NEDEJ DROGÁM ŠANCI !!!
PŘEČTI SI – POSUĎ RIZIKO – ROZHODNI SE!
Drogy to nejsou jenom závislosti, návyky, zdravotní problémy nebo dokonce psychická
onemocnění, ale to jsou často velice obtížné situace, které se nedají snadně předvídat,
ale můžou rozhodně Tobě a Tvým nejbližším pořádně komplikovat život.
Může být situace, že kolegové budou chtít Tě přemluvit aby sníst nebo vypít neznámou
látku, tabletku nebo prostředek ... NEDEJ SE PŘEMLUVIT !!!
Nevěř jim, že je to dobré, potřebné, milé … TO JE HLOUPOST !!!
Nevěř, že všichni tak říkají … TO NENÍ PRAVDA !!!
Jedinou zárukou jak se vyhnout závislosti je nezkoušet žádné podezřelé látky.
Drogy jsou mnohem nebezpečnější pro děti a mládež,
protože rychleji fyzicky vyvolávají návyk.

DROGY A ŠKOLA
Již ve školce máme svá přání, která očekáváme od života. Jeden chce zůstat doktorem, druhý hasičem, třetí
zdravotní sestrou. Každý však má podobné úsilí a snahu: chtělby rozhodně ukončit školu, nejlépe také
vysokou, mít dobré zaměstnání, hodně peněz, aby si mohl založit vysnělou rodinu.
Škola v životě každého člověka – to je opravdu hodně let výuky. Jedni si s ní poradí snadněji, jiným to jde
trochu hůře. Od mnoha faktorů závisí, zda škola je zdrojem satisfakce, spokojenosti a cestou
k získání úspěchů, nebo zda je zdrojem frustrace, zklamání a znechucení. Nátlak ze strany rodičů
a učitelů požadujících jak nejlepší výsledky ne vždy jsou v souladu s možnostmi. Je známo, že porážky
znechucují, proto někteří hledají východisko v drogách.
Vzdávající a rezignující osoby
Ve škole Ti to jde čím dál hůř, kamarádi nás nerozumějí, svět je zoufalý, proto saháš po drogy.
Čím více bereš, tím máš větší problémy – a jestliže problémy neustále narůstají, bereš ještě víc a kolo se
uzavírá.
Ambiciózní, ctižádostivé a snaživé osoby
Žijí v neustálém strachu před neúspěchem. Slyšeli, že amfetamin (pervitin) může být nebezpečný, ale prý
pomáhá ve výuce. Jsou tedy připraveni na každé riziko, hlavně aby se jim jenom náhodou nepodařilo prohrát
v „krysím závodu“. Není však nic zadarmo – to co mělo původně pomáhat, rychle se stává zdrojem velkých
problémů.

Nepřehlédni svá přání!

DROGY A RODINA
V období dorůstání často si myslíš: já to mám ale rodinu!
• nikdo mě doma nerozumí;
• rodiče jenom po mě něco požadují, kontrolují mě a i tak neustále jsou nespokojeni;
• jednají se mnou jako s dítětem, nechápou moje potřeby;
• pořád se hádají, zajímá je jenom práce a peníze;
• vůbec je velice obtížné se s nimi dohovořit.
Pravděpodobně každý chtěl by mít rodinu, ve které se všichni mají rádi a rozumějí si. Stávají se však
situace, že dokonce i v té nejlepší rodině dochází k zádrhelům, zápletkám a konfliktům, obzvlášť v období
dorůstání. Jestliže se k tomu dodatečně připletou drogy, tak to se začíná opravdová domácí válka.
Nejčastěji všichni o všechno začínají mít domýšlivé pretenze. Otec vyčítá matce (a obráceně), že špatně
vychovali děti, že moc jim dovolovali, trápí se, nechápou proč a cítí se bezradně. Ty máš pocit viny, že jsi
zklamal rodiče, ale občas pociťuješ, že velice obtížně můžeš rezignovat z drog. Začíná se opravdu bludné
kolo: kontroly a tresty často způsobují to, že se začínáš ještě více pobuřovat – a to způsobuje ještě větší
tresty..., tedy hotové domácí peklo. Aby bylo možné se dohodnout, je nutná dobrá vůle obou stran.
Zda se povede odvrátit a zažehnat vzniký konflikt, závisí to ve velké míře na tom, zda se povede vyřešit
drogovou otázku. To je opravdu velký problém pro celou rodinu. Obtížné je dorůstat a také obtížné je býti
rodiči dorůstajícího dítěte.

Myslíš, že Ty budeš ideálním otcem nebo matkou?

DROGY A ZÁBAVA
Lidský organizmus má taková kontrolní zařízení, která signalizují, když něco není v pořádku. Všeobecně
víme, co máme udělat, když je nám teplo, zima, nebo když se objevuje únava a vyčerpání. Drogy vypínají
tato zařízení a tehdy máme klam pocitu dodatečné energie a větší výkonnosti, co dovoluje býti několik hodin
v pohybu. Však nic neexistuje zadarmo – můžeš to dokonce přeplatit životem.
Během vyčerpávajícího tance, kdy jsi právě pod vlivem drog, v teplých a parných diskotékách lehce může
dojít kodvodnění a přehřátí lidského organizmu, co může být příčinou termického úrazu//úžehu.
Po požití extáze může dojít k těžkým komplikacím, jako jsou např. sdreční selkání, tremory, chvění,
křeče, třesavka, komplikace s vědomím, které můžou způsobit smrt.
Spojování drog s alkoholem, to je obzvlášť nebezpečná smíšenina (mix směsí). Nikdy není jisté, co se
může stát – cévní mozková příhoda, cirkulační kolaps nebo dočasné omdlení.
Po požití LSD může se objevit tzv. „flashback”, tedy neočekávaný návrat působení drog, nehledíc na to,
že uplynulo už hodně dnů nebo měsíců od posledního požití. Zrakové nebo sluchové halucinace můžou
Tě dopadnout v nejméně očekávané chvíli, např. v průběhu vyučování ve škole.

Nikdy není známo, co obsahují drogy. Než se k Tobě dostanou, putují řadou
anonymních osob, kteří do nich dosypují, co mají pod rukou.

DROGY A SEX
Pod vlivem drog se zvyšuje riziko případných sexuálních styků. Tehdy se nemyslí na zabezpečení, na
zdravotní důsledky, psychické úrazy, ani na to, že se můžeš předčasně stát matkou nebo otcem.
NECHTĚNÉ TĚHOTENSTVÍ
Drogy způsobují, že ztrácíš sebekontrolu, tedy neovládáš své chování. Brzdy zklamou a sex bývá ... jen
tak nějaký, s kýmkoli, kdekoli a občas proti Tvé vůli. Riziko nechtěného těhotenství je velké, a to
obyčejně velice komplikuje Tvůj život a partnera (za předpokladu jestli víš, kdo ním byl!).
NEMOCE PŘENÁŠENÉ POHLAVNÍM STYKEM
AIDS způsobený virem HIV – to je nevyléčitelné onemocnění našeho současného období, ve kterém
žijeme. Musíš vědět, že tento vir se nedívá ani na stáří, ani na pohlaví a že ten jeden jediný pohlavní
styk bez zabezpečení pro něho je povystačující.
Virové onemocnění jater typu B (žloutenka). Zatím neexistuje v plném rozsahu účinná léčba tohoto
onemocnění. U některých co v důsledku způsobuje jaterní cirhózu nebo rakovinu jater.
Pohlavní nemoce – to jsou mimo jiné: syfilis, kapavka, gramnegativní bakterie Chlamydia trachomatis,
vyrážka pohlavních orgánů.

Mnoho z těchto druhů onemocnění viditelně ze začátku neprojevuje žádné objevy, proto
nakažené osoby nemusejí o tom vědět a můžou infikovat jiné.

DROGY A MOTOROVÉ VOZIDLO
Řídit motorové vozidlo pod vlivem jakýchkoli drog, to je jedno z nejrizikovnějších a nebezpečných chování.
Jestliže vlastníš řidičský průkaz, tak to znamená, že máš ne jenom takové dovednosti, že umíš řídit
motorové vozidlo. To je především schopnost předvídání různorodých situací na vozovce a také
odpovědnost za sebe a jiné účastníky silničního provozu. Nikomu nebudeš imponovat, jestliže se budeš
pohybovat na invalidním vozíčku po svérázné bravurní jízdě motorovým vozidlem.
Uvědom si, že v důsledku nehody způsobené Tvojí vinou můžou zahynout lidi.
Všeobecně je známo, že pod vlivem alkoholu, drog a některých léků není dovoleno řídit motorové
vozidlo, protože tyto substance oslabují řidičovu reakci. Špatně určuješ rychlost, vzdálenost a činíš chybná
rozhodnutí.
Amatéři drog si myslí, že se můžou cítit beztrestně, ale na silnicích příslušníci policejního sboru mají
možnost ne jenom uskutečňovat krevní zkoušku, ale také mají drogové testy, které dovolují rychle
zjistit, zda se tyto substanční (omamné) látky nacházejí v lidském organizmu.
Jestliže víš, že Tvůj kolega – řidič je pod vlivem jakékoli drogy – nenastupuj do motorového vozidla
a varuj jiné.
Jestliže jsi bral jakékoli druhy drog, dokonce i před několika hodinami dříve
– nesedej si za volant motorového vozidla!

DROGY A PRÁVO
Prý víš, že drogy jsou nelegální, ale samozřejmě připouštíš, že tě nechytí.
Nikdo také přece nemyslí na to, že bude závislý, že bude muset brát čím dál víc a že bude
potřebovat čím dál více finančních prostředků.
Zažívání drog hodně stojí. Když Ti nepovystačuje kapesné – půjčuješ si, a když už Ti nikdo
nechce půjčit, nejčastěji začínáš okrádat rodiče a známé. Později je Ti už všechno jedno
– sám vstupuješ v drogový byznys, obchoduješ nebo sám se prodáváš.
Dluhy a černý scénář?
Může to být ještě kratší: právě jsi poprvé koupil dávku drog od dealera, kterého policie má
příslovečně dávno na oku – máš smůlu a ... špinavé papíry.
Je to konec s vysněným studováním na vysoké škole nebo s dobrou prací
– protože čím dál častěji vysoké školy a zaměstnavatelé požadují „čisté“ údaje, že jsi nebyl
trestán.

DROGY A PRÁVO
Pamatuj si, že to všechno, co je spojené s
drogami je trestné!
Můžeme s tím souhlasit nebo nemusíme, můžeme na toto téma diskutovat,
ale jedno je jisté zároveň polské, ale i české právo jednoznačně hovoří o tom, že
drogy jsou nelegální.
Tresty jsou různorodé a závisejí na tom, zda kupuješ, prodáváš,
nabízíš nebo zda přemlouváš nezletilé, zda pěstuješ konopí
nebo zda máš továrničku na výrobu pervitinu.
Za toto všechno justice (výkon spravedlnosti) trestá.

Právo v České republice
Od 1 ledna 2010 roku nový trestní zákoník a vládní směrnice určují důkladněji definice druhů a počet
látek s drogovými a psychoaktivními účinky.
Držení drog pořád je v České republice nelegální! – v malém množství je chápáno jako správní
přestupek, ve větším množství jako trestný zločin.
Byly stanoveny tzv. limity pro jednitlivé druhy drog. Nejedná se o trest vězení, ale o pokutu, např. jestli
máš u sebe do 15 gramů marihuany, do 5 gramů hašiše, do 1 grama kokainu nebo do 4 tabletek eztáze.
Držení drog souvisí s množstvím, dle množství buď tr. čin nebo přestupek.
Výroba drog vždy trestná.
Obchodování s drogami vždy trestné.
Dovoz, vývoz, převoz drog vždy trestné.
Poskytování nebo podněcování k uživání drog vždy trestné.

- poskytování – trestné § 283 tr. zákoníku
- podněcování – trestné § 287 tr. zákoníku

Právo v České republice
Právní základ:
Trestní řízení je realizováno v souladu se zákonem č. 40/2009 Sbírky (trestní zákoník)
a zákonem č. 141/1961 Sbírky (trestní řád).
Přestupkové řízení je realizováno v souladu se zákonem č. 200/1990 Sbírky (zákon o přestupcích).
Nařízení vlády České republiky č. 467 ze dne 14.12.2009 určuje množství drogy
Nařízením vlády České republiky č. 455 ze dne 07.12.2009, je pro účely trestního zákoníku stanoveno,
které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku
a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.
Dělení návykových látek upravuje zákon č. 167/1998 Sbírky, o návykových látkách

Právo v Polsku:
✔ Držení drog je trestáno vězením do 3 let.
V případě jestliže zadržená osoba má značné množství drog, trest odnětí svobody se pohybuje
od 1 roku do 10 let.
✔ U výroby drog hrozí trestní sazba do 3 let vězení.
V případě jestliže se jedná o výrobu drog ve velkém (v značné míře) – tento zločin je trestán pokutou
a trestem vězení na období, které nebude kratší než 3 roky.
✔ Obchodování drogami je trestáno pokutou a trestem vězení v trvání od 6 měsíců do 8 let.
✔ Drogový obrat (přivážení z ciziny, vyvážení do zahraničí, dopravování přes státní hranici, pořizování
v cizině, dodávání a transport do ciziny) hrozí pokutou a trestní sazbou v trvání do 5 let vězení.
✔ Přemlouvání a přesvědčování k použití drog hrozí trestní sazbou do 3 let vězení.
✔ Přemlouvání a přesvědčování nezletilé osoby k použití drog hrozí trestní sazbou v trvání od 6 měsíců
do 8 let vězení.
Právní podstata: protidrogový zákon ze dne 29 července 2005 roku (jednotný text Sb.z. 2012 poz. 124)

ROZVÁŽ ZDA VYPLATÍ SE RIZIKOVAT ?
VÝBĚR PATŘÍ TOBĚ !!!
CHCEŠ-LI IMPONOVAT VRSTEVNÍKŮÍM –
BUD’ PRO NĚ PŘÍKLADEM.
MLUV

NE PRO DROGY.

* Zpracováno na základě materiálů Národní protidrogové centrály.

