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Milé čtenářky a milí čtenáři,
nepropásněte exkluzivní rozhovor s Rickem 
Simpsonem, který v USA úspěšně léčí rakovinu 
konopným výtažkem. Půjde-li vše dobře, možná Rick 
navštíví ČR a bude přednášet o svých zkušenostech 
s léčbou pacientů ve finální fázi rakoviny a dalších 
chorob. O tom, jak se má výtažek správně používat 
a jak si ho vyrobit, se dozvíte na straně 25. Účinky 
konopného výtažku budeme nadále sledovat. Máte-
li zkušenosti s léčbou konopím, případně se chcete 
poradit o možnostech léčby vaší nemoci, neváhejte 
a napište nám.
Jarní výsadbu už má většina zahrádkářů za sebou 
a těší se z bujících rostlin a očekávání dobré úrody. 
Mnozí ji jistě využijí správně a zbaví své rodinné 
příslušníky a známé všech chorob a neduhů. 
Umožnění využití konopí pro léčebné účely se zdá 
být nejreálnější z možných cest, jak dosáhnout 
racionální drogové politiky vůči této kulturní rostlině. 
Jedině informovaností a osobní zkušeností s 
léčivými schopnostmi konopí můžeme definitivně 
vyvrátit všechny předsudky.
Jinak se těším na shledanou na letních festivalech 
Chillout festival, Reggae Session, Colours a 
Mighty Sounds.

Klidné a slunečné léto přeje
Zbyněk

Popsal byste nám prosím, jak jste 
objevil, že konopí léčí rakovinu?

Nejsem jediný, kdo našel způsob, jak 
léčit rakovinu. Takových je víc. O tom, 
že THC (tetrahydrocannabinol) zabíjí 
rakovinné buňky, jsem slyšel v rádiu. 
Takže si rozhodně nedělám nárok, že 
jsem na to přišel právě já – jako „obje-
vitel“ se rozhodně necítím. Možná jsem 
ale první, kdo lidem řekl, aby konopný 
výtažek užívali vnitřně a nebo aby si jím 
mazali postižená místa a vyléčili si tak 
rakovinu. Prostě jsem přišel na to, jak 
tuto skvělou medicínu správně užívat.

Jak jste se k tomu dostal?
V roce 1972 jsem přihlížel, jak můj pět-

advacetiletý bratranec umíral na těžkou 
rakovinu. Asi o tři roky později jsem 
v Novém Skotsku poslouchal místní 
rádio stanici. Moderátor se při reportáži 
smál jako blázen, takže jsem nevěděl, 
jestli to vůbec mám brát vážně. Říkal, 
že se zjistilo, že THC (aktivní látka 
obsažená v marihuaně) zabíjí rakovinné 
buňky. Pak už jsem o tom tehdy neslyšel. Tak jsem si říkal, 
že to byl jen vtip. O tom, že to byla pravda, jsem se přesvěd-
čil až po létech – jednalo se o studii z roku 1974 z Lékařské 
fakulty ve Virginii.

Po úrazu hlavy v roce 1997 jsem trpěl postkomočním syn-
dromem. Chemikálie, které mi poskytl náš zdravotnický sys-
tém, mi nijak nepomáhaly a kvůli jejich vedlejším účinkům 
se můj stav zhoršoval. V roce 1998 jsem pak viděl díl seriálu 
Jak to funguje (The Nature of Things) s názvem Marihuano-
vé šílenství II. Dr. David Suzuki vedl rozhovory s lidmi, kteří 
se léčili kouřením konopí. Uváděné výsledky byly ohromu-
jící. Hned vzápětí jsem si koupil konopí a chtěl jsem zkusit, 
jestli mi to pomůže.

Postkomoční syndrom se projevuje různě, u někoho např. 
silnou migrénou. U mě se jednalo spíše o něco jako šumění 
v uších. Je to jako by vám v hlavě neustále nepředstavitelně 
hlasitě zněl hlasitý tón ladičky na klavír, který se ničím nene-
chá utišit. Po nějaké době vás to přemůže a neodpočinete si. 
Když jsem si na to zakouřil konopí, uvolnil jsem se a dařilo 
se mi víc spát. Pískání sice nezmizelo, ale bylo to pro mě sne-
sitelnější.

O předpis na konopí jsem si řekl mockrát, vždy mě ale 
odmítli. Vymlouvali se, že se to stále ještě studuje, že konopí 
není dobré pro plíce a podobné nesmysly.

Někdy v roce 1999 jsem se zeptal našeho rodinného lékaře, 
co by řekl na to, kdybych si z konopí udělal výtažek, který 
bych nekouřil, ale užíval vnitřně jako lék. Řekl, že by to bylo 
„zdravější“, ale že mi předpis stejně nedá. V roce 2002 mě 
náš zdravotnický systém odepsal. Lékař mi řekl, že už na 
mě vyzkoušeli všechno, co měli k dispozici. Nic z toho mi 
ale nepomohlo, takže mě v tom vlastně nechali plavat. Můj 
lékař dobře věděl, že mi nepomáhalo nic než konopí. Stejně 
tak věděl, jaké potíže se zákonem bych měl, kdyby mě chyt-
li při užívání konopí na moje potíže. Předpis mi ale nedal. 
Dokážete si to představit? Pracoval jsem 32 let a nikdy jsem 
neměl potíže kvůli drogám. A teď je ze mě najednou zločinec 
– a to jen proto, že potřebuju lék na své zdravotní obtíže a oni 
mi nedají legální možnost ho užívat. Ani nemusím říkat, že 
jsem z toho byl notně rozladěn.

Prý jste si výtažkem velmi rychle vyléčil rakovinu 
kůže. Kolik dnů to trvalo?

Na konci roku 2002 mi lékař vyšetřil tři místa, která vypa-
dala jako rakovina kůže. Jedno u pravého oka, druhé na 

levé tváři a třetí na hrudi. V lednu 2003 jsem šel na operaci 
toho místa u pravého oka. Zbylá dvě místa mi měli odope-
rovat později. Asi týden po operaci jsem si prohlížel to mís-
to, odkud mi odstranili rakovinu a vzpomněl jsem si na tu 
reportáž z rádia, kde říkali, že THC zabíjí rakovinné buňky. 
Věděl jsem, že THC mám ve výtažku více než dost. Tak jsem 
si řekl, že to zkusím. Namazal jsem ta dvě místa, převázal 
a nechal výtažek působit čtyři dny. Po celou tu dobu jsem 
nic necítil, tak jsem si říkal, že to nic nedělá. Představte si, 
jak jsem hleděl, když jsem si sundal obvazy, pod kterými už 
byla jen růžová kůžička – rakovina byla pryč! V místě, kte-
ré mi operovali, se mi rakovina vrátila během sedmi týdnů. 
Tak jsem si ho zase namazal výtažkem a ovázal a za čtyři 
dny bylo zase po rakovině – vše uzdraveno. Tuhle léčbu jsem 
podstoupil v zimě roku 2003. Od té doby jsem si ta místa již 
nikdy nenamazal a rakovina se tam nikdy nevrátila.

JAK NA TO?
Jak se má postupovat? Existuje nějaký předepsaný 
způsob léčby?

Ano, existuje a mělo by se podle něj postupovat, aby se 
zajistila její účinnost. Pro léčbu rakoviny kůže stačí použít 
malá množství výtažku, při plicních potížích je výtažek kro-
mě perorálního užívání také možno kouřit přes vaporizér a 
inhalovat přímo do plic.

Jak jsem objevil lék 
proti rakovině

#04.09
Odvrácená strana Mexika
V minulém dílu jsme se dozvěděli, jaká úskalí přináší 
konzumace alkoholu a sexuální frivolnost v Mexiku. Tentokrát 
se mé povídání zaměří na další velmi výrazný aspekt mexické 
kultury – bezpečnost resp. nebezpečnost a drogy.
Čtěte více na straně 31.

Jochenova soukromá konopná iniciativa
Ahoj a zdarec jak sviňa, milí čtenáři HanfJournalu a Konoptika! 
Píše  vám  Jochen  ze  Švýcarska  se  svou  superhydroreportáží. 
Protože mi bylo líto konzumovat špatné konopí, rozhodl jsem se 
zkrátka, že se stanu malozahrádkářem...
Čtěte více na straně 28...

Varování: Časopis určen pouze 
osobám starším 18 let!

Více zelene

My tvor íme, Vy pro�tu jete !
Se všemi dotazy a žádostmi o
informace se můžete obrátit na

našeho distributora.

BOMAT, spol. s. r. o. Teléfon : +42(0) 495 491309
E-mail: bomat@iol.cz Internet: http://web.telecom.cz/bomat

BioNova zabezpečuje výzkum,
high – tech prostředí a odbornost,
s kterými mohou být pak vyvíjena ta
nejlepší hnojiva a prostředky k
ošetřování rostlin. S nepatrným úsilím
tak dosáhnete rovnou mnohem lepší
výsledek růstu a květu rostlin.
Tedy více zeleně. BioNova: čistý zisk.
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>>> Pokračování na straně 4

 – Příběh Ricka Simpsona

Díl druhý aneb Nejléčivější 
rostlina na světě v akci

Překlad: Mgr. Jindřich Bayer
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Tiráž
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře, aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit vážné újmy na 
zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívá-
ní návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho 
možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory 
zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na právní úpravu dané pro-
blematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně 
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání 
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které 
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví 
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet práv-
ním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spra-
vedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné 
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlí-
ně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Maga-
zín je určen osobám starším osmnácti let.
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Při léčbě rakoviny v těle se výtažek musí užívat perorálně 
(ústy). Obvykle na začátek doporučuji tři až čtyři malé dáv-
ky denně. Jen kapičku – přibližně o velikosti půlky suchého 
rýžového zrnka. Začínat vyššími dávkami doporučuji jen 
tehdy, když pacient kromě rakoviny trpí silnými bolestmi. 
Tito pacienti často bývají závislí na nebezpečných a smrtel-
ně nebezpečných lécích proti bolesti. V takových případech 
je potřeba, aby takové léky přestali používat a řešili bolest 
konopným výtažkem.

Poté by se dávka měla každé čtyři dny zvyšovat, dokud 
pacient nebude užívat gram výtažku denně. Od tohoto 
momentu lidé většinou užívají gram výtažku denně, dokud 
se nevyléčí. Zažil jsem už ale několik případů, kdy si lidé 
vyléčili rakovinu tak, že využívali celou šedesátigramovou 
dávku během jednoho měsíce.

Jak bývá výtažek snášen?
Každý máme na léky rozdílnou toleranci. Proto lidem 

říkám, aby se při dávkování výtažku řídili vlastními pocity 
a neopouštěli svou zónu komfortu. U většiny lidí se toleran-
ce vybuduje velmi rychle. „Normální občan“ šedesátigra-
movou dávku obvykle vypotřebuje během devadesáti dnů. 
Tato dávka šedesáti gramů výtažku obvykle vyléčí většinu 
případů rakoviny. U lidí, kteří už se nechali závažně poško-
dit chemoterapií a ozařováním, ale někdy bývá potřeba více 
výtažku, aby se napravily škody způsobené zdravotnic-
kým systémem. U některých kožních potíží atd., kde není 
zapotřebí využít celý potenciál, je výtažek možno smíchat 
s mastmi nebo krémy na kůži. Výtažek smíchaný s krémy na 
tvář dokáže s pletí zázraky – stačí se namazat.

Z našich zkušeností s naší konopnou kosmetikou 
víme, že konopí je víceméně všelék. Můžete to 
potvrdit?

Konopí se dříve říkalo panacea, tj. všelék. Já mu na základě 
našich zkušeností s léčbou konopným výtažkem říkám taky 
tak. Konopí lze využít při léčbě takřka všech nemocí nebo 
zdravotních obtíží – podporuje totiž hojení celého těla. Pod-
le našich zkušeností výtažek pomáhá při většině kožních 
potíží – lze jej smíchat s krémy na pleť, dokonce i s krémy na 
opalování. Nebylo by to pěkné vyjít si na sluníčko a nemuset 
se bát rakoviny kůže?

Na co všechno tedy lze výtažek použít?
RAKOVINA
Výtažek podle všeho působí na všechny typy rakoviny 

kůže i všechny typy rakoviny vnitřních orgánů.

Na které typy rakoviny se konopí hodí nejlépe? Je 
vám znám některý typ rakoviny, na kterou výtažek 
nepomohl?

Konopný výtažek podle všeho funguje na všechny typy 
rakoviny. Nevím o žádném typu rakoviny, na který by 
nefungoval. Slyšel jsem o nějaké studii, podle které může 
THC vyvolat určitý typ rakoviny – na to můžu říct jen to, že 
v ní musí být nějaké chyby. Rakovina jsou jednoduše řečeno 
mutující buňky, a ty THC zabíjí. Takže jak může THC pro-
dukovat buňky, které samo tak dobře zabíjí? Pokud byste 
chtěli najít nějaké formy léčby, které vyvolávají rakovinu, 

nemusíte hledat dlouho – chemoterapie a ozařování. Obě 
tyto takzvané „léčby“ jsou velmi karcinogenní. Jinými slo-
vy mohou vyvolat rakovinu (a skutečně ji vyvolávají). Tělo 
dostává velkou dávku záření i při vyšetření pomocí počíta-
čové tomografie (CT). Radiace vyvolává mutování buněk – a 
přesně o to při rakovině jde, o mutující buňky.

Stačí na vyléčení rakoviny pouze užívat výtažek?
Když za mnou přijdou lidé s rakovinou, tak jim samozřej-

mě doporučím výtažek, ale zároveň jim navrhnu, aby pro-
vedli změny ve svém jídelníčku. Proteiny z ovoce a zeleniny 
působí proti rakovině. Živočišný protein ji naopak podporu-
je. Takže je nejlepší se mu vyhýbat. Doporučuji také mega-
dávky vitamínů, především vitamínu C. Jedná se tzv. Ger-
sonovu terapii, které beze zbytku věřím. Proti rakovině je 
ale taky možno udělat spoustu přírodních opatření. Velmi 
dobré je zvýšit pH v těle. Slyšel jsem také, že na rakovinu 
účinkuje i pšeničná tráva (mladá zelená nať naklíčené pše-
nice). Jsem také přesvědčen, že lidem s rakovinou dokáže 
pomoci vitamín B17. Každý den jím semínka ze dvou jablek 
– jablečná semínka totiž stejně jako meruňkové pecky obsa-
hují vitamín B17, také známý pod názvem laetril. I samotný 
vitamín B17 už má dobrou pověst v léčbě rakoviny. Mnozí 
z těch, kterým jsem poskytl výtažek, ale svůj jídelníček nijak 
nezměnili a vyléčili se jen samotným výtažkem. Dívám se 
na to takhle – dostane-li někdo rakovinu, měl by dělat vše 
možné, aby optimalizoval svou možnost přežití. Užívejte 
tedy konopný výtažek na rakovinu, ale neignorujte další 
prospěšné přírodní formy léčby.

Jaká je úspěšnost léčby pacientů s rakovinou?
Rakovinu se obvykle daří zvrátit u přibližně čtyř z pěti lidí, 

kteří se před tím nechali závažně poničit zdravotnickým sys-
témem. Podmínkou ale je, aby byli ochotni řádně absolvovat 
léčbu. Bohužel ale stále zbývá přibližně každý pátý, který už 
byl předchozí léčbou poničen tak, že by mu „nepomohla ani 
svěcená“. I když u nich vyléčíte rakovinu, zabijí je násled-
ky chemoterapie a ozařování. Neumírají na rakovinu, ale na 
tzv. „léčbu“, kterou jim poskytuje zdravotnický systém.

Kolik lidí se podle vašich informací již vyléčilo 
konopným výtažkem? Stalo se někdy, že by se 
vám někoho nepodařilo vyléčit (protože to na něj 
nefungovalo)?

Za posledních šest let jsem výtažek poskytl více než pat-
nácti stům lidem. Záznamy si nevedu, protože konopí je 
nelegální. S přehledem ale můžu prohlásit, že jsem už viděl 
stovky lidí, kteří si výtažkem vyléčili interní nebo externí 
formu rakoviny.

Když za mnou přijdou lidé s rakovinou, kteří odmítli che-
moterapii nebo ozařování, je téměř zcela jisté, že se vyléčí 
– pokud samozřejmě s léčbou nečekají, dokud jim smrtka 
nezaklepe na dveře.

Asi před třemi roky jsme tady měli armádního veterána, 
kterému v nemocnici řekli, že mu zbývá dvacet čtyři hodin 
života. Lékaři mu odmítli podat výtažek, tak to udělal jeho 
syn. Ten pán se druhý den nechal propustit z nemocnice, 

šel domů a dále užíval výtažek. Zemřel asi po čtrnácti měsí-
cích – ne ale na rakovinu plic, ale na srdeční potíže, kterými 
trpěl již léta. Během těch čtrnácti měsíců „navíc“ žil kvalit-
ním životem a zemřel bez bolestí ve spánku. Není to lepší 
než umírat v nemocnici a topit se kvůli rakovině plic vlast-
ními tělními tekutinami? Všem, kdo za mnou přijdou, říkám 
jediné – výtažek vám buď zachrání život, nebo ulehčí cestu 
na věčnost. Pokud zemřete, zemřete s úctou, aniž by do vás 
museli cpát drogy jako morfin.

Léčí se někteří pacienti lépe či hůře než ostatní? 
Nejhůře se léčí ti, kteří se nechali závažně poničit zdravot-

nickým systémem. Chemoterapie i ozařování jsou karcino-
genní léčby, jinými slovy způsobují rakovinu. Dokáží sice 
zmenšit velikost nádoru, ve finále ale způsobí jen další šíře-
ní rakoviny.

Pro které typy rakoviny se hodí konopný výtažek?
Podle mých zkušeností funguje na všechny typy rakoviny. 

Pár lidí si už ale ode mě vzalo výtažek, a pak ho odmítli uží-
vat. Mám pro to jen jedno vysvětlení – nejsou ochotni posta-
vit se zdravotnickému systému. Vím asi o čtyřech nebo pěti 
takových a všichni z nich podle mých informací zemřeli.

Kolik lidí si už vyléčilo rakovinu kůže Vaším 
výtažkem?

Rakovinu kůže si mým výtažkem už vyléčily stovky lidí, 
obvykle během tří týdnů. Říkám jim, aby mazali výtažek 
na postižená místa, dokud tam nezůstane nic než růžová 
kůže, a aby v tom pak pokračovali ještě dva týdny, jako by 
tam ta rakovina stále byla. To pro případ, že by na daném 
místě přežily ještě nějaké rakovinné buňky. Od nikoho, kdo 
postupoval tak, jak jsem mu řekl, jsem ještě neslyšel, že by 
se rakovina vrátila.

Lze tuto léčbu nějak srovnat se standardními 
postupy?

To snad ani nejde, rozdíl mezi standardními zdravotnic-
kými postupy a léčbou konopným výtažkem je propastný. 
Ne vždy se operace podaří a odstraní se všechny rakovinné 
buňky. Pacienti se velmi často vrací zpátky pod nůž. Stan-
dardně se používají i jiné postupy, např. tekutý dusík. Jed-
ná se ale o velmi bolestivou léčbu a rakovina se velmi často 
vrací zpět. Konopný výtažek při léčbě rakoviny zabíjí pouze 
mutující buňky, zdravým nijak neškodí.

Popsal byste rozdíl v působení THC na rakovinné a 
zdravé buňky?

Při léčbě rakoviny konopným výtažkem se v těle hromadí 
tuková molekula zvaná ceramid. Při styku ceramidu s rako-
vinnými buňkami dochází k programované smrti buněk, 
zdravým buňkám se ale nic nestane.

CUKROVKA
Čerstvě diagnostikovaná cukrovka se obvykle léčí velmi 

snadno. U lidí, kteří mají cukrovku dlouho a léta trpí jejími 
projevy, to trvá déle. I těžce poškození cukrovkáři ale obvyk-
le přestávají potřebovat injekce inzulínu už po šesti týdnech 
řádného užívání výtažku. Poškození, která tato nemoc 
vyvolává v těle, se ale léčí znatelně déle. Výtažek podle vše-
ho dokáže poměrně rychle rejuvenovat slinivku (obnovovat 
její funkce). Vždy lidem říkám, aby se pokusili přestat uží-
vat všechny další chemické léky, které užívají na jiné potíže. 
Chemikálie v nich obsažené totiž mohou snížit účinnost léč-
by konopným výtažkem. Zjistili jsme, že výtažek působí na 
všechny typy cukrovky a že při vnějším užití dokáže velmi 
rychle zahojit bércové vředy.

V prvních stádiích se cukrovka obvykle léčí velmi snadno. 
Na léčbu konopným výtažkem velmi dobře reagují i ti, kteří 
si už léta píchají inzulín. Není nijak neobvyklé, když si ho 
mohou přestat píchat už po několika málo týdnech užívání 
výtažku, který podle našich zkušeností dokáže obnovovat 
funkce slinivky. Tím pádem se snižuje potřeba dodávat tělu 
inzulín a nakonec ho není třeba dodávat vůbec, protože si 
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S přehledem ale můžu prohlásit, že jsem už 
viděl stovky  lidí, kteří si výtažkem vyléčili 
interní nebo externí formu rakoviny.
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B: Teď už jedině s občankou?

V  nizozemských  coffee  shopech  u  hranic  s  Belgií 
mohou od roku 2010 nakupovat jen Nizozemci.

Zatímco v nizozemské provincii Achterhoek se v uplynu-
lých dnech médiím předvedly „čenichající vrtulníky“ v akci, 
v osmi příhraničních obcích v provincii Limburg vstoupí 1. 
ledna 2010 v platnost nový zákon. Startuje tady pilotní pro-
jekt: koupit si hašiš a marihuanu v coffee shopu bude možné 
už jen s členským průkazem. Mezi městy Venlo a Kerkrade 
už to v budoucnosti bez občanky nepůjde. „Zákaznickou 
kartu“ vystaví úřady zájemcům po předložení občanky a 
poskytnutí otisků prstů, ale je třeba si na ni pár dnů počkat. 
Majitel tohoto průkazu může nakupovat kdekoliv, ale jen tři 
gramy denně. Při nákupu je koupené množství zaneseno do 
informačního systému, do něhož má přístup každý provozo-
vatel coffee shopu. O rozšíření tohoto projektu už projevila 
zájem města Eindhoven a Enschede.

P: Tak to nakonec vyšlo – Dekriminali-
zace v Portugalsku

Úspěšná drogová politika nesází na represi
Portugalsko dekriminalizovalo konzumaci a držení malého 

množství drogy pro vlastní potřebu už v roce 2001. Bilan-
ce po čtyřech letech je v mnoha ohledech velmi pozitivní. 
Spotřeba drog se za poslední čtyři roky celkově nezvýšila, a 
naopak stoupl zájem o drogové poradenství a pomoc.

USA: Soud má vrátit šest kilo trávy

Visalia, Kalifornie
Richard Daleman a jeho obhájce přesvědčili nedávno poro-

tu o tom, že Daleman pěstoval marihuanu na léčbu boles-
ti, a ne protizákonně. Soudce Darryl Ferguson nařídil, aby 
byla muži vrácena marihuana zabavená v polovině prosince 
loňského roku. Daleman byl tehdy zatčen a strávil něko-
lik týdnů ve vazbě poté, co jej navštívili úředníci a našli na 
jeho zahradě zpracovanou i nezpracovanou marihuanu a 
dále několik desítek nových rostlin, které si před nedávnem 
koupil. V danou dobu měl Daleman doporučení dvou léka-
řů k pěstování a užívání marihuany na léčbu artritických 
bolestí a byl registrován jako grower a konzument u „Tula-
re County Health and Human Services Agency“. Porota ho 
tedy shledala nevinným a byly mu vráceny zabavené rost-
liny (6 kg). Navrch dostal od kohosi, kdo se o jeho případu 
doslechl, nečekaný dárek: padesát malých a deset velkých 
rostlin marihuany na další sezónu.

CH: Pokuta za trávu kravám

Jistý švýcarský rolník a pěstitel konopí spolu s dalšími čtr-
nácti zemědělci lisoval z konopí kostky a používal je jako 
krmivo pro zvířata. Okresní úřad mu kostky krmiva zabavil. 
Steckbornský místodržící Daniel Butti tvrdí, že zákon zaka-
zuje podávat konopí hospodářským zvířatům jako krmivo a 
že obsah THC při tom nehraje žádnou roli. Rolníci tak prý 
přestoupili zákon a musí teď počítat s pokutou až 10 000 
švýcarských franků. Jednotlivé kantony se však ve výkla-
du předpisů týkajících se konopí rozcházejí, takže není ješ-
tě všem dnům konec, jak zdůraznil pěstitel konopí Roman 
Jud.

USA: Arnie přemýšlí o legalizaci

Jde o miliardové příjmy z daní
Arnold Schwarzenegger sám prý sice není pro úplnou lega-

lizaci konopí, avšak vycítil, že je čas znovu otevřít diskusi a 
brát přitom v úvahu ekonomický potenciál legalizace. Posla-
nec Tom Ammiano přišel s nápadem, který Schwarzenegger 
doporučuje brát vážně: marihuana by se prý měla posuzovat 
stejně jako alkohol.

USA: Testy už neochčijete

Whizzinátor je nelegální
Už před třemi lety německý Hanfjournal referoval o feno-

ménu umělých penisů s umělou močí používaných v USA 
k oklamání testů na drogy. Loni se prý „whizzinátory“ 
dostaly až na olympiádu v Pekingu. Od jisté doby je však 
web jejich výrobců offline. Co se stalo?

Loni na podzim federální policie firmu uzavřela a poda-
la na její dva šéfy trestní oznámení. Zpočátku jejich obhájce 
požadoval rozsudek „nevinen“, mezitím však došlo k obra-
tu. Oba obžalovaní se přiznávají k tomu, že se provinili a 
whizzinátorem porušili platné federální zákony. Hrozí jim 
trest odnětí svobody až na osm let.

CH: Byli jsme v Basileji aneb Jaký byl 
cannatrade.ch 2009

Loni se CannaTrade konal v Bernu, letos v Basileji. I ten-
tokrát přišlo na CannaTrade 10 000 přátel konopí. Deváté 
pokračování veletrhu představilo vše okolo konopí, mimo 
jiné kosmetiku, textil, stavebniny, léčiva a potraviny. Největ-
šímu zájmu se však těšily stánky nabízející kuřácké potřeby, 
hnojiva, zavlažovací a osvětlovací techniku pro malopěstite-
le konopí. Úřady ani správa veletrhu toho první den nemě-
ly moc na práci. V sobotu dostala basilejská kriminálka tip, 
že na dvou stáncích se prodávají semena konopí, která ve 
Švýcarsku nejsou povolena. U jednoho stánku byla konopná 
semena zabavena a bylo zahájeno soudní řízení. Když nepo-
čítáme dvě trestní oznámení na návštěvníky konzumující a 
držící konopí, proběhl veletrh v klidu a pohodě.

B: Cannabis Social Club v Antverpách?

Sdružení Trekt Uw Plant (Právo pěstovat) oznámilo, že 
využije akce Global Marihuana March 2009 ke zviditelnění 
antverpského Cannabis Social Clubu. Sdružení belgických 
výrobců a uživatelů konopí nabízí svým členům, že jim 
vypěstuje jednu legální rostlinu konopí na osobu a získanou 
marihuanu jim přenechá za výrobní náklady.

„Beztrestné pěstování konopí“ je v Belgii možné díky minis-
terské směrnici z roku 2005, která držení méně než tří gramů 
produktu z konopí nebo jedné konopné rostliny klasifikuje 
pouze jako přestupek, který už není trestně stíhatelný.

USA: Carlos Santana žádá Obamu o 
legalizaci trávy
„Mr. President, please legalize pot“

Seznam amerických prominentů, umělců, politiků a dal-
ších veřejně činných osob, které požadují legalizaci konopí, 
se opět rozrostl o jedno jméno. Světově proslulý hudeb-
ník Carlos Santana v jednom rozhovoru řekl, že legalizace 
konopí by umožnila překonat světovou hospodářskou krizi, 
ukončit „war on drugs“ a zamezit zneužívání drog ohrožu-
jící zdraví.

CH: Policii někdo ukradl trávu

Zcizena stovka zralých rostlin konopí
Švýcarská policie si nechala ukrást sto rostlin konopí, kte-

ré předtím zabavila. Rostliny byly provizorně uskladněny 
v nezamčené místnosti; strážci veřejného pořádku se k tomu-
to případu dosud nevyjádřili.
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V  tomto článku by všichni, kdo se podívali na film Útěk 
před lékem, měli najít odpovědi na veškeré otázky 

ohledně výroby vlastního konopného výtažku. Doporučuji, 
aby si lidé vypěstovali vlastní konopí – buď v malém indoor 
systému pod lampami nebo venku. Vypěstujete-li si konopí 
sami, vyhnete se tak vysokým nákladům spojeným s naku-
pováním konopí od dealerů drog. Cena i kvalita konopí 
od jednotlivých dealerů se může značně lišit. Všichni, kdo 
s pěstováním začínají, by si měli sehnat nějakou dobrou kni-
hu nebo video s potřebnými informacemi.

Varování:
Výtažky prodávané dealery mohou obsahovat nečistoty. 

Navíc v nich často bývá jen málo THC nebo v nich není THC 
žádné. Podle mých zkušeností je lepší se většině prodáva-
ných výtažků vyhnout a nepoužívat je pro léčebné účely. 
Chcete-li čistý a vysoce kvalitní výtažek, vyrobte si ho sami 
nebo si ho nechte připravit od někoho, komu věříte. 
Kolik výtažku vyrobit a užívat? 

Z půl kila suchých palic (květů) konopí se obvykle vyro-
bí přibližně 60 gramů (55 - 60 ml) vysoce kvalitního výtaž-
ku. Toto množství výtažku vyléčí i ty nejvážnější případy 
rakoviny. Průměrný člověk tuto dávku obvykle spotřebuje 
během přibližně tří měsíců. Výtažek je velmi silný, takže je 
nutno začínat s malými dávkami. Je dobré začínat malou 
kapkou výtažku, přibližně o velikosti rýžového zrnka, a uží-
vat ji dvakrát až čtyřikrát denně. Po čtyřech až pěti dnech 
denní dávku začněte pomalu zvyšovat. Tělo si na výtažek 
postupně vytvoří toleranci a lze ho užívat více. V případech, 
kdy lidé trpí velkými bolestmi, doporučuji, aby dávku zvy-
šovali rychle, dokud neutiší bolest. Vysoce kvalitní výtažek 
zastaví bolest i v případech, kdy nepomáhá morfin. Výtažek 
je také možno mazat na povrchová zranění – bolest obvykle 
mizí během několika minut.
Zhulím se tím?

Pomocí výše uvedeného postupu se většině lidí daří projít 
celou léčbou, aniž by se kdy cítili zhulení. U konopí ale zhu-
lenost není nic vážného, účinky mizí rychle i tehdy, když si 
někdo výtažku dá moc. I tak se ale nestane nic vážného. Na 
konopnou medicínu ještě nikdo nezemřel.
Vytvořím si na výtažek závislost?

Konopný výtažek v těle nevyvolává touhu dát si ho více. Je 
nenávykový, neškodný a účinný na prakticky všechny zdra-
votní potíže.
Je výtažek stejný jako olej z konopných semen?

Ne! Jedná se o konopný výtažek, který se vyrábí z květů 
a malých lístků konopí. Jedná se o výtažek z rostliny kono-
pí. V obchodech se zdravou výživou lze koupit pouze olej 
z konopných semen. Ten bývá často zaměňován s výtažkem. 
Je sice také velice prospěšný, neobsahuje ale dostatek THC na 
to, aby dokázal působit na rakovinu a další vážné choroby.
Je konopí a marihuana to samé? 

Slovo marihuana je jedním z asi čtyř set slangových názvů, 
které se ve světě používají pro konopí (cannabis).
Jsou všechny rostliny konopí stejné?

Budete-li si kupovat nebo pěstovat konopí, snažte se vždy 
sehnat odrůdu s co nejvyšším obsahem THC. Chcete-li dodat 
energie někomu s depresí, doporučuji dobré odrůdy konopí 
setého (cannabis sativa). Pro většinu ostatních zdravotních 
potíží silně doporučuji používat odrůdy konopí indického. 
Indické konopí umí uvolnit a lidé po něm více spí a odpo-
čívají.
Jak mám výtažek užívat?

Vysoce kvalitní konopný výtažek lze kouřit přes vaporizér, 
užívat vnitřně nebo užívat místně. Pro použití na pokožku 
přidejte výtažek do krémů a mastí.
Kde mohu získat informace o výrobě výtažku?

Všem, kteří s výrobou výtažku začínají, doporučuji se 
podívat na film Útěk před lékem (v originále Run From The 
Cure, odkaz na něj najdete na stránkách www.konoptikum.
eu a www.konopnamast.cz, dále na youtube, stream.cz atd.). 
Budete potřebovat jen vysokorychlostní internet, jinak je to 

zdarma. Proces výroby výtažku, který je zachycen ve filmu, 
je poměrně drsný – vyrobený výtažek ale i tak dokáže vyléčit 
rakovinu. Tento lék by bylo mnohem lepší vyrábět v kontro-
lovaném prostředí s pomocí destilačního zařízení atd., aby 
se dalo zachytit rozpouštědlo a bylo možno vyčistit výtažek. 
Destilaci ale většina lidí nerozumí a nemají přístup k potřeb-
nému vybavení. Proto jsme schválně popsali tu nejjednoduš-
ší metodu, aby si v případě potřeby výtažek dokázal vyrobit 
téměř každý. Stejně jako ve filmu i teď znovu zdůrazňuje-
me, že tento proces může být v případě porušení postupu 
nebezpečný a neneseme žádnou odpovědnost za zneužití 
těchto vzdělávacích informací.

Suroviny:
Obvykle pracuji s půl kilem čí více dobrého kvalitního 

konopí. Můžete použít i třeba jen jednu unci (31,1 g). Z té se 
obvykle vyrobí tři až čtyři gramy výtažku. Množství výtaž-
ku z unce jednotlivých odrůd bude rozdílné. Ze všech ale lze 
připravit výtažek s úžasnými hojivými vlastnostmi.

Můj postup:
1. Dejte zcela suchou surovinu do plastové nádoby.
2. Přelijte ji rozpouštědlem, které si zvolíte. Lze jich použít 

celou řadu. Rád používám čistý lékařský benzín, ten 
ale stojí 500 dolarů za dvousetlitrový sud. Stejně tak 
lze použít i 99 % izopropylalkohol (nebo 96 % alkohol, 
pozn. překl.). Alkohol absorbuje více rostlinného chlo-
rofylu něž lékařský benzín. Výtažky připravené pomocí 
alkoholu jsou tmavější, sílu výtažku to ale nijak neovliv-
ňuje. Výtažky připravené pomocí éteru, lékařského ben-
zínu, butanu a mnoha dalších ředidel mají jantarovou 
a čirou barvu. Čiré výtažky samozřejmě vypadají lépe, 
tmavé výtažky ale mohou být naprosto stejně účinné. 
Při zachování správného výrobního postupu ve výtažku 
nezůstávají téměř žádná nebo žádná rezidua (cizí látky). 
Výtažky připravené pomocí rozdílných rozpouštědel 
užívám už osm let a nepozoruji žádné škodlivé násled-
ky. Na to, abyste z půl kila sušeného konopí (suroviny) 
dostali THC, budete potřebovat přibližně pět litrů roz-
pouštědla. Na přípravu výtažku z jedné unce (31 gramů) 
budete potřebovat maximálně půl litru rozpouštědla.

3. Začněte mělnit a míchat rostlinný materiál čistou (chemic-
ky neošetřenou) dřevěnou tyčkou nebo něčím podob-
ným. Uvidíte, že i surovinu přelitou rozpouštědlem lze 
snadno rozdrtit.

4. Dolijte rozpouštědlo, dokud v něm nebude výchozí suro-
vina zcela ponořena. Dřevěnou tyčí dále míchejte a drťte 
rostlinný materiál. THC se při tom uvolňuje do rozpouš-
tědla.

5. Pokračujte s tím další tři minuty.
6. Slijte rozpouštědlo do další nádoby. Momentálně se vám 

podařilo dostat z rostlinného materiálu přibližně 80 % 
THC.

7. Druhé kolo – opakujte postup, přelijte rostlinný materiál 
rozpouštědlem, nechte ho působit přibližně tři minuty a 
dostanete z materiálu zbývajících 20 % THC.

8. Nalijte směs rozpouštědla s výtažkem do nádoby, do které 
jste nalili první várku.

9. Dvakrát použitý rostlinný materiál můžete vyhodit nebo 
zlikvidovat.

10. Přelijte směs rozpouštědla a výtažku do další čisté nádo-
by přes kávový filtr.

11. Odpařte rozpouštědlo. Podle mých zkušeností lze velmi 
dobře použít elektrický hrnec na rýži. Na mém hrnci na 
rýži si můžu nastavit dvě teploty, nízkou a vysokou, a 
vleze se do něj 2,5 litru směsi výtažku a rozpouštědla.

12. Nalijte směs výtažku a rozpouštědla do hrnce, přibližně 
do tří čtvrtin.
Odpařování se musí provádět v dobře větraném pro-
storu. Na hrnec namiřte ventilátor, aby se výpary 
odváděly pryč. Výpary jsou velmi hořlavé. V okolí 

nesmí být žádné žhavé předměty. Pozor na jiskry a 
cigarety atd. Výpary by se mohly vznítit.

13. Zapněte hrnec na rýži a nastavte ho na vysokou teplo-
tu.

14. Nechte odpařovat rozpouštědlo a postupně do hrnce 
dolévejte zbytek směsi výtažku s rozpouštědlem.

15. Ke konci odpařování do směsi výtažku a rozpouštědla 
přidejte pár kapek vody. Její množství závisí na tom, 
z jakého množství suroviny jste dělali výtažek. Já osob-
ně, když dělám výtažek z půl kila kvalitních palic, přidá-
vám asi deset kapek vody.

16. Jakmile v hrnci zůstane už jen asi dva a půl centimetru 
směsi výtažku s rozpouštědlem, nasaďte si kuchyňské 
rukavice (chňapky), vezměte hrnec a začněte mírně vířit 
jeho obsah.

17. Pokračujte v kroužení hrncem a víření jeho obsahu, 
dokud se rozpouštědlo neodpaří. Těch pár kapek vody 
pomáhá uvolnit zbytky rozpouštědla a do jisté míry 
chrání výtažek před přehřátím. Jakmile se rozpouště-
dlo odpaří, můj hrnec se automaticky přepne na nízkou 
teplotu. Tím se eliminují rizika přehřátí výtažku. Teplota 
výtažku by nikdy neměla přesáhnout 140 stupňů Cel-
sia.

18. Nasaďte si kuchyňské rukavice a vyndejte z hrnce na 
rýži vnitřní nádobu s výtažkem.

19. Opatrně přelijte výtažek do nerezové nádobky.
20. Nádobku dejte do dehydrátoru nebo ji postavte na 

nějaký zdroj nízkého tepla, třeba ohřívač na kávu. Finál-
ní odpařování může trvat i několik hodin, odpaří se 
ale veškerá voda i zbytek těkavých látek. Jakmile se na 
povrchu výtažku přestane cokoli dít, je hotov a připra-
ven k použití.

21. Přelijte horký výtažek do lahvičky nebo ho jako ve filmu 
natáhněte do plastové stříkačky. Ze stříkačky se výtažek 
velmi snadno dávkuje.

Výtažek má po vychladnutí konzistenci hustého maziva. 
Z některých odrůd vzniká velmi hustý výtažek, který se ze 
stříkačky těžko dostává. V takových případech před užitím 
výtažku stříkačku dejte na pár minut do teplé vody.

Několik jednoduchých fakt pro všechny, kteří 
chtějí začít užívat výtažek:

Konopný výtažek vám sníží krevní tlak. Pokud na vyso-
ký krevní tlak užíváte nějaké léky, brzy je možná nebudete 
potřebovat. To samé platí i pro diabetiky. Byl jsem svědkem 
toho, že konopný výtažek zreguloval hladinu cukru v krvi 
tak, že nebylo nutno podávat inzulín.

Nejsem lékař a nemám právo říkat lidem, co by měli dělat. 
Osobně bych ani nepřemýšlel o tom, že bych měl podstoupit 
kteroukoli z forem léčby rakoviny, které nabízí náš zdravot-
nický systém. Nedoporučuji brát výtažek spolu s chemotera-
pií. Jaký smysl má vyrobit si vlastní lék a pak si od zdravot-
nického systému nechat dát masivní dávky jedu?

Na základě svých zkušeností s konopnou medicínou jsem 
zjistil, že jakmile někdo začne užívat konopný výtažek, 
obvykle přestane potřebovat většinu farmaceutických léků. 
Konopný výtažek se podle všeho dobře snáší s většinou pří-
rodních léků. Párkrát jsem už ale slyšel od těch, kteří se jej 
snažili kombinovat s farmaky, že je bolelo břicho atd. Všech-
ny tyto problémy ale přestaly, jakmile přestali užívat léky na 
předpis.

Rád bych přivítal všechny, kteří se s pomocí těchto infor-
mací budou snažit pomoci těm, koho mají rádi, ve světě sku-
tečné medicíny. Ještě jednou bych vás rád varoval, abyste si 
dali pozor při odpařování rozpouštědla. Výpary jsou velmi 
vznětlivé. V okolí nesmí být nic žhavého, jiskry, cigarety 
atd. Výpary by se mohly vznítit.

S přáním štěstí a pevného zdraví,
Rick Simpson

www.phoenixtears.ca
Přeložil Mgr. Jindřich Bayer, www.konopnamast.cz

Konopný výtažek aneb Udělej si sám

I tentokrát jsme pro vás připravili soutěž ve spolupráci se společností Growman Plains s r.o.
Napište nám, jaké pomůcky jsou třeba k úspěšnému dělaní řízků. Své odpovědi posílejte do konce 
srpna na adresu: redakce@konoptikum.cz a nezapomeňte uvést své jméno a adresu. 
Všem soutěžícím přejeme hodně zdaru!

1.cena: Plagron Growbox
2.cena: mikina growshop
3.cena: plechovka
4.cena: kuřácký balíček

Soutěžte s Growshop.cz

Vyhlášení vítězů soutěže s growshop.cz
V minulém čísle jsme se vás ptali, kolikáté výročí slaví growshop.cz? Správná 
odpověď byla jedenácté.

Jména výherců:
Lucie Chrástová, Nádražní 197, Javorník 79070 - 1. cena Plagron Growbox
Olga Koprová, Prostějovská 8, Brno 627 00 – 2. cena mikina
Věra Pešáková, Rosice Sušilova 1098 – 3. cena plechovka
Martin Hloh, Brno – 4. cena skleníček
Ceny jsou k vyzvednutí v prodejně growshop.cz, na ulici Bořivojova 89, Praha 3, Žižkov. 
Všem výhercům srdečně blahopřejeme!
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Kolik aktivních členů má ENCOD tady v Belgii?
ENCOD je převážně evropská organizace. V Belgii máme 

Trekt Uw Plant, jednu organizaci v Bruselu a sedm jednotliv-
ců. Nejvíce členů ENCOD je ze Španělska, Nizozemí, Bulhar-
ska, Alžírska, Itálie a Francie. Celkem máme okolo 185 členů, 
které můžeme rozdělit do pěti kategorií. Máme 25 organizací 
konzumentů konopí a asi 10 organizací konzumentů drog 
jako street drug nebo designer drug. Dále máme 10 až 15 
organizací zabývajících se snižováním rizik v v oblasti dro-
gové problematiky (harm reduction) – počínaje výměnou 
stříkaček, prevencí a osvětou a léčbou závislostí konče - a 
25 skupin zaměřených na reformu drogové politiky. Součástí 
ENCOD je také patnáct médií včetně Konoptika. Převážně 
z Holandska a Španělska je asi 40 společností a obchodů. A 
na závěr výčtu bych zmínil asi 70 jednotlivců. Každý z nich 
má hodně odlišný osud, život každého ale nějakým způso-
bem ovlivnila prohibice. Někteří z nich mají kvůli prohibi-
ci opravdu vážné problémy v rámci pracovní pozice nebo 
jiných aktivit. Jsou samozřejmě hodně naštvaní a chtějí s tou 
situací něco udělat. Další mají takové lidi ve svém blízkém 
okolí; sestry, bratry, všechny druhy „zhulenců“, nebo také 

rodiče se zdravotními problémy. A všichni jsou hluboce pře-
svědčeni o tom, že problém je v drogové politice, a ne v dro-
gách samotných.

Dáme si tu kávu?
Je dobrá, taky droga... :)

Chtěl bych se také zmínit o tom, že když česká vláda pře-
vzala předsednictví EU, zorganizovala v lednu tohoto roku 
schůzku evropských poslanců k drogové politice. Poté při-
šli s prohlášením, které bylo velmi dobré. Tedy velmi dobré 
v kontextu Evropské unie, když srovnávám s tím, jaký pří-
stup k drogové politice mají jiné státy. V prohlášení stálo, že 
pro tvorbu životaschopné drogové politiky potřebujeme více 
faktů, více dat o tom, která opatření fungují a která vůbec.

Proč jste tohle začal dělat? Myslím - stal se 
aktivistou v oblasti změny drogové politiky?

Celé to začalo asi před dvaceti lety. Dělal sem překladatele 
v jedné filmové společnosti v Amsterdamu a asistent produ-
centa pracoval s filmy, které točili lidé z Afriky a Jižní Ame-
riky. Já jsem se tehdy velmi zajímal o kokové listy a kokain 
a vůbec o všechno, co se kolem toho tématu v té době dělo. 
Dokázal jsem se domluvit španělsky, a tak jsem občas chodil 
do vězení navštěvovat lidi, kteří se tam dostali právě kvů-
li kokainu. Tehdy to byl pro mě také způsob, jak si zlepšit 
španělštinu. Od těchto lidí jsem se dozvěděl hodně o pozadí 
celé problematiky. Tito lidé nebyli jako překupníci, nechali 
se k této práci zlanařit, protože potřebovali nějak uživit svoje 
děti, a byl to pro ně v tu chvíli jediný způsob, jak přežít. To, 
co říkali, mi přišlo hodně zajímavé a hlavně to úplně změnilo 
můj názor na drogovou problematiku. Říkal jsem si, že by to 
mohlo změnit celkové postoje k drogám, takže jsem odjel do 
Jižní Ameriky dělat výzkum. Po půl roce jsem se vrátil s hro-
madou materiálů, dokumentů a fotografií a všechno jsem to 
publikoval. V té době zrovna začínala v Evropě veřejná dis-
kuze o drogové politice; před devadesátými léty nic takové 
neexistovalo.

V té době byl francouzským prezidentem Francois Mitter-
rand a Francie měla vždy velmi dobré vztahy s Kolumbií. 
Ta v té době zažívala velice divokou drogovou válku mezi 
překupnickým kartelem a policií; něco podobného, co zažívá 
v současnosti Mexiko. Kolumbijskému prezidentovi došlo, 
že se to děje kvůli americké válce proti drogám, tak odjel do 

Francie a řekl: prosím, pomozte nám mluvit o alternativách, 
pomozte nám najít jinou cestu z drogového problému. No a 
Mitterrand, který byl vždy anti-americký, zatlačil na společ-
nou evropskou politiku. V té době bylo asi tak 25 nevládních 
organizací zabývajících se drogovou politikou. Tedy nedělali 
léčbu závislých, jen mluvili o drogové politice. Chlápek jed-
né z nich dal dohromady malou skupinu novinářů v Dán-
sku. Potom naši skupinu pozvali na konferenci do Bruselu, 
kde jsme měli možnost mluvit o našem tématu a potkat 
členy ostatních organizací, a tak se rozhodlo, že vytvoříme 
evropskou koordinaci.

Takže jste začali počátkem devadesátých let…
S ENCOD jsme začali v roce 1993. V té době nás financo-

val fond Evropské komise, sponzorovali nám vytvoření sítě 
nevládních organizací zabývajících se drogovou politikou. 
Peníze jsme měli do roku 1998, než jsme začali otevřeně říkat, 
že hlavním problémem je prohibice, místo toho, abychom se 
věnovali jen lehké minimalizaci rizik jako doposud.

Odříznuti od prostředků jsme museli těžce bojovat o přeži-
tí, a to až do roku 2002, kdy jsme začali získávat nějaké členy 
ze zahraničí. I při tomhle způsobu financování je to obtížné, 
ale fungujeme. Protože pracujeme už tak dlouho, Evropská 
komise a další organizace už nemohou jen tak zavírat oči 
a ignorovat nás a naše myšlenky. Tohle je rozhodně posun 
oproti období nevládních organizací. Navíc se nám podaři-
lo vybudovat mezinárodní vztahy sever – jih. To znamená, 
že jsme jezdili do Jižní Ameriky a do Asie učit se o kokainu 
a opiu. Hledali jsme důvody, proč farmáři v těchto zemích 
začali s pěstováním, a jaký to má dopad na mezinárodní 
obchod a tvorbu drogové politiky. Tohle je příklad tzv. měk-
kého přístupu.

V roce 1997 se k ENCOD připojilo hodně organizací kon-
zumentů marihuany. Předtím jsme se zaměřovali spíše na 
výrobce a až potom na uživatele. Od té chvíle jsme začali 
otevřeně hovořit i o konzumaci a našli jsme hodně podobné-
ho u obou skupin. V té době nás Evropská komise přestala 
financovat.

To, co se stalo na jihu pěstitelům, se později stalo na seve-
ru uživatelům. Uživatelé heroinu, lidé z ulice, byli zrazeni 
průmyslem drogové léčby, stejně jako farmáři byli pod-
vedeni nevládními organizacemi a agenturami Spojených 
národů. Ti také přišli se spoustou pěkných, ale prázdných 
slov. Opravdový problém nevyřešili. Legální ekonomika jim 

Joep Oomen hovoří o ENCOD a drogové politice

... a tak se rozhodlo, že vytvoříme 
evropskou koordinaci.
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P íše se rok 2015. Před rokem všech padesát amerických 
států i federální vláda ukončila éru moderní prohi-

bice, které se dříve říkalo válka proti drogám. Dnes už si 
v každém státě můžete koupit regulované, dříve nelegální 
drogy ve speciálních obchodech. „Dealer drog“ nyní pracuje 
za 15 dolarů za hodinu a je mu jedno, jestli si zákazník kou-
pí sladkou tyčinku nebo kokain. Mladistvým samozřejmě 
neprodává. Které problémy nám zbyly v USA a ve zbytku 
světa? 

Po prvních sedmi rozhovorech o válce proti drogám, které 
jsem vedl s mým bratrem, policistou a detektivem Howar-
dem Wooldridgem z Lansingu ve státě Washington, jsme se 
imaginárně posunuli o sedm let do budoucnosti, abychom se 
podívali, co se stalo poté, co americký Kongres zlegalizoval 
drogy. 

„Americká Pobřežní stráž v roce 2014 zahnala z našich 
výsostných vod rekordní počet rychlých motorových člunů 
s teroristy, kteří se snažili vylodit na území Spojených stá-
tů,“ uvádí Howard Wooldridge. „Pobřežní stráž potopila 
sedm lodí a poslala přibližně padesát potenciálních teroristů 
na dno oceánu. Možná si teď ve svém mučednickém nebi 
užívají svých sedmdesáti panen, Americe už ale neuškodí,“ 
říká admirál Jackson z Pobřežní stráže. Podle šéfa americké 
Národní bezpečnosti je teď v Americe bezpečněji, protože 
armáda a policie se už nezaměřuje na lodi plné kokainu nebo 
pátrání po marihuanových zahrádkách, ale na teroristy.

Díky ztrátám zisků z drog se výrazně snížil provozní rozpo-
čet Al-Káidy na nákup zbraní a nábojů a financování dalších 
útoků na euroamerický svět. Jednotky NATO v Afghánistá-
nu donutily Taliban k útěku a podle šéfa NATO tam v roce 
2016 nebude už ani jeden terorista. Al-Káidě prostě a jedno-
duše došly peníze na náboje. Afghánští farmáři nyní pěstují 
vysoce kvalitní konopí pro výrobu biopaliv a z kvalitního 
plátna se vyrábějí příjemné a trvanlivé košile pro americký 
a evropský trh. Speciálním bonusem jsou konopná semena, 
která Afghánistánu zajišťují tak potřebnou výživu.

Ve státních věznicích stále sedí přibližně dva miliony lidí, 
což daňové poplatníky vyjde na přibližně padesát miliard 
dolarů. Guvernéři států spolu s legislativci dumají nad tím, 
koho a podle jakých kritérií pustit dřív. Díky tlaku veřejnosti 
se tento proces posouvá stále kupředu a spolu s tím rostou i 
nároky studentů na kvalitní vzdělávání. Vzdělávací systém 
dříve trpěl kvůli intenzivní výstavbě věznic. Státní úředníci 
nyní z těchto peněz staví nové střední školy a platí kvalifi-
kované učitele. Většina států již vězně, kteří seděli za držení 
nyní legálních drog, propustila. Nebylo to nic těžkého.

Státní i federální finančníci uvádějí, že daňové výnosy 
z marihuany a extáze předčily jejich očekávání. Do stát-
ních a federálních pokladen v roce 2014 připlulo přes 10 
miliard dolarů. Tyto peníze spolu se sto miliardami dolarů, 
které nebyly utraceny za prosazování prohibičních záko-
nů státům umožnily vybudovat řadu nových mostů, silnic, 
tolik potřebných kanalizačních projektů a dalších projektů 
v oblasti infrastruktury.

Vězeňští dozorci spolu s odbory lobují, aby státy zpomali-
ly propouštění osob, které seděly za drogy. Ve všech státech 
byla zastavena výstavba nových věznic. Několik jich už bylo 
uzavřeno a dozorci byli propuštěni. Státy je naštěstí zdarma 
přeškolují na řidiče kamionů. Podle expertů bude do roku 
2018 uzavřena celá polovina věznic. V těch, které nebudou 

zrušeny, budou sedět pouze násilníci, pedofilové, bankovní 
lupiči atd.

Okresní věznice jsou už teď z poloviny prázdné, takže se 
uvolnily peníze pro místní školy. Nemocnice hlásí prudký 
pokles výdajů na následky války s drogami. Zmizely pře-
střelky mezi dealery a k předávkováním dochází jen vzácně, 
takže se personál pohotovostí může více a kvalitněji věnovat 
obětem nehod a lidem po infarktu. Lékaři a sestry z poho-
tovosti také zaznamenali prudký pokles autonehod zavině-
ných opilými řidiči. Policie v roce 2014 přestala pronásledo-
vat lidi jako je zpěvák Willie Nelson a rozhlasový moderátor 
Rush Limbaugh a zdvojnásobila počet zatčených za řízení 
pod vlivem na téměř tři miliony.

Po Státech nyní běhají vyděšení pedofilové. Na základě 
moudrého rozhodnutí bylo současných sedmdesát tisíc pro-
tidrogových policistů přeškoleno na boj proti lidem, kteří na 
internetu sledují dětské porno a znásilňování dětí. V roce 
2013 policie zatkla jen přibližně 2000 dospělých, kteří si na 
počítač stáhli dětské porno. Letos jsou mí kolegové připrave-
ni provést domovní prohlídky, při kterých prověří přes šest 
set tisíc počítačů s dětským pornem. Na základě takových 
prohlídek lze ve čtyřiceti procentech případů také najít i dítě 
z nahrávky, takže z těchto domovů byly odvedeny desítky 
tisíc dětí, které byly doma zneužívány. Jejich život se zlepšil 
doslova přes noc. Policie letos ale bohužel také zaznamenala 
nárůst dětského porna po celém světě, tedy v zemích které 
nespadají pod americkou legislativu. Svět je lepší, ještě ale 
není dokonalý.

Krátce po ukončení prohibice vystoupily ze stínu deseti-
tisíce občanů závislých na nelegálních drogách a požádaly 
o léčbu. Bez stigmatu nelegálnosti se závislí na kokainu a 
heroinu nebojí požádat o potřebnou pomoc. Vytvořila se tak 
sice silná poptávka po léčbě, zároveň se ale uvolnila spousta 
míst v léčebnách, protože z nich zmizeli pacienti ze soudně 
nařízené léčby. Ve starém systému byl každý, u koho našli 
trochu trávy nebo kokainu, považován za závislého, který 
se musí jít léčit. Komikové si z této stupidity dnes dělají leg-
raci.

Co se stalo s těmi přibližně dvěma miliony lidí, kteří dřív 
prodávali drogy na ulici? Většina z nich si našla práci, zby-
tek šel na podporu. Děti už neměly příležitost bezpracného 
výdělku, takže se dramaticky zmenšily gangy. Vidina snad-
no vydělaných peněz neopustila jen pár dealerů, kteří začali 
vykrádat banky. Podobně jako Bonnie a Clyde před sto lety 
dopadají tak, že je policie buď zastřelí při přestřelce, nebo je 
zatkne a oni skončí ve vězení.

Kolumbie konečně začíná vítězit v padesátileté válce s mar-
xistickými guerillami z kolumbijských Revolučních ozbroje-
ných sil. Bez peněz z drog nyní FARC spolu Al-Káidou nemá 
na náboje a výplaty vojáků. V roce 2014 došlo k dramatic-
kému poklesu násilí. Kolumbie zůstává výrobcem většiny 
kokainu pro zbytek světa. Nakládá se ale na lodě zcela legál-
ně a jeho cena klesla z konečných osmdesáti na jeden dolar 
za gram. Kolumbie znovu vydělává více na exportu kávy 
než na exportu drog.

V posledních letech se spousta akčních filmů omezila jen 
na obchod s drogami. Hollywood se nyní snaží produkovat 
filmy s jinými tématy, jednoduché téma boje policistů proti 
drogovým dealerům je už ohrané.

V kanadské provincii Britská Kolumbie se zvýšila neza-
městnanost, protože slavná odrůda BC Bud se nyní pěstuje 
legálně na jih od hranice. Dřívější pěstitelé konopí se přeško-
lují na chov ryb.

Americké soudy již nejsou zavaleny drogovými přípa-
dy, ale objevila se nová vlna občanských sporů. Ty se dříve 
dostaly před soud nejdříve po pěti letech, takže to mnohé 
odradilo. Justice nyní pracuje rychle a pružně, takže se počet 
občanských sporů dramaticky zvýšil. Není to dokonalé, je to 
ale lepší.

Pojišťovna Allstate nedávno ohlásila pokles výše pojistné-
ho za auta a domácnosti. V roce 2014 se snížil počet majetko-
vých trestných činů o polovinu a došlo ke značnému snížení 
počtu nehod pod vlivem alkoholu, takže se snížil i počet 
pojistných nároků. Očekává se, že ostatní pojišťovny brzy 
zareagují a sníží své ceny možná ještě níže.

K zármutku všech, kteří vykřikovali, že legalizace způsobí 
destrukci Ameriky, v roce 2014 prudce klesla míra užívání 
i zneužívání drog. „Kouřit trávu bylo fajn, když byla nele-
gální, ale proč bychom to dělali teď?“ vtipkuje středoško-
lák z Dallasu. Jeho spolužák dodává: „Kouříval jsem trávu, 
abych ohromil kamarády, ale po legalizaci jsem s tím sekl. 
Teď většinou piju.“ Je to jiné, možná lepší, ale rozhodně ne 
dokonalé. 

Ve vnitřních částech měst, kde většinou žijí chudší lidé, se 
v roce 2014 zvýšil počet studentů, kteří úspěšně dokončili 
střední školu. Dospívající si nyní uvědomují, že už se nebu-
dou moci živit obchodem s drogami, jak to dělávali jejich 
rodiče. Hlavním motivem pro snahu dokončit školu byla 
podle sociálních pracovníků absence negativního vzoru 
bohatého, úspěšného, dospívajícího drogového dealera. 

Amerika si už uvědomuje, že příběh z filmu Chicken Lit-
tle nebyl pravdivý. Nebe v roce 2014 nespadlo a jen málo 
lidí začalo užívat kokain, heroin a další drogy. Počty vražd a 
majetkových trestných činů se vrátily na úroveň šedesátých 
let, takže se opět zlepšila kvalita života ve vnitřních městech. 
Rok 2014 byl stejně jako rok 1933, kdy byla zrušena prohibice 
alkoholu, významným zlomovým rokem pro řešení problé-
mu americké kriminality.

Detektiv Howard Wooldridge má dnes namířeno do 
Washingtonu, kde bude přednášet pracovní skupině nejvý-
znamnějších kongresmanů. Lze ho kontaktovat na adrese 
Howard Wooldridge, vzdělávací specialista, Law Enfor-
cement Against Prohibition, Washington, DC. Přednáší na 
vysokých školách, v politických klubech, klubech rotariánů 
a dalších společenských klubech po celé Americe. Řečníci 
organizace LEAP pracují ve třiceti šesti státech a vzděláva-
jí občany, jak ukončit válku s drogami. Misí této organizace 
je ukončit drogovou prohibici, čímž se zredukují důsledky 
mnoha nezáměrných škodlivých následků boje proti dro-
gám a sníží incidenci úmrtí, chorob, zločinů a závislosti.

„Představte si svět s poloviční mírou zločinnosti, kde tero-
risti nevydělávají peníze prodejem drog a děti nejsou zaměst-
nány v obchodu s drogami,“ říká Wooldridge.  „Představte 
si svět, kde se policisté zaměřují na jízdu pod vlivem, pedo-
fily a teroristy. Představte si svět, ve kterém lidé s problémy 
s drogami půjdou za lékařem a ne před soud. Všecko jde, 
chce to jen najít odvahu ukončit prohibici.“

prostě nedala žádnou šanci, marginalizovala je. Na Severu 
potřebujeme levné zboží, levné banány, levnou kávu. Ti, kte-
ří se rozejdou se systémem, můžou pěstovat koku nebo opi-
um, a nebo táhnout do pekla.

To je jasné…
Víte, jak to bylo s methadonem dřív… V devadesátých 

letech se dávaly jen malé dávky, byl to pokus, testování. V té 
době se jednalo o pololegální lék, jen velmi pokrokový lékař 
vám předepsal methadon v rámci odvykací léčby. Pak najed-
nou někdy v letech 1993 až 1994 Izrael a Spojené státy zjistili, 
že to může být výnosný obchod. Takže zvýšili dávkování, 
protože pro  ně bylo výhodné mít lidi na methadonové sub-
stituci, závislé po celý život. Je to celé o penězích a skvělých 
obchodech pro farmaceutický průmysl.

Dnes víme, že methadon může být pro někoho řešením, a 
je dobré, že vůbec existuje. Ale je to jen půlka řešení, protože 
tihle lidé mají pořád problémy, mají potřebu něčím se nakop-
nout. Takže berou kokain nebo amfetaminy a nemůžou 
pořádně začít znovu. Pořád jsou to feťáci s identitou závis-
lých lidí. Omezování rizik je pro mě jako oslazování pilulky 
prohibice. Je to jako sladký bonbón okolo, který ale neumí 
přebít tu krutost a ošklivost uvnitř.

Je jasné, že nemůžou dostat heroin, ten není o nic lepší, ale 
možná by mohli dostávat opium a léčit se s jeho pomocí. 
Budou sice kouřit opium, ale zároveň budou schopni zvažo-
vat, jestli jsou jen kuřáci opia, nebo něco víc. Spousta lidí říká: 
‚jsem na heroinu, jsem kuřák trávy a to je moje životní role‘, 
ale nepřemýšlejí přitom o sobě. Jsou samozřejmě víc, než jen 
to. Být marginalizovatelným uživatelem drog je ale hodně 
těžké. Přitom většina lidí užívá nějakou svou „drogu“.

Pravda. Nezáleží na tom, jestli je to práce, televize, 
seriály, čokoláda, káva, alkohol, cigarety nebo 
heroin. Všichni jsme závislí…

Tihle lidé jsou marginalizovaní, protože my potřebujeme 
obětní beránky, na které můžeme svalit celou vinu. Takže 
ono harm reduction, snižování rizik, je tu proto, aby legitimi-
zovalo systém. Konopí také potřebuje snižování rizik. Jsou 
lidé, kteří do marihuany přidávají drcené sklo nebo asfalt, 
žijí ze zelených peněz a dělají ještě spoustu mnohem hor-
ších věcí. Legalizace nám přinese totální omezení rizik, ale 
oni tohle opravdu nechtějí. Jde jim spíš o vytvoření systému, 
který dokáže vydělávat peníze, než o to, aby pomohli lidem 
racionální drogovou politikou.

Je tu zkrátka opravdový rozpor mezi rétorikou Spojených 
národů a lidmi, kteří říkají: „Hej, pokud opravdu chcete 
minimalizovat rizika, je tady jenom jedna cesta!“
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Co by bylo, kdyby nebyla 
válka proti drogám?

Text Joe Kennely
Překlad Jindřich Bayer

Na amerických stránkách www.examiner.com lze najít spoustu zajímavého čtení. Tento článek původně napsal Frosty Wooldridge, politický komentátor 
denverské redakce a bratr Howarda Wooldridge, dlouhodobého příznivce a člena organizace Law Enforcement Against Prohibition (Strážci zákona proti 
prohibici). Joe Kennely, redaktor redakce pro otázky spojené s drogami, ho mírně pozměnil, někde zkrátil, jinde rozšířil.

>>> Pokračování ze strany 6



Pokud už dlouho toužíte vidět na vlastní oči, jak 
roste legální konopí, těšte se na léto!

V Berlíně na ploše o rozloze 20 000 m2 právě vyrůstá tech-
nické konopí sorty „Fedora 17“. Od 20. června bude políčko 
veřejně přístupné, a sice propletenými cestičkami prvního 
berlínského konopného labyrintu.

V rozvětvených chodbičkách „konopného zábavního par-
ku“ se skrývají informační tabule a rozmanité výstavky, u 
nichž si můžete rozšířit znalosti o konopí jako surovině, užit-
kové rostlině a léku. Mezi nimi najdete malé paloučky jako 
stvořené pro piknik, opalování a pořádný relax – uprostřed 
zeleně a přitom na dohled od Fernsehturmu.

Odpočívat můžete i v přilehlé zahradě: v mongolských jur-
tách, v chýši na stromě nebo v houpací síti, a pokud tu chcete 
pobýt déle, můžete se utábořit ve vlastním stanu v kempu 
„Camp in Hemp“.

Kdo by i potom prahl po informacích o konopí nebo čem-
koli jiném, může si tu sednout k internetu. V Hanf Café vám 
nabídnou konopný ledový čaj, konopné pivo, něco malého 
k zakousnutí a další dobroty. Tým berlínského konopného 
labyrintu má v plánu i dětský koutek, kde by se zabavili i ti 
nejmenší návštěvníci.

V konopném labyrintu je dost místa a správné atmosféry 
na párty, koncerty, workshopy, přednášky, výstavy, zkrátka 
pro cílené akce, jako třeba: Oživení diskusí o použití konopí 
jako suroviny, užitkové rostliny nebo léčebného prostředku 
těsně před volbami do Bundestagu a v kontextu povyku 
kolem ekologicky udržitelného zemědělství a obnovitelných 
zdrojů. Jako malé připomenutí k tématu: „Bez konopí nebu-
de New Green Deal“

S nabídkou rekreačních a kulturních aktivit, která je ote-
vřená pro všechny, nabízí pro každého něco a navíc jakoby 
mimochodem poskytuje informace a poučení, chtějí tvůrci 
konopného labyrintu oslovit i ty, kteří zatím konopí a jeho 

legalizaci nevěnovali příliš pozornosti, a tak odstranit jejich 
zbytečné fobie z této ryze domácí a velmi užitečné rostliny.

Všechno to začalo, když proslulá botanická zahrada Späth 
hledala optimální možnost, jak využít sílu přírody k sebe-
regeneraci. Po několika stoletích intenzivního obhospoda-
řování je země, která předtím sloužila k pěstování velkých 
stromů, naprosto vyčerpaná a tvrdá jako kámen, a k tomu 
se přidalo silné znečištění těžkými kovy a jinými škodlivými 
látkami z blízké dálnice.

Po delším přemýšlení bylo jasné, že ke zkypření a rekulti-
vaci půdy by se nejlépe hodilo konopí se svými dlouhými 
kořeny. Pozemek obhospodařuje pověřený zemědělec, který 
spolupracuje s továrnou Uckermark zpracovávající konopná 
vlákna, a pozemek poskytuje projektu Konopný labyrint.

Můžete tak zažít konopí přímo v akci při rekultivaci země-
dělské plochy. Konopný labyrint vzniká za podpory mnoha 
lidí a vědeckého kolektivu Muzea konopí v Berlíně.

V následujících týdnech bude založeno sdružení zřizovate-
lů projektu. Máme radost z každé pomocné ruky a z každé-
ho tvůrčího ducha – máte-li chuť se přidat, ozvěte se na info@
hanflabyrinth-berlin.de.

Konopný labyrint najdete v Berlíně - Treptowě: na stanici 
S-Bahnu Baumschulenweg nastoupíte na autobus č. 170 ve 
směru Rathaus Steglitz a vystoupíte na zastávce Späthstr./
Ligusterweg, která se nachází přímo před branami labyrin-
tu.

Aktuality z konopného labyrintu, informace o vývoji 
projektu a o našich akcích či další kontakty najdete na 
www.hanflabyrinth-berlin.de.

#
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Bez konopí nebude New Green Deal
První konopný labyrint v Berlíně

S tímto kupónem získáte slevu 1€ na vstup do 
berlínského konopného labyrintu. Na tomto 
unikátním projektu se podílí také Konoptikum.

Labyrint otevírá své brány 20.06.2009

http://www.evaseeds.com
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Uslyšíte trávu růst...
www.naturaltechnologies.cz
www.novygrowshop.cz
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KULTURNÍ TIPY
Pokud byste se chtěli jít podívat na hrad Veveří u 

Brněnské přehrady, ale dosud k tomu nebyla příležitost, 
můžete to napravit o prvním červnovém víkendu, o víken-
du voleb do Evropského parlamentu. Uskuteční se zde Chil-
lout Festival neboli první chill-outový festival v ČR. V sobo-
tu a v neděli zde bude k vidění směsice nejrůznějších 
hudebních žánrů, a to ve vskutku inspirativních prostorách. 
Průvodním slovem vás festivalem provede muzikolog Vlas-
timil Marek. Kromě množství dj‘s (př. Kerray, DaCube či 
Mehdi) se můžete těšit na Moniku Načevu a Dj Five, Tomáše 
Reindla známého z Al-Yaman, projekty Mimo TV, Shiva-
trance, Shivanam, Slováky Jamadan, koncert tradiční per-
ské hudby či taneční skupiny Rahat Lukum a Al Fayyum 
Dancers. Občerstvit se můžete, ať už jste vegetariány, vega-
ny, makrobiotiky či milovníky klasického občerstvení, a k 
dispozici bude také čajovna, vodní dýmky, žonglování či 
vypalování keramiky, včetně programu pro ty nejmenší.
Chillout Festival, Hrad Veveří, Brno, 6.-7.6.2009

V městečku Žižníkov u České Lípy se letos uskuteční 
jubilejní desátý ročník festivalu Reggae Ethnic Session, kte-
rý se při této příležitosti spojil s dalším úspěšným, ale o hod-
ně mladším reggae festivalem RealBeat. Tímto spojením sil 
bylo umožněno vytvořit vskutku nabitý a bohatý program a 
řádně tak oslavit kulaté výročí. Nejzářivější hvězdou bude 
letos bezesporu jedna z největších postav moderního reggae 
a dancehallu, autor desítek hitů i originální interpret, Buju 
Banton. Starší generaci rock steady a ska bude zastupovat 
Derrick Morgan, který přiletí s afro-karibskou kapelou Yard 
Vibes Crew. Určitě si nenechte ujít také projekt Dzadzeloi 
Cultural Troop ze západoafrické Ghany v show spojující 
tanec, hudbu, divadlo i akrobatické prvky. Skupina bude 
zároveň na festivalu vést taneční workshop. Z české hudeb-
ní scény se představí Hypnotix, Švihadlo, United Flavour, 
Feher Fekete Kerek, Fast Food Orchestra, Prague Ska Con-
spiracy a mnoho dalších.
Reggae Ethnic Session meets RealBeat, Žižníkov u 
České Lípy, 26.-28.6.2009

Festival Colours of Ostrava je za ta léta již stálicí na 
českém festivalovém nebi a právem mu patří privilegované 
místo, potvrzené držením dvou cen Anděl, tří cen ALMA 
(Akropolis Live Music Awards), a zejména od roku 2003 
svým členstvím v „European Forum Of Worldwide Music 
Festivals“, neziskové asociaci 44 nejvýznamnějších nezávis-
lých evropských festivalů zavazujících se podporovat světo-
vou, etnickou, tradiční a původní kulturu jednotlivých svě-
tových národů a vzájemně se propojovat v kulturních 
výměnách, kde je jediným českým zástupcem. V letošním 
roce proběhne již 8. ročník festivalu a pořadatelé pro nás 
připravili několik lahůdek. David Byrne představí písně, 
které vznikly ve spolupráci s Brianem Eno, Michael Nyman 
Band pak hudbu, kterou můžete znát např. z filmů Petera 
Greenawaye. Zatančit si můžete u funky a soulových melo-
dií Maceo Parkera, britskou taneční a elektronickou scénu 
zastoupí Stereo MC‘s, Asian Dub Foundation či elektro-
popová Morcheeba, mezinárodní seskupení N.O.H.A. spojí 
drum´n´bass, nu-jazz a pop se španělským temperamentem 
a můžete obdivovat také hlas Jona Andersona, frontmana 
kapely Yes. Nesmíme však opomenout ani hvězdu součas-
ného jazzpopu a držitele mnoha hudebních ocenění, zpěvá-
ka jménem Jamie Cullum. Z české scény nebudou chybět 
Tata bojs v doprovodu japonsko-amerického Ahn Tria, 
Mňága a Žďorp, Jan Budař a Eliščin Band, Už jsme doma či 
Monika Načeva s Michalem Pavlíčkem a DJ Five.
Colours of Ostrava, areál Slezskoostravského hradu 
a výstaviště Černá louka, Ostrava, 9.-12.7.2009

KONCERTY
07.06. Papa Roach [USA], Roxy, Praha
07.06. La Troba Kung-fu [ESP], Palác Akropolis, Praha
08.06. Eagles [USA], 02 Arena, Praha
09.06. Korn [USA], Tesla Arena, Praha
10.06. Flogging Molly [IRL/USA], Roxy, Praha
11.06. Telefon Tel Aviv [USA], Roxy, Praha
18.06. Limp Bizkit [USA], 02 Arena, Praha
19.06. Lenny Kravitz [USA], Velodrom, Brno
21.06. Chris Cornell [USA], Roxy, Praha
23.06. Disturbed [USA], Roxy, Praha
24.06. Nine Inch Nails [USA], Sazka Aréna, Praha
25.06. Depeche Mode [UK], Eden, Praha
26.06. Karandila [BG], Fléda, Brno
01.07. Yeah Yeah Yeahs [USA], Roxy, Praha
09.07. Morrissey [UK], Divadlo Archa, Praha
15.07. B. B. King [USA], Tesla Aréna, Praha
15.07. Patti Smith [USA], Divadlo Archa, Praha
15.07. Joe Jackson [UK], Lucerna Music Bar, Praha
16.07. Philip Glass: An Evening of Chamber Music 
[USA], Kongresové centrum, Praha
18.07. Boney M [GER], Hlučín
21.07. Bajofondo [ARG/URU/USA], Lucerna Music Bar, 
Praha

FESTIVALY
05.-06.06. Planet Festival, letiště aeroklubu Tábor u 
Čápova Dvora
06.06. Out Of Home, La Fabrika, Praha
06.-07.06. Chillout Festival, Hrad Veveří, Brno
18.-20.06. United Islands, ostrovy na Vltavě, Praha
26.-27.06. Festival Respect, Štvanice, Praha
26.-28.06. Reggae Ethnic Session meets RealBeat, 
Žižníkov u České Lípy
03.-11.07. 44. Mezinárodní filmový festival Karlovy 
Vary
03.-04.07. Creamfields, letiště Břeclav
04.-06.07. Rock for People, Hradec Králové
09.-12.07. Colours of Ostrava, areál Slezskoostravské-
ho hradu a výstaviště Černá louka, Ostrava
16.-18.07. Pohoda, letiště Trenčín
17.-19.07. Mighty Sounds Festival, Olší u Tábora
24.-25.07. Hrachovka, Hrachovec u Valašského Meziříčí
24.-25.07. České hrady: Švihov, Plzeňsko
30.07.-02.08. Sázavafest, areál Malá Strana, Kácov

VÝSTAVY
do 07.06. Erwin Olaf: Choreografie citů, Langhans Gale-
rie, Praha
do 20.06. Horror Vacui / Děs prázdnoty. Urbanistická 
imploze v Holandsku, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
od 25.06. Jiří David: Předběžná retrospektiva, Moravská 
galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
do 28.06. V spektru rozmanitosti: 11+1, Dům U Zlatého 
prstenu, Praha
do 26.07. Prague Biennale 4, Karlin Hall, Praha
do 16.08. čtrnáct S, DOX, Praha
do 16.08. Spodní proud / Undercurrent. Jiří Straka, Mar-
tin Eder, Jonathan Meese, Josef Bolf, Rudolfinum, Praha
do 30.08. Damien Hirst: Život, smrt a láska, Malá galerie 
Rudolfina, Praha
do 06.09. Vojtěch Sláma: Vlčí med +, Leica Gallery Pra-
gue, Praha
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Hej!
Máš co říct?
Tak dávej!

Pošli fotku a krátkou 
hlášku o tom, co máš na 
srdíčku, a buď v Konoptiku.
Deadline je koncem června.

A nehul tolik...

Konkurz na zhulený strip.SPÁLENINY
Zbyňa

&
Gonzalezzz

Od neznámého growera



Buju Banton (Jamaica), Der-
rick Morgan & Yard Vibes Crew 
(Jamaica),  Dzadzeloi Cultural 
Troop (Ghana), United Flavour, 
Dubblestandard (at), Santy y 
su Marabu (Cuba), Hypnotix, 
Švihadlo, Sto zvířat, Fast Food 
Orchestra,  Prague Ska Conspi-
racy, Mr. Cocoman & Solid Vibes, 
Feher Fekete Kerek,  Yellow Sis-
ters & Magic band, Navigators, 
Tribetown, Madelaine (it) & Rid-
dimshot,  Dub-O-Net, Bug&Dub, 
Ting feat. Afrodisiak, Urragan 
Andrew a další

 Spojení festivalů RealBeat a 
Reggae Ethnic Session letos osla-
víme hned s dvěma jamajskýma 
hvězdama první velikosti! Do Čech 
se poprvé podívá se svou kapelou 
Buju Banton, který přijede v rám-
ci turné k své dlouho očekávané 
nové desce RASTA GOT SOUL. 
Ta je aktuálně na špičce reggae 
žebříčku časopisu Billboard. 
Buju Banton je hvězdou reggae a 
dancehallu už více jak dvě deká-
dy a za sebou má desítky hitů a 
několik alb, která jsou esenciální 
pro rozvoj reggae a dancehallu. 
Jeho live show jsou plné nespou-
tané energie, jako je i sám autor, 
kterému se přezdívá Gargamel a 
který má v sobě krev Maroonů, 
původních obyvatel Jamajky... 
 
Vedle něj se v kontrastu přestaví 
jamajský kmotr ska a rock steady 
Derrick Morgan, který přes své 

stáří a zrakový handicap stale patří k zpěvákům, které prostě 
musíte vidět. Do Žizníkova navíc dorazí s karibsko-africkou 
kapelou Yard Vibes Crew, takže je jasné, že to bude nezapo-
menutelný zážitek. Přímo ze západo-africké Ghany dorazí 
na vystoupení a zároveň taneční workshop hned 15 členů 
tradičního projektu Dzadzeloi Cultural Troop, kteří před-
vedou představení, v kterém se propojuje rytmus, tanec, 
divadlo i akrobacie. Z Rakouska přijedou hudební futuristi 
Dubble Standart, s kterými loni vydal album sám legendární 
Lee Scratch Perry. Za domácí se můžete těšit na celou špičku 
příbuzných žánru – od multikulturních United Flavour nebo 
Feher Fekete Kerek přes skáčkové Fast Food Orchestra a Pra-
gue Ska Conspiracy až ke kapelám, které v Žizníkově prostě 
nemůžou chybět. Máme tím na mysli např. boleslavské Švi-
hadlo, jejich elektronický projekt Dub-O-Net s novým albem, 
nebo tribal-dance kapela Hypnotix, která mimochodem letos 
slaví už 20 let od svého vzniku. To vše a mnohem více včetně 
kompletní domácí špičky a nových nadějí reggae scény, jako 
jsou Mr. Cocoman & Solid Vibes, najdete poslední červnový 
víkend na hlavním pódiu v Žizníkově. A k tomu ještě takřka 
non-stop proud muziky na dalších dvou scénách, kterými 
bude Dancehall a Dub Station. Letos poprvé nejen tři dny, 
ale i celé tři noci!

Díky spolupráci s francouzským soundem Roots Survival 
dorazí z Francie na Dancehall stage luxusní sound Daddy 
N Hypa, který patří mezi top-a-di-top francouzské remixéry, 
takže asi všichni nebudeme chápat, co všechno mají ve svých 
record bags. Společně s nimi dorazí ze země galského kohou-
ta i fenomenální sound Guiding Star, vítěz mnoha francoz-
ských clashů a majitel desítek exkluzivních dubplates. Dále 
z Berlína konečně přijede poprvé do Čech výborný MC Soul-
train a z Polska dorazí Silesian Sound. Z Německa Cosmo-
phonic a ze Slovenska DJ Mess & Ghetto Youths! Za domácí 
scénu máme v tuto chvíli potvrzené jména Babylon Rocker & 
Praggatronik, Peeni Walli, Roccaflex, Jahmusic Lighta, Missy 
M. & Misho, Irie Memba, Royal Hi-Fi, Waddup, Emergen-
cy Jbc Station, Swamp Safari, Equal-i-zer, Coltcha United, 
Smokha, Mad Kriiiska, Dj Heavy Hev, Mr. Roll a Dub.

26.-28.6. 2009 Žizníkov u České Lípy
www.reggaefestival.cz

reggae Ethnic Sessionmeets realBeat
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Od neznámého growera

http://www.gib-lighting.de


V České republice před nedávnem rozrostly festi-
valy jako houby po dešti. Nezdá se vám, že je tro-
chu riskantní v dnešní době rozbíhat nový festival, 
nebo se jste natolik originální, že přilákáte dosta-
tek návštěvníků? 

Ano. V současnosti už festivalů spíše ubývá. Ale myšlen-
ka vytvořit globální festival zabývající se zdravým životním 
stylem ve spojení s hudbou klidnější a středního tempa se 
zrodila už před 5 lety, kdy jsem se osobně přesvědčil, že 
v zahraničí jsou tomuto stylu nakloněni jak diváci a orga-
nizátoři, tak i média, která často tyto multispolečenské akce 
podpoří. Nápad to tedy není zas tak originální, jelikož se 
festivaly tohoto typu už pořádaly před deseti a více lety po 
celé jižní Evropě. Jen jsme jej ještě přizpůsobili našim dneš-
ním podmínkám a potřebám. To znamená např. to, že díky 
podpoře sponzorů jsme dokázali udržet nízkou cenu vstu-
penek, máme k dispozici atraktivní lokaci a v ceně je pro 
návštěvníky zahrnuto deset různých workshopů. 

Mohl byste vysvětlit, co je to chill-out?
Zajisté. Tento hudební směr se postupně vyvíjel s taneční 

scénou a jeho zakladatelé byli známí spíše z tanečních pro-
jektů. Jedná se zejména o projekt KLF (King Little Frequen-
cy). Jejich první album, které je zároveň prvním albem toho-
to směru, dostalo název Chill-out. Tím rozběhli novou vlnu. 
Je to už ale více než 20 let. A doba i interpreti dnes pracují 
s úplně jinou škálou zvuků a frekvencí, to díky technice, 
která pokročila mílovými kroky kupředu.

Takže z doplňkového tanečního směru se stal 
směr sám?

Ano. A neustále se rozšiřuje do dalších forem.

Vy sám jste iniciátorem a organizátorem mnoha 
akcí nejen v rámci regionu, ale i celé ČR. Na jakých 
dalších projektech se v současnosti podílíte?

Krom toho, že pořádám etno večírky, trance párty a bub-
novací jam sessions, ještě píšu hudbu ke dvěma filmům, 
natáčím projekt o čajových rájích celého světa a dotáčím 
album Shivanam a Shivatrance, hraji po klubech coby live 
dj I-One, učím žáky na kytaru a etnicky zaměřené perkusní 
nástroje…

To jste na roztrhání…
Někdy ano, a občas to schytám vyčerpáním či migréna-

mi, ale pokud si člověk vše zorganizuje a pracuje s týmem 
spolehlivých lidí, dá se to zvládnout. Neměl by ale zapo-
menout na občasnou procházku v přírodě a relaxaci, která 

pomůže překonat stresy nashromážděné právě onou organi-
zací a cestováním.

Pojďme zpátky k festivalu. Každý pořadatel akce 
má nějakou svoji hvězdu či celebritu, kterou celý 
festival zaštiťuje. Koho máte vy?

Rozhodně je to projekt Monika Načeva a Dj Five, který 
už má svoje fanoušky po celé střední Evropě. Právě tento 
hudební počin se pohybuje krásně mezi žánry a tím pádem 
na náš festival jednoznačně patří. Moderní úderné trip-
hopové a dubové rytmy a vemlouvavý až mystický hlas 

Načevy ve spojení s poetickými texty jsou něčím naprosto 
vybočujícím z českého hudebního mainstreamu. Dále sto-
jí za zmínku Tomáš Reindl s hostem, známý ze skupin Al-
Yaman, Didimos a dalších, projekt Mimo TV z Prahy se svým 
hloubkovým ambientem a skvělou projekcí, slovenská sku-
pina Jamadan s afro-latinskými rytmy, skupina Shivanam, 
která bude z koncertu natáčet „živák“ pro vydání druhého 
live cd, tradiční perská hudba v podání Afghánců Abdoula 
Wase Hadi, Jousoufa Rashidi a jednoho Čecha v doprovodu 
tanečnice Jitky Brabcové, projekt Shivatrance s taneční per-
formancí „Process“, dervišský Trance planet, Song of Satori, 

(UV Show) Takita – Tana, Nomad Rise z Brna a další..
Z dj‘s vystoupí např. Kerray, DaCube či Mehdi a z taneč-

ních skupin Rahat Lukum, Al Fayyum Dancers či Aini 
s křídly bohyně Isis. Videoprojekce je samozřejmostí. 
V neposlední řadě zmíním průvodce celou akcí, kterým 
bude pan Vlastimil Marek.

To bychom měli také zmínit, že to vše je v ceně 
festivalového lístku…

Ano, a navíc ještě možnost stanování. Na místě si mohou 
návštěvníci vybrat z pestré nabídky stravování pro vegeta-
riány, vegany, makrobiotiky i milovníky klasického občer-
stvení. Mohou se podívat na vystoupení tai-chi, zúčastnit 
se vypalování keramiky, připraveny jsou atrakce pro děti 
a soutěže o ceny, čajovny, šíšárny, noční rituály a žong-
lování, fireshow, nádherná příroda v okolí a dostupná 
MHD včetně jednoho vloženého spoje o sobotní půlnoci. 
A navrch ještě jarmark, a to nejen lidových řemesel.

To je opravdu pestrá škála nabídky.
To jsem si nevzpomněl na spoustu dalších věcí, které 

nechám až na místo, jako překvapení pro návštěvníky. 
V sobotu 6.6. v 10:00 začíná bohatý program rozjíždět 
pozvolna dj Kerray, zkušený ze zahraničních festivalů 
a párty, aby nás mohl provést světem ambientu a world 
chill-out music. Po něm pak až do půlnoci program nabitý 
workshopy a dalšími performery.

Festival bude oficiálně ukončen v neděli o půlnoci, kdy 
úplňkovým rituálem uzavřeme celý víkend. A pro ty, co 
chtějí pokračovat, je tu možnost bubnovacího řádění až do 
vyčerpání.

Zní to rozhodně pestře a zajímavěji, než můžou 
běžné festiválky nabídnout. Nezbývá než popřát 
hodně štěstí a povedené počasí.
Děkuji vám i všem zúčastněným za podporu, 
bez níž by akce takového formátu nešla 
zorganizovat!

Interview s pořadatelem Ivanem Jaškem

6. 6. – 7. 6. 2009 na všech nádvořích 
hradu Veveří a v jeho podhradí

V Praze dne 6.3.2009 
Festival Mighty Sounds nepatří k akcím, kde vám neserví-

rují tradiční vepřo-knedlo dramaturgii omaštěnou nějakým 
tím zahraničním jménem. MS se snaží být festivalem, kde 
kvalitní zahraniční soubory dostávají široký prostor a kde 
se české kapely musí hodně snažit, aby v nabité konkurenci 
nezapadly. Na sedmi scénách se vystřídá téměř 150 kapel, 
cca 100 djs, velké množství divadel a pestrá paleta performe-
rů či workshopů.

Přípravy na jubilejní 5. ročník jsou v plném proudu a potvr-
zené kapely se každou neděli v podvečer objevují v krátkých 
miniprofilech na festivalovém webu. 

Přestože je Mighty Sounds z velké míry o ska, už od počát-
ků festivalu jsou nedílnou součástí dramaturgie soubory 
přísahající na punkrock, hardcore, rock’n’roll, reggae, dan-
cehall, rockabilly, soul, ale i metal nebo hip hop. Tři djské 
scény obohacují dále program o drum‘n‘ bass, breakbeat, 
jungle ad.

Festival proběhne jako tradičně na loukách u jihočeské ves-
ničky Olší u Tábora ve dnech 17.-19. července. V loňském 
roce prošel prostor konání festivalu výrazným „faceliftem“, 
když bylo jádro areálu rozšířeno zhruba o čtvrtinu díky „při-
pojení“ další louky a přibylo další velké parkoviště a stanové 
městečko.

Ačkoliv Mighty Sounds není festivalem, kde by se stavělo 
na zvučných headlinerech, mezi hlavní lákadla letošního roč-
níku patří kombo jamajských legend Rocksteady Explosion 
v čele s Davem Barterem, Patem Kellym a Chrisem Ellisem, 
britská punkrocková legenda Buzzcocks, kanadští matado-
ři No Means No, švédské rock´n´rollové hvězdy  Backyard 
Babies nebo americká dirty reggae formace The Aggrolites. 
Britské ostrovy, které mají na MS vždy silné zastoupení, 
budou reprezentovat punkrockeři Deadline, ze země sýrů 
a kvalitních hodinek dorazí rockabilly trio The Peacocks, 
jih Evropy budou zastupovat italští ska rebelové Talco  a 
jejich španělští kolegové La Gossa Sorda. Nebudou chy-

bět v Čechách téměř zdomácnělé soubory New 
York Ska-Jazz Ensemble a slovinští Elvis Jackson. 
Luxusním zářezem v letošním line-upu jsou nově 
potvrzení DUB Incomporated z Francie.

Milovníci netradičních zážitků jistě ocení 
punkrockový kabaret The World/Inferno Friend-
ship Society nebo americké psychobilly matadory 
Koffin Kats. 

Ze ska dále určitě potěší švédská 2tone legen-
da Liberator, holandská stálice Mr. Review, Mark 
Foggo´s Skasters, italští The Offenders a mnoho 
dalších. Ostřeji laděné kapely mají oproti loň-
ským ročníkům mnohem více prostoru - lahůd-
kou bude holandská odpověď na Motörhead 
Peter Pan Speedrock, první dáma garážového 
rock’n’rollu Texas Terri Bomb nebo melodický 
punkrock v podání Far From Finished.

Československou scénu budou reprezentovat 
stálice jako Polemic, Sto Zvířat, Fast Food Orches-
tra, Prague Ska Conspiracy, NVÚ, Totální Nasa-
zení, Gangnails a mnoho dalších

Cena vstupného je 630 Kč do konce června, 680 
Kč od 1.7. do 16.7. 2009. Vstupenky jsou k dispo-
zici v předprodejních sítích Ticketpro, Ticketstre-
am a Ticketportal nebo online přes web festivalu.  

MIGHTY SOUNDS vol. 5
150 interpretů z celého světa na 7mi scénách 
zaměření: ska, punk, rock ‚n‘ roll, reggae, 
dancehall, hard core, drum‘n‘bass, jungle ad.
datum: 17. - 19. červenec 2009
místo: Olší u Tábora (100km jižně od Prahy)
loňská návštěvnost: 12.000
MS byl letos nominován časopisem Filter 
jako jediný žánrový festival na cenu „Festival 
roku“.
www.mightysounds.cz 
www.myspace.com/mightysounds

 
17.-19.7. 2009, Olší u Tábora
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Chill-out festival v Brně!



GrowMania
Konopí Growshop Hnojívo

Nádražní 7 
Praha 5

www.growmania.cz
STRANA 15 INZERCE

pracovní doba:  Po-Pá  10 - 19 hod.
            So        11 - 16 hod.

GROWSHOP

NEJVĚTŠÍ KUŘÁCKÉ POTŘEBY

e-shop: www.specialgrower.cz

BLUNT 25 Kč

drtička elektrická350 Kč
NFT tank 1800 Kč

stínidlo 2590 Kč váha digitální 1490 Kč

vodní dýmka 3990 Kč

zvlhčovačka 
s membránou 4700 Kč

GROWSHOP LITVÍNOV

Pěstování rostlin nejen pod 
umělým osvětlením, Kuřác-
ké potřeby, Vzduchetnika
Kompletní pěstební jed-
notky, Veškeré zboží na 
objednávku, Nad 5000 Kč 
sleva 10%

Poradenství:
growshoplitvinov@seznam.cz
Tel1: 774332652, Tel2: 731782832
Otevírací doba: 
Po-Pá 9-17h., So 9-12h.

legalizujte
 mě

BPL_darek_A6.indd   1 8/7/08   7:30:12 PM
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http://www.bam-bam-bhole.de
http://www.growmania.cz
http://www.growmania.cz
http://www.storz-bickel.com
http://www.specialgrower.cz
http://www.green-house-tu.cz
http://www.growroom.cz
http://www.bioplants.cz


J akmile se setmí, proces fotosyntézy se zastaví. V našem 
případě to znamená zhasnutí lampy v pěstírně. Rostlina 

uzavře průduchy a voda s rozpuštěnými živinami ve ston-
ku minimalizuje svůj průtok. Jakmile se rozední (zapnou se 
lampy), první průduchy se otevřou, začnou přijímat CO2 a 
zároveň odpařují vodu. CO2 je nezbytné pro tvorbu cukrů, 
které jsou konečným produktem fotosyntézy. Odpařování 
vody uvádí do pohybu transportní systém rostliny od koře-
nů.

V přírodě je přirozeným zdrojem světla slunce. Sluneční 
záření se skládá z celého barevného spektra a také ze záře-
ní, které nedokážeme zachytit pouhým okem. I když radio-
aktivní záření nevidíme, pociťujeme je (infračervené světlo 
registrujeme jako teplo) a můžeme pozorovat jeho následky. 
Nejjednodušším příkladem je reakce pigmentu v kůži na 
slunce tím, že se opálí.

Rostliny jsou na sluneční záření zcela přizpůsobené. Rostli-
na převážně využívá viditelné světelné spektrum od modré 
barvy po červenou (viz obrázek 1). To je ta část světelného 
spektra, kterou jsme schopni vidět. Výzkumy ale potvrdily, 
že rostliny potřebují i ostatní části světelného spektra, pro 
lidské oko nezaznamenatelné.

(Obrázek 1)

Ať už rostliny, bakterie, zvířata či lidé, všichni jsme vysta-
veni každodenní dávce záření, které nás donutilo, abychom 
se přizpůsobili dennímu a nočnímu režimu. Silné elektro-
magnetické vlny, jako jsou gama paprsky, využívají rostli-

ny a bakterie mnohem lépe než zvířata a lidé. Při vysokých 
dávkách lidé onemocní rakovinou, zatímco rostlina se s tím 
vyrovná jiným způsobem, třeba tvorbou geneticky přizpů-
sobených semínek. Když my umíráme, rostlina tvoří nové 
druhy.

Světlo má na rostliny velký vliv. Směr příchozího světla 
určuje směr růstu rostliny. Složení světelného spektra ovliv-
ňuje metabolismus rostliny. Intenzita světla předurčuje výš-
ku rostliny. Délka svícení, barva světla a stabilní podmínky 
umožňují rostlině růst a při změně přejít do květové fáze.

Vlastnosti světla

Viditelný rozsah světla je elektromagnetické záření o vlno-
vé délce mezi 400 a 750 nanometry. Vnímáme je jako modré 
a červené světlo.

Světlo se šíří ve vlnách, kdy vzdálenost mezi dvěma nejvyš-
šími vrcholy je vlnová délka. Každá barva má vlastní vlno-
vou délku. Pokud se vlna změní, například odrazem, změní 
se také barva světla. Vzdálenost se měří v nanometrech (nm). 
Jeden metr je stejný jako 1 miliarda nanometrů. Nebo se dá 
říct, že 1 nanometr je 10-9 metru. Modré světlo má více vln 
než červené při stejné vzdálenosti. Šíří se rychleji, častěji a 
také má více energie. Záření s větší energií než modré svět-
lo je ultrafialové. Po ultrafialovém záření jsou rentgenové 
paprsky a paprsky gama. Po červeném záření ve světelném 
spektru následuje infračervené záření, které pociťujeme jako 
teplo, a po něm je dlouhovlnné elektromagnetické záření.

Rostliny potřebují pro fotosyntézu viditelné světelné spek-
trum. Pokusy ale dokázaly, že záření mezi 400 – 750 nm není 
úplně dostačující. Rostliny, které byly svíceny pouze tímto 
spektrem, jsou méně odolné, méně rostou a nepřejdou do 

květu. Dokonce nepomůže ani přidání wattů další výbojkou 
nebo zářivkou. Rychle rostoucí rostliny potřebují extra pří-
davek modrého světla pro správný růst a červené světlo je 
zase nezbytné proto, aby rostlina dobře kvetla.

Mateční rostliny bývají nízké a hodně rozvětvené, a proto 
jsou pro ně nejvhodnější růstové výbojky, popřípadě výkon-
né zářivky.

NT tip: Opět neplatí pravidlo, že méně je někdy více. 
Pokud na mateční rostlinu svítíte jenom zářivkou, neprosví-
títe ji dostatečně. Růstová výbojka je pro ni tedy mnohem 
rozumnější. Více světla znamená více pohlcené energie, kte-
rá se dále zpracuje a umožní rostlině vyprodukovat vyšší 
množství cukrů nezbytných pro regeneraci poškozených 
částí.

Mladé rostliny potřebují růst a následně kvést. Proto také 
nejprve zvolíme vhodnou růstovou výbojku, která odpoví-
dá našim prostorovým podmínkám. Požadujeme růst a poté 
přechod do květu, takže také zvolíme nejprve odpovídající 
růstovou výbojku (ideálně 400 nebo 600 W s ohledem na pěs-
tební prostor) a květovou výbojku stejné wattáže.

Může se stát, že nemáme velký prostor pro pěstování, a 
proto nechceme, aby byly rostlinky příliš vysoké. Zkrátíme 
fázi růstu na 1 až 2 týdny a můžeme použít kombinovanou 
květovou výbojku s podílem modrého světla.

Světlo umožňuje růst

Mladá rostlinka, která se soustavně potýká s nedostatkem 
světla, poroste do délky, bude slabá a vzdálenosti mezi jed-
notlivými větvičkami se neúměrně zvětší. Proč se to děje? Je 
to naprosto logické, protože málo světla zastaví fotosyntézu. 
Není dostatek energie, a proto se růst zpomalí. Na druhou 
stranu v přírodě rostliny znají pouze světlo ze slunce a jak-
mile je tma, jsou nuceny přežívat a čekat na lepší světelné 
podmínky. Pokud šero v přírodě přetrvává, rostlina vydává 
více energie a jako následek nepřízně počasí nechává zemřít 
některé své části. Rostlina, která roste v dobrých světelných 
podmínkách, má více energie a je více odolná proti nemo-
cem nebo stresu. Umělé osvětlení pro rostliny (výbojky a 

Vliv světla na pěstování konopí
Rostliny potřebují světlo, aby mohly růst a kvést. Světlo je také motorem pro fotosyntézu. Zeleň listová v listech pohlcuje světlo, přivádí jej do svého středu, 
kde se nachází centrální chlorofylová buňka. V ní se světlo přetváří na chemickou energii pomocí vody, která slouží jako palivo pro tento proces. Složitými 
chemickými procesy vznikají cukry, které rostlině umožňují uchovávat energii (odpadní látkou této reakce je kyslík, který rostlina listy vylučuje zpět do okolí). 
Dokonce také víme, že pokud je v rostlině nadbytek cukrů, zastavuje se fotosyntéza, a to na tak dlouho, dokud se nespotřebují.
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Dříve
Sedíte v tee-pee. Obklopen tmou. Navažský způsob rituálu, 

známý po celém světě. Vzduch zde snad ani není… Vlhkost 
jako by do vás vstupovala celým tělem a všemi otvory až 
bodavě. V mezidobích neustálého střídání chladu a dusivé-
ho horka cítíte, jak vás zaplavuje vlastní pot a spolu s vůní 
spálených bylin a kouře, které čísi ruka rozdrcené vhazuje na 
rozžhavené kameny a zároveň polévá vodou, vás štípe a pálí 
do očí. Oblaka páry vše zahalují. Není už ani vidět kameny 
uprostřed stanu rozžhavené do běla a umě naskládané do 
tvaru trojúhelníku. (Ten symbolizuje energii kosmické lodi.)  

Samotný tvar indiánského stanu připomíná kosmickou loď 
a asociuje legendu Navahů, že takovou přiletěli na Zemi prv-
ní lidé. 

Celý tento rituál slouží k očistě, léčení a nalezení souná-
ležitosti se Zemí a potažmo s celým Vesmírem. Prostoupí 
celé naše bytí hned po několika opakováních v nezapome-
nutelný zážitek umocněný vlivem psychotropních látek. 
Samozřejmě, že součástí této směsi byla i marihuana…

Dnes
Pod vysoce výkonným umělým svítidlem, simulujícím 

sluneční svit, za pomocí cyklů (časový spínač) a zavlažová-
ní (např. hydroponie) roste cannabis vyšlechtěná obzvláště 
pro vysoký účinek a velký výnos v krátkém čase za pomoci 
doporučených hnojiv s dávkováním dle návodu.

Během několika měsíců dozrává, a to v laboratorních a 
někdy velmi stísněných podmínkách. Tyto kytky nikdy 
nepoznaly svit měsíce, opylování hmyzem či noční deštík, 
letní bouřku, poryvy větru ani změnu spektrálních barev 
během periody dnů, týdnů a měsíců až k podzimu…

Dříve
Některé indiánské kmeny pěstovaly konopí na hrobech 

svých zesnulých předků (viz blueberry). Denně jí zpívali a 
promlouvali k ní. Nosili jí obětiny. Obklopovali ji vzácnými 
kameny. To vše mělo hlubší vliv na její vývoj a růst. Dobře 
známe pokusy s přehráváním hudby pokojovým rostlinám. 

Na celé čáře to vyhrála klasická hudba a ambient, kdy rostli-
ny produkovaly mnohem více chlorofylu a nabývaly na veli-
kosti oproti stejným, které hudbu neměly. Z vlastní zkuše-
nosti mohu potvrdit blahodárný vliv na rostliny, když jsme 
jim dávkovali celé dny právě tento druh hudby.

Naši předkové využívali hluboké znalosti svých předchůd-
ců ve výživě a speciální kombinaci vlastních hnojiv. Dávko-
vali je naprosto mistrně bez roztoků, zkoušeček pH a dalších 
výdobytků moderní doby.

Dnes
Potkají se na ulici dva lidé, kteří se jen tak zběžně zna-

jí z města. Zabočí za roh do malého městského parčíku, 
aby se navzájem pochlubili svými výpěstky. Jeden vytáh-
ne v ponožce zabalenou dýmku pirex, druhý přemlouvá 
ke skleněnce nebo jointu. Ochutnávka proběhne, účinek se 
dostaví a během chvíle se oba opět loučí a jdou si každý 
svojí cestou. Postávající hloučky mladých lidí a skupinek po 
okolních parcích a uličkách dávají vědět, že náplň i zábava 
tohoto typu patří k současnému životnímu stylu mladých 
lidí i lidí středního věku u nás i po celém světě. V kombinaci 
s alkoholem nebo tabákem nebo jinými drogami. Je to přeci 
normální…

Dříve
Do styku s touto rostlinou přicházeli jenom ti, kteří k tomu 

byli vybráni, nebo procházeli rituálem. To nebylo běžné kaž-
dý den, ani každému člověku. Jen ve výjimečných případech 
byla používána k promlouvání s předky.

Dnes
A co na to cannabis?
Klátí se tam někde v poli, majestátná a tajemná, skrývajíce 

v sobě ducha, jehož lidstvo jako takové dosud ještě nedo-
sáhlo.

Závěr už je na vás, milí čtenáři.

dříve a dnesA. J. Too

Po období výzkumů přichází letos Bio Nova s 
několika novými, velmi speciálními a inovativními 
produkty.
Takže neváhejte a poslechněte si o prvním z nich!

První novinkou je produkt Micro-LifeTM, kombinující růz-
norodou směs mikroorganismů, jako jsou Mykorrhiza, Bacil-
lus, kvasinky a enzymy, v organickém mixu mořských řas, 
kakaových pelet (cacao pellets), vápence a kompostu. Toto 
složení nejen stimuluje růst mikroorganismů, ale zároveň 
dodává množství stopových prvků a přírodních hormonů, 
které na oplátku podporují růst a květ všech rostlin.

Unikátní složení přípravku Micro-LifeTM obohacuje a sti-
muluje život v zemině, který pozitivně ovlivňuje strukturu 
půdy, zakořeňování rostlin a celkové zdraví půdy.

Organické i neorganické půdní částice se přirozeně promí-
chávají a podporují tak mnohem efektivnější hospodaření 
s vodou a vzduchem.

Pro rostliny je náhle dostupných více živin.
Zvýší se citlivost rostliny na světlo, což je velkou výhodou 

zejména u rostlin pod umělým osvětlením.

Výsledek? Zdravější rostliny a vyšší výnosy!!
Jinými slovy: Bio Nova opět vítězí!!

Novinka!!!
Micro-lifetM 
od Bio Novy
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My tvor íme, Vy pro�tu jete !
Se všemi dotazy a žádostmi o
informace se můžete obrátit na

našeho distributora.

BOMAT, spol. s. r. o. Teléfon : +42(0) 495 491309
E-mail: bomat@iol.cz Internet: http://web.telecom.cz/bomat

BioNova zabezpečuje výzkum,
high – tech prostředí a odbornost,
s kterými mohou být pak vyvíjena ta
nejlepší hnojiva a prostředky k
ošetřování rostlin. S nepatrným úsilím
tak dosáhnete rovnou mnohem lepší
výsledek růstu a květu rostlin.
Tedy více zeleně. BioNova: čistý zisk.

www.naturaltechnologies.cz 
http://web.telecom.cz/bomat
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zářivky) se snaží kopírovat sluneční paprsky tak dalece, jak 
je to jen možné.

Rostliny rostou za světlem

Světlo nám předurčuje, kam rostlina poroste. Pokud při-
chází ze stran a ne svrchu, rostlina poroste tím směrem, kte-
rým na ni světlo dopadá. Odborně se tomu říká tropismus 
(tj. pohyb).

Světlo předává informace do všech důležitých částí rostli-
ny. Víme, že hlavně modré světlo je impulzem pro směr růs-
tu rostliny. Rostlina jej přijímá nadzemními částmi a tento jev 
se nazývá fototropismus. Modré světlo je také velmi rych-
lé a bohaté na energii (krátká vlnová délka). Částečně také 
může pronikat do substrátu a zadat tak směr růstu kořenům 
(negativní fototropismus).

Jakmile se dosáhne potřebného množství světla, rostlina se 
zazelená a začíná v ní probíhat fotosyntéza. Celý růst neo-
vládá pouze fotosyntéza, ale jakákoliv část rostliny, která má 
schopnost zachytit i malé množství fotonů a spustit růst.

Světlo spouští květ
 

Všechny kvetoucí rostliny můžeme rozdělit do tří skupin:
1. neutrální - nezávislé na délce dne a noci
2. dlouhodenní – kvetoucí jen když je den delší než noc
3. krátkodenní – kvetoucí jen pokud je den a noc stejně 
dlouhá

Konopí kvete, pokud světlo svítí na rostlinu 12 hodin. Vlast-
ně délka noci je důležitější než délka dne. Noc by měla trvat 
minimálně 12 hodin bez přerušení, jinak rostlina pozastavu-
je květovou fázi a začíná znovu růst! Světlo je přijímáno listy 
a při jeho správném poměru se začne tvořit hormon florigen, 
který ovlivňuje a spouští květ. V některých rostlinách se tvo-
ří v průběhu noci (případ konopí).

Každý, kdo pěstuje indoor rostliny, ví, že vegetativní cyklus 
vyžaduje 18 hodin světlo a 6 hodin tmy. Za těchto podmínek 
rostlina roste a utváří pouze stonky a listy. I když přidáte na 
intenzitě světla, rostlina jen roste. Jakmile změníte světelný 
cyklus na 12 hodin odpočinku pro rostlinu, konopí začne 
tvořit květové tkáně v listovém úžlabí. Jsou to pouze zárod-
ky květů a ne květy jako takové. Tyto zárodky květů jsou 
nejcitlivější na změny světla. Trvá pouhých několik dní po 
přepnutí, než se na rostlině objeví první zárodky květů.

Pokud dojde k chybě při osvětlení na počátku květové fáze 
(v období mezi 1. a 12. dnem po přepnutí), květy se zničí. 
Přerušení světla v denním režimu (prasklá výbojka, výpa-
dek elektřiny) není tak katastrofické. Rostlina přeruší svůj 
vývoj a květy se budou tvořit později, nicméně její biologické 
hodiny to nijak nenaruší. Přerušení noční fáze je ale kritické. 
Přestože tyto interupce bývají jen na malé okamžiky, mají 
obrovské následky. Při přerušení noční fáze také záleží na 
barvě světla, které tuto fázi narušilo. Pokud jsme rozsvítili 
světlo červené barvy, potrvá jen několik minut, než rostli-
na zcela zastaví květenství. Výzkumy prokázaly, že nejhor-
ší dopady má přerušení světla po 6 hodinách tmy. Takže je 
důležité, abyste nevstupovali do pěstírny v nočním režimu v 
průběhu prvních deseti až dvanácti dnů po přepnutí. Pokud 
do ní potřebujete přece jen vstoupit, jděte ihned po zhas-
nutí světel, nebo těsně před jejich rozsvícením. Také světlo, 
které uniká zpod dveří, může být pro rostlinu nebezpečné. 
Pokud nemá rostlina dostatek odpočinku a tmy v průběhu 
nočního cyklu, utvoří malé květy nebo květy netvoří vůbec. 
Chyby, které uděláte na začátku cyklu květu jsou nevratné. 
V dalších týdnech květu se přerušení nočního klidu projeví 
na úrodě, ale rostlina nepřestane kvést, protože přechod na 
květ již je zcela dokončen.

Venkovní rostliny, které kvetou za plného svitu měsíce v 
noci, potřebují více času pro tvorbu květů, než rostliny, kte-

ré kvetou bez jakéhokoliv světla. Nejlepší časové podmínky 
pro konopí na cyklus den noc pro květ je 10 hodin světla a 
12 hodiny tmy. Ale většina pěstitelů volí vyrovnaný poměr 
světla a tmy 12:12. Proč? Odpověď na tuto otázku najdeme v 
tvorbě pryskyřice, která je závislá na množství světla. Při 12 
hodinovém svícení bude produkce pryskyřice dvakrát větší 
než při svícení pouhých 10 hodin.

Trocha teorie o veličinách 
vztahujících se ke světlu

Stejně důležitý jako správná barva světelného spektra je 
světelný tok a svítivost. Světelný tok se měří v lumenech a 
je závislý na výkonu výbojky. 400 W výbojka mívá obvykle 
světelný tok mezi 50000 až 60000 lumeny a 600 W výbojka 
okolo 90000 lumenů. Světelný tok, který dopadá na 1 m², je 
svítivost, která se udává v luxech a měří luxmetry.

Příklady naměřených hodnot v luxech:
Zatažený den: 100000 luxů
Přímo pod šedým mrakem na obloze: 10000 – 18000 luxů
Obývací pokoj s velmi dobrým osvětlením: 500 luxů
Noc za plného svitu měsíce: 0,25 luxů

Svítivost závisí na kapacitě výbojky (množství wattů), ale 
také na vzdálenosti od místa, kde provádíte měření. Svítivost 
klesá, jakmile se zvětšuje vzdálenost od světelného zdroje. 
Svítivost předurčuje, jak bude rostlina vysoká a jaké budou 
vzdálenosti mezi jednotlivými větvičkami.

Vysokotlaké výbojky

Probrali jsme si základní teorii ke světlu a pěstování, tak 
bychom si také měli něco říct přímo k výbojkám, se kterými 
se běžně setkáváte na trhu. Obvykle je to uzavřená trubice 
naplněná směsicí plynů a par, do které zasahují dvě nebo 
více elektrod, které umožňují do náplně zavést elektrický 
proud.

Jako groweři využijeme dva základní typy vysokotlakých 
výbojek: metalhalidové a sodíkové. Na trhu jsou obě dostup-
né v rozličných wattážích. Jak jsme si již řekli, optimální je 
400 W výbojka a výše, ale pokud nám to prostory neumož-
ňují, použijeme menší příkony, popřípadě zářivky. Metalha-
lidové výbojky se vyrábějí ze směsi vzácných plynů a par 
(argon, rtuť) a vyznačují se modrým a bílým světelným spek-
trem. Jsou tedy vhodné pro vegetativní fázi rostliny. Poprvé 
se začaly vyrábět v roce 1958 pro průmyslové účely. Sodíko-
vé výbojky jsou bohaté na žlutooranžové světelné spektrum 
a určené speciálně pro květovou fázi.

Výše v textu jsme se také zmiňovali o kombinovaných svě-
telných zdrojích. Jsou to klasické vysokotlaké výbojky určené 
na květ a obohacené o extra podíl modrého a bílého světla. 
Při zkrácené fázi růstu (třeba z důvodů prostorových nebo 
druhových) můžeme využít právě je a ušetříme za nákup 
dvou výbojek.

Wattáž výbojky (její příkon) nám napoví, kolik by zhruba 
měla být výnosnost. Obvykle se počítá s 1 gramem úrody na 
watt výbojky. V případě dvou 600 W svítidel, by se nám mělo 
podařit vypěstovat 1200 gramů výsledného produktu.

Volbou kvalitního světelného zdroje to ovšem nekončí. 
Výbojky mají pomalejší start než běžné žárovky a zároveň 
v první chvíli poměrně velký odběr elektrické energie, takže 
se nedají zapojit přímo do sítě. Dalším výdajem pro vás bude 
kvalitní předřadník odpovídajícího výkonu. Ač je to spíše 
úsměvné, tak se nám v praxi stává, že zákazník má zapoje-
nou 400 W výbojku na 600 W předřadníku nebo opačně. Se 
šalamounským úsměvem nám hlásí, že je vše v pořádku a 
že systém svítí. Ano, i tato šílená zapojení občas fungují, ale 
výbojka se zničí mnohem rychleji, než kdyby byla zapojená 
tak, jak má být. Nepřemýšlejte nikdy o tom, kde by se dalo 

ušetřit, protože 
pak mohou vaše 
výdaje šplhat zby-
tečně do závrat-
ných výšek.

Bavíme-li se o 
výbojkách, nel-
ze nezmínit další 
světelný fyzikální 
jev – lom a odraz 
světla. Při šíření 
světla často nasta-
ne případ, kdy 
světlo dopadá na rozhraní dvou optických prostředí. Příkla-
dem může být sluneční světlo dopadající na hladinu jezera. 
Světlo se na rozhraní odráží, ale také proniká z jednoho pro-
středí do druhého. Říkáme, že na rozhraní dvou prostředí 
dochází k odrazu a lomu světla. A proč to vůbec zmiňuji? Je 
důležité, aby stěny pěstební místnosti byly pokryty nějakou 
reflexní vrstvou. Světlo, které vyzařuje výbojka, dopadá také 
na stěny prostoru. Pokud dopadne na bílou nebo podobně 
odrazovou plochu, odrazí se ve stejném úhlu, ve kterém na 
povrch dopadlo. Takže jsme si laicky vysvětlili, jak fungu-
je odraz světla. Proč je to ale tak důležité? Odražené světlo 
nám pomáhá prosvítit hůře přístupné části rostlin. Vlastně 
si dopomáháme k bonusům v podobě energie. Reflexní vrst-
vu snadno vyřešíte zakoupením odrazové folie. V sortimen-
tu máme hned několik variant včetně folií, které pohlcují 
tepelné záření. U nás jsme je ještě nedocenili, ale v USA již 
zachránily nejednu úrodu. Místnost by také měla být svě-
telně nepropustná, aby nedocházelo k rušení nočního klidu 
rostlin!

Již víme, že světlo je zdrojem energie a jisté části jeho spek-
tra nevidíme, ale pociťujeme. 600 W výbojka zahřeje pěstír-
nu více než 400 W. I tento aspekt musíme mít na vědomí a 
počítáme zhruba s podobným pravidlem, že na každý watt 
výbojky je potřeba výkon 1m³/hod ventilátoru. 600 W výboj-
ka = 600 m³/hod. Také zavěšení výbojky hraje při umělém 
osvětlení svou roli. Příliš vysoko pověšená lampa rostliny 
neprosvítí, moc nízko umístěná zase rostliny spálí. Ideální 
teplota u vršků je do 30°C. Světelný zdroj zavěšujte na řetíz-
ky nebo Easy rolls (inteligentní závěsný systém s nastavitel-
nou délkou a nosností 10 kg), abyste si mohli nastavit vzdá-
lenost od rostlin jednoduše a během chvilky.

Při koupi výbojky dbejte na to, aby byla nová, nepoužitá 
a aby ji před vámi vyzkoušeli ve zkoušečce. Její životnost je 
omezená, nevhodné zacházení ji může poškodit nebo nená-
vratně zničit. Značkové výbojky mají prodlouženou život-
nost a jejich poruchovost je minimální. Raději tedy sáhněte 
po osvědčené značce, než vzít něco, na čem sice zdánlivě 
ušetříte, ale většinou zaplatíte dvakrát tolik, než jste původ-
ně měli v plánu. Výrobců výbojek je na trhu mnoho, ale nám 
se lety prověřila a za nejlepšího výrobce považujeme společ-
nost Philips. Nabízí zářivky a výbojky nepřeberných typů a 
výkonů včetně příslušenství a nově i předřadníků.

Z námi vyzkoušených produktů můžeme ještě doporučit 
značku Osram a Sylvania. A spořivým občánkům můžeme 
doporučit značku Mazda, která je cenově dostupná a svým 
designem vypadla z oka Philipsu. Ono to tak i skutečně je. 
Mazda je totiž vyráběna v Belgii v továrně Philips a jedná se 
vlastně o takovou “dvojku“ této značky. Není radno kupovat 
noname značky, kvalitu je třeba ocenit.

Všechny zmiňované výbojky a ostatní výrobky můžete nakoupit 
přímo v obchodech společnosti Natural Technologies nebo přes 
internet v našem e-shopu. WWW.NATURALTECHNOLOGIES.
CZ nebo WWW.NOVYGROWSHOP.CZ. další prodejce najdete 
na adrese WWW.GROWSHOPY.CZ.

E vropská legalizační fronta (E.L.F.) je organizace na 
ochranu spotřebitelů, která chce zajistit vysokou kva-

litu konopných produktů. Prosazuje také legalizaci konopí, 
protože ta by výrazně usnadnila vyrábět z konopí kvalitní 
produkty.

V Německu pod záštitou E.L.F. funguje Hanfwerk. Tady 
se mohou setkávat a diskutovat všichni, kteří chtějí, aby 
se konopí stalo součástí evropské kultury a aby se součas-
ná velmi problematická politika konopí změnila k lepšímu 
– aby byla realistická, rozumná a perspektivní.

E.L.F. chce Evropu lépe seznámit s kulturou konopí. Tak-
zvaní huliči totiž nejsou zločinci, nýbrž úplně normální lidé, 
kteří se od nehuličů liší pouze tím, že konzumují konopí. 
I huliči jsou si samozřejmě vědomi vlastní zodpovědnosti, 
společensky se angažují a představují pro společnost cenný 
kulturní přínos.

E.L.F. chce nabídnout návrhy a koncepce na účinnou ochra-
nu mládeže před konzumací konopí. E.L.F. chce dosáhnout 
toho, aby výrobky z konopí byly zahrnuty do nabídky léčiv 
jako alternativa či doplněk, stejně jako je tomu například u 
třezalky. Náš projekt – Den konopí (Hanftag, proběhl 9. květ-
na 2009) – je událostí, která má k problematice konopí přitáh-
nout pozornost médií, aby se legalizace výrobků z konopí 
znovu stala veřejným a celoevropským tématem. Diskrimi-

nace konzumentů konopí musí skončit. Jak již bylo zmíněno, 
E.L.F. zastřešuje různá sdružení, v Německu jsou to:

Hanfwerk jako základna pro podskupiny, kterými jsou:
Hanfwehr, který realizuje plánované kampaně, a
Hanfdienst, který je zodpovědný za prezentaci v médiích.
Hanfwehr loni projel s červenou záchrankou Švýcarsko, 

kde se v referendu mělo rozhodovat o legalizaci konopí. 
Před konáním tohoto referenda Hanfwehr rozdával zvlášt-
ní vydání Hanfjournalu, v němž bylo vysvětleno, že legali-
zace má podstatně větší smysl než boj s konopím. Skutečně 
se podařilo přimět lidi k zamyšlení, ale bohužel jich nebylo 
dost. Hanfwehr se však nevzdává, naopak chce s důvěrou 
táhnout do další „bitvy“, dokud nedosáhne cíle.

V návaznosti na kampaň Hanfwehru se Hanfwerk stal 
hlavním iniciátorem a organizátorem Dne konopí (Hanftag) 
v Berlíně. Akce byla pořádána ve spolupráci s Danem Bea-
lem, iniciátorem festivalu Million Marihuana March.

E.L.F. vznikla proto, aby povzbuzovala hnutí za legalizaci 
konopí v celoevropském měřítku, plně využívala potenciál 
jednotlivců a podporovala jejich kontakty.

Spolupracují s námi podpůrci legalizace, média a organiza-
ce v celé Evropě, kteří mohou v následujících letech podpo-

řit cíle našeho sdružení. Z dobrovolnické práce mají užitek 
všichni členové: při účasti na našich akcích můžete obje-
vit vlastní schopnosti („learning by doing“), poznat stejně 
smýšlející lidi a diskutovat s nimi, a především podílet se na 
něčem, co má opravdu smysl: na legalizaci konopí.

Pokud máte pocit, že můžete pro legalizaci něco udělat, 
pokud jste nespokojeni s aktuální situací a dělá vám starosti 
současná prohibiční politika, kontaktujte Hanfwerk a vyplň-
te kontaktní formulář. Každá schopnost či dovednost je u nás 
vítána a bude smysluplně využita.

Chcete-li nám pomoci uskutečnit cíle našeho sdružení, 
přidejte si nás na MySpace do přátel: www.myspace.com/
europeanlegalizationfront nebo se přímo staňte naším aktiv-
ním členem na oficiálních stránkách European Legalization 
Front.

Kontakt (nejlépe e-mailem): e-mail: info@elf-online.eu
ELF/ Hanfwerk
c/o Agentur Sowjet
Dunkerstr. 70
D-10437 Berlín
tel.: +49 (0) 30 / 44 79 32 84
fax: +49 (0) 30 / 44 79 32 86
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ho tělo vytvoří samo. Po léčbě výtažkem se spousta diabe-
tiků, kteří strávili léta na přísných dietách, chovají jako dítě 
v cukrárně. 

Z ničeho nic mohou zase jíst všechno to, co jinak diabetici 
nesmějí. Konopný výtažek postupně dokáže napravit i ško-
dy, které cukrovka napáchala v těle diabetiků, např. špatný 
krevní oběh. Výtažek dokáže zahojit i bércové vředy a podle 
našich zkušeností funguje na všechny typy cukrovky.

INFEKCE
Je nad slunce jasné, že pokud výtažek dokáže zahojit bér-

cové vředy, nebude pro něj většina infekcí žádným větším 
problémem.

ZÁNĚTY, ARTRITIDA
Léčba zánětů představuje jedno z nejstarších léčebných 

využití konopí. Artritida je zánět doprovázený otoky a 
bolestmi. Velmi účinný výtažek na artritidu lze připravit 
z mnoha odrůd konopí. Na rozdíl od syntetického THC 
obsahuje i další sloučeniny, např. CBG a CBD, které mají ještě 
větší protizánětlivé účinky než samotné THC.

CHRONICKÉ BOLESTI
Na chronické bolesti není nic lepšího než výtažek vyrobe-

ný z těch správných odrůd konopí. Zdravotnický systém léčí 
pacienty s chronickými bolestmi nebezpečnými, návykový-
mi a škodlivými léky. Ty ale nemají hojivé účinky, v podsta-
tě jen tlumí (maskují) bolest. Výtažek užívaný na chronické 
bolesti jednak sníží bolest a současně začne působit na její 
příčinu a snaží se ji zahojit. Pro všechny trpící chronickými 
bolestmi je konopný výtažek zdaleka nejlepším lékem, pro-
tože není návykový a neškodí zbytku těla.

Viděl jsem člověka s rakovinou kostí, kterému nepomáhal 
morfin, a po výtažku se mu ulevilo. Poskytl jsem konopný 
výtažek spoustě lidem s chronickými bolestmi a byl jsem 
svědkem mnoha fantastických výsledků. Není nijak neob-
vyklé, když mi lidé během několika dnů zavolají, že už je nic 
nebolí. Farmaceutické léky příčinu bolesti neřeší, jen maskují 
bolest. Konopný výtažek dokáže eliminovat bolest, zároveň 
ale řeší problém, který ji způsobuje.

POPÁLENINY
Z vlastní zkušenosti vím, že na silné popáleniny není lepší 

lék než konopný výtažek. Pokud se na postižená místa nane-
se během několika minut, odstraní bolest a výrazně urychlí 
proces hojení. Viděl jsem už několik lidí s popáleninami třetí-
ho stupně, které se jim bez jakékoli jizvy zahojily za jedenáct 
dní. Nemocnice by užíváním konopného výtažku na odděle-
ních pro léčbu spálenin mohly značně snížit lidské utrpení.

VŘEDY, BRADAVICE, MATEŘSKÁ ZNAMÉNKA
Konzumací konopného výtažku lze také vyléčit vředy 

v těle. Nezdravé vředy, bradavice a mateřská znaménka lze 
odstranit tak, že se jednoduše namažou výtažkem a překryjí 
náplastí nebo obvazem. Výtažek jde po nezdravých a mutu-
jících buňkách a ve většině případů je odstraňuje zcela bez-
bolestně.

MIGRÉNY
U mnoha lidí se výtažkem také podařilo snížit frekvenci 

výskytu migrén – v mnoha případech zmizely migrény úpl-
ně.

ASTMA
Astmatikům se sice osvědčuje již samotné kouření kono-

pí, při léčbě astmatu je ale mnohem zdravější užívat výtažek 
perorálně nebo jej kouřit přes vaporizér.

ÚZKOST, PARANOIA
Úzkost i paranoia spojená s tímto lékem by se podle mě 

dala značně zredukovat, kdyby systém prostě přestal zavírat 
lidi za to, že jej užívají. Na začátku léčby lidem říkám, aby 
nebojovali s tím, když se jim po výtažku bude chtít spát. Jsou 
lidé, kteří se snaží překonat uvolňující účinek tohoto léku, 
a pak z toho mají nepříjemné nebo úzkostné pocity. Mnoho 
odrůd konopí má velmi nízký potenciál vyvolávat úzkost. 
Tu vyvolávají jen některé odrůdy konopí. V takových pří-
padech lidem doporučuji, aby brali lék vyrobený z odrůdy, 
která nevyvolává přílišnou úzkost.

Mnohé úzkosti spojené s užíváním konopí by jednodu-
še zmizely, pokud by konopí bylo legální. Znovu ale platí, 
že některé odrůdy konopí mohou vyvolávat větší úzkost 
než jiné. Takže – pokud pocítíte úzkost, zkuste jednoduše 
nějakou jinou odrůdu.

DEPRESE 
Podle mých zkušeností lze k léčbě deprese použít jak konopí 

seté (cannabis sativa), tak konopí indické (cannabis indica). 
Konopí seté využívám při léčbě zřídka, má totiž energizují-
cí účinky. Většina z těch, kdo za mnou přijdou, trpí nějakou 
závažnou nemocí, a tak nechci, aby při léčbě „sršeli energií“. 
Podle mě je pro většinu zdravotních potíží lepší používat 
konopí indické – lépe se po něm odpočívá a spí.

NESPAVOST
Na nespavost není nic lepšího než výtažek z dobrého indic-

kého konopí. Spí se po něm tolik, kolik je potřeba.
Po úrazu hlavy mi neustále pískalo v hlavě. Nemohl jsem 

kvůli tomu spát. Zdravotnický systém mi na to zkoušel pře-
depsat spoustu různých léků, nic ale nezabíralo. Často jsem 
naopak trpěl jejich příšernými vedlejšími účinky, které můj 
stav ještě zhoršovaly. Tehdy jsem zjistil, že i po pouhém kou-
ření konopí jsem si odpočinul mnohem lépe než po kterém-

koli z prášků, které mi předepisovali. Ještě více se mi ulevilo, 
když jsem výtažek začal konzumovat perorálně. Není nijak 
neobvyklé, když se mi podaří spát bez přerušení osm až deset 
hodin. Celá léta před tím, než jsem začal užívat výtažek, jsem 
vstával z postele unavenější, než když jsem do ní šel. Teď se 
po výtažku z ničeho nic budím ráno vyspaný a odpočatý. Na 
dobré spaní není nic lepšího než konopný výtažek.

JIZVY
Viděl jsem lidi s popáleninami, po kterých by za běžných 

okolností zůstaly příšerné jizvy. Po výtažku ale na těch mís-
tech mají jen růžovou zdravou kůži. O konopí bylo v minu-
losti známo, že dokáže hojit rány bez jizev (nebo jen s malý-
mi jizvami). Poskytl jsem výtažek mnoha lidem s problémy 
s pletí a jizvami na tváři – a výsledky léčby jejich pleti výtaž-
kem byly ohromující.

FUNKCE ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ORGÁNŮ
Mnoho lidí, kteří užívají výtažek, hlásí zlepšení funkce 

mnoha životně důležitých orgánů. Výtažek podle našich 
zkušeností dokáže obnovovat funkce mnoha orgánů v těle. 
Byly jsme svědky výrazného zlepšení funkce ledvin, jater, 
slinivky atd. Dokonce jsme viděli pokroky ve zlepšení funk-
ce mozku u pacientů s Alzheimerovou chorobou atd.

REGULACE TĚLESNÉ HMOTNOSTI, DETOXIFIKACE
Konopný výtažek je skvělý detoxifikační prostředek a při 

léčbě výtažkem není nijak neobvyklé, když lidé s nadvá-
hou zhubnou o mnoho kil. Je to jako by výtažek věděl, kolik 
máte vážit. Já sám jsem shodil asi patnáct kilo. Viděl jsem už 
ale i mnohem větší váhové úbytky. Při užívání konopného 
výtažku nejde o klasickou dietu – můžete jíst, kolik chcete. 
U lidí s nadváhou výtažek podle všeho snižuje chuť k jíd-
lu. Na hubnutí neznám nic lepšího a bezpečnějšího. Výtažek 
dokáže v mnoha případech stimulovat chuť k jídlu u těch, 
kteří potřebují přibrat. Je to jako by výtažek chtěl, aby vaše 
tělo zase mělo optimální váhu.

To myslíte vážně, že výtažek dokáže snížit tělesnou hmot-
nost bez cvičení?

Konopný výtažek dokáže snížit tělesnou hmotnost bez 
cvičení – jsem toho sám důkazem. Když si sundám košili, 
vypadám, jako bych hodně posiloval. Za mlada jsem hod-
ně plaval a teď, když jsem zhubnul, jsou zase vidět všechny 
moje břišní svaly. Nemám ani špeky na bocích, mám na obou 
stranách jen svaly – a to necvičím.

LEUKÉMIE
Při léčbě leukémie konopným výtažkem se výrazné výsled-

ky dostavují velmi rychle. Podle mých zkušeností s konop-
ným výtažkem je leukémie jedním z typů rakoviny, které 
se léčí nejrychleji. Jakmile se THC dostane do těla, objeví se 
ze všeho nejdřív v krevním oběhu. A je-li v krevním oběhu 
rakovina, nebude tam dlouho.

LUPÉNKA 
Na lupénku neznám nic lepšího než konopný výtažek. 

Lupénka vzniká v těle a lze ji výtažkem korigovat. Lupén-
kářům zároveň s výtažkem dávám i konopnou tinkturu, aby 
si mohli léčit i vnější projevy lupénky. Viděl jsem ale skvělé 
výsledky i u těch, kteří si výtažkem nebo tinkturou jen maza-
li postižená místa. U některých lidí se slabší formou lupénky 
někdy stačí k úzdravě, když se několikrát namažou konop-
ným výtažkem – a lupénka se poměrně často nevrací.

AIDS
Viděl jsem na Youtube klip, ve kterém jeden muž 
popisuje své zkušenosti se zmírněním příznaků 
AIDS. Pověděl byste nám o tom něco? 

Ten muž se jmenuje Shawn. Má AIDS už dvacet let. Začal na 
AIDS užívat výtažek, když mě viděl na internetu v pořadu 
Jacka Herera. Shawn během měsíce zredukoval počet užíva-
ných léků z třiceti šesti na deset pilulek denně. Momentálně 
už užívá jen výtažek, prášky přestal užívat. Momentálně už 
nemá v krvi virovou zátěž. Bude-li to tak pokračovat, zdra-
votníci budou muset oficiálně prohlásit, že si vyléčil AIDS.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Jaké jsou zkušenosti s léčbou roztroušené sklerózy? 
Lidi u nás už mají povědomí o tom, že konopí dokáže 
pomoci, ale nevědí, jak ho užívat…

Nedávno se nám ozvala paní, která na roztroušenou skle-
rózu před rokem postupně zkonzumovala šedesátigramo-
vou dávku výtažku. Léčba byla velmi úspěšná. Výtažek už 
rok neužívá a stále se těší dobrému zdraví. Roztroušenou 
sklerózu podle mých zkušeností lze vyléčit. U lidí, kteří jí už 
trpí řadu let, to ale potrvá trochu déle, protože bude nutno 
odstranit škody napáchané touto nemocí. Mnozí lidé trpící 
roztroušenou sklerózou si ulevují kouřením konopí – to je 
ale neuzdraví. Jediným mně známým způsobem, jak vyléčit 
roztroušenou sklerózu a ní spojená poškození, je pravidelně 
konzumovat výtažek, dokud se roztroušená skleróza nevy-
léčí.

AUTISMUS A DUŠEVNÍ CHOROBY
Víte o někom, kdo vyzkoušel konopný výtažek na 
autismus nebo nějaké jiné duševní choroby?

S autismem a jeho léčbou zkušenosti nemám. Myslím si ale, 
že by na něj konopný výtažek byl velmi účinný. Znám lidi, 
kteří svým dětem velmi úspěšně dávali konopný výtažek 
na lehkou mozkovou dysfunkci (ADHD). Ta se standard-
ně léčí chemickými léky jako Ritalin. A teď mi povězte, co 
byste viděli raději – aby vaše dítě bralo chemikálie, které 
na ně mohou mít léta neznámé účinky, nebo konopí, které 
je přírodní a nijak neškodí? Poskytl jsem výtažek i lidem 
s bipolární poruchou a schizofrenií – a výsledky byly dob-
ré. V mnoha z těchto případů dělají chemické léky poskyto-
vané zdravotnickým systémem více škod než užitku, často 
navíc zůsobují sebevražedné tendence. Obecně bych k tomu 
rád řekl, že správně vyrobený výtažek ze správných odrůd 
konopí velmi pomáhá s mnoha duševními poruchami.

ZELENÝ ZÁKAL A ZRAK
Mnoho odrůd konopí dokáže dramaticky zredukovat nit-

rooční tlak. Většinou tedy lze poměrně snadno dostat pod 
kontrolu zelený zákal (glaukom) i jeho projevy. U lidí s glau-
komem není nijak neobvyklé, že po léčbě konopným výtaž-
kem pozorují podstatné zlepšení zraku. Hodně lidí si musí 
nechat vyměnit brýle, protože ty staré jsou pro ně už moc 
silné.

Dává to podle vás smysl, že se lékaři o konopí 
ani nezmiňují, ačkoli se o jeho účinnosti ví už od 
devatenáctého století?

Jak už jsem říkal, konopný výtažek ze správných odrůd 
konopí je při léčbě zeleného zákalu velmi účinný a já osobně 
neznám na snižování nitroočního tlaku nic lepšího ani bez-
pečnějšího. Účinky konopí na nitrooční tlak jsou známy již 
desítky let. Zdravotnický systém se ale vyhýbá i pouhým 
debatám o jeho využití proti glaukomu. Většině lékařů ale 
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Na chronické bolesti není nic lepšího než výtažek vyrobe-
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Těšíme se na květy...
Květová fáze u fotoperiodických rostlin následuje po změ-

ně doby slunečního svitu. U rostlin samonakvétacích je to po 
dosažení určitého stádia vyspělosti. Některé rostliny mohou 
čekat na první květ i několik let.

Ve fázi kvetení se po krátké době začínají objevovat první 
pohlavní znaky. Zastavuje se tvorba nových výhonů, velkých 
listů a celkové „formování“ rostliny. Zároveň ustává zvýšená 
potřeba dusíkatých látek ve výživě a rostlina začíná vyžado-
vat vyšší přísun fosforu. Celkově se mění metabolismus a 
biochemie rostliny a tím i potřeby rostlin.

V Bioplants jsme připraveni samozřejmě i na tuto fázi vývo-
je rostlin a nabízíme širokou škálu výživy a jejích doplňků 
pro individuální potřeby zákazníků. Při eventuální potřebě 
dusíku ho rostlina získává ze zásob uložených ve velkých 
listech, čímž dochází k jejich logickému, přirozenému svět-
lání až žloutnutí. Nejdříve žloutnou listy nejstarší, které se 
nacházejí ve spodní části. Jelikož tyto odumřelé listy mohou 
sloužit jako živná půda pro různé patogeny a plísně, dopo-
ručuji je odstranit, zejména při indoorovém a skleníkovém 
pěstování.

Rostlina začíná vytvářet shluky mladých květů, přičemž 
samčí se vyvíjejí dříve než samičí. Tehdy rostlina pohlav-
ně dozrává, což je v přírodě završeno opylením a tvorbou 
semen.

Pro kvalitní úrodu bez semen bychom měli samčí rostliny 
zavčas odstranit. Pokud si nejsme jisti pohlavím rostliny, 
můžeme například nějakou větévku pravidelně zatemňovat 
a nejpozději do dvou týdnů známe pohlaví rostliny. Po celou 
dobu se samozřejmě staráme o co nejkvalitnější a nejstabil-
nější prostředí.

Opět platí, že různé výkyvy a šoky mohou pro rostlinu 
znamenat zpoždění nakvetení, popřípadě je zcela znemož-
nit. Květy mohou být deformované, jejich stavba atypická, 
celkové množství květů může být mnohem menší, případně 
řidší než je u dané odrůdy normální. Je také třeba dát pozor 
na možný hermafroditismus některých odrůd, případně 
slabších rostlin.

U indoorového pěstování můžeme relativně snadno regu-
lovat klíčové veličiny jako množství světla, vlhkost, teplotu, 
kyselost kořenového prostředí a množství živin. Tyto hod-
noty, respektive požadavky rostlin se mohou samozřejmě 
druh od druhu lišit.

Jelikož nyní na rostlině přibývá biomasa ve formě leckdy i 
hustých květů, vzrůstá nebezpečí napadení plísněmi. A to z 
důvodu možnosti zadržování zbytečné vlhkosti uvnitř for-
mujících se květů. Vlhkost mnohdy zapříčiňuje také řídké, 
prolistěné květenství. Je zřejmé, že kvalitní ventilace a zabez-
pečené proudění vzduchu této nechtěné situaci zabrání. Opět 
mohu doporučit Bioplants se širokou škálou vzduchotechni-
ky a potřeb pro pěstitele. Při indoorovém pěstování můžeme 
ovlivnit téměř všechny faktory, u outdooru se snažíme ales-
poň o to, co je v našich silách. Snažíme se zkvalitnit proudění 
vzduchu u rostlin (např. prořezáním okolního porostu), urči-
tě změníme složení přidávávaných živin. Vysadíme hnojiva 
s vysokým podílem dusíku a nahradíme dusík vyšším obsa-
hem fosforu a draslíku. Vhodné je od začátku používat teku-
tá hnojiva, která jsou koncipována s ohledem na rozdílné 
potřeby rostlin v jednotlivých fázích vývoje. Pro biopěstitele 
je v této fázi dobrý např. netopýří trus (guano) nebo třeba 
vykvašené kuřince. Obě substance jsou výborným zdrojem 
fosforu, draslíku a v menší míře dusíku. Co se týče kyselosti 
zálivky, řídíme se potřebami konkrétního druhu.

Kvetení je završeno tvorbou plodů či semen. V závis-
losti na pěstované rostlině a jejím použití ji nechá-
me odkvést a vytvořit plody, nebo ji sklidíme 
v určité fázi jejího vývoje, popřípadě sklízí-
me průběžně. Nesmíme zapomenout 
na průběžné sledování zdravotního 
stavu rostlin. A to jak s ohledem 
na projevy nedostatků živin, tak 
i napadení chorobami či para-
zity, kteří jsou schopni zbavit 
nás vysněné úrody. V případě 
jakéhokoliv projevu poškoze-
ní či nedostatku se snažíme 
tento stav ihned napravit 
– odstraňujeme napadené 
listy. Jestliže si nevíte 
rady, zastavte se do Bio-
plants, kde Vám rádi 
poradíme.

Bob

Bob radí III
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Steffen Geyer

J eff a Liz nepočítají s tím, že na ostrově Tuvalu najdou 
mnoho spolubojovníků. Ale to jim nevadí. Vědí, že jsou 

i přesto součástí obrovského hnutí – součástí Global Mari-
huana March.

GMM existuje již od roku 1999. Letos se ho zúčastní více 
než 230 měst. „Společně“ s Jeffem a Liz na Tuvalu bude více 
než milión lidí demonstrovat a tančit za legalizaci konzuma-
ce konopí.

Tančit mají v plánu alespoň organizátoři GMM v Johannes-
burgu. Demonstrací se tu totiž nikdo neúčastní.

Ze strachu z násilí a kriminality se obyvatelé „nejnebez-
pečnějšího města Afriky“ raději drží doma. To se pak docela 
hodí, že organizátoři GMM kolem Newyorčana Dana Beala 
nechávají rozhodnutí na zúčastněných městech. Každý ať 
se na GMM podílí tak, jak chce – ať už jednoduchým infor-
mačním stánkem nebo kongresem, velkou demonstrací nebo 
koncertem v hospodě za rohem.

V hlavním městě Jihoafrické republiky se proto bude konat 
„legalize party“. Reaggae, basy a mikrofon, nic víc k tomu 
není potřeba. Jen jedna věc dělá organizátorům starosti – bojí 
se, že návštěvníci při vší té zábavě zapomenou na politické 
poselství celé akce.

Policie se jistě neukáže. Všudypřítomní huliči pro ni nepřed-
stavují žádný problém. Mají důležitější věci na práci.

Důležitější věci na práci by měla mít i policie v Thaj-
ském království. Nikde jinde v Asii nemají tak velké 
problémy s organizovaným zločinem, s obchodem se 
zbraněmi a lidmi či s prostitucí. Přesto se policisté a prokurá-
toři v Thajsku musí stále častěji zabývat neškodnými huliči. 
  
Nerušený svátek hulení jako v Johannesburgu se tedy v Ban-

gkoku konat nebude. Tady se GMM 
zúčastní převážně starší lidé, mezi nimi 
i matky, které kvůli několika gramům 
bhangu velmi dlouho neuvidí své syny. 
Proti thajským drogovým zákonům 
budou demonstrovat mlčky, není dovo-
leno ani rozdávání letáků a na akci bude 
dohlížet policie.

Na mnoha dalších místech v Asii je 
situace ještě horší. V některých zemích 
hrozí milovníkům konopí dokonce trest 
smrti. Hnutí za legalizaci neexistuje. Kdo 
se ozve nebo se k hulení veřejně přizná, 
často mizí na dlouhá léta za mříže.

Jen v jedné části světa je rozsah „války 
proti marihuaně“ ještě hmatatelnější než 
v jihovýchodní Asii. Ten, kdo se v Mexiku 
přizná, že konzumuje marihuanu, se sice 
nemusí bát, že by kvůli tomu putoval do 
vězení, avšak konflikt kolem „té správ-
né“ drogy v Mexiku postihuje nezúčast-
něné lidi častěji než jinde na světě. Jen 
v roce 2008 zemřelo v přestřelce znepřátelených mafiánských 
rodin nebo při policejním zásahu více než 1 600 Mexičanů. 
  
Marihuana představuje u jižního souseda Spojených stá-
tů velký byznys. Pašování zeleného zlata na bohatý sever 
vydělává miliardy. Většina peněz putuje přímo do válečné 
pokladny mafie. Vláda se zatím díky finanční podpoře USA 
brání vojenskými prostředky.

 
Špatně vycvičená a špatně placená policie už pohraniční 
provincie opustila. V roce 2006 bylo např. propuštěno více 
než 10 000 policistů naráz. Celé okrsky se staly položkou na 
výplatních páskách obchodníků s drogami.

Konec násilí je v nedohlednu, a tak se 
na demonstraci GMM v Mexico City 
počítá i s velkým množstvím nehu-
ličů. Mexičané už si nechtějí pořád 
jen vyžírat to, co jim nadrobil jejich 
velký soused. Vždyť více než 90 pro-
cent domácí produkce konopí jde do 
Spojených států. GMM 2009 může 
obyvatelům mnoha míst Střední a Již-
ní Ameriky pomoci upozornit na to, 
že spolu s penězi Spojených států a 
s agenty DEA si vlády jejich zemí při-
zvaly také bídu, násilí, bolest a smrt. 

Stále více Jihoameričanů má plné zuby 
toho, že jejich krajané se stávají oběťmi 
nejdelší americké války.

Konec „war on drugs“ naštěstí 
požaduje stále více lidí i v USA. Tam 
nachází GMM větší ohlas než ve zbyt-
ku světa – tentokrát se ho zúčastní na 
80 měst. 

Spojené státy jsou však zemí protikladů. Zatímco v Kali-
fornii se 2. května rozhoří tisíce legálních jointů, organizá-
toři GMM v Dallasu s více než jedním miliónem obyvatel 
sní o tom, že letos na demonstraci snad opět přijde 100 lidí.  

Ale i kdyby to nevyšlo, nebude Barry Cooper, hvězda jedi-
né texaské akce na podporu legalizace, smutný. Stejně jako 
Jeff a Liz kdesi daleko na tichomořském atolu i Barry dobře 
ví, že je součástí něčeho mimořádného.

Účastní se největší akce na podporu legalizace na celém 
světě – je součástí Global Marihuana March!

Myslet globálně 
– legalizovat lokálně!

Dlouho před východem slunce půjdou Jeff a Lizz na pláž. Na tento den, 2. května, si naplánovali velkou věc. Jejich soukromá Tuvalu-Legalize-Breakfast by 
měla odstartovat největší prokonopnou demonstraci na světě. Malý ostrovní stát Tuvalu byl jedním z posledních míst na světě, kam konopí dorazilo. Souost-
roví uprostřed Tichého oceánu objevil Španěl Alvaro de Mendaña de Neyra teprve na přelomu let 1567 a 1568. Ale v tomto případě bude Tuvalu první.
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dnes bohužel podle všeho jde víc o peníze než o to, aby se 
jejich pacienti uzdravili. Nedokážu si vysvětlit, jak může 
lékař jen tak sedět a přihlížet tomu, jak jim pacient pomalu 
slepne, a neříct mu nic o tom, jak by s tím konopí dokázalo 
pomoci. Pacienti příliš často slepnou jen proto, že uvěřili těm 
šarlatánům v bílých pláštích.

SRDCE, KREVNÍ TLAK
Máte nějaké pozitivní zkušenosti s užíváním 
konopného výtažku na srdeční potíže?

S jistotou můžeme jen říct to, že srdce je životně důležitý 
orgán a konopný výtažek podle našich zkušeností životně 
důležité orgány dokáže omlazovat. Nikomu sice nikdy neří-
kám, aby přestal užívat léky na srdce, mnozí to už ale udělali 
a nesetkalo se to se škodlivými následky. Účinky výtažku na 
srdeční potíže je podle mě ještě nutno důkladněji prozkou-
mat. Podle toho, co jsme už viděli, ale konopný výtažek srdci 
velmi prospívá.

Dokáže regulovat krevní tlak?
Konopný výtažek dokáže regulovat krevní tlak. Sám ho 

na to užívám. Na začátku léčby konopným výtažkem lidem 
říkám, aby si hlídali krevní tlak. Spousta lidí, kteří dříve na 
krevní tlak užívali farmaceutické prostředky, je po zaháje-
ní léčby výtažkem přestala potřebovat. Konopný výtažek 
snižuje krevní tlak, takže pokud se zároveň s ním užívají i 
farmaceutické léky na tlak, může tlak klesnout příliš nízko. 
Takové situaci je lepší se vyhnout. S použitím přenosných 
přístrojů na testování krevního tlaku to není žádný problém 
zajistit.

Dokáže pomoci s jinými chorobami vnitřních orgánů?
Na základě zkušeností s konopným výtažkem mohu pro-

hlásit, že se s jeho pomocí dá zregulovat nebo vyléčit řada 
nemocí vnitřních orgánů. Rejuvenovaný a uzdravený vnitřní 
orgán v těle brzy dokáže začít znovu plnit funkce, které má.

JAK UŽÍVAT KONOPNÝ VÝTAŽEK? 
JE TO BEZPEČNÉ?
Je na konopný výtažek už někdy příliš pozdě? 

Na výtažek není nikdy pozdě. Dobrou šanci na zotavení 
mají i ti, kteří už jsou závažně poškozeni zdravotnickým 
systémem. Měli jsme tady pána s rakovinou plic, kterému 
dali dvacet čtyři hodin života. I přes námitky mu jeho syn 
dal pořádnou dávku výtažku. Druhý den ten pán odešel 
z nemocnice. Máme i skvělé výsledky s lidmi, kteří měli 
rakovinu ve čtvrtém stadiu. Často poskytuji výtažek lidem 

s rakovinou plic nebo leukémií. Tyto rakoviny se obvykle 
léčí velmi rychle a není nijak neobvyklé, když pacienti pozo-
rují zlepšení každý den.

Vždycky lidem říkám, aby výtažek začali užívat co nejdří-
ve. Jde o to, že čím rychleji pozřou výtažek s THC, tím rych-
leji si mohou vyléčit rakovinu. Čím rychleji jej začnou uží-
vat, tím větší bude možnost, že přežijí. Většina lidí dokáže 
spotřebovat dávku 60 gramů výtažku během přibližně deva-
desáti dnů. Měl jsem tady jednoho pána s extrémně nízkou 
tolerancí na výtažek, takže mu trvalo asi sedm měsíců, než 
spotřeboval potřebnou dávku. Lymfom v terminálním sta-
diu mu to sice vyléčilo, býval bych ale raději, kdyby byl užil 
celou dávku mnohem rychleji. Na takové lidi s extrémně níz-
kou tolerancí naštěstí narážím velmi zřídka. Zažil jsem už 
ale taky lidi, kteří celou dávku zkonzumovali během měsíce 
– a terminální rakoviny si vyléčili také.

Slyšel jste už někdy na výtažek 
nějakou negativní kritiku?

Nedávno jsem byl na setkání, které organizovala NORML 
(Národní organizace pro reformu marihuanových zákonů) 
na Dalhousie Univerzitě v kanadském Novém Skotsku. 
Jeden blázen z NORML tam prohlásil, že konopí není žád-
ný všelék a že udělali výtažek pro jednu paní a nefungoval. 
Tak jsem se ho zeptal, jak postupovali. Prý že udělali trochu 
výtažku a pak už se jim neozvala. Tak jsem mu řekl: „Nevíte, 
jestli to fungovalo nebo ne. Zcela zjevně jste nepostupovali 
podle žádného protokolu – jak tedy můžete říct, že to nefun-
govalo?“ NORML je podle mě jenom parta právníků, kteří si 
zkouší plnit kapsy tím, že drží konopí jako nelegální drogu. 
Je to parta žvástalů.

Je bezpečné užívat výtažek?
Je až neuvěřitelné, jak je tento lék bezpečný. I v případech 

těžkého předávkování se po odeznění účinků výtažku nesta-
ne nic špatného. Nejběžnějšími vedlejšími účinky, které jsme 
zaznamenali u lidí, kteří užívají výtažek, je to, že jsou odpo-
čatí a mají na tváři úsměv.

Lze výtažek kombinovat s alkoholem? Vytváří to 
nějaké nežádoucí vedlejší účinky?

Viděl jsem spoustu lidí, kteří se po alkoholu projevovali vel-
mi hlasitě a zklidnili se hned, jak si zakouřili joint. Alkohol je 
bez pochyby jedna z nejdestruktivnějších látek na této plane-
tě. Lidi jsou ale lidi a spousta z nich si ráda přihne. Konopný 
výtažek podle našich zkušeností pro pijáky nepředstavuje 
žádné nebezpečí. Pijáci, kteří začali brát konopný výtažek na 
své zdravotní potíže, často uváděli, že se jim značně snížila 

chuť na alkohol. Některým se dokonce podařilo s ním zcela 
přestat.

Kolik procent lidí se vám ozývá po léčbě?
Od hodně lidí nemám žádnou zpětnou vazbu – jen si přijdou 

pro výtažek a už se neozvou. Podle mě je to kvůli tomu, že 
konopí není legální lék. Často mi volají lidi, kteří by se chtěli 
léčit, protože jim o tom řekl někdo jiný, kdo už si výtažkem 
vyléčil rakovinu. Obvykle se jich ptám, od koho o mně slyše-
li, kdo si vyléčil rakovinu výtažkem. Poměrně často si podle 
jména vybavím, o koho se jednalo, takže potom vím, jak jim 
to zabralo. Hodně lidí se mnou ale zůstává v kontaktu i po 
léčbě. V průměru se najde jeden z desíti, kdo začne veřejně 
vychvalovat, čím se vyléčil. Většina lidí je ale potichu. Asi 
proto, že nechtějí, aby se někdo dověděl, že si vyléčili rako-
vinu nelegálním konopím. Zamyslete se nad tím.

Co všechno dokáže výtažek nahradit?
Konopný výtažek podle našich zkušeností dokáže nahradit 

prakticky kterýkoli chemický lék, který nabízí zdravotnický 
sytém. Chemikálie pro nás nejsou dobré a čím dříve takové 
léky přestaneme užívat, tím lépe.

V devatenáctém století vyráběla konopné medicíny 
takřka každá farmaceutická firma v Americe. Podle 
konopného císaře Jacka Herera se z konopí vyrábělo 
60 až 80 % tehdejších léků. Jak je tedy možné, že 
zmizelo z trhu?

O tom, že se z konopí vyráběla až do začátku dvacátého 
století celá řada léků, není žádných pochyb. Řada farmaceu-
tických firem tehdy vyráběla slabé konopné léky. Z tohoto 
přírodního všeléku ale měly strach, protože ho nemohly 
patentovat. Tehdy konopí pěstovali farmáři po celých Spoje-
ných státech, takže narazit na pravdu jako já mohl už tehdy 
téměř každý. Podle mě farmaceutické firmy v té době žily 
ve strachu, že by k tomu mohlo dojít a přišly by o kšeft. Far-
maceutické firmy a další bohaté firmy měly rozhodně zájem 
na tom, aby konopí bylo zakázáno, protože představovalo 
skutečné ohrožení jejich zisků.

SYNTETICKÉ THC
Dnes někteří výrobci vyrábějí syntetické THC, které 
podle nich také dokáže vyléčit rakovinu…

Existuje několik farmaceutických firem, které vyrábějí syn-
tetické THC a uvádějí, že dokáže vyléčit rakovinu. Nepochy-
buji o tom, ale proč používat něco syntetického, když je tak 
snadno k dispozici THC v přírodní formě? Je proto snad jen 

jediný důvod – aby dostali z lidí peníze. A to se jim pomo-
cí jejich patentovaného syntetického THC daří. Podle mě si 
ale farmaceutické firmy můžou syntetické THC nechat samy 
pro sebe. Jestli tomu dobře rozumím, tak syntetické THC u 
spousty lidí nefunguje a může také mít nežádoucí vedlej-
ší účinky. Přírodní THC v konopném výtažku je pro léčbu 
čehokoli mnohem lepší než THC syntetické.

Pro výrobu syntetického konopí v laboratoři podle mě exis-
tuje jediný důvod – chamtivost a touha po penězích.

DĚTI, PREVENCE
Byl by konopný výtažek bezpečný i pro děti? Rick 
Dwyer ve filmu říká, že občas nemůže spát, když 
si představí utrpení malých dětí na onkologických 
odděleních…

Pro léčbu dětí s rakovinou a dalšími chorobami je podle 
mě konopný výtažek naprosto bezpečný. Opravdu nechápu, 
jak se sebou mohou žít doktoři, kteří léčí děti na onkologic-
kých odděleních. Copak nevědí, jaké škody u nich napáchají 
ozařováním, chemoterapií a dalšími škodlivými jedovatými 
chemikáliemi? Účinky těchto forem léčby zná každý, kdo 
studoval medicínu. Těmito formami léčby lidi spíše zabíjejí, 
než by je uzdravovali.

Lze konopný výtažek použít i pro prevenci onemoc-
nění? Zeptám se ještě jednou – bylo by to bezpečné i 
pro děti?

Na prevenci chorob neznám nic lepšího. Podle mě je kono-
pí pro léčbu dětí zcela bezpečné. Často říkám, že kdyby děti 
dostávaly malinké dávky konopného výtažku, zabránilo by 
to vzniku nemocí jako je cukrovka, roztroušená skleróza, 
rakovina a mnoho dalších. Pokud by se dětem dávaly minia-
turní dávky výtažku, začalo by se jim v těle hromadit THC a 
s ním spojené kanabinoidy, které by následně působily pre-
ventivně proti vzniku chorob. Nemluvím o tom, aby se děti 
„zhulovaly“ výtažkem – jde jen o to, že by se jim poskytl 
neškodný a nenávykový lék s preventivním účinkem proti 
řadě nemocí.

Jak jim výtažek dávkovat?
Pokud jde o velikost dávky, tak mězi dětmi a dospělými 

není žádný rozdíl – každý tento lék bude snášet po svém a 
bude na něj mít jinou toleranci. Pro prevenci onemocnění by 
dětem stačily pouze miniaturní dávky, takže by nijak nehro-
zilo, že by se dítě mohlo intoxikovat.

SPORTOVCI, VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Dokázalo by konopí nějak prospět sportovcům? 

Konopí by z lékařského hlediska bylo pro atlety a sportov-
ce velmi prospěšné. Konopí má silné protizánětlivé a hojivé 
účinky, takže si nedokážu představit nic lepšího, co by mohlo 
pomoci s nataženými svaly a úrazy, než konopný výtažek.

Spousta lidí je schopna konzumovat denně dvacet 
či třicet různých chemikálií… Může jim to nějak 
svědčit?

Nemám sebemenší ponětí, proč lidi alopatické léky užíva-
jí, když vidí v reklamách jejich vedlejší účinky. Zdá se, že 
lidé prostě a jednoduše dělají to, co jim řekne lékař. Někte-
ří konopnou medicínu odmítají jednoduše kvůli všem těm 
lžím, které jim napovídala naše vláda. Na užívání konopné 
medicíny nikdo neumírá – kéž bych to samé mohl říct i o 
tom, co nám předepisují lékaři.

Lze nějak porovnat vedlejší účinky výtažku s účinky 
chemických léků?

Vedlejší účinky konopného výtažku a chemikálií posky-
tovaných zdravotnickým systémem nelze relevantně srov-
návat. Chemické léky jsou toxické (jedovaté) pro játra, tzn. 
neměli bychom je mít v těle. Užíváním chemických léků se 
vystavujeme případným vedlejším účinkům, které nako-
nec mohou být horší než to, co bylo původně léčeno. Lékaři 
naprosto nemají představu o tom, jaké účinky na naše zdraví 
může mít hromadění různých chemických léků v těle. Jsme 
každý jiný a směs různých léků není nic jiného než chemický 
koktejl. Upřímně si myslím, že v mnoha případech je např. 
Alzheimerova choroba, a mnohé další choroby, vyvolána 
směsí chemikálií, které jim byly předepsány lékaři. Podle 
mě nelze ani srovnávat alopatickou a empirickou medicínu. 
Alopatická medicína je jen směs škodlivých chemikálií, kte-
ré by nikdo neměl užívat. Empirická medicína, tj. medicína 
využívající rostlinné léky, se naopak používá už tisíce let. 
Díky účinnosti a neškodnosti konopného výtažku lze konopí 
s přehledem nazvat „královnou empirické medicíny“.

Jaké jsou tedy vedlejší účinky léčby 
konopným výtažkem?

Hlavními vedlejšími účinky užívání konopného výtažku 
jsou zdraví, štěstí a kvalitní spánek.

LÉKAŘI, HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA
Kolik lékařů jste již vyléčil a co na to říkali?

Doktoři se mně osobně i tématu konopné medicíny větši-
nou vyhýbají, jak to jen jde. Už za mnou ale přišlo pár lidí, 
kterým mě doporučil jejich rodinný lékař. Přímo mě kontak-

toval pouze jeden lékař v Kanadě – bylo to ohledně pacienta 
s terminální rakovinou prostaty. Říkal mi, že by mě rád infor-
moval o průběhu léčby. Pak už se mi nikdy neozval. Po třech 
měsících se mi ale ozval ten pacient, který užíval výtažek a 
řekl mi, že mu doktor oznámil, že už nemá rakovinu. Člověk 
by si myslel, že by doktoři měli být nadšení, že se našel lék 
na tuto obávanou nemoc – není tomu ale tak.

Pacienty, kteří si konopným výtažkem vyléčili rakovinu a 
další potíže, už viděly desítky kanadských lékařů. Nic ale 
neříkají. Problém konopné medicíny spočívá v tom, že odha-
luje, co všechno zdravotnický systém dělá veřejnosti.

Kdybyste za mnou přišel a já bych vám dal jed, abyste si 
jím vyléčil rakovinu, jednalo by se o pokus o vraždu. Pokud 
byste ten jed užil a zabilo by vás to, byl bych obviněn z vraž-
dy. Když vám ale lékař dá chemoterapii a vy na ni umřete, 
říká se tomu „medicína“. Kterýkoli lékař se špetkou zdravé-
ho rozumu ví, jak nebezpečné jsou tyto léčby. Přesto je ale 
dál poskytují. Naprosté většině lékařů dnes jde víc o peníze 
a pozici než o nějaké uzdravování.

Lékaři pokaždé, když někomu dají chemoterapii nebo 
radioterapii atd., porušují Hippokratovu přísahu – a dobře 
to vědí. Rozhodně neříkám, že neexistují dobří lékaři. Podle 
mých zkušeností je jich ale velmi málo – aspoň tedy v Kana-
dě. Ohledně výtažku se na mě už obrátila spousta lékařů 
ze zahraničí. Někteří z nich měli sami rakovinu, jiní chtě-
li výtažek pro svého pacienta. Lékaři o tom, co dělají, ale 
obvykle nemluví, protože je tento lék tzv. nelegální. Celkově 
vzato jsem od nich neměl žádnou výraznou zpětnou vazbu. 
Tři nebo čtyři lékaři se mi ale ozvali, že výtažek fungoval. 
Vážím si jejich práce a rozumím tomu, proč musí postupovat 
„potichu“. Tito lékaři mi ale budují nevyvratitelnou databá-
zi, která dokazuje, co všechno tento lék dokáže. Každý z nich 
se nakonec bude velmi podílet na tom, aby se tento lék dostal 
mezi lidi – a za to jim hluboce děkuji.

NEJLÉČIVĚJŠÍ ROSTLINA NA SVĚTĚ
Dává nějaký smysl nedat lidem k dispozici 
nejléčivější rostlinu na světě?

Zakazovat lékařské využití konopí je naprosto nesmyslné. 
Jediným důvodem, proč bylo zakázáno, bylo to, že před-
stavovalo velké nebezpečí pro zájmy velmi bohatých lidí a 
firem. Copak pro ně nejsou jejich zisky důležitější než naše 
zdraví? Zatím to stále vypadá, že vlády jsou ochotny nechat 
své bohaté přátele dělat, co se jim zamane. Pravdu o tomto 
léku ale už nedokáží zatajit. Jakmile se konopí vrátí do main-
streamové medicíny, zničí veškerou korupci, která kdy stála 
proti jeho léčebnému využití.
Písemné otázky kladli Jindřich Bayer a Milan Romsy, 
www.konopnamast.cz

>>> Pokračování ze strany 20
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Co jsou to seedballs?
Jsou nápadem Japonce Masanobu Fukuoky, který hledal 

metodu rekultivace aridních oblastí (lat. aridus = suchý, 
vyprahlý). V uzpůsobené formě ale jeho poznatky platí i pro 
další využitelné plochy téměř ve všech klimatických pás-
mech.

Výroba hliněných kuliček nebo granulí s osivem je obzvláš-
tě udržitelný způsob zemědělství, za který Fukuoka dokon-
ce dostal alternativní Nobelovu cenu.

Největší předností seedballs je směs kompostu se zeminou 
a hlíny, kterou jsou obaleny. Díky nim semena nevysuší slun-
ce, nerozfouká vítr, nespláchne déšť a nesežerou ptáci, hlo-
davci ani nepříjemní slimáci.

Kuličky s konopnými semínky vysejte přímo na zem (pozn. 
red.: samozřejmě jen v zemích, kde jsou konopná semena 
legální). Není třeba je sázet ani zahrabávat. Na rozdíl od pří-
mého osazování předpěstovaných sazenic je tenhle způsob 
podstatně rychlejší. Vnější vrstva kuličky je zpevněna hlínou 
a semeno vzklíčí teprve tehdy, když navlhne. Může ovšem 
trvat 2-3 týdny, než se ukáže klíček.

Je tedy nasnadě, že my, přátelé udržitelných zdrojů, do 
půdy vyprahlé finanční krizí včas zasejeme svůj podíl přiná-
šející lidstvu naději.

Nejvhodnější dobou pro výsev je letos období mezi 27. 
dubnem a 9. květnem. 9. května je úplněk. Když při přibývá-
ní měsíční energie zasejeme samičí rostliny, budou obzvlášť 
dobře růst. Brali jsme v úvahu i poměrně dlouhou dobu klí-
čení (2-3 týdny). Našim testovacím seedballs to trvalo 16 dní. 
Takže začněte radši už koncem dubna.

Výroba seedballs
1 díl semen
3-5 dílů zeminy
3-5 dílů hliněného prášku

Postup:
1. Zeminu (nebo kompost) smíchejte s hliněným nebo jílo-

vým práškem. Hliněný prášek zlepšuje schopnost písčité 
půdy zadržovat vodu.

2. K suché směsi hlíny a zeminy pomalu po troškách přilé-
vejte vodu. Směs nesmí zvlhnout naráz celá, jinak ztvrdne 
dřív, než ji stihnete zpracovat. Přilijte vždy jen tolik vody, 
aby se hmota spojila a dala se dobře zpracovávat. Pokud 
jste nedopatřením zvlhčili hmotu příliš a je teď řídká, při-
dejte ještě trochu zeminy a pokračujte.

3. Do kousku hmoty vložte 1-2 semena a mezi dlaněmi 
vytvarujte kuličky o velikosti lískového oříšku, navlhčete 
si dlaně vodou a opatrně „vykružujte“, ale ne silou. Prostě 
s citem ;-) Seedballs jsou hotové ve chvíli, kdy jsou kuličky 
měkké, hladké a hezky oblé.

4. Seedballs nechte sušit 1-2 dny, nejlépe na sluníčku. Jde to 
samozřejmě i doma (2-3 dny). Pozor, aby semena nezne-
hodnotily jiné zdroje tepla – nepoužívejte topení, fén, trou-
bu apod. V bytě dejte kuličky sušit raději na místo s běž-
nou teplotou.

Pak můžete usušené „guerilla balls“ vysít. Díky svému tva-
ru se dobře sypou i házejí.

Na chladném a dobře větraném místě vydrží několik týd-
nů. Nedoporučujeme skladovat seedballs v plastových sáč-
cích, neboť pak hrozí tvorba plísně. Nejlepší je zabalit je do 
prodyšné potravinové fólie.

Pro lepší a viditelné výsledky vysejte asi dvě seedballs na 
metr čtvereční. S větším množstvím seedballs lze rekultivo-
vat dokonce i velké plochy ležící ladem.

Pak už se můžete jen těšit na další déšť, čas od času se tam 
stavit a říct HIGH!

Otázka stanoviště
Ve věku Google Earth není radno nechat naši oblíbenou 

kytičku růst „centrálně“, tedy například v kukuřičném poli. 
Doporučujeme naopak věnovat se nějakému decentrálnímu 
způsobu pěstování, například guerillovému zahrádkaření.

K zamaskování typické vůně lze na jiném místě použít 
např. Stinkender Nieswurz, která voní velmi podobně jako 
konopí a může tak odvést pozornost strážců pořádku.

Vzpomínáme si na článek ze 3. 9. 2008 z Rheinische Post 
Online, který líčil konopný poplach u Emmerichu/Aspel v 
kukuřičném poli. Rostliny totiž vydávaly podezřelý pach.

Podobně i mnoho dalších rostlin jako kratom, damiána, 
leonotis, pleskanka mexická, kotvičník zemní, bršlice kozí 
noha či vstavač bude s radostí dělat společnost našim miláč-
kům. Nápaditý požitkář tu může popustit uzdu své fantazii 
a zahradnickému umu a vrátit matce přírodě trochu mnoho-
tvárnosti. 

Linky:
Masanobu Fukuoka makes famous NobelSeed Balls:
www.youtube.com/watch?v=A4-bwW8PWI0 
Seed Ball Story:
www.youtube.com/watch?v=dWyduWsoy8o 
de.wikipedia.org/wiki/Stinkende_Nieswurz
www.rp-online.de/public/article/emmerich/610155/
Cannabis-Alarm-am-Maisfeld.html
© březen 2009 Bert Bud

Guerillovým zahrádkářem podle metody nositele nobelovky snadno a rychle!

Autor: Bert Bud

Ingredience – seznam nákupu:
1. vaše oblíbená semena
2. lahůdková zemina (žádný levný šmejd!)
3. pojivo; můžete si vybrat ze tří variant: 

hliněný a/nebo jílový prášek ze zverimexu nebo z obchodu 
se stavebninami
směs hlíny a jílu do terárií, 1€/kg, na internetu pod pojmem 
Bodengrund
luxusní varianta pro labužníky: léčivý jíl Luvos z dobré dro-
gerie

4. kvalitní voda

POZOR: Všechny ingredience (kromě č. 4 ;-) by měly být 
suché a proseté sítem, jen tak se může výroba seedballs 
povést.

•

•

•

27#04.09 GROWING

Potřebné ingredience

Smíchání položek v přesném poměru

Opatrně obalíme semínka

Uválíme kuličku

Připravené seedballs



A hoj a zdarec jak sviňa, milí čtenáři HanfJournalu a 
Konoptika! Píše vám Jochen ze Švýcarska se svou 

superhydroreportáží.
Protože mi bylo líto konzumovat špatné konopí, rozhodl 

jsem se zkrátka, že se stanu malozahrádkářem. Zpětně jsem 
z growingu tak nadšený, že se o něj chci podělit se čtenáři 
HanfJournalu a Konoptika.

Stejně jako mnozí další čtenáři velice rád a často piji čaj 
z konopných květů a navíc mám ještě po boku žíznivou pří-
telkyni, a proto jsem se rozhodl pro growbox o rozměrech 
300 x 300 x 220 cm (délka x šířka x výška). V občanském živo-
tě mám velmi dobře placenou práci a nemusel jsem tedy při 
výběru vybavení zas tak koukat na peníze. My Švýcaři navíc 
hodně dáme na kvalitu a preciznost, a tak jsem si sestavil 
vskutku luxusní box. Naprostá špička zhruba za 5000 švý-
carských franků (asi 3000 eur), plus materiál na box.

Tady je můj seznam nákupu:
2 stoly na hydro 250 x 100 cm + 2 bedny à 55 litrů na živný 
roztok
4 sodíkové výbojky 400 wattů + reflektory Adjust-a-Wings
1500 m3 zvukotěsný ventilátor pro odvětrávání (Eurotech)
1500 m3 uhlíkový filtr Profi-Line
1000 m3 ventilátor na přívodní vzduch (Eurotech)
klimatizace (digitální) od Kuhlmanna pro perfektní klima
indikátor k měření hodnot pH a EC
1 nástěnný ventilátor s dálkovým ovládáním (Eurotech) pro 
dobrou cirkulaci vzduchu a stabilní rostlinky :)
150 květináčů (10 x 10 cm)
2x akvarijní topení a malé pumpy pro cirkulaci živného roz-
toku

rozprašovač, pipeta, odměrka, spousta černobílé fólie, izo-
lačních pásek, šroubů, hřebíků a skob, různé nářadí, joja, síta 
s oky různých průměrů (na čajový extrakt); nůžky, jednorá-
zové rukavice a malé rádio pro harmonizaci šumů (dopřejte 
sousedům raději vážnou hudbu než hluk ventilátorů :)

co se týče pěstebního média, rozhodl jsem se pro Oasis 
Flox, neváží tolik, dobře se s ním pracuje a má celkem neu-
trální pH

Doplňky:
Hydrohnojiva od House of Garden, záporné pH (63% 

kyselina fosforečná), stimulátor kořenů, Super-Vit od Hesi, 
Neem-oil od Cerafloru.

Nejdřív jsem sestavil obří box z dřevotřísky, materiál jsem 
pořídil v bauhausu. To stálo dalších 150 franků (100 eur). Pak 
jsem musel ještě dva dny kutit: vevnitř jsem všechny stěny 
vyložil černobílou fólií a pak jsem na podlahu položil nepro-
pustnou krytinu z PVC. Další krok: nainstalovat oba ventilá-
tory a všechny čtyři lampy; díky skobám, které byly v ceně, 

to šlo rychle a hladce. Stoly jsem postavil tak, že se při péči o 
holky dá jít vždycky podél jedné strany.

Growing:
Když je všechno přichystané, stojí na stolech vždy 75 prvot-

řídních sazenic, které mi sehnal dobrý kamarád. Nad sorta-
mi se člověku sbíhají sliny. Jedná se o přípustné švýcarské 
venkovní sorty, pro lepší orientaci nebo čistě pro pobavení je 
tu vyjmenuju: Orange Butt, Skiwa Skunk a Plunk (PL).

Asi po týdnu růstu jsem nechal holky vykvést. Hodnota pH 
byla ze začátku konstantně kolem 6,0, ke konci kvetení jsem ji 
snížil na 5,6. U hodnoty EC jsem byl trochu opatrný, protože 
naše voda z vodovodu má bohužel moc vápníku a není tedy 
pro hydro zrovna ideální. Začal jsem na EC 1,2, což ale fun-
guje jenom u hodně dobře zakořeněných kytek. Ve čtvrtém 
a pátém týdnu kvetení jsem dávku hnojiva zvýšil na 2,2 mS 
a v šestém týdnu jsem jel už jenom 1,8 mS. Posledních deset 
dní jsem samozřejmě proplachoval čistou vodou z vodovo-
du, abych z kytek dostal všechny zbytky. Díky indikátoru 
pH a EC jsem měl celou dobu poměrně konstantní hodnoty, 
což je na kvítkách znát. Výnos mého big projektu taky není 
špatný, z obou stolů jsem nakonec sklidil celkem 1200 g těch 
nejlepších konopných květů. To by pro mě a pro moji žízni-
vou přítelkyni mělo rozhodně stačit až do další sklizně :D

Jo, zapomněl jsem se zmínit, že nejsem žádný začátečník. 
S outdoorem jsem začal už jako puberťák na jednom metru 
čtverečním a sám jsem byl překvapený, že jsem i po tolika 
letech mohl své know-how bez problémů přenést na velký 
growbox. Chtěl jsem vám v tomhle dopise ukázat, že pěs-
tovat dobré konopí na hydroponickém médiu není žádná 
věda. Chce to jen velký zájem o kytky a chuť na dobrý čaj.

Redakci a všechny čtenáře zdraví
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JOCHENOVA SOUKROMÁ KONOPNÁ INICIATIVA

Přišla nám pošta. Od pěstitele konopí ze Švýcarska, kde 
je pěstování zatím legální. Pokud si tedy rostlinu, kterou 
má v úctě takřka celý svět, nepěstujete pro získávání 
opojných látek. My však samozřejmě vycházíme z toho, 
že Jochen si doma pěstuje jen užitkové konopí na čaj, na 
voňavé polštářky a mastičky.



http://www.novygrowshop.cz


Potřebné suroviny 
Korpus: 4 vejce, 20 g kakaa, 1 a půl skleničky 
práškového cukru, 1 sklenička vlažné vody,
2 skleničky polohrubé mouky, 2 lžíce hladké mouky, 
1 prášek do pečiva
Náplň: 200 g konopného másla, 200 g práškového 
cukru, 4 lžíce konopného mléka, 4 lžíce rumu, 2 
kostky měkkého tvarohu
Poleva: 3/4 l vody, 1 balíček vitacitu či tangu (jde 
použít vše v prášku), 6 lžic cukru, 2 vanilkové 
pudinky

Příprava a postup
Nejprve připravíme mléko z konopí, cca 1 až 1,5 litru, kte-

ré bude potřeba na přípravu másla. K tomu budeme potře-
bovat listí a menší květy, plnotučné mléko a malou lžičku 
másla. Nedoporučuji sladit! Pak už jen dáme dohromady a 
necháme mírně povařit zhruba 1,5 až 2 hodiny.

Zatímco se nám vaří mlíčko, vrhneme na přípravu korpu-
su. Smícháme vejce, kakao, cukr, mouku, prášek do pečiva a 
trochu vody, vše dle množství uvedeného výše. Vše to roz-
mixujeme, nalijeme do formy a dáme péct. Teplotu nastaví-
me podle trouby, doporučuji píchat špejlí.

Mlíčko hotovo! Korpus taky!! Vrhneme se tedy na konopné 
máslíčko.. 200 g másla smícháme s konopným mlékem, slije-
me a vaříme na mírném plameni cca 2 hodiny. Poté necháme 
směs ustát v chladnu. 

Většina lidí dělá 
máslo tak, že roze-
hřeje máslo a do 
něj přidává kono-
pí, nechá vařit, 
poté směs přefil-
truje a má také 
hotovo. Já je však 
dělám z již vytvo-
řeného mléka, a to 
kvůli lepší chuti 
(není tak štiplavá 
po trávě).

Máslíčko hotovo, 
jdeme na náplň. 
Smícháme tento-
krát konopné más-
lo, práškový cukr, 

konopné mléko, 
rum a měkký tva-
roh, opět podle 
v úvodu daného 
množství. Náplň 
našleháme.

Rozmixovanou 
směs nalijeme na 
korpus. Můžeme 
přidat ovoce podle 
chuti.

Náplň slita na 
korpus, přidány 
broskvičky pro 
lepši chuť. Je čas 

připravit polevu. Vodu, balíček vitacitu či tangu (my zkusili 
lesní směs), cukr a vanilkový pudink necháme přejít varem 
a ještě horkou polevu lijeme na náplň. Pozor, jakmile pole-
va přejde varem, začíná okamžitě tuhnout. Je tedy třeba ji 
nalít ihned! Uvidíte sami. Pro případ si můžete koupit více 
tangu..

Dozdobíme a máme před sebou konopný dort. Doporučuji 
vyzkoušet! Jen pozor na množství konopného másla kvůli 
následnému stavu konzumentů..

Autor: Jihočeský Kapr
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KONOPNÉ 
RECEPTY

Lahodný konopný dort!!!
Původní recept: Vitacitové řezy

http://www.biobotanik.sk


V  roce 2008 udělalo CVVM terénní výzkum zaměřený 
na tři oblasti, které se točí okolo marihuany. Tazatelé se 

ptali (A) na zkušenosti s drogami a názory respondentů sou-
visející s užíváním a pěstováním konopí; (B) zjišťovali názo-
ry na náplň drogové politiky; (C) zjišťovali názory a postoje 
veřejnosti k marihuaně. Data byla sebrána od 1084 respon-
dentů skrze osobní rozhovor a standardizovaný dotazník.

V první oblasti, tedy u zkušenosti s drogami, přiznalo 
22 % respondentů zkušenost s marihuanou a hašišem a 4 
% respondentů někdy vyzkoušela nějakou z těchto látek: 
LSD, kokain, heroin, pervitin či extázi. Nejčastější zkušenost 
s marihuanou a hašišem přiznávají mladí lidé ve věku 15-
29 let (47 %), nepřekvapí, že naopak nejnižší je ve věkové 
skupině 45 let a výše (85 %, resp. 95 % u starších šedesáti 
let bez zkušenosti). Zajímavé jsou důvody, které lidem brání 
zkusit konopnou drogu. 40 % respondentů uvádí, že drogy 
do jejich života nic nového nepřidají, 34 % jako důvod uvádí 
zdravotní škodlivost drog a pouze 10 % účastníků výzkumu 
drogy nevyzkoušelo z důvodu jejich nezákonnosti.

Ne zcela negativně je česká veřejnost naladěna v otázce 
trestání lidí za pěstování nebo přechovávání marihuany pro 
vlastní potřebu. 48 % respondentů by nikoho za pěstování 
či přechovávání trávy pro vlastní potřebu netrestalo, 25 % 
by takovým lidem uložilo peněžitý trest a 11 % respondentů 
by takové konání trestalo vězením. 16 % odpovídajících se 
nemohlo rozhodnout a zvolilo „nevím“.

V oblasti drogové politiky bylo zjišťováno, koho veřejnost 
vnímá jako nejvíce kompetentního pro práci s uživateli 
drog. České populaci se dle výsledků nejvíce kompetentní 
jeví lékaři a zdravotníci (84 %) a sociální pracovníci (56 %). 
Naopak jako nejméně způsobilí jsou v očích veřejnosti bráni 
policisté (34 %) a duchovní (23 %).

V oblasti protidrogové politiky vnímá 90 % veřejnosti 
prevenci a vzdělávání jako klíčovou aktivitu. Respondenti 
se také v 83 % vyslovili pro zatýkání a trestání obchodní-
ků s drogami. Naopak zatýkání a trestání uživatelů drog se 
pohybuje na opačném konci spektra – tuto činnost vnímá 
jako důležitou 42 % oslovených respondentů. Výzkum také 
ukázal, že postoj k zatýkání a trestání uživatelů je ovlivněn 
zejména věkem – čím vyšší věk respondenta, tím vyšší míru 
důležitosti přikládal této aktivitě.

Ne zrovna příznivý postoj vykazuje česká veřejnost v otáz-
ce předepisování heroinu závislým, které nelze léčit jinak. 
S tímto postupem vyslovuje nesouhlas 57 % dotázaných, 
vůči 25 % respondentů, kteří s tímto postupem souhlasí. 18 % 
dotázaných se k této otázce nevyjádřilo a zvolilo „nevím“.

Posledním tématem, kterým se výzkum zabýval, byly názo-
ry veřejnosti ohledně závislosti na marihuaně a informova-
nosti ohledně drogové problematiky obecně. S názorem, že 

užívání marihuany vyvolává závislost, se souhlasně vyslo-
vilo 67 % odpovídajících. Pouze 18 % respondentů zastává 
názor, že užívání marihuany závislost nevyvolává. V této 
odpovědi se ukázal být klíčovým opět věk – 40 % respon-
dentů starších šedesáti let si myslí, že marihuana závislost 
rozhodně vyvolává.

Poměrně příznivé výsledky přinesl názor české veřejnosti 
na otázku „Jaká je podle Vašeho názoru nejefektivnější/nej-
lepší politika na kontrolu marihuany (konopí)?“ Zde se 60 
% dotázaných vyslovilo v pásmu od dekriminalizace až po 
plnou legalizaci. Nejvíce zastánců má dekriminalizace mari-
huany (31 %), zdaněný a omezený prodej považuje za efek-
tivní politiku kontroly konopí 23 % a úplnou legalizaci 6 % 
dotázaných. Velkou skupinu tvoří též zastánci tvrdé linie 
kontroly konopí – 27 % si myslí, že nejefektivnější je abso-
lutní boj proti marihuaně včetně zatýkání a trestání jejích 
uživatelů. Procento lidí, kteří neví, co by mohlo být efektivní 
politikou v této oblasti, dosáhlo třinácti.

V souhrnu z tohoto výzkumu vyplývá, že česká veřejnost 
nemá příliš velkou zkušenost s užíváním drog. Marihuanu 
či hašiš vyzkoušelo 22 % lidí a pouze 4 % mají určitou zku-
šenost s tvrdými drogami. Zajímavé je, že 40 % respondentů 
v experimentování brání přesvědčení, že drogy nic nového 
a zajímavého do jejich života nepřinesou. To, že by užívá-
ním drog překračoval zákon, brání v aktivitě pouze každé-
mu desátému člověku. Téměř padesát procent populace se 
ztotožňuje s názorem, že by se osoby, které pěstují a užívají 
marihuanu pro vlastní potřebu, neměly trestat. Pouze deseti-
na se vyslovuje pro tvrdou linii – tedy tresty a vězení. Pozo-
ruhodných 67 % respondentů si myslí, že marihuana vyvo-
lává závislost.

I když tyto závěry nevyznívají zcela negativně, z jiné-
ho výzkumu zaměřeného na morální přijatelnost chování 
vyplývá, že pro 72 % populace je morálně nepřijatelné kouřit 
marihuanu nebo hašiš (CVVM 2007). Tato činnost je dokon-
ce pátá nejméně morálně přijatelná ze seznamu dvaceti čtyř 
chování.

Poněkud odlišné výsledky oproti prvnímu výzkumu nám 
přináší poslední citovaný výzkum (CEPROS 2007). V něm 
byly rovněž zkoumány názory veřejnosti na některé otázky 
protidrogové politiky v ČR. Procento populace, které uvádí 
zkušenost s nějakou drogou, je velmi podobné – v tomto šet-
ření dosahuje 27 %. 

Odlišné postoje občanů ale vyplouvají na povrch v oblas-
ti postavení společnosti vůči osobám, které užívají drogy. 
Téměř dvě třetiny respondentů si myslí, že společnost by 
měla takové lidi trpět, ale žádat od nich zahájení léčby. Pou-
há 4 % zastávají názor, že společnost by uživatele neměla 
omezovat.

Názory veřejnosti ohledně opatření v protidrogové oblasti 
byly zjišťovány na otázce „Co by se podle Vás mělo dělat, 
aby problémů s drogami ubylo?“. Z výsledků nám krystali-
zují dva poměrně silné tábory. Téměř padesát procent zastá-
vá názor, že k úbytku problému s drogami je nutné podporo-
vat prevenci, výchovu a vzdělání. Naopak druhý nejsilnější 
názor, který zastávají dvě pětiny občanů, zní ve prospěch 
restrikce a přitvrzování postihů za šíření drog i jejich uží-
vání. 

Opačné výsledky než u prvního výzkumu (srov. CVVM 
2008) dostáváme v oblasti možné legalizace marihuany (je 
ovšem třeba se zamyslet nad odlišnou formulací výzkumné 
otázky v obou výzkumech, což může být příčinou poměrně 
odlišných výsledků). Dle CEPROS 2007 64 % občanů spíše či 
rozhodně nesouhlasí s tím, aby se užívání marihuany spole-
čensky tolerovalo a nebylo trestně postihováno. Pouze nece-
lých dvacet procent respondentů souhlasí se společenskou 
tolerancí a netrestáním.

Je vidět, že co výzkum, to odlišný závěr. I když v některých 
oblastech přinášejí všechny pojednávané výzkumy podobné 
(až téměř identické) závěry, v některých stačí mírně odliš-
ně položená otázka a odpovědi respondentů jsou zcela jiné. 
Nicméně tyto výzkumy ukazují, jak moc je stále zapotřebí 
„konopné“ osvětové činnosti vůči veřejnosti, která by měla 
být zaměřena tak, aby se změnilo negativní společenské kli-
ma vůči marihuaně.

Zdroje:
CVVM (2008). Česká veřejnost o vybraných tématech pro-
blematiky drog, (on-line http://www.cvvm.cas.cz).
CVVM (2007). Co je pro nás morálně přijatelné a co niko-
li?, (on-line http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100687s_
ov70521.pdf).
CEPROS (2007). Názory občanů ČR na některé otázky pro-
tidrogové politiky, (on-line http://www.cepros.cz/veda-a-
vyzkum/nazory-obcanu-cr-na-nektere-otazky-protidrogo-
ve-politiky.html).

Jak se má ráda česká veřejnost a marihuana?
Stručná odpověď by zněla, že naše veřejnost a marihuana se stále moc v lásce nemají. Takto 
strohá odpověď nám však pravděpodobně stačit nebude. Pojďme se blíže podívat na důvody 
tohoto stavu.

Drogové kartely a mexická armáda
V minulém dílu 

jsme se dozvěděli, 
jaká úskalí přináší 
konzumace alko-
holu a sexuální 
frivolnost v Mexi-
ku. Tentokrát 
se mé povídání 
zaměří na další 
velmi výrazný 
aspekt mexické 
kultury – bezpeč-
nost resp. nebez-
pečnost a drogy. 

S jistou mírou nadsázky by se dalo říci, že Mexiko je země 
neomezených možností. Tedy v případě drog to platí zcela 
určitě. Člověk by musel být slepý a hluchý, aby se ubránil 
setkání s nimi. A v případě marihuany by teda ještě musel 
přijít o čich. Než se ale pustím do veselého vyprávění, je 
myslím vhodné, aby si čtenář udělal celkový obrázek o dro-
gové a bezpečnostní situaci v Mexiku. Oba tyto aspekty jsou 
zejména v současnosti velmi úzce propojené. 

I v českých médiích se v uplynulých měsících objevila 
zpráva o tom, že se bezpečnostní situace v Mexiku prudce 
zhoršila. Přičemž už nejde tolik o „pouliční zločiny“ kon-
centrující se ve velkých městech, jako přepadení, únosy, hro-
madné znásilňování lidí na diskotékách atd., ale jde zejména 
o organizovaný zločin narkomafie, který se rozmohl hlavně 
na severu Mexika v blízkosti hranic s USA. V příhraničních 
státech Sonora, Chihuahua a Baja California totiž de facto 

převzaly vládu drogové kartely. Zdejší zpravodajové hovoří 
o „státu ve státě“. Situace se vyhrotila do té míry, že federální 
vláda do místních hlavních měst  Ciudad Juaréz a Tijuana 
vyslala armádu. Místní policie je totiž kompletně pod kont-
rolou narkomafie. Jejich vliv se rozpíná napříč celým spek-
trem místní politické reprezentace a bezpečnostních složek. 
Mnohdy nemají místní autority na výběr. Buď budou spo-
lupracovat s drogovými kartely nebo bude povražděna celá 
jejich rodina. Což se mimochodem již několikrát stalo. Vyús-
tilo to tedy do takové situace, že po vraždě guvernéra státu 
Chihuahua nechtěl nikdo na jeho místo nastoupit, protože by 
se to rovnalo sebevraždě. Proto se nakonec postu ujal jeden z 
generálů mexické armády. S mírným odlehčením se dá říci, 
že narkomafie zde funguje jako personální agentura. Nedáv-
no se například šéf městské policie znelíbil drogovým karte-
lům, a tak vyhlásily, 

aneb jak si zakouřit a nebýt přitom zastřelen
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že za každý den, který bude ve funkci, zabijí dva policisty. 
Šéf vydržel další dva dny, a pak odstoupil. Konkrétní čísla 
hovoří o více než stoprocentním nárůstu vražd za poslední 
tři roky. Jen za uplynulé tři měsíce bylo zavražděno 1493 lidí. 
Pro srovnání, za celý rok 2006 bylo zabito 2120 lidí. V roce 
2007 se ještě narkomafiáni „krotili“ a celkový počet byl 2275 
mrtvých. Nicméně od roku 2008 začali naplno uplatňovat 
svou politiku a na konci roku dosáhl počet mrtvých čísla 
5207. Vzhledem k eskalaci násilí můžeme za rok 2009 oče-
kávat počet přes 6-7 tisíc mrtvých. Přičemž ve většině přípa-
dů nejde o obyčejné vraždy, ale o tzv. vraždy „se vzkazem“. 
V praxi to znamená, že se tu a tam najde něčí hlava, ke kte-
ré je připíchnutý lísteček s poselstvím, resp. s vysvětlením, 
proč byla osoba zabita a co dělat, aby se tak již příště nesta-
lo. Většina požadavků je pak spojena právě s personálními 
změnami. Mrtví ale přitom nejsou jen z řad policie, armády 
a civilního obyvatelstva. Nedávno se například stalo, že na 
policejní stanici vtrhlo ozbrojené komando a uneslo odtam-
tud narkomafiána uvězněného za zabití několika policistů. 
O dva dny později byla nalezena jeho hlava se vzkazem: 

„Toto se stane každému, kdo zabije policistu nebo vojáka“. 
Je tedy zřejmé, že tyto praktiky nejsou vlastní jen drogovým 
kartelům, ale také „odvážlivcům“ z řad policie. Jak již bylo 
řečeno, v uplynulých týdnech se na sever Mexika přemístilo 
několik tisíc vojáků mexické armády. Zdálo by se, že armáda 
situaci vyřeší. Problém je ale v tom, že podle oficiální zprávy 
výzvědné služby USA se počet narkomafiánů téměř rovná 
velikosti armády. Ta v současnosti čítá přibližně 130 000 vojá-
ků. Dva nejsilnější kartely „Gulf Cartel“ a „Sinaloa Cartel“ 
ale dají dohromady cca 100 000 bojeschopných mužů. No, 
myslím, že to bude ještě napínavé. Mexiko již požádalo o 
pomoc Spojené státy. Ty vypracovaly plán pro boj proti nar-
komafii, který se až podezřele podobá strategiím pro Afghá-
nistán a Irák. Na druhou stranu ale ukázaly, že mají smysl 
pro humor. Časopis Forbes ve svém žebříčku nejbohatších 
lidí světa uvedl na 701. místě nejhledanějšího muže Mexika, 
šéfa drogového kartelu Sinaloa Joaquína Gurmána, přezdíva-
ného „El Chapo“. Jako obor jeho činnosti je uveden dopravní 
průmysl a dodávky kokainu do USA. A je považován za spe-
cialistu na výstavbu přeshraničních tunelů. Hlavní činností 
drogových kartelů jsou totiž dodávky kokainu do Spojených 
států, který tam proudí všemi možnými prostředky. Tunely 
pod hranicemi, lodní a leteckou dopravou. Naopak z USA 
tou samou cestou proudí do Mexika dodávky zbraní. 

Tento boj však bude ještě velmi zajímavý, protože proti 
sobě stojí poměrně vyrovnaná družstva. A jen jako třešnič-
ku na dortu dodávám informaci, že Červený kříž na mno-
ha místech v Mexiku zavedl protokol, který se uplatňuje ve 
válečných zónách. Například zraněnému člověku na ulici 
nebude poskytnuta lékařská péče do té doby, než místo zajis-
tí policie. Tak jen doufám, že si při cestě do supermarketu 
nezvrtnu kotník…

Kultura kouření
Z výše řečeného by se mohlo zdát, že problematika mari-

huany je více než podřadná. Ale ani v tomto směru Mexiko 
nezůstává pozadu. Marihuana byla v Mexiku zakázána již 
v roce 1925. Nyní se sice rozběhla diskuse o její legalizaci, ale 
dle slov A. Ramíreze Aceveda z Ministerstva veřejné bezpeč-
nosti (někoho, zvláště starší ročníky, může tento název tahat 
za uši) je toto zatím v nedohlednu. Oficiálně vás za držení 
marihuany může policie zatknout a „napařit“ vám poku-
tu. Vězení za to ale nehrozí. Na druhou stranu její kouření 
na veřejnosti nebo její prodej je již kvalifikován jako zločin. 
Nicméně ale, jako v každém spořádaném státě, i zde má 
kouření konopí svou tradici mezi širokou vrstvou obyvatel. 
V sousedním státě Michoacan je centrum mexické konopné 
produkce. Jsme tedy „přímo u zdroje“ a sehnat marihuanu 
v Mexico city tak nepředstavuje žádný velký problém. Tedy, 
jsou zde čtvrti jako Guerrero a Tepito, kde se dá sehnat prak-
ticky vše. Marihuanou počínaje, přes ostatní drogy, zbraně 
a výbušniny a kradenými věcmi konče. Problém ale je, že 
návštěva těchto míst představuje značné riziko, zejména 
pokud je člověk bílý jak sněhulák a měří bezmála dva metry. 
To naopak hrozí, že místo oblíbené pochutiny si odnese nůž 
mezi lopatkami a zanechá veškeré doklady, peníze a svršky. 
Já osobně bych se nedivil, kdyby pojišťovny zahrnuly náv-
štěvu těchto oblastí mezi vysoce rizikové sporty. Jako začá-
tečník jsem jednou omylem navštívil čtvrť Guerrero, navíc 
po setmění. A nutno říci, že tak sevřené pozadí jsem neměl 
ani při jízdě na skluzavce „Kamikadze“ v místním aquapar-
ku. S kamarádkou, hnáni libými slovy z průvodce Lonely 
Planet doporučujícími návštěvu místních pulquerií (pulque 
je alkoholický nápoj, který se vyrábí ze šťávy kaktusu agave) 
jsme vystoupili na stanici metra Guerrero. Slíbená pulquerie 
byla jen pár bloků od stanice, tak jsme si říkali, že se přeci 
nemůže nic stát. Ale již po pár metrech chůze jsme ztratili 
všechny iluze. Procházka mezi polorozpadlými baráky, před 
kterými seděli lidi, v tu chvíli kráčející v jiném světě, a nepřá-
telské pohledy nás poněkud zaskočily. S hrůzou jsme po 
chvíli zjistili, že se na nás pověsil člověk v potrhané šusťáko-
vé bundě. „Tady bude asi horko“, řekl jsem si, když jsem po 

očku sledoval, jak se přibližuje. To už nebylo na rozmýšlení 
mnoho času. Se sportovním „tři, dva, jedna, teď!!“ jsme se 
rozběhli co nejrychleji napříč ulicí na místo, kde jsme zahléd-
li nějakou rodinku. Ti, očividně také trochu vyděšení místní 
situací a hlavně podivení naším idiotským nápadem náv-
štěvy tohoto místa, nám řekli, ať odsud co nejrychleji zmi-
zíme, pokud se nechceme stát konzulárním případem. Ve 
zkratce nám nastínili nejrychlejší cestu pryč z tohoto území 
a popřáli nám rychlé nohy a dostatek dechu. Únik, zakonče-
ný slalomem na šestiproudové silnici, se zdařil a my jsme si 
vydechli asi jako ještě nikdy. To však ještě nebyl konec. Přišli 
jsme na náměstí Garibaldi, kde se měla nacházet avizovaná 
pulquerie. Náměstí mi tedy přišlo poněkud povědomé. Po 
několika momentech jsem si vzpomněl, že podobnou sce-
nérii jsem viděl ve filmu Děti ze stanice ZOO. Připomínalo 
to trochu místo duchů. Všude zchátralí lidé s doširoka ote-
vřenýma očima sledující každý náš krok. Nejednou k nám 
přišel člověk (jestli se to ještě dá tak nazvat), který s extatic-
kým výrazem ve tváři křečovitě kýval hlavou nahoru a dolů. 
Na to, že by prodával suvenýry, nevypadal, a tak jsem na 

všechny nabídky reagoval kýváním hlavy nalevo a napravo. 
Nicméně nebylo to již tak hrozné jako v předchozích ulicích, 
protože na náměstí bylo mnoho lidí, a tak jsme měli, možná 
falešný, pocit relativního bezpečí. Ten jsme ale ztratili ihned 
při pohledu do otevřených dveří pulquerie. Scenérie jako 
z říše snů. Za doprovodu potemnělé hudby z juke boxu se 
na zemi na hranici bezvědomí svíjeli tři Mexičani. Ostatní 
okolosedící vypadali téměř identicky, jen s tím rozdílem, 
že se jim ještě nepodařilo upadnout na zem. Po zralé úvaze 
jsme se rozhodli nejít dovnitř a usadili jsme se na zahrádce. 
Objednali jsme si konečně pulque a přemítali jsme o tom, 
zda tento výlet byl opravdu dobrý nápad. Z přemítání nás 
vyrušila dvojice mužů, která se vypotácela z lokálu a oslovi-
la nás s požadavkem na výměnu peněz. A mám pocit, že tím 
mysleli výměnu všech našich peněz za jejich nic. V tu chvíli 
nám naštěstí přispěchal na pomoc místní pouliční kytarista. 
Několika nonverbálními gesty naznačil pánům, že z výměny 
sejde a ať se laskavě vzdálí. Pak si k nám sedl a vyprávěl nám 
svůj příběh. Jeho rozsáhlé životní litanie by se tedy také daly 
kvalifikovat jako psychické násilí, ale tuto bolest jsme snášeli 
přeci jen lépe. Po tom, co jsme dopili litr pulque a kamarádce 
se z toho udělalo blbě od žaludku, jsme se rozhodli opustit 
toto místo a vydali se na cestu do centra, kde měla hostel. 
Zbytek cesty naštěstí dopadl dobře. Nikdo nás již nepřepadl 
a kamarádka se, oproti všem očekáváním, ani nepozvracela. 
Po návratu domů jsem vážně uvažoval o tom, dát se na víru. 
Nakonec jsem rozvahu zakončil s tím, že bude stačit, když 
už do této čtvrti nikdy nepůjdu.

Nicméně do kontaktu s marihuanou jsem se dostal poprvé 
až po několika měsících svého pobytu v Mexiku, a to na akci 
k tomu jako dělané – předvánočním večírku místní dobro-
činné organizace. Do kontaktů tedy nepočítám setkání s bra-
trem mé mexické kamarádky, který si z hulení vypěstoval 
docela pokročilé stádium schizofrenie. Když jsem Mexiko 
navštívil před třemi lety, vypadal ještě relativně dobře. Teda 
v tom smyslu, že komunikoval. Tentokrát prakticky neko-
munikoval a akorát tupě koukal do zdi. A při jeho pokusu 
napít se kafe jsem měl pocit, že by se, když už nic jiného, 
mohl živit jako barman. Jeho „shaky“ by neměly konkuren-
ci. A ve svých velmi výjimečných proslovech například hro-
zil, že na zem sešle potopu. Ale zpět k vánočnímu večírku. 
Byla to tradiční mexická akce, kde se všichni mají vánočně 
naladit. V praxi to vypadalo tak, že se nezřízeně pil alko-
hol a za oběť padaly gramy hašiše, který je mimochodem 
v Mexiku spíše raritou. Neznal jsem sice ani jednoho člověka 
(kamarádka, která mě tam pozvala, nepřišla), ale vzhledem 
ke své dobrácké povaze jsem si rychle našel přátele. Hlav-
ně mezi těmi, kteří podobně jako já na večírku také nikoho 
neznali. Ale jak postupoval čas a nálada se uvolňovala, měl 
jsem na pažbě již poměrně velké množství rozhovorů. Větši-
nou tedy na téma marihuany a legalizace. Zde se mi potvrdil 
předpoklad, že marihuana je zde sice ilegální, ale toleruje 
se. Pro policisty je chycení někoho s jointem v především 
záminka, jak z dotyčného vymoci úplatek. Když se zábava 
naplno rozproudila a většina lidí se zasněle vlnila při zvuku 
elektronické hudby, dospěl čas na náboženskou část večír-
ku. Všichni se neorganizovaně začali hrnout do zahrady, 
kde zapálili svíčky a vyndali papíry s texty koled. Při jejich 
zpěvu jsem si pomyslel, že je dobře, že je Ježíš na tom kříži 
přibitý. Jinak by jim asi rozbil hubu. A pak přišla ta hlavní 
část. Rozbíjení piñaty. To je taková velká hvězdice, ve které 
jsou uloženy dobrůtky. Ta se přiváže na lano, které drží dva 
lidé ve vzduchu a vybraná osoba se ji se zavázanýma očima 
snaží rozbít klackem. Výkřiky nadšení při dobrém zásahu 
se mísily s výkřiky bolesti při špatném zásahu. Nakonec se 
hvězdice rozbila a všichni naskákali na jednu hromadu za 
cílem uzmout co nejvíce sladkostí. Já jsem se radši zpočát-
ku držel dál a když nápor povolil, spokojil jsem se s třemi 
rozšlápnutými lízátky. Párty se vrátila do původních kolejí a 
já jsem pokračoval ve svém seznamovacím kolečku. Během 
něho jsem ale měl to štěstí potkat snad nejneuvěřitelnějšího 
člověka. Vyzřením normální mladý Mexičan s hulícím ape-

titem, ale to, co ho dělalo výjimečným, byl jeho knír, který 
vypadal jako řidítka bicyklu z dvacátých let. Mnohý by si 
řekl, že jeho image, kterou by mu mohl závidět i Emiliano 
Zapata, ho zbytečně připravuje o možnost nalézt si neretar-
dované děvče. Mně však učaroval. V rozhovoru s ním jsem 
strávil zbytek večírku. Kromě jeho neodolatelného kukuče 
to mělo ještě jednu výhodu. Chlapec byl zřejmě dostatečně 
zásobován, a tak jsme spolu pokuřovali až do časných ran-
ních hodin. Na rozlučku, kterou si již moc nepamatuji, jsem 
navíc dostal bohatou výslužku. Napůl v bezvědomí, ale na 
vrcholu blaha, jsem taxíkem dojel domů. 

Co by to ale bylo za vyprávění, kdyby chyběla homosexu-
ální příhoda. Mimochodem, po čtyřech měsících zde jsem 
dospěl k názoru, že kdybych byl na chlapce, tak mám po 
sexuální stránce vystaráno. Jednou jsem byl pozván do Hard 
Rock Café na koncert místní poloamatérské skupiny (možná 
právě proto jsem tam byl pozván). Samotné vystoupení bylo 
spíše slabší, a proto mi bylo lépe venku, kde byl vzduch a i 
zábava. Důležité ale bylo, že se venku začalo plánovat, kam 
se půjde potom. Dohodlo se, že se pojede do bytu zpěváka 

(který o tom v tu dobu asi ani nevěděl). Pod podmínkou, že 
tam nebude zpívat, jsem přislíbil svou účast. Večírek to byl 
zpočátku klasický. Asi patnáct lidí, reprodukovaná hudba a 
nezávazná zábava. První překvapení přišlo, když lidé, kteří 
byli mimo jiné organizátoři koncertu, vytáhli pytel s marihua-
nou. „Zkusit je třeba všechno“, řekl jsem si a postavil jsem se 
do první řady. Bylo to zajímavé, ale po minulých zkušenos-
tech jsem se rozhodl radši pro malé, ale častější dávky, abych 
si udržel glanc. Po prvním kole jsem se pohodlně usadil do 
pohovky a navázal jsem nezávazný rozhovor. Po chvíli si ale 
vedle mě sedl jeden uhlazený mladík s cukrovým úsměvem 
a začal se mě vyptávat odkud jsem atd. Nepřišlo mi na tom 
nic divného, a tak jsem ochotně odpovídal na všechny jeho 
dotazy. Tedy, musím přiznat, že mě poněkud zaskočilo, když 
si při seznamování spletl končetinu a místo podání ruky 
mi sáhl na stehno. Ale nepřikládal jsem tomu žádný velký 
význam a pokračovali jsme v konverzaci. Nejprve jsem jeho 
otázky vnímal jako čistou zvědavost o můj původ a Českou 
republiku. Pak mě ale poprosil, zda bych mu nemohl říct něco 
v češtině. Tak jsem vyblil pár českých vět, načež on se otočil 
ke svému kamarádovi a povídá: „Slyšíš ho, říká mi česky, 
že mě miluje!“ Opatrně jsem se mu snažil naznačit, že jsem 
mluvil úplně o něčem jiném, ale toto ignoroval. Poté se mě 
zeptal: „Jak se řekne česky – chtěl bych si s tebou zašukat?“ 
To mi přišlo jako velmi divný dotaz, nicméně nechtěl jsem 
vzbudit dojem suchara, tak jsem mu to řekl. Na to se rozzářil, 
naklonil se ke mně a do ucha mi zašeptal: „Přijímám!“ Co na 
to říct? Nervózně jsem se usmál, dal jsem si nohu přes nohu a 
začal jsem plánovat útěk. Nehrozilo sice, že by se na mě pře-
de všemi vrhl (nebo v to jsem alespoň doufal), ale tak nějak 
jsem se začal cítit divně. Naštěstí někteří další kolegové byli 
také již na odchodu, a tak jsem se mezi ně vmísil s prosbou 
ať mě tu nenechávají a ať mě vezmou s sebou. Na cestu jsem 
dostal od hostitelky výslužku a s pivem v ruce jsem násle-
doval odcházející. „Kdyby mě chytli podruhé, tak by to byla 
fakt smůla“, říkal jsem si, když jsem na křižovatce čekajíce 
na taxíka upíjel z lahve. Tentokrát jsem měl však štěstí a taxi 
přijelo dříve než policejní hlídka. Za pár okamžiků jsem již 
s hlavou plnou zážitků usínal ve své posteli.

Z výše řečeného vyplývá, že konzumace marihuany je zde 
poměrně rozšířená. Dalo by se to, myslím, porovnat s Čes-
kou republikou. Na druhou stranu je zde nepoměrně ris-
kantnější něco získat, pokud člověk nemá kontakty. Když ale 
znáte toho pravého člověka, dáte za gram 20 pesos. Což je na 
české cca 30 korun. No není to pak radost nakupovat?
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