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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.

PROČ SENIOŘI? Proč stáří v Dekontaminaci? Jednak proto, že Dekontaminace už taky 
není nejmladší. A taky proto, že vás třeba toto téma přiměje zavzpo-
mínat na své starší blízké (popřát jim můžete třeba k mezinárodnímu 
dni seniorů, který se mezi oslavné dny všeho možného usadil na prv-
ním říjnu – a já, když tohle píšu, ještě pořád doufám, že k prvnímu říj-
nu tato Dekontaminace bude hotová, vytištěná a ve vašich rukou). Ale 
hlavně proto, že nám populace stárne. Jak většinová, tak i populace 
uživatelů. A to s sebou chtě nechtě přináší změny ve vašich životech  
a v naší práci. Nové trendy, nové výzvy. Řešíme více zdravotních pro-
blémů souvisejících s delší drogovou kariérou, delším pobytem na 
ulici, přípravu na stáří, kterou tak nějak pořád všichni odsouváme.

Určitě není od věci být alespoň trochu připravený. Co až se vám ta jízda jednou tak protáhne,  
že až se vzbudíte, zjistíte, že jste staří? Nepropadejte panice, na internetu jsem narazil na bizarní 
publikaci Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Manuál přípravy na stáří pro občany“. 
Tak jen doufám, že není čtivější než tato Dekontaminace.

Někde jsem slyšel, že staří lidé nedělají chyby, protože už je všechny stačili udělat. Ač se to jeví 
na první poslech jako zjištění pozitivní, skýtající v sobě velkou úlevu, já doufám, že se do tohoto 
stavu mysli nikdy nedostanu. Byť je to myšleno v nadsázce. Taky jsem slyšel názor, že vše na světě 
vzniká omylem a to, co vidíme kolem sebe, je výsledek reakce na tyto omyly a poučení se z nich. 
Tahle teorie si mi moc líbí. Přeji vám a sobě ještě spoustu prostoru na další omyly. Ale hlavně si 
přeji, abychom vždy měli chuť se z nich poučit. Takhle podle mě vzniká ten veselý, léty ošlehaný 
stařík ve flanelové košili v houpacím křesle.

Roman

anketa
Jak si představuješ své 
stáří/důchod?

Pierre: Budu se válet a Marie 
se o mě bude starat.

Marie: Spolu s partnerem, 
domek se zahradou a spousta 
zvířat.

Izák: Budu asi protivnej dědek. 
Ale chtěl bych cestovat, 
mít karavan.

Jákob: Stejně jako teď,  
v produktivním věku jsem  
na sociálce, v důchodu budu  
na sociálce.

Gabriel: Já se důchodu 
nedožiju.

Platón: Chtěl bych, aby nebylo celospolečenským jevem mínění seniorů 
jako obtížného hmyzu, aby toto nepodporovaly časopisy, zaměstnava-
telé. Všude je - mládí vpřed a stáří je v dnešní společnosti prezentováno 
jako ti, co jsou dementní, oškliví, hloupí. Přitom je to naopak. Ano, 
jsou stařečkové postižení nemocemi, ale mají věkem získanou moud-
rost, zkušenosti, paměti, dovednosti, které mladým chybějí a lze jich 
dosáhnout pouze letitou zkušeností a mladí na ně nemají. Nehledě na 
to, že nejvýznamnější objevy lékařství, farmacie a vůbec všech věd, 
které přinášejí lidstvu dobro, požehnání atd., mají na svědomí výhradně 
(skoro) senioři. 

Cecil: U krbu s pantoflema 
na nohou a dekou přes nohy. 
V houpacím křesle. Noční 
můrou je pro mě LDN, ne-
soběstačnost atd.

Koperník: To je ve hvězdách, 
můžu klidně stáří prožít  
v base. Nebo ve hvězdách.

Eda: Sedím na zápraží domku  
v houpacím křesle, pěstuju 
rajčata, papriky, mák, mexický 
houby a koukám na ně. Ale 
nevím, jestli se toho dožiju. 
Asi budu muset vykrást banku, 
jinak na domek nebude.
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V padesáti do komunity?       ... a proc ne?

Lukáš

Zeptali jsme se několika z vás, kteří 
se léčili/léčí ve věku 50+.

Na kolik let 
se cítíš?

Mentálně se cítím 
určitě mladší, než kolik mi 

je. Je to asi dané tím, že na dro-
gách se člověk moc mentálně nevyvíjí. 

Pravda ale je, že v mnoha věcech jsem už 
spíš pozorovatel než aktivní účastník.
A kolik ti je let?
Je mi 61 let.
V kolika letech jsi nastupoval do komunity?
Do komunity jsem nastoupil v 56 letech.
A co tě k tomu vedlo? Mnoho lidí si říká, 
že už to „nějak doklepou“, na léčbu jsou 
staří…
Samozřejmě, že jsem byl tak nějak smíře-
ný s tím, že ten život už na drogách nějak 
doklepu. Ale protože nejsem ateista a ty 
duchovní a světské věci se ve mně míchaly, 
přece jenom jsem měl na výběr. Co jsem si 
vybral je asi jasný.
Jaké to bylo v 50+ v léčbě? Mladší spolukli-
enti, mladší terapeuti… jak jsi to zvládal?
V roce 2017 jsem nastoupil do PL Červený 
Dvůr a po měsíci nastoupil do TK Němčice.  

 
Hodně důležitý 

bylo, že jsem se rozhodnul absolutně 
se podřídit a uvěřit systému v TK, ať se mi 
to bude líbit nebo ne. Právě proto nebyl pro 
mě problém tam existovat se spoluklienta-
ma, kteří byli o 20-30 let mladší. Zpočátku 
jsem byl asi trochu rarita, ale žádnou vý-
znamnou roli to nehrálo. Jediný můj pro-
blém zpočátku byl, jestli vůbec někdo z řad 
klientů nebo terapeutů věří, že to s léčbou 
myslím vážně anebo jestli u mě je vůbec 
možná. To byl ale opravdu jen můj dojem.
Výhody/nevýhody léčby ve věku 50+…
Výhoda mého věku v léčbě byla ta, že jsem 
tam šel sám za sebe. Bez vlivu okolí a s poci-
tem, že mě (vzhledem k věku) toho boje  
s abstinencí tolik nečeká. Nevýhodu oprav-
du žádnou nevidím.
Co aktuálně děláš a jak žiješ? 
V současnosti bydlím (5 let) v Praze s kama-
rádem z TK. Pracuju jako kuchař v restauraci 
CAFE THERAPY, která zaměstnává lidi s dro-
govou minulostí. Ta práce je hodné pestrá, 
protože pracovně se zúčastňujeme různých 
festivalů atd. Já jsem přesvědčený, že práce 
podle představ je v abstinenci nejdůleži-
tější. Můj čas se hodně točí kolem práce, 
ale samozřejmě rád zajdu na koncert mého 

oblíbeného undergroundu  
a v září se těším do Walesu. 
Co bys vzkázal lidem, kteří berou?
To je asi nejtěžší otázka. Já jsem si k drogám 
nevybudoval nenávist. Já je jenom úspěš-
ně neberu. Já život beru jako dobrodružství 
a tohle je moje úspěšná cesta za ním.

Kolik ti je let a na kolik se cítíš?
Je mi 57, ale cítím se mladší, než kolik mi je.
V kolika letech jsi nastupoval do  
komunity?
Bylo mi 56 let a 10 měsíců.
A co tě k tomu vedlo?
Do komunity jsem šel proto, že potřebuji 
dlouhodobější léčbu, naučit se základní 
životní priority (práce, komunikace s úřady). 
Do komunity jsem přišel z ulice, taky jsem 
po dvaceti letech navázal kontakt se synem 
– velká motivace.
Jaké to je v 50+ v léčbě? Mladší spoluklien-
ti, mladší terapeuti… jak to zvládáš?
Léčbu zvládám docela v pohodě. Mladší kli-
enti mají jiné myšlení, jsou chytřejší oproti 
mně v elektronice (počítač, mobil). Trvá mi 
déle se adaptovat.

                    
                        

                  

Václa
v

Franta

 
Výhody/nevýhody 
léčby ve věku 50+…
Výhody - mám velké zkušenosti z léčeben,  
vím, jak mi funguj tělo a co potřebuji  
k abstinenci. Nevýhody – asi přizpůsobit se 
mladším klientům (názory, muzika, myšlení). 
Menší zdravotní potíže nehrají v léčení vel-
kou roli, jen to chce o nich mluvit.
Co aktuálně děláš a jak žiješ, co plánuješ 
po léčbě? 
Po léčbě jdu na doléčovák, chráněné bydle-
ní a taky do práce (10 let na ulici).  
V komunitě jsem se naučil spolupracovat  
s úřady, zmapoval a řeším dluhy, ale hlavně 
jsem se naučil, jaké je to fungovat střízlivý  
a bez návykových látek (zlepšení zdravotní-
ho stavu).
Navázal jsem vztah se synem.
Co bys vzkázal lidem, kteří berou?
Všem starším jako já vzkazuji, že nikdy není 
pozdě a dá se změnit život k lepšímu.

Na kolik let se cítíš a kolik ti je?
V prostředí mladších klientů si svůj věk 
nepřipouštím. Je mi 57 let.

 
V kolika letech jsi 
nastupoval do komunity?
V 57. Je to má první léčba v životě.
A co tě k tomu vedlo?
Uvědomil jsem si, že mi život díky drogám 
doslova proklouzává „mezi prsty“ a letí hod-
ně rychle. V každém věku je čas na změnu.
Jaké to bylo v 50+ v léčbě? Mladší spolukli-
enti, mladší terapeuti… jak jsi to zvládal?
Je fakt, že člověk po 50 je celkově pomalejší, 
styl a způsob komunikace mladších klientů 
jsou jiné, ale když je člověk mezi nimi, tak si 
rychle zvykne. Po fyzické stránce jim kolikrát 
nestačím, ale zvládnout se to dá.
Výhody/nevýhody léčby ve věku 50+…
Výhoda 50+ v léčbě je v tom, že většinou už 
člověk má určité životní zkušenosti, má  
i vyhraněné názory a dokáže se na věci dívat 
s odstupem více let. Jedinou nevýhodu já 
vidím osobně v tom, že člověk celkově věci 
zvládá hůř.
Co léčba s hůlkou, naslouchátky, brýlemi, 
protézou?
Kompenzační pomůcky používají i lidé  
v mnohem mladším věku, tudíž pro mě žád-
ný problém. Překážkou to není a jestliže  

 
 
pro někoho ano, 
tak je to jen chabá výmluva, 
proč se neléčit. 
Co aktuálně děláš a jak žiješ, co 
plánuješ po léčbě?
Po léčbě plánuji začít pracovat v sociální 
oblasti, buď jako pracovník v sociálních 
službách - přímá péče, nebo v některé  
z neziskových organizací. 
Co se týče staronových vztahů, příbuzné už 
nemám a jsem v podstatě úplně sám. Pros-
tě tomu nechám čas a ono to nějak dopad-
ne. V normálním životě vztahy přicházejí 
samy a já doufám, že si mě ti správní lidé 
najdou nebo já je.
Co bys vzkázal lidem, kteří berou?
Neváhejte, věk není překážkou. Jestliže pro 
vás ano, pak už to bude jen horší a horší.

 

Díky za odpovědi.
Klára
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Chápu, že největší machři zvládnou nástřel i poslepu se zavře-
nýma očima. Případně bez baterky v temnotách nočního města. 
Nevadí jim ani modrá žárovka na záchodech v obchoďáku, nic-
méně dříve či později se může stát, že oko zestárne a stane se 
krátkozrakým. 

Nebudeme v následujících odstavcích rozebírat vyšetření u oční-
ho, ale dotkneme se jedné malé, leč zásadní záležitosti spojené 
s nitrožilní aplikací.

ZÁLEŽÍ NA TOM, JAKOU MÁTE ORIENTACI
Nejde o práci s buzolou ani o coming out, ale o to, jak je oriento-
ván hrot jehly vůči žíle, do které se chystáte zabodnout. Jistě jste 
si nemohli za ty roky denního nastřelování nevšimnout, že jehla je  
v horní části hrotu sešikmená a hrany sbroušené tak, že kromě os-
tré špičky vytvářejí dvě až tři další ostří, která usnadňují proniknutí 
jehly do tkáně. Tato sbroušení mají kromě snadnějšího průniku do 
žíly také jednu výraznou vlastnost. Pokud je jehla správně nastave-
ná – orientovaná, způsobí jen minimální poškození žíly a bodnutí 
je jen minimálně bolestivé.

ŠPIČKA HROTU MUSÍ JÍT VŽDYCKY PRVNÍ
Pro mnohé z vás žádná novinka, ale pro mnohé z vás naprostá 
novinka. Dělal jsem si mezi našimi klienty malou anketu. Šlo o to, 
zdali klienti při nástřelu řeší, jestli jde špička do žíly jako první. 
Odpovědi se dost lišily, ale jen málokdo opravdu pokaždé, když 
se nastřeluje, věnuje orientaci jehly pozornost. „Když si dávám do 
třísel, tak to neřeším.“ „Zajímá mě to jenom když mám dost času.“ 

„Nikdy jsem to neřešil, vždyť je to jedno. Buď si píchám, nebo ne-
píchám.“ „Jasně, vždycky, to snad dělá každej.“ „Vždycky jsem si 
na to dával pozor, ale teď už jenom u nasazovaček. Na ty je dobře 
vidět. Inzulínka už je na mě moc malá, abych bez brejlí poznal, 
kde je špička hrotu.“

A přitom kdyby se skutečně vždycky všichni snažili, aby šla špička 
do žíly jako první, možná by jejich žíly vydržely o něco déle.

A NENÍ TO FAKT JEDNO?
Není, pokud nejde špička, která vlastně otevírá tkáň žíly, jako prv-
ní, dochází k druhotnému poškození žíly, neboť jehla po žíle uhý-
bá, klouže. Špička, která nejde rovnou do žíly, trhá tkáň v okolí  
a ostré hrany řežou do žíly i okolo. To časem způsobí velké zjizve-
ní, které přispívá jednak k větší náchylnosti k infekcím, ale hlavně 
se traumatizovaná tkáň zjizví natolik, že jehla tkání prochází velmi 
ztuha. Při nástřelu uživatel pociťuje, jak jehla zjizvenou tkáň trhá  
a jak se při nezdařeném nástřelu rychle ztupí. Časem dojde  
k tomu, že žíla takzvaně přestane dávat. A to už je přeci jenom 
důvod, aby tomu člověk věnoval trochu pozornosti.

Máte-li zrak zdravý, neváhejte vždy natočit jehlu hrotem tak, aby 
šla špička do žíly jako první. Tedy je vzhledem k žíle vespod. Ať už 
si dáváte do ruky, nohy, třísla či krku.

Je na vás jehla inzulínky moc titěrná, abyste byli schopni droboun-
kou špičku vidět ostře? Buď přejděte na jehlu s větším průměrem, 
nebo si pořiďte brýle! 

TRMX
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Důchoďák za mřížemi

Takový počet vězňů v seniorském věku znamená pro vězeňskou služ-
bu ČR samozřejmě problém. Být starý neznamená jen dosáhnout 
určitého věku. Stáří se váže s nemocemi a ztrátou soběstačnosti. Ve 
chvíli, kdy senior přestává být práceschopný, stává se plně finančně 
závislý na svém důchodu, tedy státem řízeném důchodovém pojiš-
tění. Ve výkonu trestu odnětí svobody nabývají tyto reálie dalšího 
rozměru. Zdraví vězňů je výrazně horší než zdraví celkové populace. 
Nejenže věznění neprospívá zdraví, ale do vězení se častěji dostáva-
jí lidé s horším zdravím a životním stylem. Rizikové faktory nemo-
cí jsou podobné jako rizikové faktory uvěznění. Jedná se například  
o užívání návykových látek, nestabilní bydlení, nízké vzdělání a soci-
ální znevýhodnění (vysoké procento vězňů seniorů na starobní dů-
chod vůbec nedosáhne). 

Přitom je všeobecně známo, že základním a zároveň největším 
problémem českého vězeňství je dlouhodobě přeplněnost věznic.  

Z LOCHU DO RAKVE?
Počet a podíl starších osob se díky lepší zdravotnické péči, delší 
naději na dožití a snižujícímu se podílu nově narozených dětí 
celosvětově zvyšuje. Tento trend ovlivňuje i prostředí jako je vě-
zeňství. Od roku 2000 se podíl odsouzených v ČR ve věkové sku-
pině padesátiletých a starších ztrojnásobil. Podle demografických 
projekcí bude do roku 2050 třetina až čtvrtina vězeňské populace 
v seniorském věku.

Přeplněnost věznic představuje překážku pro jakékoliv pozitivní 
změny ve vězeňství. Situaci částečně pomohla amnestie v roce 2013, 
nyní se však z hlediska obsazenosti věznic dostáváme opět do „čer-
vené“ zóny. 

Statistika a mezinárodní srovnání

Počet vězňů v ČR se mezi lety 2014 až 2016 zvýšil o téměř pět tisíc 
(4 845) na 22,5 tisíc osob, z toho ženy tvořily 7,2 %. Odsouzení tvo-
řili 91,5 %, vazebně stíhaní pak 8,5 %. Obsazenost, resp. naplněnost 
věznic se v uvedeném období zvýšila z 87 % na 109 % a počet vězňů 
na 100 000 obyvatel na 213 - pro srovnání, ve Velké Británii je to 
143, ve Finsku, Švédsku a na Islandu méně než 55. Poslední údaje 
Institutu pro výzkum kriminality a trestní politiky uvádí v ČR 199 věz-
něných na 100 tisíc obyvatel, což je 7. nejvyšší míra z 56 zemí, hned 
za Ruskem, Běloruskem, Tureckem, Gruzií, Ázerbájdžánem a Litvou.

Stejně jako roste od roku 2013 počet seniorů ve vězení, roste i počet 
vězněných drogově závislých osob. V roce 2018 evidovala vězeňská 
zdravotní služba 12 204 osob s užíváním návykových látek v anam-
néze. Za problémové uživatele drog lze označit 28 % odsouzených, 
což v přepočtu na celou populaci odsouzených vězňů představuje 
odhadem 5 700 osob.

A co s tím?

Klíčovou roli sehrává celý systém prevence kriminality a předcháze-
ní opakování trestné činnosti. To se děje prostřednictvím účinných  
a propojených trestně-právních, sociálních a ekonomických opatře-
ní. Jde o to podporovat ohrožené osoby po návratu z trestu odnětí 
svobody, aby se neuchylovaly k opakování trestné činnosti. Nejčas-
těji se totiž jedná o majetkovou trestnou činnost, kterou jedinci  

často páchají v důsledku materiální nouze – jsou bez práce, zadluže-
ní, závislí… Dalším bodem je pak resocializace ve vězení. Jako řešení 
se také nabízí redukce samotných vězňů. 

U odsouzených seniorů totiž vyvstává otázka udržení či zlepšení je-
jich zdravotního stavu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody až po 
smysl a účel trestu u odsouzených se závažnými zdravotními omeze-
ními. Lze se setkat s onkologicky nemocnými, invalidy upoutanými 
na vozík anebo s nevidomými, řadí se sem také vězni s těžkou cirhó-
zou jater po hepatitidě C. Právě tato kategorie vážně nemocných 
představuje pro vězeňský systém největší zátěž, zejména pro vězeň-
skou zdravotní službu. Situace, kdy se zdravotní stav odsouzeného 
vylučuje s výkonem trestu, lze řešit krátkodobě přerušením výkonu 
trestu ze zdravotních důvodů (rozhoduje ředitel věznice nebo soud). 
V případě závažnějších zdravotních stavů lze uvažovat o upuštění od 
výkonu trestu ze zdravotních důvodů, o čemž rozhoduje již výhrad-
ně soud. Podmínkou pro upuštění od výkonu zbytku trestu, která 
dopadá na následující případ, je onemocnění nevyléčitelnou životu 
nebezpečnou nemocí.

(Čerpáno ze studie Senioři a stárnutí ve vězení – sonda do problema-
tiky starších odsouzených)

Hana

do roku 2050 bude třetina  
až čtvrtina vězeňské populace  
v seniorském věku
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Mnohokrát omílané téma. Když bereš jehlou tak choď na testy! Ka-
ždé tři měsíce do káčka nebo terénu a jednou ročně do odběrové-
ho místa, zvlášť když už jsi prošel léčbou žloutenky typu C. Zvláště 
důležité to je, pokud jsi drogový veterán! Nemoc zachycená včas 
nenadělá takovou paseku a léčí se lépe.

INFEKČNÍ NEMOCI

Očkování chrání člověka. Ohledně očkování jsme v posledním roce 
slyšeli mnoho, ale není to jenom o covidu, ale i tetanu. Tetanus se 
přeočkovává po deseti letech, v případě úrazu se přeočkovává po 
pěti letech. Očkování na žloutenku typu B u veteránů nebylo povin-
né, ale vzhledem k závažnosti onemocnění se doporučuje (třeba 
všichni zdravotníci, káčkaři a teréňáci musí být očkovaní). Přeo-
čkování na žloutenky se určuje podle množství protilátek v krvi. Je 
lepší se nechat naočkovat než léčit žloutenku typu B interferonem!

KONTROLA OČKOVÁNÍ

Hypertenze (vysoký tlak) je nejčastější lidské onemocnění. 
Preventivním měřením tlaku se dá odhalit a začít řešit, tím se 
předejde třeba mrtvici nebo infarktu. Měření zraku a sluchu 
sice vypadá banálně, ale třeba u zraku člověk dlouho nemusí 
pozorovat, že se mu horší – mozek se dokáže adaptovat na mír-
né poškození zraku a člověk si toho nevšimne do doby, než začne 
mžourat na špičku jehly a ani si nevšimne, že je na jedné straně se-
řízlá. Od 45 let jde na pojišťovnu vyšetření na očním každé 4 roky.

MĚŘENÍ TLAKU, SLUCHU A ZRAKU

Od čtyřiceti let je zdarma součástí prohlídky měření srdce. Poté je 
zdarma každé 4 roky. Výsledky mohou ukázat na poruchu činnosti 
srdce, štítné žlázy a dalších potíží, které lékař zasadí do souvislostí 
s jinými výsledky prohlídky.

EKG

Na preventivní prohlídku dostanete zkumavku pro sběr ranní moči 
a součástí prohlídky je i krevní odběr (ideálně ještě před prohlíd-
kou, aby mohl lékař konzultovat výsledky s pacientem a případně 
navrhnout další vyšetření pro upřesnění problému). Krevní obraz 
dokáže odhalit spoustu obtíží, které se nemusí v běžném životě 
ukázat (od problémů s játry až po problémy s imunitou). U vete-
ránů se každých deset let vyšetřuje cholesterol (krevní tuky) kvůli 
prevenci kornatění žil a infarktu s mrtvicí a každé dva roky glykemie 
(krevní cukr) pro odhalení cukrovky.

TĚLNÍ TEKUTINY – KREV A MOČ

U lidí nad 50 s vysokým tlakem, cukrovkou nebo srdečním one-
mocněním se vyšetřuje každé dva roky i funkce ledvin.

VYŠETŘENÍ LEDVIN

Od 50 do 55 má člověk nárok na každoroční vyšetření stolice na 
vnitřní krvácení. Od 55 je toto vyšetření součástí pravidelné pro-
hlídky. Každých deset let máte nárok na preventivní kolonoskopii 
(zavedení kamery do střeva přes konečník). Vzhledem k tomu, že 
v České republice je rakovina tlustého střeva třetí nejčastější one-
mocnění, tak je tohle vyšetření důležité. 

STŘEVA

Rakovina kůže je hodně zákeřná nemoc, které se dá předejít brz-
kým odhalením a odstraněním. Do preventivní prohlídky se na 
kožním počítá i prohlídka znamének, pih a dalších kožních defektů.

ZNAMÉNKA

Nezapomínejte na zuby! Prohlídka zubů by měla proběhnout  
dvakrát do roka. A v tomhle případě je prevence důležitá, zuby 
nedorůstají a jejich náhrady jsou drahé, jejich výroba zdlouhavá  
a kašovitá strava není to nejlepší jídlo na světě. 

ZUBY

Oficiálně se auto považuje za veterána, když je staré mi-
nimálně 30 let. Člověk je vlastně mozek a nervy, co ob-
sluhují stroj z masa a kostí. Po třicítce se zpomaluje rege-
nerační schopnost, takže stejně jako ostatní stroje i tento 
potřebuje občas servis a prohlídku, aby se vědělo, jestli 
nepotřebuje někde něco opravit, zalepit nebo vyměnit.  
A zvlášť důležité je to u lidí, kteří jsou drogoví veteráni – 
berou minimálně 30 let...

Veteránky starší 45 let mají každé dva roky nárok na vyšetření 
prsu mamografem (jako prevence rakoviny prsu). V tomhle ohledu 
je důležité i samovyšetření, to se doporučuje už od pětadvaceti.  
V 35 a 45 letech je ještě součástí preventivního vyšetření screening 
děložního čípku a provedení testu na HPV (lidský papilomavirus, 
který se přenáší sexem a má na svědomí erozi a následně rakovinu 
děložního čípku).

GYNEKOLOGIE

I muži mají své orgány, které se pravidelně vyšetřují. V případě 
genetické predispozice se od 25 vyšetřují varlata (když měl táta a 
děda rakovinu varlat, tak na vyšetření nekašlete). Veteráni nad 40 
let by měli i pravidelně chodit na vyšetření prostaty. Ta se vyšetřuje 
ultrazvukem, krevním odběrem a vyšetřením pohmatem přes ko-
nečník. Tato prohlídka bývá proplácená pojišťovnou jednou ročně.

PROKTOLOGIE

A co víc, každé dva roky je tato technická prohlídka zdarma a trvá 
zhruba hodinu!
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TECHNICKÁ PROHLÍDKA VETERÁNA
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Slovo menopauza většina lidí zná, jedná se 
o ženský přechod. U žen se v tomto období 
ztrácí menstruace a produkce pohlavních 
hormonů. Pokud jde o andropauzu, je to 
takový mužský přechod, ale neexistuje zde 
jednoznačné kritérium, podle něhož lze stav 
diagnostikovat. Důležité je, že tyto přechody 
jsou součástí života, nejedná se o nemoc. 

MENOPAUZA

Menopauza začíná průměrně kolem 53. roku 
života, ale vlastně je její rozmezí široké. Může 
to být mezi 40. - 60. rokem. Prvním signálem 
je změna v menstruaci a kolísání hormonál-
ní hladiny. Krvácení při menstruaci začne být 
slabší, vynechávat, a když dojdou všechna va-
jíčka schopná uzrát, tak přestává. Tento pro-
ces není náhlý, dochází postupně ke zkraco-
vání menstruace až vymizí úplně. Na zjištění 
menopauzy se dělá krevní test u gynekologa, 
bez něj je menopauza stanovena po roce, kdy 
žena neměla menstruaci. Také lze v lékárně 
koupit samotest pro testování moči. Důvo-
dem pro testování je zjištění plodnosti, neboť 
v období, kdy začne menstruace vynechávat, 

stále může být žena plodná a otěhotnět. Tak-
že na to pozor! 

V důsledku kolísání hormonů dochází k mno-
ha změnám. U některých žen může probíhat 
menopauza klidně, ale dvě třetiny žen proží-
vají tzv. klimakterický syndrom. Může se jed-
nat o návaly horka, poruchy spánku, suchost 
v pochvě, nechuť k sexu, změny nálad, de-
prese, inkontinenci, pocení, úzkosti, nadměr-
ný úbytek vlasů, tvorbu vrásek. Zde je vše 
individuální a záleží na mnoha faktorech. Jak 
je žena uzpůsobená psychicky i fyzicky, jaký 
má sociální status a podobně. Na trhu a v lé-
kárnách je také spousta přípravků přírodních 
i méně přírodních, které mohou pomoci. Tak-
že to chce, aby žena za svá léta trochu znala 
samu sebe a své tělo a svépomocí či s pomocí 
lékaře si udělala toto období co nejpohodl-
nější. Přece jen, je to důležitý předěl v životě.

Také je důležité, aby se o tom ženy nebály 
spolu mluvit. Jestli máte někoho ve svém 
okolí, zkuste se zeptat, jaké to je. Mamky, 
babičky, starší kámošky. Já jsem takhle vyzvě-
děla zajímavý příběh právě od jedné starší 

kamarádky. Ta se potýkala s tím, že dlouho 
nemohla mít s přítelem děťátko. Když jí bylo 
přes 40 let a začala mít klimakterické potíže, 
smířila se s tím, že děťátko nebude. Když jí 
vynechala menstruace, gynekolog jí řekl, že 
je v menopauze. A za devět měsíců se z me-
nopauzy narodila krásná zdravá holčička ;-)

ANDROPAUZA

Přechod u mužů znamená poměrně dlouhé 
období postupného a pozvolného snižování 
hormonálních hladin při zachování repro-
dukčních funkcí s tvorbou a dozráváním 
oplodnění schopných spermií až do poměrně 
vysokého věku. Stanovení andropauzy tedy 
není u mužů tak jednoznačné a testovatelné 
jako u žen, přesto je spousta příznaků, které 
toto období života charakterizují. Jsou po-
dobné jako u žen, ale muži nejvíce trpí ztrá-
tou libida, vlasů, ztrátou pevnosti pokožky a 
svalů, řídnutím kostí a mají problémy s pro-
statou. To jde pak ruku v ruce s psychickými 
problémy. Muži navíc mají často problém o 
těchto věcech mluvit, takže situaci neumí ře-
šit sami, natož vyhledat lékaře.

U žen je ohledně klimakteria rozhodně větší 
osvěta. Proto jak jsem psala u žen, totéž pla-
tí u mužů. Nebojte se o problémech mluvit. 
Zeptejte se táty, dědy, staršího kamaráda. V 
reklamách často vidíme reklamy na potenci 
a vitalitu a problémy s prostatou, ale duševní 
problémy u mužů jako by neexistovaly. Ty pak 
mohou vyústit v to, že muž chytá tzv. druhou 
mízu. Ta je charakteristická tím, že se muži 
chovají jako v pubertě, často končí v náručí 
mladé milenky či trpí workoholismem. Druhá 
míza může být někdy omlazující, ale jakmile 
ničí rodinu a fungující vztahy a život, pak je 
to špatně. Opakem je, když muž tzv. všechno 
zabalí a začne být apatický. Tyto stavy pak 
často vedou k depresi. 

Menopauzy ani andropauzy se není třeba 
bát, opravdu je to součást života. Proto muži i 
ženy, buďte k sobě vnímaví a dávejte na sebe 
pozor!

Eva P. (KRCK)

MENOPAUZA a ANDROPAUZA
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Nemáš toho kolem sebe moc? Ta kartička s termínem z pracáku, 
co ji tak dlouho hledáš. Možná je na stejném místě jako ji dáváš 
vždycky. Jenom je to místo pokryto spoustou dalších důležitých 
věcí. Nepřerůstá ti to sběratelství přes hlavu? A to doslova? A jsi 
vlastně ještě vůbec sběratel nebo křeček?

Přesně tak se totiž někdy označují lidé trpící tzv. kompulzivním hro-
maděním věcí (patologickým shromažďováním, křečkováním). 
Asi každý známe pocit, kdy zkrátka nechceme nějakou věc vyhodit, 
protože by se ještě v budoucnu mohla hodit. Většinou se neho-
dí a její uchovávání je zbytečné, ale v ničem nebezpečné. Zároveň 
sběratelství jako takové je pro lidi, a nejen pro ně, zcela běžné. Sbí-
rat se dá všechno od poštovních známek a vinylových desek až po 
mléčné zuby. Touha získávat a uchovávat předměty, které nejsou 
bezprostředně potřebné, je známá už od primitivních společnos-
tí. I jiné živočišné druhy sbírají věci. Například někteří ptáci sbírají 
a shromažďují lesklé předměty. Co je ale sbírání a co shromažďo-
vání? Zjednodušeně se dá říct, že sběratelé se o své sbírky zajímají 
a aktivně o ně pečují. Naopak křečci naplní svou touhu tím, že 
předmět získají a dál o něj ztratí zájem.

Problém nastává, když se objeví neschopnost takové věci vyřa-
dit, přestože svým množstvím přerůstají naše skladovací prostory. 
V jedné z prvních definic kompulzivního shromažďování se mluví 
o situaci, kdy životní prostor je předměty zaplněn tak, že jejich 
přítomnost brání v prostorách provozovat aktivity, ke kterým 
jsou určeny. Cenné a potřebné věci jsou promíchány s všudypří-
tomným odpadem. Ztíženy jsou aktivity jako vaření, úklid a hygi-
ena. Se zařazením hromadění mezi nemoci je to vlastně docela 
nejednoznačné. Dlouhou dobu byla považována pouze za symp-

tom úzkostné poruchy. Podle poslední revize manuálu duševních 
poruch je zařazena pod kapitolu Obsedantně-kompulzivní a souvi-
sející poruchy. Je tedy brána jako samostatná nemoc. Nicméně ve 
většině případech se objevuje jako přidružená k jiným poruchám 
(obsedantně kompulzivní nejčastěji, dále i ve spojitosti s deprese-
mi, sociální fobií, psychózami, Tourettovým syndromem nebo sta-
řeckou demencí).

Typický mediální (a trochu zavádějící) obraz křečka je důchodce 
žijící sám v bytě plném odpadků skrze něž vedou úzké uličky. Ur-
čitý typ hromadivé poruchy spojený se sociální izolací, extrémním 
zanedbáváním hygieny své i hygieny obydlí se označuje jako Dioge-
nův syndrom. Ten se opravdu nejčastěji spojuje se starší generací 
(ačkoliv příměr s řeckým filozofem hodně pokulhává, protože ten 
údajně žil velmi střídmým a nematerialistickým životem). Ne vždy 
je ale hromadění problémem jenom seniorů. Například autorka 
knihy Understanding hoarding z britského institutu zabývajícího 
se hromaděním vidí mezi příčinami tohoto jevu ztrátu, truchlení, 
smutek a negativní zážitky z dětství. K projevům hromadění podle 
ní může docházet v dospívání a negativní dopady na život se obje-
vují okolo čtyřicítky.

Takto postižení se pochopitelně setkávají s nevůlí okolí, které po-
žaduje z hygienických a bezpečnostních důvodů nepořádek uklidit. 
Jednorázová úklidové akce moc nefunguje. Pokud není doplněná 
terapeutickou a sociální prací, popřípadě medikací (ne že by se 
předepisovala medikace přímo na hromadění, nicméně na duševní 
poruchy, s nimiž je tento jev obvykle spojen), začnou lidé nevyhnu-
telně shromažďovat znovu. Možná ještě rychleji a ve větší míře, 
protože tak zaplňují vzniklou prázdnotu.

PATOLOGICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ

Roman
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SIROTČÍ DŮCHOD
– ten patří společně s vdovským mezi pozůstalostní důchody. Nárok 
na něj má pozůstalé dítě, kterému zemře jeden z rodičů, případně 
osvojitelů (nevztahuje se na pěstouny). Důchod může pobírat v době, 
dokud je nezaopatřené, což zjednodušeně znamená, že si nevydělá-
vá (třeba během studia). Nejdéle však do 26 let. Žádá o něj zákonný 
zástupce dítěte nebo sám pozůstalý, pokud je starší 18 let, na okresní 
správě sociálního zabezpečení (OSSZ).
 • Na rok 2022 je základ sirotčího důchodu stanoven na 3900 Kč  
+ procentní výměra, která závisí na výši důchodu nebo potencionální-
ho důchodu zesnulé osoby (to vypočítá OSSZ).

STAROBNÍ 
DŮCHOD 

– je nejčastější formou 
důchodu. Jedná se o 
dávku sloužící k zajištění životních potřeb seniorů a vyplácí se do kon-
ce života. Nárok na něj má každý občan, který splňuje dvě podmínky 
a sice, že dosáhl důchodového věku a naplnil potřebnou dobu důcho-
dového pojištění.
 • Důchodový věk – věk odchodu do důchodu je nyní stanoven na 
65let. Tato hranice se může měnit každých 5let, konkrétně v letech 
končících na 4 a 9. Další projednávání tedy připadá na rok 2024.  
U žen se ještě zohledňuje počet vychovaných dětí (což je taková pěk-
ná česká rarita v oblasti sociální politiky). V současnosti si může žena 
důchodový věk snížit o rok za každé vychované dítě.
• Doba potřebného důchodového pojištění – jenom věk nestačí. 
Člověk musí taky určitou dobu odvádět nějakou část do toho prů-
běžného systému. Pro ty, kdo dosáhnou důchodového věku v roce 
2022 a později, je to 35let. Tolik let za vás musí být odváděno sociální 
pojištění vámi nebo zaměstnavatelem. Případně státem, protože do 
této doby se započítávají i roky studia po 18. roce, vojenská služba, 
výchova dítěte, ale taky doba evidence na úřadu práce jako žadatele 
o zaměstnání.

INVALIDNÍ DŮCHOD 

– jedná se o dávku, která má zdravotně znevýhodněným lidem čás-
tečně nebo zcela nahradit příjem ze zaměstnání. V české sociální  
politice se rozděluje na tři stupně invalidity podle toho, k jakému 
poklesu pracovní způsobilosti došlo. To pak ovlivní výši vyplácené-
ho důchodu, jehož výpočet se provádí docela složitým vzorcem. Jde  
o součet základní a procentuální výměry. Základní je v roce 2022 sta-
novena na 3900 Kč a procentuální se dopočítává dále podle počtu 
odpracovaných let, hrubého příjmu a stupně invalidity.
 • Stupeň invalidity určuje zdravotním posudkem místní OSSZ. Ti 
taky o přidělení invalidního důchodu rozhodují a vypočítávají jeho 
výši. Mají na to 90 dní. Tento třístupňový systém nahradil dříve použí-
vaný tzv. plný a částečný invalidní důchod.
 • Žádat o invalidní důchod může každý, kdo se domnívá, že jeho 
zdravotní stav jej omezuje ve výkonu zaměstnání. Je dobré to ale kon-
zultovat s praktickým lékařem, protože ten stejně bude vypracovávat 
nějaké doporučení pro OSSZ.

 • Ve vyhlášce č. 
359/2009 jsou po-
drobně vyjmenovány 
všechny zdravotní 
komplikace a s nimi  
i míra poklesu pracov-
ní schopnosti v pro-
centech pro výpočet 
invalidního důchodu. 
Tamtéž v kapitole 5. 
Duševní poruchy a po-
ruchy chování najde-
me i výčet komplikací 
vyvolaných užíváním 
psychoaktivních látek.

VDOVSKÝ  
DŮCHOD
– na něj má nárok 
každý, komu zemře 
partner, který by 
splňoval podmínky 
pro udělení starob-
ního nebo invalidní-
ho důchodu. Stejně 
tak, zemře-li vinou 
pracovního úrazu. 
Partnerem se rozumí 
manžel/ka (v součas-
né době se bohužel 
nevztahuje na regis-
trované partnery ani na druhy a družky). Dávka to není automatická, 
je třeba si o ní zažádat opět na OSSZ. Pobírá se zpravidla jeden rok od 
doby úmrtí partnera.
 • Déle než jeden rok jej pobírají ti, kdo dosáhli věku na starobní 
penzi, byl jim přiznán invalidní důchod ve třetím stupni, starají se  
o nezaopatřené dítě, popřípadě rodiče anebo rodiče zesnulého part-
nera, kteří jsou závislí na jejich péči. Nárok na vdovský důchod naopak 
zaniká opětovným provdáním se.

Z toho vyplývá, že systém je náchylný na demografické změny. Typic-
ké pro západní společnosti a rovněž i pro nás je stárnutí populace. 
V budoucnu bude systém zřejmě v této podobě neudržitelný, protože 
příjemců bude mnoho a přispěvatelů málo. To jistě povede ke klesa-
jící výši důchodů. Situace je do určité míry řekněme zlepšitelná třeba 
importem mladé pracovní síly z jiných zemí. Často se v této souvis-
losti mluví například o lidech prchajících před ozbrojeným konfliktem 
nebo před nějakou formou útlaku v jejich domovské zemi. Tady to 
ale často vypadá, že si raději budeme stěžovat na to, že nám nově 
příchozí berou práci, abychom si v budoucnu mohli stěžovat na to, že 
máme nízké důchody.

PŘEHLED DŮCHODŮ

Na závěr ještě jeden dodatek. Jestli je někomu přiznáno více  
důchodů naráz, tak mu v plné výši zůstává ten nejvyšší a u další-
ho se procentní výměra sníží na polovinu. Tak tolik nějaké základ-
ní informace a vhled do systému důchodů v ČR. Reálně je to dale-
ko složitější, každý z nich má spoustu dalších specifikací a výjimek.  
A každý zvlášť by vydal na samostatný článek. Ale to by se nedalo číst.

Roman

V tomhle sociálním okénku se podíváme, jaké důchody rozlišuje česká sociální politika. Malé 
info do startu – v ČR přispívá odvodem daně ze mzdy do důchodového systému každý pracující 
člověk. Jedná se o tzv. průběžný systém financování. To znamená, že penězi vybranými z daní 
aktuálně pracujících se vyplácí důchody jejich aktuálním příjemcům. Ti, co dnes do systému 
přispívají, z něj budou rovněž jednou čerpat v podobě starobního nebo jiného důchodu.



Subáče, 
subáče, do papuly ti naskáče.                                                    
Subáče, subáče, jsou lék!

ZUBSOLV ST. 
V současnosti nejmladší z léčiv. Vyrábí se v gramá-
ži 0,7/0,18; 1,4/0,36; 2,9/0,71; 5,7/1,4; 8,6/2,1; 
11,4/2,9 miligramů. Důvod, proč je gramáž s de-
setinou čárkou, je ten, že tento lék je vyroben tak, 
že se lépe vstřebává při ST užití, takže stačí menší 
obsah buprenorfinu. Ekvivalent osmi miligramové-
ho Suboxonu je 5,7miligramový Zubsolv. V součas-
nosti je plně hrazen pojišťovnou. 

SUBUTEX ST. 
Existuje v gramáži 0,4; 2 a 8 mi-
ligramů v tabletě. Je bez nalo-
xonu. Spíše se nepředepisuje a 
pokud ano, tak těhotným, pří-
padně lidem, kteří jsou alergičtí 
na nějakou látku v ostatních 
léčivech. Není hrazen pojišťov-
nou, takže si jej pacient musí 
hradit sám. Cena se pohybuje 
kolem tisíce korun za krabici.

SUBOXONE ST.  
V současnosti nejrozšířenější  
lék s buprenorfinem. Vyrábí se  
v gramáži 2/0,5; 4/1; 8/2; 12/3 
a 16/4 miligramů. Lomítko tam 
je, protože Suboxone je kom-
binace buprenorfinu a nalo-
xonu, první číslo udává obsah 
buprenorfinu a druhé obsah 
naloxonu. Osmi miligramový je 
částečně hrazen z pojišťovny, 
což znamená, že v substitučním 
zařízení se za něj platí od 42 
korun do tří stokorun za balení. 

RAVATA ST. 
Vyrábí se v gramáži 2/0,5 a 8/2 miligramů. Lék je 
svým složením velmi podobný Subutexu, jediný 
rozdíl je ve tvaru a chuti. Lék není hrazený ze zdra-
votního pojištění.

BUPENSANDUO ST. 
Vyrábí se v gramáži 2/0,5 a 8/2 miligramů. Lék je 
svým složením velmi podobný Suboxonu, jediný 
rozdíl je ve tvaru a chuti. Lék není hrazený ze zdra-
votního pojištění. Cena se pohybuje v rozsahu tří 
stokorun za balení. 

Doby, kdy se na černém trhu dal sehnat jenom heroin, opium 
a braun jsou ty tam. Na přelomu tisíciletí se objevil Subutex 
a změnil podobu černého trhu v České republice. Dnes už to 
není jenom o Texu, v nabídce lékáren a lékařů existuje celá 
řada léků s buprenorfinem (účinná látka, psali jsme o ní v 
Dekontaminaci II/2022).

Sublingvální tableta (ST) – tableta 
vytvořená tak, aby se rozpustila pod jazykem. Pod 
jazykem je spousta žil, díky kterým se účinná látka 
dostane rovnou do krve. 

PROČ STOJÍ LÉKY  
V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ JINAK 

Lékárna je ve své podstatě obchod  
s léky, tudíž cena léčiv je dána tím, 

za jakou cenu ji koupí lékárna  
a jakou marži přidá. Poté záleží, 

jestli jsou léky hrazeny plně 
či částečně ze zdravotního 

pojištění, a ta částka je 
z ceny léku odečtena. 
Ceny se tedy mohou 

lišit lékárnu od 
lékárny a lékař 

od lékaře.  

LIBROXAR ST. 
Vyrábí se v gramáži 2/0,5 a 8/2 miligramů. Lék je 
svým složením velmi podobný Suboxonu, jediný 
rozdíl je ve tvaru a chuti. Lék není hrazený ze zdra-
votního pojištění.

NÁPLASTI 
Používají se u onkologických pa-
cientů jako léčba bolesti. Existují 
v síle 35; 52,5 a 70 mcg/h neboli 
mikrogramů, které projdou kůží 
do krve za hodinu. Náplasti se 
mění po 4 dnech. Tudíž celková 
hodnota účinné látky v náplastech 
je 3,36; 5,04 a 6,72 miligramů. 
Existují 3 léky: Buprenorphine 
Actavis, Buprenorphine Sandoz, 
Transtec a Bupretec.Máš nějaký esko?Ne, mám Zub.Tak to nechci.Počkej, to je to stejný.

 
Buprenorfinovými náplastmi 
se sice nedá předávkovat, 
ale obsahují lepidlo, aditiva, 
zbytky kůže a dalších buněk 
a bakterií od přechozího ma-
jitele, které v krvi rozhodně 
nechcete!

-ZADEK-

Náplasti filtrujte!
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Phil 
Shoenfelt

Phil  Shoenfelt  je  veteránem  londýnské, man-
chesterské a newyorské punkové a post-pun-
kové scény, skladatel a spisovatel. Vystupoval 
s Nickem Cavem & Bad  seeds,  založil  kapelu 
Khmer  Rouge  a  teď  hraje  v  Phil  Shoenfelt & 
Southern Cross, s touto kapelou hrál na počest 
Václava Havla v Lucerně. Napsal oceňovanou 
knihu „Feťácká láska“.

Začal jsem s trávou, když mi bylo šestnáct. 
Potom jsem v sedmnácti povýšil na speed  
a v osmnácti na LSD. V následujících dvou le-
tech jsem dal přes sto tripů, což skončilo vel-
kou psychózou. Psychiatrická péče v polovině 
sedmdesátek byla docela mizerná, ale jen co 
jsem se dal dohromady a flashbacky skončily, 
tak jsem v roce 1977 začal s heroinem. Poprvé 
jsem si dal na punkovém koncertu v Londýně 
a myslel jsem si, že jsem našel Boha. Vypada-
lo to, jako bych našel všechny odpovědi na 
všechny své problémy! Pomohl mi také, abych 
zapomněl na svou expartnerku a na své dvou-
leté dítě, které jsem tehdy nechal v Manches-
teru. Když jsem si dal heroin, připadal jsem si 

nepřemožitelný, nezranitelný. Nikdo a nic na 
mě tehdy nemohlo. Všichni ti naškrobení kra-
vaťáci, kteří mi říkali, jak mám žít svůj život, 
se najednou rozplynuli – staly se z nich bezvý-
znamné postavy v mlze, kterým jsem nevěno-
val pozornost. Když jsem šňupnul kálo, tak se 
všechno, co mi vadilo na společnosti a lidech, 
okamžitě rozplynulo. 

Zakuklený v teplé náruči drog jsem se roku 
1979 přestěhoval do New Yorku. Začal jsem 
žít se striptérkou, která už byla na jehle, tak-
že netrvalo dlouho a začal jsem si šlehat taky. 
Později jsem to povýšil na speedball. To je 
jízda! Úžasný! I když teda ten koks byl řezaný 
vším možným, od speedu přes novokain až po 
bělidlo, ale mně to bylo jedno. Ten nepopsa-
telný pocit, co byl na konci jehly, byla zkurve-
ná nirvána! 

Bejt závislák v New Yorku bylo nebezpečnější 
a nezdravější než v Londýně. Abych měl pra-
chy na svou závislost, tak jsem musel pašovat 
pro ostatní a mně z toho kápl sakl nebo dva. 
Pašovat drogy v osmdesátkách bylo jako jít 
na sebevražednou misi. Musel jsem chodit 
do opuštěných domů v Lower East Side, kte-
ré černoši a Portoričani využívali k prodeji. 
Bývávaly tam všude gangy mlaďochů, kteří 
vás chtěli okrást o prachy a drogy. Už jsem 
přestal počítat, kolikrát na mě někdo vytáhl 
nůž, pistol nebo baseballovou pálku. Pokud 
vytáhl nůž, tak jsem prostě utekl, ale jednou 
jsem byl tak tupý, že jsem se začal dohadovat 
s člověkem, co měl zbraň, se kterou mě praštil  

a nechal mě v kaluži krve. Nevím, asi neměl 
peníze na střelivo, nebo na mě nechtěl plýt-
vat kulky. Každopádně jsem se dost snažil  
o to, abych se nechal zabít. Když jsem neměl 
buchnu, šel jsem do místního feťáckého squa-
tu, kde si člověk mohl „pronajmout“ použitou 
stříkačku za dolar. Měl jsem fakt kliku, že jsem 
v té době nechytil HIV/AIDS, ale odnesl jsem 
si žloutenku typu C, jak jsem později v Praze 
zjistil, když jsem si o 25 let později nechal dě-
lat testy.   

Vrátil jsem se do Londýna v roce 1984, ale ješ-
tě čtyři roky jsem bral, než jsem se odhodlal 
k tomu být čistý. Naposledy jsem si šlehnul 
v roce 1988. Ty poslední léta závislosti jsem 
popsal ve své knize „Junkie Love“ (v česku pu-
blikované pod názvem „Feťácká láska“).

Proč jsem přestal? Protože v tu dobu mi bylo 
36 a můj život se už nedal vydržet, byl jsem 
nenažraný. Žil jsem na squatu, má kapela se 
rozpadla stejně tak jako moje manželství a cel-
kově jsem hodně sešel. Žádná naděje, žádný 
život, žádná budoucnost („No hope, no futu-
re, no life.“). Krom toho celé to kolo závislosti 
se stalo strašně nudným. Každý den jsem se 
probudil v absťáku a hned jsem přemýšlel nad 
tím, kde sehnat prachy na další dávku. Potom 
jsem musel sedět v nějakém zatuchlém lon-
dýnském bytě a čekal jsem na dealera. V New 
Yorku to byl aspoň adrenalin, když jsem risko-
val život v ulicích. V Londýně jsem byl na me-
tadonu a stala se ze mě zombie. Byl jsem teh-
dy na docela jasné křižovatce: Buď se rovnou 

zabít, nebo trpět sešup do utrpení a nemocí, 
nebo změnit svůj život od základů a osvobodit 
se od těch krev pijících parazitů v drogovém 
světě. Zvolil jsem si tu těžší cestu, protože 
jsem se rozhodnul, že chci žít. 

Ta nejdůležitější věc je to VELKÉ ROZHODNU-
TÍ. Zkoušel jsem to nespočetněkrát – jel jsem 
na sucho, snižoval pomocí metadonu, nebo to 
snižoval celkově až do nuly. Nic mi ale nepo-
mohlo, protože jsem ve skutečnosti přestat 
nechtěl. Vždycky jsem si řekl, že možná, jenom 
možná, si občas dám, ale zvládnu to. Byl jsem 
zpátky ve sračkách do týdne. Takže jsem se 
rozhodnul to udělat úplně jinak. Odstěhoval 
jsem se ze squatu, odstřihnul jsem všechny 
svoje drogové kamarády a šel jsem na pětitý-
denní vysnižování pomocí metadonu. Potom 
následovaly čtyři týdny bezesných nocí, které 
jsem propotil, všechno mě bolelo a strašily mě 
noční můry. Nebyla to procházka růžovou za-
hradou, ale tentokrát jsem byl odhodlaný. Měl 
jsem štěstí, že jsem měl kde být – pomohla mi 
má bývalá žena a parta umělců, která si tím 
procházela taky. Všichni jsme byli na umření 
a měli jsme toho dost, ale navzájem jsme se 
podporovali v tom to vydržet. 

Rok jsem chodil na meetingy Anonymních nar-
komanů. Po celou tu dobu jsem se ani nenapil 
piva, kurva, já si ani nevzal ten blbej brufen! 
Stal se ze mě fanatický odpůrce všech věcí, do 
kterých jsem byl ty léta zpátky stejně fanaticky 
zamilovaný. Doslova jsem si sám vymyl mozek, 
když jsem si pořád dokola opakoval „Už nikdy 
si nesmím dát heroin – nikdy!“. Tahle mantra 

se mi dokonce dostala do snů, a to takovým 
způsobem, že když se mi zdálo, že se chystám 
si šlehnout, tak jsem se trhnutím probudil vte-
řinu předtím, než jsem se píchnul. 

Po dalším roce jsem se uklidnil a stabilizo-
val natolik, že jsem si mohl dovolit dát malé 
pivo. Předtím jsem nemohl ani projít kolem  
hospody, aniž bych se pokřižoval. Ano, byl 
jsem šíleně proti všem látkám, které nějak 

mohou ovlivňovat vědomí. Ale pokud DOO-
PRAVDY chcete být čistí, tak se obávám, že to 
je jediná cesta. Musíte se stát fundamentalis-
tou, džihádistou ve věci očisty vlastního těla a 
mysli. Pokud neuděláte tento velký krok, po-
kud do toho nejdete na sto procent, tak NIKDY 
nebudete úplně čistí. Prvně si musíte přiznat, 

že jste slabá, směšná osoba. Musíte uznat, že 
jste nemocní a bezmocní a že dosavadní život 
na drogách je jenom pokrytectví, ubohá maš-
kara, kterou zakrýváte zbytečnou rebelii proti 
okolnímu životu a společnosti, kterou nedo-
kážete zvládnout. Potom v sobě musíte najít 
vyšší moc, které se podvolíte. Jenom potom 
se můžete stát silným a zdravým člověkem, 
svou vlastní psychickou elektrárnou. Protože 
pokud jste smažka, jste obsesivní v základu 
osobnosti. Až si uvědomíte, že máte v sobě 
sílu to všechno změnit, můžete tuto obse-
si využít pro dobré věci. Staňte se závislý na 
hudbě, na umění, na fotografování, na psaní! 
Začněte podnikat, založte svépomocnou sku-
pinu, vymyslete nový software! Dělejte cokoliv  
jiného, co vám dá zadostiučinění, uspokojení  
a pocit plnosti. Jak o tom hrají staří Pink  
Fairies: „Do it!“

Phil Shoenfelt, Praha, září 2021  
Přeložil z angličtiny -ZADEK-

Pašovat drogy v osmdesátkách bylo jako jít 
na sebevražednou misi. 

Nemohl jsem ani projít kolem hospody,  
aniž bych se pokřižoval. 
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Milostivé léto II
CO TO JE? 
Jedná se o pokračování loňské akce, během 
níž se mohou dlužníci zbavit dluhů, které mají 
k veřejným institucím. Nejčastěji to bývají 
dluhy vůči dopravnímu podniku, technickým 
službám za odvoz odpadu, nemocnicím, ener-
getikám v rukou státu a taky vůči zdravotním 
pojišťovnám. Jedná se o dluhy, které už jsou 
vymáhány exekučně.

Při splnění všech podmínek vám bude odpuš-
těno tzv. příslušenství dluhu a budou zastave-
ny exekuce, ale pozor – pouze ty, které byly 
zahájeny před 28. říjnem 2021 (tedy před 
začátkem prvního Milostivého léta). Mnohdy 
je tak možné se za pár set korun zbavit  
i statisícových dluhů. A třeba pak znovu najít 
motivaci k opětovnému návratu do pracov-
ního procesu (třeba i na normální pracovní 
smlouvu).

 JAK SE TO DĚLÁ? 
Je potřeba, abyste během oněch tří měsíců 
stihli tři kroky. Musíte jednak zaplatit jistinu 
- původní dluh. Ta je zpravidla v porovnání 
s úroky výrazně nižší. Za druhé musíte zaplatit 
náhradu nákladů exekuce (konkrétně 1815 
korun). To je jednorázový poplatek vlastně za 
to, že milostivé léto využijete. Pokud řešíte 
více exekucí najednou, tuto částku platíte je-
nom jednou. No a za třetí musíte do 30. listo-
padu exekutora písemně informovat o tom, 
že na exekuci budete milostivé léto uplatňo-
vat. Žadatel zároveň nesmí být aktuálně  
v insolvenci – nevyhlásil tzv. osobní bankrot.

KOLIK DLUŽÍŠ?
Je určitě dobré mít své exekuce vyčísleny.  
Asi nejjednodušší je nechat si info vyjet na 
přepážce České pošty za 50 Kč na Czech  
POINTu (to ale nejde na všech pobočkách,  
tak je třeba si nejdříve na jejich stránkách 
ověřit, které tuto službu poskytují).

ZNÍ TO SLOŽITĚ? 
S prosbou o pomoc se určitě neváhejte  
obrátit na sociální kurátory, kteří už s tím 
mají zkušenosti z první vlny, a na streeťáky  
a káčkaře, kteří vám určitě taky poradí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DLUHU  
–  to jsou všechny ostatní náklady, 
které k původnímu dluhu naskákaly. 
Hlavně jde o úroky a náklady na vy-
máhání. Příslušenství je právě ta nej-
větší část dluhu a zároveň ta, která 
bude smazána.

JISTINA  
–  původní dlužná částka  
(např. u jízdy na černo 
v Praze je to 1500 Kč)

tu musíš zaplatit to Ti bude odpuštěno
Roman

Před rokem jsme v Dekontaminaci  
otiskli mou fotku, kde v ruce držím pivo  
a v té ruce je zapíchnutá jehla. Člověk 
neznalý by si mohl myslet, že je to fotka  
z nějaké toxík párty. Opak je pravdou.  

Byla to „srandafotka“ z první zkoušky naší 
umělé paže, kterou používáme na výuku nit-
rožilní aplikace zejména pro kolegy z oboru, 
aby věděli, jak vypadá to, o čem se se svými  
klienty baví v káčku a v terénu dnes a denně. 

Je to naše Věc
Toto milé pojmenování dostala ručička 
po ruce z filmu Addamsova rodina, kde je 
roztomilá useknutá ruka součástí rodiny Ad-
damsových. Jak již bylo řečeno, tuto umělou 
paži vozíme na různá vzdělávání pro kolegy, 
zejména pak na Letní školu Harm reduction, 
která se koná každý rok v červnu, a kde se 
setkávají pracovníci drogových nízkoprahů  
z celé republiky. Je tedy možné, že zrovna 
vaši káčkaři si na některé z těchto akcí  
s umělou paží hráli!

Když se zničí žíly, vyměníme je
To by si přál lecjaký nitrožilní uživatel. Trénin-
ková paže vznikla jako učební pomůcka pro 
zdravotnický personál, aby se naučil najít  
a napíchnout žílu. Funguje to tak, že paže  
z plastu má na sobě umělé žíly – průhledné 
trubičky, a je překrytá silikonovou kůží. Při 
správném natlakování žil umělou krví (to se 

dělá pumpičkou, která je na fotce dole) tyto 
umělé žíly nepropouští ani při opakovaných 
propíchnutích. Žíly naší Věci zatím drží, ale 
víme, že dříve nebo později je bude potřeba 
vyměnit. V tom je tahle ruka skvělá. Na rozdíl 
od ruky přirozené, která je často zničená, 
protože se její majitel nenastřeluje úplně 
správně. 

Trénuj, trénuj, vykrůcaj…
Při používání umělé paže jsme zjistili nemálo 
podstatných věcí ze života intravenózních 
uživatelů. Například: Není jednoduché najít 
žílu a pak se do ní trefit. Když se najde místo, 
které „dává“, je opruz hledat místo jiné. Ale 
výhoda je v tom, že můžeme žíly trápit, a tak 

se to naučit, aniž bychom zničili vlastní, či cizí 
žíly. A takhle se učíme takzvaný „bezpečný 
nástřel“ krok po kroku, od rozpouštění drogy, 
filtrování až po nabodnutí žíly. 

Trénink dělá 
mistry!

Takže nás zase tolik 
nepodceňujte, když  
se s vámi bavíme  
o nástřelu, ale sami 
do sebe jsme si 
nikdy nepíchli.  

Zdravé žíly všem!

                     TRMX
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    Žába
MUDr. Pavel Bém je psychiatr, pracující mimo jiné i s klienty  
Kontaktního centra SANANIM. Pro Dekontaminaci se svěřil  
se svými zážitky s magickými žábami. 

Pokud jste sběrateli zážitků, které způsobují psychoaktivní 
látky, cpete je do sebe všemi představitelnými způsoby a říká-
te si: „žábu jsem ještě neměl“, tak na žábu zapomeňte. Nic vám 
nedá. Pokud žijete v utrpení a bolesti a jste přesvědčeni, že jste 
obětí zlého světa, je vám souzeno celý život trpět a nechcete 
nic měnit, pak žába pro vás není. Dál už nečtěte a jděte dělat 
něco užitečnějšího. Byla by to ztráta vašeho i mého času. Pokud 
o sobě alespoň občas přemýšlíte, možná dokonce pochybujete, 
máte schopnost všímat si svých potřeb a vnímáte, že za řadu pro-
blémů, nemocí, nespokojenosti, bolesti a utrpení si můžete tak 
trochu sami, tak jste na správném místě. Povídání „o žábě“ a „se 
žábou“ je tu pro vás.

„Rozprava o žábě (a se žábou)“

Možná to nevíte, ale z pohledu evoluční biologie je žába naprosto 
jedinečný živočich. Patří mezi obratlovce, a to do třídy obojživel-
níků. Narodí se ve vodě z vajíčka a do okamžiku „proměny“ neboli 
transformace (přesněji metamorfózy) žije jako pulec s ocasem, 
který dýchá žábrami. V čase „proměny“ (a to je důležité slovo) 
přichází o ocas a vyvinou se jí plíce. Jako obojživelník umí žába 

žít na souši stejně jako ve vodě. Plíce má sice ve srovnání s člověkem 
slabé, ale k dýchání jí pomáhá tenká, vlhká, citlivá a dýchající kůže.

Evolučně jsou žáby o hodně starší než člověk. Téměř všechny žáby 
mají v kůži zvláštní žlázy vylučující „jedovaté“ látky, a ty jsou vedle 
často velmi pestrého „odstrašujícího“ zbarvení jedním ze základních 
evolučních mechanismů nezbytných k přežití. Nyní končí přednáška 
z biologie a začíná ten pravý smysl mé „rozpravy o žábě a se žábou“. 
Důležitá zde budou 2 slova: „proměna“ a „jed“.

Mezi uživateli drog, ale také mezi odborníky v oboru psychiatrie či 
adiktologie, a také mezi novináři i širokou veřejností se v posledních 
10 letech stalo „olizování žáby“ atraktivním tématem. Většina z publi-
kovaných názorů v médiích či těch sdílených úvah na sociálních sítích 
jsou ovšem naprosté pitomosti. Pokusím se uvést celou věc na pravou 
míru. Pro pochopení smyslu mého zamyšlení o „žábě“ jsou důležité 
hned žáby dvě: žába Kambo a žába Bufo Alvarius. První potrápí, dru-
há obdaruje. Anebo naopak, první obdaruje a druhá potrápí. Záleží na 
úhlu pohledu. 

Žába Kambo (Phyllomedusa bicolor)

Phyllomedusa bicolor je jedna z nejkrásnějších a největších známých 
žab žijící na stromech tropických deštných pralesů severní Amazonie 
a domorodými kmeny je nazývána Sapo nebo Kambo. Amazonský-
mi indiány je od pradávna používána jako medicína pro léčení ne-
moci „Panema“, nemoci „neúspěšného lovce“. Neúspěšný lovec má 

v amazonském pralese problém. Nejenom, že neuživí sebe a rodinu, 
ale je také přítěží pro celý indiánský kmen, propadá negativním emo-
cím, ztrácí sebevědomí, stává se apatickým, depresivním a jeho svět se 
hroutí. Rituál s žábou Kambo ho vrací do života, nabíjí sebevědomím 
a energií, zbystřuje jeho smysly a pozornost. Uvolňuje z těla toxické  
a destruktivní energie a vrací do života úspěch, sílu, motivaci i radost.

Abyste mohli úspěšně vstoupit do setkání s „psychedelickou žábou“ 
Bufo Alvarius, je třeba se nejdříve potkat s žábou Kambo. Ta se změně-
nými stavy vědomí nemá nic společného. Její sekret neobsahuje žád-
né „drogy“, žádné psychoaktivní látky, které by mohly zprostředkovat 
změněné/holotropní stavy vědomí. Její funkce je jiná. Čistí vaše tělo 
od civilizačních „toxinů“, ale čistí také vaši mysl a v přeneseném slova 
smyslu vaši „duši“. Tento očistný přípravný proces považuji osobně za 
velmi důležitý, v některých případech dokonce nezbytný (např. u těž-
kých závislostí, těžkých forem sebepoškozování, aj.).

Vlastní léčba začíná aplikací malých kuliček gelu žabího sekretu do ma-
lých ranek na kůži obvykle ramene či lýtka, vypálených tenkým dřív-
kem. Po nějakém čase mizí nepříjemné pocity a stavy, tělo i mysl jsou 
„vyčištěny“. Dostavuje se pocit uvolnění, klidu, radosti, síly, pociťujete 
příval nové energie a někdy také euforii. Máte za sebou „detox“ celé-
ho organismu, mobilizuje se váš imunitní systém a energetizuje tělo. 
V mysli prožíváte novou či staronovou harmonii a rovnováhu. Někteří 
lidé také popisují, že překonali např. strach ze smrti. V každém přípa-
dě vedle „fyziologického vyčištění“ jsou patrné a výrazné změny ve 
vaší mysli a psychickém prožívání. Asi nejjednodušším vysvětlením 
je, že žába Kambo a peptidy obsažené v jejím sekretu dokáží uvolnit 
nejenom nastřádané toxiny z těla, ale také umí odstranit emoční či 
fyzické bloky a odbourat negativní i autodestruktivní vzorce myšlení. 

Prošli jste očistným rituálem s žábou Kambo, máte vyčištěné tělo 
od „toxinů“ tohoto světa, vaše mysl je nabytá energií a v harmonii 
otevřená tomu, co přijde vzápětí. Jste připraveni pro setkání s Bufo 
Alvarius. 

Psychospirituální zážitek, který má sílu  
vám změnit život

... mizí nepříjemné pocity a stavy, tělo  
i mysl jsou „vyčištěny“. Dostavuje se pocit 

uvolnění, klidu, radosti, síly...
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Bufo Alvarius (Ropucha coloradská)

Je to obtížně uvěřitelné, ale přesto, že ke svému životu potřebuje vodu, 
žije tato posvátná a krásná žába v poušti. Podstatnou část svého života 
tráví Bufo Alvarius pod zemí. Ve svých žlázách obsahuje sekret s nejsil-
nější známou psychedelickou látkou 5-MeO-DMT. DMT a další trypta-
miny známe z řady rostlin používaných po tisíce let mnoha kulturami 
k náboženským, léčebným a přechodovým rituálům. 5-MeO-DMT je ale 
látkou naprosto výjimečnou. Po její aplikaci (obvykle kouřením, nikoliv 
„lízáním“) dochází během několika mála vteřin k disociaci či výstižněji  
k „rozstřelení“ vašeho ega, které se rozpadne na miliardu kousků. Vněj-
ší hranice vašeho těla přestanou existovat a namísto toho se ocitnete 
v proudu kosmického vědomí, které vás rychlostí světla unáší do té části 
kosmu, o které sice víme, že existuje, ale o které jsme přesvědčeni, že 
pro nás není se současnými znalostmi moderní vědy dosažitelná. Tento 
několik desítek vteřin dlouho trvající proces pro sebe pracovně nazý-
vám „kosmickým výtahem k absolutnímu světlu“. Tato charakteristika 
je také podstatou názvu americké církve „Church of the Toad of Light“, 
která posvátnou žábu uctívá a její sekret používá k léčebným a nábo-
ženským účelům. 

Cesta ke světlu: zážitek „boží“ singularity

Vaše „cesta“, záměrně používám tento termín, a nikoliv zprofanované 
a jiným významem zatížené slovo „trip“, začíná nikoliv na ulici, drogo-
vém bytě, house-party či letním fesťáku, ale v bezpečném a klidném 
prostředí po boku zkušeného a „znalého“ průvodce. Jedná se o kvalita-
tivně i kvantitativně změněný stav vědomí, jehož klíčovou podstatou je 
„ztráta“/ „rozpuštění“ ega, neschopnost volní kontrolou ovládat to, co 

se vám děje a nesmírně intenzivní prožitek univerzální kosmické jedno-
ty. Vaše mysl je zcela zaplavena intenzivním a zářivě jasným zlatým či 
bílým světlem, ke kterému se řítíte nadsvětelnou rychlostí. Vše se stává 
jedním a jedno je vším. V této kosmické „singularitě“ se vaše vědomí, 
mysl i každá buňka vašeho těla propojuje se všemi energiemi Vesmíru. 
Jste naplněni nekonečnou láskou, obdivem a pokorou před zázrakem 
dokonalosti Země a celého kosmu a před dokonalostí stvoření. Ta 
v sobě ukrývá jasné a nezpochybnitelné vědomí něčeho podstatného, 
co vás přesahuje. A je úplně jedno, jak to budeme nazývat. Zda „vyšší 
mocí“, vyšším principem, láskou anebo Bohem. 

Cesta k sobě a „Vesmír“ ve vaší mysli

Po několika minutách se vaše kosmické vědomí začne opět přibližovat 
k Matce Zemi. Vaše srdce je naplněno láskou k sobě i ke všemu živému 
na této planetě. Váš mozek letí kosmickou rychlostí, pracuje na plné 
obrátky. Aktivují a obnovují se stará neuronální spojení, vytvářejí se 
nová, odněkud se vynořují živé obrazy starých vzpomínek. Před vámi 
se může otevřít nepředvídatelný svět. Zapomenuté vzpomínky, bolesti, 
traumata, živé obrazy a zážitky propojení s dávnými kulturami, předky, 
životy. Dříve se tomu říkalo „halucinace“ všeho možného druhu.  Dnes 
si tím vůbec nejsme jistí. Fylogeneticky se člověk, primáti, savci a všech-
ny živé organismy vyvíjeli stovky milionů let a není důvod nevěřit tomu, 
že v našich buňkách může být skryta celá „paměť“ tohoto dlouhého 
evolučního vývoje. 

Jedna z mých vlastních cest změněnými stavy vědomí (při holotropním 
dýchání) skončila v těle jednobuněčného organizmu, mořského plank-
tonu. Byl to fascinující zážitek být součástí moře v tak jednoduché, ale 
zároveň pro život na Zemi nepostradatelné formě. Můžete znovu prožít 
svůj vlastní porod, nebo se dotknout primárních emočních traumat, 
která jsou hluboce ukryta ve vašem srdci, vaší mysli či vaší buněčné 
paměti a mohou být celoživotním zdrojem utrpení, bolestí a také zá-
važných somatických nemocí. V těchto chvílích se stáváte astronautem 
ve vašem vlastním „Vesmíru“. Prožitky mohou být hluboké, intenzivní 

a někdy také bolestné. Je třeba jimi v každém případě projít. A také 
je přijmout. Potom máte naději, že nová dendritická spojení ve vašem 
mozku změní díky jeho neuroplastické funkci váš život. Přestanete se 
bát toho, čeho se bojíte. Přestanete lpět na tom, co vás vyčerpává a 
odsává vaši energii až k naprostému vyčerpání. Přestanete se sytit ně-
čím, co ve vaší „nenasytitelnosti“ vytváří ty nejtěžší formy závislosti. 
Přestanete si ubližovat a život přijmete s pokorou, nadějí a láskou. Nic 
z toho se nestane jenom tak, zázrakem. Stane se to vaší prací, vaším 
přijetím, pochopením a integrací psychedelického prožitku. Vaší změ-

nou myšlení a také změnou vašeho konání. Váš mozek a jeho „neu-
rotransmitterová laboratoř“ se vám za to „odmění“ morfologickými a 
chemickými změnami, které se stanou biologickým základem nového 
tvaru vaší psychiky.

Grounding: Přistání v realitě 

Za dalších pár minut se vrací „k životu“ vaše vědomí a získává opět kon-
trolu nad vaším fyzickým tělem. Relativita času je absolutní. To, co trva-
lo sotva 15 minut, jste prožívali téměř jako věčnost. Je až neuvěřitelné, 
co vše se ve vaší mysli a ve vašem srdci za tak krátký čas odehrálo. Toto 
vše způsobil žabí „jed“ a asi už chápete, že tuto zkušenost bychom spíše 
měli nazývat „obdarování“ a příležitost k růstu. Hluboký zážitek „kos-
mického vědomí“ vám otevírá srdce i mysl pro hlubokou osobnostní 
„transformaci/proměnu“. 

Na rozdíl od lehkovážného či jenom „zajímavého“ dobrodružství „dro-
gového experimentu“ zde mluvím o hlubokém psychospirituálním  

zážitku, který má sílu vám změnit život. Tím mám na mysli nastartování 
sebeúzdravného procesu. Potřebujete k tomu ani ne tak odvahu, jako 
spíše odhodlání a jasný záměr. Vědomí, že chcete ve svém životě něco 
změnit. Opustit staré vzorce myšlení a konání, které vás zavedly díky 
vašemu nevědomí, neznalosti, bezmoci, bolesti anebo také díky vaší 
hlouposti, lhostejnosti či egocentrismu do spárů autodestruktivního 
chování naplněného všemi představitelnými formami závislostí a utr-
pení. Kdo by ale nechtěl přestat se zmítat v uzavřeném kruhu nemocí 

Znovu prožít svůj vlastní porod, nebo se do-
tknout traumat, která jsou ukryta ve vašem 

srdci, mysli či ve vaší buněčné paměti. 

Je to jako objevit klíče 
 od vlastního auta, ve kterém člověk sedí,  

ale neumí ho nastartovat. 
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a bolesti a začít žít lepší, zdravější, šťastnější a láskou naplněný život? 
Pokud si právě teď někdo myslí, že nějaká „žába“ takovou schopnost 
či moc nemůže mít, tak má vlastně pravdu. Není to totiž žába, která 
vás „zachraňuje“, ale jste to vy sami, kteří vstupujete na cestu životní 
transformace. Psychedelické látky v žabím sekretu vám jenom otevírají 
oči. Vnitřní zrak, který je podstatou pochopení příčin vašich problémů 
a vědomí, že existuje cesta, jak se jich zbavit. Je to jako byste objevili 
klíče od vlastního auta, ve kterém sedíte, ale neumíte ho nastartovat. 

Mentální a psychologická příprava na setkání s „žábou“ je nezbytným 
předpokladem pro kvalitu a „sílu“ daru, který vám zkušenost s 5-MeO-
-DMT může dát. Je také rozhodujícím faktorem pro integraci takového 
zážitku do vašeho vědomí a každodenního života. 

Integrace

Bez účinné a bezpečné integrace je změněný stav vědomí vyvolaný 
„žábou“ nejenom dalším zbytečným kamínkem v mozaice „drogových 
experimentů“, ale může být také pro vaše duševní zdraví ohrožující 
zkušeností, která nekončí úzdravou, ale naopak problémy. Bezpečný 
setting procesu, jeho adekvátní a profesionální provázení, a nakonec 
pomoc a profesionální péče pro zpracování nové zkušenosti do života 
jsou klíčem k „proměně“. 

Změněné stavy vědomí a závislosti

U naprosté většiny lidí, kteří trpí nějakou závislostí, vidíme jako zásad-
ní problém těžké emocionální trauma, které mohlo vzniknout v raném 
dětství, ale také při porodu anebo dokonce dávno před porodem. Asi 
nás nepřekvapí, že závislá matka dá velmi často vyrůst závislému po-
tomkovi, jinými slovy, že trauma plodí další trauma. Transgenerační 
„prokletí“ existuje nikoliv pouze díky systémové „paměti“ a imprintin-
gu, tedy díky učení a napodobování (děti dělají to, co dělají rodiče), 
ale existuje také proto, že porodní a raná poporodní traumata, stej-
ně jako deficit základního bezpečného vztahu matky k novorozenci  

i všechny možné formy psychického a fyzického týraní v dětství vedou 
k morfologickým a chemickým změnám v mozku a představují tak pro 
zdravý mentální vývoj obrovský problém. Je to trochu paradox, ale prá-
ce s traumatem a změněné stavy vědomí navozené ať už psychedeliky 
(tedy ve zjednodušeném pohledu „drogami“) anebo jinými technika-
mi (např. holotropním dýcháním, meditací, aj.) dnes představují jednu 
z mála nadějí pro alespoň trochu etiologické léčení a také „úzdravu“ 
traumatizovaného a závislého mozku.

Závěr: Cesta žáby

Je nadějí a příležitostí pro ty, kteří se zmítají v nekonečném „sycení“ 
svých „hladových krků“, v metafoře tibetského buddhismu a jeho „kola 
života“. Je světlem pro ty, kteří jsou těžce zkoušeni celoživotním utrpe-
ním… 

Mohlo by se zdát z mého vyprávění, že „cesta žáby“ je zapovězena těm, 
kteří mají to životní štěstí, že jsou „zdraví“, nenesou úděl porodních či 
dětských traumat z nefunkčních rodinných systémů, netápou ve svém 
emočním světě a nemají žádné „psychiatrické symptomy“. To by bylo 
kardinální nepochopení mého sdělení. „Cesta žáby“ je pro každého, 
kdo chce nalézt cestu do svého srdce a žít radostnější a ohleduplnější 
život. Zda by to mohla být užitečná zkušenost pro úplně každého, ne-
vím. Jistě, je celá řada somatických i psychických kontraindikací, kde 
by setkání s tak mocnou silou a látkou mohlo způsobit více škody než 
užitku. Jsem přesto zásadním odpůrcem úvah, že by „žába“ a změněné 
stavy vědomí navozené psychedeliky či jinými technikami měly slou-
žit pouze úzce vybrané skupince vyvolených. S takovou „exkluzivitou“ 
nemá „žába“ nic společného. Každý může dostat svoji šanci.

        Šťastnou cestu! 
     Pavel Bém

• Centrální autobusové nádraží (Tylova ulice, u podchodu poblíž Škodovky) 

• Domažlická ulice (zastávka trolejbusu č. 12 U Dráhy) 

• Resslova ulice (v podchodu z Resslovy ulice do ulice Radobyčická) 

• Borská park (bývalá konečná tramvaje č. 4) 

• Hlavní vlakové nádraží (u bývalého podchodu, poblíž lékárny)KD
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FixPo int 14
by Progressive, o.p.s.

VAROVÁNÍ!
V kontejneru je nebezpečný infekční odpad, při pokusu 
o neodborné vniknutí do kontejneru může hrozit zranění!

WARNING!
Safety syringe disposal bin - professionally disposed
Unprofessional manipulation and intruding in to the bin can cause serious injuries!

KONTAKT
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telefon: 377 235 526 mobil: 774 728 363  fb:Terénní program Point 14, z.ú. 
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Záchranná služba: 155 (112)    Hasiči: 150 (112)     Policie: 158 (112)    Městská policie: 156 
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se rozjíždí nový pro-
jekt Fixpoint 14. Město Plzeň 

ve spolupráci s terénními pracovníky or-
ganizace Point 14 nainstalovalo po měs-
tě pět těchto speciálních kontejnerů na 
vhození použitého injekčního materiálu.  
Inspirovali jsme se organizací Progressive, 
o.p.s.

V PLZNI

Instalací speciálních kontejnerů máme za 
cíl zabránit především tomu, aby použité 
jehly a stříkačky zůstávaly ležet na veřej-
ných místech ve městě. Jsou určené pro 
všechny, kteří potřebují bezpečně zlikvido-
vat použitý injekční materiál. Jak pro uživa-
tele drog, tak pro širokou veřejnost.

Kontejnery jsou umístěny na exponova-
ných místech, kde jsme dlouhodobě evi-
dovali vyšší počet nálezů pohozených stří-
kaček. 

V současné době jsou kontejnery obsluho-
vány terénními pracovníky. Do budoucna 
plánujeme kromě zapojení klientů do pro-
jektu také instalaci dalších kontejnerů. 

Pojďte s námi do toho  
mít „čistější“ Plzeň!
                                             Teréňáci Point 14
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Kdo přežije jadernou apokalypsu?  
Švábi a Keith Richards.

Narodil se jako jedináček v Dartfortu v hrab-
ství Kent. Jeho otec, který pracoval v jedné 
místní továrně, byl raněn ve 2. světové válce, 
kde se účastnil bitvy o Normandii. Zájem o ky-
taru v Keithovi pěstoval jeho dědeček, který 
hrál v jazzovém big bandu, se kterým projel 
celou Británii. První kytaru ale dostal od své 
matky.

Život 
Keitha a Micka Jaggera svedl osud dohroma-
dy už jako děti. Chodili spolu totiž na základní 
školu, a dokonce byli i sousedé. Škola nepatři-
la mezi Keithovy domény. Ze střední průmys-
lové školy ho vyloučili za drzost a záškoláctví. 
Ve středoškolských letech Keith trávil nejvíce 
času dřením kytarových sól Chucka Berryho.
Během tohoto bouřlivého období potkal 
Keith jednou ve vlaku svého dávného přítele 

Micka Jaggera, který si pod paží nesl zbrusu 
nové desky amerického hudebního vydava-
telství Chess Records, které se specializovalo 
na R’n’B a z jehož katalogu si Mick nechával 
posílat desky. Tentokráte měl mezi deskami  
i Chucka Berryho a Muddyho Waterse. Spo-
lečný hudební vkus jen utužil jejich dávné přá-
telství a netrvalo dlouho a Keith se přidal ke 
kapele Little Boy Blue and The Blue Boys, se 
kterou tehdy Mick zpíval. Kapela záhy zanikla. 
Jagger, Taylor, Richards, Ian Stewart a Brian 
Jones se dali dohromady a vytvořili základ bu-
doucí kapele Rolling Stones.
Se „Stounama“ hraje Keith od roku 1962.  
V roce 1963 se ke kapele přidal bubeník Char-
lie Watts, v roce 1969 naopak kapelu opouští 
kytarista Brian Jones, který záhy na to umírá 
na předávkování drogami.

Drogová kariéra

Keith byl po většinu své kariéry těžce závislý 
na drogách. Do roku 1978 užíval heroin, do 
roku 2006 kokain a v roce 2010 se prý pokusil 
vzdát marihuany. To se mu však nepodařilo. 
Hudebníkův drogový rejstřík pak vypadá jako 
možná nejucelenější drogová encyklopedie. 
„Bral jsem všechno – heroin, kokain, speed, 
LSD, andělský prach, meskalin a pak spoustu 
dalších věcí, o kterých sice nevím, jak se jme-
nují, ale spolehlivě vím, jak fungují,“ s úsmě-
vem přiznal v jednom z rozhovorů Richards.
Druhá polovina šedesátých a celá sedmdesá-
tá léta byla pro Keitha tou nejzběsilejší nar-
komanskou jízdou. Desky Rolling Stones se 
prodávaly tolik, že Richards na jediném albu 
vydělal takovou sumu, že tři generace jeho 
potomků už nemusí do konce života pracovat.
Poprvé je Richards za drogy uvězněn už v roce 
1967. Zatímco u Jaggera našli „bobíci“ amfe-
taminové tablety, Richards je obviněn z pře-
chovávání marihuany. Samotné zatčení pak 

Dojezdy pro hvězdy

Hana

Ikonický člen ikonické kapely. Praví se o něm, že podle všech přírodních zákonů by měl být už 
dávno mrtvý. Sjížděl se totiž vším možným a netají se svojí láskou k alkoholu. Očividně má 
Keith Richards kromě nesporného hudebního talentu také pěkně tuhý kořínek. 
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espřesně odpovídá tomu, že cílem policejní šťá-
ry jsou dvě zřejmě nejdivočejší rock’n’rollové 
hvězdy té doby. 
Ale že by se Richards z této zkušenosti ponau-
čil, to se rozhodně říct nedá. Z trestných činů 
spojených s drogami je totiž v příštích jede-
nácti letech obviněn ještě čtyřikrát – dvakrát 
v roce 1973 a jednou v letech 1977 a 1978. 
Nejvíce horko mu bylo bezpochyby v roce 
1977. To ho v hotelu v Torontu navštěvuje ka-
nadská jízdní policie a nachází u něj 22 gramů 
heroinu. Keith je obviněn z přechovávání he-
roinu za účelem jeho prodeje a velmi reálně 
mu podle kanadských zákonů hrozí sedm let 
odnětí svobody. Nikdo totiž nevěří Richard-
sovu tvrzení, že tak velké množství drogy má 
pro svou osobní potřebu. Kytaristovi je zaba-
ven cestovní pas a na několik měsíců nemů-
že opustit Kanadu. Nakonec získává takzvané 
lékařské vízum do Spojených států. To je mu 
uděleno, když prohlásí, že do USA jede na he-
roinovou odvykačku. Jeho nekřesťansky pla-
ceným právníkům se pak daří překvalifikování 
celého trestného činu na pouhé držení drogy. 
Ale i tak se případ táhne přes dva roky. Hrozba 
kriminálu má ale překvapivě pozitivní vliv na 
Richardsovu kreativitu. Spolu s Rolling Stones 
totiž nahrávají album Some Girls, které se stá-
vá nejlépe prodávající se deskou kapely. Nako-
nec je rockový bouřlivák za torontský incident 
odsouzen k peněžité pokutě, roční podmínce 
a musí odehrát benefiční koncert pro Kanad-
skou nadaci slepců.

Like a rolling stone
Ve svém životě Keith překonal mnohá úskalí. 
Smrt novorozeného syna Tara, kterého měl  
s modelkou a kapelovou holkou Anitou Pallen-
bergovou, rozchod s právě zmíněnou, s níž má 
dvě děti a rakovinu jeho současné manželky 
modelky Patty Hansen. Patty naštěstí rakovinu 
překonala a porodila Keithovi dvě krásné dce-
ry, které se také těší velké oblibě veřejnosti, 
pročež následují matku v jejích stopách. Ve 

svém životopisu Život Keith Richards uvedl 
jako zajímavost, že tajemstvím jeho dlouho-
věkosti je to, že bral pouze drogy špičkové 
kvality. Keith a Rolling Stones pořád jedou.  
V současné době už ne na drogách, možná se-
trvalostí, ale mezi lidmi je o ně pořád zájem  
a platí za jednu z nejlepších a nejhranějších 
kapel všech dob. Ačkoli Stouni přišli loni o bu-
beníka Charlieho Wattse (zemřel ve věku 81 
let), stále se snaží vystupovat. Valící se kame-
ny se prostě musí valit dál.

Hana
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Již úctyhodných 23 let pracuje v trutnovském káčku Olga Trunečková, 
a tak jsme ji požádali o rozhovor.

Jak dlouho pracujete v KC a co vás k tomu přivedlo?
V KC pracuji od roku 1999, ale vlastně jsem byla u zrodu služby v roce 
1997, protože jsem v organizaci RIAPS, kde služba funguje, pracovala 
se skupinou dětí s poruchami chování.  Tenkrát jsem byla kurátorkou 
pro mládež a práce kurátorky, tak jak byla nastavená v devadesá-
tých letech, mi nevyhovovala. Ale s odstupem času to vnímám jako 
zajímavou zkušenost. Hodně jsem přemýšlela o změně práce. A tak, 
když mi paní ředitelka RIAPSu nabídla místo pracovnice v kontaktním 
centru, příliš jsem se nerozmýšlela a na tuto pozici nastoupila.

Co vám dělá v práci radost?
Radost mi dělá právě přímá práce s klienty. Setkávání se s nimi, poví-
dání… Mám ráda, když se na káčku něco děje. Ty rychlé intervence, 
které reagují na situaci klienta, atmosféru v prostoru Káčka. Radost 
mi dělá i to, když se některému z klientů povede najít práci, vyřešit 
občanku (protože to je někdy opravdu problém). Když se někdo roz-
hodne pracovat na nástupu do léčby nebo do terapeutické komunity. 

Když klientka dostane odvahu a postaví se proti chlapovi, který po ní 
šlapal…  zkrátka když se naši klienti i klientky posunou dobrým smě-
rem. Radost mi také dělá práce na přípravě destigmatizačních akcí.  
To mě hodně baví. A když se to povede, tak to je radost dvojnásobná. 

Co vás štve?
Co mě v práci štve? Hodně mě zlobí, když naši klienti i my narážíme 
na předsudky. Když systém staví nesmyslně bariéry našim klientům  
a nelze rychleji a efektivněji intervenovat. To by bylo na dlouhé vy-
právění. I proto si myslím, že je naší povinností na tyto věci upozor-
ňovat. 

Jaký byl nejsilnější zážitek z práce?
Nejsilnější zážitek? Ani nevím, který byl ten NEJ. Silným zážitkem byla 
práce s klientkou, která měla opravdu těžké dětství. Viděla, jak její 
matka pobodala otce, zažila týrání a zneužívání. Skončila ve vazbě 
pro drogovou trestnou činnost. Přišla o své děti v době, kdy na sobě 
začala pracovat. Za mě to nebylo úplně spravedlivé. Byla a je velmi 
statečná a je obdivuhodné, co vše v životě zvládla. Dnes neužívá, je 
vdaná, splácí své dluhy, funguje jako máma. 

Velmi silným zážitkem v poslední době pro mě bylo období korona-
viru. Hlavně v těch počátcích, kdy se razantně omezovaly služby. Kdy 
jsme musely dodržovat řadu opatření, která mi nedávala smysl. Jak 
rychle jsme přistoupili na to, že klienty necháme za dveřmi. Vím, že 
cílem bylo zastavení šíření nemoci, vím, že jsme se jako pracovníci 
museli chránit. Jenže já měla představu, že HR služby jsou v první 
linii, pokrokové a plné lidí s osobní statečností. A pak jsem o tu svou 
představu přišla. No, jak říkám, opravdu silný zážitek a velká škola. 

Jakou posloucháte hudbu?
Nemám vyhraněný vkus. Ráda poslouchám rockové balady, také Iggy 
Popa, Nirvánu. Mám ráda jazz. Na druhou stranu jezdím na koncerty 

Mgr. Olga Trunečková  
Kontaktní centrum 
RIAPS Trutnov
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Madonny. Dojímám se, když poslouchám 
Martu Kubišovou. 

Jaké máte ráda filmy?
Když o tom přemýšlím, tak se můj vkus 
hodně měnil. Od filmů o přírodě k Taran-
tinovi. Od Tarantina k romantice. Třeba 
Madisonské mosty, Vzpomínky na Afriku. 

Čím se odreagováváte?
Mám ráda přírodu. Pobyt v ní mi vždycky 
dělá dobře. V minulosti jsem lezla po 
skalách, ale teď už se věnuji spíše turi-
stice. Ráda dělám věci, které mě úplně 
pohltí. Tak například loni jsem se málem 
utopila v zatopeném lomu, protože 
jsem se rozhodla prozkoumávat vodní 

živočichy mezi rostlinami. Prolézám 
staré štoly, kterých je v okolí mé chalupy 
požehnaně. Zajímají mě příběhy smírčích 
křížů. No a moc ráda zpracovávám 
ovoce, které se mi kolem chalupy urodí. 
Ráda také trávím čas s blízkými lidmi.

Co byste chtěla vzkázat svým  
klientům a klientkám?
Každému asi trochu něco jiného. Ale to 
nejde. V obecné rovině bych jim asi chtě-
la říci, že je fajn, že k nám chodí  
a že jsme tu pro ně.  A ještě bych chtěla 
vzkázat, že moje zkušenost je taková, že 
každý klient má v sobě potenciál  
k pozitivní změně. Někdy je dobré si na 
to vzpomenout. 

aneb následuj svého hrdinu Pan Smažka a ten nejlepší

Ty máš svaly, 
já mám čáry!

Jsem nejlepší! Já jsem 
nejlepší!

Ptal se ALA



drogový bulvárTVRDÁ RÁNA PRO DROGOVOU SCÉNU V OSTRAVĚ: DEALEŘI ZADRŽENI! JEDEN UJÍŽDĚL NA 
KOLOBĚŽCE • Žena je závislá na tetování, nechává si ho dělat třikrát týdně • Závislých v Libereckém kraji 
přibývá, k drogám je žene deprese • Kolumbie spouští další kolo tažení proti drogám. Chce je zachytávat hlavně na moři  • Bendig: Romům 
dávají jen záporné role, kvůli drogám se z přátel staly zombie, nikdy bych je nebral • KRIMINÁL ZA ŠAMANSKÉ RITUÁLY S AYAHUSCOU? 
JE POTŘEBA ZMĚNIT LEGISLATIVU, SHODUJÍ SE ODBORNÍCI  • Další zdrogovaný řidič na Slovensku. Jsem elf a pán světa, tančil jsem 
v lese, tvrdil mladík • Alternativy cigaret obsahují násobky nikotinu. Závislost tak vzniká rychleji • Záplava pervitinu v Americe: Droga se ve 
velkém vyrábí v Mexiku z čínských chemikálií • BIDEN OMILOSTNÍ TISÍCE AMERIČANŮ ODSOUZENÝCH ZA DRŽENÍ MARIHUANY

Miliony z Hradu na prevenci závislosti na alko-
holu Se zajímavým návrhem úpravy státního rozpočtu přišla 
koncem září skupina koaličních poslanců v čele s Šimonem 
Hellerem (KDU-ČSL). Navrhuje sebrat Kanceláři prezidenta 
republiky 30 milionů korun a poslat je na protidrogovou prevenci 
(12 milionů na léčbu závislosti na alkoholu a 18 milionů na pod-
poru mládežnických spolků). Symbolické gesto má i své politické 
pozadí - peníze, které navrhují poslanci Hradu sebrat a poslat na 
bohulibé účely, měly jít původně na lesní hospodářství - správu 
lesů. Lánské lesní správě přitom šéfuje Miloš Balák, který byl  
v minulosti odsouzen za ovlivňování zakázek a dostal trest 3 roky 
natvrdo. Prezident Zeman mu ale udělil milost a Balák tak nadále 
v Lánech spravuje státní majetek.

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 PROGRESSIVE
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 
 

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,
725 543 165 
Po-Pá 7.30-12, 13-16.30

KC PARDUBICE
Češkova 2701
tel.: 734 316 539
Po-Pá 9-17 

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.: 778 411 689, 
774 991 625
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 9.30-17, 
Út 10-17

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

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 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

TP SEMIRAMIS 
Út 9-16: P20 a P21 
tel.:724 087 925 
Út, Pá 9-16: P14,  
tel.: 704 979 599

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.

 Terénní  
programy 

v Praze

K-centra  
ve Středních 

Čechách

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

KC KOLÍN
Zahradní 17
tel.: 777 847 071
Po, St 9-16, Út, Čt 
9-14.30, Pá 12.30-14.30

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

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

V září otevřela jihočeská organizace  
Prevent nové káčko v Jindřichově 
Hradci. „Dosud tato sociální služba 
v našem městě chyběla, přestože je 
tady odhadem víc než dvě stě zejména 
mladých lidí, kteří mají vážný problém 
s drogami,“ uvedl při slavnostním 
otevření centra starosta města Jan Mlčák 

(na fotce). Káčko na adrese Karlov 42 poběží v plném provozu od 
listopadu, bude otevřeno každý všední den.

Monoklonální  protilátky  v  léčbě  závislosti  fungují!  
Lékaři z nemocnice v americkém Everettu, kde se testuje jejich podává-
ní pacientům závislým na pervitinu, si je nemohou vynachválit. „Jsme 
stále hodně na začátku, v experimentální fázi, ale osobně jsem nadšený. 
Pacienti, kteří byli paranoidní, jsou paranoidní méně. Méně trpí úzkost-
mi, jsou klidnější. A funguje to skoro jako vypínač - účinky drogy 
zmizí do hodiny,“ popsal své zkušenosti s novým lékem jeden z lékařů. 
Jeho hlavní výhodou je ale především dlouhodobý efekt - protilátky 
totiž vydrží v krvi i několik týdnů po užití. „Může jít o skutečný průlom. 
Člověku to dává čas, aby začal řešit i jiné věci, než že potřebuje další 
drogy. Může si třeba vyřídit doklady, shánět si bydlení. Má čas přemýš-
let.“ Využití těchto látek v léčbě závislosti zkoumají vědci již mnoho 
let, na současný výzkum pak měla vliv i nedávná pandemie, kdy právě 
monoklonální látky zachraňovaly životy lidí s covidem.

Jak poznat řidiče pod vlivem marihuany? Policie v americ-
kém státě Maryland zvolila netradiční způsob školení svých zaměstnan-
ců. Strážci zákona vyzvali místní obyvatele, aby přijeli na stanici  
a zhulili se přímo před jejich zraky. Poté provedli sérii testů a pozoro-
vání při jízdě na počítačovém simulátoru. Konopný dýchánek s názvem 
„Zelená laboratoř“ uspořádali policisté ve stanu za služebnou, nechybě-
lo ani občerstvení. Drogy si dobrovolníci museli přinést vlastní, náklady 
na ně jim ale slíbili organizátoři proplatit. V Marylandu proběhne  
v listopadu o legalizaci marihuany referendum.




