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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

cial Times (jejíž článek Deník N zveřejnil v češtině), si říkám, nakolik se Západ podílí na tom, že Rusko (opět) takto vyrostlo do role agresora. A stejně jako Marek Vácha,
který si vzal na pomoc Jasperse, se zlobím, proč Evropská unie reagovala či stále reaguje tak váhavě a opatrně,
i když posléze přeci jen svůj postoj změnila.

optimisticky jsem si myslela, že první číslo letošního
roku uvedu editorialem v duchu nadcházejícího jara,
které jistě bude plné energie, publikačního entuziasmu,
pozitivních změn v řízení národní protidrogové politiky,
odcházení COVIDu a očekávání návratu k (pozměněné)
denní rutině.

A opravdu ještě stále doufám, že svůj starý školní Atlas
světa už budu potřebovat jen k tomu, abych synovi vysvětlila, kde se v minulosti rozkládal Sovětský svaz. Zatím musím přežít jeho přímočaré dotazy, jestli bude třetí
světová válka. Ano, i tohle začaly řešit děti základní školou povinné.

Moji představu přebilo to, k čemu došlo 24. února 2022,
v den, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Zasedla jsem
a jala se psát editorial, který do sebe pojme i toto nelehké
téma. Nešlo mi to a v mezidobí několik klopotných verzí
zcela pozbylo na aktuálnosti. Řekla jsem si, že to nechám
být a napíšu nějaký úvodní souhrnný multioborový apolitický text. Nakonec mi to nedalo.

I přes všechno uvedené, anebo právě proto, časopis pro
vás budeme připravovat i tento rok a máme ambici to
dělat lépe a košatěji, abychom přispěli k udržení či znovuobnovení „iluze dobrého světa“.

K agresi ruských vojsk na území Ukrajiny se vyjadřují
nejen politici, veřejně známé i (dosud) zcela neznámé
osoby, občané formou veřejných protestů a shromáždění. Solidaritu a jasnou podporu vyjádřily také adiktologické služby včetně dvou největších neziskovek v oboru,
tedy Sananimu a Podaných rukou. Řada organizací, od
pomáhajících, vzdělávacích až po podnikatelské subjekty, vyhlásila věcné či finanční veřejné sbírky na pomoc
ukrajinským občanům. Řada kolegů se různými způsoby
do pomoci zapojila, aniž by na to hlasitě upozorňovala. Za
neméně důležité považuji i jiná vyjádření zájmu a podpory, např. veřejné debaty (namátkou třeba Tři večery pro
Ukrajinu – benefiční akademická akce iniciovaná studenty a spolky Univerzity Karlovy).
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Sdružení Podané ruce upozornilo na vysokou míru prevalence HIV a hepatitidy typu C mezi ukrajinskými uživateli
návykových látek a připomnělo, že v souvislosti s migrační vlnou by bylo vhodné připravit se v rámci adiktologických služeb i na poptávku v této oblasti, event. pomoci
v této oblasti přímo ukrajinským službám. A.N.O. – Asociace nestátních organizací ve spolupráci se Sekretariátem
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky připravila leták, který je určen pro potřeby příchozích z Ukrajiny,
kteří by potřebovali adiktologickou pomoc. A bude toho
muset být v budoucnu mnohem víc.
Ve světle tohoto dění si teď každé ráno říkám, jak jsem
vděčná za „normální“ ráno, kdy mě čeká „jen“ řešení
běžných pracovních, studentských, klientských, osobních a rodinných problémů. Zastydím se, když můj ranní
start je poněkud váhavý a více než dříve si uvědomuji, že
budu žít „své“ události, které více či méně mohu ovlivnit,
na rozdíl od Ukrajinců, kteří nad svým životem ztratili
či ztrácejí kontrolu díky (pro většinu těžko pochopitelným) územním a mocenským nárokům Ruska (nebo jeho
V/vůdce). A společně s různými autory, např. s Liborem
Dvořákem z Českého rozhlasu nebo Gillian Tett z Finan-

A zbytek tohoto čísla už je opravdu čistě adiktologický.
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