VÌTŠÍ NEŽ MALÉ MNOŽSTVÍ ALKOHOLU A MARIHUANA Z MORAVY

Nevím, jak to máte po ránu vy. Já vstanu, uvaøím si kávu,
nastartuji poèítaè a podívám se na internetu na novinky.
Ještì rozespalý mžourám na obrazovku. Vèera jsem narazil
na následující èlánek.
Zaèátek citace.
Policie prohledávala výrobny a prodejny alkoholu
v Èechách i na Moravì
Policie od pondìlního rána zasahovala na více než padesáti
místech po celé republice. Akce byla zamìøena proti možnému šíøení alkoholu ve výrobnách a prodejnách alkoholu. Ty
nabízejí potøeby pro výrobu alkoholu. Bližší informace policisté sdìlí bìhem úterý.
Na probíhající zásah upozornil server Reflex.cz: „Na celém území Èeské republiky probíhá více jak padesát trestních øízení zamìøených na šíøení toxikomanie. S ohledem na
probíhající úkony nyní nebudeme bližší informace sdìlovat.
Pøedpokládáme, že více informací budeme moci poskytnout
v prùbìhu zítøka“, øekla iDNES.cz v pondìlí odpoledne
mluvèí Policejního prezidia Jana Nováková.
Reflex.cz zjistil, že policie ve výrobnách a prodejnách
alkoholu vyžaduje vydání vìcí sloužících k užívání èi výrobì
a distribuci omamné látky alkohol. Server upozornil na rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého nesmí výrobna
a prodejna alkoholu vytváøet svou nabídkou ucelený øetìz
„od suroviny po alkoholický nápoj“.
Policisté zabavovali mimo jiné suroviny a technologie.
Uvedl to Radiožurnál s odvoláním na Jana Nového, který
v Èesku tyto obchody zásobuje. „Pravdìpodobnì chtìjí (policisté) asi menším prodejcùm nahnat strach. Policie tvrdí, že
prodejci v tìchto obchodech šíøí toxikomanii,“ øekl Nový.
Výrobny a prodejny alkoholu jsou obchody, ve kterých
lze legálnì koupit suroviny a kompletní vybavení na výrobu
alkoholu.
Policie prohledávala výrobny a prodejny alkoholu v Èechách i na Moravì.
Konec citace.
Taková nehoráznost mì probrala. Podlí výrobci a prodejci alkoholu! Vìdìli jste, že alkohol je u nás zodpovìdný za
pøibližnì šest tisíc pøedèasných úmrtí roènì? A hned na další kliknutí jsem narazil na následující èlánek.
Zaèátek citace.
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Jak si nejlépe vychutnat dobrou marihuanu?
Pokud máte rádi marihuanu, ale nepovažujete se za odborníky, uvítáte dobrou radu someliérky? Jak si vychutnat dobrou marihuanu poradí Jiøina Èerná.
„Pøi výbìru moravských druhù marihuany se v marihuanotéce držíme našeho konceptu a vybíráme rodinná konopnictví, která se drží tradice a zamìøují se spíše na kvalitu
zpracovávaných palic a výroby marihuany než na kvantitu.
Každé z moravských konopnictví jsme osobnì navštívili
a marihuanu pøechutnali,“ øíká someliérka Jiøina Èerná.
Na svìtì existují stovky druhù marihuany. Každá má
svou charakteristickou barvu, chuť, aroma a spoustu dalších ukazatelù, jak daná marihuana chutná a jaké má
vlastnosti. Proto se také každá marihuana mùže odlišit pøívlastkem, rokem sbìru a podobnì. Rozpoznat jemné rozdíly
mezi marihuanami není žádná jednoduchá vìc a vyžaduje
roky zkušeností, ale zejména cit a vztah k marihuanì.
Moravská marihuana je nám Èechùm, Moravanùm
a Slezanùm asi nejbližší. Dùvod je prostý, všichni jsme hrdí
na marihuanu z naší zemì. Kdo by nebyl hrdý, když speciálnì bílá moravská marihuana získává jedno ocenìní za druhým a její kvalita je pøinejmenším srovnatelná s daleko vìtšími konopnými velmocemi.
Nesmíme pochopitelnì zapomínat ani na èervenou marihuanu z Moravy, jejíž kvalita se rok od roku zvyšuje navzdory ménì pøíznivým klimatickým podmínkám pro její
pìstování. V neposlední øadì nelze opomenout fenomén posledních nìkolika let, kterým je marihuana rùžová, jejíž obliba každým rokem stoupá.
Konec citace.
Bílá marihuana z Moravy je moje oblíbená. Což mi pøipomnìlo, že dnes musím zajít do marihuanotéky a koupit
trochu bílé marihuany, zásoby pøivezené z Pálavy se nám
doma povážlivì tenèí...
Apríl! Tedy doufám, že toto èíslo vyjde okolo apríla.
Použité èlánky jsou autentické a opravdu jsem na nì po
nìkolika kliknutích dnes ráno u kávy narazil. Ale pro úèely tohoto úvodníku jsem je mírnì upravil. Výraz growshopy jsem nahradil výrazem výrobny a prodejny alkoholu,
slovo drogy slovem alkohol, slovo víno slovem marihuana,
slovo vinaøství neologizmem konopnictví a slovo hrozny
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slovem palice. Zmìnil jsem také jména osob a provedl další malé úpravy. Snad se na mì autoøi pùvodních èlánkù
nebudou zlobit.
Pøi pøepisování jsem si užil legraci a doufám, že i vás
aprílové úpravy pobavily. Žertem jsem však upozornil na
vážnou vìc existence naprosto odlišných perspektiv, z jakých pøistupujeme k regulaci tzv. legálních a tzv. nelegálních drog. Je pøitom zøejmé, že tabák a alkohol zpùsobují
svým uživatelùm, jejich okolí i spoleènosti jako celku mnohem vìtší zdravotní a sociální škody a jsou pøíèinou mnohem vyšších spoleèenských ekonomických nákladù než drogy nelegální (napø. Lim et al., 2012; Nutt, King & Phillips,
2010). K plné integraci politik vùèi všem typùm návykových látek založených na stejných principech a východiscích vede ještì daleká cesta, i když pøíklad legalizace konopí pro rekreaèní úèely v øadì státù svìta v posledních letech ukazuje, že se situace mùže pomìrnì zásadnì a rychle
zmìnit (European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction, 2016).
Užívejte si jaro!
V Praze 4. bøezna 2017
MUDr. Viktor Mravèík, Ph.D.
vedoucí Národního monitorovacího støediska
pro drogy a závislosti
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