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Úvodním slovem…
Milí čtenáři a milé čtenářky!
Máme tu druhé číslo našeho časopisu :-)
Opět jsme se snažili napsat něco zajímavého a nového. Hned na další straně si můžete přečíst část deníku našich spolužaček
ze třetího ročníku, které držely Suchý
únor. Myslím, že díky deníku se budete
moci nejlépe vžít do jejich kůže a třeba
si vyzkoušet, zda to zvládnete také.
Už je to více jak rok, co Česká asociace
studentů adiktologie organizuje adiktologické besedy, pojďme se podívat do minulosti,
jací zajímaví hosté přijali pozvání a o čem nám
povídali.
Jednu celou stranu jsme věnovali místům, kde
se můžete učit a kde si popovídat, stačí

si už jen vybrat.
Doufám, že každého z Vás láká si přečíst něco
osobního o lidech, se kterými se setkáváte na
výuce. Mnoho informací, které jste určitě nevěděli, na sebe prásknul MUDr. Jiří Dvořáček,
rozhovor stojí za to přečíst až do konce, kde se
ukrývá hádanka.
V druhé polovině časopisu naleznete článek o skrytých internetových drogových trzích.
Víte, co jsou filmové nášlehy? Že nevíte, tak si přečtěte, co o nich napsal student adiktologie, který

je organizuje.
V závěru časopisu naleznete jako i v minulém čísle doporučenou literaturu a samozřejmě
i

adiktologický

kvíz,

nyní

zaměřený

na

docenta

Jaroslava

Skálu.

Tak

to

bude

ode mne vše. Minule číslo jsme řádně pokřtili a popřáli jsme ČASÁku, aby měl co nejvíce čtenářů,
snad se mu toto přání vyplní. Hezké čtení.
Bc. Košťáková Martina
Šéfredaktorka ČASÁku

SUCHEJ ÚNOR
Suchý únor jsem se rozhodla držet u piva. Když
klientům kážeme abstinenci, měli bychom z ní
aspoň trochu ochutnat...

Píšu kamarádům: Jdeme na čaj?
Už text této smsky je divnej. Hold
je to suché...

Říkám, že držím Suchý únor a zcela překafovaná si dávám malinovku. Po kafi si holky dávaj víno, já dopíjim malinovku. Práci už jsme
dořešily, holky v sobě třetí střik a já jsem na suchu. Znovu přichází
barmanka, holky si dávaj další dvojku, barmanka na mě kouká a já
řikám, že nic nechci, že držim ten Suchej únor. Za chvíli holkám přistane na stole jejich víno a já dostávám velkou sklenici vody
s ledem, mátou a brčkem zcela zdarma! Tohle bych nečekala...

Řekneme si, že máme fakt chuť na pivo a dáme si
čaj a grepovou limonádu. Ještě se zasmějeme,
když Lenka k čaji dostane med v klasickym plastovym méďovi, který si pamatujeme od babiček...

Zaplácnutí díry, která ve vás stejně
je. Jo přesně tak je důležitý alkohol
a přesně to dělá i to ostatním čím
ho nahrazujeme. A s ním i bez něj
jsme stejně nešťastní a prázdní, jen
jsme zvyklí ho využívat. Příčiny
jsou pořád na míle vzdálené...

Vydrž to, za chvíli to bažení přejde, taky klientům doporučujeme sprchu – s tím bych kohokoliv poslala do pr…, dál tu máme odvést
myšlenky jinam, dívat se na film, bla bla bla...

„Zelený čaj s medem
prosím.“ Během dvou
hodin mám v sobě další
tři a začíná mě to štvát.
Servírka se mě při
každém příchodu měří
a povýšeným hlasem se
ptá: „Pivo, pivo, a čaj?“

Celý náš 30 min rozhovor
se točí kolem alkoholu.
Kdybychom si ho daly tak
jaký a že je to vlastně normální pít a jak se těšíme na
začátek března. Už vím, co
to znamená toxické řeči...

Konečně konec týdne. Po třídenním výcviku se doplazím domu kolem 8. Po náročném týdnu je ve mně nějaký přetlak, nějak
bych to všechno potřebovala ze sebe na
chvíli sklepat, vyventilovat se, zahodit na
chvilku zodpovědnost. První co mě napadá
je jít s kamarády na pivo, třeba si i zatančit.
Ale suchej únor…Uvažuju nad jinými způsoby, jak v pátek večer upustim páru. Ráno
už jsem dala kilometr v bazénu, takže sport
zahazuju. A vlastně už mě moc nic jinýho
nenapadá. Pracuju celej tejden a právě od
toho se chci osvobodit, takže prací se taky
nevyventiluju. Musím říct, že mě to zaráží,
že jsem na tu myšlenku posedět v hospodě
tak upnutá. Píšu kamarádce, abych se jí vykecala...

Začalo to sluníčkem, srandičky, pohodička. Přístup obsluh byl buď dokonalý
nebo jste se potýkali s ostrakizací ze stran barmanů Zhruba v půlce měsíce
přišla doba temna a s ním spojené myšlenky na relaps. A za mě byl závěr měsíce takový, že ani nevím, že jsem držela abstinenci. Odjela jsem na dovolenou a
myšlenky na alkohol mě opustily, stejně jako myšlenky na všechny ostatní nepěkné věci. První pivo přišlo až 7. března. Dají se z tohoto experimentu vyvozovat nějaké závěry? Je abstinence spásná a stačí překonat krize? A jak je překonat? Jak je to s tou sprchou a svěřením se přátelům? Kdo ví, ať odpoví :) Každopádně příští rok do toho jdu zas! Přidáte se?
Anča a Lenka

A D I

BESEDY
Už je to rok a kus, co Asociace pořádá veřejné besedy se zajímavými lidmi z oboru. Říkám si, že
by stálo za to ohlédnout se zpět a zamyslet se nad tím, jaká témata nám besedy přinesly. První se
zabývala tématem exuserů v adiktologických službách. Jak to vlastně bylo? Exuser má větší šanci
navázat vztah s klientem díky svým zkušenostem? Motivace exuserů je zachránit svět, protože
když se to podařilo jim, podaří se to přeci každému? Nebo je to skutečně jen prostředek, jak se
udržet v abstinenci? Myslím, že toto jsou některé
stereotypy a předsudky, které můžeme ještě sem
tam zaslechnout, ale pokud jste se besedy účastnili,
možná už se na to díváte jinak…
Pár měsíců na to jsme trochu filozofovali. Téma se
týkalo závislosti na alkoholu a jejím prostupem literaturou a netradičním pohledem na celou problematiku. Může vůbec filosofie zasahovat do oboru adiktologie? Má to nějaký význam? A proč se tak často pití objevuje v knihách? Známí autoři jako alkoholici – je to snad nějaké pravidlo? Je vůbec možné jiné pojetí než bio-psycho-socio-spirituální?
Další balíček otázek, na které jsme nalézali odpovědi a podle mého názoru, je zdravé a žádoucí
hledat jiné pohledy na závislost…
Chvíli na to jsme malovali. Skutečně jsou obrázky
tak mocné a odhalují naši osobnost? Znamená
sklenička v obrazu problémy s alkoholem? Lze
vůbec takovou metodu využít v léčbě závislých? A
používá se vůbec? Hledání dalších technik, jak
pomoci lidem s jejich problémy, je podle mě také

důležité. Kreativita někdy chybí…
O nějaký půlrok později jsme do toho šli společně
a zauvažovali jsme nad spoluzávislostí. Je závislost věc jedince nebo celé rodiny ba dokonce i
známých a přátel? Čí je to vlastně problém, že brácha bere? Může okolí vůbec nějak ovlivnit život
a úzdravu závislého? Vzpomenete si, jak to bylo? Systemické uvažování nám asi nemusí přirozeně přicházet na mysl a je dobré si to někdy připomenout. A zvažovat spoluzávislé jako klientelu
oboru adiktologie také stojí za to…
Dejte vědět, jaká témata Vám přicházejí na mysl, kde jsou stále stereotypy a předsudky, co je opomíjeno, a myslíte si, že by stálo za to vytáhnout na světlo světa!
Anna Vondrová, předsedkyně ČASA

Učení doma má i nevýhody, já například než zasednu k učení musím udělat nejméně pět naprosto nezbytných věcí (kouknout do lednice co bych snědl, podívat se co zajímavého je v televizi, něco poklidit, přečíst,
…), a tak se radši učím ve studovnách a kavárnách. Někdy, ale zcela, opravdu zcela výjimečně, dělám něco
do školy na poslední chvíli a okamžiky, kdy mohu blízko školy posedět nad počítačem mi přijdou vhod.
Přinášíme vám popis několika vyzkoušených
míst.

Národní technická knihovna
Technická 6. Vystoupíte na Dejvické a
půjdete směrem k VŠCHT.
https://www.techlib.cz/cs/
Nejradši chodím do Národní technické knihovny, tam můžu být 24 hodin denně, a být
například v klidové zóně, kde nikdo neruší.
Skvělou možností je pronájem studijních
boxů pro 8 až 14 studentů, kde se můžete
zavřít a kolektivně na něčem pracovat, stojí
to deset korun na hodinu. V NTK potkáte
spíše studenty VŠCHT nebo ČVUT, ale už
jsem tam potkal i studentky adiktologie.

Kde se učit a kde si
popovídat?

Pražírna
Lublaňská 50, na I.P.Pavlova u Paula půjdete dozadu do Lublaňské. Mají tam snad nejlepší kávu
v Praze, ale je to spíš na posezení a poklábosení než
na učení, dost často je tam obsazeno, rezervace na
telefonu 720 385 622. Wifina mizerná. Otevřeno
od pondělí do pátku 8:30 – 22:00, v sobotu od 10:00
do 20:00.
Cafedu studovno-kavárna
Škrétova 490/12, Praha 2, nad Muzeem u stanice tramvaje č. 11. Nonstop Cafedu Studovna, kavárna 7:30- 22.00. Je to vyhlášený podnik, studiem v Cafedu dáte jasně najevo,
jak vážně berete vzdělávací proces…

CrossCafé Kateřinská
Oblíbený studentský podnik, kde je dost
často narváno a neberou tam rezervace.
Otevírací doba: od pondělí do pátku
7.00 – 20.00. so – ne: 10.00 – 19.00, ale
pozor v létě mají zkrácenou otevírací
dobu. Když je vás více než čtyři, jsou
malé stolky dost nepohodlné.

Kavárna Sophie's Hostel –
Praha
Roh ulic Kateřinská a Melounova, /naproti děkanátu blíže
I.P.Pavlova/. Nově otevřený
podnik, příjemné posezení,
široké stoly, kvalitní wifina,
zásuvka nad každým stolem,
točené Krušovice, čaj, káva.
Obsluha nehrotí, když si tam
sníte svojí bagetu. Kavárna je
určena pro hostelové hosty,
ale většinou tam nikdo není,
otevřeno do půlnoci.

Veselá historka z NTK
Učil jsem se pilně celé dopoledne a tak mi bylo milým rozptýlením, když mne dvě hezké studentky
požádali o pomoc. Neměly registraci a tím pádem
ani heslo, takže se nemohly připojit k síti. Hned
jsem to vyřešil, u vedlejšího stolu jim naťukal své
přihlašovací údaje, aby si také mohli užít kvalitní
připojení. Pomáhat mladým dámám je velké potěšení, alespoň pro mne. Když jsem přišel ke svému
stolu, zírala na mne černá obrazovka. Všechna dopolední práce ztracena. Jak se přihlásíte jinde, ten
strašlivý systém vás automaticky odhlásí a vše smaže! No, tak jsem se k nim vrátil a přesvědčil je, že roční členství
v NTK za padesát korun na rok není tak špatná investice…
František Trantina

ROZHOVOR S
MUDr. JIŘÍM DVOŘÁČKEM
Jak probíhala Vaše cesta na místo
primáře?
Moje cesta nevedla na místo primáře. A už vůbec ne

Primář a zároveň ředitel
Psychiatrické léčebny v
Červeném Dvoře

ředitele. Vedla prostě do Červeného Dvora. Byl
jsem v léčebně na praxi během školy a to místo si
mě hned získalo, takže jsem vlastně v dalších ročnících medicíny ani o jiné alternativě neuvažoval. A
neuvažuji o ní vlastně ani teď, bohužel:) Přitom úplně první setkání s léčebnou bylo vlastně hodně depresivní – to bylo ještě na gymnáziu, byly tehdy takové povinné středoškolské praxe, aby student viděl,
jak vypadá práce a já byl v laboratoři kontrolující
vodu a zajeli jsme pro odběry i právě do léčebny a
temnost tehdejšího zařízení s mnoha nařízeními a
zákazy na cedulích a s tísnivou atmosférou mě hodně zarazila. To je ale už opravdu hodně dávno a dnes
je vše jinak.

„ Když se Jiří Dvořáček jednou ráno
probudil z nepokojných snů, shledal,
že se v posteli proměnil… „
jinde. Teď jsem mluvil o studijním oboru, ale něco

Říkáte, že o jiné alternativě než o psychiatrii bohužel ani teď neuvažujete, proč to
slůvko bohužel?

podobného si vlastně myslím o celém oboru návy-

Bohužel říkám proto, že nemám záložní plán. Nej-

strukturovaností a volností. Myslím, že zbytečně

sem vlastně připraven na nic jiného než na Červe-

moc tíhneme k určování speciálních podmínek pro

ný Dvůr. Vsadil jsem vše na jednu kartu a ta karta

kdejakou činnost… zbytečně explicitně se snažíme

si navíc někdy bere moc energie:)

popisovat, jak mají věci vypadat, a výsledkem pak

kových nemocí – aby si držel přiměřenou hranici
mezi specializovaností a univerzálností. Mezi

někdy je, že se zužuje prostor pro činnost samot-

Co si myslíte o oboru adiktologie?

nou. Celkově ale myslím, že je náš obor hodně
vepředu a že jeho úroveň ve světovém kontextu je

Těžká otázka. Samozřejmě jsem rád, že existuje dobrý vzdělávací program připravující profesionály. A
líbí se mi, že všichni, kteří se kolem tohoto oboru
pohybují, dělají věc s nadšením. Ale taky myslím, že
se o pozici oboru musí neustále pečovat. Aby měl
nikoli nejlepší pozici ve všech směrech, ale aby tu
pozici měl přiměřenou. Aby byl přiměřeně svébytný,
ale aby úplně neutekl z psychiatrie. Aby absolventi
byli dobře specializovaní, ale aby byli uplatnitelní i

velmi vysoká.

Co myslíte tím, aby byli absolventi
uplatnitelní i jinde?
Absolventi budou podle mě optimálně využitelní
ve strukturovaných terapeutických programech,
kde na nich může stát v podstatě celý strukturovaný program. A budou asi dobře připraveni i na
práci v adiktologických ambulancích. Ale nevím,
jak budou uplatnitelní jinde v medicíně. Adiktolo-

gických ambulancích. Ale nevím, jak budou uplatnitelní jinde v medicíně. Adiktologických zařízení

Jak vnímáte vztah mezi terapeutem a
pacientem, jak to řešit?

taky nebude nekonečné množství. To je ale potíž
všech specializovaných profesí. Já ostatně taky už

Asi teď myslíte milostný vztah. V tom máme u

nejsem moc uplatnitelný někde jinde.

nás jednoznačnou pozici: milostný vztah není

Chtěl byste v psychiatrických léčebnách
něco změnit?

možný. Jakmile vznikne, končí zaměstnání u nás.
Ty dvě role nejdou dohromady.

Jaké máte koníčky, jak relaxujete?
To, co změnit chci, to se snažím měnit v Červeném
léčebnám/

Předně se snažím po práci vypínat – to se hezky

nemocnicím bych ale, kdybych mohl, změnil spole-

řekne, ale hůř dělá… místo vypínání pracovních

čenské prostředí, ve kterém fungují. Léčebny jsou

témat vypnu bohužel po práci mozek vesměs celý.

ostřelovány ze všech stran, v naprosté většině lidmi,

Trochu se taky snažím hýbat. Slovo koníček zní

kteří nemají ani páru o tom, jak vlastně léčebny fun-

tak uměřeně, to asi nemám. Mám vášně. Jsou vě-

gují. Jsem si celkem jistý, že všechny léčebny se

ci, které mě baví, a jsem jimi posedlý. Teď už

snaží rozvíjet. Když budou mít dostatek času, tak se

mám vlastně jedinou posedlost – Prionidy:) A tím

pozvolna všechny rozvinou do moderní příjemné

otevíráme kapitolu, ze které nemůžu vyjít jinak

podoby. Chtěl bych taky, aby ve všech našich zaří-

než směšně. Jsem něco jako bratránek Benedikt

zeních pacient zůstal barevným člověkem a nebyl

z

redukovaný na pacienta, tedy jen na pár z celého

z Vinnetoua. Kdo nezažil, jaké to je pomalu lézt

spektra vlastností a lidských poloh vykousnutých

někde v bujném porostu bylin plném vůní a zvu-

docela uniformních aspektů. Tím se psychiatrie

ků, a nehledal, co se kde na každém milimetru

podle mě značně liší od somatické medicíny, kde

hýbe, lhostejno zda v Čechách nebo v tropické

tahle redukce asi smysluplná je. Ale kdoví.

džungli, tak to nepochopí.

Vaše léčebna hradí psychoterapeutický
výcvik i zdravotním sestrám, proč si
myslíte, že je to dobře?

Zatahujete do svých vášní i Vaši rodinu?

Dvoře.

Všem

psychiatrickým

Patnáctiletého

kapitána

nebo

Castlepool

Když mám den, snažím se do toho zatahovat úpl-

Zdravotní sestry jsou klíčovými lidmi v týmu, býva-

ně všechny kolem, ale okolí dost vzdoruje. Ani

jí v kontaktu s pacientem nejčastěji, jejich vliv na

Vy jste se vlastně nezeptala, co jsou Prionidi… a

pacienta může být ohromný. Těch důvodů pro vý-

přitom je to tak zajímavé!:)

cvik je víc – a to říkám jako mírný skeptik

Dobře, tak poslední otázka... Co jsou to
Prionidi?

k významu výcviků. Sestrám může výcvik dodat
sebevědomí pro práci, odvahu pro překročení standardních limitů ošetřovatelské práce… Je taky docela možné, že sestry jsou k práci s lidmi motivované

(SMÍCH)

jinak, než třeba budoucí psycholog nebo psychiatr...
možná více bezpečněji pro pacienta…tedy můžou
být v našem programu perspektivnějšími terapeuty… zdá se mi také, že jsou více zakotveny
v běžném lidském působení než jinak vzdělaní terapeuti, kteří se někdy stanou od reality trochu odtržení experti.

Moc děkujeme za hezký rozhovor!
Bc. Košťáková Martina
Šéfredaktorka časopisu

Heinz-Peter Röhr
Hraniční porucha osobnosti
Vznik, průběh a možnosti
jejího překonání

Jedním ze skvělých benefitů studia je
sdílení informací mezi spolužáky. Vlaďka Sobasová mi doporučila knížku o
hraniční poruše osobnosti. Na začátku
knihy je pohádka o tom, jak se narodil a
žil Janježek. Dozvíte se, jak vzniká hraniční porucha osobnosti, tak častá u našich
klientů. Jaké jim to přináší obtíže a co se dá s hraniční poruchou dělat v léčbě.
V některých kapitolách jsem se našel a několikrát si i zabulel, ale prý to u knížek
Heinz-Petera Röhra není nic výjimečného.
František Trantina

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších
objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách po- Týden mozku
řádaný Akademií věd České republiky.
(už skončil)
Jestli jste letos nestihli přijít na přednášky, třeba profesorky
Hany Papežové „Mozek, hlad a jídlo – kde končí zdraví a
začíná nemoc“, nebo přednášku profesora Richarda Rokyty „Mozek a konopí“, může si přehrát přednášky z minulých šesti ročníků na:
http://popularizace.avcr.cz/akce-pro-skoly/tyden-mozku/zaznamy-z-prednasek/
index.html
Já si z databáze přednášek oblíbil hlavně přednášku profesora Vladimíra Komárka
„Vývoj mozku a jeho poruchy“ z roku 2012, tam se od neurologa dozvíte jak vznikají deficity ve vývoji mozku vedoucí i k závislostem.
František Trantina

Soutěž!
Povídka na téma Národní protidrogová centrála slaví 25 let od svého
vzniku a k této příležitosti Česká asociace autorů denelegální drogy
tektivní a dobrodružné literatury vyhlašuje literární
soutěž o nejlepší povídku na téma nelegální drogy.
Každý z Vás může přihlásit dvě povídky o maximálním rozsahu 12 normostran. Příspěvky je třeba poslat nejpozději do 30.7.2016. Tři
nejlepší autoři budou vyhlášeni na oslavě vzniku Národní protidrogové centrály
3.11.2016 a jejich díla budou publikovány v recenzovaném čtvrtletníku pro odbornou veřejnost. Více informací naleznete na stránkách: http://www.detektivka.com/

Bc. Martina Košťáková

Skryté internetové drogové trhy
Ponořit se do hlubin internetu…
Deep web, jinak také hidden web (česky "skrytý" nebo
"hluboký" web), označuje obsah internetu, který standardní vyhledávače neindexují, resp. neobjeví. Specifickou část deep webu
tvoří dark web složený ze sítí dark nets, z nichž nejznámější je The internet and drug marsíť typu Tor. Ta je přístupná jen po instalaci příslušného softwakets
ru. Tor a další sítě dark webu mohou být využívány jak k legální, Na webu EMCDDA je od února k
tak k ilegální činnosti. Šifrovanou anonymní komunikaci na dark dispozici ke stažení zpráva The
netu využívají například novináři nebo aktivisté působící v tota- internet and drug markets. Aktulitních režimech. U nás je dark web spojen především s kriminál- ální materiál na více než 100 straní činností - šířením dětské pornografie, padělaných dokladů, nách pojednává o velmi rychle se
měnícím prostředí dark netu,
bankovek, zbraní a především pak prodejem drog.
Zakázané návykové látky byly dominant- bitcoinech a o tom, jak vůbec
ní komoditou obchodovanou na legendár- anonymní nákup a prodej ilegálním (dnes již neexistujícím) tržišti Silk ních drog na dark webu funguje a
road, které v roce 2011 založil Američan jaká je budoucnost černého trhu
Deep Web
na internetu.
Ross Ulbricht. Ten byl 2 roky poté zatčen
● ● ●
O případu Silk road a vloni odsouzen na doživotí. Navzdory
a vyšetřování jeho tomuto exemplárnímu potrestání však v
zakladatele Rosse Ulbprostředí dark netu postupně vznikly desítky dalších tržišť, kde se anonymrichta
pojednává
ně obchoduje pomocí bitcoinů.
kryptoanarchistický
Podle webu deepdotweb.com patří
snímek režiséra Alexe
v současné době mezi nejpopulárnější trWintera
Alphabay,
Dream
Market
Do hloubky webu, žiště:
Bitcoin (BTC) je nejrozšířenejší
promítaný v rámci a Valhalla. Všechny fungují podobně jako
virtuální kryptoměna, zcela nezásvětoznámý americký eBay nebo české
festivalu Jeden svět.
vislá na centrálním řízení nebo
Aukro. "Kvalitu" prodejců určují nakupu● ● ●
jakékoliv jiné autoritě. V říjnu
jící prostřednictvím hodnocení. Nabídka
2015 bylo vydáno průlomové
drog je zde poměrně široká 1, od marihua- rozhodnutí Soudního dvora EU,
ny a hašiše přes stimulanty, psychedelika až po opiáty aj. Na které říká, že BTC je osvobozen
všech výše zmíněných tržištích operuje český prodejce Czechair- od DPH. Kurz BTC je značně nelines, který nabízí především syntetické drogy. Zajímavý je fakt, stabilní,
že tento prodejce zasílá do celého světa, ovšem s výjimkou Fin- k 13. 3. 2016 se na trzích
1 BTC obchodoval za 415 USD.
ska.
Jaká je budoucnost internetových drogových trhů, zůstává otáz- Objevují se nové, „bezpečnější“
kou. Je však neoddiskutovatelné, že jejich rozvoj zpřístupnil psy- kryptoměny, např. dash či zerochotropní látky daleko širšímu okruhu lidí a že represivní orgány coin.
● ● ●
mají v tomto směru nelehký úkol, neboť bojují s nepřítelem, který je před nimi vždy o krok napřed.
________________________________
1

V sekci „drogy a chemikálie“ bylo ke dni 13. 3. 2016 na Alphabay uveřejněno
74.917 nabídek, na Dream market 16.653 nabídek a na Valhalla 5.614 nabídek.

Renata Rybáková

FILMOVÉ NÁŠLEHY
Projekt naší Filmové sekce Filmové nášlehy za sebou mají již 4 měsíce existence.
Nyní bych Vám rád shrnul, co jsme zatím udělali a co plánujeme. Nejdříve tedy
k tomu již hotovému. Úspěšně jsme provedli tři tematické vzdělávací večery pro
studenty a jeden bude uskutečněn až poté, co publikujeme tento článek.
Z uskutečněných večerů bych rád vypíchl druhé Filmové nášlehy, kdy byl na programu britský dokument Klášterní detox a po něm následovala velmi zajímavá
beseda

s

PhDr.

Josefem

Radimeckým

Ph.D.

na

téma

jeho

cesty

po ,,adiktologických“ službách v zemích Orientu. Bylo nesmírně zajímavé si poslechnout, jak v zemích Střední Asie fungují adiktologické služby, většinou financované z OSN a vznikají nové, také financované z velké části z OSN. Se souhlasem PhDr. Josefa Radimeckého Ph.D naleznete jeho prezentaci
s názvem ,,Pohádky tisíce a jedné noci aneb postřehy z rozvoje „adiktologických“
služeb v zemích Orientu“ na našich internetových stránkách, stejně tak zde naleznete zprávy ostatních, již proběhlých večerů.
Zároveň se nám povedlo, ve spolupráci a Annou Radimeckou, vytvořit databázi
zajímavých filmů s drogovou a psychologickou tématikou. Databáze je přístupná
na našich stránkách, bude průběžně aktualizována, a pokud byste měli zájem do
ní přispět, neváhejte nám napsat na email filmovenaslehy@gmail.com.

Naším největším projektem do budoucna je pokusit se natočit film se zatím pracovním názvem ,,Co kdyby…“. Ve filmu chceme vyzpovídat řadu lidí (odborníky
i laiky), na téma: co by se stalo, kdyby se v České republice legalizovala marihuana. Tento projekt je zatím ve fázi předpřípravy. Pokud se vše povede, mělo by být

hotovo na podzim tohoto roku.
Na závěr bych Vám chtěl poděkovat, že navštěvujete naše Filmové nášlehy a i
všechny další akce ČASA z.s. Zároveň bych Vás chtěl pozvat na příští večer, který se uskuteční 26. dubna. Na programu bude film Spalovač mrtvol, který sice má
netradiční téma, ale témata smrti a proměny osobnosti mají jistě místo v každém
oboru. Na večer přijal pozvání režisér Juraj Herz, s nímž bude po filmu následovat beseda. Zatím v jednání je ještě jeden host, ale není jisté, že se to podaří domluvit. Na tento večer jsou nutné emailové rezervace na filmovenaslehy@gmail.com. veškeré informace o činnosti Filmové sekce naleznete na našich
stránkách www.addictology.net
Matěj Černý, Vedoucí Filmové sekce ČASA z.s.

Nakorpolis - DŽÍT Thail
Nakladatelství JOTA

Lákavou exotiku Indie s příběhem o drogách. To je hlavní gro nabídky Narkopolisu. Kniha je také zajímavá tím, že provádí třemi desetiletími. Na počátku se ocitáme v opiovém
doupěti, ale postupem času se děj přesouvá do Dilí i různých koutů země. Zdaleka nereaguje jen na problém užívání návykových látek v Indii, a díky pestrému zastoupení postav
může pojmout více – neúspěšného básníka, čínského imigranta, malíře ač velmi úspěšného, odmítajícího chválu. Okrajově zmiňuje témata politická i filozofická. Proto si dovoluji
říct, že každý si nakonec najde svého oblíbence i svého záporného hrdinu. Jde o silně
realistické dílo, které se nesnaží realitu zkrášlovat ani píď. Thail dokonale zakomponoval
zvyky a dějiny Indie do příběhu, takže si po přečtení můžete připadat ještě trochu chytřejší jak v oblasti omamných látek a jejich situace, tak v dějinných souvislostech.
Pokud po knize sáhnete, nenechte se odradit trochu pomalejším rozjezdem děje. Ona Vám
to oplatí.
Zařazení: Indie, exotika, opium, realismus, filozofie

Třetí poločas – Kluun
Nakladatelství:

JOTA

Mladý pár těsně po třicítce žije v Amsterdamské luxusní čtvrti, oba podnikají, mají vlastní
úspěšné firmy zaměřené na marketing a před rokem se jim narodila dcerka Luna. Jednoho
dne se ale Carmen něco nezdá a pro jistotu se vydává k lékaři, je ale uklidněna, že se o nic
nejedná. Toto prvopočáteční podezření je hned zapomenuto a samozřejmě jsou oba šťastní, že se nic neděje. Hrozivá diagnóza rakoviny prsu se potvrdí až po několika měsících,
kdy už je rozsáhlá. Carmen nastupuje na kolotoč chemoterapií, Stijn se vrhá do nočního
života a náruči jiných žen. Zatím co Carmen má pocit, že Stijn si nepřipouští tíhu a závažnost dění, on utíká od problémů do náruče mladší Roose. Postupně se odcizují, protože
jejich světy se liší. Spojuje je ale jejich dcera. Když už se zdá, že rozvod je nevyhnutelný,
Carmen se dozvídá, že umírá. Najde Stijn odvahu doprovodit svou ženu na konec života?
O rakovině toho byla napsána spousta, ale tuto knihu bych doporučila, protože je napsána
z pohledu partnera, který bere nemoc své ženy jako trest pro sebe. Je zajímavé hledět na
sebelítost Stijna v době, kdy jeho žena bojuje o život. Autor podává těžkou nemoc, chemoterapii, beznaděj, odloučení, bolest a umírá tak nějak s lehkostí a ba dokonce i důvtipem. Snad jediné, co lze zkritizovat je příliš idealitiscký konec…. Ale i to se stává.
Zařazení: Bio- psycho sociální model, rakovina, umírání, eutanazie, Holandsko

Martina Váhalová

1) Záchytná stanice U Apolináře,
první zdravotnické zařízení
na světě tohoto druhu, byla
otevřena dne:
 15. května 1951
 31. prosince 1961
 1. ledna 1962
 28. února 1948

TEST

„docent Jaroslav Skála“
2) Zkoušku z anatomie vykonal docent
Jaroslav Skála:





3) Zkratka socioterapeutického
klubu pro abstinující alkoholiky
KLUS znamenala:

v předtermínu za 1
byl od ní osvobozen
na druhý pokus
na třetí pokus






4) Po promoci se Jaroslav Skála
hlásil na:



Interní kliniku u profesora Hynka
Ústav tělovýchovného lékařství
u profesora Krále
 Gynekologicko-porodnickou kliniku
v Apolinářské ulici
 Psychiatrickou kliniku u profesora
Myslivečka

Klub u Skály
Klub usilující o střízlivost
Klidní a úspěšní
Klinika usnadní střízlivost

5) Mezi MAXIMY, hesla, kterými
se docent Skála řídil, patří:





Neboj se jim naložit
Ber a dávej
Kdo chce, ten taky může
Nebát se a neubližovat

6 ) Stanislav Kotulán byl:


První pacient na kterém se zkoušely U Apolináře blinkačky
 Předseda
socioterapeutického
klubu KLUS po dobu 25 let
 Známý moravský
léčitel
závislostí
 Předseda pražského abstinenčního klubu „Do dna!“

Správné odpovědi:

7) Nejčastější profese nedobrovolných
návštěvníků záchytky U Apolináře
byla:





instalatér
kominík
herec
učitel
František Trantina, tajemník ČASA
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