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Velice děkujeme časopisu  
za poskytnutí vtipů pana Hrdého!

Poděkování patří všem, kteří se na přípra-
vě tohoto čísla Dekontaminace podíleli. 
Podpořeno Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Magistrátem hl. 
města Prahy a Ministerstvem práce a 
sociálních věcí.

Úvodník nejen o hovně

Zkusili jste sestavit záchod? Já jo. Jednou jsem se vyměnil na službě s dřívějším vedoucím sana-
nimského káčka (tehdy ještě v Holešovicích) Tomášem Vejrychem. On šel místo mě na Václavák do 
terénu a skončil předveden Policií ČR, protože měl k jejich práci připomínky. Já si naopak vyzkoušel 
skládání puzzle, tedy záchodu. V káčku totiž na záchod zavítal někdo pod vlivem perníku a místo 

konání potřeby konal rozborku. Prkýnko zvlášť, matky, které 
ho přidržují, zvlášť, nádržka a napouštěcí ventil na prvosou-
částky. Záchod nefungoval a hned bylo vidět podle zoufal-
ství příchozích, jak důležitá součást káčka to je.  
Pro řadu lidí bez domova je možnost jít na klasický záchod 
výrazné zkvalitnění života. Můžete se u toho posadit – po-
rovnejte s kakáním někde ve křoví ve svahu mezi lejny těch 
před vámi nebo čůrem na kanál mezi parkujícím auty. Je 
zde teplo! Nevyhazuje vás naštvaný hajzldědek, který už 
od zaplacení čumí s podezřením, že jste to vy, kdo mu píše 
lihovkou na oprýskané obkladačky telefonní čísla. Máte 
SOUKROMÍ, to je v dnešní době to, co lidé bez přístřeší 
moc nemají. Chrání vás čtyři stěny a vy třeba můžete v kli-

du aplikovat drogy (i když to je většinou v káčku zakázaný), nebo onanovat (to zakázaný obvykle 
nebývá). A taky tu bývá toaletní papír, ideálně kvalitní (taky vám přijde, že u těch laciných jsou 
často prsty durch, a to jste ještě ani pořádně nezačali?). Každopádně i jednovrstvý papír je lepší 
než hledat venku v zimě listí z dubu, který jediný neopadává. Mimochodem, z pozorování terén-
ních pracovníků při hledání stříkaček vyplynulo, že když lidé konají potřebu venku a nemají papír, 
nejčastěji použijí jednu z ponožek. Zdá se, že jsou pro ně zbytnější než trenky, slipy či kalhotky.  
Tahle Dekontaminace je O HOVNĚ. Podívali jsme se na ně v mnoha pohledech. S užíváním opioidů 
se pojí tradičně zácpa, s konzumací vyfáraných potravin zase průjem. Aby nechyběly drogy, je zde 
velký rozhovor o chemsexu a análním sexu. A pak doporučuji rozhovor s uroložkou, čůráme všichni 
a občas jsou s tím strasti. Přeju vám, ať nemáte problémy ani se stolicí, ani s jejím umísťováním 
do prostoru… A kdybyste problém měli, tak my, teréňáci a káčkaři jsme tady. Můžeme si spolu 
povídat klidně i o hovně…

ALA

Krize často mají nepřímé dopady a dopadají 
na nejchudší. Tedy i na některé z vás. Už  týdny 
slýcháme (a při asistencích zažíváme), že na ÚP 
a hmotce jsou obrovské řady dlouho. Také se sní-
žuje šance získat bydlení a práci, bude větší kon-
kurence. Chápeme, že to může být k naštvání. 
Představte si, že někde bydlíte, pracujete, máte to 
tam rádi, a najednou je život vás i vašich blízkých 
v ohrožení. Seberete nejcennější věci, vše ostatní 
tam necháte. Peníze v hřivnách teď nemají žád-

nou hodnotu a za nic je nesměníte… Nevíte, kde 
budete a jak budete žít, víte jen, že musíte utéct.  
To, co můžete udělat pro uprchlíky třeba právě 
vy, je mít určitý nadhled a zachovat klid. Počítat 
s tím, že nějakou dobu budou větší fronty a kon-
kurence… a pokud vám nejde se na uprchlíky 
vyloženě usmát, aspoň je fajn jim s naštvaným 
výrazem nevyčítat, že před válečnou frontou 
utekli zrovna „do vaší fronty“.

VÁLKA NA UKRAJINE  

A  FRONTA NA PRACÁKU

an
ke

ta Jaký je tvůj názor  
na rektální aplikaci?

Vojta: „Rektální aplikace je na piču. 
Ale to i ta do žíly. Nejlepší je prostě 
nedávat si nikam.“

Iveta: „Co to je? Jo, anální aplikace. 
Je to dobrý, nedělám si díry do 
rukou a má to jiný účinky, než když 
si aplikuju nitrožilně. Je to podle 
mě rozhodně zdravější než si píchat 
do žil.“ 

Honza: „Já jsem bejvalej mukl, 
takže fakt ne. Já i kdybych měl 
rakovinu a nešlo to jinak a mělo 
mi to zachránit život něco si strčit 
do zadku, tak bych i tak do toho 
nešel. Je mi to prostě odporný. Já 
jsem zažil ve vězení, jak klukovi 
strčili smeták do zadku, jenom tak, 
pro srandu. A v jiným zas, jak čtyři 
chlapi znásilnili týpka. Mně osobně 
se sice nikdy nic takového nestalo, 
nikdo mi neublížil, ale je mi to pros-
tě odporný cokoliv komukoliv i sobě 
rvát do zadku.“ 

Jarda: „Podle mě je to lepší než si 
píchat do žil, protože se člověk tak 
snadno nenakazí nějakou infekcí. 
Ale stejně, já tady všem doporučuju 
nebrat. Zkusit ten život žít normál-
ně, bez drog. Stojí to za to. Život je 
jenom jeden a není zas tak dlouhej.”  

Kuba: „Jo, pohoda. Beru análně 
Apaurin na epileptický záchvaty. Je 
u toho mnohem rychlejší účinek.“ 

Martina: „Přijde mi to úplně  
v pohodě a nemám s tím problém. 
Kdybych neměla jinou možnost, tak 
bych do toho klidně šla.  

Ferda: „Bohužel ji musím používat, 
protože žíly mám v prdeli. Ale je to 
v pohodě.“ 

Tonda: „Zkoušel jsem, moc mě to 
neoslovilo.”   

Klára: „Nechci, je to na hovno, 
vždycky jsem si dávala do zadku jen 
perník a jak kdybych si nic nedala. 
Kapsle mi funguje líp. A pokaždý mě 
to pálilo.”

Filip: „Když je bída s nouzí tak ok, 
lepší než to vyhodit. Ale fachá to.”  
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Zácpa!
Průjem! Stop and go!

Většina z nás asi občas jen tak tlachá o hovně, ale většinou ne o 
svém vlastním. Přitom se není za co stydět, vyprazdňování je po-
třeba člověka stejně samozřejmá jako např. dýchání. Co dělat, 
když z vás nevychází úhledný hnědý váleček, který si pluje po hla-
dině záchodové mísy, protože 
má ideální konzistenci? Čím je 
to způsobené? 

Často už nepříjemné škrou-
kání v břiše naznačí, že teď to 
bude asi trochu tekutější. Oro-
sené čelo potem a nešťastné 
oči snažící se zachytit aspoň 
náznak olistěného křoví? Zná-
te? Řeč je o… 

Přepadení akutním 
průjmem!  
Průjem je nejčastěji způsoben 
chybou v jídle – vím například, 
že mi nesedí mléčné výrobky, 
ale té sýrové omáčce se nedá odolat! Nebo člověk zblajzne něco, 
co mu prostě „nesedne“. Může být původu virového – tzv. střevní 
viróza (odborně gastroenteritida), způsobená viry různého pů-

vodu (rotaviry, noroviry a enterické koronaviry). O té mluvíme, 
pokud se objeví 3 a více průjmů během 24 hodin. Další z příčin 
nonstop sezení na porcelánu může mít původ bakteriální – sal-
monela, bakteriální úplavice (shigelóza), cholera a původ para-

zitární (amébóza, giardióza, 
aj.). Průjmová onemocnění 
jsou ve světě příčinou až 20 
miliónů úmrtí ročně, nejví-
ce ohrožené jsou malé děti  
a senioři. 

Co s tím, když to 
z vás lítá?
Nejdůležitější je myslet hlav-
ně na hydrataci – pít dosta-
tek tekutin (černý čaj, čistá 
voda ideál), pokud k tomu 
i zvracíte, dá se rehydro-
vat i nitrožilně – ale ne tím, 
co máte v kapse! Odpočí-
vat, dodržovat hygienic-

ká pravidla, vyhnout se tučným a kořeněným jídlům – dát 
žaludku a střevům chvíli, aby se zas mohly přizpůsobit (takže di-
eta - suché pečivo, banány, rýže). Dá se také sáhnout po lécích

– na průjem doporučujeme černé uhlí (jen pozor - barví stolici, ale 
to třeba borůvky a červená řepa taky), Smecta, nebo Endiaron.  
K normalizaci střevní funkce jsou vhodná také probiotika. 

V případě, že potíže přetrvávají více než 3 dny a jsou spojené s ho-
rečkou, vyhledejte raději lékařskou pomoc. K lékaři neváhejte jít  
i v případě, že stolice obsahuje krev nebo hlen, anebo se léčíte na 
jiné chronické onemocnění. Průjem může souviset i s jinými ne-
mocemi, jako je například Crohnova choroba (chronické zánětlivé 
střevní onemocní), dráždivý tračník, karcinom rekta, intolerance 
některé složky potravy – třeba laktózy.  

Zácpa – aneb když kobra věnec nelíže 
Potřeba vylučování se může u každého značně lišit. O zácpě 
(obstipaci) ale mluvíme, když vyprazdňování probíhá s obtížemi  
a méně než 3x v týdnu. Zácpa vyskytující se jednou za čas, by 
nás neměla děsit, může být způsobena stravou, nedostatečným  

příjmem tekutin, nedostatečným pohybem nebo naším psychic-
kým rozpoložením.  

Co na zácpu platí? 
Zvyšte množství tekutin, jezte potraviny bohaté na vlákninu (vlo-
čky, fazole, sušené ovoce), vyzkoušet se dá také rybízový nebo 
švestkový kompot, tím nic nezkazíte. Vyhněte se naopak kon-
zumaci bílého pečiva, rýže, pití kávy a alkoholu. Pomoci může  
i nějaká fyzická aktivita, která střeva rozpohybuje – udělejte si pár 
dřepů, vyběhněte schody. Existují i léky na zácpu, tzv. laxativa, ale 
obecně se doporučuje se jim spíše vyhnout. Dají se sehnat ve for-
mě kapek, čípků, tablet. Dobrým popoháněčem je také minerálka 
od Brna – Šaratica.  

Vězte, že s námi můžete mluvit o jakýchkoliv hovnech!  
I káčkaři a streeťáci chodí na hajzlík.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a velmi bezpečné drogy II.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a hřejivý exkrement

Očkování proti 
covidu zásadně 

odmítám!

No jo, 
máš recht.

Hele, asi si šláp 
do hovna...

...a vypadá, že 
je ještě teplý.

Nikdo pořádně 
neví, co všechno 

v těch vakcínách je!

A ty víš, co všechno 
je v tom matroši, 
kterej si na ulici 
denně kupuješ?
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TourettUv syndrom
Neuropsychiatrické onemocnění, které se pro-
jevuje zejména různými tiky a  záškuby, po-
kašláváním či posmrkáváním. Často také bývá 
provázen nekoordinovanými výkřiky různých 
slov či citoslovců. Někdy se jedná také o  vy-
křikování sprostých slov. Není to ale pravidlo. 
Tyto nekoordinované tiky a výkřiky se obtížné 
ovládají. Pokud se podaří tyto symtomy v jed-
nu chvíli postiženými ovládnout, o to více bý-
vají intenzivnější o  chvíli později. Tourettův 
syndrom se sám o sobě léčit nedá, protože bý-
vá často průvodním jevem jiných psychiatric-
kých obtíží jako je například ADHD, nebo ob-
sedantně kompulzivní poruchy, které se dají 
léčit psychoterapií a  medikamentózně. K  li-
dem s  tourettovým syndromem bychom měli 
být tolerantní, a nebrat si případné sprosté vý-
razy osobně.

koprolalie
Nadužívání obscéních slov a  slov-
ních spojení, obvykle souvisejících 
se zažívacím traktem, respekti-
ve s koncem zažívacího traktu, po-
hlavními orgány či koitem. Laicky 
řečeno: „sprosťáren“ .  Může se jed-
nat o zálibu v těchto výrazech, slo-
va mohou tvořit něco jako slovní 
vatu, něco jako vycpávky mezi slo-
vy ve větě, nebo tvoří i celé věty. Ale 
také může jít o  jeden z mnoha pří-
znaků tourettova syndromu. Ovšem 
v případě „touretta“ výskyt i použití 
těchto slov vypadá jinak. Viz hlavy.

NORMAL

koprolal

Šel jsem si do -echmechm- 
obchodu koupit -kurva- 

těstoviny k večeři -smrksmrk-. 
Chtěl -héj- jsem si koupit  

-echmechm- špagety. Špagety 
ale -héj- neměli. Prodavačka 
mi -kurva- nabídla kolínka.  

Kolínka -smrksmrk- ale nejím. 
Tak jsem -kurva- z obchodu 
odešel, a šel shánět -héj- 

špagety jinam.

TOURETTOV

„Takhle slušný člověk nemluví!“ Jistě si však leckdo vybaví, jak se mu po jadrném 
zakletí uleví, když ho něco štve. Dá se říct, že je to vlastně úplně normální. 
Nadruhou stranu v běžném kontaktu s lidmi se sprostá slova přinejmenším 
nehodí. Ti, kteří je přesto veřejně používají, jsou obvykle považováni za 
nevychovance. Ne vždy ale musí jít o záměr či chuť sprostá slova používat. 
Nesouvislé výkřiky sprosťáren na veřejnosti mohou být pobuřující, ale 
dotyčný nad nimi nemusí mít kontrolu. Podívejme se na to, v čem je rozdíl.

TR
M

X
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Spláchnuté drogy

Kokain - nejvyšší spotřeba byla opět v Praze, dále  
v Plzni, Ústí nad Labem a v Brně. V mnoha evropských měs-
tech je spotřeba několikanásobně vyšší, Česká republika se 
pohybuje těsně pod průměrem. 

Marihuana – spotřeba je v ČR vysoká. Pořadí českých měst podle 

její spotřeby je Praha, Plzeň, Ostrava a Brno.  

Z 80 evropských měst ve výzkumu EMCDDA skončily na krásném pátém 

místě - z hlediska množství konopí v odpadních vodách - Karlovy Vary. 

Jasně první byla Barcelona následovaná Amsterodamem.

Heroin - Plzeň je podle českých analýz průměrná ve 
všech sledovaných drogách kromě heroinu - za týden zde 
identifikovali v odpadních vodách metabolity ze zhruba 
7 500 dávek heroinu, zatímco v Ostravě, která je skoro dva-
krát větší, jich zaznamenali jen kolem 6 000. 

Extáze (MDMA) - typická „party“ droga. Její spotřeba výrazně 

stoupá o víkendech a hudebních akcích. Nejvyšší spotřeba byla v Praze, 

následovalo Brno, Plzeň a Ostrava. Po dobu konání hudebního festivalu 

Summer City Fest v Plzni a festivalu Colours of Ostrava stoupla spotřeba 

extáze proti průměru v uvedených městech až šestkrát. U extáze v Evropě 

byl nejvýše Amsterodam, Praha byla na 17. místě.

Metamfetamin (pervitin) - v ČR je jeho spotřeba 
několikanásobně vyšší než v Evropě. Některé zjištěné koncen-
trace byly extrémně vysoké. Protože ve stejných vzorcích byly 
naměřeny i velmi vysoké koncentrace efedrinu, který slouží 
k výrobě této drogy, a nálezy byly v lokalitách, ve kterých lze 
předpokládat výskyt nezákonných varen pervitinu, je nanejvýš 
pravděpodobné, že došlo ke kontaminaci odpadních vod právě  
z těchto varen.  
V roce 2021 proběhl výzkum EMCDDA, kdy se zkoumalo 80 
evropských měst z 25 evropských zemí. Největší množství 
metamfetaminu se našlo v Ostravě (684 miligramů na 1 000 lidí 
na den), následované Brnem, Českými Budějovicemi, Karlovými 
Vary a Prahou (329 mg). V dalších českých městech se měření 
neuskutečnilo. S odstupem za městy v Česku skončila lotyšská 
Riga, Bratislava a Piešťany (151 mg).

Mnoho drog najdete v odpadních vodách. Pozná 
policie, že berete, podle obsahu vašeho záchodu? 

O žádných policejních ponorkách, které by proplouva-
ly odpadovými trubkami pod vaši mísu, zatím nevíme. 
Policie se drží standardních metod jako je výslech uži-
vatelů drog, kteří přiznají svůj zdroj, nebo policejní sle-
dování a odposlechy. Výzkumy odpadních vod jsou tak 
spíše vědeckou záležitostí. Nezkoumá se obsah v kon-
krétním místě či domě, ale v místech, kam míří odpad-
ní vody z několika tisíců domácností. Největší spotřeba 
těchto látek byla zjištěna v Praze, konkrétně v Holešo-
vicích, Letné, v Karlíně nebo na Žižkově. Nejčastěji se v 
těchto lokalitách vyskytuje kokain a extáze. Výzkumníci 
v odpadních vodách nalezli i jiné drogy. Velké zastoupe-
ní měl také pervitin, zejména v oblasti sídlišť.  

Jak to probíhá?  
Odběry vzorků zajišťují zaměstnanci PVK (Pražské vo-
dovody a kanalizace), kteří na vybraných místech čer-
pají vzorky odpadních vod po dobu 24 hodin. Získané 

informace se dál předávají hlavnímu městu. To se pak 
rozhodne, jak s těmito daty naloží. S největší prav-
děpodobností budou sloužit policistům a terénním 
pracovníkům, kteří se zaměřují na drogovou prevenci  
v určitých lokalitách.
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Škrkavka dětská. Často dochází k pře-
nosu jejích vajíček z domácích zvířat, 
nebo neumytého ovoce či zeleniny. 
Může dojít i přenosu vajíček z konta-
minované zeminy. Škrkavka má nepří-
jemnou schopnost napadnout i naše 
plíce. Příznakem její přítomnosti tak 
může být kromě chuti zvracet a horeč-
ky i silný kašel. 

Roup lidský (někdy se mu říká dětský, 
protože v dětech bydlí nejraději). Má 
ho přibližně každý desátý z nás. Dospě-
lí jedinci jsou viditelní pouhým okem, 
ve stolici vypadají jako bílé kousky nití. 
Příznaky jsou: Svědění konečníku, po-
ruchy spánku a koncentrace, bolesti 
břicha, mdloby, únava a podrážděnost.

váš stav ještě zhoršit. Vědci ovšem popisují 
částečnou účinnost tvrdého alkoholu proti 
parazitům. Na rčení Vypálit červa! Tudíž něco 
pravděpodobně je.

Červí  kamarádi?! 
Dalo to práci, ale podařilo se mi najít i příkla-
dy blahodárných účinků života se střevními 
parazity. Nevěříte? Pak vězte že jistý vědec z 
Nigérie byl velmi překvapen když mu poté co 
se infikoval parazitem Měchovcem zcela zmi-

zely příznaky senné rýmy. Ta se ovšem vrátila 
po odchodu dotyčného červa. Někteří střevní 
parazité mají schopnost ovlivnit lidskou imu-
nitu. Experimentuje se tudíž s jejich využitím 
při léčbě některých zánětlivých autoimunních 
onemocněních jako např. Crohnovy choroby. 
Ve Venezuele proběhl zajímavý experiment 
na třech skupinách obyvatel: Bohatých lidech 
z města (deset procent mělo parazity),Chu-
dých z vesnice(dvacet procent) a původních 
obyvatelích z pralesa (téměř sto procent). 

Překvapení vědci zjistili zajímavou souvislost 
mezi přítomností parazitů a alergiemi. Třicet 
procent městských obyvatel trpělo alergiemi, 
ale už jen deset procent vesničanů. Mezi 
domorodci pak alergie neexistují. Je tudíž 
možné že přehnanou hygienou a mýcením 
parazitů si způsobujeme nárust civilizačních 
chorob, které dnes vidíme všude kolem nás. 
Zajímavé, že?

Tenkohlavec lidský. Ve vyvinutém 
stadiu měří 3 - 5 cm. O jeho přítom-
nosti ve střevě svědčí bolest břicha a 
hlavy, krvavý průjem, zvracení, úbytek 
váhy. Může způsobit i chudokrevnost, 
protože má na hlavičce jakýsi drápek, 
kterým probodne střevní stěnu a živí 
se přímo krví. U dětí může způsobit i 
zpomalení jejich vývoje, protože spo-
třebovává nutné živiny. 

Tasemnice. Oboupohlavní červ (umí se 
sám rozmnožovat), který může dosáh-
nout značné délky. Charakteristická je 
pro něj hlavička se čtyřmi přísavkami, 
kterými se drží na střevní stěně. Pří-
znaky její přítomnosti jsou rychlé hub-
nutí, hlad, trávicí poruchy až obstruk-
ce(ucpání) střeva, křeče v podbřišku a 
bolesti hlavy. 

Ač se to zdá být nechutné až odporné, střev-
ní parazity v sobě hostí přibližně každý třetí 
pozemšťan. Převážná většina z nich sice žije v 
méně rozvinutých zemích s teplým klimatem, 
ale ani v našich končinách se nejedná o nic 
neobvyklého. Vědci odhadují že váha všech 
lidských střevních parazitů na světě dosahu-
je až 186 000 tun, což je množství které by 
naplnilo pět olympijských bazénů.

Jak se můžu nakazit? 
Paraziti se do těla nejčastěji dostanou z 
kontaminované vody či potravin. Typickým 
zdrojem je syrové maso jako tataráky nebo 
sushi. Nejlépe se parazitům vyhneme když 
jídlo dobře omyjeme a tepelně upravíme. 
Dalším zdrojem bývají domácí zvířata, přede-
vším psi. Vaši chlupatí parťáci pořád někde 
hrabou a čenichají. Můžou tak narazit na 
vajíčka parazitů, která se přes jejich čumák 
můžou dostat až k Vám. Vzpomenete si až 
Vás příště olízne nějaké psisko?

Jak se těch potvor zbavit? 
Naštěstí docela jednoduše! První cesta by 
měla vést k Vašemu praktickému lékaři. 
Ten provede jednoduchý a nebolestivý test 

(stěr z okolí konečníku) a vyjde-li tento pozi-
tivně, naordinuje prášky ne nepodobné těm 
odčervovacím pro psy. Dnes jsou v lékárnách 
k dostání i antiparazitární přípravky bez 
lékařského předpisu. Pokud nemáte lékaře, 
poraďte se s lékárníkem či lékárnicí a ti vám 
určitě něco doporučí. Nevýhodou takovéto 

samoléčby je její cena, volně dostupné léky 
stojí většinou několik set korun. Vězte že 
přítomnost parazita není ostuda a stát se to 
může opravdu každému. Návštěva lékaře je 
jistější a bezpečnější cestou léčby. Rozhodně 
je pak třeba se vyvarovat různým babským 
receptům, které většinou nefungují a mohou 

Cože? Ve mně něco žije?
Taková bývá reakce na informaci, že trpíme parazitární nákazou.

Kdy  se začít obávat 
Odborné vyšetření zvažte v případě, že:  
• Trpíte nevysvětlitelnou zácpou, nebo 
naopak průjmy či plynatostí. 
• Měli jste otravu jídlem a od té doby 
vám to špatně tráví. 
• Špatně spíte, budíte se během noci s 
neukojitelným pocitem hladu. 
• Zhoršila se vám znenadání pleť: Máte 
vyrážky, kopřivku, ekzémy či akné. 
• Během spánku skřípete zuby. 
• Bolí vás svaly, klouby a máte horečky 
neznámého původu. 
• Jste unavení, apatičtí a nesoustředění. 
• Máte nadále hlad, přesto že jste se 
právě najedli. 
• Zjistili vám anémii z nedostatku 
železa.

Lidských střevních cizopasníků jsou stovky druhů, ale ty nejčastější dělíme na PLOŠTĚNCE, MOTOLICE A TASEMNICE. Nejčastějšími zástupci jsou:

JND
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CHEMSEX
    + ANÁLNÍ SEX

Co to je chemsex? 

Je to těžká otázka. Čím déle se tím zabý-
vám, tím míň vím, co to je. Tím chci říct, 
že chemsex má hodně podob a já pořád 
objevuju nějaké nové. Obecně když mlu-
víme o chemsexu, myslíme tím spojení 
sexu a aspoň jedné ze čtyř takzvaných 
fourchems - pervitin, mefedron, GHB/ 
GBL nebo ketamin. Sex přitom vůbec 
nemusí být s mnoha lidmi, vlastně vůbec 
nemusí být s lidmi - chemsex je, i když si 
prostě dám pervitin k pornu doma. Na gay 
scéně se chemsex vyvinul v subkulturu, 
na kterou je těžké nenarazit.

Jaké drogy při chemsexu jsou nyní  
nejvíce užívány? 

V Česku se užívá nejvíc pervitin v kom-
binaci s “Gíčkem”, překvapivě populární 
je ketamin (dá si ho každý desátý uži-
vatel chemsexu), o mefedronu na české  

chemsex scéně moc neslyšíme. Kromě 
fourchems na chemsex akcích proudem 
teče alkohol, neobejde se to bez poppers, 
viagry... Zajímavé je, že uživatelé chem-
sexu docela často hulí. 

A které z nich jsou nebezpečné a proč? 

Riziko je to vždycky, už proto, že na-
černo koupené drogy nebudou spl-
ňovat standardy kvality, nebudou mít 
stále stejnou koncentraci a může se 
v nich objevit nepředvídatelné množ-
ství  toxických látek. To všechno může 

způsobovat problémy v dlouhodobém ho-
rizontu (játra, ledviny, mozek, srdce, obě-
hový systém). 

Krátkodobě nejvíc problémů způsobuje 
toxický koktejl z různých drog - dám si pár 
drinků v klubu, na to si vezmu Gíčko, pak 
pervitin, pak ještě jeden drink a skončím 
předávkovaný v nemocnici, probudím se 
okradený na ulici nebo se proberu a zjis-
tím, že jsem právě znásilňován. Alkohol  
a GHB nepatří dohromady! 

Kombinace Viagry a poppers je nebez-
pečná kvůli snížení krevního tlaku, a když 
se ještě přidá pervitin (který se na chem-
sex akci určitě přidá), hrozí zástava srdce. 
Pervitin způsobuje dost komplikací i sám 
o sobě - stíhy a dojezdy zažil asi každý, 
ale je tam i riziko problémů se srdcem, 
oběhovým systémem, riziko mozkové 
mrtvice.

Jaké obtíže zažívají lidé holdující 
chemsexu? 

Mnozí uživatelé chemsexu nezažívají vů-
bec žádné potíže, nebo je u sebe dlouho 
nevnímají. My se samozřejmě setkáme 
spíš s lidmi, kteří potíže mají. Nejčastější, 
a myslím si, že to zažili všichni, jsou do-
jezdy po akci, se kterými souvisí problé-
my v práci, kde člověk není moc platný po 
víkendové pařbě tak do čtvrtka. Je lepší 
si rovnou zařídit volno na pondělí-úterý  
a pořádně si odpočinout, dobře jíst, podí-
vat se na dlouhý seriál. Stíhy můžou trvat 
delší dobu, nemusí to být ani vyloženě pa-
ranoidní halucinace, ale třeba neurčitý po-
cit ohrožení, podezření, že partner je ne-
věrný nebo že kolegové chystají podraz. 

Nepříjemné jsou problémy se sexem - ba-
vím se, užívám si akcí a pak si uvědomím, 
že střízlivý sex jsem měl naposledy před 
pěti lety. To dost omezuje třeba partnerské 

vztahy. Sex bez drog pak není vzrušující.

Když to extrémně zjednoduším, tak nej-
horší z dojezdu odezní do týdne, stíha do 
měsíce, ale problém se sexem je pak na 
dlouhou terapii. 

Další daň za chemsex jsou sexuálně pře-
nosné nemoci. HIV naštěstí díky PrEPu 

už není otázka času, ale většina lidí, co 
chodí na chemsex akce, v posledních 
letech měla syfilis, kapavku, chlamy-
die, hepatitidu typu C. Nedá se tomu 
moc vyhnout, kondomy se nikde na ak-
cích nepoužívají, a i kdyby se používaly, je 
tam velké riziko, že se protrhnou - jednak 
soulož trvá hodně dlouho, jednak anální 
sex zatěžuje kondom víc než vaginální 
sex. Obecně chemsex kultura v Česku je 
převážně bezstarostná, chtělo by to změ-
nu. 

Jak zredukovat rizika související  
s chemsexem? 

Tak teď nevím, jestli nám na to stačí jed-
no číslo časopisu. Byla bych ráda, kdyby 
se dařilo dobře pečovat o sebe a o jiné 
lidi, tak, aby na chemsex akci vznik-
lo přátelské a bezpečné prostředí.  
V přátelském prostředí se lépe zvládají 
stíhy, je méně nechtěného sexu a méně 
nehod s dávkováním. 

Většinou je lepší akci si dopředu naplá-
novat (nejen to, že tam půjdu, ale i kdy 
odtud chci odejít, jaké drogy a jakým způ-
sobem chci užívat). Když jdeš na akci,  

Dám si pár drinků, na to si vezmu 
Gíčko, pak pervitin, pak ještě jeden 

drink a skončím předávkovaný  
v nemocnici, okradený na ulici 

nebo se proberu a zjistím, že jsem 
právě znásilňován.

Zeptali jsme se Mgr. Xénie Uholyevy, PhD., 
z České společnosti AIDS pomoc na vše, 
co jste chtěli vědět o chemsexu a báli se 
na to zeptat…
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zabal si s sebou lubrikant, ručník, na kte-
rý si můžeš lehnout, žvýkačky, léky, které 
pravidelně užíváš, nabíječku do telefonu. 
Měj s sebou omezené množství peněz  
v hotovosti, platební kartu nech doma, 
abys nebyl v pokušení kupovat si další 
drogy v době, kdy jsi už chtěl být doma. Je 
lepší vybírat si akce, kde aspoň někoho 
dobře znám. Můžeme se pak domluvit na 
společném odchodu a také mám jistotu, 
že kdyby se mi něco dělo, můžu se spo-
lehnout na kamaráda, že mi pomůže. 

Nepokoušej se oddalovat nevyhnutel-
né – když tě to už nebaví, jdi domů, 
nedávej si pervitin, jen abys nemusel 
spadnout do dojezdu. Dojezd stejně 
přijde a bude horší. Také čím déle ne-
spíš, tím spíš se ti stane, že budeš vy-
stíhovaný. 

Na akci je dobré udržovat si hydrataci, 
hlídat si rozestupy mezi dávkami zejména  
u „G“, vyhýbat se alkoholu. Jestli máš 
cockring, nezapomeň si ho čas od času 
sundat, kdybys ho měl na sobě moc dlou-
ho, může se trvale poškodit penis. Je dob-
ré hlídat si, jestli ležím na svém ručníku,  

používat jenom svůj lubrikant a umýt se 
mezi partnery (ruce a předloktí i dezin-
fikujeme, penis a varlata jen umyjeme  
s mýdlem). Není to storpo ochrana před 
nemocemi, ale pomůže to nechytit něco 
od člověka, se kterým jsi vůbec nic neměl, 
ale přišel jsi do styku třeba s jeho lubrikan-
tem (ve kterém mohou být drobné kapičky 
krve nebo spermatu). 

Po akci si odpočiň, naplánuj si to tak, 
abys měl pár dní volno a stihl se zre-
generovat. V práci bys stejně nebyl 

moc platný. Buď na sebe hodný, měj 
doma připravené jídlo bohaté na proteiny 
(maso, ryby, čočku, banány, slunečnicová 
semínka, mandle, arašídy) a vitamíny 
(pomeranče, kiwi, mrkev, brokolici). 
Kdybys nemohl usnout, zkus nejdřív teplé 
mléko s medem, heřmánkový čaj, banány, 
než sáhneš po benzodiazepinech nebo 
jiných uspávadlech. Navíc většina lidí  
pak má tendenci dát si benzodiazepinů 
moc a kromě dojezdů trpí vedlejšími 
účinky benzáků. To už je možná lepší  
joint (když víš, že tě to uspává a nemáš 
zrovna stíhu). 

Ještě důležitá věc – když bereš G denně, 
nevysazuj najednou jenom proto, že jsi 
po akci naštvaný na drogy a na sebe. Po-
třebuješ snižovat postupně, abstinenční 
syndrom je život ohrožující (je to podobné 
jako s deliriem u alkoholu). 

Tato Dekontaminace se věnuje téma-
tům souvisejícím s úzce s řitním otvo-
rem. Jak se připravit na anální sex ? 

Anální sex nutně nevyžaduje přípravu. 
Když jde o sex mezi muži, je celkem běž-
né udělat si výplach, heterosexuální páry 

to řeší mnohem méně. Je na to spousta 
moderních nástrojů, které vůbec nepřipo-
mínají klystýr a dokonce se tváří, že při  
výplachu stimulují prostatu. Takovou anál-
ní sprchu pak je možné použít i pro apli-
kaci lubrikantu. Někteří kluci třeba i nejí 
několik dní dopředu kvůli obavám z „ne-
hody“. Ale když máš více méně pravidel-
nou stolici, pak to opravdu nehrozí. 

Po léčbě nebo vyšetření, souvisejícím  
s rektem (třeba ošetření hemeroidů kolo-
noskopie a podobně), je lepší se několik 
dní análnímu sexu vyhýbat, aby se slizni-
ce stihla vzpamatovat.

Řitní otvor se na rozdíl od pochvy 
nedokáže zvlhčit sám, slina nestačí, 
protože rychle uschne. Sex bez lubrikantu 
pak nadměrně namáhá sliznici v řitním 
otvoru, dochází k drobným zraněním, 
mikroskopickým krvácením a zbytečně se 
otvírá brána pro infekce. 

Jaké praktické problémy řeší lidé při 
análním sexu? 

Sliznice v rektu je jemnější než v pochvě, 
proto se při sexu častěji poškodí. Když 

lubrikant zrůžoví, znamená to krvácení, 
udělej si pauzu než se sliznice zklidní. 
Můžeš si opláchnout zadek studenou vo-
dou, aby se cévy stáhly.

Při análním sexu se opravdu vyplatí pou-
žívat kondom, při fistingu rukavice. Dilda 
a jiné hračky nikomu nepůjčuj, je to stejné 
jako s trubičkami na šňupání a stříkačka-
mi. Na chemsex akci měj s sebou velkou 
tubu lubrikantu, nadepsanou tvými iniciá-
ly. V lubrikantu můžou být drobné částeč-
ky krve, a například hepatitida C v lubri-
kantu přežije klidně do další akce.

Mezi partnery se umyj, ale nikdy se ne-
dezinfikuj od pasu dolů! Dezinfekce jen 
podráždí jemnou kůži a budeš náchylnější 
k infekcím. A pokud plánujete anální sex, 
je lepší neužívat drogy rektálně, ale na-
příklad kouřením z baňky nebo polknutím  
v kapsli…

A jaké nežádoucí následky může mít 
anální sex a co s nimi? 

Anální sex bývá prožíván intenzivněji než 
vaginální sex. I nepříjemné pocity z anál-
ního sexu můžou být intenzivnější. Když 

se to děje, nepokračuj v tom. Udělej si 
pauzu, třeba potom to bude lepší. A když 
ne, tak ne, sex si přece chceme užít, ne 
protrpět. Když nemáš dobrý pocit z toho, 
co se dělo při sexu, promluv si o tom  
s někým. Může se to zdát na první pohled 
těžší, ale opravdu je to lepší než mlčet  
a obviňovat sebe.

Hodně problému souvisí s používáním 
věcí, které nejsou určené pro použití  
v konečníku a uvíznou tam nebo se mů-
žou rozbít. Když relaxace a sezení na toa-
letě nepomáhá, je lepší jít na pohotovost. 
Oni se už s tím určitě setkali, není to úplně 
mimořádný problém.

Víc o (análním) sexu  
a drogách si můžeš přečíst na  
WWW.CHEMSEX.CZ.

Jak se o sebe co nejlíp postarat 

PŘED, PŘI A PO AKCI? 

Kdyby tě zajímalo o chemsexu  
cokoliv dalšího, klidně nám napiš.

Mgr. XENIE UHOLEVA, PhD.
Česká společnost AIDS pomoc
Provozuje první českou „chemsexovou“ porad-
nu, protože ji to vždycky táhlo k sexu a drogám.

Díky za rozhovor. ALA
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Spláchnu a je to pryč. Snadné řešení problému „kam  
s ním“. Přemýšleli jste někdy o tom, co se děje s tím, co 
pošleme do záchodu, a proč bychom tam některé věci 
radši splachovat neměli?

Tady je výčet nejčastějších omylů ohledně toho, co je 
možné bezstarostně poslat potrubím pryč:

• VLOŽKY, TAMPONY – nerozpustí se a mohou potrubí 
ucpat. Navíc se na ně nabalují další nečistoty a vzniká tím 
ještě větší překážka, kterou pak často bývá nutné mecha-
nicky odstranit. 

• JEDNORÁZOVÉ PLÍNY – stejný problém jako u vložek 
a tamponů, v přírodě jim trvá až 250 let, než se rozloží.

• VAJGLY – kromě toho, že mohou ucpávat flitry v čistič-
ce, uvolňují toxické látky, které jsou v cigaretovém filtru, 
a je velmi nákladné je z vody odstranit.

• VLHČENÉ UBROUSKY – některé zdroje uvádějí, že až 
75% ucpaných potrubí je v důsledku splachování vlhče-
ných ubrousků. A to i těch, které na obalu tvrdí, že jsou 
splachovatelné. Splachovatelné je téměř cokoli, problém 
je s rozpustností.

• ZBYTKY JÍDLA – je to prima potrava pro hlodavce, kteří 
se v kanalizaci přemnoží. Můžete je pak chovat jako do-
mácí mazlíčky.

• OLEJ PO SMAŽENÍ, TUKY – toto bývá velmi častá chyba. Představte si, 
co se stane s tukem na pánvi po vychladnutí nebo s vysráženým tukem 
například na poctivé polévce. Několik kilo takového materiálu v potrubí 
tvoří ideální pojivo a v kombinaci s dalšími nerozpustnými zbytky mohou 
pak vytvořit opravdu monstrozní problém. Například v Londýně se tak-
to narodilo stvoření, které pojmenovali Tukovec (Fatberg). Obluda mě-
řila 230 metrů, vážila 130 tun, tvořil ji převážně tuk, hygienické potřeby, 

plíny, kondomy a vlhčené ubrousky. Odstranit ji trvalo 
tamním pracovníkům kanalizací devět týdnů. A věřte, 
že to opravdu není příjemná ani voňavá práce. Londý-
ňané část Tukovce dokonce několik měsíců vystavovali 
v muzeu. Pod několika vrstvami skla, aby návštěvníci 
neomdleli zápachem. Tuk z pánve je lepší setřít ubrous-
kem a vyhodit do koše, olej ze smažení slít do lahve  
a vhodit do sběrné nádoby na olej, kterých už ve měs-
tech přibývá.

• LÓGR Z KÁVY – v kombinaci s tukem vytvoří tvrdou 
usazeninu, která by sice mohla být dobrým stavebním 
materiálem pro atomový kryt, v odpadu ji však nechce-
me, protože tvoří zátku a zabraňuje průtoku v odpadu.

• RULIČKA OD TOALETNÍHO PAPÍRU – kromě těch 
rozpustných, ale ani u těch to není stoprocentní.

• LÉKY, CHEMIKÁLIE, BARVY – je velmi nákladné v čis-
tičce tyto látky z vody odstranit a ne vždy se to podaří 
zcela. Je tedy dnes již běžné, že se tyto látky (respektive 
jejich části) mohou opět vrátit zpět do oběhu.

• Injekční stříkačky (ani víčko), blistry od léků 

• Žvýkačky • Vlasy, chlupy • Kondomy 

• Vatové tyčinky do uší – „uchošťoury“

To všechno tvoří prima stavební materiál pro Tukovce a jiné obluďáky.

Pokud to nevyšlo z tvých útrob, nepatří to do záchodu. Snad kromě to-
aletního papíru v normálním množství, aby se stihl spláchnout a rozpus-
tit. To samé patří i pro chvíle, kde úlevu hledáte venku v přírodě. Výkaly  
i toaletní papír se v přírodě rozpustí, vlhčené ubrousky, vložky, tampony 
atd. se rozkládají dlouhá léta a znečišťují tak půdu a vodu.

A je to  
v hajzlu

Lůca
16
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„Víš, co se mi ráno stalo Stane? Dnes ráno se probudím a cítím 
bolest v prdeli. Ohmatám to tam a najdu velkou bulku. Na prdeli 
Stane! Nemohl sem si ani sednout, tak jsem to řekl mámě, což 
bylo ponižující. Odvedla mě k doktorovi, což bylo taky blbý. A ten 
mi řekl, že mám hemeroida.“   
(Kyle, South Park, epizoda 6 páté série)

Poznám to? 
Určitě. Hemoroidy mohou být jak vnější, tak vnitřní. Vnější většinou 
nejsou tak nebezpečné, jsou potaženy kůží, ale potrápí taky. Nejčastěji 
jsou jako malá bulka někde kolem svěrače, která ale nekrvácí.  

S vnitřním hemoroidem je to problém: 
• První symptomy toho, že se zadkem není něco v pořádku, začínají už 
u svědění. Následuje povšimnutí si červené, čerstvé krve na toaletním 
papíru (lopuchu, ponožce…).  
V tomhle okamžiku by to už chtělo doktora.  
• Potom následuje bolest při kadění, více krve na utírací věci a patrná 
malá bolestivá bulka někde kolem svěrače, která ale zaleze za chvilku 
zpátky. 
I teď by to chtělo doktora. 
• Svědění, bolest a krvácení neustává, bulka je tam stále, ale dá se 
nacpat prstem zpátky dovnitř. 
Teď už to ale chce doktora! 
• Už to nesvědí, ale jenom bolí, nejde sedět na zadku, bulka je tam 
stále, vyprazdňovat se jde jenom s bolestivým křikem a na všem je krev. 
Včera bylo pozdě! 
 
K doktorovi? Nikdy!  
S hemoroidy se chodí za proktologem. A ano, vyšetření skýtá i lidský 
dotek. Lékař nejdřív zadek prohlédne, následně prsty vyšetří vnitřní 
stranu konečníku a případně může použít i sondu. A stejně jako u anál-
ního sexu, případně rektální aplikace, i zde je lubrikant dobrým pomoc-
níkem.  
Léčba je buď konzervativní – člověk musí upravit svůj jídelníček, začít se 
hýbat, cvičit, případně používat masti.  
Nebo je zákroková – podvázání zvětšené/vyhřezlé cévy, použití příprav-
ku, který způsobí vyschnutí cévy (tzv. sklerotizace) a pokud tohle selže, 
tak se céva buď vypálí, nebo zmrazí.  

Nebo chirurgická, ale to 
probíhá v nemocnici na 
sále.  
A i po zahojení je třeba 
dodržovat dietu, pro-
tože hemoroidy jsou 
onemocnění recidivující 
– může se objevit znova.  

Jak krásně popisuje hlavní hrdina oblíbeného amerického seriálu, tak 
takhle nejčastěji vypadá, když člověk zjistí, že má hemerojda, neboli 
hemoroidy (v překladu to je „řitní žilní městky“, „zlatá žíla“). Tímto ne-
duhem onemocní za život každý druhý. U lidí starších padesáti let to je 
bráno doslova.  
 
Co to ale je? 
V řiti neboli konečníku (rectum) máme všichni cévní pleteně, které se 
dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní jsou bohatší, spletitější, a to díky nim 
fungují čípky a také rektální aplikace. Vnější zase slouží k prokrvování 
posledního svěrače, který, když dělá svou práci, tak mu můžeme děko-
vat za čisté spodní prádlo. Ovšem když nastane problém, tak se právě 
zmíněné změti cév mohou zvětšit a způsobit tím nepříjemnosti, bolestí 
počínaje a rakovinou konče.  
 
JAK? 
• Nejčastěji je ono zvětšení kvůli tlaku – zvýšený tlak svěračů, zvýšený 
tlak v břišní dutině, nádorová onemocnění pánve, případně je zděděné. 
Ve všem je ale společná nit – životní styl.  

• Pokud je člověk obézní, tuk, kterým jsou střeva (a to je jak tuk viditel-
ný na břiše, tak tuk mezi samotnými orgány) obklopeny, na ně tlačí -> 
zvyšují tlak ve střevech.  
• Sedavý způsob života způsobuje zvýšený tlak na svěrač. 
• Špatné stravování (nedostatek vlákniny a nealko tekutin), kouření  
a alkohol jsou také přímo spojené s hemoroidy. Stejně tak zácpa způso-
bená užíváním opiátů – jeden by chtěl, ale i když tlačí třetí hodinu, tak 
z něj vyleze akorát žilka. A ta pak bolí jak čert. 

Hemoroidy!

S hemoroidy se lidstvo potýká od nepaměti. Už Egypťané znali 
toto onemocnění. K jeho léčbě používali listy žluté akácie.  
I Hippokrates, zakladatel lékařské vědy, léčil hemoroidy, a to dost 
obdobně, jak se to dělá dnes – výhřez podvázal vlněnou nití a ten 
poté propíchl jehlou a následně natíral bylinnou mastí.  
Hemeroidy se objevují i v bibli – podle některých překladů jest to 
Samuel 6:4 - „Pět zlatých emerodů a pět zlatých krys podle počtu 
filištínských vládců“ (emerod je archaický termín pro hemoroid, 
který se používal až do devatenáctého století, kdy jej nahradil pře-
klad řeckého haimorrhoides).

Historické okénko 

externí 
hemoroid

anální
kanál

interní 
hemoroid

-ZADEK-
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Fekální transplantace (fekální mikrobiální transplantace, 
transplantace stolice, fekální bakterioterapie, FMT – fecal micro-
biota transplantation) je přenos stolice v nativní (přirozené, čer-
stvé) či zpracované formě od dárce k příjemci. Provádí se za 
účelem léčby příjemce. Nejčastěji se jedná o léčbu chro-
nicky se opakující enterokolitidy (zánětlivého one-
mocnění střev). Vysoká účinnost FMT je prokázána 
zvláště v enterokolitidě způsobené Clostridiem diffi-
cile (bakterie z rodu Clostridium). Ta napadá střevo 
oslabené antibiotiky a projevuje se průjmy či zá-
cpou, nadýmáním a bolestmi břicha. V krajním 
případě může způsobit i smrt.  

Účinky transplantace stolice se zkoumají  
i u pacientů, kteří trpí syndromem dráž-
divého tračníku nebo chronické úna-
vy. Do budoucna se o této terapii uva-
žuje i při léčbě obezity, celiakie, 
alergií, cukrovky či dokonce depresí;  
u všech těchto problémů má totiž 
střevní mikroflóra zásadní vliv. 
A provedení…? Dárce 
je nejprve vyšetřen na infekční  
choroby: HIV, hepatitidy, salmonelóza 

apod., je vyžadován i celkový krevní obraz. Poté je mu odebráno 
40 - 200 g stolice, která se smíchá s fyziologickým roztokem, dále 
je přefiltrována či odstředěna dle potřeby. 

Aplikace příjemci probíhá nasojejunální sondou (trubička z umě-
lé hmoty, která se zavádí nosní dírkou do nosohltanu přes ža-
ludek až do tenkého střeva), endoskopicky 

(sonda zavedená ústy), klysmatem 
(vpravení tekutiny do střev ko-

nečníkem). 
Další popsa-

nou možností 
přenosu jsou aci-

dorezistentní kapsle (odolné 
vůči kyselinám), naplněné koncent-

rátem stolice a podávané příjemci.

Fekální transplantace
Jak to vidí „hajzlbáby“

KAČEROV: „Štve mne veškerej ten bordel, kterej 
po sobě nechávaj, stříkačky od krve. Strašný je 
taky, když ty plastový kousky nahází do mísy  
a musím to lovit. A mohli by používat štětku... Ale 
takovej ožrala, kterej to poblije, nebo tam vytuhne 
a nejde ho od tam dostat, je taky pěknej dáreček...

SMÍCHOV: 
- “Deset korun.” 
- “Dobrý den, já nepotřebuju na záchod, já se chci 
zeptat na anketu do časopisu.” 
- “Deset korun. Chcete papír?” 
- “Ne ne já se chci zeptat.” 
- “Pane, tady nejsou informace, tady jsou hajzly. 
Na malou nebo na velkou?”

MŮSTEK (hajzldědek): 
- Mě to neštve, jsem na to zvyklej. 
- Vydáváme časopis pro lidi, kteří berou drogy, 
třeba byste jim rád něco vzkázal? 
- Mně je to jedno, já nic neřeším. 
- Takže nemíváte žádné konflikty? 
- Konflikty bych kdyžtak řešil rovnou s policií.

MŮSTEK (dole): “No tady moc 
nechodí, tak mě to ani neštve. 
A když už je nějaký problém, tak 
to řešíme rovnou s policií. Spíš 
ožralí, když tady přijdou, tak to tu 
poblijou.” 

MŮSTEK (nahoře): ”No chodí tady, jasně. A štve 
mě ten bordel, protože kdo to uklidí, no já. Třeba 
stříkačku nacpou do té nádoby na štětku. Nebo 
když mi tvrdí, že tady nekouří a jde to cítit. Ale tak 
já to neodsuzuju, že jsou to takoví raubíři. Hlavně, 
když si to tady zaplatí.” 

LUŽINY: “Já tu pracuju 2 roky a zkušenost ne-
mám žádnou. Na dveřích je to napsaný, žádný 
stříkačky, a drogy” (pán ukazuje na přeškrtlou 
stříkačku na dveřích záchodku). “Já když vidím 
nějaký feťáky, tak je sem ani nepustím. Ale oni 
sem ani nechodí.”

Zeptali jsme se, co nejvíc štve pracovníky a pra-
covnice pražských veřejných záchodků na chování 
zákazníků, kteří užívají drogy.

Ano, čtete dobře. Není to překlep. A nejedná se o žádnou sexuální 
praktiku ani upoutávku na nově natočený horor. 

Klára
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Počůrávání, prostata, 

zánět močáku  

a svíčka v penisu

Proč se někteří opilí lidé počůrají či pokálejí? 
Souvisí to jen s tím, že ztrácí kontrolu, nebo to 
má i jiné příčiny?  

Močení je poměrně složitý nervově řízený pro-
ces, na kterém se podílí celá řada struktur - jed-
notlivé nervy, mícha, mozková centra a také 
samotný močový měchýř a svěrač. Močení lze 
také částečně ovlivnit vůlí - zejména uvědomění 
si pocitu nucení na močení a možnost oddálení 
nebo načasování močení podle vhodnosti situ-
ace a okolností. Zásadní je tedy nejen správná 
funkce všech jednotlivých částí, ale jejich vzá-
jemná neurologická koordinace, která je vlivem 
alkoholu a drog narušena. Stejně tak hraje roli 
ztráta kontroly vůlí a schopnosti odhadnout  

a plánovat dobu vhodnou k vymočení. Kromě 
toho je alkohol silně močopudný a dráždivý, což 
celou situaci ještě zhoršuje. 

Někdo může mít únik moči i bez toho, aby byl 
hodně opilý. Jak k tomu dochází a co se s tím 
dá dělat?  

Důvodů úniku (inkontinence) moči je celá řada. 
U žen jde nejčastěji o tzv. stresovou inkontinen-
ci, kdy dochází k úniku moči při zátěži - při chů-
zi, kýchání, kašlání, smíchu, poskočení... To je 
způsobeno hlavně selháváním svěrače. Můžou 
za to hormonální změny v přechodu, oslabení 
pánevního dna po porodech, nadváha. Mírnou 
stresovou inkontinenci jde řešit pravidelným 

cvičením pánevního dna, těžký únik se řeší ope-
račně zaváděním „podpůrných“ pásek pod mo-
čovou trubici.  
Dalším typem je tzv. urgentní inkontinence, to 
znamená, že člověk má náhlé, silné nucení na 
močení (urgenci), které není schopen oddálit 
a než stihne doběhnout na WC, tak si „ucvrnk-
ne“ nebo se pomočí. Většinou je to známka 
dráždivého močového měchýře, který reaguje 
přehnaně i bez odpovídající náplně močového 
měchýře. 
Řešením může být cílené trénování močového 
měchýře nebo pravidelné užívání léků, které 
dráždivost močového měchýře utlumí. 
Dalšími důvody úniku moči je celá řada více či 

méně závažných stavů - od úrazů, zánětů, přes 
kameny až po nádory močových cest. V těchto 
případech je nutné řešení příčiny - přeléčení zá-
nětu, operační řešení kamenů a nádorů. 

Když někdo chodí častěji čůrat, říká se „máš 
problémy s prostatou“. Co to je prostata a jaké 
problémy způsobuje?  
Na začátek podotýkám, že prostatu mají jen 
muži… Jde o žlázu velikosti kaštanu, která 
je usazena těsně pod močovým měchýřem  
a prochází jí první úsek močové trubice. Vnitřní 
svalovina tvoří část svěrače a také v ní vyúsťují 
chámovody a semenné váčky. Je tedy důležitá 
pro udržení moči a pro sexuální funkce - hlav-
ně správnou ejakulaci. Sekret z prostaty je sou-
částí ejakulátu a má na starost aktivaci pohybu  
spermií. 
Kromě toho ale občas dělá problémy... u mladších 
se může objevit zánět prostaty, většinou ale 
potíže přichází s věkem. Prostata je závislá na 
testosteronu a jeho vlivem a časem „zbytňuje“ 

- nabývá na objemu a může tak stlačovat močo-
vou trubici a zhoršovat močení. Útlak prostatou 
se projeví většinou zpomaleným startem moče-
ní, slábnutím proudu moči, častějším nucením 
na močení zejména v noci. Někdy muži musí 
přitlačovat, aby se vymočili, močí přerušovaně 
nebo dokonce po kapkách. Pokud se nepodaří 
měchýř dobře vyprázdnit, následuje velmi brzy 
opět nucení na močení… Tyto problémy větši-
nou nastupují pozvolna po 45. roce věku a ča-
sem se zhoršují. Problém se dá dobře zvládnout 
léky, v případě výraznějších potíží nebo objem-
ných prostat je řešením operace. 
Někdy je řešením trvalé zavedení katetru, kte-
rým si pacient moč vypouští místo močení. Ka-
tetr pak musí lékař pacientovi pravidelně každý 
měsíc vyměnit. 

Občas mají lidé (asi častěji ženy?) intenzivní 
pálení či bolesti při močení. Jaké mohou být 
příčiny a jak se to léčí?  
Pálení a řezání při močení postihuje ženy i muže 
a vyžaduje vždy vyšetření a léčbu. Nejčastěji 
se jedná o akutní zánět močových cest, který 
se dá dobře léčit antibiotiky. Při neléčení nebo 
nedoléčení se může stát chronickým, a pak je 
léčba obtížnější a stav může výrazně zasahovat 
do kvality dalšího života. Záněty se týkají čas-
těji žen z důvodu anatomie - ženy mají krátkou 
močovou trubici a blízkost pochvy a konečníku 
od močové trubice usnadňuje „přesuny“ a šíře-
ní bakterií. U žen je vhodné současně vyšetření 
gynekologické, protože řada příznaků a potíží se 
kombinuje. S postupujícím věkem stoupá i vý-
skyt zánětů u mužů, a to především z důvodu 
nedokonalého domočování u prostatiků. 

Dost nepříjemnou záležitostí může být odchod 
písku nebo drobného kamínku z močových cest. 
Pokud se dá do pohybu písek nebo kamínek  
z ledviny, vede to k silné akutní bolesti - led-
vinové kolice. Bolest může jít od beder až do 
podbřišku nebo třísel, často je doprovázena 
zvracením a nucením na močení. Může to být 
bolest natolik intenzivní, že se s ní nechá každý 
bez odporu odvézt do nemocnice.

Méně bolestivou, ale závažnější situací jsou 
nádory močového měchýře. Zde mají převahu 

muži nad 60 let a velmi často jde o kuřáky. Sou-
vislost mezi kouřením a výskytem karcinomu 
močového měchýře byla již jednoznačně potvr-
zena. Bolest při močení a viditelná příměs krve 
v moči je jasným důvodem k brzké návštěvě 
urologa.

AKUTNÍ ZÁSTAVA MOČENÍ 
Pod vlivem alkoholu a drog může ale také 
dojít k opačné situaci než počůrávání, a to  
k akutní zástavě močení, kdy má člověk vý-
razně naplněný měchýř, má silné nucení, ale 
není schopen močení spustit. To je hodně 
nepříjemný a bolestivý stav, který vyžaduje 
akutní zavedení močového katetru (cévky 
do měchýře) lékařem. Toto se stává spíše 
u jedinců, kteří mají už trochu zvětšenou 
prostatu, ale není to pravidlem.  

INKONTINENCE je také příznakem řady 
neurologických onemocnění jako je roz-
troušená skleróza, Parkinsonova choroba, 
úrazy a nádory míchy a mozku. Častá je také 
inkontinence u diabetiků, kde dochází vlivem 
cukrovky k tzv. neuropatii - poškození nervů.

Rozhovor s uroložkou MUDr. Magdou 
Krechlerovou o problémech spojených  
s močením a o tom, na co byste si měli  
dávat pozor při masturbaci. 

 > > > >
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MUDr. Mgr. Magda Krechlerová, FEBU

18 let praxe v oboru urologie s mezinárodní 
atestací, vzdělávala v oblasti urologie  
i chirurgy v Kambodži, pracuje v nemocnici  
i soukromé praxi v Jihomoravském kraji

Z těch méně závažných stavů může docházet  
k bolestivému močení po prochladnutí, při ma-
lém příjmu tekutin, někdy se vyskytují nepří-
jemné pocity po kávě nebo ostrém a slaném 
jídle. Zde stačí většinou zůstat v klidu a teple  
a zvýšit příjem tekutin až na 3 litry za den 
- nejlépe obyčejné vody nebo bylinkového čaje,  
a stav se postupně upraví. 

Co může člověk dělat, aby kontrolovaně močil 
do vysokého věku?  

Doufat... :) Asi jako u všech rad o správné ži-
votosprávě… Nepřežírat se, vybírat si kvalitní 
potraviny, pravidelně se hýbat a netloustnout. 

Pro dlouhodobé zachování zdravých a funkč-
ních močových cest  je důležitý pravidelný do-
statečný příjem tekutin - při běžném provozu, 
pokud nemá člověk extrémní námahu a není 
vedro, stačí 1,5 - 2 litry tekutin. Nepřehánět to 
se solením, alkoholem a nekouřit. Ženy by měly 
pravidelně cvičit pánevní dno. Lépe také na tom 
bývají lidé s dobrými partnerskými vztahy. 

Občas se urologové setkávají s tím, že si někdo 
při onanii či z jiných důvodů zastrčí něco do pe-
nisu a pak to nejde vyndat. Jak se to řeší?  

Historky jsou to až veselé, ale jen s odstupem,  
a hlavně pro nezúčastněné… Takové akce doká-
žou výrazně zpestřit službu, protože se většinou 
řeší v noci. Typickým účastníkem je muž mlad-
šího až středního věku s nějakým předmětem 
zasunutým v močové trubici nebo až v močo-
vém měchýři, případně s nějakým zaškrcujícím 
kroužkem na penisu. Bohužel jsou to často 
hodně improvizované masturbační „pomůcky“ 
a tak i řešení je občas kreativní. Pokud je to 
možné povahou předmětu, snažíme se jej vy-
táhnout v narkóze pacienta endoskopicky přes 
močovou trubici. U složitějších nebo větších 
předmětů je nutná klasická operace otevřením 
podbřišku a močového měchýře. Pro představu 
šlo třeba o větvičku, drátek, tyčku, kuličky, vršek 
od propisky, svíčku... 
Situace to ale může být velmi závažná. Často se 
dotyčný stydí celou situaci přiznat a dostaví se 
se zpožděním, až když mu je opravdu zle, má 
bolesti nebo nemůže močit. V případě zpoždě-
ní jde o větší poranění močových cest, rozjíždí 
se těžká infekce celého organismu a může dojít  
k akutnímu ohrožení života... 

Různé kroužky (prstýnek, objímka, hrdlo PET 
lahve) navlečené na penis zase způsobí jeho 
zaškrcení. Pokud dojde k erekci při navlečeném 
kroužku z nepoddajného materiálu je celkem 
jisté, že erekce nepovolí a přejde rovnou do 
masivního otoku a tím mizí šance na sundání 
kroužku. Následuje pak bolestivý otok, zástava 
močení a postupné odumírání kůže, pak i to-
pořivých těles. Včasné odstranění škrtidla vět-
šinou vede k rychlému zotavení, dlouhodobější 
zaškrcení někdy vyžaduje i opakované plastické 
operace, než se penis zahojí, v extrémním pří-
padě to může skončit amputací penisu. 

Situaci komplikuje většinou použitý materiál 
kroužku, který je nutno odstranit. Pak hledáme, 
co se dá - ortopedické kleště, pilky. Velice se 
osvědčila spolupráce s hasiči, kteří mají spoustu 
technických vychytávek a frézek a rádi se takové 
společné záchranné akce zúčastní. 

Při samotném „ošetření“ to ale moc legrace 
není a myslím, že se klidně bez těchto zby-
tečných výkonů obejdeme. Takže pokud chce  
někdo experimentovat, tak prosím s bezpečný-
mi pomůckami k tomu určenými.

VYŠETŘENÍ JAKO PREVENCE PROBLÉMŮ 
S PROSTATOU 
Vždy je však důležité vyšetření urologem, 
zejména z důvodu vyloučení nádoru pro-
staty, který patří mezi nejčastější nádorová 
onemocnění. Bohužel v dnešní době nejsou 
výjimkou čtyřicátníci s karcinomem prosta-
ty. Základní prevence zahrnuje odběr moči, 
krve a vyšetření prostaty prstem přes ko-
nečník. Jsou asi příjemnější věci než vyšet-
ření prostaty, ale je to otázka minuty  
a může rozhodnout o dalším průběhu ži-
vota. Navíc v dnešní době je při časném 
záchytu rakovina prostaty zcela vyléčitelná. 
Na prevenci by měli chodit jednou ročně 
všichni muži nad 50 let. V rodinách, kde se 
vyskytl nádor prostaty, prevenci doporuču-
jeme už do 45 let věku. 

Děkujeme za rozhovor. ALA
aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a velmi bezpečné drogy II.

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a hřejivý exkrement

Očkování proti 
covidu zásadně 

odmítám!

No jo, 
máš recht.

Hele, asi si šláp 
do hovna...

...a vypadá, že 
je ještě teplý.

Nikdo pořádně 
neví, co všechno 

v těch vakcínách je!

A ty víš, co všechno 
je v tom matroši, 
kterej si na ulici 
denně kupuješ?

Od letošního roku se můžete setkávat s no-
vým typem stříkaček Unisharp. Byly vyvinuty 
firmou Exchange Supplies, světovým leadrem  
v HR problematice, přímo pro uživatele drog. 
Zásadních rozdílů oproti rozšířeným braunkám 
je několik. Všechny úpravy mají za cíl usnadnit 
manipulaci se stříkačkou uživatelům, kteří si in-
jikují sami sobě.

Nové stříkačky mají barevné písty, aby šlo snad-
no odlišit, komu která patří. Mají širší „uši“  
a přístupnější konec pístu, aby se s nimi lépe ma-
nipulovalo jednou rukou. Také je na výběr ze tří 
variant tloušťky jehly 0,3 mm, 0,33 mm a 0,4 mm. 
Všechny jehly jsou dlouhé 12 milimetrů.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nové stříkačky UNISHARP

Žádný límec 
kolem pístu
pro lepší 
přístup prstů

Větší
koncovka

Větší
křidélka

Navrženo pro injekční sebeaplikaci
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„PÍCHALI BYCHOM SI I VITAMIN C, 
KDYBY BYL ZAKÁZANEJ.“ 

Děj filmu Trainspotting nejlépe vystihlo HBO 
Europe: Jak nejlépe vystihnout, o čem je Tra-
inspotting? O Heroinu s láskou. „Zvol si život. 
Zvol si práci. Vyber si kariéru. Vyber si rodinu. 
Vyber si kurva velkou televizi. Vyber si pračku, 
auto, přehrávače a elektronické otvíráky na 
konzervy. Vyber si zdraví, nízký cholesterol a 
speciální pojištění na zubaře… Ale proč bych 
něco podobného měl chtít dělat já? Vybral 
jsem si, že si nevyberu život. Vybral jsem si 
něco jiného. A důvod? Žádnej není. Kdo po-
třebuje důvody, když má heroin?“ Mark Ren-
ton (Ewan McGregor) je feťák, který si je plně 
vědom své svobodné vůle. Se svými „přáteli“ 
Spudem, Sick Boyem, Tommym a sociopatem 
Begbiem si libuje v heroinu. Jejich vzpoura 
proti hodnotám většinové společnosti může 
působit trochu divně a sebedestruktivně, nic-
méně oni se tím baví, aniž by si uvědomili, že 
se blíží nevyhnutelnému konci. Renton se však 
s heroinem rozhodne skoncovat. Jenže může 
mu normální život nabídnout stejné vzrušení 
jako pořádná dávka heroinu? 

V roce 2018 oslavil Welsh 60. narozeniny. Má 
se skvěle. Kromě literatury fušuje do kinema-
tografie. Natočil krátký film, dokument i tele-
vizní film Good Arrows, založil dvě produkční 
společnosti a naposledy „z lavičky“ přihlížel 
natáčení Trainspottingu 2. Také se podruhé 
oženil a neustále se přesouvá – nejvíce se zdr-

žuje v Chicagu, ale má byt i v Miami, Dublinu, 
sem tam se objeví i v Londýně a milovaném 
Edinburghu. Pro list The Guardian vypověděl, 
že i v tomto věku si občas „zařádí“, ale celkově 
dává přednost sportu, hlavně boxu. Udržuje 
ho to v bdělosti a vitalitě. 

„Heroin vám působí zácpu. Heroin z poslední 
dávky přestával působit a ty čípky ještě ani  
nezměkly. Teď už zácpu nemám. Snil jsem  

o mohutným, čisťounkým příslušenství. Zářivý 
zlatý kohoutky, panensky bílej mramor, sedát-
ko vyřezaný z ebenu, nádržka plná Chanelu čís-
lo pět a lokaj, co mi podává kousky toaleťáku 
ze surovýho hedvábí. No ale za těhle okolností 
jsem se spokojil se vším…“

IRWIN WELSH &   IRWIN WELSH &   
          TRAINSPOTTING           TRAINSPOTTING 

Prozaik, dramatik, scenárista, režisér, pravověrný fanda edinbur-
ského fotbalového klubu Hibernian FC a také bývalý uživatel drog. 
Řeč je o skotském autorovi Irwinu Welshovi. Do povědomí široké 
veřejnosti se dostal především díky filmovému hitu Trainspotting, 
adaptaci jeho stejnojmenné knihy která vyšla na začátku 90. let. 

Film, který natočil Danny Boyle, lze bez skru-
pulí označit za kultovní snímek s drogovou te-
matikou. Když v roce 1997 dorazil do českých 
kin a tehdejší teenageři vyrazili film zhléd-
nout, odházeli s naprosto jiným pocitem, než 
tomu bylo u Johnova Mementa – svět toxi-
komanů je drsný, plný zvratů, ale může být  
i osobitý a vtipný.

„NEBERTE DROGY. NIKDY  
NIKOMU NEBERTE DROGY.“ 

Irwin Welsh se narodil v roce 1958 v Edin-
burghu, do čtvrti Muirhouse, která v té době 
představovala sociálně vyloučenou lokalitu. 

Chudoba a otřesné životní podmínky ho pro-
vázely celým dětstvím. Matka se živila jako 
servírka, otec byl dělník v docích. Škola ma-
lému Irwinovi zrovna k srdci nepřirostla. Bě-
hem školních let byl několikrát u soudu kvůli 
šikaně, záškoláctví anebo drobným krádežím. 
Rozhodl se studijní martýrium ukončit v 16 
letech a vyzkoušel si několik profesí (např. 
opraváře televizorů) – ne moc úspěšně. Vy-
dal se tedy hledat štěstí do Londýna. Zpíval 
v punkových kapelách a vychutnával městské 
radovánky – hodně pil a fetoval. Ve své auto-
biografii se nechává slyšet, že v té době vy-
zkoušel velkou spoustu nejrozličnějších drog. 
Naštěstí pro nás si tehdy vedl deníky, kam 
zaznamenával vše, co ho napadalo – co pro-
žil i co cítil v opojných stavech po užití drog. 
V 80. letech se vrátil zpět do rodného města, 
kde začal studovat počítače na Heriot – Watt 
University, kde posléze obdržel titul MBA. V té 
době se také začal vážněji zabývat literaturou. 
A pak jednoho dne, kdy z něj byl uvědomělý 
zaměstnanec městského úřadu pro bytovou 
politiku (volný překlad originálního Council‘s 
housing department, pozn. aut.), vyhrabal své 
staré deníky a napsal podle nich 2 světoznámé 
tituly. Svazek povídek s názvem Acid House  
a jeho první román Trainspotting.

„ZÁVISLOST NA HEROINU NENÍ 
ŽÁDNÁ DOVOLENÁ, ALE PRÁCE NA 
PLNÝ ÚVAZEK.“ 

Trainspotting vyšel v češtině už třikrát a jen ve 
Spojeném království se ho prodalo milión vý-
tisků, o světovém trhu nemluvě. Z černé feťác-
ké komedie, která podle něj vznikla, se dodnes 
cituje jak o život. Příběh čtyř mladíků, kteří 
řeší své problémy vysokými dávkami drog  
a návštěvami techno-parties, má být symbo-
lem protestu mladé generace proti konzumu 
a nefunkčnímu sociálnímu systému. Jazyk 
Irwina Welshe je hrubý, slangová skotština 
příběhu přidává na autentičnosti. Čtenářsky je 
zajímavý styl psaní, kdy   jsou některé příběhy 
psané v ich-formě a jiné zase z pohledu něja-
ké postavy. Celkově se jedná o naprosto origi-
nální dílo, které si čtenáři pamatují především 
díky naprosto specifickému černému (a místy 
dost dekadentnímu) humoru. 

Po Trainspottingu následovalo ještě 9 romá-
nů a 4 povídkové sbírky. Žádnému z jeho děl 
se však již nedostalo takové odezvy jako prá-
vě Trainspottingu (ačkoliv Acid House, Porno 
anebo Extáze se také těší čtenářské oblibě).

Co znamená Trainspotting? 
• Britská angličtina, původní význam: 
záliba v pozorování vlaků 
• Přejato do slangu jako: hledání žíly  
(pro vpich drog)

Hana26
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záchodová kultura

Na záchod musíme chodit všichni. Bohatí, 
chudí, prostě všichni lidé. Tato naše potřeba 
nás pak nutí vyhledávat nejrůznější místa, kde 
bychom tuto potřebu uskutečnili. A to jak po-
třebu velkou, tak malou. Už ze samotné 
podstaty je jasné, že lidé bez domova 
mají jiné podmínky než lidé, kteří mají 
záchod doma. Nicméně i ti, když se po-
hybují mimo domov, musí záchod prostě 
řešit jinde. Své zážitky s tím máme napří-
klad i my, teréňáci. Takže, jakže se chodí 
na záchod “venku”?
Asi nejjednodušší je využívat veřejných 
záchodů v nákupních centrech. Bývají 
zadarmo a bývají vesměs čisté. Nevýho-
dou je, že bývají uvnitř a často to celkem 
trvá se k nim dostat a ve velkých centrech 
bývají fronty. Další variantou jsou veřejné 
záchody, takové ty klasické, kde většinou 
sedí někdo, kdo vybírá nějaký peníz a do-
hlíží. Takový člověk má většinou přehled 
o tom, co se na záchodě děje a hlídá si 
to. Takové záchody bývají na nádražích, v 
centru měst a u kulturních památek. To 
jsou takové klasičtější varianty chození na zá-
chod. Ráda bych jen připomněla, že je fajn po 
sobě všude, i na záchodech uklízet. Jasně že ne 
záchod drhnout, ale počůrám-li prkénko, tak 
to toaleťákem setřu. Na všech těchto místech 
jsou umyvadla, takže umývání rukou je doufám 
samozřejmostí. 
Bohužel ne vždy je člověk poblíž záchodům, 
a ne vždy na to má peníze. Co si budeme, za  

takových 10 Kč si lze opatřit už nějaký ten ro-
hlík. U nás na Hlavním nádraží v Praze máme 
takové veřejné pisoáry, ty jsou ale pouze na 
čůrání a pro pány. Ale spíše pro odvážné pány, 
ty pisoáry jsou dost odkryté. Dále člověk sem 
tam objeví nějakou toi toiku, to jsou taková ta 

mobilní chemická wc. Většinou tedy bývají sou-
kromé a zavřené, ale občas se poštěstí. Nachá-
zíte-li se ale na fesťáku, bude jich tam dost... 

Jednu záchodovou vychytávku začal využívat 
streetworker TP SANANIM Ala, a to chodit do 
nových typů vlaků, které mají nádržky. Člověk  
si doběhne do stojícího vlaku, vystoupí a ten, 
kdo půjde po něm, to při jízdě spláchne. Tím 
se neznečistí nádraží a všichni jsou spokojení.  

U této metody však doporučuji hlídat si jízdní 
řád vlaku, aby vás taková potřeba nezasáhla  
v Praze a neskončila v Brně třeba...

Nakonec je tady čůrání a kakání v přírodě.  
V ideálním světě a ideálním případě by si člověk 
lopatkou vykopal díru, do ní vykonal potřebu, 

vše zahrabal, včetně toaletního papíru  
a hotovo. Bohužel většinou člověk spěchá 
a často řeší formu očisty, prostě do čeho 
se utře. Je to pak lahůdka chodit parkem 
a šlapat do těchto krásných hromádek. 
Pokud to jde, snažme se aspoň tro-
chu hovínko zahrabat. Ano, jinak to jde  
v lese a jinak v parku na Vinohradech, ale 
zkusme to. Bude to pak všude hezčí. Další 
kapitola jsou pak kapesníčky po čůrání,  
a to tedy většinou po holkách. My ženy se 
rádi utíráme i po čůrání, ale v tom přípa-
dě není nic jednoduššího než kapesníček 
zmuchlat a následně hodit do koše. Ten-
to problém se bohužel vyskytuje hojně  
v přírodě, zvlášť kolem turistických stezek, 
všimněte si. Proto bych si přála, aby to tak 
nebylo. Není nic horšího než zdolávat hor-
ský kopec a potkávat počůrané kapesníky. 

Pokud jde ještě o ta místa, občas má člověk 
oblíbenou kavárnu/cukrárnu/hospodu. Dojít se 
dá většinou i v knihovnách, na káčku či jiných 
sociálních službách.

Ano, celý tento článek je trochu o hovně, ale 
o tom je ostatně celá tato Dekontaminace.                 
S nadsázkou, samozřejmě. Každopádně na sebe 
dávejte pozor, buďte čistotní a myjte si ruce!

Praktický rádce KAM na záchod 
- zkušeností terénních pracovníků

EvaP.

Přemýšleli jsme, jak moc seriózní má být článek 
v čísle, kde je hlavním tématem vyměšování,  
a rozhodli jsme se, že vám naše káčko předsta-
víme spíše stručně a k tomu vám ukážeme pár 
špeků, které jinde (asi) nenajdete... 
Ve Valmezu jsme necelé tři roky a kromě káčka 
se v budově nachází i Poradna pro závislosti, 
která vznikla ve stejné době. Mimo to tady  
(a v okolních městech) taky funguje spoustu let 
Terénní program.  
Tohle všechno zaštiťuje organizace AGARTA, 

která zřizuje ještě jedno kontaktní centrum 
v nedalekém Vsetíně. 
Výhodou našeho káčka, nebo jak s oblibou ří-
káme „kakáčka“, je, že máme výhled na náměs-
tí, takže můžeš kdykoliv zamávat na starostu. 
Vchod je ale z druhé strany budovy, z ulice 
Vsetínská, takže nemusíš figurovat na záběrech 
městských kamer, když si jdeš vyměnit. Další 
skvělá věc je ta, že se při odchodu můžeš  
zastavit naproti přes chodbu a ve svatebním 
salónu si vybrat nějaké hezké šaty. Buchny  
a flitry, to je naše patro. 

Pejskové k nám do káčka sice nesmí, ale pro 
milovníky zvířat máme v terárku dvojici terape-
utických šneků. Dalším mezi klienty oblíbeným 
maskotem je náš HR trpaslík. 
A protože se jedná o číslo, které se zabývá-
vyměšováním, máme pro všechny čtenáře, 
klienty a pracovníky poselství, které bychom 
jim rádi předali. Udržujte toaletu v čistotě, 
vždy když odcházíte, raději to ještě zkontroluj-
te, to platí vždy, ale nejvíc v pátek. Ono takové 
pondělní překvapení nestojí vůbec za nic 

               Splachování zdar!

KONTAKTNÍ CENTRUM  
AGARTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

PS: Kdyby někdo stál i o seriózní informace o našem káčku, potažmo celé organizaci, mrkněte na www.agarta.cz

Zdravíme 
všechny 
čtenáře  Dekontaminace! 

28
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          Denní stacionář SANANIM
V Praze Holešovicích najdete zajímavou alter-
nativu léčby závislosti. Máte-li bezpečné byd-
lení, je to třeba příležitost právě pro vás. Ptali 
jsme se Karla Kolitsche, šéfa tohoto zařízení.

V čem jste jiní než psychiatrické léčebny, tera-
peutické komunity nebo ambulantní léčba? 
Jiní jsme hlavně v intenzitě našeho programu. 
Jsme méně intenzivní než komunity a léčebny, 
ale intenzivnější než klasická ambulantní léč-
ba. Vlastně bychom se mohli trochu přirovnat 
k menší terapeutické komunitě ve městě, ze 
které odcházíš každý den domů. 
Jak probíhá den ve stacionáři? 
Začíná spíše pozvolna. Klienti mohou přicházet 
mezi 8-9 hodinou ranní. Velká část klientů při-
chází dříve, aby stačili společně posedět a pří-
padně i posnídat, než začnou programy. První 
program je ranní komunita, na které se klienti 
z větší části baví o předchozím dni. Následuje 
terapeutická skupina, společný oběd, relaxace 
a odpolední program. Ten bývá zaměřen spíše 
na volnočasové aktivity. Někdy chodíme spor-
tovat, nebo někam za kulturou. Jindy si zase  

povídáme nebo něco s klienty tvoříme. Důležité 
je dodat, že mezi každým programem je pauza, 
kterou klienti využívají každý po svém. Někdo 
chodí kouřit, někdo si čte nebo se jen kecá ve 
společenské místnosti.  
Jaké domácí zázemí by měl mít člověk, který se 
chce léčit ve stacionáři? 
Jedna z hlavních podmínek nástupu do sta-
cionáře je, aby člověk měl bezpečné bydlení.  
To znamená místo, kde se neužívají návykové 

látky a nedochází k žádné formě násilí. Prostě 
by mělo jít o bezpečné místo, kam se po dni ve 
stacionáři mohou vrátit. 
Který z programů stacionáře máš nejradši? 
Rád jezdím s klienty na tzv. výjezdy. Jezdíme na 
běžky, na kola, na vodu, ale i do hor. To mě baví 
a hlavně věřím, že společné zážitky někdy zmů-
žou mnohem víc než slova. 
Mnoho lidí zažívá problémy se svou závislos-
tí, například finanční problémy, problémy se 
vztahy, zdravotní obtíže, uvědomují si to, ale 
nerozhoupají se ke změně. Čím to je?  A co po-
máhá k tomu pohnout se „z místa“?  
Podle mě to může být tím, že představa absti-
nence od toho, co mi škodí, je často spojená 
s nějakou bolestí nebo utrpením. Věřím, že vět-
šina lidí není závislá jen ze svého rozmaru, ale 
berou drogy, pijí alkohol nebo hrají proto, aby 
se „něčemu“ vyhnuli. Přestat brát znamená se  
s tím „něčím“ střetnout tváří v tvář, a to může 
být těžké. Pohnout se „z místa“ podle mě může-
me jen v momentu, kdy věříme, že takové střet-
nutí zvládneme. Často k tomu nestačí jen chtít, 

ale též si musíme věřit, že máme schopnosti ta-
kové střetnutí ustát. V tom vidím naši hlavní po-
máhající roli. Poukazovat a případně posilovat 
schopnosti, které lidé z nějakých důvodů nevidí 
nebo nemohou vidět.  
Součástí stacionáře je i „kung-fu terapie“. Co 
to je a jak to probíhá? 
Kung-fu terapie je program, který se stal pev-
nou součástí Denního stacionáře. Hlavní záslu-
hu na tom má bývalý kolega a vedoucí Marek 
Šmejkal, který ho praktikuje a učí již mnoho let. 
Co vím, tak Marek propojuje toto staré bojové 
umění s psychoterapií. Myslím, že při cvičení 
kung-fu může docházet k něčemu, co nejde  
vyjádřit slovy. Pomáhá to klientům uvědomovat 

si své vzorce chování skrze pohyb a bojové cvi-
čení. K tomu učí nové vzorce jako schopnost na-
stavovat hranice a bránit se nátlaku a ponížení. 
Proto to může být pro mnoho lidí v něčem uži-
tečné. Dokazuje to i obliba programu u klientů.  
Stacionář dlouhodobě léčí maminky s dětmi. 
Jak se k vám taková maminka může dostat  
a jak její léčba probíhá? 
Maminka se k nám může dostat mnoha způso-
by, podobně jako ostatní klienti. Možná trochu 
častěji jsou maminky odkazovány různými úřa-
dy a léčbu mají jako podmínku pro získání nebo 
udržení dětí v péči. Stejně tak se k nám může 
dostat ale i otec. Otce zmiňuji schválně, protože 
vnímám, že maminky jsou trochu úřady znevý-
hodňovány. Léčba probíhá vlastně dost podob-
ně jako v případě ostatních klientů. Menší rozdíl 
vnímám v tématech, které maminky řeší. Často 
jsou to témata týkající se výchovy, rodičovství, 
pocity selhání, viny apod. Něco z toho si ma-
minky mohou zpracovávat u nás ve stacionáři, 
ale často odkazujeme na Centrum komplexní 
péče v SANANIMu, kde se jim dostává odborné 
pomoci v tématech, ve kterých si nejsme tolik 
jisti. To jsou především témata spojená s dětmi, 
s jejich výchovou a mnoho jiných.  

Jsi novým vedoucím stacionáře. Jak ses k práci 
terapeuta dostal a co tě na ní baví?
K práci terapeuta jsem se dostal přes svojí 
osobní zkušenost s tím, že je tento způsob po-
moci opravdu účinný. Sám jsme si vyzkoušel, že 
skupinová i individuální psychoterapie opravdu 
funguje, a to mi dalo smysl to dělat. Na téhle 
práci mě též baví to, že se stále něco učím a uče-
ní čehokoliv mě vždy bavilo. Navíc jsem během 
mé práce poznal spoustu zajímavých lidí, kte-
rých si moc vážím, a to nejen pro odvahu něco 
ve svém životě změnit.  
Co bys vzkázal našim čtenářům? 
Vzhledem k tomu, v jaké žijeme době, tak pře-
ji čtenářům trpělivost překonat to co změnit 
nemohou, sílu k tomu měnit to co změnit mo-
hou a schopnost jedno od druhého rozpoznat. 
Nemohl jsem si pomoct, ale tenhle citát mám 
hrozně rád a dost mi 
pomohl, tak třeba po-
může i někomu jinému.

Odpolední stacionář 
Novinkou ve stacionáři je odpo-

lední stacionář, který je pro lidi, kteří si ne-
můžou dovolit přestat chodit do práce. Je to 
taková zkrácená verze denního stacionáře. 
Vidím v tom možnost pro lidi, kteří už cítí, že 
se jim užívání čehokoliv vymyká z rukou, ale 
ještě vlastně na tom nejsou tak špatně, aby 
museli do intenzivnější léčby.  

Motivační skupina  
Skupina, kam může přijít kdokoliv 
s čímkoliv co se týká užívání návyko-
vých látek, alkoholu nebo gamblingu. 

Funguje už mnoho let na stejném místě  
a ve stejný čas, tedy v úterý a ve čtvrtek 
od 10:30. Velká výhoda je v tom, že se tam 
člověk nemusí objednávat. Navíc účast na 
skupině není podmíněna abstinencí. Stačí 
dorazit v nějakém rozumném stavu, kdy je 
člověk schopen mluvit a poslouchat. Vlastně 
stačí jen poslouchat. 

Díky za rozhovor. 
ALA
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víte, KDO  
VÁM MĚNÍ?

Jak dlouho pracuješ v drogovkách  
a co tě k tomu přivedlo?  
Bude to 6 let. Přivedla mě k tomu 
práce v nízkoprahovém klubu pro 
mládež v brněnské vyloučené lokali-
tě. Tam jsem sbírala odvahu pro te-
rénní práci. Chytlo mě to a nepustilo. 
Co ti v práci dělá radost?  
Když si s lidma porozumím. Když vi-
dím, že se lidi, co k nám chodí, doká-
žou podržet navzájem. Když se zadaří 
zastavit a spolu přemýšlet nad jejich 
situací. Různost událostí a volnost te-
rénu. A hlášky, co tam lítají. 
Co tě štve v práci?  
Když zůstanou věci déle nedořešený. 
Když pro práci ignoruju svoje potře-
by. Když mi práci s někým narušuje 
někdo další. 
Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek  
z práce?  
Vzpomínám na jeden rozhovor  
s klientem, který mi pověděl o svým 
přání. Žít normálně. A jak jsme spolu 
šli, tak mi stihl povykládat co to „žít 

normálně“ pro něj znamená. Tenkrát 
jsem si říkala, jak i relativně běžný 
věci můžou být těžko dosažitelný. 
Jakou posloucháš hudbu?  
Co kdo pustí a na co mám náladu. 
Mám ráda kytarovou hudbu i tvrdší. 
Nejraději deathcore. Ale i devade-
sátky. A teď mám zrovna v autě fran-
couzskej hip hop, co jsem posloucha-
la, když mi bylo 17 a lítala jsem za 
writerama :).  
Jaké máš ráda filmy?  
Třeba V hlavní roli já. Kde má týpek 
asi nejhorší den, co jde mít. Nebo 
Adamova jablka. O Vánocích pohád-
ky. Ze seriálů asi Červenýho trpaslíka 
a poslední dny Panoptikum města 
pražského. 
Jaký nejsilnější zážitek z Letní školy 
Harm Reduction máš a proč je to 
strom?  
Když se mě někdo ptá, jestli je moje 
práce nebezpečná, říkám, že nebez-
pečný je jenom jezdit na Letní školu 
:). Protože tam teréňačkám z Brna 
padají na chatky stromy.  
Kromě terénní práce s problémový-
mi uživateli se věnuješ i kontaktní 
práci v prostředí noční zábavy, co tě 
k tomu vedlo a jaké to je? 
Chtěla jsem to zkusit. Ptám se lidí 
na jejich zkušenosti a jak je zpětně 

vnímají. Baví mě na tom i ta akutní 
pomoc, přestát společně zlý stavy.  
A teď mě možná nejvíc drží smysl 
programu vysvětlovat tam, kde ho 
zatím nepobírají. Třeba někomu, kdo 
se baví na pivu a striktně odsuzuje 
jiný látky. 
Čím se odreagováváš?  
Těšením se. Na chlebíčky, zákusky, 
dovolenou, na pohodu u seriálu. Ne-
pravidelně cvičím. Baví mě cokoliv 
vyrábět. Půjčovat si darebný pejsky 
na výlety a hlazení. Chodím na kon-
cíky, bavit se s přáteli, na akce. Na-
kupuju blbosti. Píšu povídky nebo 
zkouším kreslit, dokud to nevzdám. 
Co bys chtěla vzkázat svým klientům 
a klientkám?  
Že mi při práci s nimi není jedno, 
jak jim je. Těší mě, když se ukážete. 
Asi protože to může znamenat, že si 
poradíte a sami sobě nejste jedno.  
A protože mě baví vás poznávat. Po-
kud zrovna nedobíháte naši káru při 
odjezdu :).  
A co bys vzkázala kolegům a kolegy-
ním?  
Že je mi ctí s nimi pracovat i nepra-
covat. Že jsou to frajerky ve všech 
ohledech. A že je mám děsně ráda. 
            
           

Dana Lišková, Terénní programy 
v Brně (Podané ruce)
Předtím Nízkoprahový klub pro 
mládež Pavlač (Ratolest Brno), 
klubová i terénní práce.

Díky za rozhovor i Tvoji práci! 
  -ZADEK-

Zeptali jsme se právníků z Právní poradny A.N.O.  

Platí prý nový zákon, kdy budou úřady moci provádět 
srážky z dávek. O který zákon jde? 
Jde o novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, konkrét-
ně o zákon č. 327/2021 Sb. Účinnosti nabývá od 1. ledna 
2022. Tato právní úprava se nicméně nepoužije u pokut 
za přestupky spáchané do konce loňského roku. 

Za které přestupky bude možné provádět srážky? 
Úřady podle tohoto zákona mohou srážet nezaplacené 
pokuty přímo z dávek v případě, že jde o opakované 
přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému 
soužití a proti majetku. Tato možnost se přitom bude 
uplatňovat v režimu třikrát a dost, tedy u třetího a dal-
šího přestupku.   

Mezi přestupky proti veřejnému pořádku patří třeba 
rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení 
nebo znečišťování veřejného prostranství. Přestupkem 
proti občanskému soužití je třeba napadení jiného, 
které nedosáhne intenzity trestného činu, ale třeba  
i vyhrožování či urážka na cti. Mezi přestupky proti ma-
jetku pak budou patřit zejména drobné krádeže. 

O část dávek budou taky moci přijít lidé, kteří nezapla-
tili pokutu za porušení obecní vyhlášky, která upravuje 
podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. 

Týkají se tyto sankce i neposílání dětí do školy? Budou 
rodiče trestáni za záškoláctví dětí? 
Ano, jde o další možnost srážení dávek, kterou ovšem 
bude možné uplatnit už při prvním problému. Vedle 
neposílání dětí do školy jde třeba i o nedostavení se 
k zápisu k povinné školní docházce. 

Kterých dávek se to týká? Je možné strhávat i z dávek 
na bydlení?  
Možnost provádění srážek se týká příspěvku na živobytí 
a doplatku na bydlení. Tedy dávek v hmotné nouzi. Ne-
týká se ale například příspěvku na bydlení.
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Srážky z dávek



drogový bulvárNARKOMAN SI MYSLEL, ŽE HO NĚKDO SLEDUJE, A ZAPÁLIL BYT. NA SOUD ČEKÁ VE VAZBĚ •  
Ze seriálového dobráka je mnohonásobně zatčený narkoman: Xandera z Buffy, přemožitelky upírů byste dnes 
nepoznali • Češi jsou stále více závislí na sociálních sítích. Přesto za zbytkem Evropy zaostávají • Policie zatkla třicetiletého narkomana, který 
přepadl poštu v Dobromilicích. K loupeži se přiznal • „Lidé kolem Putina mohou mít miliardové zisky z prodeje drog, říká mezinárodní dro-
gový expert Vobořil • MEXICKÉ DROGOVÉ KARTELY STÁLE VÍCE POUŽÍVAJÍ KRYPTOMĚNY  • PRODAL PERVITIN ZA 300 TISÍC, 
DROGU SCHOVÁVAL V KRABICI S HROZNÝŠEM • Válka na Ukrajině může být zásadním spouštěčem nárůstu závislostí na utlumujících 
látkách, varuje Národní linka pro odvykání • KOUŘENÍ LONI V ČESKU ZABILO VÍCE LIDÍ NEŽ KORONAVIRUS KC SANANIM

Na Skalce 15, Praha 5
tel.: 605 240 501
Po, St, víkendy a státní 
svátky 13-19
Út, Čt, Pá  9-19

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  9-18, Út 13-18
St, Čt, Pá 10-18

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.: 730 163 125
Po-Čt 9-16

KC JIHLAVA
U Větrníku 862/17
tel.: 736 523 675,
Po 12-17, Út-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.: 734 316 538
Po-Pá 9-17

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

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

Výměna i poradenství u terénních pracovníků 
či v kontaktních centrech je možná v řadě měst 
na celém území ČR. Kontakty na lokální služby 
najdete na www.drogy-info.cz v Mapě pomoci.
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Taylor  Hawkins  (†50), bubeník slavné americké rockové kapely 
Foo Fighters, zemřel s největší pravděpodobností v důsledku předávko-
vání. Hudebník zesnul 25. března v hotelu v Bogotě, krátce před smrtí 
volal do recepce s žádostí o přivolání záchranky - kvůli bolesti na hrudi.  
V pokoji jej však lékaři našli již mrtvého. Testy moči odhalily v těle 
muže asi 10 různých látek, včetně opioidů, benzodiazepinů, antidepre-
siv a marihuany. Přesná příčina smrti není zatím oficiální, nejčastěji se 
skloňuje kardiovaskulární selhání jako následek nadměrné konzumace 
drog. Kolumbijská média uvádějí, že hudebníkovo  srdce  mělo  
dvojnásobnou váhu, než by srdce muže jeho věku mělo mít, váži-
lo zhruba 600 gramů. Hawkins po sobě zanechal manželku Alison  
a děti Olivera (16) a Annabelle (13). 

Zachránila  mě  manželka,  nechal 
se v nedávném otevřeném rozhovoru o své 
drogové minulosti slyšet Samuel L. Jackson 
(71). Americký herec, kterého v roce 1994 
vystřelil na výsluní film Pulp fiction, se v po-
čátku své filmové kariéry potýkal se závislostí 
na cracku, drogy bral intenzivně několik let. 
Zlom prý nastal v momentě, kdy jej žena s 
tehdy pětiletou dcerou našly bezvládného 
na podlaze v kuchyni. „Dolů to jde rychleji 
než nahoru,“ vzkázal všem Samuel, který úspěšně prošel léčbou již 
před více než třiceti lety. S manželkou, které dle svých slov vděčí za 
život, jsou svoji již 41 let.

(Foto: Zdroj: geo.tv)

Staronový  protidrogový  koordinátor - Do funkce 
národního protidrogového koordinátora byl v únoru jmenován 
Jindřich Vobořil, který tuto funkci zastával již v letech 2010-2018. 
Vobořil vystřídal na nejvyšším postu české protidrogové politiky 
Jarmilu Vedralovou, jejíž působení ve funkci odborníci a lidé  
z praxe opakovaně kritizovali a žádali její odstoupení. Vobořil je 
zastáncem racionální protidrogové politiky a dlouhodobě prosazu-
je přístupy harm reduction. Je ředitelem Společnosti Podané ruce, 
v jednom z nedávných rozhovorů se pak nechal slyšet, že nepije, 
nekouří a nehulí. Čaj z koky by si ale prý dal.



ŽVÝKAČKY 

OLEJE,
 TUKY

VLOŽKY, 
TAMPONY  

VAJGLY JEDNORÁZOVÉ 
PLÍNY

VLHČENÉ 
UBROUSKY

ZBYTKY 
JÍDLA

LÓGR 
Z KÁVY 

ROLE OD 
TOALETNÍHO 

PAPÍRU

LÉKY, 
CHEMIKÁLIE, 

BARVY

INJEKČNÍ 
STŘÍKAČKA 
(ANI VÍČKO)

VLASY, 
CHLUPY

KONDOMY ODLIČOVACÍ 
TAMPONY, 

UCHOŠŤOURY

ŽVÝKAČKY 

OLEJE,
 TUKY

VLOŽKY, 
TAMPONY  

VAJGLY JEDNORÁZOVÉ 
PLÍNY

VLHČENÉ 
UBROUSKY

ZBYTKY 
JÍDLA

LÓGR 
Z KÁVY 

ROLE OD 
TOALETNÍHO 

PAPÍRU

LÉKY, 
CHEMIKÁLIE, 

BARVY

INJEKČNÍ 
STŘÍKAČKA 
(ANI VÍČKO)

VLASY, 
CHLUPY

KONDOMY ODLIČOVACÍ 
TAMPONY, 

UCHOŠŤOURY


