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Milí čtenáři, 
radujme se, veselme se. Je tu nové číslo Dekontaminace! 
Slyšeli jste někdy o člověku jménem Ralph Smart? Je to britský psycholog, spisovatel, badatel, 
moderátor, hudebník, grafik, tvůrce filmů. Vystudoval psychologii a kriminologii a fascinuje jej 
přirozená povaha a podstata člověka. Je známým tvůrcem motivačních videí o nalezení pravého 
potenciálu člověka.
Také jsem o něm nikdy neslyšela, než jsem si na internetu přečetla, co jednou řekl. Ten citát zní:
“Bez ohledu na to, jak talentovaní, bohatí nebo inteligentní jste, jak zacházíte se zvířaty mi říká 
vše, co o vás potřebuji vědět.” 
A tato věta mě rozhodně oslovila a přiměla mě se zamyslet. “Jak zacházíte se zvířaty mi říká vše, 
co o vás potřebuji vědět.”
Ono to totiž má hodně do sebe. Jste-li zlí na svého psa, je vám zle. Necháváte-li svého psa 
hladovět, sami také hladovíte. Jste-li agresivní, přenášíte to na své zvíře. A tak to je. Většinou, 
samozřejmě. 
Je-li vám dobře, vašemu zvířeti je také dobře. Jste-li v pořádku, vaše zvíře bude také v pořádku. 
Umíte-li se postarat o sebe, umíte se pak postarat i o jiné. I o své zvířátko. Jste-li spokojený sám 
se sebou a svým životem, bude to z vás cítit, budete se cítit dobře a vaše zvíře také.
A tak to v životě je. A ačkoliv nejsem žádný životní kouč, myslím si, že každý by měl žít co nejlépe 
podle jeho vědomí a svědomí. A je-li člověk spokojený sám se sebou, má pak kapacitu starat se i 
o druhé. A to jak o zvířata, tak i o další lidi a mezilidské vztahy. 
Co je také důležité mít na paměti, že zvířata, na rozdíl od nás lidí, nemají svobodu volby. Pejsci 
budou s vámi po boku prožívat to dobré i to zlé, a to vy za ně máte zodpovědnost. Jak říká liška 
Malému princi ve stejnojmenné pohádce: “stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě při-
poutal.” Tak buďte hodní na své pejsky a vůbec všechna zvířata co máte, a dobře se o ně starejte. 
Oni vám to tisíckrát vrátí. 

Všem přeji mějte se fajn, dávejte na sebe pozor, ať se vám vede co nejlépe. 
EvaP.

 
 

Lukáš 

Žádného. Teda 

jako dítě jsem měl 

paranoiu, že v řece 

budou krokodýli. Ale 

teď už si to nemy-

slím.

Tom 
Ani ne,  

možná psů.  
Párkrát mě nějaký 

pokousal.  
Tady na ulici.

Lenka
Naopak, já  zvířata miluju.  Bojím se jenom  člověka.

anketa

 
Jarmil

Jo syflofobie.  
To je strach  

z blanokřídlých. 
Třeba vosy.

Bojíš se nějakého zvířete?  
Případně máš přímo nějakou zvířecí fobii?

Rosťa 
Nebojím se žádného.  
Akorát nemám rád prasata.

 
Ruda 

Bojím se no, bojím se koček. Když 
jsem byl malý, tak mi jedna skočila 
na obličej. Od té doby z nich mám 

hrůzu.

RadekNejvíce bych se 

bál asi medvěda. I vlka 

dokážeš nějak zastavit, ale  

s medvědem  

neuděláš nic.

Ema

Fobii to
 nevím, ale nemám 

rádavšechna zvířata, na 

která když šlápneš, tak 

křupnou.
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Lezou po mně!

Když člověk vidí, slyší nebo na sobě cítí věci, 
které neexistují, jedná se o poruchu ve vní-
mání, která často nastala kvůli organickému 
postižení - nejčastěji úrazu hlavy nebo ner-
vu. V námi známých případech jsou ale halu-
cinace spíš symptomem užívání návykových 
látek...

Halucinace a psychózy
I když se běžně dočtete hlavně o halucina-
cích spojených s požitím LSD nebo lysohlá-
vek, častější bývá tvoření halucinací ve 
spojení s konzumací alkoholu - hlavně tedy  
s jeho nedostatkem, pokud se člověk propil 
do závislosti – Deliria a Deliriam tremens.  
I užívání pervitinu má svoje halucinatorní 

projevy – psychózy. Ty mohou být hodně 
podobné, ale riziko je spíš v tom, že člověk 
ublíží sám sobě, nebo někomu jinému. 

Zoopsie
Zraková forma halucinace definovaná přímo 
tím, že postižený vidí zvířata. Podle velikosti 
se rozděluje na mikrozoopsii (halucinace ve 
formě malých zvířat, pavouků nebo hmyzu), 
a makrozoopsii (velká zvířata). Nejčastěji se 
uvádí, že člověk vidí bílé myšky – hlavně ve 
spojení s konzumací alkoholu, je to ale spíš 
romantická forma, která zlidověla. Častější 
je, že člověk vidí, nebo na sobě cítí hmyzí 
parazity (blechy, vši a tak podobně), nebo 
po něm lezou brouci. Často se stává, že se 

jedná spíš o iluzi než o halucinaci. V takovém 
případě se třeba pásek může jevit jako had, 
smítko jako blecha, případně tramvaj jako 
obludný slon. 

Delirium tremens
z latiny: třesoucí se šílenství
Život ohrožující stav u lidí, kteří dlouhodobě 
konzumují alkohol. Nejčastěji nastává něko-
lik hodin po vysazení. Jeho rizikovost udává 
statistika, podle které až 15 % lidí delirium 
nepřežije. Na vině není jenom alkohol, i ben-
zodiazepiny a barbituráty mohou při vysaze-
ní způsobit delirium. 
Před samotným delírkem nastává prede-
lirantní stav, kdy se člověk začne hodně  

potit, je mu blbě, zrychlí se mu tep a nemůže  
usnout. Potom se rozvíjí samotný stav,  
během kterého člověk vidí věci, které  
neexistují a chtějí mu ublížit, začne se mo-
hutně třást a může být agresivní. Nebo na-
opak dojde k útlumu vyčerpáním. 

Během tohoto stavu, který může trvat i ně-
kolik dní, se tělo extrémně vyčerpá, klesne 
hladina cukru v krvi a mozek si nedokáže 
zapamatovat, co se dělo, a následně usne. 

Při vysazení jedné z výše zmíněných návy-
kových látek dochází v mozku k nedostatku 
takzvaného GABA neuroreceptoru (kyseli-
na γ-aminomáselná) – to je přirozená věc  
v nervech, která se stará o uklidnění. Když 
je jí v hlavě málo, tak dochází k neklidu, kře-
čím, nespavosti a podráždění. To následně 
vyústí v halucinace a známý třes rukou. 

A co s tím?
Pokud se halucinace dějí vám, tak to nijak 
neovlivníte, pro vás jsou skutečné a každý, 
kdo říká, že tam nic není, je divný. Pokud 
vám bílé myšky a další tvorové, kteří jsou je-
nom ve vaší hlavě, nic nedělají, tak po něja-
ké době se doslova vypaří. Často stačí jenom 
zdravá dávka spánku. 

Pokud se to děje kamarádovi, tak se nesnaž-
te za každou cenu mu vysvětlit, že na stropě  

opravdu nic není a že jenom blázní. Existuje  
totiž riziko, že se do halucinace dostanete 
taky, a pak už nezmůžete nic, a navíc si kole-
dujete o pár facek. To  v tom lepším případě. 
Ideální je nechat si popsat, co postižený vidí 
a co to dělá, a pokud to nezní nebezpečně, 
doprovoďte dotyčného do postele. Nebo as-
poň na bezpečné, tiché místo, kde si může 
jeho hlava odpočinout. Případně můžete 
improvizovat: „Fakt, tobě tady z ruky vylez-
la kobylka? Tak tady máš mast, a to místo si 
namaž, ať se ti nic nestane.“ 
 
Neboj, ona odletí
Pokud se jedná o halucinace, které postiže-
nému dělají zle, tak je lepší, když necháte 

pomoc na profesionálech a zavoláte sanitku 
s popisem situace. Zdravotníci mohou po-
stiženému aplikovat léky, které jej zklidní,  
a do odeznění halucinací jej budou „držet“ 
na chráněném místě – nejčastěji v psychia-
trické léčebně s akutním příjmem. 

Hlavně halucinujícího neberte do ZOO!

A pokud víte, že člověk může mít delirium, 
tak volejte záchranku rovnou, můžete mu 
tím zachránit život!

                   -Zadek-
PS. A co vy, viděli jste něco, co neexistovalo?

 „Tady máš mast, a to místo, kde vylezla, si  namaž, ať se ti nic  nestane.“
Dívej, tady na ruce mi leze stonožka, všude jsou hadi a v rohu 
na mě čumí malej Lenin. Nesahej na něj!
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Pavel je legenda. Kurátor pro dospělé MČ Praha 
1. Člověk, který trpělivě pomáhá mnoha lidem 
bez přístřeší, kteří se ocitnou v Praze. Požádali 
jsme jej o rozhovor.

Můžete představit vaši práci kurátora pro  
dospělé? 
Sociální kurátor je specializovaný sociální pracov-
ník, který má za úkol nabízet pomoc každému, 
kdo ji momentálně potřebuje. Zjednodušeně 
řečeno, bez podmínek. Stát prostřednictvím so-
ciálního kurátora (je nás v ČR přibližně 320 na 
205 obcí) vytváří první a poslední příležitost pro 
kohokoliv mladého x starého, bydlícího x nebyd-
lícího, závislého x nezávislého, trestaného x ne-
trestaného, Čecha x cizince, jakékoliv národnosti 
a tak dále. Na kurátora se můžete obrátit třeba 
jenom s žádostí o informaci, kterou nevíte. Např.  
v otázce dluhů, příjmů, fungování úřadů, když 
vám hrozí trestní stíhání. Nebo co udělat, abyste 
nepřišli o bydlení nebo o práci. Když máte propad-
lý občanský průkaz nebo když vás okradou, dozví-
te se, na jaké sociální dávky máte nebo nemáte 
nárok anebo kdo vám může dál pomáhat, jaká 
nezisková, příspěvková či státní organizace. Ku-
rátor vás také může zastupovat před úřady. To je 
jeden balíček v praktické oblasti pomoci. Druhá 
oblast, z mého pohledu podstatnější a důležitěj-
ší, je zaměřena na pomoc duši člověka. Uklidnit 
ho, podpořit ho, nabídnout mu řešení, pomoct 
mu hledat cestu z neštěstí a doprovázet ho tak 
dlouho, aby mohl začít znovu. Být k dispozici, ať 
se děje cokoliv. Pomáhat zvládat obtížné životní 
situace, nabídnout pohled jinýma očima a jiným 
směrem, a tak dále. 

Vaše práce kurátora na Praze 1 má ale svá 
specifika…
Sociální kurátor na Praze 1 je trochu jiný kurátor 
než na jiných Prahách nebo v jiných městech. Je 
to dané historickým vývojem, kdy už za minulé-
ho režimu od sedmdesátých let dvacátého sto-
letí měl „jedničkový“ kurátor takzvanou agendu  
„krajánci“. To byli lidé, kteří se vraceli z výkonu 
trestu odnětí svobody, tenkrát z výchovně ná-
pravných ústavů a nějakým způsobem uvízli, 
nebo se zastavili v Praze. V současné době tři 

sociální kurátoři pomáhají lidem vracejícím se  
z výkonu trestu odnětí svobody, dětských zaříze-
ních po uplynutí zletilosti, léčebných ústavů, li-
dem bez domova, předluženým, nezaměstnaným 
a jiným potřebným. Když jsem v roce 1994 nastu-
poval, měl jsem 170 klientů z Prahy 1 a srovna-
telný počet krajánků. V současné době máme od 
roku 2003, kdy začala elektronická spisová data-
báze, více něž 14 tisíc klientů a ročně nás navštíví 
téměř 3000 potřebných lidí. Během úředních dnů 
v pondělí a ve středu nás průměrně navštěvuje 
od 100 do 200 občanů z Prahy, České republiky  
a dalších zemí.
Často se na nás obrací lidé s žádostí o pomoc  
při vyřízení dokladů. Jak je to u vás? Jaké obtíže 

při tom nastávají? 
A co může udělat 
člověk, který od 
vás potřebuje po-
moc?
Je to tak, nejčastěj-
ší je u nás pomoc s vyřizováním osobních dokla-
dů. Tato zdánlivě jednoduchá činnost má celou 
řadu úskalí. Občan, který ztratí nebo je okraden 
o osobní doklady, přijde domů, otevře zásuvku  
s rodným listem a dojde na oddělení občan-
ských průkazů, kde si podá novou žádost. Ob-
čan, který nemá zásuvku, ve které by měl rodný 
list, má problém. Nemůže si dojít ani na matriku 
narození, aby si požádal o nový rodný list. Tím 
pádem si nemůže ani požádat o nový občanský 
průkaz. Bez občanského průkazu si nemůže po-
žádat o dávky, uzavřít pracovní smlouvu, nechat 
se ubytovat a uplatňovat řadu dalších důležitých 
práv a povinností. Kdo tohle nezažije, ten tomu 
neuvěří, ani ho to nenapadne. Ale pro všechny 
naše klienty to znamená velký problém, někdo si 
ho připouští více, někdo méně, někdo se snaží ob-
čanku schovat tak, aby o ni znova nepřišel. Máme 
klienty, kteří ztrácejí občanku jednou měsíčně, to 
už je, jak se říká - přes čáru.
Snažíme se lidem nabízet, aby si u nás občanský 
průkaz uschovali, na to jim vystavíme potvrze-
ní pro Policii pro případ, že by je kontrolovala. 
Máme zkušenost, že větší část příslušníků ve 
zbrani je nakonec ráda za tuto prevenci, protože 
potom i pro ně odpadá řada práce, kterou ne-
chtějí dělat. Stačí jim zavolat na naše číslo a ověřit 
si, jestli to tak je.

Takže když člověk nemá svůj rodný list, může vyu-
žít pomoc jakéhokoli sociálního kurátora, ten mu 
ho vyžádá pro úřední potřebu. Matriční doklad 
mu sice nemůže věnovat, ale zajistí, aby si mohl 
žádost o občanský průkaz podat. Potom ještě na-
stává problém, jak si vydělat na správní poplatek, 
který nelze odpustit. Od srpna letošního roku byl 
zvýšen ze 100 Kč na 200 Kč.

V ČR žije hodně lidí, kteří se narodili na Sloven-
sku, nebo pochází z jiných zemí. Jak je to aktuál-
ně u nich s možností vyřídit si doklady?
Problematika cizinců - nutno dodat, že pro nás 
je klient jako klient, a snažíme se přistupovat ke 
všem stejně - je v posledních letech čím dál ak-
tuálnější. Největší počet občanů je pochopitelně 
ze Slovenské republiky. Spolupráce se slovenskou 
ambasádou je ve srovnání s jinými zastupitel-
skými úřady na špičkové úrovni, a to i přes to, že 
objednání klienta na podání žádosti o občanský 
průkaz trvá až 6 měsíců. Nicméně klient se může 
spolehnout, že za 6 měsíců bude mít občanský 
průkaz vyřízený. Mezitím mu vyřídíme rodný list. 
Slováci nám je posílají dokonce častěji než Češi, 
přesněji české matriky narození. S dalšími amba-
sádami už je to trošku problém. Polská ambasáda 
s námi sice nespolupracuje, ale pokud napíšeme 
do Polska, tak rodný list téměř ve většině přípa-
dů získáme. Mimo to se nám občas povede získat 
rodný list z Ukrajiny a Běloruska, překládat žádos-
ti do daného úředního jazyka je oříšek. Jiné státy 
nám pro jejich občany matriční doklady neposíla-
jí. U těchto neztotožněných občanů většinou pí-
šeme takzvané „potvrzení na žádost klienta“, kde 
si například policie může ověřit určité informace 
o našem klientovi, které nám o sobě poskyt-
nul. Pro ověření těchto údajů nás může policie 
kontaktovat a dotyčný díky této možnosti třeba 

nemusí skončit v- cele předběžného zadržení.
Tohle číslo se věnuje i zvířatům. Jak vnímáte 
vztahy, které mají lidé bez přístřeší se svými 
mazlíčky (nejčastěji psy)?
Tohle je velké téma, dokonce moje kolegyně Pet-
ra Botková se specializuje na pomoc psům, které 
mají naši klienti. Sám jsem kdysi byl kynologem, 
mám slabost pro německé ovčáky a českosloven-
ské vlčáky, takže ke psům mám blízko. Domnívám 
se, že duše zvířete, konkrétně psa, nahrazuje pro 
mnoho našich klientů vztah k člověku.
Pes je věrný parťák, nechá se mazlit, potřebuje 
vás, odpouští, ale když se mu hodně ublíží, tak 
na to nezapomene a bude se vás bát. Lidé, kteří 
mají psího přítele, ho dokáží upřednostnit před 

vlastním pohodlím, to platí především v zimních 
měsících, kdy nastanou velké mrazy, ale se psem 
ho na noclehárnu, azylový dům nebo ubytovnu 
z hygienicích důvodů nepustí. Zůstane s ním radě-
ji venku. Chybí tady psí hotely, nebo lépe řečeno 
psí noclehárny, kam by si ho mohl klient odložit 
a zase si ho ráno vyzvednout. Velký problém na-
stává, když klient onemocní, co se psem? Pokud 
se kamarádí s dalšími majiteli psů, pak ho nechá 
pohlídat u kamaráda, ale když je sám, pak je scho-
pen ohrozit své vlastní zdraví jenom proto, aby 
s ním mohl být. S tím souvisí i skutečnost, že pes 
se stává na svém majiteli totálně závislým. Málo-
kdy jsou od sebe a pokud se musí rozdělit, potom 
pes citově strádá. Nedokáže bez svého páníčka 
ani na chvilku vydržet.
Domnívám se, že by každý, kdo si chce pořídit psa 
a je bez domova, měl získat praktické rady a in-
formace o tom, co to všechno obnáší. Víte, pes 
na vás nepodá trestní oznámení, když ho surově v 
opilosti nebo vzteku zmlátíte. Někdy musí snášet 
všechny vaše nálady. Tohle by měl každý vědět 
dopředu a uvědomit si, že má za zvíře zodpověd-
nost. Problém je, když někdy necítí ani zodpověd-
nost sám za sebe.
Na druhou stranu u některých našich klientů se 
psi mají velmi dobře. Starají se o ně lépe než o 
sebe sama. A jeden příklad za všechny na konec 
této odpovědi. Náš dlouholetý klient, který měl 
problémy s porušováním zákonů a často za to byl 
odsouzený a měl rovněž vážné problémy se závis-
lostí na návykových látkách, našel a přijal psího 
bezdomovce, který mu podle jeho slov pomohl 
dostat se z těch největších problémů. Je velice 
pravděpodobné, že ho znáte i vy.

Některé lidi bez přístřeší provází značný zápach. 
Jak rozumíte tomu, že se jim to stává? Nakolik 
je to podmínkami života či rezignací na vše?  

Rozhovor s kurátorem Pavlem Pěnkavou

DOKLADY, DÁVKY, DUŠE...

Občan, který nemá zásuvku, ve které by 
měl rodný list, má problém. Nemůže si 
dojít ani na matriku narození, aby si požá-
dal o rodný list nový...  
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A jak to zvládáte s nimi být tak, jak vás známe 
 - milého a přijímajícího?
Velice děkuji (červenám se). Kdysi dávno jsem 
viděl film, na jehož název si již nevzpomenu. 
Hlavní hrdina v něm políbil malomocného, což 
pro okolí znamenalo obrovské ponížení, ale pro 
toho malomocného to byl ten největší akt lid-
ské sounáležitosti a milosrdenství. Rád se lidí 
dotýkám. Nedovedu si představit, že bych ně-
komu nepodal ruku při pozdravu nebo loučení, 
nebo bych mu ji nepoložil na rameno, když si to 
situace vyžaduje jenom proto, že zapáchá, jeho 
zevnějšek vypadá zanedbaně anebo se dopustil 
nějakého zvlášť závažného trestného činu.  
Sociální pracovník tu není od toho, aby soudil, 
moralizoval, případně poučoval, jak se má kdo 
chovat nebo vypadat. Na druhou stranu nezastí-
rám, že mi nevadí, když někdo přijde třeba po-
kakaný a zápach je tak silný, že se vám automa-
ticky projevuje blinkající reflex. Co s tím? Když to 
situace vyžaduje, tak dokážu být otevřený a říct 
klientovi, že v tomto stavu nemůže jít žádat např. 
o dávky hmotné nouze, nebo na jiné místo, kde 
se musí setkávat s lidmi. Nabídnu mu způsob, 
jak se zápachu zbavit.
Není pravda, že každý člověk bez domova zapá-
chá, setkávám se s klienty, kteří naopak příjemně 
voní i za cenu toho, že obejdou pár drogerií, kde 
využijí testery parfémů k tomu, aby se navoněli. 
Pro některé klienty čistota znamená často po-
slední důkaz, že se cítí být člověkem. Na druhou 
stranu, jak jste naznačil, zápach může být jeden 
z průvodních jevů rezignace člověka na jeho ži-
vot, přesněji na jeho záchranu. Každý z nás má 
určité způsoby, jak se bráníme nepřízni osudu. 
Pokud se v takové situaci nacházíme déle, pak 
některé zažité způsoby obrany přestáváme pou-
žívat, unavíme se, bolest nás přemůže. U našich 

klientů bez domova často bývá nedostatečná 
hygiena způsobená buď omezeným přístupem 
k hygienickým službám, nebo postupným ne-
zájmem o svůj zevnějšek. Druhá varianta může 
znamenat pomalou rezignaci na změnu své 

životní situace. Pozor, je určité, byť nemalé 
procento těch lidí, kteří svůj zevnějšek a třeba  
i zápach používají jako obranu. Nechtějí totiž, 
aby se k nim kdokoliv a jakkoliv přibližoval. Když 
to shrnu, musím konstatovat, že v problematice 
bezdomovectví neexistují jednoznačné a jed-
noduché odpovědi na to, proč lidé bez domova 
nejdou pracovat, nevyhledávají ubytovací služby  
a spí raději v nepohodlných podmínkách. Proč 
pijí alkohol, místo toho, aby si raději zaplatili 
ubytování, proč nechodí do práce, nebo proč  
o sebe nedbají a nedodržují hygienu.
Dekontaminace je určena hlavně lidem injekč-
ně užívajícím drogy. Potkáváte se s nimi a jaké 
to pro vás je? Jak vnímáte závislost na drogách? 
Víte, na tuto otázku se mi velice složitě odpo-
vídá. Uvědomuji si, že lidé závislí na jakýchkoliv 
látkách nebo činnostech jsou velmi nesvobodní 
a zranitelní. Pohlížím na drogovou problematiku 
z širšího hlediska, to znamená nejenom v oblas-
ti tvrdých drog, ale jakýchkoliv závislostí obec-
ně. Je pro mě jako pro člověka velmi těžké se  
vyrovnat s faktem, že člověk, se kterým spo-

lupracuji, je ohrožený nejenom ztrátou zdraví 
nebo dokonce života, ale tím nejdůležitějším, 
svobodným jednáním. Možná to vidím velmi 
omezeně a někdo mi může namítnout, že dro-
ga osvobozuje, že to je cesta, proč ne? Může to 
být pro někoho i určitá životní filozofie. Setkal 
jsem se s různými přístupy a projevy vlivu drog 
na osobnost člověka. Nicméně v momentě, kdy 
za mnou přichází člověk, který žádá a zároveň 
odmítá mojí pomoc, protože ho totálně ovládají 
abstinenční příznaky, vidím drogy jako velký pro-
blém. Snažím se hledat v každém klientovi jeho 
jedinečnost a podle toho i hledám jedinečný 
způsob v pomoci. Musím přiznat, že u lidí závis-
lých na návykových látkách to je 50 na 50. Je to 
boj nás obou s dost nejistým výsledkem. Upřím-
ně musím ocenit vás odborníky, kteří přímo pra-
cují s lidmi závislými na návykových látkách. Ve-
lice si vážím adiktologů a sociálních pracovníků  
v této oblasti sociální prevence.
Co byste vzkázal našim čtenářům?
Dělal jsem dlouhá léta lehkou atletiku. Neměl 
jsem talent, ale zato obrovskou píli. Chtěl jsem 
se stát olympijským vítězem na 1500 metrů, což 
pro mě bylo téměř nedosažitelné. Ale možná 
ve své naivitě jsem tomuto cíli nepřestával ni-
kdy věřit. Na stěně mého dětského pokoje visel 
plakát s heslem francouzského stolního tenisty 
Jacquese Secrétina v tomto znění: „Bojovat stá-
le bojovat, nikdy neztrácet odvahu, jít za vítěz-
stvím.“
Pokud kdokoliv touží po změně, po vítězství nad 
sebou samým i přesto, že má často pocit mar-
nosti a bezvýchodnosti, pak přeji všem, aby ne-
ztráceli víru a naději. My všichni jsme připraveni 
vám pomáhat, bez vás to ale nelze.

Existuje silný vztah mezi tím, jak se chováme  
k domácím mazlíčkům, a jak jsme schopni 
rozvíjet hodnoty, jako je přátelství, blízkost, 
soucit a láska. Vztah k domácím mazlíčkům 
hraje důležitou roli v sociálním, emocionálním 
a kognitivním vývoji dětí, jejich duševním zdra-
ví a kvalitě života.

Teorie citové vazby nám popisuje, jak je schop-
nost mít hezké mezilidské vztahy klíčová pro 
celý náš život. A že lidi, co mají problém se 
závislostí, často takové hezké vztahy postrádají. 
Každý ale potřebujeme zažívat blízkost a zvířa-
ta jsou v tomto bezpeční parťáci – nejsou na 
nás zlí, netrápí nás (alespoň většinou) atd. Je 
snadnější s nimi zažívat bezpodmínečný vztah, 
jsou tu vždy pro nás, jsou aktivní a milují nás. 
Jsou to „ideální attachmentové figury.“ Člověk, 
který nevěří lidem, může někdy trošku více 
věřit zvířatům.

V čem nám domácí mazlíčci pomáhají? Zbavují 
nás negativních emocí, zlepšují náladu, pomá-
hají nám vyrovnat se se stresem, učí nás zod-
povědnosti a podporují zdravé návyky. Lidé, 
kteří zažívají negativní emoce, jako je úzkost, 
vina, stud a osamělost, jsou vystaveni vyššímu 
riziku zneužívání návykových látek. Bezpodmí-
nečná láska milovaného mazlíčka má uklidňu-
jící účinek, snižuje pocit izolace a podporuje 
pozitivní přístup k životu.

„Nemůžu jít do léčby, nemám 
nikoho, kdo by se mi postaral  
o psa.“ Kolikrát jste tohle tvr-
zení slyšeli? Já nespočetněkrát. 
Kdysi jsem se na to díval jako na 
výmluvu, proč v životě nic nemě-
nit. Vybaven teorií kruhu změny 
jsem rozpracovával s klientem 
techniku plusů a mínusů, co by 
změna a nástup do léčby přinesl, 
a domácí mazlíček většinou na-
stolil nepřekročitelnou hranici. 

Zpětně mě mrzí, že jsem se spolé-
hal víc na teorii a málo poslouchal 
lidi, se kterými jsem mohl praco-
vat. Ale koneckonců v tom nejsem 
sám. Jak jinak by bylo možné, že 
prakticky neexistují pobytové lé-
čebné služby, kam byste si svého 
zvířecího partnera mohli vzít s sebou? Je to 
problém systému, který vylučuje ohrožené 
lidi bez zázemí nekompromisním postojem, že 
zvířata do léčby nepatří. Přitom by to nemuse-
lo být tak složité.

Výjimkou jsou služby, které zvířata ve svých 
areálech mají, ať jsou to psychiatrické nemoc-
nice či komunity. Animoterapie (terapie za po-
moci zvířat) je efektivní způsob práce při léčbě 
závislosti, avšak je obecně málo systematicky 
využívaný v léčebném procesu. Animoterapie 

doplňuje a pomáhá terapeutickému procesu, 
zvyšuje pocit bezpečí a urychluje budování 
vztahu v léčbě. 

Dnes mám velké pochopení pro ty, kteří ne-
chtějí svého nejcennějšího parťáka dát do 
útulku nebo nejistému známému. A snažím se 
hledat způsoby, jak tento vztah pomoci člově-
ku udržet a zároveň mu pomoci dělat změny  
v životě k větší spokojenosti.

  David Pešek, KC SANANIM

Vztah k lidem = vztah ke zvířatům?

Nedovedu si představit, že bych někomu 
nepodal ruku při pozdravu nebo loučení, 
nebo bych mu ji nepoložil na rameno, 
když si to situace vyžaduje jenom proto, 
že zapáchá...

Díky za rozhovor. -ALA-
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Předem upozorňuji, že je dost možné, že vás při 
čtení těchto řádků začne svědět hlava. Mě při 
psaní rozhodně svěděla. Na paniku zapomeňte, 
ale raději si přeci jen nechte hlavu někým pro-
hlédnout. Doporučuji zejména těm, kteří mají 
zvýšené riziko, že by na ně mohla vlézt veš.

Tři  druhy  vší

Těchto malých hmyzů známe tři druhy. Všech-
ny žijí v ochlupení, na hlavě, tedy v ovlasení,  
a některým se daří i v záhybech tkanin, které 
mají delší chlup. Jsou to veš hlavová (též dětská), 
veš šatní a veš muňka, známá také jako filcka, či 
diskobrouk, dle toho, kde se k ní dalo v minulosti 
přijít.

Veš muňka  se  vyskytuje  čím  dál  méně

Její životní prostředí totiž v poslední době cel-
kem mizí. Je to samozřejmě jen neověřená  
teorie, ale v posledních třiceti letech se lidé  
v okolí přirození stříhají a holí, čímž muňka  
nemá kde žít. A pokud se přeci jen v nějakém 
pubickém ochlupení objeví, řešení je nasnadě. 
Oholit a je klid.

Veš  šatní  je  velmi  vzácná 

V našich zeměpisných šířkách jsou její záchyty 
celkem ojedinělé. Problém může být také v tom, 
že od vši hlavové se vizuálně téměř neliší, a spo-
lehlivě ji lze identifikovat pouze rozborem DNA. 

Jak její název napovídá, vyskytuje se v obleče-
ní člověka. Občas jsme na vlastní oči viděli, jak 
vši pobíhají v oblečení klientů, ale zpravidla šlo 
o přemnoženou veš hlavovou (tam nákaza dle 
svědectví jejich nositelů začala) a tím, jak byli 
v jedněch šatech oblečení několik týdnů, se 
přesunula z kštice níže do vousů, do ochlupení 
v podpaží, nepohrdla ani dalším ochlupením, 
pokud ho hostitel nabídl, a takto kolonizovala 
celého hostitele. Nelze tedy s jistotou říci, že  
to byla veš šatní, ačkoli byla odhalena na obleče-
ní, protože vši byly prostě všude.

Veš  hlavová. O tu tady hlavně běží

V zásadě asi neexistuje člověk, který by tohoto 
parazita někdy neměl. Šíří se především v dět-
ských kolektivech, poté přelezou z dětí na do-
spělé, a to přímým kontaktem. Přelézá z hlavy 

na hlavu. Samozřejmě pokud někomu upadne  
z hlavy na polštář či do spacáku, a v krátké 
době si na místo vleze někdo jiný, veš okamži-
tě pozná hostitele a přisaje se. Dobře se udrží 
třeba v pletené čepici, ale jsou známy i přeno-
sy přes kšiltovku nebo přes mikinu, kde byly vši 
nalezlé v kapuci. Jde to i jinými součástmi ob-
lečení, pokud jde přímo ze zavšiveného na ne-
zavšiveného. Nicméně mimo tělo člověka veš  
za pár hodin ztrácí schopnost lézt a zpravidla do  
24 hodin umře. Důvodem je potřeba neustálého 
sání hostitelovy krve. Bez ní dehydruje. Umře 
tedy na vyschnutí.

Oholit  si  hlavu – to  je  stoprocentní

Tohle slyší rád málokdo. Ale oholit si hlavu je 
nejúčinnější způsob, jak se pedikulózy – zavšive-
ní zbavit. Samozřejmě, že existují i jiné způsoby, 
ale jsou pracnější a jde to pomalu. 

Zapomeňte na barevné vlasy. Autor článku je 
bývalý úspěšný chovatel několika generací vší  
a jak sám na sobě zjistil, jen se přebarvit fakt 
nefunguje. Vši byly hezky barevné, ale dost jich 

Minizoo (nejen) na hlavě
to přežilo. Stejně jako nefunguje většina na trhu 
dostupných insekticidů. Vši se na tyto chemické 
přípravky adaptovaly. Proto je dobré investo-
vat do přípravků na olejové bázi. Olej ulpí vším  
v dýchacích otvorech a tím je zadusí. Proto-
že však působí jen na lezoucí hmyz, nikoli na 
hnidy (vší vajíčka), je třeba po pár dnech ole-
jovou kůru zopakovat, ideálně třikrát až čty-
řikrát. Tento proces by měl být doprovázen 
také pečlivým vyčesáváním hustým hřebe-
nem „všiváčkem“. Naolejované vlasy pomo-
hou lepšímu stáhnutí hnid přilepených k vlasu. 
 
Na  sebe jen  čisté  oblečení

Nákaza vší mnohdy přejde mezi našimi klienty 
přes oblečení, které jde z hlavy na hlavu a z těla 
na tělo. Je jistě lákavé tu príma čepici či mikinu 
obdržet od někoho jiného za přenechání kousku 
nášlehu, nebo jiným výhodným způsobem. Nic-
méně platí, že berete-li od kohokoli nějaké ob-

lečení, nejprve ho vložte do igelitu a pak vyper-
te. Jak již bylo psáno, veš bez hostitele dlouho  
nevydrží, takže je nepravděpodobné, že by 
opustila igelitku a zamořila byt. Samozřejmě, 
okamžité vyprání v automatce riziko přenosu 
velmi snižuje.

Z hlavy na hlavu

Občas se setkáváme s tím, že si někdo myslí, že 
tyto hmyzí parazity přenášejí domácí mazlíčci. 
Není to pravda a obviňovat z toho němé tváře 
není hezké. Veš pije pouze lidskou krev. Není  
jako blecha, která není vázána na hostitele tak 
pevně jako veš. Tedy veš od svého milého pejska 
nedostanete.

      TRMX

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a virtuální zviřátko

Tak ten Karel se 
de�nitivně zbláznil. 
Má halucinace. Prej 

všude vidí hady.

Lepší je mít pejska 
jako je můj Punťa. 

Je jenom jeden 
a máme se rádi.

Lepší to určitě je. 
Pokud ti teda nevadí, 
že jsme Punťu před 
deseti lety společně 

zakopali.

Dospělá veš měří 2-4 mm, je zhruba velikosti 
sezamového semínka. Daří se jí údajně víc 
v čistých vlasech než v těch špinavých (tak-
že samotné mytí hlavy fakt nepomůže). Vši  
rekordmanky přežijí bez hostitele i 3 dny.
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Používej ten konzelín* před vpichem!
Ten dezinfekční ubrousek není na telefon, na boty 
ani na obličej, je na dezinfekci kůže před aplikací! 
A čisti si zuby! A filtruj nášleh! Kdo z vás tohle ještě 
neslyšel?

Proč?
Protože zvířátka bydlící na kůži jsou nejčastější pří-
činou infekční endokarditidy u lidí užívající drogy 
nitrožilně. V praxi to znamená, že se do krve do-
stane nějaká bakterie, která tam nemá co dělat  
a nechá se unášet proudem. Když se někde zachy-
tí, tak se začne množit (krev je ideální místo pro 
takové zvířátko – je tam hojný a pravidelný přísun 
potravy) a vyvolá lokální zánět. 

Chlopně v srdci jsou tvořeny z tkáně, po které 
krev hladce klouže, aby se volně dostala do další 
části srdce nebo cévy. Otevírají a zavírají se díky 
rozdílným tlakům v komorách a síních srdce a hrají 
důležitou roli v jednosměrném proudění krve tam, 
kam proudit má. Když je ale povrch chlopně po-
škozen, tak se tam bakterie, které v krvi nemají co 
dělat, snadno zachytí a jak už víme, tak se začnou 
množit. Tak vzniká infekční endokarditida.

Cestující  bakterie
Z takového „bakteriálního městečka“ na chlopni 
potom chuchvalce bakteriální kolonie odlétají dál, 
buď do těla, nebo do plic.

V těle (v případě levostranné 
endokarditidy) se buď usa-
dí a způsobí tam další zánět, 
nebo odcestují tepnou až do 
vlásečnic, kde se zaseknou  
a takovou cévu zacpou. Dobře 
je to vidět třeba na nehtech, 
kde se tvoří tzv. třískové trom-
by – pod nehtem z lůžka vy-
roste malá tříska. Když se ale 
chuchvalce dostanou třeba do 
hlavy, nebo do kapiláry jiné-
ho orgánu, tak tam to ucpou 
taky, a to už může člověka 
ohrozit na životě (mrtvice, in-
farkt, nekrózy orgánů).
V plicích (v případě pra-
vostranné endokarditid 

ucpávají malé cévky, ve kterých probíhá výměna 
krevních plynů, a dochází k plicní embolii (část plic 
přestane správně fungovat, malé žilky praskají a 
člověk vykašlává krev, blbě se mu dýchá atd.).
„Bohužel“ to ale neznamená, že když se takové 
bakteriální městečko uvolní do těla, že v srdci za-
vládne klid. Stejně jako je to u vyšších organismů, 
kterým je na nějakém místě dobře, začnou se i 
chuchvalce množit a zvětšovat. V srdci to potom 
udělá třeba úplnou díru do chlopně, která pak 
nedokáže fungovat správně, nebo se dostanou do 
cév vyživující srdce a způsobí infarkt. 

A tomuto všemu se dá vyvarovat jenom díky dez-
infekci. 
A taky díky čištění zubů. 

U infekční endokarditidy je důležité, aby se zjistilo, 
odkud bakterie do srdce přišly, a to se posléze eli-
minovalo. Krom nitrožilní aplikace to bývá i špatný 
chrup. Každý zub je vyživován žilkou. A když je zub 
zkažený až do morku kostí, tak se bakterie, které 
zub zkazily, dostávají do těla a potom je příběh 
stejný. 

A co s tím?
Když selže prevence, tak je třeba se pozorovat. 
První jsou vidět již výše zmíněné „třísky“, nebo se 
na těle tvoří náhodné modřiny na dlaních a cho-
didlech, i když se člověk nikde nepraštil. Často to 
doprovází únava a vysoká horečka (38 °C). Po těle 
se tvoří náhodné abscesy v místech, kam si člověk 

Staphylococcus Aureus
Zlatý stafylokok, nejčastěji se vyskytující stafylokok na lidském 
těle, je nejčastějším původcem abscesů, zimnic a endokarditid. 
Nepůsobí na něj penicilin!

Streptococcus mutas
žije v puse, má vliv na vznik zubního kazu, když se smíchá  
s jinou bakterií nebo virem, způsobuje záněty v krku, žaludku atp. 

• V České republice je  
každá třetí operace 
srdce operací chlopní. 

• Riziko úmrtí infekční 
endokarditidy je až  
30 procent.

• 28 %  všech  
infekčních endokarditid je 
způsobeno zlatým 
stafylokokem.

• 70 % pacientů  
endokarditidy zlatým  
stafylokokem jsou  
nitrožilní uživatelé 
drog.

** data jsou z Národního 
kardiologického registru 
za období 2007-2019 a 
z časopisu Kardiologická 
revue

neaplikuje. Další symptomy už dokáže určit pouze 
lékař - vysoké CRP (test na přítomnost látek v těle, 
které se tvoří během infekcí), přítomnost nějakého 
cizího “zvířátka” v krvi, šelest na srdci a na plicích a 
následné potvrzení na ultrazvuku. 
Když se endokarditida zachytí brzo, tak se dá roze-
hnat cílenými antibiotiky (ne, takový ty antibiotika, 
co vysomrujete od doktora na bolest v krku, to ne-
vyléčí), která se musí brát pravidelně a ve vysokých 
dávkách. Následuje eliminace vyvolávajícího fakto-
ru (vytrhání zubů, ukončení kariéry intravenózního 
uživatele a přechod na alternativní způsoby užívaní 
– kapsle, kouření, šňupání, rektální aplikace). 
Pokud se endokarditida diagnostikuje už v době 
poškození chlopně, bývá v těle problém i jinde, 
operace je nutná. Odstraní se ložisko na chlopni a 
vytvoří se chlopní náhrada - buď ze zbytků chlop-
ně samotné, nebo se použije náhrada zvířecí, nebo 
se voperuje chlopeň kovová. Ve všech případech 
si člověk pobyde nějaký čas v nemocnici, kde musí 
brát po určitou dobu množství léků (v případě ko-
vové náhrady to je na doživotí). 
Ve všech případech je nutné radikálně změnit mi-
nimálně způsob užívání. Další zanesení takové flóry 
do srdce může opět způsobit endokarditidu a ná-
sledný průběh a operace je násobně horší.

A proto: Používej konzolín* a čisti si zuby!

Konzelín, konzolín, mokrej,  

dezinfekce... anebo jak se tomu  

říká u vás

-Zadek-



1514

Zánět uší u psa
Záněty uší jsou jednou z nejčastějších zdravotních komplikací, se kterou se 
můžete u svých čtyřnohých kamarádů setkat. Objevuje se u psa každého 
věku a pohlaví. Obecně ale platí, že daleko častěji postihuje pejsky s del-
šíma převislýma (tzv. klapatýma) ušima. Ono to dává smysl. Méně větrání 
zajistí vlhčí prostředí, tudíž přívětivější pro bakterie a plísně. Ty jsou nej-
častější příčinou zánětu. Výjimkou ale nejsou ani roztoči nebo cizí tělesa, 
třeba osiny.

Jak to poznám?
Psi se drbou za uchem i proto, že jim to prostě dělá dobře. Častokrát to od 
pána i vyžadují. Však to známe. Nicméně častější drbání se za uchem je prv-
ní příznak, u kterého by vás mělo trknout. Takové, kdy jde vidět, že jej ucho 
fakt svědí. Někdy se psi viditelně otírají hlavou o předměty a nohy okolo  
a snaží si takhle ulevit. Nebo jsou naopak na dotek ucha citliví. Poklepávají 
hlavou a mohou být nervózní. Typický je i silný zápach nebo výtok, přítom-
nost většího množství mazu a zarudlost vnitřní části ucha.

Jak tomu předcházet?
Tady platí víc než kde jinde, že prevence je základ. Je fajn se pejskovi ale-
spoň jednou za týden do ucha podívat. Případně jej vyčistit něčím čistým,  
u čehož nehrozí, že se kousek utrhne a zůstane v uchu. Čistit ale jenom 
tam, kde snadno dosáhnete. 

Nikdy psovi uši nečistěte vatovou tyčinkou, kterou se čistí lidské uši.  
Pravděpodobně nevydrží vklidu, a hrozí tak více škody než užitku. Vhodné 
je ucho vysušit, když do něj nateče voda - třeba při koupání nebo zmoknutí 
(to je naopak častější u psů se stojatýma ušima). 

Volně dostupné jsou různé roztoky na čištění. Postup je většinou takový, že 
se po výše zmíněném ještě nakape roztok, ucho chvíli masírujete, tak aby 

bylo slyšet mlaskání (ucha, ne psa, i když i to se může stát) a pak nechat psa 
ať si uši vytřepe. Což tak jako tak udělá. Při vniknutá části rostlin do ucha, je 
dobré je odstranit, pokud jsou snadno dostupné. Když jsou moc hluboko, 
tak už je to práce pro veterináře.
Jestli už k zánětu dojde, měl by vašeho psa zkontrolovat odborník. Pro 
vhodně zvolenou léčbu je důležitá správná diagnóza. Příčin zánětu uší a 
zvukovodu může být totiž celá řada (mimo výše zmíněné třeba i alergie a 
určitý typ potravy). Od toho se pak odvíjí i správná léčba. Tak jo, drbejte je 
za ušima a budou vám vděční, i když se jim do nich občas podíváte.

                 RomanJAK TO VIDÍ MĚSTSKÁ POLICIE

Jak se lidé užívající drogy starají o svá zvířátka?
JAK TO VIDÍŠ TY

JAK JE TO DOOPRAVDY    

Nemáš číslo  
na útulek?

Už zase?

JAK TO VIDÍ TVŮJ PES
Koupí něco 
mně, nebo jen 
sobě jedy
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Bércoun Petersův se ve volné přírodě 
vyskytuje pouze v Africe, a to konkrétně 
v Tanzanii a jihovýchodní Keni, kde obý-
vá opadavé lesy a křoviny. Výjimečně se 
může vyskytnout i na zemědělské půdě. 
Dospělí jedinci dosahují délky až 28 cm  
a hmotnosti od 450 do 700 g.

O délce života vědcům chybí přesné in-
formace, ale příbuzné druhy žijí asi 5 let 
ve volné přírodě a do 11 let v zajetí. Živí 
se hmyzem a mají vynikající sluch a čich, 
což se jim hodí zejména při obraně před 
predátory jako jsou dravci, hadi a někdy i 
 lidé. V současnosti je tento druh nejvíce 
ohrožen kácením lesů.

V evropských chovech je bércoun Petersův 
velmi vzácný – chová jej pouze sedm zoo-
logických zahrad, a to v počtu 24 jedinců. 
Pražský samec se narodil v loňském roce 
v rotterdamské zoo, kde byl chov tohoto 
druhu v evropských zahradách založen. 

Jestli vám přijde, že je jeho jméno spo-
lečné s takovou tou hnusnou věcí jako je 
bércový vřed, tak ano, ošetřujeme spous-
tu bércových vředů, takže bércoun nás 
rozhodně vzal za slovo. Jinak ještě k zají-
mavostem, tento bércoun má vynikající 
smysly, velmi rychlé reflexy a nervní po-
vahu. Proto jsme rádi za adopci bércouna, 
zajišťujeme mu jídlo, péči a celkově tím 
pomáháme, což nás prostě těší. Tak se 
mějte hezky, v zoo pozdravujte bércouna 
a slunce v duši! 😉

Bércoun Petersův 

Rádi bychom oznámili, že jsme v Zoo Praha adoptovali zvířátko jménem Bércoun Petersův. Zjednodušeně je bércoun taková malá 
myška s prodlouženým nosáčkem. Zoologicky se řadí do řádu savců. Tento tvor pochází z Afriky a v pražské zoo ho najdete v expo-
zici Afrika zblízka. To je taková ta expozice, kde je hodně hadů, hmyzínů a termitů 😊

Napsali jsme do terapeutických komunit v Česku, jak je to u nich se zvířaty.

Určitě jste totiž slyšeli o tom, že v mnoha terapeutických komunitách se zvířata chovají. A to ať už hospodářská,  
nebo domácí. V některých z nich je práce s nimi i náplní léčebného procesu. Pokud zvažujete, kterou komunitu vybrat 
a toto by pro vás mohl být určující faktor (nebo vás to prostě jenom zajímá), tady máte výběr pár takto osídlených.

 
WHITE LIGHT I:

Naše komunita je zčásti postavena na 
základech venkovské farmy, mj. proto, aby-

chom mohli klientům nabídnout smysluplnou práci 
v rámci pracovní terapie. Proto chováme i hospo-
dářská a domácí zvířata. Aktuálně máme prasata, 

kachny, slepice a krůty z té první, psa  
a kočky z té druhé skupiny zvířat.

TK NĚMČICE:
No jasně. Přeštický čuňata, šest kraviček,  
slepice a kuřata, kachny, králíky, rybičky 
(akvarijní), 2 kočky, kozla, husičky.

 
FÉNIX:

V TK Fénix pouze  
„domácí mazlíčci“ 

 – pes, želva, gekon.

VRŠÍČEK:
V naší komunitě chováme 
králíky, slepice a máme psa 
a kočku. Vlastní zvířata si 
klienti do komunity brát 
nemohou.

 

TK SALEBRA:

U nás na TK Salebra chováme  

prasátka, berany, kozu, slepice,  

králíky a kočky.

TK KARLOV:
• 80 - 100 slepic, která nám snášejí vajíčka
• 4 - 6 prasat, ze kterých máme maso
• kozy na farmě, cca 15 ks, ze kterých máme  
mlíko a vyrábíme sýry
• 1 kráva, kterou máme na mlíko a pro potěchu
• kuřata, která se nám točí - vykrmíme, zabijeme,  
za rok jich Karlovem projde cca 300 ks

Představení komunit
– tak trochu jinak
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V našich matracích, dekách, polštářích i spacácích téměř nikdy nespíme 
sami. Bohužel ten „někdo“ nebývá zrovna vítaný. A nemusí to být jen tím, 
že očistě lože věnujeme méně pozornosti. Některé malinkaté živočichy si s 
sebou nosíme vlastně pořád, a proto jsou s námi v každé postýlce, kde se 
poté mohou úspěšně množit.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a nejlepší bydlení

Kde máš trvalý 
bydliště?

Já mám jenom 
přechodný 

pane kapitáne.

Děláš si ze 
mě prdel?

Ne pane kapitáne, 
každej den bydlim 
v jiným průchodě.

A to máš kde?

Všude tady 
ve městě.

BLECHYBlecha to je opravdu houževnatý spolubydlící a zbavit se jí může 

být opravdu problém. Platí zejména pro majitele chlupatých do-

mácích mazlíčků, v jejichž srsti blecha žije a klade vajíčka, která z 

nich poté vypadnou a v různých škví-
rách a záhybech čekají na vylíhnutí. 
Blecha samotná může žít v dobrých 
podmínkách bez hostitele i několik 
měsíců, aniž by tím nějak výrazně tr-
pěla. Larvy blech žijí v psím pelíšku, 
ale i v posteli člověka, než se naučí 
skákat, a mohou se tak přesunout 
jinam. Proto je dobré držet mazlíčky 
dále od ložnice. Pokud se totiž obje-
ví v posteli blechy, znamená to, že 
bude potřeba totálně uklidit. Všechno vyprat, vysát a ideálně i vy-

desinfikovat. Začít by se ovšem mělo právě u zvířat a okamžitě po-

užít přípravky proti blechám. Velmi vhodné je zvířatům dát obojky 

proti parazitům. Dle zkušeností dobře fungují i levnější varianty 

obojků. Akutní problém s blechami to nevyřeší, ale jako prevence 

dalšího zablešení fungují poměrně spolehlivě. Psi a kočky pak mají 

také daleko méně klíšťat, takže s tím zabijete dvě mouchy jednou 

ranou

ŠTĚNICE
To jsou asi nejproslulejší hmyzí obyvatelé ložnic a bytů. 
Opět se jedná o velmi odolného spolunocležníka. Dá se 
říct, že nepříjemnějšího více než je blecha. Pokud se to-
tiž někde štěnice namnoží, je zpravidla potřeba na jejich 
likvidaci pozvat odbornou firmu, která celý byt a všechen 
nábytek vystříká insekticidem. Obdržet štěnice lze několi-
ka způsoby. Na šíření se podílí zejména oblečení ze zamo-
řené skříně. Takto se mohou parazité transportovat i na delší vzdálenost. Častější 
u našich klientů bývá třeba zamořená matrace, či nábytek odstavený u popelnic, 
který si s vidinou levného zařízení bytu od popelnic donesou. Bohužel jediný kus 
nábytku dokáže zamořit celý dům. Obyvatelé některých ubytoven to dobře znají. 
Štěnice totiž žije v různých skulinách a záhybech matrací a skříní. Zejména v noci 
vylézají za svými spícími hostiteli, kdy mají dost času i prostoru ho bodat a vysávat. 
Zamoření štěnicemi se pak projevuje svědivými vyrážkami, což jsou prosté kousan-
ce od štěnic.

Nepoužívejte hned všechno, co někde najde-
te. Darované spacáky a oblečení vždy nejprve 
vyperte. Lůžkoviny pravidelně měňte a perte. 
Mazlíčkům dopřejte antiparazitární ochranu. 
Pak můžete mít kontrolu nad tím, s kým sdílíte 
obydlí i lože. A taky se daleko klidněji vyspíte.
    
    TRMX

Víš, s kým spíš?

ROZTOČI
Roztočů žije v našich lůžkovinách velké množství. Sami o 

sobě nejsou nijak nebezpeční. Nám přímo neubližují. Živí 

se totiž tím, co z nás odpadne. Nemyslím zrovna ruku nebo 

nohu, ale živí se malinkými kousky odumřelé kůže. Těch roz-

točů mohou být statisíce a my je pouhým okem nikdy neuvi-

díme, protože jsou opravdu maličcí. Problém nastává, pokud 

se v jejich blízkosti objeví někdo, kdo je alergický na jejich 

výměšky. To se projevuje 

zpravidla ztíženým dý-

cháním až astmatickým 

záchvatem, zrudnutím 

kůže či vyrážkou. Pro-

to je potřeba lůžkoviny 

zejména v letních měsí-

cích často prát a sušit na 

slunci, které je přírodní 

dezinfekcí. V zimě se doporučuje spacák či deku pověsit na 

pár hodin na mráz. Ten spolehlivě zabije vše živé. Movitější 

si mohou pořídit antialergické lůžkoviny, kde se tito drobní 

tvorečkové neudrží, ale takový postelový komplet může stát 

i několik desítek tisíc.
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Může se pes 
nakazit céčkem?
Během vymýšlení témat pro toto číslo mě na-
padlo, že je to vlastně otázka, na kterou od-
povídám poměrně často. No, a kde jinde si to 
uvést na pravou míru než ve zvířecí Dekon-
taminaci. Tak jednou provždy… Nehoří!!! (čti  
nemůže). Jestli vám teď však spadl velký ká-
men ze srdce, tak vězte, že přece jenom nako-
nec vaši čtyřnozí kamarádi nejsou zcela hepa-
titidy prostí.

Pes se céčkem nakazit nemůže!

Podobně jako u spousty dalších onemocnění, 
zvířata mají své vlastní „žloutenkové“ typy. 
Nemusíte mít tedy strach, že by se váš mazlík 
nakazil hepatitidou A, B, C, D nebo E (tedy pro 
úplnost hepatitida typu E se může vyskytovat 
u vysoké zvěře, skotu či prasat – ale ty většina 
z nás nechová). Psi pak mají své vlastní hepati-
tidy. Nejčastějším příkladem je infekční hepa-
titida psů neboli tzv. Rubarthova choroba. Pro 
naše potřeby by asi snesla srovnání s áčkem u 
lidí. Čili s nemocí špinavých rukou. Čili nemocí 
špinavých pacek. A čumáků. Pes se nakazí 
požitím částeček viru buď z moči, stolice nebo 
nosního sekretu jiného nakaženého zvířete. 
Tím však může být zase pouze jiná psovitá šel-
ma (pes, vlk, liška). Toto onemocnění není pro 
lidi, kočky ani další zvířata nebezpečné.

Průběh nemoci může být různě závažný. Mezi 
nejčastější příznaky patří letargie, zvýšená 
teplota, průjem, zvracení, bolest břicha. Při 
závažném průběhu hlavně u štěňat se objevu-
jí modřiny a červené tečky na kůži a zvětše-
né uzliny. U zdravých dospělých psů se může 
projevit pouze jako lehké onemocnění dýcha-
cích cest. Nebezpečnější bývá u štěňat, kdy se 
úmrtnost pohybuje i okolo 30 pro-

cent.  Nepropadejte 
však panice. 

O č k o -
vání pro-
ti infekční 
h e p a t i t i d ě 
spadá do kate-
gorie těch povin-
ných v očkovacím 
plánu. Provádí se 
většinou mezi 7. a 9. 
týdnem, první přeo-
čkování probíhá zhruba 
po dalších 4 týdnech, pak 
už je váš pejsek chráněn. 
Následně se doporučuje 

přeočkování cca každých 15 měsíců. S tímhle 
vám, našim klientům, většinou pomáhají 
organizace jako Veterináři bez hranic, Psí život 
nebo Centrum sociálních služeb. O jimi pořá-
daných očkovacích akcích se vás v terénech  
a káčkách snažíme vždy včas informovat. 

Z logiky věci tak vyplývá, že na místě je chrá-
nit před vyšším kontaktem s jinými psy hlavně 
štěňata. A taky, že nejdůležitější složkou pre-
vence je očkování.

     

Kontaktní a poradenské  
centrum (KPC) v Havířově

Začínali jsme v listopadu roku 1994 jako Centrum dro-
gové pomoci, které vzniklo při Sociálních službách měs-
ta Havířova (SSMH). Tehdy se Havířov „pyšnil“ přezdív-
kou Perníkové město. Dnes nám směle konkurují další 
města v rámci České republiky. Sídlíme na ulici Hřbi-
tovní v městské části Šumbark a výhled na sousední 
hřbitov může být připomínkou po-
míjivosti věcí pozemských i určitým 
mementem pro rizikové uživatele 
návykových látek. V roce 2019 jsme 
změnili název na Kontaktní a pora-
denské centrum pro osoby ohro-
žené závislostmi, čímž jsme chtěli 
mimo jiné dát najevo, že návykové 
chování se netýká pouze užívání ne-
legálních návykových látek, ale že u 
nás řešíme i alkohol a patologické 
hráčství.
Poskytujeme služby jako většina 
K-center po republice: výměnný 
program (ambulantní i terénní 
formou), kontaktní místnost (pří-
prava a konzumace jídla, sprcha, 
pračka), sociální práce (pomoc při 
řešení nepříznivé situace, hledání 
bydlení nebo práce, doprovod na 
úřady nebo k lékaři), krizová in-
tervence, zprostředkování léčby, 
individuální a rodinné poraden-
ství. Služby poskytujeme zdarma a 
anonymně, některé činnosti jsou 
zpoplatněny (pračka, sušička, káva).  

Doba pobytu klienta v kontaktní místnosti je omezena 
na jeden vstup v rámci dopoledního nebo odpolední-
ho provozu. V posledním roce kvůli pandemii Covid-19 
jsme navíc poskytovali klientům roušky a později respi-
rátory. Prostřednictvím humanitární organizace ADRA 
jsme zajišťovali základní potraviny a oblečení, o něž byl 

větší zájem než dříve.

V KPC máme v současnosti pět pra-
covníků: vedoucí služby Michal, soci-
ální pracovníci Kamila a Martin, kon-
taktní a terénní pracovníci Monika  
a Robert. V případě potřeby mohou 
zájemci službu kontaktovat telefo-
nicky: 596 884 854 nebo e-mailem: 
kpc@ssmh.cz, terénní program te-
lefonicky: 728 163 869. 
Provozní doba Káčka je od pondělí 
do pátku od 10 do 16, ve středu do 
18 hodin. V terénu jsou pracovníci 
k zastižení v pondělí, středu a pátek 
od 17 do 20 a v úterý a čtvrtek od 
13 do 16 hodin.

Adresa: 
SSMH, KPC 

Hřbitovní 166/12 
736 01 Havířov – Šumbark 

Web: www.ssmh.cz

Povinné očkování

teď frč
í!

 Roman
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ČÍM PEJSKY NEKRMIT
Většině z nás je jasné, že krmit psa zbytky lidského jídla, není úplně dob-
ré. To, že Puňťa u babičky dostával jenom zbytky z kuchyně a taky žil, není 
argument. Vhodná strava to není pro žádného psa. Pro psy je nejlepší 
jídlo pro ně přímo určené, tedy psí granule, konzervy, případně BARF. 

Dneska se podíváme na jídlo, které by v žádném případě pejsek dostat 
neměl, protože může způsobit zdravotní komplikace jako je průjem, 
zvracení, apatii, v nejhorších případech i smrt. Zde obecně platí, že čím 
menší pejsek, tím menší množství zakázaného mu může ublížit. To, že 
jsou někteří pejsci popelnice a sežerou vše na co přijdou, je fakt. Je proto 
hlavně na nás, abychom ohlídali, že se jim nic nebezpečného nedostane 
pod čumák. Pokud už něco chlupáč zblajzne, nepanikařte, psa pořádně 
pozorujte a v případě obtíží vyhledejte veterinu. 

ČOKOLÁDA - asi nejznámější potravina, která je pro pejsky nebez-
pečná. Obsahuje totiž kofein a teobromin, který se z organismu 

vylučuje pomalu a může pejska otrávit. Obecně platí, že tmavší čokoláda 
je nebezpečnější. 

KÁVA, ČAJ – kofein stimuluje a vyšší koncentrace může způsobit 
zvracení, neklid, bušení srdce a během několika hodin dokonce i 

smrt. Pozor i na kávová zrnka a lógr. 

AVOKÁDO – pro člověka zdravé, pro psa jedovaté.

HROZNOVÉ VÍNO, ROZINKY - hrozí nebezpečí akutního selhání 
ledvin, a to i po pozření menšího množství. I když rozinky psům 

chutnají a většina už jich alespoň pár někdy snědla, příště jim je už raději 
nedávejte. 

ALKOHOL - působí na psy obzvlášť rychle, proto bychom jim 
ho neměli nabízet ani z legrace! Může vyvolat zvracení, průjem, 

sníženou koordinaci, dýchací potíže, třes, kóma v krajním případně i 
smrt.

ŠVESTKY, BROSKVE… a další ovoce, které obsahuje pecky - 
spolykané pecky mohou ve střevech utvořit blokádu, která způso-

bí zácpu, mohou způsobit i vnitřní poškození. Z narušených pecek se pak 
uvolňuje kyanid, který může způsobit otravu.

POTRAVINY OBSAHUJÍCÍ XYLITOL - to je náhražka cukru např. 
ve žvýkačkách a zubních pastách, způsobuje rychlý pokles krevní-

ho cukru, během čtvrt hodiny pak může pes upadnout do kómatu. Mezi 
příznaky patří slabost, letargie, problémy s koordinací, křeče. 

CIBULE A ČESNEK - jsou pro psy nebezpečné, ať už syrové, 
vařené, nebo sušené. Obsahují totiž látky, které jsou po pozření 

rychle vstřebávány přes zažívací systém a způsobují poškození červe-
ných krvinek s možností rozvinutí anémie. 

OŘÍŠKY – nedoporučuje se, aby pes konzumoval suché plody. 
Je tu možnost alergie a obsahují vysoké množství tuků, což může 

způsobit zánět slinivky, průjem a další trávicí obtíže. Nejnebezpečnější 
jsou oříšky makadamové, mandle a vlašáky. 

KOSTI Z VAŘENÉ NEBO PEČENÉ DRŮBEŽE - tepelně upravené 
kosti jsou křehké a snadno se odlomí, mohou pak poškodit žalu-

dek nebo střeva. Když kosti, tak jedině syrové!

SŮL – pozor i na šunčičky a slaninky, obsahují hodně tuku a soli, 
což může mít za následek zánět slinivky a trávicí obtíže. 

-EMa-

Psi, kteří hledají drogy, patří mezi služební psy. Služební pes je označení 
psa, který se používá pro účely bezpečnostních složek. Ačkoliv nejde  
o vyhraněná plemena, jako pracovní služební psi jsou nejčastěji pou-
žíváni němečtí ovčáci, belgičtí malinois (to jsou takoví lehčí a rychlejší 
ovčáci), dobrmani, erdelteriéři nebo knírači. 

Psi bývají cvičeni pro různé účely. Někteří jsou cvičeni na vyhledávání 
osob, někteří na vyhledávání výbušnin. Občas, jestli se někdy pohy-
bujete na letišti, můžete zde výcvik takového pejska vidět. Tam se 
pohybují hodně. Ať už v rámci výcviku nebo své práce. Dále jsou 
záchranářští psi, ale to je samostatná kapitola. Každý si jistě před-
staví velkého bernardýna se soudkem rumu kolem krku. Dále se 
služební psi hodně cvičí k hlídání objektů či osob a co nás zají-
má, k vyhledávání drog.

To, že se k těmto věcem využívají pejsci kvůli svému čichu, je vše-
obecně známé. Povrch sliznice, na níž jsou umístěny čichové buň-
ky, je u psů (podle plemene) 6 - 40krát větší než  
u člověka. Tomu odpovídá i mnohem větší 
počet čichových buněk. Zatímco člověk vnímá 
asi 80 % veškerých informací pomocí zraku, 
u psů je na prvním místě čich. Možná vás 
napadne, že být pašerákem, umístili byste 
drogu mezi nějaké silně aromatické látky, 
které by její pach přehlušily. Ale to nepo-
může. Psi reagují přímo na pach drogy. Ta 
bývá běžně ukryta v koření, mezi mýdly a 
parfémy. Ale rozlišovací schopnost psího 
čichu je tak velká, že rozezná drogu i v 
prostředí nasyceném mnohem silnějšími 
pachy.

V počátcích v sedmdesátých letech byli 
prakticky jen psi hledající drogy, i když 

těch drog bylo za bývalého režimu poměrně málo. Až po devadesátém 
roce začal velký boom, jak u drog, tak později se k tomu přidal i tabák. 
Postupně se začali přibírat i další kategorie. Psi se cvičili na zbraně, pak 
i na ptačí chřipku. Po Anglii byla naše republika druhým státem, kde 

psi na letišti hledali opeřence, aby nedělali nepořádek kvůli vzletu a 
doletu letadel.

Pes samozřejmě musí projít speciálním výcvikem. Nejdříve se vý-
běr pejska zaměřuje na původ a povahu, prostě každý pes 

je vhodný na něco jiného. Pokud si celníci nějakého psa 
vyhlédnou, dlouho jej testují. Celníci jsou ochotni dát 
za nevycvičeného psa až 40 tisíc. Za vycvičeného psa 

si ale připlatíte. Vyjde přibližně na 400 tisíc.

Naši čeští psi jsou velice dobří, a to jak u nás, 
tak v zahraničí. Jedním z nejúspěšnějších byl 
pes Karo. Ten označil v Peru kontejner, kte-
rý byl plný česneku. Nikomu se nechtělo 
česnek vykládat, ale psovod trval na tom, 
že psovi věří. Nakonec celníci kontejner 
vyložili a uprostřed objevili osm palet, ve 
kterých byl sice česnek, ale stroužky byly 
vyloupány a místo nich tam byl kokain. Dal-
ším nejlepším psem na hledání drog byla v 
roce 2016 fena Bonny. Její psovod Jiří Bartl o 
ní řekl: “Bonny je výjimečná tím, že je taková 
neúnavná. Nenechá se ani počasím, ani ně-

jakými rušivými vlivy vyvést z míry při tom 
čuchání.”

Psi jsou prostě skvělí. I když zadržený 
pašerák si to asi nemyslí. Ale je to tak. 
Buďme tedy na naše pejsky hodní, ne-
boť jsou úžasní. 

Psi, kteří hledají drogy

EvaP.
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Na otázky nám odpovídala ředitelka organizace 
Psí život Jarmila Pávková.

Moc vás zdravíme. Mohla byste našim čtená-
řům pro začátek povědět něco o vaší organiza-
ci? Kdy a jak vznikla, jakým vývojem prošla?

Naše organizace Psí život byla založena v roce 
2014. Zpočátku jsme jako dobrovolníci pomáhali 
na očkovací akci pro zvířata od lidí bez domova, 
kterou už řadu let v ČR pořádají Veterináři bez 
hranic. Tam jsme jednak navázali hodně nových 
kontaktů s lidmi bez domova, ale také si uvědo-
mili, že zde chybí služba, která by zvířatům a je-
jich majitelům pomáhala celoročně. Vydali jsme 
se proto touto cestou... 

Jaké služby konkrétně svým klientů a jejich zví-
řatům poskytujete?

Zaměřujeme se hlavně na prevenci a osvětu 
a chceme jít více cestou plánovaných aktivit. 
Většinou se tedy snažíme naši práci dopředu 
plánovat a nechceme se stát „pohotovostí“ či 
„záchrankou pro zvířata“, i když v jeden čas to 
tak už bylo… 

Konkrétně tedy pořádáme očkovací akce, kde 
zvířata kromě vakcinace zbavujeme i vnitřních 
a vnějších parazitů, čipujeme je, nabízíme zdar-
ma kastraci zvířat, všechna zvířata projdou ve-
terinární prohlídkou. Na místě také dostanou 
zdarma granule pro své psí parťáky a vybrat si 
mohou i vodítka, obojky a další chovatelské po-
třeby. 

Pokud u některého ze zvířat zjistíme nějaké one-
mocnění, začneme ho léčit. Majitelům zvířat 
poskytujeme i konzultace a podporu, hlavně pak 
po telefonu. Snažíme se pomoci či aspoň poradit 
při různých obtížích, které s sebou život se zvíře-
tem na ulici přináší.

Kde je možné se s vámi setkat? Případně kdy a 
jak vás kontaktovat?

Je možné se s námi setkat právě na zmíněných 
akcích a je možné nás kontaktovat i přes telefon 
702 617 395 a domluvit se na setkání mimo po-
řádané akce. Bohužel nemáme žádné stálé kon-
taktní místo, ale pohybujeme se v terénu. Ještě 
je tedy důležité říct, že působíme pouze v Praze 
a přilehlém okolí.

S čím potřebují zvířata lidí bez domova a lidí 
užívajících návykové látky nejčastěji pomoci?

Nejčastěji se na nás klienti obracejí s prosbou 
o radu či konzultaci, a to v různých oblastech 
soužití se zvířaty – jde hlavně o zdravotní 
problémy zvířat, možnost očkování, pomoc  
s umístěním štěňat a koťat, ztracený očkovací 
průkaz (hlavně v případě, že pes někoho pokou-
sal), zájem o kastraci zvířete atd. atd. 

Pokud jde o zdravotní komplikace, tak ty řeší-
me hlavně na našich velkých očkovacích akcích, 
kdy všichni psi procházejí veterinární kontrolou. 
Vždy se nám podaří podchytit nějaké probíhající 
onemocnění, nejčastěji to jsou záněty v uších a 
očích, dále pak kousné rány a různá drobná po-
ranění. Měli jsme ale i pár vážných zdravotních 
komplikací, jako fatální srdeční vada, epilepsie, 
nádory (zhoubné i nezhoubné) atd. Jinak na 
naše očkovací akce chodí stále více klientů se 
zvířaty, o tuto službu je obrovský zájem (např. 
letos jsme naočkovali již kolem 250 zvířat). 

Jaké jsou plány vaší organizace do budoucna?

Právě teď se nacházíme v období změn a uvidí-
me, co přinese nový rok. Naše služby směřující  
k lidem bez domova bylo možné provozovat až 
do letošního roku jen díky dotaci hl. m. Prahy. 
Nicméně priority města se poněkud změnily 
a na naše téma dotace pro příští rok vypsané 
nejsou. Bude to tedy znamenat veliké osekání 
našich aktivit - pokusíme se ale určitě zachovat 
aspoň samotné očkovací akce, i když bez navazu-
jících služeb - léčení zvířat a jejich případné kast-
race. Snažíme se v tuto chvíli hledat další možné 
zdroje a podporu, takže je vše zatím otevřené. 

Jistě jich bude spousta, ale napadá vás, na  
první dobrou příběh nějakého zvířete  
a jeho páníčka, kterým jste pomohli? Nějaký 
nezapomenutelný příběh?

Těch nezapomenutelných příběhů je více  
a jedním z nich je případ postřeleného psa Chi-
llyho. Stalo se to na Štědrý den roku 2016, kdy 
pražská městská policie prováděla v noci kont-
rolu v jednom squatu. Při ní došlo k postřelení 
Chillyho, který jako vždy štěkáním ohlašoval pří-
chod cizích lidí k příbytku jeho majitelů, načež 
policista střelil Chillyho zepředu do hrudníku. 
Kulka navíc zasáhla také jeho zadní nohu. Na 
místo byla kvůli střelbě povolána i státní poli-
cie, která vše dvě hodiny sepisovala a probíhalo 
šetření… a Chilly tam ležel, 
krvácel a pomalu umíral, ale 
policie to vůbec neřešila. Pak 
odjela a nechala psa svému 
osudu…

Jen díky pomoci sousedů, 
kteří v noci Chillyho neváhali 
dopravit na veterinu, dnes 
Chilly žije. Střela mu totiž po-
ranila plíce, zlomila tři žebra 
a způsobila vnitřní krvácení. 
Naštěstí se o centimetr vy-
hnula jeho srdci. Chilly samo-
zřejmě musel okamžitě pod-
stoupit náročnou operaci. Ta 
mu sice zachránila život, zda-
leka však ještě neměl vyhrá-
no. Nakonec si v nemocnici 
pobyl skoro tři týdny, které 
probíhaly jako na houpačce. 
Za tu dobu se totiž musel 

vypořádat s mnoha nenadálými komplikacemi. 
Jeho nezdolná chuť žít nakonec zvítězila a obrov-
skou motivací mu byli také jeho páníčci, zvláště 
pak panička, která ho pravidelně navštěvovala  
a dodávala mu sílu. 

I my jsme Chillyho pravidelně navštěvovali.  
A byli jsme moc mile překvapeni jeho skutečně 
přátelskou povahou. Nikdy vůči nám ani vůči 
ošetřujícím zdravotníkům neprojevil ani náznak 
agresivity. Naopak byl rád za každé pohlazení. 
Protože bylo třeba uhradit veškerou veterinární 
péči (která se nakonec vyšplhala přes 90.000 Kč), 
uspořádali jsme sbírku a finance se podařilo díky 
dárcům dát dohromady. Chillyho jsme pak ještě 
dlouho vozili na kontroly a snažili se vypořádat 

s trvalými následky (Chilli přišel o třetinu plic). 
Celá tato situace nám přišla skutečně alarmující. 
Začali jsme řešit i to, zda by bylo možné domoci 
se právní cestou nějaké nápravy. Strážník, který 
Chillyho postřelil, zřejmě mohl mít pocit ohro-
žení. Nicméně to, že byl pes po tomto devastu-
jícím zákroku ponechán svému osudu bez další 
pomoci, bez váhání nazýváme neomluvitelným 
hyenismem. 

Oslovili jsme i média, aby tuto kauzu vynesla na 
světlo a lidé si mohli uvědomit, že nespravedl-
nost se může stát komukoli. A že to, že se stala 
Chillymu, který patří lidem bez domova, nezna-
mená, že by měl tento tvor menší cenu než ostat-
ní. Ani medializace však celý případ nedořešila. 

Za pomoci právníka jsme se 
snažili domoci spravedlnos-
ti, bohužel příslušené úřady 
shledaly opakovaně postup 
městské policie za správný, 
přestože byl celý případ za-
ložen jen na jednostranné 
výpovědi strážníka, který 
Chillyho postřelil. 

Každopádně Chilly dál žije 
spokojeně se svými páníčky. 
Od majitele pozemku, kde 
páníčkové s Chillym přebý-
vají, se nám podařilo sehnat 
písemné potvrzení, že jsou 
zde s jeho souhlasem (a to 
opravdu jsou již od samého 
začátku), tak věříme, že už 
zde k podobnému incidentu 
nedojde.

Představení služby
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Chtěla byste na závěr našim čtenářům něco 
vzkázat?

Závěrem bych ráda řekla, že za tu dobu, co pra-
cujeme se zvířaty, která žijí s majiteli na ulici, se 
nám mnohokrát potvrzuje, že lidé bez domova 
mají zpravidla ke svým zvířatům silný vztah. Mají 
je jako parťáky, kamarády, ale i hlídače a ochrán-
ce. Psi, kteří žijí se svými páníčky na ulici, mají 
jednu obrovskou výhodu - a sice že mohou se 
svým majitelem trávit hodně času. Pes je smeč-
kové zvíře a společnost tedy potřebuje. Pokud 
jde o kočky, které se drží kolem příbytků lidí bez 
domova, tam jde spíš o kočky toulavé a polodi-
voké, kterým se lidé bez domova snaží pomoci k 
přežití. Nevýhodou společného soužití je, že lidé 
bez domova nemají často dostatek prostředků, 
aby se o zvíře zvládli postarat v případě nějaké 
zdravotní komplikace. 

Je potřeba určitě říci, že zodpovědnost za své 
zvíře nese vždy majitel a pomoc zvířeti je hlavně 
na něm. Pokud nemá dostatek prostředků, aby 
se o zvíře postaral, je na zvážení, zda je dobré 
v takovém případě si zvíře vůbec pořizovat. To se 
ale vůbec netýká jen lidí bez domova, ale všech 
lidí obecně. Z tohoto důvodu například zvířatům 
v průběhu roku neposkytujeme krmivo (jen na 
očkovacích akcích), protože si myslíme, že kdo si 
zvíře pořídí, měl by být schopen mu minimálně 
krmení sám zajistit. Pokud si tedy jakýkoli člověk 
zvíře pořizuje, měl by zvážit, zda má nejen do-
statek prostředků, aby se o zvíře zvládl postarat, 
ale třeba i zda je k tomu vhodná rodinná situa-
ce, jestli bude mít dostatek času se svému zvíře-
ti věnovat, zda je jeho životní styl kompatibilní  
k pořízení si psa atd. atd. 

    Roman    Moc děkujeme za rozhovor, a především za Vaši skvělou                         práci! 
    

To, že lidstvo od nepaměti užívá různé halucino-
genní substance, je známé. Lidé odjakživa zkou-
mají nejen halucinogenní byliny a houby, ale  
i různé zkvašené alkoholické nápoje a masti. 
Známý americký aktivista a bojovník za legalizaci 
marihuany Ethan Nadelmann kdysi řekl: „Lidská 
potřeba objevovat nové světy pomocí změn a 
rozšiřování vlastního vědomí je stejně přirozená 
jako potřeba přijímat potravu, být ve společnosti 
dalších lidí, nebo dosáhnout sexuálního uspoko-
jení“. V některých kulturách se změny stavu 
vědomí používaly v kontaktu s Bohy a ti, 
kdo se do těchto stavů dostávali, 
byli mezi lidmi velmi vážení. 
Typickým příkladem jsou do-
morodí šamani.

Jak to ale mají zvířata? Vědci 
po celém světě přicházejí s 
důkazy, že i některá zvířata si 
změněný stav vědomí navo-
zují zcela záměrně, chtějí si 
daný stav užít v tom dobrém 
slova smyslu. 

Alkohol - nejvíc mají alkohol v oblibě 
opice a primáti. Vyhledávají ho ve zkvašeném 
ovoci. Některé druhy opic žijící v turistických ob-
lastech se pak naučili lahve turistům krást. Vel-
ká obliba alkoholu u opic umožnila vědcům 
jejich pijácké návyky podrobně zkoumat, 
dokonce se jim podařilo rozdělit opice 
do několika skupin. Jedná se konkrétně 
o kočkodany. Společenští pijáci nejra-
ději požívali alkohol výhradně ve spo-
lečnosti jiných členů tlupy. Pravidelní  

pijáci měli raději silné drinky a jednalo se vět-
šinou o dominantní vůdčí typy. Nárazoví pijáci 
byli agresivní a v případě, že měli k dispozici ne-
omezenou zásobu alkoholu, vykazovali schop-
nost upít se překvapivě rychle k smrti. Našli se 
i kočkodani abstinenti, kteří se alkoholu úplně 
vyhýbali. Alkohol mají dále rádi některé druhy 
netopýrů. Vysokou toleranci k alkoholu má tana 
péroocasá, taková malá veverka z tropických ob-

lastí Indonésie, Malajsie a Thajska. 

Morfium - mají ho 
rádi malí klokani  

v Tasmánii. Za-
jímavostí je 

jednání 

v 

australském parlamentu o zabezpečení mako-
vých polí z r. 2009, kde mimo jiné padlo: „Klokani 
vtrhnou na makové pole, snědí tolik makovic, 
kolik jen mohou, a pod jejich vlivem pak dezori-
entovaně poskakují v kruzích a ničí další úrodu.“

Halucinogeny - delfíni ve vodě vyhledávají rybu 
z čeledi čtverzubcovitých, která je velmi jedova-
tá. Delfíni si s ní hrají a rybu stresují tak dlouho, 
než začne vypouštět jed. Delfíni se pak vznášejí 

u hladiny jakoby povzneseně. Podobně se 
rádi sjíždějí i lemuři. Ti si tělo potírají 

jedovatými stonožkami. Hlavním 
důvodem je ochrana před parazity, 
ale z dokumentů je prý vidět, že si 
daný stav užívají. 

Ayahuasca – listy ayahuascy vy-
hledávají jaguáři. Po jejich požití 

zvracejí, což souvisí s očistou or-
ganismu. Nicméně to vypadá, že se 

jim také zlepšuje smyslové vnímání, 
což jim může pomáhat při lovu. Dokon-

ce bylo vypozorováno, že občas se jaguáři po 
požití bláznivě válejí v trávě a baví je to. 

Muchomůrka červená - tu mají rádi sobi. Existují 
svědectví o intoxikovaných sobech poskakujících 
po lese evidentně pod vlivem halucinogenních 
látek. Toho si prý všimli i místní kmeny v severní 
Evropě a na Sibiři a nechaly se inspirovat, nej-

známější jsou Sámové. Někteří vědci dokonce 
tvrdí, že Sámové, sobi a halucinogenní účinky 
muchomůrky dali za vznik příběhům o San-
ta Clausovi a jeho létajícím sobím spřežení. 

Zvířata, která mají ráda drogy

EvaP.
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Co mi hrozí, když můj 
pes/zvíře udělá...
Pes, jakožto zvíře, tj. smysly nadaný živý tvor, není věcí. Je však třeba 
zdůraznit, že občanský zákoník psovi (zvířeti) přiznává smysly, nikoliv 
rozum, vůli či schopnost rozhodování. Pes není subjektem práva a 
nemá tudíž deliktní způsobilost (způsobilost k protiprávnímu jedná-
ní), přestože svým chováním může způsobit protiprávní stav. Odpo-
vědnost za psa nese osoba, které zvíře patří, tj. slovy zákona vlastník 
psa.  

Pes svým chováním, nebo z pokynu vlastníka, může naplnit skutko-
vou podstatu přestupku či trestného činu; vlastníkovi psa tedy poslé-
ze vzniká správně právní anebo trestně právní odpovědnost.

Správně právní odpovědnost vlastníka psa 
Přestupek je definován ust. § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpověd-
nosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti  
za přestupky“) jako: „společensky škodlivý protiprávní čin, který je  
v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky 
stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“ 

Úprava přestupků je roztříštěna do velkého množství různých 
předpisů. Pro naše účely budou zásadní úprava přestupků v režimu 
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „zákon 
o některých přestupcích“) a v režimu zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti 
týrání“). 

Podle ust. § 15 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky je  
k odpovědnosti fyzické osoby za přestupek vyžadováno zavinění.  
Pokud zákon výslovně nepožaduje zavinění úmyslné, postačí  
zavinění nedbalostní. 

Přestupky v režimu zákona o některých přestupcích
Vlastník psa se nejčastěji dopustí přestupku tím, že poruší povin-
nost stanovenou mu obecně závaznou vyhláškou obce nebo kraje.  

Obecně závazné vyhlášky obcí často stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích. Vlastník psa může spáchat pře-
stupek tím, že tato pravidla nedodrží. Nejtypičtějším příkladem 
zřejmě bude, když vlastník umožní psovi volně pobíhat na veřej-
ných prostranstvích. Za tento přestupek lze uložit pachateli pokutu 
a omezující opatření. 

Nevedení psa na vodítku je jednou ze tří nejčastějších příčin na-
padení psa jiným psem. Pokud k takovému incidentu dojde, prav-
děpodobně bude naplněna i skutková podstata dalších přestupků 
podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Lze si představit, že se vlastník psa dopustí přestupku podle ust. § 5 
odst. 1 písm. d) zákona o některých přestupcích, tj. rušení nočního 
klidu, kdyby pes například rušil noční klid štěkotem. Za spáchání ta-
kového přestupku by pachateli hrozila pokuta a omezující opatření.

Poměrně časté v praxi bude spáchání přestupku podle ust. § 5 
odst. 1 písm. f) zákona o některých přestupcích, tj. pes znečistí 
veřejné prostranství a jeho vlastník nesplní povinnost veřejné 
prostranství uklidit. Za tento přestupek je opětovně možné uložit 
pachateli pokutu, případně omezující opatření.

Dále k přestupku ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona o někte-
rých přestupcích, tj. ublížení na zdraví. Zde připadá v úvahu jednak 
úmyslné zavinění vlastníka psa, kdyby cíleně poštval psa k útoku na 
jinou osobu, ale i zavinění nedbalostní, pokud by pes mimo sféru 
ovladatelnosti svého vlastníka zaútočil. Při nedbalostním zavinění  
tohoto přestupku může navíc dojít k situaci, kdy se vlastník psa 
současně dopustí také přestupku podle ust. § 4 odst. 2 zákona  
o některých přestupcích tím, že nedodrží pravidla stanovená  
obecně závaznou vyhláškou pro pohyb psa na veřejných prostran-
stvích. Za tyto přestupky lze pachateli uložit sankce ve formě poku-
ty a omezujících opatření.

Když je pes „pachatelem“ 
V praxi budou patrně nejčastější případy, kdy vlastník psa omisivním jednáním /
Omise je opomenutí, pasivní chování v případě, kdy mělo nebo jen mohlo být jed-
náno aktivně/ poruší své povinnosti (umožní psovi volný pohyb, neučiní dostatečná 
opatření před únikem psa, atd.), v důsledku čehož pes napadne jiné zvíře, člověka, 
či způsobí škodu na majetku. Zavinění postačí ve formě nevědomé nedbalosti, tj. 
i pokud by vlastník psa nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo 
ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům 
vědět měl a mohl.

Z judikatury vyplývá, že poranění co do závažnosti kvalifikované jako těžká újma na 
zdraví, které je následkem útoku psa, zakládá vlastníkovi psa trestní odpovědnost 
za předpokladu, že náležitě nezaopatřil (neučinil vše potřebné k tomu, aby přede-
šel možnosti způsobení škody), znal nebo mohl a měl znát nebezpečnost psa.

V důsledku aktivního chování psa může jeho vlastník spáchat mimo výše uvede-
ného těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (ust. § 148 trestního zákoníku) také 
usmrcení z nedbalosti (ust. § 143 trestního zákoníku), a za určitých podmínek i 
ublížení na zdraví z nedbalosti (ust. § 148 trestního zákoníku).

Lze tedy uzavřít, že v praxi může nastat a poměrně běžně i nastává situace, kdy 
pes v roli zbraně nebo „pachatele“ spáchá skutek, který je podle stupně závažnosti 
možné kvalifikovat jako přestupek, eventuálně i trestný čin. Odpovědnost nese 
vždy vlastník psa, který je na rozdíl od zvířete k protiprávnímu jednání způsobilý.

Posledním přestupkem v režimu zákona  
o některých přestupcích, při jehož spáchání může 
určitým způsobem figurovat pes, je přestupek ve 
smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona 
o některých přestupcích, tedy pokud by majitel 
psa vyhrožoval jinému útokem psa. Zavinění je v 
tomto případě možné pouze úmyslně, pachateli 
opětovně hrozí postih ve formě peněžité pokuty a 
uložení omezujícího opatření.

Trestněprávní odpovědnost
Předně je třeba zdůraznit, že trestněprávní odpovědnost za chování zvířete ponese 
osoba, která v době spáchání skutku měla psa v držení. Tato osoba může a nemusí 
být shodná s chovatelem, tj. vlastníkem zvířete. Trestné činy, které v roli „pacha-
tele“ spáchá pes, lze rozdělit z hlediska zavinění do dvou skupin. Pes může při 
páchání trestného činu sloužit jako zbraň, v těchto případech bude dáno úmyslné 
zavinění vlastníka. Pes může také sám svým aktivním chováním „spáchat“ trestný 
čin, zavinění bude v těchto případech většinou nedbalostní.

Klára

za všechno  

může páníček
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Jiří Vlček, Krystal Help, Krnov

Ahoj Jirko. Řekneš nám pro začátek, 
jak ses dostal k práci se závislými 
lidmi? 
Na vojně jsem zaregistroval, že 
někteří „spolubojovníci“ přežívají 
tehdejší službu v armádě za pomoci 

různých léků, lepidel a rozpouštědel. Po návratu z Litoměřic jsem se 
zúčastnil nějaké přednášky, kde se o práci s uživateli drog mluvilo. To 
mě nadchlo. Vydal jsem se za protidrogovým koordinátorem Standou 
Tomanem a chtěl pomáhat. Stal se ze mě streetworker v Krnově. To byl 
snad podzim 1998. V příštím roce jsem už otvíral K - centrum jako první 
zaměstnanec.

Máš nějaké vlastní zkušenosti s drogami? 
V Nizozemí jsem zkoušel trávu i hašiš, při jednom sezení peyotl. U nás 
lysohlávky. Jiné věci mě nikdy moc nelákaly. To bylo kdysi. Dnes mám 
nejraději den s čistou hlavou, a to i bez alkoholu.

Jak vypadá tvůj ideální pracovní den? 
Krásný slunečný den. Pestrý program. Dopoledne testování, rozhovory „na 
káčku“, vzdělávání sebe nebo pro druhé. Odpoledne terén s ověřenými i 
zcela novými kontakty. Nejlépe s minimální administrativou. 

Máš rodinu, děti, psa nebo jiné zvířátko? 
Úžasnou přítelkyni se třemi holkami v Bystřici. S kocourem a morčetem. 

Co Tě v práci nebo mimo ni spolehlivě naštve a jak se s tím vyrovnáváš? 
Přílišné svazování nařízeními, standarty, zákony. Že bychom měli být více 
úředníky než lidmi. Cítím se být více člověkem. Koza státního aparátu se 
nažere a vlk zůstane celý. 

Věříš, že po smrti něco je? 
Věřím. Ale co to je, to netuším.

Oblíbené jídlo? 
Dary moře na mnoho způsobů. 

Se kterým literárním, divadelním nebo filmovým hrdinou se nejvíc 
identifikuješ? 
S jistým Jirkou Vlčkem. Se vším, co v životě udělal dobře i s tím, co 
podělal. 

Trenky nebo slipy? 
V létě nejlépe naostro. Jinak trenky boxerky. 

Zásadní kniha, kapela a film? Nebo spisovatel, muzikant, režisér? 
Krásných knih i filmů bylo v životě spousta. Hudbu vnímám jako něco, 
co mě provází celým životem. Melancholie ANATHEMY, KATATONIE, 
MY DYING BRIDE. Energie NAPALM DEATH, CARCASS. Nebo taky 
EINSTŰZENDE NEUBAUTEN či PRIESSNITZ. 

Máš nějaké životní krédo? 
Buď k sobě upřímný a zkoušej být šťastný, vděčný, pokorný. Funguje mi to. 

Chtěl bys na závěr něco vzkázat klientům? 
Chtěl. Pokud to jenom trochu jde, mějte rádi sami sebe. 

víte, KDO 
VÁM MĚNÍ?

Díky! A ať se daří…

Tvář dal Carrey i kreslené podobě Zvířecího 
detektiva, vznikl animovaný seriál  a několik 
počítačových her

Jim Carrey je hvězda světového formátu. Ve své nejproduktivnější éře 
byl jedním z nejlépe placených herců Hollywoodu. Proslavil se zejména svými až groteskními výkony 
v komediích jako Ace Ventura, Blbý a blbější, Maska nebo Božský Bruce. Dokázal ale, že obstojí i v 
dramatičtějších rolích a získal tak 2 Zlaté Glóby za role ve filmech Truman Show a Muž na měsíci. V životě to 
ale jednoduché určitě neměl.

James Eugene Carrey se narodil 17. ledna 1962 v 
Kanadě jako nejmladší ze čtyř dětí Kathleen Marie 
Carrey a bývalého saxofonisty Percyho Josepha 
Carrey. Otec byl sice nadaný, ale ne příliš úspěšný 
saxofonista, proto nakonec zvolil jinou profesi – 
pokusil se prorazit jako účetní. Nejsložitější období 
rodina zažívala, když otce Percyho z ničeho nic 
vyhodili z práce. Matka Kathleen byla dlouhodobě 
nemocná, tak musely všechny 4 děti opustit 
studium a jít pracovat do továrny, aby rodinu uživily. 
Bylo to velmi náročné období, kdy byla celá rodina 
zdecimována. Proto se nakonec rozhodli opustit 
nájemní byt a koupili si karavan, v němž žil Jim až do 
svých 19 let, kdy rodinu opustil, aby mohl jít za svým 
snem stát se komikem. 

Jim začal s komedií již jako dítě. Nějak mu to bylo 
vlastní. Nejprve bavil spolužáky, učil se imitovat 
a celkově byl rád středem pozornosti. Posléze 
byl „komediantem“ doma, aby rozesmával svoji 
nemocnou maminku. Otec Percy v něho věřil a přál 
mu, aby se stal úspěšným komikem. Jim začal svou 
kariéru již v patnácti letech komickým vystupováním 
po klubech po celé Kanadě. V devatenácti letech se 
vydal do Hollywoodu, zde se uchytil v klubu Comedy 
Store a v roce 1983 získal svou první televizní roli ve 
filmu „Introducing...Janet“.

Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Jim 
získával stále početnější a významnější obsazení 
v různých filmech. Trhákem se stal Ace Ventura: 
Zvířecí detektiv. Po tomto filmu se dostal Jim do 

patrnosti jako nadějný a jedinečný komik. Že je 
všestranně nadaným hercem pak dokázal v titulech 
jako Truman show, Muž na měsíci nebo Věčný svit 
neposkvrněné mysli.

V čem Jim nikdy neměl štěstí, byly partnerské 
vztahy. Jim má dceru Jane z manželství s Melissou 
Womer (1987-95). Také byl ženatý se spoluherečkou 
z filmu Blbý a blbější Lauren Holly, se kterou se 
rozvedl krátce po svatbě. Mediálně známý byl též 
roční románek s další jeho spoluherečkou z filmu Já, 
mé druhé já a Irena, Renee Zellweger, který skončil 
v prosinci 2000. Největší ránu mu však zasadil vztah 
s maskérkou Cathrionou White. Cathriona totiž 
spáchala krátce po jejich rozchodu sebevraždu, 
pročež její rodina pak obvinila Jima, že ji zavraždil, 
neboť jí měl podat nepřiměřené množství léků 
na předpis. Naštěstí soud po určitých peripetiích 
rozhodl v Jimův prospěch. Jim se nicméně od této 
doby stáhl do ústraní. Stojí teď opodál filmového 
průmyslu a realizuje se v malbě. 

Jim se nikdy v médiích netajil tím, že trpí depresemi. 
Často mluvil o ztrátě identity nebo o tom, že je 
rozdvojená osobnost. Tak jako mnozí řešil své 
problémy především léky, na kterých se potom stal 
závislý (užíval zejména Prozac). V současné době 
však Jim v médiích několikrát avizoval, že se veškeré 
závislosti zbavil a nyní provozuje tzv. straight edge 
styl života, kdy se vyhýbá všem látkám ovlivňujícím 
stav vědomí nebo náladu. Jedinou drogou je pro něj 
nyní jeho vlastní výtvarné umění. Hana



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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v Praze
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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

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 bulvárTÁLIBÁN ZABAVIL 3 000 LITRŮ ALKOHOLU. NÁSLEDNĚ HO VYLIL DO KANÁLU • Muž na drogách při vloupání před-
stíral, že je figurína. Chtěl se tak skrýt před policií • Obří zátah proti drogám. V Sasku zabavili kokain za téměř čtyři miliardy 
• Muž slavil odvarem z lysohlávek, pak zničil byt a praštil policistu lahví • „Máte i jiné drogy,“ ptali se policisté. „Jasně,“ odpověděl Pražan a pozval je do ku-
chyně • ZDROGOVANÝ ŘIDIČ ODMÍTAL VYSTOUPIT Z AUTA. POLICISTY POVAŽOVAL ZA MIMOZEMŠŤANY • BABIŠE VE KBELÍCH HLÍDAL 
ZFETOVANÝ VOJÁK SE SAMOPALEM: HROZÍ MU DESET LET • Zaměstnanci roudnického supermarketu našli kokain. Byl ukrytý v bedně s ovocem •  
Dealerkou na stará kolena? Žena (61) měla v Rakovníku prodávat pervitin • LUCEMBURSKO JAKO PRVNÍ V EVROPĚ LEGALIZUJE PĚSTOVÁNÍ  
A UŽÍVÁNÍ KONOPÍ • Španělsko zakáže kouření na všech plážích. Jako první v Evropě •

Křečka  neopiješ. Závislost křečků na alkoholu je známa již 
od 20. století, kdy texaští vědci zjistili, že křečci dokážou vypít více  
než laboratorní krysy. Až nedávná studie však ukázala, proč tomu tak 
vlastně je: Játra křečků zpracovávají etanol tak efektivně, že se ho do je-
jich krevního oběhu dostane jen velmi málo - takže se v zásadě nemohou 
opít a ani pravidelná a dlouhodobá konzumace jim nepůsobí vážné zdra-
votní komplikace. Každý den si mohou dopřát až 18 gramů etanolu na ki-
logram tělesné hmotnosti. To by u průměrného člověka odpovídalo zhruba  
1,5 litru  95% alkoholu.

Šlehárna v  New Yorku. První  v  celých  Spojených  státech
Poslední listopadový den loňského roku se v New Yorku slavnostně otevřely  
první dvě aplikační místnosti pro uživatele drog. Vznikly v již fungujících centrech 
v Harlemu a na Washington Heights, jejich provozovatelé dlouho o toto rozšíření 
služeb usilovali a lobovali u vedení města. Inspirovali se v Kanadě, kde během roku 
„šlehárny“ výrazně snížily počet předávkování, a nakonec uspěli. „Po dlouhém 
zkoumání už víme, jak ochránit nejzranitelnější obyvatele našeho města,“ chlubil 
se novinářům Bill de Blasio, newyorský demokratický starosta. Vedení města ujiš-
ťuje, že klienti mohou nelegální drogy v centrech užívat beze strachu ze zatčení  
s tím, že policie dostala od města příslušné pokyny. Počátkem  roku by se pak v New 

Yorku mělo objevit 
i prvních deset ve-
řejných automatů  
s naloxonem, in-
jekčními stříkač-
kami a dalším ma-
teriálem. V ulicích 
metropole dojde 
podle úřadů k pře-
dávkování co čtyři 
hodiny, každý den.
Podobné služby 
zvažuje San Fran-
cisco nebo Phila-
delphia.   

Prášek jako prášek. Otec dal omylem dceři (5) kokain. Nešťastný 
případ se stal v italské Ravenně na Štědrý den. Otec chtěl pětileté nemoc-
né dívce připravit projímadlo, ale do vody omylem přimíchal jiný prášek. 
Když se dceři udělalo špatně, zavolal záchranku. V nemocnici skončila dívka 
na jednotce intenzivní péče a rozbory nakonec ukázaly, že otec dceři na-
míchal „léky“ svoje. Dívka je podle lékařů mimo ohrožení života. Otec své 
chyby hluboce lituje, policie ho vyšetřuje pro podezření z těžkého ublížení 
na zdraví.

Kromě místnosti pro bezpečnou aplikaci, samostatné kuřárny nebo „obýváku“  
s televizí, mají v newyorském centru i relaxční místnost - s bezplatnou nabídkou 
akupunktury či reiki. Foto: Scott Heins for WNYC/Gothamist

Konopím  proti  covidu? Látky obsažené v rostlinách konopí 
možná chrání před nákazou koronavirem. Vyplývá to ze studie vědců  
z americké univerzity v Oregoně, kteří hledali přírodní látky vážící se na 
spike protein koronavirů. Zkoumali třeba chmel, hřebíček nebo léko-
řici. Zjistili, že některé nepsychotropní kanabinoidy (konkrétně CBGa  
a CBDa) se na protein viru SARS-CoV-2 skutečně vážou a brání mu tak 
proniknutí do buňky. Vědci upozorňují, že tyto kanabinoidy nelze do 
těla dostat tradičními způsoby konzumace marihuany... Je třeba je  
z konopí získávat odděleně, a teprve pak z nich vytvořit příslušné léčivo.




