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CO PRO TEBE ZNAMENÁ APOKALYPSA ?

Izabel – Mít šílenýho psa jako je tenhle!

Petr – Nic. Vůbec nic. 

Morkáč – To je to... když v bedně vyhraješ 30  
a víc tisíc, tak se ozve „wow apocalyptic win!“

Rob – Pro mě je to ztráta mých bližních. 

Ďuri – Je to konec. Ale i nový začátek. 

Lenka – Ztráta milovanýho syna. 

Mirek – Že je Země úplně v prdeli. 

Ferdík – Prostě konec. Konec všeho.

Manka – Že necháváme svým dětem 
zničenou planetu a společnost, jako teď.

Milenka – To je teď. Už je druhá vlna covidu 
a nikdo neví, co bude dál!

Olda – Něco jako teď. Pracovně je to úplně 
na hovno. Je málo lidí a nutěj mě pracovat 
16 hodin vkuse.

Zaria – Třeba pro mě by to mohlo 
bejt vysvobození.

Marika – Průser. Třeba lidi bez domova. 
Co maj dělat, jak se izolovat, nebo jít do 
karantény?

Ládík – Den jako každej jinej. 

Jirka – Co je to za otázku? Kdyby ses mě 
zeptal, co pro mě znamená, když dojde 
pervitin, tak to by byla moje odpověď.

Elizabet – Konec světa. 

anketa
ČTYŘI JEZDCI APOKALYPSY - Bratr Covid, bratr Policajt, bratr Bércák a sestra Hepka. To jsou 
postavy z titulky. Vybrali jsme je právě proto, že představují jistý druh změn, ale i trvalých ohrožení 
nejen našich klientů. Bratr Covid se prohání na pandě, která má stejný region původu jako on. 
Rouškou ledabyle mává nad hlavou, aby demonstroval, že když ji nemá nasazenou, dobře se mu daří. 
Stejně jako opravdovému viru při nedodržování ochranných opatření. Stal se symbolem roku 2020 
jako nositel velké změny v celé společnosti. Bratr Policajt je 
důvěrně známý všem. V zásadě neustále někde vyčkává na svou 
příležitost, aby znepříjemnil život komukoli, kdo se proviní 
proti zákonu. Pro mnohé tak kontakt s ním znamená 
převrácení života naruby. Pro někoho jen neustálé opakování 
téhož. Svoboda, basa, svoboda, basa, svoboda, basa... Bratr 
Bércák je ztělesněním všech možných nemocí a zdravotních 
komplikací spojených s braním drog a životem na okraji 
společnosti. Zanedbané kožní infekce, ale také nemožnost 
často dosáhnout na základní zdravotní péči, to je jeho doménou. A konečně sestra Hepka. Ta se 
prohání světem na sdíleném kole s infikovanou stříkačkou v ruce. To je přesně ten způsob, jakým 
skolí každého, kdo sdílí své nádobíčko, ať už jsou to použité jehly, rozdělávačky, vodičky nebo vatičky.
Apokalypsa. Téma posledního letošního vydání Dekontaminace, které právě držíte v ruce. Chtěli jsme 
se dotknout některých témat, která v životech našich klientů, tedy většiny z vás, hrají podstatnou 
roli. Jsou mnohdy spojena s různými konci, které mohou u řady lidí vést k rezignaci a chmurným 
myšlenkám o totálním konci všeho. Často se setkáváme s vaším neštěstím v podobě ztráty různých 
jistot. Ztráta specializované lékařské péče zdarma, protože si za pár stovek někdo nechá změnit 
pojišťovnu. Ztráta substituce, kvůli pozitivním toxitestům. Ztráta možnosti zlepšení životní úrovně 
legální cestou, protože skoro všechno sebere exekutor. Ztráta služeb káčka nebo terénu, protože 
jejich podpora společností není nikdy stoprocentně zaručena a může skončit prakticky kdykoli. 
Všechny ty služby a péče, to jsou věci, které se mnozí naučili brát tak nějak automaticky.
Jenomže nic není na tomto světě zaručeno. Všechno může skončit ze dne na den. A proto je dobré 
být na prudké změny k horšímu co nejlépe připraven. Nejen v roce 2021 se o sebe i své okolí 
starejte co nejlépe, abyste té pomoci potřebovali co nejméně. Protože i apokalyptické změny se spíš 
přežijí, když je člověk v dobré kondici a co nejméně závislý na okolí. Jak praví jedno lidové moudro:  

                „Kdo je připraven, není překvapen!"

- TRMX-



Třese se COVID zimou? 

Testů máme celkem tři druhy - protilátkové, 
antigenní a laboratorní (polymerázová 
řetězcová reakce – PCR). 

Protilátkový test nám řekne, jestli se 
testovaný setkal někdy s virem. Stane-li se 
tak, tělo si vytvoří protilátky, aby mohlo být na 
příští nakažení lépe připravené. V současnosti 
se využívají IgM a IgG protilátkové testy. 
IgM vznikají jako první a ukážou nám, že  
v člověku pravděpodobně vir je a testovaný 
může být nebezpečný pro svoje okolí. IgG jsou 
dlouhodobé protilátky - ukážou nám, jestli 
se testovaný dostal v minulých týdnech až 
měsících do styku s virem. Testuje se z krve  
a výsledky jsou zhruba za čtvrt hodiny.

Antigenní test odhalí přímo aktivitu viru, 
ale neukáže vir samotný. Když se totiž vir  
v těle množí, tak kolem sebe produkuje určité 

látky. Tento test, který trvá také 15 minut  
a není k němu potřeba laboratoř, dokáže pomocí 
výtěru z nosohltanu odhalit, jestli tato látka je  
v těle, tedy přímo odhalit, zda je člověk 
nakažený a nebezpečný pro své okolí. 

PCR test je už potřeba dělat laboratorně. 
Vzorek se odebírá stejně jako u antigenního 
testu, jenom se pak strčí do přístroje, který 
odhalí přímo genetickou informaci viru. Tento 
způsob je nejpřesnější, ale také nejméně 
příjemný, drahý a pomalejší. 

A? Pokud máte pozitivní výsledek, který říká, 
že v sobě vir máte, znamená to, že jej trousíte 
kolem sebe. S každým výdechem, slovem, 
kýchnutím nebo kašlem. Proto je třeba si zakrýt 
dýchací cesty (ústa a nos), a abychom alespoň 
někde mohli volně dýchat, tak se uvrhnout 
do karantény. To znamená omezit svůj pohyb 

pouze na jedno místo (stan, pokoj, byt, dům 
atd.) a tím zamezit riziku nakažení ostatních  
a zároveň moci být bez roušky/respirátoru, 
když budete sami. 

Pokud bydlíte na ulici, tak je to problém. 
Zkuste se teď hned zeptat svého káčkaře nebo 
teréňáka na možnosti, co byste v případě 
pozitivity měli dělat. Každé město to má trochu 
jinak. Pokud nemáte stan, tak se zkuste optat, 
jestli by byl nějaký k dispozici – bude to vaše 
výhradní útočiště na minimálně deset dní. 

Proč 10 dní?
Protože to je v současnosti délka nařízené 
karantény pro pozitivní osoby. Za tu dobu se  
vaše tělo buď dokáže s virem dostatečně 
vypořádat bez pomoci, nebo se rozvine choroba 
známá jako COVID-19. Někdo mívá příznaky 
podobné jako je absťák na opiátech, někdo 

Některé předpovědi lékařů se nepotvrdily - druhá vlna přišla, a tím 
pádem s námi koronavirus ještě nějakou dobu bude. Co ale znamená 
pozitivní test? Jak se připravit na apokalyptickou karanténu?

má těžký průběh, kdy už musí být převezen 
do nemocnice. A jak to poznáte? Jednoduše 
- pozitivní lidi, u kterých se to rozjede 
naplno, mají vysoké horečky, strašlivý kašel  
a celkově je to hodně, HODNĚ závažný  
průběh. Moment, kdy si máte zavolat sanitku  
a do sluchátka zachrchlat, že jste pozitivní  
a není vám dobře, určitě poznáte.

Zásoby
Takže si připravte místo na případné zvládání 
karantény. Pokud bydlíte v bytě, tak si 
nakřečkujte instantní jídla, rýži, mražené 
potraviny a konzervy, hygienické potřeby, 
toaletní papír, čaje a dostatečný počet 
stříkaček, vody a dalšího HR materiálu včetně 
kontejneru na ně. Z léků poté paralen, nic 
víc na koronavir nepůsobí. Pokud vám to 
vaše finanční situace umožní, tak si volejte 
kurýrní dopravu čerstvých potravin. Pokud 
jste v substituci a čekáte na výsledek testu, 
zavolejte tam a informujte pracovníky, že vám 
hrozí karanténa. Raději se domluvte dopředu 
(třeba taky i s teréňákem) na možnosti výdeje 
a doručení substituce na místo karantény, 
než to potom všechno dělat na poslední 
chvíli jednou nohou v absťáku. Stejné to je 
i když opiáty neberete. V tom případě si buď 
nakoupit víno, klepky, perník (v tomto případě 
bych spíš ale doporučil zkusit vysadit a dát si 
karanténní detox od perníku) nebo se domluvit 
na donášce. 

Zkuste si obstarat substituci, i když vám nehrozí 
karanténa. Fakt je lepší plánovat dopředu! 
Stejně tak to platí s hmotkou, pokud ji můžete 
pobírat a nemáte jiný finanční zdroj. 

Co ale když bydlím ve stanu? Je to podobné, 
ale myslete i na vodu (jak aplikační, tak pitnou)  
a na místo, kam se bude chodit venčit. Bydlíte-
-li s dalšími lidmi, zkuste pro ně dopředu sehnat 
ještě jeden stan A ideálně se od komunity 
oddělit. Sehnat si roušky, ústenky, ideálně 
respirátor, dezinfekci a rukavice pro případ, že 
byste se museli potkat s někým dalším. 

Zkuste se zeptat a domluvit se svým teréňákem 
nebo káčkařem na možnostech, co můžete  
dělat v karanténě. Taky mějte nabitý mobil  
a nechte u pracovníka na sebe číslo, ať můžete  
být v kontaktu, kdyby se to fakt stalo.

A proč?
Hodně z vás má nalomené zdraví. Tenhle 
koronavir, co nám tady lítá, není sice takový 
prevít, jako další choroby, co vás můžou samy  
o sobě zabít, ale zhoršuje ostatní nemoci, zvlášť 
když máte třeba astma, chronické onemocnění 
plic, nebo další chronické choroby (žloutenku 
nevyjímaje). A ruku na srdce, většina z vás není 
zrovna v atletické kondici. Bylo by blbý, kdyby 
váš kámoš umřel na COVID jenom proto, že vy 
na to kašlete (doslova). 

A taky jsou tady zákonné postihy. Pokud jste 
pozitivní a máte být v karanténě, ale nejste, 

tak vám od policie může přiletět pokuta až tři 
miliony korun. A pokud na karanténu kašlete 
úmyslně, a ještě navíc běháte mezi lidmi, tak 
se to dá považovat za porušení § 154 trestního 
zákoníku (šíření nakažlivé lidské nemoci), 
kde hrozí vězení až na dva roky. V případě 
nouzového stavu je to 8 let ve vězení! A to už 
je pak lepší být spíš 10 dní někde zalezlý, než 
být zalezlý 2922 dní v base. Tak. 

STAY NEGATIVE!
A ne, SARS_CoV_2 se zimou netřese, naopak, 
má možnost se šířit. 
                  - Zadek -

aneb jak je to s karanténou
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dvojnásobek). Samozřejmě pouze pokud se tam 
taková částka vůbec nachází. Aktuálně životní 
minimum činí 3 860 Kč.

Jaká má exekutor práva? Může mi třeba 
zabavit dávky, výplatu, nebo nějaké dědictví 
po rodičích?
Mzdu i plat (a jejich náhrady) exekučně 
postihnout samozřejmě lze v rozsahu 
naznačeném shora, stejně tak třeba starobní či 
invalidní důchod. „Dávky“ však nelze postihnout 
všechny. Exekucí není možné postihnout 
například jednorázové dávky státní sociální 
podpory (třeba porodné), příspěvek na bydlení, 
dávky pomoci v hmotné nouzi či peněžité dávky 
sociální péče. Postihnout také nelze dávky, 
jejichž příjemcem je někdo jiný než povinný, 
byť je reálně pobírá on (např. přídavek na dítě 

či příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Postihu 
nepodléhá třeba ani daňový bonus.
Majetkové hodnoty nabyté dědictvím lze 
exekučně postihnout.

Když někde pracuji a zaměstnavatel mi posílá 
peníze (na účet, v hotovosti), může se o tom 
exekutor dozvědět, a jak?
Ano, exekutor se to může dozvědět od celé 
řady subjektů, které mají povinnost mu 
informace sdělit. Na žádost o součinnost mu 
to sdělí zdravotní pojišťovna či ČSSZ (zakládá-
-li takové zaměstnání povinnost odvodů 
příslušného pojištění). Ohledně existence 
a stavu účtů sdělují informace exekutorům 
banky. Tyto žádosti, a tedy lustrace dlužníka 
provádí exekutoři pravidelně, zpravidla 
minimálně dvakrát ročně. Jinak by to správně 

měl exekutorovi hlásit i sám dlužník a exekuce 
vědomý zaměstnavatel coby plátce mzdy, byť 
to se ve skutečnosti příliš neděje.

Co se s exekucí dá dělat - jak se z ní dá dostat?
Primárně a ideálně samozřejmě tak, že v ní 
vymáhanou částku uhradíte, a exekuce tak 
bude ukončena vymožením. Máte-li pocit, že je 
exekuce z nějakého důvodu neoprávněná, lze 
také podat návrh na její zastavení nebo částečné 
zastavení. Návrh na zastavení lze podat i pro 
nemajetnost, tedy v situacích, kdy je patrné, 
že dlouhodobě exekuce nepovede ani k pokrytí 
jejích nákladů, nebo dlužník téměř nic nemá  
a nevydělává a není zde příliš výhled na změnu. 
Exekucí se také lze zbavit zprostředkovaně 
úspěšným využitím institutu oddlužení.
 
Část lidí své dluhy neřeší a má jich mnoho  
a také mnoho exekucí. Prý už to stejně nemá 
cenu řešit. Jak se na takový postoj díváte?
Je škoda, když někdo tento postoj má. Každá 
situace je nějak vyřešitelná nebo ji lze alespoň 
výrazně zlepšit. Stále se změkčující podmínky 
oddlužení (ve veřejném prostoru známého jako 
„osobní bankrot“ či „insolvence“) umožňují 
vyřešení dluhové situace v dohledném 
časovém horizontu téměř všem osobám, které 
mají nějaký příjem dostatečné výše. Tedy lze 
jedině doporučit, nechť dlužníci vyhledají např. 
nějakou dluhovou poradnu a nechají svou 
situaci posoudit. Neziskové subjekty, které jsou 
k tomu akreditovány, pak v případě, že to bude 
na místě, vypracují a podají takovému člověku 
návrh na oddlužení zcela zdarma.

Díky za rozhovor. ALA

JAK OCHRÁNIT MAJETEK SVÝCH BLÍZKÝCH PŘED EXEKUTORY?
Občas se stane, že exekutoři přicházejí do místa trvalého bydliště a pátrají tam po majetku 
člověka v exekuci. Co se s tím dá dělat?
Takový postup je z právního hlediska v pořádku. Je dále také mylné domnívat se, že vykonavatel 
soudního exekutora je vázán co do možnosti provést mobiliární exekuci na místo, kde má 
dlužník trvalý pobyt. Vykonavatel může člověka vyhledat a jeho majetek zajistit i na místě 
jiném, pokud má důvod domnívat se, že se na tomto jiném místě dlužník zdržuje nebo zde má 
umístěn svůj majetek. Dlužníci v reálu často adresu svého skutečného bydliště nikde neuvádějí 
právě proto, aby ji exekutoři nezjistili. Pokud se například rodiče obávají, že k nim přijde 
exekutor, neboť jejich dávno dospělý zadlužený potomek má u nich stále hlášen trvalý pobyt, 
byť s nimi již dávno nebydlí, je možné podat návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu. 
Jinak pokud je vykonavatelem do soupisu pojat („oblepen“) majetek, který nepatří dlužníkovi 
(povinnému), je na místě podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a při neúspěchu tohoto 
vylučovací žalobu. 
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E X E K U C E 
 - MALÁ OSOBNÍ APOKALYPSA? 

Mnoho lidí, topících se v exekucích, se vyhýbá legální práci a dostává se 
do nejisté závislosti na práci na černo, dávkách nebo ještě rizikovějších 
zdrojích příjmu. Zeptali jsme se právničky Mgr. Nikoly Šubrtové z Gambling 
ambulance SANANIM, jak to s exekucemi chodí.

Jak se člověk dostane do exekuce?
Exekuce je proces směřující k vymožení nějaké 
povinnosti (např. zaplatit peněžitou částku 
či se vystěhovat z bytu). Na začátku je tedy 
vznik nějaké povinnosti (např. ze smlouvy či  
z protiprávního činu) a její dobrovolné nesplnění 
tím, kdo je povinován. Pak klasicky následuje  
tzv. nalézací řízení, kde nějaký orgán, typicky 
soud, autoritativně konstatuje (či stanoví), 
že tato povinnost existuje a v jaké výši,  
a pak teprve je takovéto rozhodnutí exekučně 
vykonáváno, tj. nuceně vymáháno. Tedy člověk 
se v modelovém případě může do exekuce 
dostat tak, že si půjčí u banky a úvěr pak řádně 
nesplácí. Pak banka dlužníkovi typicky po 
několika urgencích zašle předžalobní upomínku 
a pokud dlužník stále nereaguje, podá žalobu 

k soudu. Ten pak vydá rozhodnutí (např. 
elektronický platební rozkaz či rozsudek), kde 
konstatuje, kolik je dlužník bance coby věřiteli 
povinen zaplatit. Pokud dlužník ani nikdo 
jiný toto rozhodnutí nenapadne, pak nabyde 
právní moci a po uplynutí lhůty k plnění  
v daném rozhodnutí už lze na základě tohoto 
rozhodnutí coby exekučního titulu podat 
exekuční návrh k libovolnému exekutorovi. 
Exekutor pak požádá soud o pověření k vedení 
exekuce, které je mu, pokud jsou listiny  
v pořádku, uděleno, a on může začít s kroky 
směřujícími k zjišťování majetku dlužníka  
a následně pak k provedení exekuce.

Kde a jak mohu zjistit, že mám exekuci?
Pokud jde o exekuce vedené soudními 
exekutory, pak tyto lze zjistit tak, že si obstaráte 
výpis z Centrální evidence exekucí, což je veřejný 
rejstřík vedený Exekutorskou komorou ČR. 
Výpis získáte na pracovištích Czech Point (tj. na 
obecních a městských úřadech či na pobočkách 
České pošty). Vykonávací řízení ale mohou vést 
i soudy při soudním výkonu rozhodnutí a dále 
existují také exekuce vedené podle daňového 
řádu správci daně. K úplnému zmapování 
celkové situace je tedy potřeba provést celou 
řadu kroků a oslovit vícero subjektů a institucí. 
Důležité je také řádně přebírat poštu.

Kolik mi exekutor může zabavit? Či naopak, 
kolik mi musí ze zákona nechat, abych přežil?
Zřejmě máte na mysli hlavně srážky ze mzdy 
a obdobných postižitelných příjmů. Postup 
výpočtu srážek stanoví právní předpisy  
a jejich výše závisí na tom, jestli máte exekuce 
pro přednostní pohledávky či nikoli, kolik 
máte vyživovaných osob a také jak vysoká 
mzda je. Počítá se to vždy z čisté mzdy. Výše 
nezabavitelných částek i možných srážek 
se v čase mění, letos se tak stalo dokonce 
vícekrát, a to ve prospěch dlužníků. Základní 
nezabavitelná částka na dlužníka činí aktuálně 
7 771,50 Kč. Dále záleží na počtu vyživovaných 
osob, kdy za každou z nich se základní exekučně 
nezabavitelná částka zvýší o 2 590,50 Kč. 
Zbytek příjmu po odečtení základní částky 
se zjednodušeně řečeno rozdělí na třetiny 
(přičemž nad určitou částku zbytku mzdy lze 
srazit všechno) a pro přednostní pohledávky 
lze srazit tyto třetiny dvě, pro nepřednostní jen 
jednu. Zbytek se pak přičte k základní částce 
dlužníkovi.

Pokud jde o postih bankovního účtu, do konce 
roku 2020 lze z exekučně postiženého účtu 
jednorázově vybrat čtyřnásobek životního 
minima (jde o změnu zavedenou „covidovou 
legislativou“, kdy za běžného stavu to je 
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PŘEMÝŠLEJ,
KOLIK USTŘIHNEŠ!

Fentanylové náplasti obsahují velmi silný opioid.
Lze se snadno předávkovat!

150316_naplasti.indd   1 16.3.2015   7:28:58

 

FILIPÍNSKÁ  
APOKALYPTICKÁ  
DROGOVÁ POLITIKA 

Filipíny jsou krásným a 
rozmanitým souostrovím  
v severozápadní části Tichého 
oceánu. Zaujímají strategicky 
výhodnou polohu na křižovatce 
obchodních námořních cest, 
po nichž putují do světa 
produkty z celého regionu. 

Tím je jihovýchodní Asie, ve které leží i známý Zlatý trojúhelník, rozkládající se na 
pomezí Myanmaru (Barmy), Thajska a Laosu. Ve Zlatém trojúhelníku se počátkem 
90. let vypěstovalo okolo padesáti procent světové produkce opia - základní 
suroviny pro výrobu heroinu. Od té doby produkce vlivem politiky dotyčných států 
výrazně poklesla, pořád se ale jedná o jednu z nejvýznamnějších opiových oblastí 
na světě. Opium - anebo heroin je odtud třeba dopravit k uživatelům po celém 
světě. Do oblasti se proto stahují gangy nejen z celé východní Asie, ale dokonce až 
z Mexika. Pašeráci z jiných zemí pak na ostrov dodávají „shabu“, což je místní název 
pro nám dobře známý metamfetamin. Ten se na ostrovech začal i vyrábět. Filipíny 
byly vždy výhodným překladištěm, a protože se jedná o zemi velmi lidnatou, 
nemalé množství drog nachází své kupce právě tam.

Rodrigo Roa Duterte přezdívaný Digong
Právník a politik, který se roku 2016 stal filipínským prezidentem. Jeho volebním 
programem nebylo v podstatě nic jiného než nekompromisní válka vyhlášená 
drogovému podsvětí. Získal si tím okolo devadesáti procent hlasů, což ukazuje 
závažnost potíží, které Filipínci v souvislosti s narkotiky museli řešit.
První výstřely v této válce padly v podstatě ihned po Duterteho zvolení. Od jeho 
nástupu do funkce v květnu 2016 do června téhož roku bylo v ulicích filipínských 
měst bez soudu zastřeleno přes 3 500 drogových dealerů, pašeráků a uživatelů. 
V listopadu již šlo o více než 5 000 obětí a čísla jen narůstala. Známým se stal i 
Duterteho projekt „Tokhang“, kdy byli občané vyzýváni k udávání svých známých 
a sousedů, kteří mají cokoli společného s drogami. Tito lidé pak byli navštěvováni 
úředníky v doprovodu maskovaných příslušníků domobrany, kteří je nutili 
podepsat prohlášení, že přestanou užívat drogy. Tzv. vražedné seznamy se poté 
staly základem databáze, podle které příslušníci policie vyhledávají své oběti.

„Jízda v tandemu“
Tak se nazývá jedna z oblíbených taktik filipínské tajné policie: policisté v civilu 
pročesávají město na malých motocyklech, vždy ve dvojici řidič a střelec,  
a popravy vytipovaných lidí probíhají většinou přímo na ulici před zraky veřejnosti. 
U těl zabitých se pak najdou cedulky označující je jako drogové dealery, nebo 
prostě jen uživatele. V policejních protokolech se nejčastěji objevuje slovo 
„nanlaban“. To znamená: kladl odpor při zatčení, čímž se tyto popravy legitimizují.  

Čísla - Podle oficiálních vládních statistik bylo od nástupu Duterteho do června 
2019 vykonáno 134 583 protidrogových operací, při kterých bylo zatčeno 193 086 
podezřelých a 5 526 jich bylo zabito v sebeobraně policisty - nanlaban. Novináři  
a lidskoprávní organizace však tato čísla zpochybňují a udávají, že ta skutečná jsou 
pravděpodobně mnohonásobně vyšší. To vše za potlesku filipínské veřejnosti. 
Průzkum veřejného mínění z prvního roku Duterteho války udává, že 88 procent 
Filipínců svého prezidenta podporuje. Podporu mu pak vyjádřili mimo jiné  
i prezident USA Donald Trump, vlády Číny, Tchajwanu, Srí Lanky a jiné autority ze 
zemí přiklánějících se k silovému řešení drogové krize.

Kian delos Santos
Sedmnáctiletý student Kian delos Santos 
byl v srpnu 2017 zavražděn dvojicí 
policistů v Caloocanu, chudinské čtvrti 
hlavního města Manily. Ti ho odvlekli do 
jedné z temných uliček a zastřelili ranou 
do týla. K jeho tělu poté pohodili pytlík 
shabu a pistoli. Byla to další z mnoha 
policejních vražd Duterteho drogové 
války, ale přesto se stala přelomem. 
Vraždu zaznamenala bezpečnostní 
kamera a rodina společně se sousedskou 
komunitou Caloocanu se rozhodli 
nenechat to jen tak být. Výsledkem byly 
celonárodní protesty, kritické ohlasy ze 
zahraničí a čtyřicetiletý trest pro oba 
policisty. Kianova smrt se stala jedním 
z mezníků filipínské drogové války. K 
odsouzení viníků přispěla vlna solidarity, 
která se zdvihla nejen na Filipínách. Měnící se veřejné mínění a mezinárodní tlak 
donutil Duterteho přinejmenším zmírnit protidrogové operace. Po dobu protestů 
je pak dokonce přikázal přerušit úplně a poté již nikdy nedosáhly intenzity jako  
v letech 2016 a 2017.

A dál?
Filipínci své prezidenty volí na jedno šestileté období. To Duterteho vyprší v roce 
2022. Co bude poté, nikdo neví. Jisté ale je, že drogová krize na Filipínách je 
opravdovým celospolečenským problémem a každá nadcházející vláda bude mít 
podporu voličů při jeho řešení. Nám, ale hlavně pak filipínským uživatelům drog, 
pak nezbývá než doufat, že poslední dva roky Duterteho vlády nebudou tak krvavé 
jako ty dva první, a že jeho nástupce zvolí jiný, lidštější přístup k řešení celé věci.
Také vám po přečtení tohoto článku připadá česká policie o něco sympatičtější?

"Adolf Hitler zabil tři miliony Židů. 
Na Filipínách máme tři miliony 
narkomanů. S radostí se nechám 
Hitlerem inspirovat." Za tento svůj 
výrok se Duterte nakonec omluvil.    
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Jo, nás to taky štve, ale pokud se máme 
chránit před nákazou nemoci, která se přenáší 
kapénkami, tak je zakrytí dýchacích cest nejlepší 
a nejjednodušší možnost.

Ale co si na tu hubu a nos dát?

Triko, kapesník, kus jednovrstvé 
látky
Aspoň něco, dalo by se říct. Ale když se na to 
podíváme podrobněji, tak je to, jako byste 
neměli nic. Taková ochrana zastaví nějaký velký 
chrchel, ale kapénky sotva. Triko je ochrana 
dýchacích cest pouze legislativně. Pokud jste 
nakažení, tak svou nemoc šíříte bez větších 
obtíží dál. Stejné je to pak s vlastní ochranou. 
Vdechnete prakticky všechno.

Šála, tlustá mikina, palestina, nebo 
několikrát obtočený šátek
Tak tohle už je lepší. Sice nezachytí kapénky  
a další věci, co z vás letí nahoru, ale lidé před 
vámi mají větší šanci se od vás nenakazit. 
Kapénky se zastaví o několikátou vrstvu 
tkaniny, kterou na sobě máte. Pokud by se 
jednalo o vlastní ochranu, tak ta je minimální. 
Velkou nálož patogenů zastaví vrstvy, ale stejně 
vdechnete potenciálně nebezpečné množství 
viru/bakterií.

Látková ústenka/rouška
Zde je hlavní část ochrany ta, že takováto rouška 
zakrývá jak ústa, tak i nos a kapénky z dechu 
a kašle se zachytí v látce. Důležité je dobré 

nasazení, aby nebyly mezi rouškou a obličejem 
velké mezery. Ochrana nositele před nakažením 
je hlavně v zastavení kapének před přímým 
vdechnutím. Důležitá je také manipulace 
s takovou rouškou (nekontaminovat ji 
neumytýma rukama) a její údržba (vyvařit, 
vyžehlit).

Jednorázové ústenky/roušky
Zde je to stejné, jako u látkových verzí, 
jenom s tím rozdílem, že použitou roušku 
nerecyklujete, ale bezpečně likvidujete. Ideálně 
vyhodit v plastovém sáčku do popelnice nebo 
kontejneru na infekční odpad. Jednorázových 
roušek je velké množství. Existují jednovrstvé  
i vícevrstvé. Čím více vrstev mají, tím je ochrana 
větší. Ideální jsou ty, které mají takzvanou 

“meltblown” vrstvu, která dokáže zachytit  
i malé, okem nepostřehnutelné kapénky.  I zde 
je důležité správné nasazení přes ústa i nos.

Respirátory
Respirátorů existuje nepřeberné množství. 
Hlavní výhodou respirátorů je jejich těsné 
přiléhání na obličej, které brání infikovaným 
kapénkám před vniknutím do organismu, 
případně zachycení takových kapének od 
infikovaného člověka na ostatní. Každý pořádný 
respirátor na sobě musí mít napsanou informaci 
o certifikaci. Existují normy FFP (1, 2, 3), KN, KP, 
KR. Nejúčinnější jsou FFP3 respirátory, které 
garantují více než 99% ochranu nositele před 
prachem, viry a bakteriemi. 

Některé respirátory mají výdechový ventil,  
v takovémto případě je třeba ventil ještě 
překrýt rouškou, neb vše, co nositel vydechne, 
vyletí tímto ventilem ven bez filtrace (infikovaný 

FFP  vs  KN
FFP  znamená “Filtering FacePiece” 
- filtrační maska. Jedná se o označení 
účinnosti dle standardu EN 149 Evropské 
unie na přiléhání k obličeji, záchyt 
prachu a malých částic, aerosolů, virů 
a bakterií. Masky se laboratorně zkouší  
v certifikovaných zařízeních - ty vystaví 
certifikát, který je platný pro prodej v EU.

KN je standard používaný v Číně a USA. 
Jedná se o podobné značení jako u FFP, 
ale kritéria ochrany dýchacích cest jsou 
jiná, ne tak přísná jako u FFP, a během 
laboratorního testování se používají jiné 
metody.

Nasaď si tu roušku prosimtě. Jo, furt!

člověk s respirátorem s výdechovým ventilem 
tedy může nakazit ostatní lidi kolem sebe).

Štít
Ten bez další ochrany dýchacích cest dokáže 
ochránit tak maximálně před plivnutím do 
tváře. Pokud je použit s respirátorem nebo 
rouškou, dokáže zabránit tomu, aby viry  
a bakterie vnikly do člověka třeba přes oči  
a ochrání respirátor/roušku před kontaminací.

Nano roušky/respirátory
Nanotechnologie je hudba budoucnosti. 
Funguje to tak, že se vytvoří několik vrstev 
materiálu, které mají mezery tak malé, že 

dokážou v takové síti zachytit mikročástice 
a mikroorganizmy, a ty poté nepustí dál 
(tedy ani do těla, ani do okolí). Bohužel se 
z “nano” stalo nové “bio”. Výrobce by měl 
dodat certifikát z laboratorních zkoušek, že 
tyto nanoroušky dokážou zachytit i viry (třeba 
takový koronavirus má kolem 120 nanometrů. 
Vir žloutenky typu C je zhruba 50 nanometrů 
velký. Pro srovnání, lidský vlas má zhruba 
100 mikrometrů. Koronavirus je tedy tisíckrát 
menší, než je průřez vlasem).

-Zadek-

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a zimní opatření

Ale co já? Bez 
domova, a na piku? 

Nespím, a na žíly 
pořádně nevidim...

Potřeboval bych 
nocšlehárnu!

Na zimu otevřeli 
noclehárnu, aby 

bezdomovci měli 
kde v teple přespat.

FFP1
Zachytí minimálně 80 % 
mikročástic. Kolem něj 
projde zhruba 20 % vzduchu. 
Gumičky jsou žluté.

FFP2
Zachytí minimálně 94 % 
mikročástic. Na tváři je 
téměř pevně přicucnutý. 
Gumičky jsou modré.

FFP3
Zachytí minimálně 99 % 
mikročástic. Je vyrobený 
tak, aby kolem něj prošlo 
minimum vzduchu. 
Gumičky jsou červené.



LOV DUŠÍ NA HLAVÁKU
ANEB DÁVEJ BACHA, CO PODEPISUJEŠ!

Dvě kila na ruku nebo krabička cigaret za 
jeden podpis? No neber to. Snadný a rychlý 
zisk teď, vyhodím si z kopejtka a pak pláču nad 
odmítnutým subáčem. Některým z vás se to 
možná už stalo, někteří jste o tom třeba slyšeli. 
Potkáš sympatickou paní nebo pána, kteří ti 
udělají nabídku, která se neodmítá. S příslibem 
mnoha lákavých a neodolatelných benefitů 
se z tebe snaží vymámit jeden jediný podpis.  
A k tomu ti ještě dají dvě stovky nebo krabičku 
cigaret. Nejsi si úplně jistý, co podepisuješ, 
ale má to něco společného s přestupem k jiné 
pojišťovně. Milý pojišťovák ti ale dává čestné 
pionýrské, že se tím pro tebe nic nezmění, 
veškerá zdravotní péče bude i nadále hrazená 
jako dosud. A teď k tomu ty senzační benefity.

Pojďme se podívat na to, co z toho doopravdy 
máte:

KDE VŠUDE MŮŽU MÍT PROBLÉM KVŮLI ZMĚ-
NĚ POJIŠŤOVNY?
• Substituce – substituční centra nemají 
smlouvu se všemi pojišťovnami. Může tě 
tedy při výdeji čekat nepříjemné překvapení  
v podobě odmítnutí substituce nebo požadování 
plné úhrady. To nechceš.

• Léčba hepatitidy – přestože už se dneska 
céčko neléčí interferonem a léčba trvá podstatně 

kratší dobu, i tak je pořád hodně drahá. Za dvou 
až tříměsíční léčbu zaplatí pojišťovna statisíce 
až milion korun. Schválení léčby hepatitidy 
posuzuje revizní lékař, který je zaměstnancem 
dané pojišťovny. Ne vždy je samozřejmostí, že 
pojišťovna léčbu novými tabletami, které se 
dnes používají, uhradí. Problém bývá zejména  
u Revírní bratrské pokladny (213).

• Některá zdravotnická zařízení (soukromá 
zařízení, praktičtí lékaři) – ne všechna zařízení 
mají smlouvu se všemi pojišťovnami. Sázka na 
jistotu je VZP (111).

• Pokud změnu pojišťovny nenahlásíš 
zaměstnavateli/úřadu práce – pokud pracuješ 
na smlouvu, je zaměstnavatel povinen odvádět 
za tebe mimo jiné nějakou částku na zdravotní 
pojištění. Pokud mu změnu nenahlásíš, může 
se stát, že tvoje pojišťovna bude na pojištění 
evidovat dluh, přestože zaměstnavatel odvody 
posílá. Posílá je totiž jinam a pojišťovny si tuto 
zprávu mezi sebou nepředají.

A TY BENEFITY? Pojďme si říct upřímně, 
kdo z vás někdy opravdu využije příspěvek  
na permanentku do bazénu, příspěvek na 
očkování proti klíšťové encefalitidě nebo 
příspěvek pro dárce krve? Je to fakt takové 
lákadlo, aby stálo za to přijít kvůli tomu  
o substituci nebo léčbu hepatitidy?

NECHCEŠ 

DVĚ KILA?

JAK SE MŮŽE STÁT, ŽE MÁM JINOU  
POJIŠŤOVNU?
• Sám sis zažádal o změnu pojišťovny
• Podepsal jsi přestup k jiné pojišťovně  
u pojišťováckých agentů
• Někdo zneužil tvoje ztracené doklady/osobní 
údaje z jiných dokumentů a vyřídil přestup bez 
tvého vědomí

JAK ZJISTÍM, U KTERÉ JSEM POJIŠŤOVNY?
• Pokud jsi podepisoval nějaký papír 
(smlouvu o přestupu k jiné pojišťovně)  
a máš ho ještě u sebe, tam se to dočteš.
• Pokud žádné dokumenty nemáš  
a nevzpomínáš si, zajdi na svoji starou 
pojišťovnu. Tam budou mít záznam o tom, 
kam ses přehlásil. Budeš k tomu potřebovat 
nějaký doklad totožnosti (ideálně občanku).

Kdo z toho tedy má profit? No právě ta milá 
paní/milý pán, co tě na hlaváku tak vemlouvavě 
přesvědčovali, že je to pro tebe supervýhodné 
a jedním podpisem můžeš jen získat, rozhodně 
ne ztratit. Co ti dali to kilo nebo dvě nebo 
krabičku cigaret. Mají totiž z každé nové duše, 
kterou uloví pro svou pojišťovnu, nemalé zisky. 
Rozhodně ne ty. Pokud tě někdo přesvědčuje  
k přestupu k jiné pojišťovně a zatají ti, nebo  
ještě hůře ti přímo zalže, že nebudeš mít 
problém s čerpáním zdravotní péče, kterou 
potřebuješ, nejedná se o nic jiného než  
o podvod. V zásadě cokoli, co podepisuješ venku 
na lavičce, tak nějak podezřele smrdí.

CO MŮŽU DĚLAT, KDYŽ CHCI ZPÁTKY KE SVÉ 
POJIŠŤOVNĚ?
• Nejdřív zjisti, u které pojišťovny jsi pojištěn 
teď.
• Zajdi na pojišťovnu, kam chceš přejít (ideálně 
VZP 111) a zeptej se, zda tě vezmou zpět. U nich 
vyplníš Žádost o registraci pojištěnce. Žádost 
se dá vyplnit i online, ale musíš vědět, u které 
jsi pojišťovny. Vyplníš formulář a dokumenty ti 
zašlou k podpisu buď do emailu nebo poštou.
• Pojišťovnu můžeš změnit pouze jednou ročně.
• Přepisy probíhají ve dvou vlnách dvakrát 
ročně (v lednu a v červenci).
• Pro přestup v lednu musí být žádost podaná 
do konce září předchozího roku, pro přestup  
v červenci do konce března toho roku.
• Případně můžeš podat stížnost, žes byl 
převeden bez svého vědomí / že byly zneužity 
tvé údaje. Pokud jsi hlásil ztrátu nebo odcizení 

občanky a převod proběhl v době, kdy už jsi 
ji neměl, můžeš s tím uspět. Jinak smlouvu 
stornovat standardně nemůžeš, pokud byla 
uzavřena dobrovolně a nejsou v tom žádné 

podezřelosti. Ve stížnosti můžeš jako důvod 
uvést to, že nová pojišťovna nehradí péči, kterou 
potřebuješ. Ohledně sepsání stížnosti se můžeš 
obrátit na své káčkaře nebo teréňáky, určitě ti 
rádi poradí.

• Pokud si myslíš, že došlo ke zneužití tvých 
údajů, a víš jistě, žes nic nepodepsal, vyžádej 
si u nové pojišťovny registrační lístek, na jehož 
základě tě přehlásili. Pokud podpis na něm není 
tvůj, můžeš to napadnout a máš velkou šanci  
s tím uspět.
• Stornovat přeregistraci z důvodu pochybných 
podmínek při uzavírání smlouvy nebo z důvodu 
nehrazení péče, kterou potřebuješ, danou 
pojišťovnou, můžeš zkusit ve stejných lhůtách 
jako standardní přestup. Tedy vždy do konce 
září a do konce března. Pojišťovna ti to nemusí 
uznat, musíš v tom být dostatečně průbojný  
a mít pádné argumenty nebo důkazy o tom, že 
došlo k podvodu.

  Pokud jsi registrovaný na ÚP a podáváš 
přihlášku k jiné pojišťovně, měl bys k žádosti 
přiložit potvrzení z pracáku, že jsi nezaměstnaný 
(tzv. státní pojištěnec). Aby pojišťovna věděla, 
odkud jí budou chodit peníze za pojistné  
a nevznikal ti tam zbytečně dluh.

Každý občan ČR je ze zákona pojištěncem  
u nějaké zdravotní pojišťovny bez ohledu na 
to, zda do systému přispívá (platí si zdravotní 
pojištění nebo má u pojišťovny dluh). Většina 
pojišťoven poskytuje téměř srovnatelné služby, 
hradí zdravotní péči ve srovnatelném rozsahu, 
s výjimkou Revírní bratrské pokladny. Toto 
není antireklama, ale bohužel fakt. Zároveň je 
to taky pojišťovna, ke které se právě na tom 
hlaváku nejčastěji tak snadno přepisujete. 
Ostatní pojišťovny většinu péče hradí, nicméně 
stále platí, že VZP má jednoznačně největší 
počet nasmlouvaných lékařů a zdravotnických 
zařízení.

VÝZVA
Pokud si myslíš, že jsi se stal obětí těchto 
podvodů, neboj se o tom dát vědět. Kontaktuj 
svého káčkaře nebo teréňáka, který ti může 
pomoci sepsat stížnost. Čím více těch stížností 
bude, tím více bude o problému slyšet a tím 
větší šanci na úspěch to bude mít. Má smysl 
to dotáhnout do konce. Když už ne kvůli tobě, 
tak kvůli dalším nebožákům, kteří by se nechali 
napálit stejně jako ty.

Lůca
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IDEÁLNÍ JEHLA. EXISTUJE?
Cos mi to dal za buchnu? Podívej, jak vypadá teď 
moje ruka (noha, tříslo, krk)! Za to můžete 
s těma svejma tupejma jehlama vy! To 
už si dám líp s pětkrát použitou „…..“ 
- doplň svou oblíbenou stříkačku 
nebo jehlu. Slyšel jsem za ty roky 
na ulici od klientů mnohokrát. 
No fakt je asi ten, že tomu, 
kdo se umí dobře nastřelit, na 
tom zase tolik nesejde, což 
ovšem neznamená, že všechny 
jehly a stříkačky jsou vhodné  
k nitrožilní aplikaci drog. 
Vlastně je to spíš docela věda, 
protože vhodná jehla není 
každá. Záleží na tom, kam se s ní 
hodláme bodnout.

INZULÍNKY HLAVNĚ U NÁS
U nás v Česku jsou inzulinové stříkačky 
nejpoužívanějším artiklem, ačkoli nejsou 
určené k aplikaci do žíly. Je to trochu zvláštní, 
protože na západ od našich hranic, kde se berou 
drogy nitrožilně o nějakých třicet let déle, se  
k nitrožilní aplikaci téměř nepoužívají.  
V některých zahraničních výměnných 
programech je to spíše jen doplněk  
sortimentu než hlavní artikl. K aplikaci do žíly 
se používají nasazovací jehly s kratším hrotem 

16-20 milimetrů, případně delším. S nimi je 
totiž dosažení žíly nejpravděpodobnější. Podle 
toho, jak mluvím s uživateli, kteří berou třicet 
a víc let, je to spíše tradice, vzniklá na základě 
jisté nenápadnosti, související se stigmatizací 
uživatelů drog. Když se chodilo ještě kupovat 

jehly do lékárny, bylo vždycky lepší se tvářit jako 
diabetik, který inzulínky potřebuje, než si 

kupovat zvlášť jehly a zvlášť stříkačky. 
A při kontrole policií taktéž. Inzulínky 

jsou oblíbené také díky své 
subtilnosti a skladnosti.

Inzulínky jsou ovšem určené 
k aplikaci pod či do kůže. 
Odborně tedy intradermálně, 
respektive subkutánně. Proto 
jsou inzulinové stříkačky 
vybaveny dvěma druhy jehel.  

  
V předchozím čísle jsme uvedli, 

že u nás oblíbené „Braunky“ mají 
všechny jehlu dlouhou dvanáct 

milimetrů. Pravda je taková, že jsou 
k dostání i stříkačky s jehlou dlouhou 

osm milimetrů, i když jen výjimečně. 
Delší jehla je určena pro aplikaci pod kůži 

a kratší do kůže. Setkal jsem se s tím, že jsou 
lidé, kteří vyžadují jehly s osmimilimetrovou 
jehlou k nitrožilní aplikaci. Je to přinejmenším 
velký hazard, neboť osm milimetrů je opravdu 
málo, a i když se někomu podaří se trefit do 
žíly, musí to být pod velkým úhlem, kdy může 
dojít k poškození žíly tím, že se propíchne skrz.  
K dosažení jsou pouze žíly, které jsou vystouplé 

do kůže. Při aplikaci do hlubší žíly nebo žíly, která 
je už hodně používaná, nemusí dojít k dosažení 
krevního řečiště, a proto je velké riziko, že si 
dotyčný dá takzvaně vedle. To je vlastně také 
jeden z mnoha důvodů, proč někteří uživatelé při 
dlouhodobém používání inzulínek mají výrazné 
problémy „si dát“. I dvanáctimilimetrová jehla je 
pořád dost krátká i tenká na to, aby u zatuhlé  
a zjizvené žíly dosáhla dovnitř žíly. 

MALÁ DÍRA, DOBRÁ DÍRA?
Když se tak ptám lidí, proč používají inzulínky, 
dozvím se zpravidla to, že dělají malou díru,  
a neteče po vytažení jehly tolik krve. To je 
pravda, na druhou stranu, řada z nich ztupí 
několik inzulínek, než se jim podaří se nastřelit. 
Takže to pak už není jedna malá díra, ale několik 
malých děr. A tak postupem času vzniká na žíle 
zatuhlé zjizvené místo s mnoha patrnými vpichy. 
Já, když to vidím, říkám „cedník“. Když jsem 
používání jehel konzultoval se zdravotníky, bylo 
mi řečeno, že nasazovací, a tedy trochu delší 
a pevnější jehla, je pro dosažení žíly mnohem 
lepší. Tím klesá i počet bodnutí potřebných  
k tomu, aby se člověk do žíly dostal. Dírka je to 
sice větší, ale může stačit jenom jedna. Když se 
žíly pravidelně střídají – návod, jak střídat místa 
vpichů jsme vydali loni - žíly trpí mnohem méně.

DO TŘÍSLA S INZULÍNKOU NELEZ!
Mnohokrát jsem viděl v terénu klienty, kteří se 
snaží vpravit dávku inzulínkou do třísla. Vypadá 
to asi tak, že pan klient, či dáma klientka, 

zabodává jehlu do třísla tak dlouho, dokud se 
jim nepodaří dávku někam vstříknout. Z dálky to 
vypadá, jako když tam mají joystick, se kterým 
mávají na různé strany. Bohužel, žíly jsou  
v třísle opravdu hluboko, a proto to někdy 
skončí tím, že se krátká a tenká jehla v třísle 
zlomí. A buď se zapouzdří, a zůstane tam, nebo 
začne hnisat. Udělá se zánět podobný abscesu, 
a je potřeba do toho jít chirurgicky. Když už jsme 
u té zlomené jehly, někdo si myslí, že zlomená 
jehla může kroužit krví v těle. Nemůže. Putující 
jehly jsou mýtus. Taková strašidelná pohádka 
pro zlobivé toxíky. Když už se do třísla musí, 
je dobré vzít nasazovačku dlouhou aspoň 25 
milimetrů (šedá, hnědá, oranžová) nebo 
delší. Protože je delší a pevnější, je 
větší šance na zdařilý nástřel.

ŽÍLY UŽ NEDÁVAJÍ…
Vždycky je to téma k hovoru. 
My nabízíme nejehelnou 
aplikaci drog, ale pokud 
si uživatel přeje do sebe 
bodat, musíme tomu svoje 
intervence přizpůsobit. A 
když to nejde do žíly, může 
to jít do svalu. Jenomže 
je to paradoxně mnohem 
rizikovější než do žíly. I když 
trefit sval se může zdát oproti 
trefení žíly mnohem jednodušší. 
Těch míst na těle není zas tolik,  
a dobře se trefit do horní partie zadku, 

či ze strany do ramene není úplně easy. Navíc, 
kvůli pomalejšímu průtoku krve svalem musí 
být nástřel dokonale přefiltrovaný. Neboť jinak 
se v místě rozjede zánět. Aplikace do svalu je 
takové chtěné „dání si vedle“. Ale musí to být 
řízené. Zapomeňte na inzulínky, protože ty na 
sval fakt nedosáhnou. A když se o to někdo 
pokusil, zjistil, že absces na sebe nenechal 
dlouho čekat. Vhodné jsou jehly 30 milimetrů 
a delší. Modrá, fialová, černá, případně zelená. 
A bodnout rychle a kolmo. Jen tak prorazí jehla 
kůži a dostane se dovnitř svalu.

DO SVALU
30 mm a víc

DO ŽÍLY
16-25 mm

INZULINKY
pod kůži: 12-16 

do kůže: 8 mm

SCHEMA: CO KAM...

-TRMX-
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RADY DEKONTAMINACE PRO TY, KTERÝM HROZÍ VYLOUČENÍ ZE SUBSTITUCE
• Vždy se chovejte tak, abyste nebyli vyloučeni, nebo alespoň ne „na hodinu“ a bez receptů.
• S vyloučením či výpadkem vaší substituční léčby počítejte, mějte realistický a BEZPEČNÝ PLÁN, co byste dělali.
• Mějte zmapovány jiné ALTERNATIVY substituční léčby pro vás dopravně dostupné.
• Pokud užíváte buprenorfin (Subutex, Suboxone apod.) a dostanete „Good bye“ recept, nechte si všechny 
  léky pro sebe a zkuste postupně vysnižovat.
• VYHNĚTE SE NEZNÁMÝM A NEBEZPEČNÝM DROGÁM! Lepší je, když je člověku blbě a cítí se „nedokrmený“, než když  
  je mrtvý. 
• VYHNĚTE SE KOMBINACÍM více látek!
• Pokud se vám dařilo nebrat injekčně, nevracejte se k tomu. 
• Promyslete možnost využít vyloučení k abstinenci čí výraznému snížení užívání. 
• ŘEKNĚTE SI O POMOC a podporu u terénních pracovníků či v kontaktním centru. 

(NE)ROVNÁ SE KONEC SVĚTA?!Přijít o substituční léky, ať už metadon nebo buprenorfin (Subutex, Suboxone apod.), může být pro lidi 
závislé na opioidech velkou osobní apokalypsou. Zeptali jsme se několika substitučních center, jak to u nich s případným „vyhazovem“ chodí.

SUBSTITUČNÍ METADONOVÉ CENTRUM  
V ÚSTÍ NAD LABEM při Masarykově 
nemocnici. Odpověděla Mgr. Karolína 
Hönigová, adiktolog.

Jaké jsou důvody pro ukončení substituce 
metadonem pro vaše pacienty?
Dle našich pravidel lze pacientovi udělit  
3 podmínky, a poté je substituce u pacienta 
ukončena. Podmínky udělujeme za porušení 
pravidel programu, za pozitivní odběr moče či 
pozitivní alkotest, nedostavení se na objednaný 
pohovor k lékaři či adiktologovi, zjištění podvodu 
s výdejem metadonu. Substituční program může 
pacient ukončit sám, na vlastní žádost. 

Častým důvodem sankcí v substitučních 

programech bývá užívání jiné drogy. Proč to je 
problém, když vaše klientela jsou lidi, kteří jsou 
uživatelé drog? 
Klientela v dnešní době je bohužel závislá 
na více psychoaktivních návykových látkách. 
Substitucí vyřešíme primární problém (heroin 
či buprenorfin, který metadonem nahradíme), 
ale zůstává zde závislost na pervitinu, THC či 
alkoholu. Tito pacienti mají většinou chutě, 
a proto sekundární návykové látky zůstávají, 
pokud se nedaří sociální stabilizace pacienta. 

Jak ukončování substituční léčby v praxi 
probíhá?
Postupně snižujeme denní dávky metadonu 
o 1 ml = 5 mg/den až do úplného vysnížení. 
Pokud pacient ukončuje na vlastní žádost, tak 

si snižuje dávku sám dle aktuálního zdravotního 
a psychického stavu (např. snížení denní dávky 
o 1 ml třeba po 3 týdnech, kdy nejsou tak silné 
abstinenční příznaky). Když se pacient dostane 
na denní dávku 1 ml, tak poté užívá dávku ob 
den, dále ob dva dny, dokud se necítí dobře.

Setkali jste se s úmrtím klienta na předávkování 
poté, co mu byla ukončena léčba?
Předávkování za posledních 5 let, o kterých jsme 
se doslechli, byly zřejmě jen 2. První pacient si 
obstaral metadon na černém trhu (cca týdenní 
dávku) a v kombinaci s velkým množstvím 
alkoholu se předávkoval a zemřel. Druhý pacient 
se předávkoval pervitinem, který byl říznutý 
neznámou látkou. 

CADAS SANANIM Praha. Odpověděla  
Mgr. Nikol Spůrová, adiktolog a zdravotní sestra.

Jaké jsou důvody pro ukončení substituce 
buprenorfinem pro vaše pacienty? 
U nás jsou čtyři nejčastější důvody, kdy 
je substituční léčba ukončena. V tom 
nejideálnějším případě se klientům podaří 
vysadit Suboxone ambulantně a řádně dokončí 
léčbu. Ano, i to se u nás stává. Nedaří-li se 
dlouhodobě vysadit Suboxone (máme-li to 
společně v plánu), jiné drogy nebo není-li léčba  
v ambulanci dostačující pro běžné fungování  
v životě, předáváme klienta po společné dohodě 
do jiného typu léčby (detox, ústavní léčba, 
terapeutická komunita apod.). Klient také může 
léčbu ukončit sám dobrovolně, třeba pokud 
k tomu má své osobní důvody nebo přechází 
do jiného substitučního zařízení. Posledním 
důvodem k ukončení substituce je porušení 
pravidel zařízení a režimu léčby. Všichni 
klienti jsou při vstupu do substituce s pravidly 
seznámeni a podepisují informovaný souhlas. 

Častým důvodem sankcí v substitučních 
programech bývá užívání jiné drogy. Proč to je 
problém, když vaše klientela jsou lidi, kteří jsou 
uživatelé drog? 
Problém je, že substituční léčbu a současné 
užívání jiných drog nechtějí proplácet zdravotní 
pojišťovny. Cílem substituční léčby je stabilizace 
klienta. Substituce buprenorfinem je bezpečnou 
léčbou – udržuje klienty ve formě. Cokoliv na 
substituci se dá lépe zvládnout než na jiných 
látkách. Především co se týče práceschopnosti  
a udržování zdravějších vztahů. Přísun 
substituční látky je stabilní, nezpůsobuje 
výrazné výkyvy nálady a neohrožuje fyzický stav. 
Mozek je střízlivý a v „normálu“, kdežto jiné 
látky destabilizují. Už jste slyšeli o někom, kdo 
se po buprenorfinu zbláznil?  Pro nás je důležité, 
že má klient chuť alespoň něco malého ve svém 
životě měnit, a hledáme společně cesty, jak  
k tomu úspěšně dojít. 

Jak ukončování substituční léčby v praxi 
probíhá? 

Cesty k ukončení substituce u nás jsou různé. 
Ať je důvod k ukončení jakýkoliv, snažíme se 
najít ideální a nejbezpečnější způsob. Substituci 
podáváme do doby, než klient odchází do jiného 
zařízení. Jinou možností je postupné snižování 
dávky do úplného vysazení buprenorfinu. 
Okamžité ukončení spolupráce bez dalšího 
výdeje substituce je ve výjimečných případech 
(tj. fyzické násilí a ohrožování, prodej či jiné 
nakládání se substitucí než pro osobní potřebu). 
Vždy při ukončení léčby s klienty hovoříme  
o možných rizicích rychlého vysazení substituce, 
užití jiných opiátů a látek. Připravujeme se na 
možné krizové scénáře a jejich zvládnutí. Pokud 
se něco nepodaří, vždy je možnost začít znovu  
a jinak. Věříme ve změnu. 

Setkali jste se s úmrtím klienta na předávkování 
poté, co mu byla ukončena léčba?  - Já osobně 
jsem se ve své praxi bohužel setkala už 
mnohokrát s úmrtím klienta na předávkování. 
Nevím však o nikom, u koho by došlo k úmrtí 
bezprostředně po ukončení substituční léčby.
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REMEDIS – Oddělení závislostí – substituční 
program a adiktologická ambulance, Praha 
Nusle. Odpověděla PhDr. Lenka Vavrinčíková, 
PhD., vedoucí adiktolog.

Jaké jsou důvody pro ukončení substituce 
buprenorfinem/metadonem pro vaše 
pacienty?
Od počátku spolupráce věnujeme čas  
a pozornost tomu, aby byla pravidla našeho 
režimového programu jasná a srozumitelná 
pro naše pacienty. Záleží nám na tom, aby 
podmínky léčby byly transparentní a důsledky 
porušení předvídatelné. Prvním důvodem je 
nespolupráce – porušování pravidel programu  
a druhým nefunkčnost léčby. 

Častým důvodem sankcí v substitučních 
programech bývá užívání jiné drogy. Proč to je 
problém, když vaše klientela jsou lidi, kteří jsou 
uživatelé drog?
Naší klientelou jsou opiátoví uživatelé 
drog, z mého pohledu logicky netolerujeme 
užívání neindikovaných všech dalších látek se 
závislostním potenciálem, včetně léčiv. Opiátový 
uživatel může dostat tolik buprenorfinu nebo 
metadonu (náhrady opiátů), kolik potřebuje 
na odvykací stav i craving (chutě). Problémem 
je především riziko kombinace substituční 
léčby s alkoholem nebo benzodiazepiny. 

Jde o život ohrožující kombinace, je vysoké 
riziko předávkování kvůli potencování účinku. 
Substituci vnímám jako příležitost ke změně –  
i změnu formy užívání návykových látek, což se  
s intravenózní aplikací metamfetaminu vylučuje.  

Jak ukončování substituční léčby v praxi 
probíhá?
Máme pravidlo 3x a dost. V režimovém 
programu dodržováním pravidel pacient 
získává výhody (např. změna frekvence výdejů 
medikace, Suboxone s úhradou) a za porušování 
pravidel získává nevýhody, tzv. „prohřešky“, 
které se počítají. Změna v léčebném režimu 
nastane vždy po 3 prohřešcích. Pacient přijde 
o výhodu, přeruší se program na 14 dní nebo 
měsíc (tzv. STOP) nebo dojde k ukončení léčby 
(na dobu 6 měsíců). 

Než nastane ukončení léčby, tak pacienta 
opakovaně upozorňujeme na kolize s režimem, 
v každodenním kontaktu se zdravotními 
sestrami při výdeji a při docházení k adiktologovi 
(minimálně k němu chodí 1x měsíčně, na začátku 
programu každý týden). Když o pravidelné 
docházení k adiktologovi pacient zájem 
nemá, nebo v případě porušování pravidel  
a blížícího se konce léčby, zveme pacienta 
na „režimovou konzultaci“. Zde motivujeme 
ke stabilizaci, podporujeme změnu chování  

a diskutujeme možnosti pacienta po ukončení 
léčby. Pokud pacient nadále není schopný nebo 
ochotný pravidla programu dodržovat, tak 
od nás přestane dostávat medikaci, dostane 
propouštěcí zprávu a odhlásíme jej z ÚZIS, 
aby se mohl ucházet o substituční léčbu jinde 
(databáze pacientů substituční léčby vedená 
Ústavem zdravotnických informací a statistiky 
ČR – poznámka redakce). 

Okamžité ukončení spolupráce (ze dne na den, 
bez výdeje medikace) nastane po porušení 
kardinálního pravidla programu (dealování, 
agrese vůči personálu či pacientům) anebo 
neužívání preparátu (toxi testy ukážou 
nepřítomnost metadonu nebo buprenorfinu). 

Setkali jste se s úmrtím klienta na předávkování 
poté, co mu byla ukončena léčba?           
Ne, nepotkala. Naopak, vybavím si minimálně 
3 lidi, kteří umřeli, protože během substituční 
léčby experimentovali s opiáty morfinového 
typu.

 

CENTRUM METADONOVÉ SUBSTITUCE 
DROP IN, O.P.S. Praha. Odpověděla Lucie 
Lindnerová, DiS., vrchní sestra.

Jaké jsou důvody pro ukončení substituce 
metadonem pro vaše pacienty?
Každý klient se při vstupu do programu 
podpisem tzv. terapeutické smlouvy zavazuje, 
že bude dodržovat pravidla programu. Pokud 
podmínky smlouvy nedodrží, bohužel je to 
důvod k ukončení substituce. 

Důvody ukončení substituce:

• více než 4 absence za 1 měsíc (při páté 
absenci je klient vyloučen na 3 měsíce  
z programu), 4 absence jsou povoleny bez 
nutnosti dokládat omluvenku

• 3 pozitivní odběry moči na toxikologické 
vyšetření (na 3 měsíce)

• 3 pozitivní testy na alkohol (na 1 měsíc)

• při přistižení vynášení metadonu mimo 
centrum (např. v ústech) nebo při podvádění 
při toxikologickém vyšetření (na 6 měsíců)

• jakákoliv agrese – slovní, fyzická nebo její 
hrozba (lékař určí na jak dlouho) 

Častým důvodem sankcí v substitučních 
programech bývá užívání jiné drogy. Proč to 
je problém, když vaše klientela jsou lidé, kteří 
jsou uživatelé drog?
Centrum metadonové substituce Drop In 

je zdravotnické zařízení, a to je klíčové. Je 
rozděleno do 3 stupňů. V zásadě se liší právě 
motivací klientů k abstinenci a frekvencí 
docházky. A to je stěžejní pro všechny 
naše klienty. Každý, kdo vstoupí do našeho 
programu, dostává „pomocnou ruku“  
k trvalé abstinenci od všech návykových látek 
a možnost zvládnout svoji závislost pomocí 
substituce. 
Ve všech 3 programech je toxikologické 
vyšetření bohužel nutností. Ano, našimi 
klienty jsou často kombinovaní uživatelé drog, 
ale my poskytujeme podávání opiátu pod 
zdravotnickým dohledem, tedy kontrolované 
podávání. Kombinace substituce a jiných 
návykových látek by mohlo mít fatální následky 

(předávkování, smrt). Všechny naše klienty na 
kombinování návykových látek se substitucí 
upozorňujeme, kam až to může vést. Proto 
bohužel toto nelze tolerovat.
CMS DROP In praktikuje multidisciplinární 
přístup při práci s klienty. Jedná se zejména  
o návaznost na další programy organizace, 
které se zabývají specifickou problematikou. 
Vše dle potřeb klienta. Na začátku celého 

řetězce odvede největší práci určitě 
terénní pracovník, který právě seznamuje 
klienty s naším metadonovým programem  
a upozorňuje, že pravidla jsou nedílnou součástí 
programu. V návaznosti na terénní pracovníky 
je naše Nízkoprahové centrum, kde dochází 
k hlubšímu seznámení s podmínkami přijetí. 
Dále má u nás klient možnost pomoci lékaře 
(psychiatra), sociální pracovnice, adiktologické 
ambulance, AT ambulance, psychologické 
péče, individuální psychoterapie, skupinové 
psychoterapie, účasti v projektu Tvoje Šance 
(zapojení klienta na trh práce) a Centra následné 
péče. 

Klíčová je pro nás filozofie respektu  
k uživatelům. Tímto říkáme, že pokud klient není 
schopen pravidla programu dodržovat, a jedno 
z nich je abstinence od jiných návykových látek, 
je to jeho právo volby a my ho respektujeme. 
Bohužel toto není slučitelné se substitucí.

Jak ukončování substituční léčby v praxi 
probíhá?
Ukončení substituce probíhá pozvolně, metadon 
se snižuje po 5 mg, Suboxone (Subutex) po  
2 mg, až do jejich úplného vysazení.

Setkali jste se s úmrtím klienta na předávkování 
poté, co mu byla ukončena léčba?
S předávkováním po propuštění průkazně ne, 
ale setkali jsme se opakovaně s předávkováním 
metadonem (i.v. aplikací) u aktivních klientů.

18 19
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víte, KDO 
VÁM MĚNÍ?
Aneb, pár otázek na káčkaře a teréňáky. 
Tentokrát nám odpovídala Jitka Vrbová  
z pražského terénu TPSA Drop In. Dříve jste 
ji mohli potkat v Plzni, kde pracovala jako 
teréňačka pro spolek Ulice.

Ahoj Jitko, první dotaz zní: “Jak ses dostala  
k přímé práci se závislými lidmi?“
Ahoj, nejdřív byla spousta kafí. Na konci 
studií jsem pracovala v kavárně a mezi 
pravidelnými hosty byli i teréňáci z Ulice. Tak 
dlouho mi vyprávěli o tom, jak dělají super 
práci, až jsem se jim přihlásila do výběrka. 

Máš nějaké vlastní zkušenosti s drogami?
Ale jo, já byla vždycky zvědavá, takže nějaké 
ty experimenty a večírky a velký respekt.

Jak vypadá tvůj ideální pracovní den?
Ideálně začíná nejdřív dopoledne, ideálně je 
to slunečná směna v terénu, ideálně na jaře. 
A ideálně je to den, kdy lidi nepospíchají a 
mají chuť si povídat. A žádné papírování. 

Máš rodinu, ženu či muže, děti, psa nebo 
jiné domácí zviřátko?
Takovou tu klasickou rodinku nemám. Co se 
týká zvířat, teď mám jen spoustu kytek, ty 
většinou bez řečí vydrží mé dojíždění za prací 
do Prahy. 

Co tě spolehlivě naštve a jak se s tím 
vyrovnáváš?
Když už je dlouho zataženo a šedivo, tak je to 
se mnou, jak ta stará pc hra na hledání min. 
Dřív nebo později se najde cokoliv. Vycházka 
a kafe s sebou, nejlepší lék. 

Věříš, že po smrti něco je?
Většinou doufám, že ne.

Bez jakého jídla by sis nedovedla představit 
svůj jídelníček?
Bez jablek bych byla smutná. 

Se kterým literárním, divadelním či 
filmovým hrdinou se nejvíce identifikuješ?
Takový nějaký průsečík Ronji a 
McGonagallové.

Trenky nebo slipy?
Mám takový ten obecný předsudek, že trenky 
musí být rozhodně pohodlnější.

Zásadní kniha, kapela a film? A nebo 
spisovatel(é), muzikant, režisér?
Z knížek snad vše od Gaimana, hlavně Oceán 
na konci uličky, tu bych přála každému. PJ 
Harvey do každého počasí, a když hodně 
fouká, tak třeba Daughters. Z filmů by 
to mohl být Život pod vodou od Wese 
Andersona. 

Máš nějaké životní krédo? Jestli ne, tak 
třeba nějaké zásady, přes které takzvaně 

nejede vlak? Klidně i obojí :)
„Ňák bylo, ňák bude, hlavně se z toho 
neposrat,“ říkává moje moudrá matka. Drop 
In říká, že nikdy není pozdě. Já na slogany 
moc nejsem. 

Poslední otázka je volná. Můžeš tedy sdělit 
světu jakoukoli svoji myšlenku nebo přání.
Jezte ty vitamíny!

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a ohleduplnost sama

To nemyslíš 
vážně mladej, to 
si s tím nemůžeš 

někam zalízt?

Mě je taky blbě, 
chce se mi na 

velkou, a taky tu 
neseru před lidma.

Mě je hrozně 
špatně pani, musím 
si to dát teď a tady.

KDO MŮŽE, TEN KOUKÁ.
Všude kolem nás jsou oči, které se dívají. Nechci 
u nikoho vyvolávat stíhy, ale v pražském centru 
je to nepochybně tak. Možná si řada z vás, našich 
pražských klientů, ani neuvědomuje, jak moc jsou 
nejen v centru města, ale i v centru pozornosti. 
V době covidové, kdy občas zmizí z ulic většina 
obyvatel, jste ještě více vidět.

Má to jistě své výhody, kdy jsou na dálku vidět 
jiní uživatelé, takže obligátní: „Jak se máš něco?“ 
se směřuje ke konkrétní osobě snáze. Nadruhou 
stranu se díky chybějícím lidem v ulicích odhalí 
život drogové scény téměř v plné nahotě. 
Skupinky koupěchtivých toxíků už nejsou jen 
jedním z mnoha hloučků pokuřujících cestujících 
před nádražím. Popocházejí sem a tam, volají na 
sebe. Někdy je dokonce na desítky metrů slyšet, 
co dotyčný požaduje za materiál. 

Sanitka stojící na prázdném parkovišti není úplně 
obvyklá. Letos jsme přidali i velký „covidový“ 
stánek. Kolem ní a stánku krouží výše uvedené 
hloučky, ze kterých se oddělují jednotliví lidé, 

a přicházejí si pro čisté stříkačky. Někteří však 
při odchodu neujdou ani pár metrů, a už se snaží 
nacpat si před chvílí sehnaný matroš do žíly.
Někdo si myslí, že je hrozně nenápadný, když se 
jen tak nedbale opře o strom, nebo se schová 
za pomník, který ovšem stojí hned u magistrály, 
na očím všem v postávájících autech v koloně. 
Někdo vůbec neotálí, zaujme na přilehlém 
asfaltu polohu ležmo, a požádá kolemjdoucího 
spolutoxíka o aplikaci do krku. Nejen, že je to 
nelegální, nebezpečné a tak dále, ale taky na 
ten plac u sanitky civí neustále minimálně dvě 
městské kamery. Takže všechen ten toxi cvrkot 
kolem nás si může pustit na monitoru leckterý 
policista.
Kolem samozřejmě chodí také zbloudilí cestující, 
hledající vchod do nádraží, případně školní výlety 
či zahraniční zájezdy, a ti tedy valí oči. Revolution 
train hadr. Kdo neví, to je takovej vláček, kterej 
jezdí po republice, vevnitř vypadá tu jako toxi 
doupě, tu jako cépézetka, a tam se chodí děti ze 
školy koukat, jak to chodí u toxíků.
Tyhle výjevy z parkoviště pro běžného občana 

vypadají asi takto: U sanitky na hlavním nádraží se 
prodávají drogy. Závislí dostanou zdarma čistou 
stříkačku, kterou si aplikjí drogy ihned na místě. 
Stříkačku někdy donesou zpátky, někdy ji někde 
upustí. Chci říct že naše šéfy stojí nemalé úsilí, 
abychom vám mohli všechny ty služby sanitky 
poskytnout. Abyste krom čistých jehel, ošetření, 
testování, vlídného slova a teplého čaje, taky 
měli třeba čistou roušku, a to nejčastěji jak to jen 
jde. Jenže ten obrázek zvenku vůbec nevypadá 
idylicky.
Pokud místním politikům a úředníkům přijde, že 
nejjednodušší cestou, jak problém před veřejností 
skrýt, je omezit nebo zastavit tuhle službu, 
může se stát, že ošetření, čaj, nebo možnost 
testování zmizí. Možná to pro vás uživatele žádná 
apokalypsa nebude, ale nás to bude moc mrzet, 
protože víme, že je to pro vás dobré.
Tak jen abyste věděli, že nic není jisté. A nám 
pomůže, když nenecháte okolním lidem veřejně 
nahlížet do vašich toxi životů. Vždycky si říkám, 
co by na to řekli vaši blízcí, kdyby viděli to, co 
vidíme my.

Díky! Ptal se TRMX

- TRMX -
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Uzavření služeb  
harm reduction v Budapešti      

Co pro vás znamená slovo apokalypsa? 
Ptáme se v anketě tohoto čísla Dekontaminace. Většina z vás měla jasno: 
Konec světa neasi! Anebo když dojde piko! Kdybychom se ptali uživatelů 
drog v Maďarsku během minulých pár let, možná bychom se dozvěděli, 
že apokalypsou pro ně bylo postupné uzavírání nízkoprahových služeb  
v Budapešti, hlavním městě.
Během let jsme si na harm reduction služby zvykli a považujeme je  
bezmála za samozřejmé. Ale zkuste si to představit: žádná káčka, 
žádné terénní programy, konec programů na výměnu jehel, nárůst  
případů hepatitidy C, HIV a jiných nemocí přenosných jehlou. Sbohem 
zdravotnická péče v sanitce na Hlaváku! Zhoršující se zdravotní stav 
stárnoucí populace uživatelů, sociální propad se všemi důsledky pro ně  
i společnost…        … vítejte v Budapešti roku 2014!

Politický tlak na neziskové organizace
Ano, je to pořád ta samá písnička. Lokální politici i ti na státní 
úrovni pomíjejí všeobecné výhody provozu nízkoprahových 
služeb a obviňují je, že přitahují uživatele drog do míst, 
kde působí. Narkomani obtěžují a straší počestné 
občany, zanechávají po sobě nebezpečný odpad  
v podobě použitých injekcí, přinášejí s sebou zvýšenou 
kriminalitu, a kdoví zda drogy nenabízí i našim 
dětem. 

Takto podané působení terénních programů a kontaktních center je 
celosvětově nejoblíbenějším argumentem pro politický tlak místních 
radnic, směřující k omezování či zavírání našich služeb. Tak je tomu  
i u nás v ČR, tak tomu bylo s větším úspěchem odpůrců nízkoprahovek  
v Maďarsku uplynulých deset let.

Modrý bod a Nadace drogové prevence
Modrý bod (Kékpont) a Nadace drogové prevence (Drogprevencios 
Alapítvany) v roce 2014 rozdaly lidem 55 procent všech injekcí 
rozdaných v celém Maďarsku. Sídlili v osmém a třináctém 
budapešťském obvodu, tedy na místech, kde se vždy konzumovalo  
nejvíce drog. V tomto roce však na obě organizace dolehly finanční 
škrty vyvolané výše popsaným tlakem místních politiků. Obě organizace 
odstřižené od veřejných peněz hledaly jiné způsoby financování 
– především prostřednictvím zahraničních neziskovek. Ty jsou ale 
v Maďarsku taktéž pod soustředěným tlakem oficiálních míst. 
Nacionalistická konzervativní vláda jim vyčítá snahu ovlivňovat 
veřejnost liberální propagandou. Zdroje proto brzy vyschly úplně  
a obě organizace byly takto 
donuceny ukončit svou 
činnost. Veřejný ochránce 
práv (ombudsman) 
vypracoval doporučení 

okamžitě obnovit podporu nízkoprahovým službám s odůvodněním, 
že drogoví uživatelé jsou pacienti jako všichni ostatní, a stejně jako  

oni si zaslouží nejvyšší standard zdravotní péče. Místní radnice za 
posudek poděkovaly a obratem ombudsmana nařkly z ovlivnění 

drogovou lobby. K obnovení činnosti terénních služeb  
a káček došlo až ke konci desetiletí.

Stalo se tak především kvůli nelichotivým 
statistikám. Mezi lety 2011–2014 
se ztrojnásobil počet nemocných 
hepatitidou C. Počet HIV pozitivních 

strmě narůstal. Tisíce injekčních 
uživatelů zmizeli ze všech statistik, 
další odhad šíření nemoci tak byl 

téměř nemožný. Organizace starající 
se o drogově závislé tak dostaly druhou šanci, kterou se nyní snaží ze 

všech sil využít a dostat situaci opět pod kontrolu.

Až tedy opět potkáte svého káčkaře, zkuste si  
vzpomenout na zkušenosti jeho maďarských 

kolegů a klientů. Služby, které kontaktní centra  
a terénní programy 

poskytují, nejsou 
automatické a 
někdo je musel 

vyvzdorovat proti tlaku lidí, kteří věří, že jediným řešením 
drogového problému je co nejtvrdší represe. Vzpomeňte si na ně  
když se pohybujete v okolí káček. I ta česká mají své sousedy, kteří 
nepřejí jejich činnosti. Buďme k nim ohleduplní, nic jiného nám nezbude, 
pokud si chceme tyto ostrůvky harm reduction filosofie udržet. 

V PERMANENTNÍ KRIZI 
Programy harm reduction (káčka a 
terény pro lidi užívající drogy) jsou od 
nástupu vlády Viktora Orbána k moci  
v roce 2010, kdy vyhlásil válku 
proti drogám, v permanentní krizi. 
Současná národní protidrogová 
strategie přijatá v roce 2013 si klade za cíl vymýtit drogy  
z Maďarska do roku 2020. Je to naprosto iluzorní představa, která 
nemá šanci na úspěch. 
Prostředky na provoz programů harm reduction byly 
ořezány a dva největší programy výměny jehel byly  
v roce 2014 uzavřeny, několik zbývajících programů má problém 
se dostat ke klientům, kteří potřebují pomoc. Hepatitida typu C se 
v populaci nitrožilních uživatelů mezi lety 2011-2013 ztrojnásobila, 
a od té doby zůstává vysoká. Na drogovém trhu v Budapešti nyní 
dominují nové syntetické drogy (obdoba pražského "funky"), které 
se buď píchají, nebo šňupají. V podobě cigaret se kouří syntetické 
kanabinoidy, prodávané jako "herbal" nebo "bio".

Peter Sárosi, výkonný ředitel nadace Rights Reporter, Maďarsko

Szia!

- JND -
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JAK TO VIDÍ OBČAN

JAK TO VIDÍ PANÍ ZA PŘEPÁŽKOU NA DÁVKÁCH

JAK TO VIDÍŠ TY

JAK JE TO DOOPRAVDY

Udělám si hezký 
dva dny, možná tři

JSME SOCIÁLNÍ  STÁT? Nad tímto tématem by se dalo diskutovat dlouho. Někdo si myslí, že jinde je lépe, např. je lépe dostupná substituce pro závislé, vyšší dávky či 
mnohem lepší dostupnost bydlení pro lidi na ulici. Někdo by naopak argumentoval, že jsou země, kde je výrazně hůře. Pokud máte dluhy na zdravotním pojištění, dostanete 
na Slovensku zdravotní péči jen v případě akutní bolesti či ohrožení života. Jak to vidíte Vy?
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OBLÍBENÉ OMYLY A KONSPIRACE O COVIDU
Nemoc covid je tu s námi už skoro rok. Během té doby 
se formují různé pohledy a názory. Od jara, kdy byl 
svět paralyzován neznámou rychle se šířící chorobou, 
kdy se obyvatelstvo semklo a vydatně si pomáhalo, 
se v průběhu několika měsíců karta obrátila. Přibylo 
mnoho odpíračů ať už nemoci samé, či různých 
opatření, která mají vést ke zpomalení jejího šíření. 
V mnoha zemích jsme svědky demonstrací i různých 
akcí na sociálních sítích, jejichž účastníci viní různé 
záhadné spolky či konkrétní jednotlivce ze šíření 
strachu. Vybral jsem několik omylů a konspirací, 
které jsou s celosvětovou pandemií covidu spojeny.

Žádná pandemie neexistuje. Neznám nikoho, 
kdo by nemocí trpěl.

Přátelé vězte, že existuje. I v naší práci jsme poměrně 
dobře informováni o tom, jaký je stav s ohledem na 
šíření pandemie. A také se nemoc objevila u několika 
pracovníků i našich klientů.

Covid je uměle vyrobený v Číně, která chce 
svět paralyzovat a následně ovládnout.

Ačkoli Čína z počátku nebezpečný virus tajila, 
přičemž nakažení z jejího území cestovali po celém 
světě. Šlo jí o to nákazu ututlat. Autoritativně 
řízené státy jsou tímto přístupem známé. Již na 
jaře bylo vyvráceno, že by šlo o nový umělý virus. 
Mezi lidi se dostal stejně jako všechny ostatní virové 
nákazy. K tomu je zapotřebí velká koncentrace lidí 
a nakažených zvířat (viry jsou typicky přenášeny 
zejména létavci – ptáky a netopýry) na jednom 
místě, a špatné hygienické podmínky. Viry pak  
v těchto podmínkách snáze přecházejí na člověka  
a v počátcích epidemie jsou velmi nakažlivé a smrtící. 
V čase, s rozvojem ochranných opatření včetně 

roušek, respirátorů, zvýšené hygieny, karantén a 
očkování, jejich nebezpečnost klesá. To čeká i covid. 
Jen to nebude hned.

Je to „plandemie“ - fikce řízená Billem 
Gatesem (Ilumináty, nebo někým jiným 

záhadným) za účelem čipování lidstva. Údaje 
získané z čipů, které se zavádějí při výtěrech z nosu 
do mozku při testování, použijí ve svůj prospěch.
Ačkoli bych výmysl této konspirace tipoval spíše na 
hodně nevyspalé perníkáře, má kupodivu mnoho 
tisíc následovatelů v drogy neužívající populaci. Jako 
proč by to Gates dělal, když jeho software je v téměř 
každém druhém počítači či tabletu. Vyhnout se 
případnému sledovaní BG spíš pomůže přechod na 
nějaký opensource systém, na který nemá vliv. Tím 
rozhodně nechci říct, že vaše Windows vám kradou 
data.

Vyvíjené očkovaní proti covidu způsobuje 
genetické mutace, které mají za účel vyrobit 

z lidí dálkově ovládané kyborgy.
Když odhlédnu od toho, že mutant není to samé 
jako kyborg, tak mutanti jsme všichni, neb jsme 
sami o sobě produkty genových mutací. To jednak, 
a jednak za kyborga může být považován někdo, 
kdo má jakoukoli část těla doplněnou či nahrazenou 
něčím uměle vyrobeným. Nejčastěji tedy nějakým 
elektronickýcm zařízením. Třeba kochelárními 
implantáty pro neslyšící, nebo elektromechanickými 
protetickými pomůckami. Nepředstavujte si náš svět 
jako univerzum X-menů. Jsou to vymyšlené pohádky.

Covid není horší než obyčejná chřipka. 
Zbytečně se problém zveličuje.

Covid je horší než obyčejná chřipka. Zhoršuje průběh 
zatím všech známých infekčních i onkologických 
onemocnění, zvyšuje úmrtnost pacientů i celkovou 
úmrtnost v populaci. V tuhle chvíli (podzim 2020) 
jsou některá zdravotnická zařízení výrazně přetížena, 
a covidové pacienty převážejí do jiných nemocnic.  
U některých krematorií se skutečně objevily přídavné 
lednice na mrtvoly. Naštěstí zatím jen přechodně,  
a jen vyjímečně.

Rouška je úplně zbytečná. Vir je tak malý, 
že ho rouška nezadrží. Nebo opačně, rouška 

nositele dusí.
Velmi častý omyl vycházející z představy, že virus 
cestuje světem v podobě té malilinkaté ježaté 
kuličky. Nikoli. Covid stejně jako řada dalších virů 
a bakterií cestuje na taxíku z kapénky. To je malá 
kapka tekutiny, kterou vydechujeme. Ta se na 
roušce zastaví. Časem však rouška kapénkami 
provlhne natolik, že může být sama o sobě velmi 
kontaminovaná patogeny. Z toho důvodu je nutné 
s rouškou zacházet jako s nebezpečným infekčním 
materiálem, a měnit ji několikrát denně za čistou.

Opačným extrémem je zase trvzení, že rouška 
nositele dusí. Nedusí. Není to fyzikálně možné. Leda 
by byla vyrobena z potravinové folie, kterou by si 
nositel omotal hlavu přes ústa i nos. Pro některé 
lidi s astmatem však skutečně může docházet ke 
ztíženému dýchání. Pokud si někdo myslí, že se  
v roušce dusí, jde spíše o klaustrofobickou ataku.

Takže dokud je tu covid, dodržujte 3R. 
Roušky, rozestupy, ruce (umejt!)

- TRMX -
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Máme jen 
vývar 

z pytlíků.

Z pytlíků 
od pika.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a instantní polévka

Na Vánoce 
se u nás rybí 
polívka nejí.

PF 2021STEVEN TYLER nedávno oslavil 10 let. 10 let abstinence! A to stojí 
určitě za zmínku. Frontmana americké rockové skupiny Aerosmith 
snad není třeba více představovat. Jaká byla jeho cesta k dlouhodobé 
abstinenci?

Steven Tyler, vlastním jménem Steven Victor Tallarico, se narodil  
26. března 1948 v New Yorku. Zajímavý je jeho původ - jeho otec je 
napůl Ital a napůl Němec, zatímco 
jeho matka je napůl Ruska a napůl 
domorodá Američanka. Jeho otec 
byl hudebník, pianista, a Steven tak 
přičichl k hudbě už jako malé dítě. 
Jeho geny i výchova se jistě promítly 
do jeho hudební všestrannosti, 
která se projevuje schopností hrát 
na více nástrojů (Steven ovládá hru  
na kytary, klávesy, foukací 
harmoniku a perkuse).

Steven byl už jako batole velmi 
energický, temperamentní a 
vynalézavý. Tyhle vlastnosti 
mu zůstaly do nynější doby – a 
jednoznačně se ukazují na jeho 
pódiovém projevu. Snad i kvůli 
jeho divokosti ho drogy lákaly již 
v pubertě. Začalo to naprosto klasickým způsobem… Marihuana, hašiš, 
alkohol…Poté LSD, speed, kokain, opium. Ve své knize „Does the noise in 
my head bother you“ popisuje svoji radost z užívání drog a dost se vyžívá 
i v popisu „stavů sjetosti“. Popisuje, jak si na střední škole dával trip o půl 
čtvrté ráno, pak šel znovu spát a budil se okolo sedmé hodiny úplně sjetý, 
užívající si stav mimo realitu. Ze střední školy ho kvůli drogám vyhodili. 

V raných sedmdesátých letech se dává dohromady kapela Aerosmith. 
Nejprve hraje po ulicích a klubech, postupně se stává více známou. Po 
prvním albu „Dream on“ na sebe mega úspěch nenechává čekat. Steven 
nastoupí do rozjetého vlaku správné rockové hvězdy a žije na základě 
principu „sex, drogy a alkohol“. On a Joe Perry vystupují v médiích jako 
„toxická dvojčata“. Steven propadá do hluboké závislosti a postupně 
drogy ničí jeho kariéru i osobní život. Po rozpadu kapely (která se později 

znovu dala dohromady) a rozvodu 
přicházejí i zdravotní problémy. Od 
80. let se Steven opakovaně snaží 
vyléčit a vstupuje do různých forem 
léčby drogové závislosti. A tak Steven 
abstinuje a relapsuje, abstinuje  
a relapsuje, abstinuje a relapsuje…
jak už to tak bývá.

Mnoho let Steven bojuje se 
žloutenkou typu C. Snaží se ji 
tajit před veřejností, otevřeně 
o ní mluví až po absolvování 11 
měsíční chemoterapie, která ho 
– cituji – „málem zabila“. V roce 
2006 podstoupí úspěšnou operaci 
krční cévy. Bohužel po ní následuje 
závislost na lécích na tlumení bolesti 
– ovšem Stevenův poslední relaps! 

Od té doby je čistý. 10 let. V rádiu se ho moderátor ptá, jaké to je, být 
čistý a jestli mu někdy chybí být zase sjetý. Říká: „Někdy mi to chybí, ale 
neměnil bych. Víte, pořád mám kapelu, všichni jsme živí a zdraví. Lidi nás 
pořád chtějí za milion plus jeden dolar za noc. A to všechno riskuji, pokud 
začnu zase brát. Moje děti. Moji psi. Můj zasraně krásnej dům na Maui. 
Moje dívka. Všechno bych tím zase mohl ztratit.“

RO
ZJ
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DY

 PR
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HV
ĚZ

DY

Hana

CO NEJMÉNĚ ABSCESŮ, ROZPÍCHANÝCH ŽIL, 
ŽLOUTENEK A JINÝCH INFEKCÍ V ROCE 2021 
PŘEJE  PAN SMAŽKA A REDAKCE DEKONTAMINACE
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drogový bulvár

KC SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-20
Út, Čt, Pá  9-20

KC DROP IN
Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel.: 222 221 
431, Po–Čt 9–17.30,  
Pá 9–16

KC STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5
tel.: 257 217 871,
605 319 926 
Po, St-Pá 10–18 
Út 13–18 

KC PODANÉ RUCE BRNO
U Červeného mlýna 1
tel.: 543 249 343, 
775 889 919, Po–Pá 
10–17, první středy 
v měsíci zavřeno

KC DROM BRNO
Bratislavská 227/41
tel.: 730163125
Po: 9-19, Út-Pá 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po–Pá 9–17

KC ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16
tel.: 387 201 738
Po, St, Pá 10–18,  
Út, St 8–16

KC HRADEC KRÁLOVÉ
Říční 1252/3A,  
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

KC KARLOVY VARY
Sportovní 32,
Drahovice
tel.: 727 954 163,
725 543 165 
Po–Pá 7.30-12 a 13-16

KC PARDUBICE
Češkova 2701, tel.:
734 316 539
Po–Pá 9–18 

KC LIBEREC
Felberova 256/11
tel.: 482 713 002,
775 624 246
Po–Pá 8–12, 
12.30–16.30

KC OLOMOUC
Sokolská 48
tel.: 774 991 625,
585 220 034
Po, Út, Čt 9–17,
St 9–18, Pá 9–12

KC OSTRAVA
Zengrova 69,  
Vítkovice
tel.: 595 627 005,  
602 670 789 
Po–Pá 9–16

KC CPPT PLZEŇ
Havířská 11;  
tel.: 377 421 374,  
731 522 288
Po, St, Pá 9.30–18, 
Út 10 -18

KC POINT 14 PLZEŇ
Husova 14
tel.: 377 235 526
Po–Pá 8–16

KC ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 13/47
tel.: 475 210 626
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

KC ZLÍN
Gahurova 1563/5
tel.: 774 256 540,
Po-Pá  8.30-12, 13-16

Kontaktní centra v krajských městech
Výměna i poradenství u terénních pracovníků či 
v kontaktních centrech je možná v řadě měst na 
celém území ČR. Kontakty na lokální terény a KC 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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 Terénní 
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

KC MLADÁ 
BOLESLAV
Ptácká 162
tel.: 724 290 697
Po-Pá 10–17  

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po–Pá 9–18

KC BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 603 478 707
Po, St, Pá 8–16.30

KC PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po, St, Pá 9–17

TP SANANIM
Po, St, Pá 14–18: Sanitka, 
Hlavní nádraží
Út, Čt 14–19: centrum
tel.: 603 209 948
Út, Čt 15–20: P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
Po 9:30-15, St, So, Ne 14-
19:30, Čt 15-20:30
Praha 1,2,5,7,8
tel.: 722 068 007
Po 9:30-14, Út 10:30-
15:30, St 12:30-17 Pá 
10-14:30 Praha 1, 4, 14
tel.: 722 068 144

STREETWORK DROP IN
Po–Pá 12–17: centrum, 
Praha 3,4, 6, 8, 9, 10, 12, 
Libuš;  Po, St, Čt 21–23:  
centrum, P3;  So, Ne 
14–16: centrum 
tel.: 731 315 214

Mladíci dali známému smrtící koktejl drog. Hrozí jim 18 let vězení • Malajsie zabavi-
la rekordní dvě tuny metamfetaminu na rekreační lodi. Pašerák se snažil před hlídkou uplavat • Výro-
ba heroinu v Afghánistánu dál vzkvétá.  K pašování se využívají závislé ženy • DESÍTKY STŘÍKAČEK A STOVKY PYTLŮ S ODPA-
DEM. LIBEREC ZLIKVIDOVAL SKLÁDKU V JUNGMANNOVĚ ULICI • Zadrželi jsme drogy za 22 miliard, tvrdilo Thajsko. Bylo to  
čistidlo • Přivýdělek k důchodu? Senior z Chomutova zásoboval narkomany pervitinem, přišel si na desítky tisíc! • Pervitin, houbičky a extáze.  
Pražské policisty překvapil obsah dámské kabelky • DAN BÁRTA PŘIZNAL: BYL JSEM ZÁVISLÝ NA PERVITINU, POSLEDNÍ ROK BYL HNUS •  
POLICISTA SI PŘIVYDĚLÁVAL K PLATU. V PRAZE PRODÁVAL KOKAIN ZE ŠPANĚLSKA  • Herny gamblerům prospějí,  
tvrdí primátor Kladna. Těžit z toho může i Jágr •  ‚Radím ženám na oddělení, aby abstinovaly. Omládnou o deset let,’ říká psychiatr Nešpor

31 let ve vězení strávil Američan Richard 
DeLisi. Důvod? Prodej marihuany. 
Nyní 71letý muž byl ve Spojených státech po-
važován za vůbec nejdéle vězněného člověka 
za nenásilný trestný čin spojený s touto drogou.  
Příbuzní utratili za právníky a odvolání v průbě-
hu Richardova uvězění přes čtvrt milionu dolarů 
(asi 5,5 milionu korun), soudy však odmítaly trest 
DeLisimu zmírnit. Muž po propuštění počátkem 
prosince uvedl, že se chystá s rodinou na Havaj, 
kde má krásné letní sídlo.

Jen pár dní před tím, 2. prosince 2020 vyřadila 
OSN marihuanu ze seznamu nejtěžších drog, 
tzv. Seznamu 4, kde je například heroin. Pře-
řazení do méně rizikové kategorie navrhla již  
v loňském roce Světová zdravotnická organiza-
ce, která argumentuje především možnostmi vy-
užívání konopí k léčebným účelům. Medicínské 
konopí by se tak mělo stát dostupnějším. Mari-
huana nadále zůstává mezi drogami na Seznamu 
1, které jsou tzv. pod mezinárodním dohledem.

Jak dobrým hráčem jsem mohl být, 
kdybych  nebral  drogy? Otázka, kterou si 
ve svém posledním rozhovoru před smrtí položil slavný 
Diego Armando Maradona (†60). Život argen-
tinské fotbalové legendy doprovázela řada skandálů, 
spojován byl s italským podsvětím. Pořádal bujaré ve-
čírky, problémy s drogami a alkoholem se nijak neta-
jil a léčbu závislosti absolvoval hned několikrát. Jeho 
hvězdnou sportovní kariéru ukončil v roce 1997 kokain, 
když Maradona potřetí neprošel dopingovým testem. 
Zemřel 25. listopadu 2020 na infarkt.

Oregon bude prvním americkým státem, kde dojde k dekriminalizaci všech drog. Zákon, který 
navrhli sami občané, si voliči odhlasovali v referendu, měl podporu téměř 65 %. Až nová legislativa 
vstoupí v platnost, nebude již uživatelům za užívání či přechovávání drog pro vlastní potřebu hrozit 
vězení. Zaplatí buď pokutu, nebo podstoupí léčbu. Tu by měl přitom financovat stát z daní z legálního 
a regulovaného marihuanového trhu. Distribuce a přechovávání většího množství zůstane trestné.

Americká farmaceutická společnost Purdue Pharma, výrobce návykového analgetika OxyCon-
tin, přiznala u federálního soudu vinu ve třech obviněních souvisejících s opiátovou krizí. Podnik 
zaplatí přes osm miliard dolarů (183,4 miliardy korun) a musí ukončit činnost. Peníze budou mimo jiné 
směřovat na léčbu závislosti na opiátech. Na předávkování zemře v USA v průměru až 200 lidí denně.
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