

dostáváte do rukou 40. díl SM. V tomto vydání se koukneme na 
nelátkovou závislost, protože nejen drogy se můžou zažrat člověku 
pod kůži.  

Pro konzervativní čtenáře samozřejmě nezapomeneme zmínit ani 
návykové látky (Piko) ani tolik neoblíbené téma stíhy.  A nemohou 

chybět oblíbené komiksy a střípky z našich služeb.  

Přejeme pěkný podzim, opatrujte se 

 

Redakce SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku Liška Bystrouška, když  
brigádně pracovala ve streetu. 
Poznáte v jakém městě? 
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Smrt žije v každém z nás aneb zpráva o rituálu 

 

Pracovníci Kontaktních center PREVENT Prachatice a Strakonice se 

symbolickým vypuštěním vodního lampionu rozloučili s klienty, kteří  

během několika posledních let zemřeli.  

 

Při práci se závislostmi se s tématem smrti a umírání setkáváme 

celkem pravidelně. Díky životnímu stylu klientů se řada z nich 

každodenně pohybuje na samé hranici života a smrti. Často nás 

překvapuje, jakou zátěž dokáže lidské tělo po určitou dobu snášet… 

 

Kolem užívání drog se stále vyskytuje řada mýtů a stereotypů – 

nejčastěji slýcháme, že si „za to mohou sami“ a drogové služby je v 

jejich počínání ještě podporují. Ale tak jednoduché to není. Pro řadu z 

našich klientů je užívání návykových látek určitou „životní strategií“, 

kterou reagují na situace, které v jejich životě nějakým způsobem 

nefungují. Bohužel tato „strategie“ přináší řadu negativních důsledků 

(vliv na zdravotní a psychický stav uživatelů i jejich okolí, život na 

hraně zákona, sociální izolace atp.).  Není proto náhoda, že častými 

tématy našich rozhovorů s klienty jsou zničená důvěra a samota. 
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Z druhé strany se díky našim kontaktům s klienty dozvídáme i o 

světlejších stránkách jejich životů. Řada z nich byla a je velmi 

talentovaných – od hudebníků, výtvarníků a jiných umělců až ke 

sportovcům, kteří často dosahovali solidních výsledků. Pomáhá nám 

to nacházet i jinou identitu klientů, než jen tu „feťáckou“. Někdy se 

díky tomu daří motivovat i samotné klienty až směrem k abstinenci. A 

u těch, u kterých je smrt rychlejší, než abstinence, nám v mysli 

zbydou alespoň obrazy lidí, jejichž lepší stránka byla ukryta za mlhou 

drogové kariéry. 

 

Vypuštěním vodního lampionu, spojeného s našimi vzpomínkami na 

zesnulé uživatele našich služeb, chceme vytvořit opakující se rituál. 

Ten nám umožní pravidelně si připomínat všechny zesnulé, které 

bychom během běžného provozu našich zařízení jen obtížně uctili. 

Tímto rituálem jsme chtěli říct prosté: Vzpomínáme. 

                                                 Tým Káčka ve Strakonicích a v Prachaticích
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Shopaholismus aneb závislost na nakupování 
 

Dá se říci, že lze být závislým úplně na čemkoli. Toto číslo se dotýká 
tématu nelátkových závislostí, a tím bez pochyb „chorobné“ 
nakupování je. I když pokud se nad tím zamyslíme, tak i člověk, který 
přehnaně rád nakupuje, může být na látce jako takové závislý. Tím 
mám na mysli ty lidi, kteří milují nakupování oblečení a nemohou bez 
něho fungovat. Pokud si každý z čtenářů sáhne do svědomí najde jistě 
minimálně jednu věc, bez které nemůže být, že ano?   

Ale co s takovou závislostí dělat? Dá se z ní léčit? Nejsem sice v této 
oblasti odborníkem, ale mohu čtenářům poradit, co pomáhá mně.  

Každý jistě má nějaký měsíční příjem a rádi si děláme radost. Dříve 
než si však radost uděláme, musíme vzít v potaz, na co všechno každý 
měsíc peníze potřebujeme. Myslím si, že dobrou strategií je rozdělit si 
svůj příjem na několik částí (hromádek). Nejdůležitější je zaplatit 
měsíční poplatky (bydlení a věci s tím spojené), potom jídlo (a pití  ) 

a pokud Vám něco zbyde, tak si to v ideálním případě uložte „na horší 
časy“. Pokud to takhle budete praktikovat několik měsíců, zjistíte, že 
jste si svým snažením našetřili větší částku a můžete si klidně za ní 
udělat radost tím, že si koupíte třeba něco na sebe .  

Mějte se fajn, Lukáš z Budějovickýho káčka 
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BALENÍ  JE PO 

10 A 100 KUSECH 

A TAKÉ U NÁS NAJDETE 

I 3 VELIKOSTI 

NASAZOVAČEK 

       NOVINKY VE VÝMĚN  Ě
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACHATICKÉ  A 

STRAKONICKÉ KÁČO 

LETOS ROZŠÍŘILO 

SVOU NABÍDKU HR 

MATERIÁLU 

  NOVĚ  MÁME 

3 VELIKOSTI 

FILTRŮ 

MALÉ FILTRY 

Cca 3 mm 

VĚTŠÍ FILTRY 

Cca 4 mm MAXI FILTRY 

Cca 5,5 mm 

ROZDÍLNÉ JSOU V TLOUŠŤCE A 

DÉLCE 

ŠEDIVÁ 0,4 x 13 mm 

ORANŽOVÁ 0,5 x 16 mm 

MODRÁ 0,6 x 30 mm 

DLOUHÉ JEHLY JSOU VHODNÉ PŘEDEVŠÍM PRO APLIKACI DO SVALU NEBO DO 

ŽIL, KTERÉ JSOU „SCHOVÁNY“ HLOUBŠ POD KŮŽÍ. K TĚMTO NASAZOVAČKÁM 
STANDARTNĚ NABÍZÍME TĚLA JEHEL O VELIKOSTI 2 ml a 3 ml. 

FILTROVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ HLAVNĚ Z DŮVODU ZBAVENÍ DROGY OD 
NEROZPUSTNÝCH NEČISTOT, KTERÉ BY PAK MOHLY UCPAT JEHLU. 
V PŘÍPADĚ, ŽE SE PEVNÁ ČÁST DOSTANE DO TĚLA, TAK BY MOHLA 
NADĚLAT TAKÉ PĚKNOU PASEKU (ZÁNĚT, HOREČKA, PÁLENÍ…). 

Pavla z Káčka v Prachaticích a Strakonicích 
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Není závislost jako závislost 

O tom, že závislost nevzniká pouze na látkách, které samy o sobě 
svým složením vznik závislosti podporují, ale i na určitém typu 
chování, není potřeba nějak rozsáhle informovat. Všichni kolem sebe 
máme někoho, kdo si „ujíždí“ na hraní automatů, pokeru, na 
přejídání (bulimie) nebo naopak hladovění (anorexie), každý z nás už 
se potkal s člověkem závislým na práci (workoholik) a v tajných 
přáních většiny z nás se někdy vyskytla osoba opačného pohlaví 
závislá na sexu (hypersexualita).  

Známe také závislosti, které na sebe člověk prozradí na první pohled  

– jedná se zejména o různé úpravy těla (piercing, tetování, plastické 
operace). Piercingový rekordman, Němec Rolf, má na svém těle 453 
ozdob. Nejvíce tetováný muž na světě, Novozélanďan Lucky, má 
potetovaný kompletně celý povrch těla – celkem strávil pod tetovací 
jehlou 1150 hodin! Další vášně, které na první pohled nelze příliš 
přehlédnout, jsou závislost na opalování – tanorexie a závislost na 
trhání vlasů a chlupů – trichotillománie.  

Existuje však řada dalších, ojedinělých a velmi bizarních závislostí. Tak 

například padesátnice Margaret je závislá na včelích bodnutích do 
oblasti zadku a boků – dopřává si jich až 100 týdně. Prý si takto 
zlepšuje sexuální život. Ačkoliv je včelí jed v malém množství léčivý, v 
takovémto množství už tělu rozhodně neprospívá. Stejně tak jsou 
nebezpečné další závislosti, často spočívající v konzumaci 
nejrůznějších věcí – např. je známý příklad muže, který dosud snědl 
více než 100 skleniček a 250 žárovek, ženy, která je závislá na 
olizování své kočky a polykání jejích chlupů, nebo ženy, která nechává 
svým trávicím traktem projít každý týden 4-5 rolí toaletního papíru.  
Poměrně často se – zvláště mezi duševně nemocnými a mentálně 



8 

 

 

 

 

 

postiženými – vyskytuje geofágie – pojídání hlíny. A například o tom, 
že v Americe se nešňupe jen kokain, ví své Jaye – více než 16 let je 
závislý na šňupání dětského pudru.  

Ne všechny závislosti jsou vyloženě škodlivé. Mají spíše sociální 
dopad, závislý je považován za podivína nebo blázna. Mezi taková 
onemocnění patří např. Diogenův syndrom, chorobné hromadění 
věcí. Lidé postižení tímto syndromem mají potřebu shromažďovat 
nejrůznější věci, které často hledají na smetištích, v popelnicích apod. 
Další v podstatě neškodnou, zato velmi prapodivnou závislostí trpí 
Lacey, která nedá ani ránu bez hlavy své panenky Sussie Q – je totiž 
závislá na přičichávání si k ní a otírání si ji o obličej. A to i v situacích 
dosti nevhodných – mezi lidmi, v práci, na záchodě a dokonce i při 
sexu. 

Našla by se ještě celá řada závislostí, na které už však nezbývá v 
tomto časopise místo. A je to možná dobře, obávám se totiž, že by 
pokračování tohoto článku mohlo vést u čtenářů k další, poměrně 
rozšířené, závislosti – závislosti na čtení. 

                                                                       Adéla z káčka v Prachaticích 
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PERSONÁLNÍ ZMĚNY ZA ROK 2017 

Drazí klienti,  

rok se s rokem sešel, opět se nám blíží konec dalšího roku a 
očekáváme rok nový. Proto bych Vás ráda seznámila s personálními 
změnami, kterými naše centra letos prošla či ještě projdou.  

 

Kontaktní centrum České Budějovice 

V tomto roce z Kontaktního centra v Českých Budějovicích odešly dvě 
pracovnice, Martina a Míša. Obě tyto pracovnice zamířily do jiného 
centra Preventu, a to do doléčovacího centra. Můžete je tedy potkat 
v případě, že byste měli po léčbě (např. v Červeňáku) a chtěli 
pokračovat v doléčování.  

Naopak posilou tohoto centra se stala Veronika a Eva. Verču můžete 

znát už jako občasnou posilu kontaktního centra, kdy zde pracovala 
jako brigádnice. Eva přišla do tohoto centra z Kontaktního centra 
Strakonice a Kontaktního centra Prachatice, v oboru už nějaký ten 
pátek je, takže je to zkušená pracovnice. 

V kontaktním centru v Českých Budějovicích tak můžete nyní potkat 
Martinu (vedoucí), Lukáše, Terku, Verču a Evču. 

Kontaktní centrum Strakonice a Kontaktní centrum Prachatice 

Do Kontaktního centra Strakonice přišla nová pracovnice Zuzka, do 
Kontaktního centra Prachatice přišel Marek. Oba jsou to sympatičtí 
pracovníci, kteří se zajímají o příběhy klientů. 
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V káčku ve Strakonicích můžete potkat Dana (vedoucí), Páju, Monču 

a Zuzku. 

V káčku v Prachaticích můžete potkat Dana (vedoucí), Páju, Martina, 
Adélu a Marka. 

 

Jihočeský streetwork Prevent 

Z Jihočeského streetworku odešla na jaře dlouholetá pracovnice 
Janča. Odešla z důvodu těhotenství a my jí přejeme, aby se jí na 
mateřské dařilo. To, zda se po mateřské vrátí, se uvidí. Další 
pracovnicí, která v říjnu opustila toto centrum, je Peťa, která se 
rozhodla procestovat Jižní Ameriku. Od prosince tady nebudu ani já, 
Adéla, stěhuji se z Českých Budějovic a nemohu zde nadále pracovat. 
Děkuji moc za příležitost zde pracovat, děkuji svým kolegům  
za ochotu, pomoc a spolupráci, děkuji i Vám, klientům naší služby,  
za dobu s Vámi strávenou. Budete mi chybět! 

 

Naopak můžete teď na ulicích potkat nové pracovníky, a to Evu  
a Dana. Evu budete potkávat v těchto lokalitách: Českobudějovicko, 
Vimpersko, Trhovosvinensko. Dana v lokalitách Českobudějovicko, 
Týn nad Vltavou a Táborsko. 

 

V Jihočeském streetworku tedy od prosince můžete potkat Kamila 
(vedoucí), Markét, Tomáše, Martina, Jirku, Jakuba, Evu a Dana. 

  

                                                             Adél, Jihočeský streetwork Prevent 
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Vztahoví upíři 
          Dnešní doba si žádá velké nároky, ať už po fyzické, tak po 
psychické stránce. Což má za následek, že jsme často ve zbytečném 
stresu, jsme náladoví a celkově emočně nevyrovnaní. Kvůli tomu se 

může stát, že někdy, leč nevědomky, ovlivní naše negativní vnitřní 
rozložení lidi kolem nás. Tedy přesněji řečeno, v tomto případě 
přenášíme náš vnitřní neklid na lidi, kterých se to vůbec netýká, a tím 
je vyvádíme z vlastní rovnováhy. Dle mého názoru má tendenci 
takového chování jednou za čas každý, ovšem co když se potkáme s 
člověkem, který nás emočně vysává většinu společného času? 

          Takový vztahový upír nás může vysávat jak úmyslně, tak 
neúmyslně, každopádně je jen na nás, zda se tzv. vysávání sami 
podvolíme.  

      Lidé, kteří se snaží úmyslně vysát naši energii, rozpoznáme 
například tak, že nás chtějí vyprovokovat a následně rozhodit. Tito 
lidé si často vybírají psychicky slabší jedince, u kterých nejdříve 
vyvolají hněv, který je doprovázen samozřejmě značnou dávkou 

energie, což takovým vztahovým upírům hraje do karet. Takový typ 
lidí čerpá energii ze strachu a pocitu podřízenosti druhých lidí. 
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 Naprostý opakem je neúmyslné vysávání energie. Pro představu je 
vhodným příkladem matka, která je velmi emočně připoutána ke 
svému dítěti, třeba z důvodu rozvodu, a předává na dítě velké 

množství energie, čímž zabraňuje vzájemnému oddělení se. 

         V dnešní spleti vztahů je opravdu těžké najít člověka, který nás 
bude jak nabíjet pozitivní energií, tak motivovat. Je kolem nás 
spousta falešných lidí, kteří se těší z cizího neštěstí a zároveň z něj i 
těží. Proto buďme vnímaví vůči svému okolí, hlavně lidem v něm, a 
neplýtvejme svou energii na ty, kteří si to ani v nejmenším nezaslouží. 

                                                                                                          Eva – stážistka z Káčka v PT 
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Byli tam démoni, řekl obžalovaný  
„Přišel jsem tam v tom stavu, kdy mi bylo špatně, jinak jsem vnímal, 
měl jsem přeludy…,“ vzpomínal Š. „O něčem jsme se bavili. Mám 
pocit, že (poškozený) měl v ruce amulet a já jsem se ho dotknul. Řekl 
mi něco jako, jestli to chceš, tak to udělej, zůstaneš tu sám. 
Najednou tam kluci nebyli, byly tam halucinace ve formě démonů,“ 
pokračoval. Přestal se prý v tu chvíli ovládat, měl černo před očima a 
neví, co se stalo. 

Svému známému podle obžaloby během útoku probodl lýtko a pak se 
vrhl na zbylé dva muže. Jednomu zasadil deset ran 

jedenácticentimetrovým nožem, přičemž mu přeťal vřetenní tepnu, 
žílu i nerv. Muž přežil. Druhý dostal jedenáct ran, Š. mu mimo jiné 

zasáhl plíci a levou srdeční komoru. Po převozu do vinohradské 
nemocnice zemřel. 

Jeho bratr u soudu popisoval, že když Š. přišel, tak se chvíli bavili, 
mluvil o práci.  Pak se najednou na mladíky vrhl. „Pamatuju si, jak 

jsem šel z pokoje do kouta, šel na mě,“ uvedl. Proti útoku se kryl 
rukama, po chvíli se obžalovaný zaměřil na jeho bratra… 

Pak pokračoval ve vyprávění: „Chytil jsem ho do kravaty, zakousl se 

mi do předloktí. Brácha zpod něj nějak vylezl.“ Prý dal Š. asi tři rány 
pěstí a zatlačoval mu oči. Po několika minutách se bratrům podařilo 
utéct na ulici, kde se dozvonili na sousedku, která zavolala záchranku. 

Š. se mezitím probral na chodbě a netušil, co se stalo. Podle svých 
slov vyšel ven, přelezl branku, nastoupil do svého auta a pak se         

                        probral až v nemocnici. Sám se během svého útoku   
                        pořezal na rukou a stehně. 
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Šestadvacetiletý obžalovaný Š. uvedl, že od konce základní školy 
kouřil marihuanu a asi šest let bral pervitin. Kvůli němu se i léčil 

v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích, protože už jednou měl 
z této drogy „menší halucinaci“. „Zkolaboval jsem před barákem, 
vyskočil na mě kozel ze země a probral jsem se až v nemocnici,“ řekl 
k události Š.                            zdroj: www.novinky.cz 

Stalo se v březnu 2017. V lednu 2018 rozhodne soud o trestu pro Š. 

 

Nepřítel, který neexistuje – stíha – toxická psychóza 

Pocit  pronásledovaní. Ohrožení. Vztahovačnost. Všichni se spikli.  

Přátelé pomlouvají. Úzkost. Výskyt nadpřirozených, např. 
telepatických a telekinetických, vlastností.  Kontakty s mimozemšťany. 

Útoky tajných agentů… 

Léčba: Toxická psychóza obvykle sama odeznívá (zejména pokud si 
člověk dal víc, než měl) během několika dní. (Nutný odpočinek a 
nekrmení stíhy dalšíma drogama.) V případě závažnějšího průběhu je 
nutná hospitalizace na specializovaném psychiatrickém pracovišti! 

Důležitá je také pomoc psychologa a psychoterapeutická podpora.  

Častí spouštěči: drogy – bacha na větší dávky (pervitin, kokain, 
halucinogeny, konopí…), únava a nedostatek spánku, braní i přes 
psychické potíže a ignorování náznaků, že není všechno v pořádku 
(drobné zrakové, sluchové, čichové… halucinace apod…). 

Chceš vědět víc? Zeptej se streetů nebo na káčku.        Martin (street,KC PT) 
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Bezpečné hraní 
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Poradna pro nelátkové závislosti 
Dosavadní zkušenost s poradnou - tj. chodí lidé?  

Poradnu jsme otevřeli před rokem a půl a její provoz i otevření nám 
skutečně přineslo spoustu zkušeností. Ze začátku samozřejmě lidé 
nechodili, museli jsme se snažit udělat si reklamu ve službách, chodit 
s letákama, zaměřit se na potenciální klienty. Problém byl v tom, že 

vlastně nikdo nevěděl, jak přesně ta cílová skupina lidí vypadá, 
v republice s tím byly jen malé zkušenosti. Gambling se do té doby 
léčil převážně v léčebnách (pobytových službách) a klienti byli ve 
většině případů zároveň uživatelé jiných drog. Postupně ale lidé 
chodit začali a dnes chodí hodně lidí. Pro ilustraci: v minulém roce 
jsme měli přes dvacet klientů, v letošním zatím přes devadesát. 

 

S čím nejčastěji lidé přicházejí?  

Ta cílová skupina je široká. Asi bych klienty nejdřív rozdělil na hráče a 
jejich blízké. Oproti jiným službám, které pracují se závislými, je totiž 
počet blízkých, kteří si chodí pro radu, enormní. Je to všeobecný 
trend, podle posledních výzkumů chodí do těchto poraden 48 % 

blízkých. U nás je to trochu méně, tedy cca 40 %. Druhá část jsou pak 

samotní hráči. Ty bych ještě rozdělil na hráče (takový klasický 
gambling - automaty, ruleta), sázkaře a hráče na PC. Nejvíc je 
kupodivu sázkařů. Vlastně jsem se tomu divil dříve, teď už mi to tak 
divné nepřijde. Propagace sázkových kanceláří v médiích je obrovská 
a online sázky obrovským způsobem zjednodušily hazard. Takže by se 
dalo říct, že takovým naším typickým klientem je sázkař, okolo 35 let, 
sportovec, s dluhy z hazardu okolo 800 tisíc. Nejčastěji přichází právě 
s manželkou a pracujeme s nimi dohromady. Nejmenší skupinou 
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klientů jsou pak hráči na PC, nejčastěji jde o mladé kluky, kteří přijdou 
s maminkou, často je posílá sociálka. Tím impulzem je v první řadě to, 
že nezvládají školu, pak se projeví problémy doma.  

 

Může tam přijít člověk, který aktuálně užívá drogy?  

Primárně ne, jsme poradna, která je určená pro "čisté" hráče a jejich 
rodiny. Samozřejmě někdy zjistíme v průběhu léčby, že klient třeba 
užívá alkohol nebo jiné drogy nadmíru, víc než uvedl na začátku. A že 
jsou třeba i částečným spouštěčem hraní. V těchto případech pak 
dáváme klientovi na výběr, zda chce přejít do poradny pro látkové 
závislosti, nebo zůstat u nás. Většinou zůstanou. Samozřejmě víme o 
tom, že existuje řada hráčů, kteří zároveň rizikově užívají pervitin 
nebo alkohol, ale u nich je to "pořadí" většinou naopak - nejdřív 
alkohol nebo perník a pak se hraje. Jinak se ale beden nedotknou, což 
potvrzuje i naše zkušenost, že pokud "odstraníme látkovou 
závislost", zmizí i hraní. V principu je ale volba vždy na klientovi, co 
vidí jako hlavní problém.  
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Dosavadní zkušenost - tj. jakou máte zkušenost u vás v poradně s 
klienty, kteří zároveň užívají OPL? 

Tu zkušenost jsem převážně popsal v předchozí otázce. Abych byl 
konkrétní, tak musím říct, že to málo klientů, u kterých následně 
zjistíme rizikové užívání nějakých OPL, jsou nejčastěji alkoholici a dali 

by se spočítat na prstech jedné ruky. Po tom, co se rozhodnou 

pokračovat v léčbě u nás, se zaměříme na alkohol, a pokud ho ten 

klient dokáže vypustit nebo omezit, tak končí i hraní. Pro nás ale ne, 
pracujeme na tom dále, "za střízliva". Samozřejmě to nejde tak 
hladce, jak říkám. Pamatuji si také na dva klienty, kteří přiznali užití 
pervitinu a marihuany, ale jejich hlavním problémem byl skutečně 
hazard. 

Jirka – poradna pro nelátkové závislosti 
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Piko nezpůsobuje fyzickou závislost jako heroin, ale psychickou. U 
psychické závislosti se člověk bez drogy cítí nemožný, unavený, nudný, 
vybitý - jak kdo. Ale je to jen pocit, který ho vlastně žene si drogu sehnat.  

Ta psychická závislost se nesmí podceňovat. Každý si říká, že to jen zkusí a 
nemůže se mu nic stát. Pravda je, že pokud se mu rovnou při tom prvním 
vyzkoušení nepodaří zažít peklo, pak to jistě dříve nebo později zkusí 
znovu a do psychické závislosti se dostane. Stane se to opravdu skoro 
každému, nezvládne to nikdo. Potom přichází vždy období, kdy člověk 
"frčí".  

V praxi to vypadá tak, že si piko dává nejprve občas při různých vhodných 
příležitostech. Sám sobě přitom tvrdí, že má všechno pod kontrolou. Snaží 
se to obvykle tvrdit i svým známým, kteří jsou do situace zasvěceni. Pokud 
tito známí sami v piku nefrčí, pak mu samozřejmě nevěří a obvykle se mu 
snaží vysvětlit, že to s ním jde z kopce. Dotyčný ovšem má důvěru sám v 
sebe a nedá si poradit, protože podle něj je vše pod kontrolou. Dříve nebo 

později dochází k odcizení od bývalých přátel a člověk si nachází přátele 
nové. Ti jsou v piku stejně angažováni, a tak mají hodně společných zájmů. 
Na první pohled se může zdát (a to někdy i velmi dlouhou dobu), že noví 
známí jsou lepší než ti staří. Jsou cool, upřímní, žijí naplno a nebojí se 
života si užívat. Po nějaké době však pravda stejně vyjde na povrch. 
Přichází zjištění, že nové přátele vlastně vůbec nezajímá jiný člověk, ale 
jenom právě piko. K takovému poznání dochází nejčastěji ve chvílích, kdy 

není dost drogy pro všechny a nejlepší přítel vysmahne všechno. Potom je 
moc dobré mít možnost vrátit se ke starým známým, kteří si sice budou 
nějakou dobu dělat legraci, ale nakonec se ukážou jako opravdoví přátelé. 
Ani pak ale není vyhráno. 

_________________  
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Proč je to tak je  

Ono to vlastně ani tak složité není. Když si člověk vezme piko poprvé, 
překračuje tím vlastně nějakou pomyslnou hranici všednosti. Všichni víme, 
že piko je nelegální droga, na rozdíl od alkoholu. S první lajnou se tak 
člověk dostává na druhou stranu, tam, kam se nesmí. A když už jsme 
někde, kde být nesmíme, tak už je vcelku jedno, co tam děláme a nemusí 
se to právě slučovat s normálním chováním. Když se to ještě umocní 
účinkem pika jako speedu, tak je o zážitky postaráno. Ať už se stane 

cokoli, prakticky vždycky je to něco, co není možné zažít v obyčejném 
životě. Potom vypadá obyčejný život plný mantinelů a pravidel dost 
nudně. Staré záliby působí jako pouhý způsob zabíjení času.  A je tady 
hned chuť dát si další čáru a vyskočit ze všednosti do života rozjetého na 
plný plyn. Časem pak začne být normální život úplně nudný a ten kdysi 
pořádně rozjetý život se stává docela obyčejný. Člověk si prostě na tu 
rychlost zvykne. Rychleji než na piku to nejde, takže jsou jen dvě 
možnosti. Jedna je s tím úplně seknout a vrátit se do normálu, druhá vede 
do pekla, třeba i přes heroin. Návrat zpátky není nijak zvlášť těžký, pokud 
existují staří přátelé, je to jednodušší. Tohle popsané období života trvá 
různě, od jednoho do tří let (ale i více, ale i méně). Já osobně si toho z té 
doby moc nepamatuji. 

 

_______________  

Co piko dává  

To je dost jednoduché. Hromadu zážitků, které by jinak nebylo možné 
zažít. Někdy i hodně nových známých, většinou dost zajímavých lidí. 
Změnu pohledu na všechno a s tím související přehodnocení žebříčku 
hodnot. Toto jsou nezanedbatelné věci. 

_________  
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Co za to  

Toho je dost. Především ztráta někdejší naivity; jinak řečeno, už nikdy 
to potom nebude takové, jako to bývalo. Ani když všechno po čase 
dobře dopadne a vrátí se do normálních kolejí, jako před tím už to 
nebude. Zvykněte si na to. Je tady současně velké riziko, že to dobře 
nedopadne. 

___________  

Na co si dát pozor  

Především na piko. Pokud už jste ho měli, pak asi víte, že je dobré mít 
žvýkačku a současně se hlídat, aby ráno nebolela celá pusa. Pokud 
nechcete být pro své okolí moc otravní, je dobré si dát pozor na moc 
keců a občas někoho pustit ke slovu. Je obzvlášť důležité dávat si pozor 
na záseky, jinak se z jednoho místa nehnete za celou noc. Při tanci je 

dobré se aspoň trochu kontrolovat a občas si dát krátkou pauzu, 
abyste mohli ráno odejít po svých. Druhý den je obvykle pekelný, je to 
daň za piko. Také se moc nedoporučuje kombinovat další drogy s pikem. 
Je životně nebezpečné ráno po piku skočit do vany s horkou vodou. 

- Neberte piko stříkačkou! 

Bacha na nemoci a nekombinujte. Vyhulit na piku můžeš hodně jointů, ale 
je to zbytečný, protože působí vždy jen několik málo minut. 
Nezapomeňte, že po skončení účinků pervitinu se projeví ostatní 
zkonzumované drogy – především alkohol.  

 Převzato z http://www.angelfire.com/in/freelife/piko.html 

Sestavil Martin z Káčka v PT a terénu  
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Nové plachty streetu na taneční akce: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

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: 


