Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Shrnutí návykové látky - starší žáci

1. Existuje mnoho návykových látek a některé z nich jsou legální (tolerované). Alkohol a cigarety
jsou legální návykové látky, které si dospělí (osoby starší 18 let) mohou běžně koupit
v obchodech. Marihuana, pervitin a extáze patří k nelegálním návykovým látkám. Vzhledem
k tomu, že jsou zakázané, nesmí se tedy volně vyrábět, poskytovat, nabízet a prodávat.

2. Zakázané návykové látky běžně označujeme pojmem „drogy“. Některé drogy jsou velmi rizikové
již při prvním užití (hrozí předávkování a smrt). Uživatelé drog se často nejsou schopni vyrovnat
s běžnými povinnostmi života. Postupně selhávají ve škole nebo v práci. Hroutí se jim rodinné
vztahy a ztrácejí přátele.

3. Do 18 let nesmí člověk užívat žádné návykové látky. Na všechny návykové látky lze totiž získat
silnou závislost a u dětí je to obzvláště nebezpečné. Zdravotní rizika jsou velká.

4. Kdo umožní osobě mladší 18 let pít alkohol (pivo, víno, destiláty), dopouští se tím protiprávního
jednání. Hrozí mu za to pokuta i trest odnětí svobody.

5. Jestliže někdo prodá osobě mladší 18 let cigarety, je to také v rozporu se zákonem. Cigarety
jsou tabákové výrobky, které obsahují nikotin. U mladého člověka se závislost na nikotinu,
ale i alkoholu, vytvoří mnohem rychleji než u dospělého. Z toho důvodu je i prodej cigaret
dětem zakázaný.

6. Řidiči před jízdou nebo během jízdy nesmí pít alkohol nebo kouřit marihuanu, protože se musí
věnovat plně řízení. Alkohol a další návykové látky (drogy) negativně ovlivňují schopnost
soustředit se na jízdu. Opilí nebo zdrogovaní řidiči například přeceňují svoje schopnosti, jezdí
rychle, mají zhoršený odhad vzdáleností nebo vybočují z jízdního pruhu. Stávají se tak velmi
nebezpečnými účastníky silničního provozu.
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7. Pokud se potřebuješ rychle dostat domů a odvoz autem ti nabídne opilý nebo zdrogovaný
známý, v žádném případě s ním nejezdi. I když by cesta trvala jen deset minut, může být
tragická. Řidiči pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek jsou nebezpeční sobě i ostatním.
Dopouští se tím protiprávního jednání, za které jim hrozí pokuta, zákaz činnosti (řízení),
ale i trest odnětí svobody.

8. Ten, kdo ti drogu nabídne, může být i tvůj spolužák, kamarád nebo někdo známý. Když drogu
odmítneš, jsi hrdina. Nikdy nevíš, co se může stát, co s tebou droga udělá. Važ si svého života
a zdraví.

9. Parta mladých lidí kouří marihuanu a v kruhu podává jointa jeden druhému. Dopouští se tím
všichni trestného činu, protože drogu nabízí jinému.

10. Jestliže u sebe někdo má jednu cigaretu marihuany, je to protiprávní. Jde o takzvané držení
zakázané návykové látky a to je v rozporu se zákonem.

