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SUCHÝ ÚNOR
Muž, který drží Suchý únor či jiný měsíc v roce bez alkoholu, už
po osmnácté v řadě. Pravděpodobně bude v tomto směru rekordmanem. S panem Jiřím Bejčkem Stehlíčkem, degustátorem První pivní
extraligy a zakládajícím členem Aliance P. I. V. jsme se sešli v jeho
restauraci První pivní tramway na Spořilově na konečné linek
jedenáct a čtrnáct.

Pane Jiří, jak vás napadlo nepít jeden měsíc v roce alkohol?
V březnu 1997 jsem otevřel hospodu První pivní tramway a samou radostí jsem začal popíjet alkohol,
měl jsem hodně kamarádů. Od samého začátku jsem dělal tejden a tejden měl volno. V hospodě popíjel
se štamgastama, ve volném týdnu jezdil do jiných hospod pít s kamarády.
Takhle jsem to táhl asi rok a půl a zjistil, že to asi nebude to nejlepší. Do hospody mi chodil doktor, taky
normální alkoholik jako já. Mě se už nelíbilo co dělám a ptal jsem se ho, jestli na to nemá nějakej
recept, co s tím dělat. On mi řekl o nějaké metodě, jeden den v týdnu, jeden týden v měsíci a jeden měsíc
v roce že bych neměl pít, že se to tělo začne srovnávat. No jeden den v týdnu nepít se mi často podaří,
jeden týden v měsíci je úplnej nesmysl, to moji kamarádi nevěděli, kdy to vlastně je a já s tím byl strašně
votravnej. To jsem zrušil úplně, ale ten měsíc v roce se mi líbil. Teď ten měsíc nahlásím dopředu a
šmytec!
Ale letos nepijete v lednu, proč?
Ten únor mě trochu naštval, už se z toho před dvěma až třema rokama stala komerce - Suchej únor.
V únoru už mi začínají pivní akce, mám nějaké degustace, předávání cen, a tak jsem si letos zvolil leden
jako měsíc abstinence od alkoholu.
Co se děje, když nepijete?
Dřívávejc, tak před těmi deseti lety, mi to trvalo tejden a bylo mi dobře, teď je to deset dní. Že je ti
dobře, poznáš, že jsi plnej síly, plnej energie, spíš čtyři pět hodin a probudíš se vyspalej, tělo v noci
nepracuje. Když seš vožralej, tak odbouráváš alkohol, spíš šest osm hodin a probudíš se jak zmlácenej.
Tělo celou noc pracovalo, místo aby odpočívalo. Když nepiješ, myslí ti to, můžeš jet kdykoliv autem. Mám
radost, že za tu dobu už mě následovalo deset nebo patnáct lidí, jsem jim motivačním příkladem.
Můžete nám o někom říci?
Jeden můj kamarád, majitel vyhlášené restaurace na Žižkově, se vsadil, že bude abstinovat půl roku,
takže půl roku nechlastal. Říkal mi, že po těch čtrnácti dnech mu bylo tak strašně dobře. Během čtyř
měsíců zhubnul dvanáct kilo, vstával v šest hodin, chodil běhat a na tenis, vodil děti do školky a
ze školky a byl plnej energie a děsně akční. Říkal, že mu bylo skvěle, a nebejt těch blbců u něj v putyce,
co mu začali stříhat metr, tak se na to pití úplně vyprdnul. Ale nějaký měsíce bez pití alkoholu dál
pravidelně dává.
Není těžké nepít alkohol, když pracujete v hospodě a stojíte u výčepu?
Nepít měsíc alkohol pro mě není těžký, prostě si to v tom mozku přehodím. U výčepu stojí jeden z mých
žáků, František, letos drží suchej leden, takže já dávám lidem šanci, né že je jen nabádám k alkoholismu.
Co pijete místo piva a kořalek?
Místo piva a destilátů piju vodu s citrónovu šťávou, limonády ne, ty jsou strašně přeslazený. Vymačkám
si kilo a půl citrónů, dám do lednice a míchám to s vodou nebo se sodovkou.
A jak se na měsíční abstinenci hostů dívá pan Jiří jako hostinský z hlediska tržeb?
Oni to zase během těch jedenácti měsíců doženou.
Děkujeme za rozhovor
ČASA se podílí na akci Suchý únor pořádané Ligou otevřených mužů,
sledujte naše stránky na Facebooku.

Bc. Martina Košťáková a František Trantina

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. LF UK
V sobotu 7. ledna se po plese mediků uskutečnil Den otevřených dveří 1. LF UK. Přes
čtyřicet zájemců o studium adiktologie se sešlo v Ústavu vědeckých informací, kde je
Bc. Tomáš Jandač, Bc. Vlaďka Sobasová, Anna Vondrová a Mgr. et Mgr. Amalie
Pavlovská seznámili se studijním oborem a podmínkami pro přijetí. Vzhledem k tomu,
že jsou pouze písemné přijímací zkoušky z biologie a základů adiktologie,
odpadla celá řada dotazů na potvrzení o praxi, písemné práci a ústních zkouškách.
Předsedkyně ČASA Anna Vondrová pozvala přítomné na akce naší studentské asociace. V krátkém adi kvízu
(který

si

vyzkoušet

můžete
na

také

poslední

straně ČASÁku) se zájemci
nevíce divili počtu rozdaných injekčních setů.

František Trantina

Činnosti ČASA
za akademický rok 2015/2016
V KOSTCE

Adibesedy:


Pavlem Gregorem na téma „Exuser v adiktologických službách“



Mgr. Martinem Charvátem na téma „Filosofická reflexe problematiky
alkoholismu“



Markem Holubem na téma „Arteterapie v léčbě závislostí“



Janem Jílkem na téma „Spoluzávislí“



doc. Václavem Mikotou na téma „Závislost z pohledu psychoanalýzy“



MUDr. Stanislavem Kudrlem na téma „Holotropní dýchání v léčbě
závislostí“

Další akce pořádané ČASA:


Arteterapeutický workshop výstava a aukce



Oslava 10. výročí oboru adiktologie, 15. let časopisu
a 0 let ČASA



Oslava 70. narozenin doc. Kamila Kaliny



Setkání s Magdalénou o.p.s.



Propagace oboru adiktologie na středních školách

Filmové nášlehy:


Trainspotting s hostem MUDr. Jakubem Minaříkem



Klášterní Detox s hostem PhDr. Josefem Radimeckým



Kafe a cigára s hostem prof. MUDr. Evou Králíkovou



Mravenci nesou smrt s hostem Mgr. Romanem Gabrhelíkem, Ph.D.



Spalovač mrtvol s hostem Jurajem Herzem, režisérem tohoto filmu

Konference:


PPRCH 2015 – prezentace spolku a bakalářské práce



Cena adiktologie 2015 – prezentace spolku



AT konference 2016 – prezentace bakalářské práce



ECMH 2016 – prezentace spolku + pomoc s organizací

S kým jsme navázali spolupráci:


KAD



CZEPS



1. LF UK



PsyHub



ČAA



RIAPS Trutnov



ČASP



Magdaléna o.p.s.



SMČ



IREFREA



NMS

Zúčastnili jsme se těchto akcí:


Suchý únor 2016 – zapojení
+ podpora



Gaudeamus



Muzejní noc

Jedinečné počiny:


cesta do Portugalska a účast na konferenci International Forum on Healthy
Nightlife 2015 – prezentace spolku



Preventivní adiktologická přednáška pro studenty právnické fakulty v Praze

Fušujeme společně i do mnohých dalších věcí, například Erasmus oboru adiktologie,
pilování Wikiskript, vedení dialogů s fakultou, zprostředkování příležitostí pro
studenty a další. Některé věci se daří méně, jiné více, ale společně je možné tvořit
smysluplné věci. Děkujeme Vám, studentům adiktologie, kteří tvoříte :-)

Zde bych ráda ocitovala novoroční přání od Pepy Urbance, předsedy SMČ:
Milí adiktologové, díky moc za to, že jsem vás mohl poznat. Jste úžasní lidé a nepolevujte
v tom, co děláte, má to smysl.
I my moc děkujeme za veškerou pomoc, inspiraci a spolupráci!
Předsedkyně ČASA
Anna Vondrová

Rozhovor
s MUDr. Karlem
Nešporem, CSc.

Doktor Karel Nešpor se narodil v roce 1952. Vystudoval medicínu, složil atestaci z psychiatrie a následně
z oboru léčby návykových nemocí. Napsal více jak 30 knih nejenom o závislosti a józe, kterou se celý život
zabývá. Dlouhá léta pracoval na oddělení léčby závislostí v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde byl až
do konce roku 2016 primářem. Letos dostal Cenu Adiktologie za celoživotní dílo a celoživotní propagaci
střízlivosti. Od studentského spolku dostal kytici uvázanou z čerstvé zeleniny.

Pane primáři, víme, že jste léčbě závislostí zasvětil podstatnou část svého života, z čeho pociťujete
největší uspokojení?
Zmíním zde tři věci:
1) Postupně se nám podařilo zpracovat pro svépomocné materiály pro nejrůznější návykové nemoci.
Na mém webu se najdou texty určené závislým na alkoholu, na drogách, patologickým hráčům, lidem,
kteří to přehánějí s nakupováním (shopping addiction) i s dalšími návykovými problémy.
2) Bažení, stres a silné rizikové emoce se dají zvládat stejnými nebo podobnými způsoby. Na této jednoduché skutečnosti je založena moje kniha „Sebeovládání“.
3) Rád potkávám na doléčování abstinující přátele, kteří se u nás léčili a jsou fit. To ale není můj úspěch,
ale jejich.
Kdo vás nejvíce profesně ovlivnil, od koho jste se nejvíce naučil a co to konkrétně bylo?
Předně to byli rodiče a učitelé. Svoji výchovu a vzdělávání jsem jim vždy neusnadňoval.
Je třeba poděkovat i za setkání s jógou a později také čínskými cvičeními. Dost možná, díky nim, jsem
vydržel svoji práci dělat více než 36 let.
Mnozí z mých učitelů byli výborní odborníci a výrazné osobnosti. Vzpomínám zejména na docenta Skálu.
Za tím jsem přišel jako mladý lékař a nabídl mu, že jeho závislé vyléčím jógou. Objektivně vzato to byl
neomalenost. Ke cti pana docenta patří to, že mě nevyhodil. Docenta Skálu jsem pak potkával mnoho let
a mohl jsem obdivovat jeho tvořivost a energii.
Panu Dr. Kubičkovi z tehdejšího Výzkumného ústavu psychiatrického jsem v době svých začátků přinesl
svoje data. Pan doktor se mi nejdříve vysmál, a pak mi je pomohl zpracovat. Spolupráce s ním a zejména
s jeho nástupcem Dr. Csémym mi přinesla mnoho užitečného.
Jsem také zavázán kolegům v zahraničí. S většinou z nich jsem se osobně nesetkával, ale mohl jsem čerpat
z jejich zkušeností. Na půdě Bohnic musím vzpomenout na paní prim. Fanfulovou. Byla to laskavá nadřízená s širokým rozhledem a dávala mi potřebný prostor. Za mnohé vděčím svým kolegům a spolupracovníkům.
Především děkuji lidem, kteří se u nás léčili pro návykovou nemoc. Někteří z nich k nám i po letech
abstinence chodí na doléčování nebo se podílejí na práci Anonymních alkoholiků a Anonymních gamblerů.
Tito dlouhodobě abstinující přátelé přinášejí do léčby nové podněty a zkušenosti a motivují ostatní.
Foto: Mgr. Jaroslav Šejvl

Máte pro některou skupinu závislých slabost? Pracuje se vám s nějakým typem závislosti snadněji?
Někdy říkám s nadsázkou, že typický závislý na alkoholu nebo drogách bývá schopen vnímat něco z léčby
až po měsíci abstinence. U patologických hráčů je situace snazší. Nejraději s nimi pracuji v terapeutické
skupině, bývají tam mnohem otevřenější než při individuální terapii.
Měnili se nějak v průběhu vaší dlouholeté praxe pacienti nastupující do ústavní léčby?
Po listopadu 1989 přibylo lidí závislých na drogách a hlavně patologických hráčů. S případy deliria
tremens jsme se dříve setkávali u lidí nad čtyřicet let, dnes k nám běžně přivážejí i ty, kterým je hodně
pod třicet. Relativně nový problém představují závislí bezdomovci. Jejich zdravotní stav bývá neutěšený.
Mimochodem víte, jaký je rozdíl mezi deliriem tremens po kvalitním alkoholu a deliriem po tom obyčejném? Delirium po kvalitním alkoholu je o hodně dražší.
Co je podle vás nejúčinnější prevencí pro děti a dospívající mládež?
V této oblasti existuje rozsáhlý výzkumný materiál. To, co zde uvedu, tedy nejsou mé soukromé názory.
 Snižování dostupnosti, např. důrazně prosazovaná věková omezení pro prodej alkoholu a jeho vysoká
cena.
 Omezení počtu míst, kde se alkohol a drogy prodávají nebo kde se provozuje hazard.
 Omezení nebo zákaz reklamy alkoholu, drog a hazardu.
 Prevence v rodině: Dostatek času na dítě, vřelost, ale zároveň jasná a důrazně prosazovaná pravidla.
Nedovolit doma nezletilým pít alkohol.
 Včasná pomoc a krátká intervence pro počínající problémy v různých prostředích.
 Interaktivní, systematické a dlouhodobé programy ve školách zahrnující nácvik sociálních dovedností.
Jaké podle vás byly největší objevy v léčbě závislostí?
K tomu nejdůležitějšímu při léčení návykových nemocí došlo v druhé polovině 30. let 20. století na severu
USA. Byl to vznik Anonymních alkoholiků. Anonymní alkoholici přispěli k demokratizaci medicíny,
přinesli důležité podněty pro psychoterapii návykových nemocí a podnítili vznik dalších svépomocných
organizací. Druhým mezníkem byl objev toho, jak se mění motivace k překonávání závislosti a jak motivaci ovlivňovat. K tomu došlo v 80. a 90. letech 20. století.
Anonymní alkoholici mají mnoho sloganů, můžete nám říci, které považujete za nejlepší?
„Střízlivost je jednoduchá cesta pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc.“ K tomu bych přidal
ještě rčení, které pochází od jedné české abstinentky: „Problémy mám i za střízliva. Ale jsou to luxusní
problémy!“
Které vlastnosti osob pomáhajícím závislým jsou důležité?
V poslední době se zabývám zdravými emocemi, v roce 2017 vyjde na toto téma moje kniha „Jak být
milejší“. Laskavost, pohoda a vlídné pochopení se hodí ve vztazích i při terapii. Dobrý terapeut také vnímá
pozitivní možnosti toho, jemuž pomáhá. Měl by mu pomoci nacházet to lepší, co je v každém z nás.
Co byste poradil a popřál studentům adiktologie?
Skvělou, úžasnou a vzrušující střízlivost vám i vašim budoucím klientům. Co jiného jste ode mě mohli
čekat? :-)

František Trantina

text rekčně upraven

Pozvánka na besedu
ČASA pořádá další besedu v pondělí 27. února 2017 od 17:00. Hostem
bude Mgr. Martin Šefránek, PhD., autor monografie Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí, který
v současné době pracuje ve Velké Británii.
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ADI pivo bude!
Neformální setkání

studentů adiktologie organizuje

Janka Čtveráčková. Alko či nealko,

adi či neadi, dovoleno je vše. Sledujte
náš web, ADI pivo bude v březnu
po Suchém únoru.

Pozvánka na týden mozku
Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech
a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách. Letos se uskuteční
v budově Akademie věd ČR naproti Národnímu divadlu ve dnech
13. - 17. 3. 2017. Záznamy přednášek z minulých let najdete na:
http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/akce-pro-verejnost/tyden-mozku/zaznamy.html
http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/akce-pro-verejnost/tyden-mozku/zaznamyprednasek-etm-2012/index.html

LEKTOR PRIMÁRNÍ PREVENCE
„Pracuju jako lektor primární prevence“, řekl jsem jí. Ona odpověděla: „Nechci se Tě dotknout, ale podle
mě prevence, jak to říct slušně, moc nefunguje...“. Od té doby jsme už žádné další rande neměli.
Preventisté rizikového chování nemají jednoduchý život. Ruku na srdce – adiktologie je obor
na okraji zájmu. Pokud se zeptáte studentů psychologie, minimum z nich si chce vybrat jako
primární adiktologickou klientelu. Pokud se zeptáte mediků, zřejmě nebude mnoho těch, kteří
s nadšením prohlásí, že se chystají na atestaci z psychiatrie s cílem zabývat se závislostmi. Když
si prohlédneme šíři adiktologických oborů, není jich mnoho, které by byly opovrhovanější než
primární prevence. Nechci zde pátrat po tom, proč tomu tak je, ale chci vám poodhalit svůj pohled,
proč si myslím, že je to škoda.
Práce s dětským a adolescentním klientem vás procvičí. Nedávno jsem četl práci prof. Vybírala,
ve které představuje své názory a tipy, jak se stát „dobrým“ psychoterapeutem. V jedné kapitole se
rozepisuje o tom, že není nad to sbírat zkušenosti v počátku mezi mladistvou klientelou. A že si jí
v primární prevenci užijete! Jako lektor dirigujete rovnou 30-ti hlavou skupinu takových výrostků
a dovednosti a schopnosti se vám jen pohrnou. V adiktologii se často říká, že je dobré začít od píky
a během studia pokukovat po oborech harm reduction. To je jistě pravda, ale já nabízím alternativu
pro kolegy, jejichž duše nejsou ještě natolik temné a černé, jako je tomu u teréňáků a káčkařů.
Práce s kantory vás připraví na těžkou klientelu. V primárkovském terénu se nám často stává,
že nejvrzavějším článkem soukolí třídy je učitel. Nepopírám, že to je náročné povolání, kde jsou
zaměstnanci drceni z mnoha stran, ale to není omluva pro to, aby učitelské těžkosti odnášeli
žáčci. Nezřídka pachatel a osnovátor školní šikany sedí za katedrou.
Práce v primárce vás může naučit terapeutickým technikám. Mimo lektorování pracuji jako
terapeut v terapeutické komunitě a musím se přiznat, že spoustu aktivit, technik a her, které používáme při práci s dětmi, přenáším i do své praxe v komunitě. Dovednosti spojené s lektorováním se
také skvěle hodí do psychoterapeutického výcviku, kde můžete sbírat body díky tomu, že připravíte
nějakou činnost pro své kolegy. I samotné přijetí do výcviku bude snazší díky tomu, že už pracujete
s kolektivem.
Práce v primárce vás naučí jednat s kolektivem. Pokud jsme u srovnání s adiktologickými
odvětvími - v harm reduction, kde se často jedná o práci individuální, v primární prevenci budete
pracovat se skupinou jedinců. (Společným jmenovatelem s k-centry a terénem je to, že obě
klientely udrží podobně dlouhou dobu vámi požadovaný úkol v mysli.) Díky práci se skupinou se
naučíte bojovat se studem, naučíte se mluvit před mnoha lidmi, naučíte se více ovládat.
Práce v primárce vás udržuje mladými. Nechci tvrdit, že se díky zaměstnání v primární prevenci
zastaví čas, ale rozhodně udržujete krok s dobou. Víte, co letí mezi mladými a ještě mladšími, víte,
jakým jazykem mluví, a obecně jim o trochu více rozumíte. Zároveň lektoři prevence jsou často
veselí a družní lidé, takže je o zábavu postaráno ve všech smyslech toho slova.
Práce v primárce je hodně. Lektoři jsou poměrně nedostatkovým zbožím, proto se vám může
klidně stát, že po přečtení tohoto článku zatoužíte po práci v primárce, a nebude dlouho trvat
a skutečně nějaké volné místo pro vás seženete. Peníze také nejsou špatné a jako přivýdělek je to
rozhodně fajn.
Cílem článku nebylo změnit vaše vnímání primární prevence od základu, ale chtěl jsem alespoň
narušit a priori odmítavé postoje k tomuto oboru. Samozřejmě, že nejlepší by bylo, kdyby se podařilo podnítit vaši zvědavost a přišli byste se podívat do primárky na stáž.

Bc. Tomáš Jandáč

MIKULÁŠ V APOLINÁŘI
Pátého prosince navštívila mužské i ženské oddělení léčby závislostí v Apolináři mikulášská výprava.
Mikuláš a anděl lákal pacienty do nebe. Anděl utvrdil všechny, že každý z pacientů má svého strážného anděla, který na ně dává neustále pozor. Čert naopak trochu strašil peklem a četl z pekelné
knihy hříchů. Pro pacienty měla nadpřirozená trojice připravená přáníčka, kam mohl každý napsat
jakékoli přání a poslat ho do nebe či do pekla. Na každém oddělení zazpívali pacienti vánoční píseň
a za odměnu dostali perník a pomeranč. Na ženském oddělení si mohl Mikuláš, čert i anděl vybrat
dárek, který pacientky samy vytvořily. Návštěva potěšila nejen pacienty, ale i personál a doufáme, že
tato návštěva bude příští rok zopakována :-)

MUŽSKÉ ODDĚLENÍ
P

Přeji si, aby má duše byla uvolněna ze spárů ďábla a nebyla vystavená zrádnému pokušení.

N

Chci změnit svůj život. Především změnit sám sebe. Bez alkoholu celý život.

N
N

Můj milý anděli strážný, už dlouho jsi nade mnou držel ochrannou ruku, teď bych to měl zvládnout
sám, ale podporu budu stále potřebovat. Dík za všechno!
Chtěl bych chodit celý příští rok střízlivý po světě a samozřejmě práci

N

Přeju si už nikdy nepít a kamarádku vodku pošlu do P…ekla

ŽENSKÉ ODDĚLENÍ
P

Přeji si hlavně abstinovat a duševní zdraví.

N

Chtěla bych zdraví, štěstí a pevnou vůli. Ještě bych si přála dobrou práci. Díky

N

Přála bych si, aby má rodina byla zdravá. A já trvala a důsledně abstinovala.

N

Zahnat všechny špatné myšlenky, hříšné myšlenky a dostat ještě jednu šanci na život. Život bez
alkoholu. A být dobrá máma, dcera, žena…člověk. Děkuji
Posílám přáníčko do nebíčka, abych byla prima babička, ať mi v tom pomáhá andělíček.

N

Bc. Martina Košťáková, Foto: MUDr. Petr Popov MHA

Závislosti navzdory – dojem adiktologa
Divadelní představení
Režisér: Dodo Gombár

Zasedly jsme s Lenkou v sále Švandova divadla a nemohly jsme si pomoci od lehké úzkosti,
že představení bude plné přehrávaných opilců a nepravd nebo alespoň nepřesností. O hodinu a půl
později jsme odcházely v úžasu, vlastně i dojaté a plné dojmů. To, že „lajk“, tedy člověk, který se
léčbou závislostí nezabývá a sám jí (asi!) nezažil, dokáže ztvárnit téma závislosti takto komplexním
způsobem, nám zkrátka nešlo do hlavy. Opilci rozhodně nebyli přehraní, naopak velmi důvěryhodní, hospodský, bývalý vrcholový sportovec, farář, traumatizovaná žena, mladík na pervitinu, různé
osudy, svépomocná skupina i léčebna, téma metanolové aféry. Žádný růžový konec, ale ani nijak
černý. Vlastně naprosto realistický. Dovolím si říct, pokud byste chtěli někoho seznámit s tímto
tématem, říct mu, čím se vlastně zabýváte a komu pomáháte, kupte mu lístek na toto představení.
Herecky se člověk rozhodně nabaží a nechybí ani humor tomuto nelehkému tématu. Byť recenze
nejsou příliš plné chvály, u adiktologa, alespoň tedy mě a Lenky, boduje toto představení na plné
čáře. Člověk sám někdy nenachází slova pro popis své práce nebo cílové skupiny, se kterou pracuje
– toto představení to dokonale zvládlo. Jediné, co nám zůstalo v hlavě a co nám chybí, je vědět, jak
vlastně představení vnímají lidé mimo obor…

Zde upoutávka z webu Švandova divadla:
V České republice je na alkoholu závislých kolem 700 000 lidí. Průměrný věk prvního požití alkoholu je
11 let, ale dle statistik nejsou výjimkou případy, kdy alkohol požilo již osmileté dítě. Protialkoholní
léčebny jsou plné. Kde je hranice mezi ještě přípustnou konzumací a kde už závislost začne ničit nejen
samotného poživatele, ale i jeho rodinu? Kdy se z drogy, jež slibovala uvolnění, radost a větší sebevědomí stane černá propast, z níž se málokdo vyhrabe ven?
Tragikomedie o boji s alkoholem na všech frontách. Osoby závislé, osoby konzumující, osoby abstinující. Nespočet příběhů, které se v mnohém podobají. A je jedno, zda pije hospodský, učitel, farář, úřednice nebo filmový režisér. Někdo chce utéct před světem, jiný před alkoholem, každý před sebou samým.
Z reality do deliria a z deliria do reality – těžko už říct, co je horší a kde končí stav slučitelný se životem.
A vždy se najde někdo, kdo na té závislosti může pořádně vydělat, stačí jen trochu přivřít oči. A tak
se dál pije „na zdraví“, jen na to možná pár lidí „zařve“.

Další představení je na programu v úterý 28. února.
Anna Vondrová

TEST

1) Pěstování konopí (Cannabis
sativa) do pěti kusů rostlin
s obsahem THC vyšším
než 0,3% je:
a) beztrestné
b) přestupek
c) trestný čin

2) Počet smrtelných předávkování
nelegálními drogami a těkavými látkami byl v roce 2015:
a) 44 případů úmrtí
b) 342 případů úmrtí
3) Počet smrtelných
c) 16 případů úmrtí
předávkování alkoholem
byl v roce 2015:
a) 44 případů úmrtí
b) 342 případů úmrtí
c) 16 případů úmrtí
4) Pokud někomu daruji jednu
cigaretu marihuany:
a) je to beztrestné
b) je to přestupek
c) je to trestný čin
d) je to trestný čin, pokud jde
o osobu mladší osmnácti let

6) Naměření nižších hodnot než
0,24 promile alkoholu:
a) není považováno
za dostatečný důkaz, že
je řidič ovlivněn alkoholem
b) je přestupek
c) je přestupek, který může policie řešit domluvou

5) Počet vydaných injekčních
setů pro uživatele
návykových látek byl
v ČR v roce 2015:
a) 6 400 000 kusů
b) 640 000 kusů
c) 64 000 kusů

7) Kouření e-cigaret je
v uzavřených veřejných
prostorech:
a) beztrestné
b) přestupek
c) trestný čin

1)B 2)A 3)B 4)C,D 5)A 6)A 7)B
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