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Poděkování patří všem, kteří se na 
přípravě tohoto čísla Dekontamina-
ce podíleli.

Podpořeno Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, 
Magistrátem hl. města Prahy  
a Ministerstvem práce  
a sociálních věcí.

Muži. Proč číslo věnované mužům? Proto-
že se mužům jako cílové skupině věnuje málo-
kdo. Víte třeba kdy je mezinárodní den mužů?  
A také protože muži jsou našimi otci, syny, manže-
ly a kamarády. A taky protože existuje slovní spoje-
ní “Buď chlap!” z něhož čiší zakořeněný stereotyp,  
že muži nema-
jí brečet, že 
mužům emoce 
moc nesluší a 
že muži si mají 
utírat slzy do 
svých podpr-
senek, protože 
chlapi nebrečí. 
Přitom taková 
blbost. Chro-
mosom Y ne-
znamená, že 
nemáme emo-
ce, že nemůže-
me brečet, být 
na dně a dát to 
najevo. 

A taky pro-
tože celosvě-
tově 75 % 
dokonaných sebevražd udělají muži. Stejně jako 
80 % bezdomovců jsou muži, 70 % obětí vražd  
jsou muži. Muž před soudem má dvakrát větší  
šanci, že, ve světovém měřítku, dostane vyšší trest. 
Z čehož plyne, že vězení jsou více naplněna muži. 
Jsou oblasti, v nichž muži nekralují, ale také  

bychom na ně neměli zapomínat. I muži jsou obět-
mi domácího násilí a znásilnění. Jenom s tím vy-
chází na světlo světa ještě o poznání méně než 
ženy a další pohlaví. Protože jsme prostě chlapi... 
Tak pánové, mluvme o svých problémech, veškerých 
problémech, otevřeně. Aspoň s někým. A o dalších 

věcech se dozvíte v tomto 
čísle.

A pro potěchu oka je  
v půlce časopisu (jak už to 
v gentlemanských časopi-
sech bývá) plakát krásné 
plavovlasé Pamely v její 
nejslavnější roli C. J. Par-
ker z amerického seriálu 
Pobřežní hlídka, který byla 
plná zpomalených záběrů 
jejího běhu. Mimocho-

dem příběh, který je 
hned vedle (kdybys-
te si nevšimli), je 
částečně založen na 
pravdě!

Tento časopis sice ne-
schválil osobně Chuck 
Norris, ale kdyby jej vi-

děl, tak by mu zajisté dal otočku palcem nahoru! 
A protože největší chlap je Chuck Norris, tak jsme 
si dali tu práci a zjistili jsme o něm pár méně zná-
mých faktů, které se vážou k tématům článků. 
Schválně, co se vám líbilo nejvíc? 

This has been sup-
ported by a grant 
from Gilead Sciences 
Europe Ltd

anketa
Když je chlap na ženskou 
hodný a chová se k ní hez-
ky. Štve mě, že se někteří 
chlapi chovají hodně sobec-
ky a chtějí o všem 
rozhodovat. 

Když je milý, přívětivý, 
když se postará  
o ženskou na ulici.  
A je chtivý! Sere mě, když je 
vznětlivý, náladový,  

ty jejich rýmičky… 
A když mají ženy jako  
služky.  

Štve mě žárlivost a že  
neposlouchá, co 
mu říkám. Jinak se mi 
na něm líbí všechno. Teda 
když zrovna nečumí po 
ženskejch. 

 

Nelíbí se mi nadrbaný  

prasáci, 

který nakecaj holce cokoliv, 
aby se jí dostali  

do kalhotek.  
Jinak se mi líbí holky.

Zadky, 
na ty se u chlapů koukám 
asi nejvíc. Štve mě tako-
vej ten středověkej postoj 
k ženskejm – já jsem chlap 
a ty jenom ženská, prostě ta 
nerovnost.  

Nelíbí se mi, že jsou vulgární. 

A prasata, to je  
každej druhej.  
Líbí se mi na nich… vůbec 
nic. Fakt ne, nic. Jen na tom 
mým. 

Sexy je férovost  
a čestnost.  
Sere mě ukňouranost. 

 

Líbí se mi, když se chlap 
chová, jak má, zvlášť když 
jsme na ulici. Když ženskou 
chce, tak se snaží chodit 
upravenej, čistej, prostě 
se o sebe stará… 
prostě ne jako degeš. Sere 
mě ignorace a když s tebou 
netráví čas. 

Ptali jsme se holek a žen, co se jim na mužích líbí a co je na nich štve.

Linda Julie Minda Páťa

Mirka Milena Hanka Máca
Petr Hugo Jára Roman

ZADEK
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VZKAZY OSOBNOSTÍ
Lumír Tuček
Herec a režisér

Můj nejoblíbenější myslitel  
Ladislav Klíma pravil: Vše lepší 
se bez výjimky ožírá. Ano, jen 
úplný blb je schopen snášet 
realitu světa bez okrášlení.  
A že těch okrášlení je. Já jsem 
od mládí toužil po omamných 
látkách, ale v reálném socia-
lismu jsem byl línej (což jsem 
dosud) si něco složitě shánět. 
A po roce 1989, kdy už byla 

hračka sehnat cokoli, jsem už nehodlal měnit svou karmu něčím novým a zůstal 
u piva. A držím se zásady, že pít se musí z radosti a pro radost. A hlavně s přáteli. 
Nikdy nepiju z nutnosti. Mám ale štěstí, který každej nemá – moc nevydržím.  
A nesnáším, když je mi blbě. Jsem prostě sobec – chci, aby mi bylo dobře.
Kdyby někdo z vás chtěl o tématu „vytržení se z trapné reality“ se mnou pokecat, 
tak třeba v Kavárně Jarda Mayer na Smíchově.

ČAU DEKONTAMINÁCI,

jmenuji se Václav Vohradský, je mi 41 let  
a pocházím z Teplic.
S drogama jsem se potýkal 20 let, 15 let jsem byl 
aktivní uživatel a 5 let dokupy jsem strávil v léč-
bách (6x PL Jemnice,1x TK Fides, 1x TK Němčice, 
1xDC v Děčíně a naposled DC Sananim na Ovčím 
Hájku), momentálně navštěvuji jednou za měsíc 
svou terapeutku na individuálech. Protože je  
důležité nepodcenit doléčovací program a závis-
lost celkově. 
Proč tohle píšu? - Protože mi byla nabídnuta 
možnost oslovit zrovna třeba tebe (aktivního 
uživatele), který už má po krk toho věčnýho 
shánění a koloběhu co nikam nevede, nebo už 
abstinujícího, kterého abstinence přestává bavit 
a hledá něco nového. Rád bych se s tebou podělil 
o to, co mě teď drží daleko od drog.
Je to sport, a hlavně aktivní využití volného času, 
kdy dělám jen to, co mě baví. Zjistil jsem, že to, 
co mě bavilo na drogách (adrenalin) můžu zažívat 
i ČISTEJ. Na drogách to šlo vždycky rychle k de-
vastaci mé osoby a skoro i ke smrti. A tak rychle 
to tady nevzdám. ČISTEJ mě sportování baví víc, protože drogy akorát utlumovaly prožitky. 
Teď jezdím na skejtu, lezu po skalách, a hlavně běhám závody typu Spartan Race. Nedávno 
jsem absolvoval můj nejdelší - Spartan Race Ultra – 55 km běhu, 66 překážek s převýšením 
3 500 m. Nevěřil jsem, že to mé tělo, kterému jsem dával roky takovej kouř, vydrží… ale  
vydrželo… celé jsem to běžel 9h 19min… a další mě čeká… hurá! Momentálně čeká moje 
žena mimčo – další životní událost na kterou se těším ČISTEJ.
Z mýho pohledu je nejdůležitější, aby nás abstinence bavila a je úplně jedno, co si vybereš 
ZROVNA TY. 

Michal  
Ambrož
Zpěvák, kyta-
rista, skladatel, 
frontman sku-
pin Jasná Páka, 
Hudba Praha

NAZDAR 
KÁMO! 
Zdá se, že 
plaveš v řece plný sraček a pěkně se v ní topíš. Jestli 
to tak chceš, tak ok, je to Tvoje věc - šlehni si pořádně 
na cestu na dno. Jestli ale chceš něco jinýho, zkus se 
dostat ke břehu, kde na Tebe čekají ochotné ruce, který 
Ti pomůžou. Pomůžou Ti nejen z tý řeky sraček, ale taky 
třeba s novým začátkem. Tak co Ty na to? 
Záleží jen na Tobě, co si vybereš... Přeju Ti sílu pro dob-
rý rozhodnutí. Měj se. Zdar. 

Josef Pepa Hřeben
Kytarista, baskytarista a trumpetista

Přátelé, vyserte se na to, je to k hovnu /chlast, drogy....../ 
čim víc to rozhodnutí budete oddalovat, tim větší utrpe-
ní vás čeká. To je moje zkušenost. Držim vám palce.

Petr Stanko
Hudebník

Je ráno po víkendové pařbě. Hlava třeští  
a začíná bažení. Chtělo by to jedno orosený, 
nebo možná něco silnějšího. Jdu k lednici, ale 
najednou si uvědomím, že mám zítra spoustu 
práce a jak se mi dobře pracuje s čistou hlavou. 
Vracím pivo do lednice a jdu si pustit film. 
Zombie vylézají z hrobů, ale mě už je líp. Polívka 
a Valetol zabraly a já se začínám těšit, že se 
dobře vyspím, a taky na zítřejší sluníčko a vítr 
ve vlasech, a nakonec i na tu práci, co mě občas 
sere, ale vlastně mě docela baví, a na všechnu 
nádheru světa, a i další pařby. Život je každo-
denní boj, ale já vyhrávám. Zatím.
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Jarda Stuchlý
Bubeník Vanessa EBM, Maradona Jazz 
a další
 
BEZ OMÁČKY!
Neberte drogy! Možná, že si s nima 
užijete nějakou legraci, ale stanete se 
jejich otroky a skončíte v pekle.

Marcel Suk
Profesí stavař, zájmem a duší hudebník, respektive 
bubeník Telesa Ohnepal, Green Monster a ThANX

Nejsem svatej a už vůbec ne dokonalej. Život  
přináší fantastický chvíle, nevyhnutelně ovšem  
i problémy. Snažím se je řešit, vyřešit, někdy se  
i svěřit a nechat si poradit. Je to cesta, dlouhá  
cesta, ale smysl v tom vidím.
Snažím se být terapeutem sám sobě, pokládat si 
nepříjemný otázky, a to vše mi zatím pomáhá prot-
loukat se bez nějakýho většího pádu.
Přeju všem lidem, aby našli sílu bránit a vykřesat 
svoje NEJLEPŠÍ „JÁ“ ať už je to z jakéhokoliv důvo-
du – osobní sračky řeší opravdu každý.

Viktor Mravčík
Lékař, epidemiolog, bývalý vedoucí 
Národního monitorovacího středis-
ka pro drogy a závislosti, manžel, 
otec tří dospělých dětí

Vážení pánové.
Závislé ženy se potýkají se spous-
tou problémů. Jsou odsuzovány 
blízkými i okolím, trpí pocity studu 
a strachu, mají spoustu staros-
tí nejen o sebe, není dostatek 
služeb citlivých k ženám atd. Když 
pije nebo bere muž, trpí tím celá 
rodina. Když pije nebo bere žena, 
rodina většinou nefunguje vůbec. 
Závislé ženy to zpravidla mají těžší než závislí muži.
To ale neznamená, že my to máme lehké!

Závislí muži mají stejné nebo podobné starosti, a navíc se od nás čeká, že  
se postaráme nejen o sebe, ale také právě o ženy, partnerky a naše rodiny.
Pánové, ať už máte jakýkoliv problém, pamatujte, že z každého průseru exis-
tuje cesta ven. I když se zrovna nedaří, věci se mění. Je potřeba to zkoušet  
a neztrácet víru.

Především víru v sebe, ve své vlastní zdroje a schopnosti změnit se, mít ra-
dost ze života, něco hezkého nebo užitečného udělat, být prospěšný druhým, 
být lepším partnerem, otcem, člověkem.
A víru v druhé, kteří se nám snaží pomoct a podpořit nás, i když se jim to 
také třeba zrovna moc nedaří.
Takže se držte a nezapomeňte, že HARM REDUCTION VŽDYCKY  
FUNGUJE. Když nejde jinak, tak aspoň bezpečněji a ohleduplněji k sobě  
a okolí!
Držím palce.

Petr Bergámo Bergmann
Umělecký producent, spisovatel a nakladatel

Každá závislost, nejen ta drogová, je způsobená nemocí 
duše. Křehké duše onemocní snáz a hůře hledají rovno-
váhu, harmonii. Droga anebo jiná záplata (TV, cukr,  
přepracovanost, hráčská vášeň atd.), poskytne chvilkový 
únik, ale nevede k sobě samému. Nejmocnějším lékem, 
nejúčinnějším prostředkem k nalezení sebe sama  
a k vlastnímu uzdravení je MEDITACE. Intenzivní me-
ditace pod vedením zkušených mistrů pomáhá objevit 
vlastní podstatu, posiluje vůli, nastoluje dobrovolnou 
disciplínu a celkovou rovnováhu. Meditace zbavuje všech 
závislostí, vede k míru se sebou samým i okolím, učí 
skromnosti a sebeúctě. Meditace uzdravuje bolavé duše. 

Připravil Amrit Sen (KC SANANIM) a ZADEK

Michal Miovský
Přednosta kliniky  
adiktologie

Necítím se být někým, kdo 
by vám, pánové, měl ho-
vořit do života a on vlastně 
takový vzkaz, tak trochu 
vždy něco takového v sobě 
má. Mám sice na starost 
chod Kliniky adiktologie, 
a tedy zodpovědnost jak 
za klinický provoz s našimi 
léčebnými programy, tak 
za studenty, kteří se při-
pravují, aby někomu mohli 

pomoci. Ale čím déle to dělám, tím více vidím, že to nejdůležitější 
je, jaký přístup a respekt kdo má k lidem. A čím více jsou ti lidé na 
tom blbě, tím více se v tom přístupu zrcadlí, jak to kdo vlastně má. 
Nedá se to okecat a nedá se to skrýt. Takže vlastně mým vzkazem 
vám všem je takové mé přání, abyste v momentě, kdy se rozhod-
nete říci si o jakoukoli pomoc, tak abyste narazil na profesionála, 
kterého poznáte jednak podle toho, že ví co a proč dělá, ale také 
podle toho, že vás bude mít rád a respektovat vás. Vaše rozhodnutí 
a zodpovědnost jsou ve vašich rukou a pro chlapa je v životě myslím 
jednak velmi důležité dotýkat se svých hranic, ale také to, ABY SE 
NEPOBLIL, KDYŽ SE RÁNO PODÍVÁ DO ZRCADLA. Není až tak 
odvážné stát, když stojíte a nikdy jste nespadli na zem. Odvážné je 
zvednout se znovu a znovu, když opakovaně padáte a ležíte. 

VZKAZY OSOBNOSTÍ
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ZAJÍMAVOSTI ZE 
SVĚTA

Penisy, falusy, pyje

Možná už jste někdy slyšeli známé pořekadlo: Podle nosa poznáš 
kosa! Dává do přímé úměry velikost nosu s mužskou chloubou  
– čím větší nos, tím větší jednooký bandita v kalhotách. Bohužel  
se jedná o mýtus (stejně jako třeba velikost chodidla nebo délka 
od zápěstí k loktu) – délka, průměr i tvar penisu jsou dané gene-
ticky, podobně jako například výška postavy. Spolehnout se na to 
nedá! Rekord pak drží Jonah Falcon z Ameriky, který by svůj penis 
mohl klidně nazývat Velikán Velikánovič a měří neuvěřitelných  
34 cm. Nejmenší kašpárek oproti tomu má 1,15 cm. Oba pánové 
jsou ale extrém, průměrná délka českého penisu v erekci dosahuje 
12 až 16 cm.

Masturbační okénko 

Oblíbenou kratochvílí, která se dá s Joystickem podniknout, je  
tzv. rande s Ančou Dlaňovkou. Světový rekord v masturbaci pak 
drží muž Masanobu Sato, jenž vydržel masturbovat 9 hodin 58 
minut vkuse. Masturbate-a-thon (masturbační maraton) je akce, 
jejímž cílem je vybrat peníze pro organizace věnující se problema-
tice HIV/AIDS a zvýšit povědomí veřejnosti o této sexuální aktivitě  
a rozptýlit stud a tabu, které kolem ní panují. Maratonu se  
v minulosti zúčastnili i dva Češi a nevedli si vůbec špatně – oba 
v různých ročnících obsadili druhou příčku! Rekordy týkající se ej-
akulace se zaměřují nejen na délku, ale také na vzdálenost (6 m), 
výšku (3,7 m) a rychlost (neuvěřitelných 68,7 km/h). 

Lechtivá podívaná

Asi každý z nás někdy viděl mládeži nepřístupný film, sledování 
porno filmů rozhodně není trestné. Teda pokud tuhle kratochvíli 
neprovozujete v Severní Koreji, pak můžete vyfasovat i trest smrti. 
Tvůrci už necílí pouze na mužské publikum, ale myslí i na něžnější 
polovičky – tyto filmy se nazývají „female friendly“, jsou často za-
ložené na příběhu (ne jen „Jmenuji se Hans a jdu vám protáhnout 
trubky“), emocích a postavení muže a ženy je v nich rovnocenné. 
Co je pak nejvyhledávanější kategorií? MILF, česky MCBP – fanouš-
ci Prciček a Stifflerovy mámy už možná tuší – „máma, co bych 
píchal“. Pomyslné stříbro vyhrávají „Teen“, tedy mladě vypadající 
herečky. 

Každou sekundu dne sleduje porno údajně 30 milionů lidí. Co jste 
dělali před deseti minutami vy? 

EMa

porna, onanie, penisů, a tak vůbec!

Z českých luhů a hájů 

„Zkusil jsem ji několikráte 
fikat. Až posléz na kanapé, 
jednu nohu měla na stolici, 
druhou na nůši,“ napsal si  
Karel Hynek Mácha do deníku 
v říjnu 1835.

DÁMY, TOTO JE 21 CM! 

Chuck Norris drží 
rekord o největší mož-
nou ejakulaci. Každých 
75 let ji můžeme vidět 
jako Heliovu kometu 
vracející se k Zemi.
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Jaké mužské vlastnosti by měl mít policista  
z Národní protidrogové centrály? 

Odvaha, zvýšená odolnost vůči stresu, autore-
gulace, vysoká morální integrita, cílevědomost  
a urputnost, smysl pro povinnost a odpovědnost, 
kreativita, proaktivita a zároveň schopnost se 
podřídit autoritě a postupovat striktně v souladu 
se zákonem. 

A pokud můžeme být i konkrétní, jsou něja-
ké výkonnostní předpoklady pro takového 
policistu? Co musí zaběhnout, kolik musí udělat 
shybů apod? 

V mnoha parametrech se naše požadavky ne-
odlišují od běžných zákonem daných požadavků 
shodných pro všechny policisty Policie České re-
publiky v přímém výkonu služby. Máme navýšený 
požadavek na intelekt, výkon a odolnost, motivaci 
a schopnost týmové práce. Velký důraz klade-
me na emoční stabilitu, psychosociální vyzrálost  
a absenci nedostačivostí v oblasti volních procesů 
a autoregulace, včetně psychopatologické symp-
tomatiky. Organizačně je jednotka tvořena téměř 
výlučně vysokoškoláky. Z pohledu policejní zku-
šenosti vyžadujeme minimálně pětiletou praxi  
u kriminální policie. Fyzickou výkonností musí 
naši policisté pracující v terénu splňovat konvenč-
ní fyzické prověrky Policie ČR (běh na 1000 m, kli-
ky, celomotorický test, člunkový běh) a prokázat 

průměrnou nebo nadprůměrnou úroveň vycviče-
nosti v oblasti sebeobrany a taktických i střelec-
kých dovedností.     

Co vnímáte historicky jako největší počin Národ-
ní protidrogové centrály z hlediska omezování 
dostupnosti drog v ČR?

Po 30 letech existence jednotky se vybírá velmi 
těžko. Zkusím odpověď pojmout v typových sku-
pinách - mnoho set případů mezinárodních orga-
nizovaných kriminálních skupin, které se podílely 
na organizaci dovozu kokainu, heroinu, hašiše  
a marihuany, které jsme eliminovali, prokázali 

jejich trestnou činnost a dovedli případy k pravo-
mocným odsouzením. Z produkčních případů asi 
odhalení průmyslové továrny na extázi s produkcí 
určenou pro západoevropský trh, odhalení velko-

kapacitní labo-
ratoře na výrobu 
amfetaminu pro 
skandinávský trh, 
odhalení velkoka-
pacitní laboratoře 
na metamfeta-
min s produkcí 
určenou pro stá-
ty Jihovýchodní 
Asie a Oceánie. 
Z kurýrních pří-
padů – mnoho 
skupin převážně 
Západoafričanů, 
kteří organizovali kurýrní přepravu kokainu z Jižní 
Ameriky do Západní a Střední Evropy. Odhalení 
kurýrní sítě kokainu a heroinu s cílovými destina-
cemi v Austrálii a USA. Desítky kriminálních skupin 
albánsky hovořících pachatelů, kteří se podíleli 
na organizaci dovozu a velkoobjemové distribuci 
v rámci ČR. Mohl bych pokračovat případy vel-
koobjemové výroby metamfetaminu a distribuce 
vietnamskými kriminálními skupinami, kriminál-
ními organizacemi původem ze Srbska organizují-
cími velkoobjemovou indoor produkci marihuany 
pro západoevropský trh i našimi stále častějšími 
úspěchy v oblasti odhalování distribuce nelegál-
ních drog prostřednictvím internetu a skrytého  
internetu, za využití poštovních i zásilkových služeb  
a virtuálních měn.    

Jaké trestné činy nyní NPC řeší nejčastěji? 

NPC je určena k odhalování a vyšetřování nejzá-
važnějších případů mezinárodního drogového 
organizovaného zločinu, proto převážnou větši-
nu naší „produkce“ tvoří cizojazyční pachatelé, 
členové mezinárodních kriminálních skupin. 
Z pohledu komodit a jejich frekvence lze říci, že 

Do „Mužského čísla“ jsme požádali o rozhovor ředitele NPC, 
brigádního generála PhDr. Jakuba Frydrycha. 

ROZHOVOR S ŘEDITELEM  
N á r o d n í  p r o t i d r o g o v é  c e n t r á l y

nejčastěji řešíme případy velkoobjemové produk-
ce a organizace tuzemské a zahraniční distribuce 
metamfetaminu, organizace velkoobjemového 
dovozu kokainu a heroinu a stále častěji i mezi-
národní internetovou distribuci všech nelegálních 
drog. Velkoobjemové produkci a distribuci mari-
huany se věnujeme většinou jen v mezinárodním 
kontextu.  

Potkáváte se s lidmi závislými na drogách? Mů-
žete porovnat, jak jste je vnímal v začátcích Vaší 
policejní kariéry a nyní?

V případech naší úrovně se s lidmi závislými na 
drogách již převážně nepotkáváme. V organizač-
ních a logistických patrech mezinárodních krimi-
nálních organizací je závislost na drogách spíše 
výjimkou. Ve svých policejních začátcích jsem byl 
se závislými lidmi v kontaktu velmi často a tehdy 
i dnes si uvědomuji potřebu komplexních řešení 
s výraznou orientací na poskytování sociálních  
a zdravotních služeb. Setrvale vnímám u uživate-
lů v pokročilém stadiu závislosti deficit legislativ-
ních možností podmíněných odklonů v trestním 
řízení do probace či jiného typu resocializační in-
tervence a u náhodných, příležitostných a experi-
mentálních uživatelů jednoznačný a srozumitelný 
systém gradujících správních sankcí, které by měly 
jednak generálně preventivní a zároveň i denor-
malizační efekt. 

Řada lidí závislých na drogách nechápe, proč 
jejich «koníček» - «závislost na drogách» 
někomu vadí. Vysvětlil byste to z Vašeho 
pohledu? 

Je to spíše otázka životní volby a ochoty nést ná-
sledky vlastních rozhodnutí. Od policisty nečekej-
te polemiku na téma osobní svoboda vs. legitimita 
porušování kodifikovaných společenských norem. 
Životní styl spojený s užíváním nelegálních drog 

není považován za společensky žádoucí chování 
a s ohledem na všechna doprovodná rizika pro 
jedince a společnost je v otázce nakládání s těmi-
to látkami trh omezen prostřednictvím širokého 
spektra regulačních opatření. Pro existenci 
jakékoliv společnosti je z mého pohledu enormně 
důležité neustupovat z premisy, že zákony se mají 
dodržovat a jejich dodržování vymáhat. 

V Praze nyní došlo k tomu, že zmizel drogový trh 
v blízkosti Hlavního nádraží a Václavského ná-
městí. Čím je to dle vás způsobeno? 

Protože Vás znám, beru výraz „zmizel“ jako eufe-
mismus. V této oblasti nic nikam nemizí. Můžeme 
říci, že se vyšší koncentrace závislých na drogách, 
manifestovaných ve veřejném prostoru na frek-
ventovaných místech v očích veřejnosti skupin-
kami na první pohled identifikovatelných osob, 
v rámci kterých se distribuují či směňují konvenční 
nelegální drogy, substituční či jiné psychoaktivní 
léčivé přípravky, někdy NPS a kradené věci, pře-
souvají převážně v důsledku vnějších vlivů. Je to 
teritoriální přetlačovaná, která je výslednicí tlaků 
a protitlaků všech zúčastněných aktérů. Takovéto 
„zmizení“ jsme již oba zažili mnohokrát, napříč 

celou Prahou. Za významný spolupůsobící faktor 
tentokrát považuji samozřejmě aktivity vymáhání 
práva a covidovou situaci.

Výroba a prodej marihuany, respektive THC, 
je stále trestně stíhaná, a přitom jiné konopné 
produkty, například CBD, jsou volně v prodeji, 
dokonce i v samoobslužných automatech. Jak to 
vnímáte?

Vnímám to jako fakt. CBD není psychoaktivní lát-
ka a není v ČR uvedena na seznamu zakázaných 
látek. Samotnou skutečnost, že je konopným 
produktem nepovažuji za argument pro legalizaci 
nakládání s marihuanou, ale nelze si nevšimnout 
parazitování tohoto byznysu na otázce dostupnos-
ti léčebného konopí a symboliku i názvosloví při-
spívající k normalizaci společenského sentimentu 
vůči užívání konopí. Obecně považuji CBD boom 
za marketingovou strategii velkých světových ko-
nopných hráčů, kterým se oproti předpokladům 
a navzdory nákladnému lobbingu stále nedaří 
prolomit legalizaci marihuany pro rekreační uží-
vání v Evropě.    

Co z vašeho pohledu brání provozování aplikač-
ních místností v ČR? Respektive, kdyby někdo Fyzické prověrky Policie ČR

Každý policista musí získat ve čtyřech disciplí-
nách nejméně 36 bodů. Pokud udělá méně než 
18 vzorových kliků, nezíská žádné body. Nejvíce 
může získat 14 bodů za 38 kliků. Další disciplí-
nou je běh na 1000 metrů. Pokud uběhne za 
více než 5 minut a 15 vteřin, je bez bodu. Nejví-
ce bodů získá za běh pod 3 a půl minuty.
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spustil aplikační místnost, zasahovala by NPC? 

Především tomu brání platná legislativa. Držení 
jakéhokoliv množství zakázané látky je protiprávní  
a bez legislativní změny neexistuje způsob, jak do-
cílit, aby uživatel při pohybu po veřejném prostoru 
na trajektorii obstarání drogy – aplikační místnost, 
jednal v souladu se zákonem. Za druhé, opravte 
mě, jestli se mýlím, nezaregistroval jsem odborný 
konsenzus na smyslu, efektu a legislativním sta-
tusu aplikačních místností v našich podmínkách. 
Není možné vyvíjet jakoukoliv činnost, v rámci 
které bude docházet k manipulaci se zakázanými 
látkami, tedy převážně k jejich intravenózní apli-
kaci a neidentifikovat a legislativně zakotvit pra-
vidla jejich provozování. Chybí mi snaha zastánců 
aplikačních místností si tuto změnu odpracovat. 
Mezioborovou diskusí, analýzou rizik a benefitů  
a v neposlední řadě přípravou opravdových ne-
zbytných a komplexních legislativních změn. Opí-
rat argumenty o zahraniční zkušenosti jistě mů-
žeme a na tu debatu se vysloveně těším. Marný  
a diletantský pokus vpašovat domnělou, ale reál-
ně marginální tematickou legislativní změnu do 

zákona o návykových látkách formou přílepku, ne-
chávám bez širšího komentáře. Zasahovala by Po-
licie České republiky, která je k řešení drogových 
přestupků věcně příslušná.

Co z vašeho pohledu brání možnosti testovat 
obsah drog v prostředí taneční zábavy? Respek-
tive pokud by někdo testoval obsah látek s cílem 
zabránit zdravotním komplikacím, zasahovala 
by NPC? 

Odpověď bude podobná, jako v případě aplikač-
ních místností. Brání tomu platná legislativa regu-
lující nakládání s nelegálními drogami, konkrétně 
protiprávnost držení a jiného nakládání s nelegál-
ními návykovými látkami. Pro testování nelegál-
ních látek ve zdravotním kontextu chybí příslušná 
legislativa a za ne zcela nedomyšlený považuji  
i argument o ochraně zdraví, neboť terénní de-
tekční metody tohoto druhu neumožňují spoleh-
livě eliminovat nejčastější rizika spojená s fatální-
mi i nefatálními intoxikacemi v daném prostředí, 
kterými jsou opakované či polyvalentní užití více 
nelegálních návykových látek, případně jejich 
kombinace s psychoaktivními léčivými příprav-
ky, NPS či alkoholem. Zasahovala by Policie České 
republiky, která je k řešení drogových přestupků 
věcně příslušná.

Co vám z hlediska drog v ČR vadí, a chtěl byste 
změnit v budoucnu? 

Toho je opravdu moc, ale vyberu mých TOP 5:

1) Vadí mi zneužívání drogových témat a jejich 
ideologizace; 

2) Vadí mi relativizace a bagatelizace společen-

ských rizik spojených s užíváním nelegálních ná-
vykových látek a neochota hledat mezioborová, 
dlouhodobě efektivní řešení;

3) Vadí mi, když spolu různí aktéři protidrogové 
reality nemluví a když mluví, tak se neposlouchají. 
A pokud poslouchají, tak s pevným přesvědčením 
o své jediné a univerzální pravdě; 

4) Vadí mi, že je Česká republika považovaná v Ev-
ropě za „users friendly“ zemi, a že v této oblasti 
někdy děláme z nouze ctnost;

5) Vadí mi, že již mnoho let ztrácíme čas zbytečný-
mi diskusemi o notorietách a nejsme schopni na-
lézat efektivní cesty k řešení problémů, které nás 
v této oblasti opravdu pálí. 

Spousta věcí má potenciál zlepšení. Rád bych 
se podílel na změně stavu, kdy současný model 
buprenorfinové substituce nad fyziologickou míru 
generuje nové závislé, s převažující intravenózní 
formou aplikace. Posun si slibuji mimo jiné od 
elektronizace receptů tzv. „s modrým pruhem“, 
ale těžiště řešení spatřuji v dostatečných kapaci-
tách poskytovatelů služeb, kteří budou s klienty 
pracovat i v oblasti psychosociální a substituční 
léčba nebude zúžena na pouhou preskripci. Velké 
rezervy vidím v oblasti legislativních změn, kte-
ré umožní podmíněné odklony v trestním řízení  
a zvýší vymahatelnost a efektivitu správního tres-
tání drogových přestupků. Posun očekávám i v ob-
lasti primární prevence, která má v České republice 
neobvykle kvalitní teoretickou a odbornou základ-
nu, ale nedostatečné legislativní ukotvení, zdro-
jové krytí a veřejnou podporu. V neposlední řadě 
bych rád přispěl k porozumění mezi světem vymá-
hání práva a světem drogových služeb, které ne-
musí být vzdáleny tak, jak se to někdy může jevit. 

                  Díky za rozhovor. ALA

Kolik drog by dokázal propašovat 
Chuck Norris? Všechny.  
Ale nechce, protože je klaďas.

JAK SE NAKAZIT?
Více než tři čtvrtiny případů hepatitidy 
C souvisí se současným nebo dřívějším 
injekčním užíváním.  
Nákaza se přenáší:  
• užitím jehly po někom,  
• společným rozděláváním, kdy už z při-
pravené dávky nebo z injekční vody nabe-
re někdo již použitou stříkačkou.

NOVÁ LÉČBA HEPATITIDY
Léčba hepatitidy se oproti minulosti výrazně posunu-
la. Díky technologickému pokroku odpadlo náročnější 
předléčebné vyšetření formou biopsie (odebrání vzorku 
jater pomocí dlouhé jehly). Hlavní změnou je ale nový 
druh léků, tzv. přímo působící antivirotika (DAA). Délka 
léčby pomocí DAA se zásadně zkrátila a v současné době 
trvá v naprosté většině případů pouze 8‒12 týdnů. Jed-
ná se o léčiva s nízkým výskytem nežádoucích účinků,  

o kterých v minulosti často mluvili pacienti interferono-
vé léčby. Po úspěch nového typu léčby je klíčové přede-
vším pravidelné každodenní užívání léků. - I po absolvo-
vané léčbě se může člověk nakazit znovu. Proto by se 
měl vyhnout rizikovému chování. - Léčba je dostupná  
v hepatologických ambulancích. Léčit je možné i při vý-
konu trestu. Pokud se pustíte do nové léčby, pokuste se 
o skutečnou změnu chování, abyste se nenakazili. Další 
léčbu vám již nemusí pojišťovna zaplatit.
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CO JE „CÉČKO“
Hepatitida C (lidově žloutenka, céčko) je infekční onemocnění, které postihuje přede-
vším játra. Toto onemocnění způsobuje virus hepatitidy C. Pro nemoc se používá zkrat-
ka HCV. Mluví se také o žloutence typu C, ale zežloutnutí sice může být příznakem he-
patitidy, nicméně takovéto příznaky má méně než 10 % nakažených. Hepatitida C často 
není doprovázena žádnými příznaky, chronická infekce však může vést ke zjizvení jater 
(někdy se mluví o ztvrdnutí) a po mnoha letech až k cirhóze. V některých případech 
dochází u osob s cirhózou k selhání jater, rakovině jater či ke značnému zduření žil jícnu 
a žaludku, což může vést až k vykrvácení a smrti. Proto bývá nutná transplantace jater.

sirotci. Nicméně do (tehdy běžné) interferonové léčby se nepustila. 
Vzdala se ale alkoholu a přešla na zdravou výživu. Pamela byla nemoc-
ná 13 let. V roce 2014 uvedla, že vědecký pokrok v léčbě jí dodal od-
vahu a ona se chystá podstoupit novou léčbu. V roce 2015 oznámila, 
že se vyléčila, a podpořila všechny nemocné touto nemocí. Pamela 
vyzvala k víře, že jakákoliv nemoc je léčitelná.

PAMELIN SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
Tento komix je velmi volně inspirován příběhem herečky a celebrity  
Pamely Anderson. Můžete ji znát jako plavčici ze seriálu Pobřežní 
hlídka (rok 1989, šéfa hlídky Mitche zde hrál slavný David Hassellhoff) 
nebo z akčního filmu Barb Wire. Pamela si roku 2002 stěžovala na 
špatné zdraví, stálou chřipku a vypadávání vlasů. Šla na testy a po-
sléze veřejně informovala, že má hepatitidu C. Domnívala se, že ji 

dostala od svého bývalého man-
žela Tommyho Leeho (bubeníka 
glammetalové skupiny Mötley 
Crüe). Podle Pamely používali 
jednu tetovací jehlu.
Pamela uvedla, že má v úmyslu 
proti nemoci bojovat, protože má 
dvě děti a nechce, aby z nich byli 
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HASÍME (udusáním, chlazením, odstraněním)

KŘIČÍME (informujeme lidi kolem sebe)

Kdo uteče, vyhraje… (pozor, lidé se vracejí cestou, kterou přišli)

POSKYTUJEME PRVNÍ POMOC

Zavoláme další pomoc (hasiče, záchranku, policii)

Zůstáváme na místě (pomoc s orientací na místě události - co, kdo, kde)

Požár akumulátoru při nesprávném nabíjení - Exploze baterie při nabíjení (nenabíjecí baterie) - Baterie mobilního telefonu rozkousaná psem. (Foto: archiv autorů)

Elektro požáry  
pohledem hasičů II. díl

Minule jsme přinesli pohled hasičů na požáry  
v souvislosti s elektrickými zásuvkami. Nyní je 
tu druhý díl o bateriích a první pomoci. 

Baterie a akumulátory
Baterie jsou bezesporu fenoménem moderní 
společnosti. Bateriové systémy se tedy postup-
ně dostávají prakticky do všech oblastí lidského 
počínání. Co si ovšem mnoho lidí neuvědomuje, 
jsou rizika spojená s provozem těchto systémů. 
Tato rizika pochopitelně narůstají s rostoucím 

počtem baterií a snahou o jejich modernizaci  
a miniaturizaci v kombinaci s maximálním nárůs-
tem výkonu. 

Rizika
Baterie můžeme dělit základním způsobem na 
nabíjecí a nenabíjecí, ale je zde i mnoho dalších 
způsobů dělení, a to z pohledu samotné techno-
logie, se kterou daný systém pracuje. Takových-
to technologií je opravdu mnoho, od stařičkých 
zinkochloridových systémů až po modernější 
systémy na bázi lithia. Jedno však mají všechny 

tyto systémy společné, jsou vždy určitým 
zdrojem rizik, především pokud s nimi 

budeme zacházet v rozporu s ná-
vodem výrobce a základními 

pravidly požární bezpeč-
nosti. Mnohdy si však 

ani nemusíme 
uvědomit , 

že návody 
porušu-

j e m e  
 

 
 

a především si nemusíme uvědomit, jaké mohou 
být následky takovéhoto počínání. Obecně zde 
lze identifikovat rizika vzniku požárů a u větších 
systémů také rizika úrazu elektrickým proudem.
Zaměříme-li se na problematiku příčinné souvis-
losti s požáry, lze definovat několik základních 
situací, které mohou vést ke vniku požáru a v ex-
trémních případech i k explozi baterie či akumu-
látoru. Jedná se především o počínání v rámci ne-
dbalostního jednání, kdy jsou porušovány zásady 
uvedené v návodech výrobců. V rámci zjišťování 
příčin vzniku požárů řešíme každoročně na stovky 
požárů ve spojení s bateriovými systémy. 

Situace, kterým je nutné předcházet, ve spojení  
s provozem baterií / akumulátorů:
● Mechanické poškození a následný provoz 
poškozených zařízení (proražení obalu baterie;  
deformace vlivem tlaku, stlačení; probodnutí 
baterie ostrým předmětem; pád baterie z velké 
výšky; ohyb baterie…). Tyto scénáře mohou vést 
k požáru či explozi baterie / akumulátoru.
● Nesprávné nabíjení akumulátorů, popřípa-
dě nabíjení nenabíjecích jednorázových baterií 
(tyto situace mohou nastat při neodborném na-
bíjení pomocí prostředků, které k tomu nejsou 

určeny; napojení akumulátoru pomocí zdroje 
energie přivedeného rovnou ze zásuvky; užívání 
poškozených či amatérsky sestavených nabíječů; 
nabíjení baterií, které nejsou k nabíjení určeny…). 
V lepších případech může dojít k významnému 
přehřívání akumulátorů (teplota přes 200°C)  
v extrémních případech však může dojít k požáru 
či explozi samotných baterií/akumulátorů.
● Vystavení vysokým teplotám, přibližně přes  
70 °C (umístění baterie v blízkosti přímotopu, 
ohniště, krbu…; vhozením baterie do ohně může 
dojít k explozi baterie a jejímu odletu z ohniště, 
přičemž může způsobit požár v místě jejího dopa-
du). Tyto scénáře mohou vést k požáru či explozi 
baterie/akumulátoru.
● Zkratování baterií, propojení obou konců 
baterie, respektive kladného a záporného pólu 
(například v důsledku náhodného vodivého spo-
jení kontaktů v kapse, pomocí klíčů či jiných kovo-
vých předmětů; vhození baterie do vody…). Tyto 
scénáře mohou vést k zahřívání baterie (teploty 
okolo 150 °C), v extrémních případech může dojít  
k požáru či explozi baterie/akumulátoru.

Co dělat při požáru

Nejvýznamnějším úkonem je bezodkladné chlazení popálené 
plochy čistou tekoucí studenou vodou.

U rozsáhlých popálenin se chladí jen obličej a ruce, větší 
rozsah chlazení by vystupňoval stressovou reakci, prohlou-
bil šokový stav a mohl by vést k závažným komplikacím.

Je-li to možné, nedotýkáme se popálených ploch rukama. 

Veškeré prsteny, řemínky, pevně těsnící oděvy a boty musí být odstraněny 
dříve, než vznikne otok, který by zabránil pozdějšímu sejmutí a způsobil 
zaškrcení. 

Na popálenou plochu se neaplikují žádné lokální prostředky - v danou chvíli 
nemají léčebný význam a jen ztěžují (zejména v nemocnici) hodnocení hloub-
ky postižení.

V terénu se z popálených ploch odstraňují jen hrubé nečistoty, rány se kryjí 
sterilními obvazy.

U rozsáhlých popálenin se nepodávají žádné tekutiny perorálně, pacient bývá 
totiž v nemocnici obvykle ošetřen v celkové anestezii.

První pomoc u popálenin 

Kolektiv autorů 
MV - generální ředitelství HZS ČR

Nejdelší hasičská 
hadice je zbytek 

Chuckovy obřízky. 
Kéž by byl Chuck 
Norris 15.4.2019 
v Paříži. Uhasil by 

Notre-Dame jedním 
kýchnutím.
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M U TA N T I

Nová mutace koronaviru! Je nakažlivější a nebezpečnější 
než ta předchozí! Je potřeba dodržovat opatření!  
RUCE! ROUŠKY! LOCKDOWN! VŠICHNI CHCÍPNEM!

Takové zprávy nás zaplavují neustále: „Covid zmutoval...” „Nová 
mutace...” „Další vlna...”. 
Co to ale znamená, že vir zmutoval? A proč je důležité o tom 
aspoň něco vědět?

Mutace neboli přirozená změna v genetické informaci viru nebo 
buňky je přirozená věc. Děje se běžně a na některé jsme si zvykli. 
Třeba rezavá barva vlasů je mutace, krevní skupina je mutace. A i 
rakovina je mutace. Čím rychleji se organizmus množí, tím je větší 
pravděpodobnost, že zmutuje. Viry se množí exponenciálně rych-
leji než buňky, proto mutují rychleji. Je to vlastně takový přiroze-
ný výběr, ten jedinec, který zmutuje lépe přežije a naopak.  
Kdybychom si to vztáhli na koronavirus, tak tam, kde bylo hodně 
nakažených, tak vznikalo i více mutací. A ty, které zmutovaly tak, 
aby se lépe šířily mezi lidmi, se staly dominantními v dané zemi. 
Proto se dříve delta mutace nazývala indickou, protože tam byly 
miliony nakažených a vir tak mohl zmutovat do podoby, která létá 
vzduchem teď všude.

Vir nepřemýšlí,  
vir se jenom množí. 
U nové virové nemoci mohou nastat  
tři scénáře: 
● 1. Vir zmutuje natolik, že vyhladí 
lidstvo. To je nevýhodné pro obě stra-
ny, protože lidstvo slouží jako továrna na 
vir. Když vir zničí továrny, zničí i sebe. 
● 2. Vir nezmutuje a lidstvo jej vylé-
čí. Tohle je nevýhodné pro vir. Podstata 
je jasná. 
● 3. Vir zmutuje do podoby dnešní rýmy 
nebo chřipky. Stane se běžnou 
součástí lidstva jako sezónní nebo 
lokální nemoc. Tohle je nejpravděpodob-
nější scénář současnosti. 

Ú TO Č Í

Jako nejideálnější nástroj na zamezení mutování je nedat viru  
prostor. Zamezit, aby se šířil: 
● Když jste nemocní, tak nechoďte mezi lid - KARANTÉNA 
● Když musíte mezi lidi, neprskejte na ně svoje bacily - ROUŠ-
KY/RESPIRÁTORY 
● Zabte ho dřív, než se ve vás stačí namnožit - OČKOVÁNÍ/
IMUNITA

Mutace nejsou nic nového, psali jsme o nich v našem časopise 
několikrát. Mluvili jsme o nich už před pandemií. Hepatitida 
typu C, lidově “céčko”. To je vlastně známý mutant. Zmutoval  
z původního jaterního viru. A začal mutovat do poddruhů, 
takzvaných genotypů. O nich jsme psali rozsáhle v čísle Moro-
vém (IV/2019), takže to nemůže být žádnou novinkou.  
                    ZADEK

● ALFA 
Takzvaná Britská. Rychleji se šíří, takže dokáže nakazit 
člověka rychleji. Tohle nám dělalo problém na přelo-
mu roku 2020/2021. Ale nezabíjela víc než původní 
kmen viru.

● BETA 
Takzvaná Jihoafrická mutace. U nás naštěstí 
skoro nebyla. Šířila se podobně rychle jako Alfa, 
ale dokázala zabít víc lidí, protože se v člověku 
lépe šířila a množila.

● GAMMA 
Takzvaná Brazilská. Byla podobná Alfě a díky 
včasným omezením se nerozšířila do světa. 
Dokázala udělat neplechu i u lidí, kteří do-
stali PRVNÍ dávku očkování. 

● DELTA 
Takzvaná Indická. Je prozatím nejnakažlivější ze všech 
a dokáže znepříjemnit průběh i mladému zdravému 
jedinci. 

● Další… 
Nejsou to samozřejmě jenom tyto 4 mutace, je jich mnohem 
víc, ale díky zamezení šíření neměly šanci na rozmnožení, anebo 
zmutovaly tak blbě, že si s nimi člověk dokázal poradit sám. 
Nebo zmutovaly tak, aby se šířily zpátky na zvířata (třeba na 
norky).

Mutace ve zkratce:

Chuck Norris brečel jen jednou – 
když viděl COVID situaci v ČR  
 letos na jaře. Ukápla mu jedna 
slza – díky ní teď máme vakcínu.
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Zeptali jsme se Právní poradny 

A.N.O., jak je to s relativně častým 

právním problémem rodičů, kteří 

propadli drogám. 

Může se člověk dostat do vězení za 

neplacení výživného? Dle jakého pa-

ragrafu a na jak dlouho?

Neplacením výživného se lze dopus-

tit trestného činu zanedbání povinné  

výživy podle § 196 trestního záko-

níku. Jako trestný čin je takové jed-

nání posouzeno, pokud neplatíte 

výživné po dobu delší než čtyři mě-

síce. Nemusí jít přitom nutně o čtyři 

měsíce v řadě. Trestní sazba se pak 

odvíjí od toho, jestli tak činíte pouze 

z důvodu nedbalosti (trest do jedno-

ho roku odnětí svobody), úmyslně 

(trest až na dva roky) nebo pokud 

vyživovaný je tímto jednáním ohro-

žen nouzí (jeden rok až tři roky od-

nětí svobody). V praxi obvykle končí 

odsouzení trestem, který není spojen 

s odnětím svobody. Do vězení tak 

zamíří především ti, kteří se takového 

trestného činu dopustí opakovaně, 

pokud mají bohatší trestní minulost 

nebo se dopustili ještě nějakého 

dalšího trestného činu. 

Co může dělat rodič, který nemá 

příjmy, ale má platit výživné? Lze se 

nějak této povinnosti zbavit z důvo-

du nedostatku financí?  

Samozřejmě v životě mohou nastat 

situace, kdy rodič jednoduše není 

schopen stanovené výživné hradit. 

Důležité je v takovém případě proká-

zat maximální snahu, a to jak snahu 

o zvýšení příjmů, aby výživné nebylo 

ohroženo, tak případně i snahu o to, 

aby soud výživné snížil. 

Typickým příkladem z praxe jsou 

třeba rodiče, kteří se léčí ze závislosti 

a kvůli tomu mají delší výpadek 

příjmů. V takovém případě je určitě 

na místě dát soudu návrh na sníže-

ní výživného, třeba alespoň po dobu 

plánovaného léčení. Policie i soudy 

obvykle při posuzování trestnosti ne-

placení výživného podání takového 

návrhu v kombinaci s objektivními 

důvody, proč nemůže dotyčný platit 

výživné ve stanovené výši berou jako 

důkaz toho, že neplacení výživného 

nelze považovat za úmysl, ale ani za 

nedbalost ze strany takového rodiče.

Právní poradna A.N.O.  
Koněvova 95  

130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: 222 582 932  

mobil: 736 760 701
e-mail: ppano@asociace.orgporadna.asociace.org/webova-poradna/

 Za Právní poradnu A.N.O. odpověděl  

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil

 V Ý Ž I V N É    

Olga

Na posledním šampionátu v roce 2019 ve Walesu 
zvítězilo Mexiko, a to v mužském i ženském turnaji. 
Následující dva roky se HWC kvůli covidu nekonal. 

Kromě toho, že jde o fotbal a záchranu lidských životů, 
je HWC  taky jedna velká párty.

Fotbal je univerzálním jazykem, kterému rozumí 
celý svět. A má sílu měnit lidské životy.

Zní vám to jako klišé? Homeless World Cup, 
fotbalový šampionát lidí bez domova, má 
skutečně vysoké ambice. Svět bezdomovectví 
prostý. Svět, kde má každý šanci se zvednout  
a zase normálně žít. Dává prostřednictvím fotbalu 
příležitost lidem, kteří skončili bez střechy nad 
hlavou, aby vyhráli (svůj život zpátky).

V kostce: Mistrovství světa bezdomovců se 
každoročně účastní kolem 50 zemí, Česko 
nevyjímaje. Probíhá mužský i ženský turnaj  
a hraje se «pouliční fotbal» - na malém hřišti  
s mantinely, 4 na 4. Složení národních týmů se 
každý rok mění, nikdo se nesmí zúčastnit dvakrát, 
protože zájemců jsou na světě doslova miliony.

Nepředstavujte si to ale tak, že dva týdny před 
šampionátem vyrazí  manažer s trenérem do 
Naděje či Armády spásy, vyberou si pár týpků, 
kteří zvládnou přeběhnout jídelnu, a tradá na 
MS. Zas tak snadné obléknout národní dres 
není. V ČR pořádá SANANIM národní kvalifikaci, 
probíhají přípravné tréninky, je třeba na sobě 
nějakou dobu pracovat. A to nejen co se kondičky 
či fotbalového umění týče. Pravidla HWC jsou 
poměrně přísná, podmínkou (v našem případě) je 
např. absolvovaná léčba a abstinence... 

„Profetoval jsem se až na mistrovství světa“
Příběhy účastníků jsou různé a různý je i jejich  
vztah k fotbalu. Mezi hráči jsou často dětské 
či dorostenecké fotbalové hvězdy, které osud 
jen na chvíli zavál jinam. Někteří začali naopak 

trénovat až na stará kolena, když zjistili, že už je 
jejich život na ulici nebaví. Pro mnoho hráčů je 
velkou motivací už jen to «někam patřit», chodit 
trénovat, zažívat něco normálního, poznat něco 
nového. Reprezentovat svou zemi je pak třešnička 
na dortu. Když hrajou před zápasem na turnaji 
hymnu, i ti největší drsňáci většinou zjihnou. Pro 
mnohé je to zážitek na celý život.

Na závěr přidávám druhé klišé, které se s HWC 
jednoznačně pojí: Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se. Na fotbalovém turnaji, kde je fotbal 
až na druhém místě, to platí na milion procent. 
Medaili dostávají na HWC všichni.

Když fotbal mění svět...

Tváří českého HWC je už několik let Radim Šebestík.  
V Glasgow 2016 dotáhl jako trenér naši repre k poháru.



2524

KDYŽ POTKÁTE MUŽE S KNÍREM, ZAUJME VÁS?  
Já mám pocit, že většinou ano, protože knírek se už zas tolik 
nenosí. A víte, že nejvíce knírů jde potkat v listopadu? Zkus-
te se na to někdy schválně zaměřit. Právě v listopadu se totiž 
koná akce MOVEMBER. Jde o preventivní akci, která pouka-
zuje na zdraví mužů. Upozorňuje hlavně na rakovinu varlat  
a prostaty. Nadační fond Muži proti rakovině, která akci po-
řádá, se však zabývá i duševním zdravím mužů a prevencí 
sebevražd. Nošením kníru v listopadu muži upozorňují na 

ZDRAVÉ  KOULE, 
ZDRAVÁ  PRSA

• Samovyšetření se doporučuje KAŽDÝ MĚSÍC. 

• OČNÍ KONTROLA (jsou stejné jak minule?) - sledují 
se změny tvaru, velikostí, změn na kůži, popřípadě na-
lezení bulky.

• SÁHNUTÍ – nejlepší je to v horké sprše, budou lépe 
prohmatatelné. 

• Prohmatej si je oběma rukama pěkně jednu po dru-
hé. Palce dopředu, ukazováček a prostředníček doza-
du. Pak odshora dolů a odzdola nahoru. Všímej si ne-
rovností povrchu koulí i bulek uvnitř. Nakonec vezmi 
koule do dlaní a promni je. Ujisti se, žes na nic neza-
pomněl. 

• SAMOVYŠETŘENÍ se doporučuje každý měsíc, nejlé-
pe 5. - 10. den od začátku menstruace

• OČNÍ KONTROLA, zvedni ruce nad hlavu. Sleduje se 
výtok z bradavky, změny kůže prsu, změny tvaru bra-
davky, změny tvaru a velikosti prsu. 

• SÁHNUTÍ – nejlépe třemi prsty naplocho, krouživý-
mi pohyby. Nejdřív zakruž povrchově, potom trošku 
do hloubky. Prohmatej je celá. Od klíční kosti až do 
podpaží až k podprsenkové rýze. Všímej si nerovností 
na povrchu prsou i uvnitř nich. Vyšetřuj vždy opačnou 
rukou. Levou rukou prohmatávej pravé prso a naopak. 
Nakonec vezmi prsa do dlaní a ujisti se, žes na nic ne-
zapomněla. 

Tady je správný postup 
pro varlata – koule

jak vyšetřit prsa

Tip: Prohmatávejte se s partnerem  
či partnerkou navzájem.  
Celých 30 % rakoviny totiž odhalí naši 
milovaní, kteří nás mají nejvíc v ruce. 

to, že mají o své zdraví dbát. A to tak, že kromě životosprávy  
a pohybu a všech těch věcí, které všichni tak nějak tušíme, 
ale neděláme, aby si také pravidelně kontrolovali varlata.  
U žen už je to poměrně známé, že je jednou za měsíc potřeba 
prohmatat si prsa kvůli rakovině. A totéž by měli dělat i muži. 
Na tuto aktivitu ostatně upozorňuje i tým lékařů Loono, kteří 
pod hashtagem #prsakoule učí lidi, jak se správně vyšetřit. 

A JAK JSTE NA TOM VY?  
VÍTE,  JAK  SE  SPRÁVNĚ  ZKONTROLOVAT,  
A  DĚLÁTE  TO  PRAVIDELNĚ? 

Pokud je vše v pořádku, je to ok. I když si sami něco nahmatá-
te, nepanikařte. Obraťte se ideálně na lékaře a nechte se zkon-
trolovat. Neznáte-li žádného, nebojte se obrátit i na teréňáky 
nebo káčkaře, společně zkusíme nějakého najít. Hlavně není 
třeba se stydět. Jak často píšu, zdraví je na prvním místě!

Jestli vás téma zaujalo, mrkněte na internetové stránky 
loono.cz, kde najdete více k akci prsakoule a vůbec o prevenci,  
a na stránky cz.movember.com. Určitě to nebude zbyteč-
né čtení. 

          KRCK (EvaP)

I Chuck Norris  

si sahá na koule!
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Aleše znáte jako stálici Terénních programů 
SANANIM v Praze, u sanitky či v pěším terénu,  
a také jako redaktora Dekontaminace.

Jak dlouho pracuješ v terénu a co tě k tomu 
vlastně vedlo?

V TP SANANIM si kroutím už 17. rok. Pár měsíců 
před tím jsem zde strávil jako dlouhodobý stá-
žista. Zaměstnán jsem zde vlastně shodou okol-
ností. V roce 2004, kdy jsem nastupoval do SA-
NANIMu, terén zrovna nikoho nehledal. Ale do 
káčka sháněli chlapa. Když jsem přišel na pracovní  

pohovor, dveře mi otevřel František Jirový, dnes 
vedoucí terapeutické komunity Magdaléna, teh-
dy pracovník našeho terénu, který vedl skupinu 
exterňáků v káčku, a divil se, že nejdu do terénu. 
Nakonec to dopadlo tak, že František zavolal 
do terénu, a snížil si úvazek, který mi věnoval, 
neboť se rozhodl přestěhovat z Prahy. V káčku 
jsme rovnou řekli, že nastoupím do terénu. 

Jsi známý odborník na bezpečnou aplikaci a HR. 
Jak ses k tomuto dostal a proč ses vydal tímto 
směrem?

To se vyvinulo nějak přirozeně. Jednak jsem 
toho názoru, že celá řada drog se dá užívat tak, 
že pro uživatele znamená jen minimální ohro-
žení. Teď se nebavím o závislosti, ale o užívání 
drog jako takovém. A jednak jsem kdysi zdědil 
v rámci týmu po Tomášovi Nedvědovi starost  
o stážisty. Součástí nabídky vzdělávání stážistů 
byl také nácvik takzvané bezpečné nitrožilní apli-
kace. Později jsme od toho v rámci stáží upustili, 
a nácvik se stal součástí každoročního vzdělávání 
na Letní škole harm reduction, kterou organizu-
jeme pro teréňáky a káčkaře z celé republiky.  
 
Jaký klientský prohřešek vzhledem k bezpečné 
aplikaci tě štve?

Já nevím, jestli bych řekl, že mě něco z toho štve. 
Že si někdy neumějí pořádně dát, že trpí různými 
předsudky a stereotypy, že se o sebe nestarají a 
pak k nám chodí pro mastičku, která to už fakt 
nezachrání, to mě možná někdy štvalo. Ale ně-
jak jsem to časem vstřebal. Spíš mě naštve, když 
nějaký klient přijde s tím, že něco z našeho HR 
materiálu je na hovno. To se mě dotýká osobně, 
protože je dost práce s tím, aby klienti měli to 
nejkvalitnější, co v rámci našich možností lze na 
českém trhu sehnat. Obvykle se totiž ukáže, že 

jde buď jen 
o jeho pocit, 
nebo to, že 
danou věc 
neumí správ-
ně použít.

Co ti v práci dělá radost?

Radost mám z našeho týmu, který je moc pěk-
ně poskládaný. Pak taky když není více jak 
pětadvacet stupňů. To se pracuje mnohem lépe, 
než když se potem lepím sám k sobě. Když je mi 
vedro, jsem podrážděný a myslím, že to dost za-
sahuje okolí. 

U klientů je to různé. Záleží na tom, co s nimi 
řeším. Obecně lze říct, že mě potěší každý posun  
k lepšímu, než je jejich obvyklý status quo. Chá-
pu, že to není moc konkrétní, ale u každého to 
může být něco jiného. 

Nejvíc pro mě je, samozřejmě, když klient opus-
tí svět drog a rozhodne se žít bez nich. To však 
často zjistím, až když navštívím nějaké setkání 
absolventů abstinenční léčby. Najednou se tam 
po letech objeví lidi, které jsem vídal zbídačené 
kdesi v ulicích, a oni přijedou na exklientské se-
tkání s novým partnerem, kočárem a informací, 
že už jim z těch dlužných statisíců zbývá posled-
ních pár splátek. To pak pustím i slzu dojetí, pro-
tože vím, že jsem jim na té ulici pomáhal přežít. 
 
Jakou posloucháš hudbu?

To je hodně různé. Já se totiž neštítím skoro 
ničeho. Vyrostl jsem na trampské folk & coun-
try, bluegrassu a klasice. S trochou toho bluesu  
a jazzu. Od šesti let hraju na kytaru, tak to taky 
byly songy obvyklé v mém repertoáru. Pubertál-
ní poprockové období v polovině devadesátek 

velmi záhy nahradil hardcore a metal, který je 
mou srdcovkou dodnes. Nesmím zapomenout 
taky na folk inspirovaný irskými, skotskými a 
bretonskými lidovkami, stejně jako na folkroc-
kem načichlý Čechomor, nebo Vlastu Redla.

Jaké jsou tvé oblíbené filmy?

Mé nejoblíbenější filmy natočilo zejména těch-
to pět režisérů: Miloš Forman, David Lynch, 
Stanley Kubrick, Terry Giliam a Ridley Scott. 
Z toho lze usuzovat, že se mi líbí filmy, jejichž 
hrdinové jsou obvykle nemainstreamoví, ně-
kdy podivínští, někdy naprosto ulítlí, a někdy 
přes to všechno, co se jim ve scénáři přihodí, 
jsou stále lidští, obyčejní, zranitelní. Tito páno-
vé mají také vytříbený styl snímání filmů. Líbí 
se mi, jak výtvarně pracují se scénou a kostý-
my, jaké si vybírají kameramany, herce. Byla by 
škoda nezmínit ještě filmy Roberta Rodrigueze 
a Quentina Tarantina. Jejich v nadsázce cynic-
ké zobrazení nectností hrubým a bezohledným 
způsobem je ve světě filmu naprosto unikátní. 

Jak se odreagováváš?

Dřív to bylo hodně o kytaře. Ale přiznávám, že  
se jí věnuju daleko míň než před léty. 

Čtu sci-fi. Těch románových knih už moc není. 
Spíše čtu povídky. Baví mě hlavně žánr takzva-
né hard sci-fi, které se věnovali klasici jako A. C. 
Clarke nebo I. Asimov. Z románů mě naposledy 
uchvátila trilogie se souhrnným názvem Vzpo-
mínka na Zemi od čínského autora Liou Cch’ – 
Lin.  Je to naprosto dechberoucí, leč poněkud 
komplikované a ponuré čtení. Život na Zemi je 
zničen antropocentrickou touhou dát o sobě 
vesmíru vědět. Ovšem na fantazijní příběhy ga-
laktických společenství ve stylu Hvězdné brány 
nebo Startreku mě moc neužije. A taky hraju 
strategické hry na počítači. Bojové i budovatel-
ské.

Kdybys mohl být postava z počítačových  
(a konzolových) her, která bys byl a proč?

Na počítači určitě Prince of Persia, na konzoli Ma-
rio. Procházet neznámým územím, vypořádávat 
se se zloduchy, a nakonec zachránit princeznu. 
Ale občas bych mohl být vévodou Nukleárem 
alias Duke Nukem. Chodit opuštěnými měs-

ty a kosmickými stanicemi, střílet zmutované 
potvory a rozbíjet záchody. Jak uvolňující! 
 
Co bys vzkázal klientům a klientkám?

Ačkoli můžete mít pocit, že za váš posraný život 
může někdo jiný, zpravidla tomu tak úplně nebý-
vá. Všechno máte ve svých rukou. Život máte ur-
čitě dost komplikovaný, ale je z toho cesta ven. 
Krok po kroku. Když nevíte kudy kam, řekněte 
to káčkařům a teréňákům. Jsou připraveni vám 
kdykoli nezištně pomoci. Dejte na jejich rady  
a doporučení. Věřte jim. Věřte mi. Já je znám.

 

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a velmi bezpečné drogy

Já mám pocit, že mě 
někdo sleduje skoro 

furt. Myslíš, že ty čipy 
sypou i do pika?

Prej to obsahuje 
čipy, kterejma pak 

ty lidi špehujou
a ovládaj!

Očkování 
odmítám. 

Nejsem přeci 
loutka!

víte, KDO 
VÁM MĚNÍ?

Aleš Termer

Co si myslíš, že by o tobě 

řekl Chuck Norris?

„I kdyby předvedl nástřel 

kilem čistýho heroinu při 

skoku z Petřínské rozhledny, 

aniž by se předávkoval a do-

padl nezraněn na obě nohy 

zároveň, pořád to na mě ne-

bude stačit.“ Ptal se ZADEK
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O co vlastně jde?

Sterilizace u fen a kastrace u psů. Jedná se o chirurgický 
zákrok, během něhož jsou u fen odstraněny vaječníky 
a děloha a u psů varlata. Tím se zamezí možnosti jejich 
dalšího rozmnožování. Vždy se provádí v úplné narkóze 
a pejsek po něm vyžaduje nějakou dobu zvláštní péči. 
Cena za zákrok se obvykle pohybuje v rozmezí 2500 - 
5000 korun. U feny někdy i více. Nepropadejte ale pani-
ce! Existují naštěstí organizace a spolky, které vám s tím 
pomohou v rámci - řekněme - prevence. Aby byla vaše 
zvířata zdravá a aby pak další nechtěná štěňata neplni-
la útulky. A jedná se přesně o ty dobré lidi, které znáte 
z pravidelných očkovacích a čipovacích akcí pro lidi bez 
domova. A kontaktem na ně zase většinou disponujeme 
my streeťáci a káčkaři.

U rozhodnutí „kastrovat, či nekastrovat“ je určitě 
dobré se nad tím zamyslet i z hlediska životního sty-
lu mého, potažmo mého mazlíčka. Kastrace se vše-
obecně doporučuje u psů, kteří se často pohybují na 
otevřeném prostranství na volno bez vodítka, bez do-
zoru nebo se vyskytují často ve skupině dalších psů. 

A k čemu to je?

Nejdříve se podívejme na výhody sterilizace feny. Sa-
mozřejmě jde v první řadě o prevenci nechtěného 
nakrytí. Štěňata vám sice neodebere OSPOD, ale nějak 
se o ně postarat musíte. Navíc je to v několika následu-
jících týdnech po porodu pro jejich maminku fyzicky 
dost náročné období. A určitě by ocenila pár dní volna.  

Ale páníček je zvyklý toho hodně naběhat. Nehledě 
na to, že většina takto narozených potomků stejně 
nejčastěji končí v útulcích, které už tak bojují s plnými 
kapacitami. Krom nechtěného potomstva pak sterili-
zace výrazně snižuje riziko rakoviny mléčných žláz a u 
kompletního odstranění dělohy mizí riziko jejího zánětu 
nebo jiného onemocnění.

Co se týče pejska, tak vycházejme z předpokla-
du, že se jeho majitel chová zodpovědně a nechce, 
aby jeho pes přivedl do jiného stavu náhodnou zná-
most z louky. Zdravotní benefit má kastrace i u psů.  
U kastrovaného psa nehrozí problémy s onemocněním 
varlat (to dá rozum, protože je nemá) a výrazně se sni-
žuje riziko spojené s onemocněním prostaty. Taky mají 
psi tendenci se méně vydávat na výpravy za fenou, kdy 
se mohou ztratit z dohledu, přebíhat silnici atd. Změny 
po kastraci můžou být u psů patrnější než u opačného 
pohlaví. Ale nebojte – kastrace osobnost vašeho psa 
nezmění. Jestli se k vám po ránu rád tulil, tak to bude 
pravděpodobně dělat i vykastrovaný. Změny se můžou 
objevit u chování ovlivněného hormony. Tzv. pudové 
chování, jako třeba toulání se a obskakování jiných psů 
nebo končetin. Obecně se tvrdí, že psi po kastraci bývají 
klidnější.             

Historie služeb sahá až někam do roku 1999, kdy jsem začal sbírat první zku-
šenosti i stříkačky v Krnově jako streetworker. O pár měsíců později otvíráme 
K-centrum pod hlavičkou Okresního úřadu Bruntál ve sklepních prostorách 

pracoviště Úřadu práce „na Šmeralce“. Pak 
proběhla transformace na „neziskovku“, kte-
rou na svých bedrech odtáhla Martina No-
váková a káčko taky změnilo místo působení 
na Revoluční ulici, kde sídlí dodnes. Jsme 

jediným zařízením svého druhu v okrese Bruntál. Současná podoba našeho 
pracovního týmu je velmi podobná té staré, původní bandě nadšenců. Snad 
jen ředitelka Martina Nováková odešla po dlouhých letech za novou výzvou, 
vcelku čerstvě řediteluje krajskou příspěvkovou organizaci Harmonie. Protože 
je ale s KRYSTAL HELP bytostně propojená, část úvazku si ponechala v adikto-
logické ambulanci ADAM, kde ji doplňuje Iveta Richterová Jančová. V Brun-
tále pro nás adiktologické služby poskytuje dobrák od kosti Staník Toman.  

Vedoucím K-centra je už roky zkušený Pavel Novák. Sociální pracovnicí Helena 
Diasová. Já jsem pracovník v sociálních službách. S působností jak na K-centru, 
tak především v terénním programu. Naším supervizorem je Lukáš „Karlos“ 
Hrubý, jeden z ředitelů organizace Podané ruce. Jsme malá organizace. 

Provozujeme jen K-centrum, terénní program a dvě adiktologické ambulance. 
V létě jsme odkoupili legendární sanitku od SANANIMu. Něco málo jsme do 
ní investovali, prošla STK a teď už nám slouží v praxi. Objíždíme s ní hůře do-
stupné oblasti našeho regionu jako Město Albrechtice, Osoblahu nebo Horní 
Benešov. První ohlasy klientů jsou pozitivní.

Jako i v jiných městech, vztahy s laickou veřejností mají k ideálu daleko. Do-
konce i mnozí zastupitelé neřeší kvalitu či odbornost, ale řeší politickou pří-
slušnost i osobní „žabomyší“ spory. Přitom zřejmě nechápou, že pracujeme ve 
prospěch města a jeho občanů. Snažíme se o fakultativní činnosti, pravidelné 
testování pro klienty i veřejnost, s detektorem kovů čistíme zahrady školek  
a škol od případných jehel. Ale znáte to sami. Humor neztrácíme.  

                           Jiří Vlček alias VLK

Dobří holubi se vracejí a odcházejí…

Káčko na pracáku! 
Není to sen?

KRYSTAL HELP z.ú.

Chuck Norris radí:  
KASTRACÍ  

BY SE DALY  
ŘEŠIT ALIMENTY!

KASTRACE 
PSŮ

Roman
Provozní doba 
Po - Čt: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00  
Pá: 9:00- 14:00  
Kontakt 
554 620 177, 608 868 460 (Pavel),  
773 469 763 (Vlk)

!

Tenhle  
KRYSTAL má  
mou podporu



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,
773 140 022 
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 14–18:30, centrum, 
Anděl 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

TP DROP IN
Po–Pá 11–17: P1, P2, 
3,4,6,7,8,9,10,12 a Libuš;   
Út 13-16: Sanitka Praha 4 
Čt 12-16 Sanitka Florenc  
tel.: 731 315 214

drogový bulvár

STOP destrukci naší 
práce! Protest! Hro-
zí návrat do pravěku! 
Tak zněla jen něktérá 
hesla symbolické stáv-
ky adiktologických 
služeb, která proběhla 
5. října po celé ČR. Na 
čtvrt hodiny přerušily 
provoz jak nízkopra-
hové služby, tak třeba 
léčebny či terapeutic-
ké komunity. Důvody? 
Dlouhodobé poku-

sy některých politiků o zrušení péče o závislé. Odchod kvalifikovaných odborníků  
z úřadu vlády i špatnévedení odboru. „Reagujeme na masivní odchod specialistů  
z protidrogového úřadu a jeho nekompetentní vedení,“ sdělila Helena Rampachová, 
předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací (A.N.O.), která akci organizovala. 
Na začátku října oznámil konec ve funkci vedoucí Národního monitorovací střediska 
pro drogy a závislosti Viktor Mravčík: „Dospěl jsem k rozhodnutí, že se již dále nemo-
hu a nechci podílet na současném směřování politiky v oblasti závislostí u nás. Od-
cházím sice dobrovolně, ale nerad.“ Mravčík opouští  NMS po 20 letech. Hlavním 
iniciátorem protestní akce byl ředitel A.N.O. Matěj Hollan: „Nelíbí se nám postupná 
destrukce české protidrogové politiky, za kterou stojí současná protidrogová koordi-
nátorka Jarmila Vedralová. Chceme do čela odborníka a to ona není,“ uvedl Hollan. 
Vedralová médiím sdělila, že k odchodu nevidí důvod.
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EKVÁDOR CHCE ZPŘÍSNIT BOJ S PAŠERÁKY ZBRANÍ A DROG. VLÁDA NAVRHUJE LETADLA BEZ  
POVOLENÍ SESTŘELIT • V centru Prahy policejní tým pochytal 300 dealerů, teď se zaměří na Anděl • Sedativa bez před-
pisu? V NHL je to běžné. Mě léky málem zabily, říká Lehner • Ženy vypijí šest litrů lihu za rok, přibývá závislých • Třetina dospělých Čechů sleduje dětské 
kreslené seriály. Často si k tomu zapálí marihuanu • V bytě v Hostivici vybuchlo zařízení k výrobě drog. Z místa odvezli popálenou ženu • Z oběti se vyklu-
bal pachatel. Muž, který nahlásil loupežné přepadení, byl sám dealerem drog • Brněnské Husivoce okupují narkomani, stříkačky se válejí v parku i u škol •  
Australská policie zabavila rekordní zásilku heroinu za 2,3 miliardy korun. Bylo ho 450 kilogramů • RECIDIVISTA JEL AUTEM PO CYKLOSTEZCE, 
PAK S KOLEGOU UTÍKAL STRÁŽNÍKŮM A ODHAZOVAL PERVITIN • Pistole nestačí, chce policejní ochranu. Muže děsí syn narkoman

Muže zabil pervitin, nikoli policejní zákrok.Úmrtí 
muže z Teplic, který v červnu zemřel krátce po policejním zásahu, 
nemělo podle znalců se zatýkáním souvislost. „Smrt nastala v pří-
mé příčinné souvislosti s intoxikací pervitinem,“ stojí ve znaleckém 
posudku. Šestačtyřicetiletý muž zemřel dle pitevní zprávy na selhá-
ní srdce. Policie vinu již v minulosti odmítla: pachatel byl vůči poli-
cistům agresivní, napadl je, a proto použili donucovací prostředky. 
Kvůli pochybnostem ohledně jejich počínání se v létě konalo několik 
demonstrací. Mrtvý muž byl dokonce přirovnáván k Georgi Floydo-
vi, jenž zemřel během policejního zatýkání v USA.

Tálibán bojuje proti drogám! Po převzetí moci v zemi se 
hnutí v Afghánistánu rozhodlo postavit problému se závislostmi 
čelem. V zemi, která je roky největším světovým producentem 
opia, užívá drogy kolem deseti procent lidí, což je nejvyšší po-
měr k počtu obyvatel na světě. Tálibán jde na pomoc závislým 
silou. Jeho bojovníci v Kábulu pravidelně procházejí shromaždi-
ště uživatelů a závislé sanitkou sváží na odvykací kliniku. Pokud 
s nimi nechtějí jít dobrovolně, brutálně je zbijí. „Dva bojovníci 

Tálibánu vyzbrojení puškami M16 a AK-47 namíří na komatózní uži-
vatele heroinu a metamfetaminu, zatímco terénní pracovníci s muži 
zápasí, aby je donutili nasednout do vozidla. Ozbrojenci vypálí ně-
kolik varovných výstřelů do vzduchu,“ líčí průběh razií agentura AFP. 
Tvrdé zacházení potvrzuje i jeden z kábulských narkomanů: „Od té 
doby, co přišel Tálibán, tak nám nedovolí nikde být. Když nás vidí, 
začnou nás mlátit, jako bychom byli zvířata a ne lidi. S drogově zá-
vislými tu zacházejí hůř než se zvířaty.“
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Nizozemsko: 15,87 cm

Itálie: 15,35 cm

Maďarsko: 14,99 cm

Ukrajina: 13,97 cm

Španělsko: 13,85 cm

Japonsko: 13,56 cm

Řecko: 13,30 cm

Rusko: 13,21 cm

Kambodža: 10,04 cm

Ekvádor: 17,61 cm

Česko: 14,00 cm

Průměrná délka penisu během erekce (dle výzkumů) 
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