
Увага! Вживання наркотиків є небезпечним! 
Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ЦЯ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ 
В УКРАЇНІ НА ПАПЕРІ З УКРАЇНСЬКИХ КОНОПЕЛЬ! №2 / лютий 2010
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Фотографа просимо звернутися до редакції за гонораром. 

Особу, яка зображена на фото, очікує спеціальний приз 

Конопляної правди. Звертатися до будь-кого з рекламо-

давців цього номера, як в Україні, так і в Євроспільноті. !

ПІЗНАВ ЇЇ ?

Я багато разів 
повторюю. 
Ніколи в житті не 
вживав коноплю 
і навіть бажання 
не виникало...

Це - справжня укра-
їнська растаманка!  
А що з корінням 
повиривали - погано. 
Так не можна обходи-
тися з благородною 
рослиною...

Про такі місця у Криму 
взагалі писати не слід. 
І не тому, що там трава. 
А просто засруть, як 
Лисину бухту, і місце 
райським відразу 
перестане бути...

ПОвільнИЙ МініСТР
ЮРіЮ луценку знадОбИлОСя 5 РОків,  
щОб вИвчИТИ СлОвО «декРИМіналізація»

5 ХвИлИн дО леГалаЙзу?
якщО він взаГалі чеХаМ ПОТРібен 

вавілОн РОзШИРЮЄ вОлОдіння
як це відбуваЄТьСя в укРаЇні Та кРіСТіаніЇ
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І С т О Р І Я 
КОНОПЛЯНИХ ВОЄН
ІсТОрІЯ ЗАбОрОНи КОНОПЛІ ПАхНе 
НАдЗВичАйНО ЗЛе. Це сПОНУКАЄ 
дО ПІдОЗри. НАВКОЛО АбсОЛюТНО 
ПрирОдНьОгО ПрОдУКТУ, ІсТОричНО 
КОрисНОгО У ПОбУТІ ТА ПрОМисЛОВОсТІ, 
ПрОТЯгОМ ОсТАННьОгО сТОЛІТТЯ бУЯЄ 
НАдТО бАгАТО реКЛАМНих КАМПАНІй. 
ВІйНА НАВКОЛО КОНОПеЛь дУже ВирАЗНО 
сВІдчиТь ПрО ПОЛІТичНІ, еКОНОМІчНІ 
ТА ІНшІ МОТиВи її УчАсНиКІВ.

Конопля після пришестя Христа:

100 р.н.е. 
Пліній пише рекомендації 
щодо вирощування коноплі.

800 р. 
Пророк Мухаммед забороняє 
алкоголь, але дозволяє гашиш. 

900 р. 
Вікінги використовують смоли канабісу 
в ритуальних обрядах та в побуті.

10-11ст. 
Абу Алі Ібн сіна (Авіцена) почав 
використовувати канабіс 
з метою  «лікування душі».

1159 р. 
У Європі починають виробляти папір 
з коноплі. Наступні 750 років на 
такому папері буде видаватися біблія, 
починаючи від біблії гуттенберга.

1484 р. 
Папа Іннокентій сьомий оголошує 
гашиш поза законом. 

Україна імпортує дорогий папір із деревини. Легка промисловість 
Піднебесної постачає вироби з конопляної тканини у Європу, а 
в Україні конопляне полотно можна знайти лише у перекупників 
на фольклорних ярмарках. І полотно те - із бабусиних скринь. 
І попит на конопляні вишиванки - шалений, як стверджує 
майстриня Оксана із черкас: 

- ПОсТІйНО ЗАМОВЛЯюТь сАМе НА 
КОНОПЛЯНОМУ ПОЛОТНІ ВишиВАНКи, І Ми 
Вже ЗбиЛисЯ З НІг шУКАТи МАТерІАЛ. Адже 
ЗАПАси МиНУЛОгО сТОЛІТТЯ Не беЗМежНІ.

«Я б із задоволенням робила таку тканину вручну, - каже 
Вікторія, майстриня килимів з Андріївсього узвозу, - але ж 
немає з чого робити. де взяти конопляну нитку?». Минулого 
року в Україні з'явилися перші зразки полотна, пряжі й навіть 
хутра з конопляних волокон. У компанії «Agro-Hunf», кажуть - це 
лише експерименти, бо для промислових масштабів потрібне 
спеціальне обладнання. старе давно знищено. А для новітніх 
технологій потрібні чималі інвестиції. Тому чекатимуть кращих 
часів. А поки найуспішнішим конопляним текстильним проектом 
залишається «Взуття із коноплі» (http://www.hempshoes.com.
ua/) - житомирянин Олег Земнухов опанував ткацький станок, 
який придбав за 500 гривень у глухому поліському селі, і тепер 
заледве справляється з попитом. 

Так само поодинокі фірми обережно пропонують окремі вироби, 
до складу яких входить конопля. Вироби здебільшого коштують 
дорого. Така ситуація обумовлена, у першу чергу, штучно 
завищеною ціною на первинну сировину та її «кримінальним» 
іміджем. їстивні конопляні вироби пропонують дві фірми 
- «Фіторія» (http://www.fitor.biz/) та «Агросільпром». Вони 
продають конопляну олію і шрот - молоте конопляне насіння. 
Показовим є абсурдний дизайн пакування «Конопляної каші» 
від «Агросільпрому» - там пишається великий конопляний 
листок, а нижче, в кутку, - той самий листок, перекреслений, і 
з написом «Нет наркотикам!». Невідомо, що змушує підпиємців 
так підживлювати демонізований образ конопель? - Певне, 
стерeотип, який шкодить, у прешу чергу, їхньому ж бізнесу.

Конопляна олія - це унікальний харчовий продукт. Вона 
містить максимальну кількість ненасичених жирних кислот у 
порівнянні з іншими відомими оліями. Це лінолева, ліноленова, 
пальмітинова, стеріанова кислоти. Конопляна олія містить 
вітаміни А, В1, В2, В6, E, K, D та різні мікроелементи. Вона 
застосовується як внутрішньо, так і зовнішньо. Внутрішньо 
рекомендується як очищувальний і зміцнюючий засіб при 
порушенні обміну речовин, геморої, циститі, уретриті, при 
сильному кашлі, туберкульозі легенів і жовтяниці. Масло 
рекомендується при рахіті, воно також поліпшує лактацію і 
навіть допомагає при імпотенції: насіння конопель підсилює 
функцію статевих залоз. Попри все це українська медицина 
не пропонує жодних медичних засобів із екстрактами канабісу. 
Єдиний виняток - протизапальні капсули «Фіторія».

Конопляна олія - це також цінна косметологічна сировина. Вона 
має неперевершені поживні, захисні і регенеруючі властивості, 
повертає м'якість та еластичність шкірі, ефективно бореться 
зі зневодненням, усмоктується швидко і без жирного блиску, 
зміцнює стінки капілярів. Віддавна її використовували для догляду 
за зневодненою, потьмянілою, втомленою та проблемною шкірою 
і ламкими, тьмяним волоссям. Але українська косметологія і досі 
ігнорує коноплі. Після кількаденних пошуків нам вдалося знайти 
тільки мило ручної роботи «Канабіс» від… приватного виробника. 
Натомість імпортна конопляна косметика для засмаги, догляду 
та лікуванням шкіри і волосся представлена брендами HEMPZ, 
BODY SHOP, SPURE, C:EHKO, ALTERNA. На Заході швидко 
усвідомили, що унікальна за своїми властивостями конопляна 
косметика користуватиметься шаленим попитом серед жінок 
та чоловіків, не залежно від рівня прибутків. Тож тепер західну 
конопляну косметику можна зустріти у всіх сегметнах ринку - 
від недорогої до елітної. В нас імпортна конопляна косметика 
коштує від 36 до 375 гривень. 

женя Матірка

  кОнОПля у МОЄМу жИТТі

бабуСИн РуШнИк 
«ПрОхОдьТе-ПрОхОдьТе... ВАМ шО, ПОВи-
ЛАЗиЛО?" ЯКОсь ТАК ПОчАЛОсь НАше ЗНА-
йОМсТВО. ЛежУ сОбІ НА НУдисТсьКОМУ 
ПЛЯжІ, щО НА ОбОЛОНІ, ПІдсМАжУю сВОї 
чресЛА, Аж бАчУ - дІВчА. НІби щО ж ТАМ 
ТАКОгО? бАгАЦьКО дІВчАТ НАВКОЛО. АЛе ж 
НІ, сТОїТь І ВиТрІщАЄТьсЯ десь МІж МОїх 
НІг. Я Вже бУВ ЗАПишАВсЯ сВОїМи бАТь-
КАМи... «А Це У ВАс щО ЗА рЯдНО? Я ТАКе 
ТІЛьКи У ВОрОжбІ бАчиЛА,» - беЗ УсІЛЯКих 
дОдАТКОВих ПІдВОдОК КАже ВОНА МеНІ.

Виявляється, те, що я сприймав 
як належне, для багатьох залиша-
ється чимось унікальним та непе-
ресічним. Якось так вже склалось, 
що із самого дитинства я втирав-
ся і загортався унікальним коно-
пляним полотном. Моя прабабуся 
виткала його ще задовго до пла-
нування батьками такого нещас-
тя, як я, чим неймовірно полегши-
ла моє перебування у цьому світі. 
Так вже склалось, що головний 
developer нагородив мене надто 
чутливою шкірою, і від звичайних 

махрових рушників мене одразу ж вкривають червоні пля-
ми, що не сходять по кілька тижнів.

Одного дня мама відзначила цей факт ритуальним діставан-
ням останнього відрізу дорогоцінного полотна з-під такого 
ж дрогоцінного, але майже розваленого дивану. Але тут до 
справи взялась бабуся Віра. Вона-то і надала цим сувоям 
тканини індивідуальності та довершеності. Вишивані рушни-
ки на всі випадки життя... Це зараз із них залишилось три 
- великодній, щоденний та пляжний, а тоді навіть на кухні 
висів НОрМАЛьНий рушник із конопляного полотна.

І того разу нагодився саме рушник, бо за оповідками про 
звивистий шлях жіночої лінії мого сімейства якось легше 
сходитись із гарненькими дівчатами. Пару чорних морів, 
мабуть, натекло із дніпра від того дня, і зараз не можемо 
визначитись, чи його на стінку повісити, цей раритет, а чи 
зачати на ньому ще одну рукодільницю для мого роду де-
небудь у затишку Оболонської затоки. дякую вам, мої бабу-
сі, за конопляне рядно! 

андрій пясецький,
pежисер, репортер
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КитаЙЦі роЗУМніші 
За УКраЇнЦів?невже

ЗУсиЛЛЯ держАВНОї ПОЛІТиКи щОдО КАНАбІсУ ВІдКидАюТь 
УКрАїНсьКІ КОНОПЛЯНІ ТехНОЛОгІї В ПОЗАМиНУЛе сТОЛІТТЯ. 
ОКреМІ ПреМУдрОсТІ ВВАжАюТьсЯ У НАс беЗНАдІйНО ВТрАчеНиМи. 
КиТАйЦІ, ЯКІ рОбиЛи ПАПІр ІЗ КОНОПЛІ 3000 рОКІВ ТОМУ, сьОгОдНІ 
ВІдНОВЛююТь Цю ТрАдиЦІю У ПрОМисЛОВих МАсшТАбАх. 
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В УКрАїНІ ще дУже бАгАТО Людей 
Не бАчАТь рІЗНиЦІ МІж КОНОПЛею 

ТА ВАжКиМи НАрКОТиКАМи.  
ОдиН ІЗ ТАКих Людей – юрІй 

ВІТАЛІйОВич ЛУЦеНКО, ЯКий ІЗ 2005 
рОКУ ОчОЛюВАВ МВс УКрАїНи.  

При НьОМУ ВиЛУчеННЯ «ОсОбЛиВО 
НебеЗПечНОгО НАрКОТиКУ 

КАНАбІсУ» ЗрОсЛО У десЯТКи рАЗІВ, 
І сАМе ВІН ЯКОсь дУже ЗВерхНьО 

ПОрАдиВ жерТВАМ НАрКОреКеТирІВ 
У ПОгОНАх «ЗМІНюВАТи ЗАКОНи 

АбО МАсКУВАТисЯ КрАще». 

Поки верстався цей номер, юрій Віталійович демонстрував фігури 

вищого пілотажу. На початку верстки він ще точно був міністром. 

Потім раптом перестав ним бути. Потім став першим заступником 

Невідомо Кого. дуже нервова ситуація, погодьтеся. Інша справа 

- у ненапруженому особливо грудні минулого року, коли Луценко 

ще був міністром внутрішніх справ, ми поставили йому декілька 

питань. Відповіді підтвердили, що міністр має досить серйозні наміри 

побороти наркомафію без зміни законів. Коли офіційний статус пана 

Луценка дещо змінився, змінилася і його точка зору на необхідність 

аж надто суворих репресій. Порівняйте, це дуже цікаво:

об'єктивна реальність: «Коли МВс почне 
переслі-дувати наркомафію, а не споживачів?»

Ю. в. луценко: «Ми провели невелику реформу 
у підходах до боротьби з наркозлочинністю. 
Якщо раніше більше уваги приділялось кількості 
порушених кримінальних справ, основну частину 
яких складали справи щодо фактичних хворих, 
наркозалежних людей - за споживання наркотиків, 
то тепер критеріями оцінки підрозділів по боротьбі 
із незаконним оборотом наркотиків є кількість 
торгівців, їхній арешт та арешт їхнього майна. 
У результаті такого корегування ми не лише 
затримали більше торгівців, не лише знайшли 
більше наркосировини, але й у десятки разів більше 
заарештували майна, нажитого злочинним шляхом.»

17 грудня 2009,  
чат із гостями на Korrespondent.net

За звітами попередників Луценка, в'язниці за «наркозлочини" 

поповнювали на 80% ті, хто зберігав у себе незаконні речовини 

без мети збуту. І міліція відразу після Майдану устами генералів 

запевнила, що зламає цю систему, бо це «робота для галочки».

Луценко, мабуть, кілька років вірив, що він накаже - і міліція буде з 

народом, як тоді - на Майдані. схоже і на те, що на минулорічний день 

міліції «правоохоронців" було остаточно зобов'язано порушувати 

менше справ за зберігання без мети збуту. А більше - за збут. 

Та дарма сподіватися, що це примусило міліціонерів відмовитися 

від «полювання на наркоманів" та «зайнятися наркоторгівцямі». 

За допомогою дуже простої бюрократичної махінації ті ж самі 

«наркомани" почали перетворюватися на... торгівців. Адже «збут" 

у юридичному сенсі – це не обов'язково продаж. Пригости, придбай 

для когось, просто поміняйся травою... ще «невеличка реформа», 

про яку звітував міністр, позначилась на розмірі «відкупних». 

домовитися з правоохоронцями зараз коштує у вісім раз 

дорожче, ніж у 2005 році. А ще в райвідділах стали значно більше 

(у порівнянні з часами кучмізму, звичайно) соромитись реєструвати 

затриманих. Мабуть, неважко здогадатися, чому?

Ю. в. луценко: «Треба йти європейським шляхом 
- збільшувати розмір штрафів, зменшувати їхню 
кількість, тому що треба бити тільки по серйозних 
порушеннях і декриміналізувати законодавство 
з тим, щоб мінімально саджати у в'язницю».

1 лютого 2010 року  
«Українська правда»

Це Луценко сказав? Так! Тільки вже інший юрій Віталійович. Той, 

який вже не міністр, а формально виконувач обов'язків очільника 

свого ж, наче б то, міністерства. А різниця помітна, тому що міністр, 

обтяжений своїм міністерством, не міг собі дозволити таке сказати 

рівно 5 років. А тут - захиталося крісло, і ми вперше чуємо з цих 

вуст таке правильне слово - «де-кри-мі-на-лі-за-ці-я». дивина, та й 

годі! Цікаво буде перевірити, чи згадає він це незвичне слово, якщо 

залишиться на посту міністра внутрішніх справ. Може статися, що 

і не згадає. 

Можливо, що з такими несподівано прогресивними поглядами від 

нього буде більше толку все-таки десь у Парламенті? бо зрештою, 

він єдиний професійний журналіст на посаді міністра внутрішніх 

справ. А професійний журналіст у такій ситуації за 5 років про 

наркомафію мав би знати все. Але, якщо він залишиться над цією 

наркомафією «міністром», то ще роками виглядатиме, як герой 

анекдота, що грав у «Поле чудес». Вгадав усі букви, але не зміг 

прочитати слово. Нікому остання з наведених тут цитат не звучить, 

наче SOS із Титаніка? 

КОНОПЛЯНА РИТОРИКА

ПОВІЛЬНИЙ 
МІНІСТР

  ІЗ ПІСНІ СЛІВ НЕ ВИКИНЕШ

ЯКІ ПОгОНи НОсиТь 
НАрКОМАФІЯ В УКрАїНІ?
Юрій луценко: жодних... Ми ліквідуємо все більше 
міжнародних наркоканалів, в тому числі - через укорінення 
наших офіцерів у наркобанди, в наркосередовище...

ЮРіЮ луценку знадОбИлОСя 5 РОків, 
щОб вИвчИТИ СлОвО «декРИМіналізація"

Але зрештою, цей Титанік - наша країна. А там, де іноді 

ходить Луценко, знаходиться капітанська рубка.

Мені знається, його канабісофобію пояснює те, що 

Луценко має сина на межі повноліття. А це - критичний 

момент для будь-якого нормального батька...

Не треба так демонізувати Луценка - нормальний дядько, 
по вихідних прогулюється під ручку з дружиною повз бж.
Ти просто милуєшся цією картиною і не думаєш про снайперів...

А по-моєму, Вавілон впаде тільки тоді, коли кожен 

растаман покінчить зі своїм «внутрішнім ментом.

героїн, кокаін, 
екстазі, мет-
амфетамін... У супермаркет 

конфіскат 
завезли!
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«хорошим был курортный сезон и 
урожай винограда. Удалось найти 
компромиссное решение вопроса о 
создании рекреационной зоны на границе 
национального парка Лисья бухта и 
Эчки-даг. документы по установлению 
границ начали изготавливаться, а 
инвестор оплачивает эти расходы».

анатолий Диденко  
голова щебетовского поселкового совета 

Поселковый голова не утруждает себя объяснениями, как именно 
пройдут границы и кто инвестор. Там, в щебетовке, ближайшей к 
Лисьей бухте цивилизации, все и так все знают. А вот нам в Киеве, 
Москве или Таллинне, куда более интересно, что конкретно дает 
новый статус территориям, где каждая группа интересов привыкла 
видеть свое. Местные — бойкую торговлю с нудистами, йогами и 
растаманами; власти — рассадник наркомании; модный режиссер 
бондарчук — изумительный вид для съемок кино; застройщики белое 
«ничейное» пятно на карте юбК; а несколько поколений неформалов 
бывшего ссср — Автономную республику Лиску. Территориальное 
формирование со своими устоями и законами, о котором говорят, что 
это без пяти минут «украинская Кристиания», попросту — сквот на 
пляже, с обязательным фейс-контролем, запретом на фотосъемку и 
беспредельно либеральной наркополитикой. 
 
Тот же мэр щебетовки два года назад описывал это даже не как 
«самозахват»: «Засилье наркоты, и сборище наркоманов со всего сНг. 
Мы сколько мы изъяли, и наркотики, и аппараты через которые они там 
дышат, уже до такой степени там все загадили, что дальше деваться 
некуда». деваться властям действительно некуда, деньги очень нужны. 
А Лиска, как всякое автономное образование, налогов государству, 
которое ее не признает, не платит. А был бы там аквапарк какой 
захудалый, другое дело. и потому пришли в жизнь лисьей публики, что 
десятки лет жила тихо-мирно и горя не знала, бурные климатические 
изменения. совсем Лиску, конечно, не сотрут с лица земли, останется 
наиболее чистый участок. или, вероятнее всего, образуется новое 
место для Лиски, как явления. Те, у кого Лиска глубоко в сердце, 

скорее всего, обживут новые 
«затерянные миры». и наученные 
горьким опытом, не станут делать 
новым райским местам громкую 
рекламу. А там, в Лиске, еще будет 
долгая возня: с самостроями, 
установлением границ, туалетов 
и прочих мирских условностей. и 
хорошо, если вообще это привлечет 
какое-то внимание. А может 
быть, с установлением границ 
проблем вообще не возникнет, так 
как границы окажутся далеко за 
береговой линией. или, наоборот, 
это Лиска поможет Вавилону 
потерять очертания, пустив молодые и резвые побеги по всему 
побережью? Практика показывает, что и на новых местах повторяются 
старые нелепые истории. беспризорных клочков земли на юбК не 
бывает — приглянулся кому-нибудь твой кусочек рая и вот, средь бела 
дня на берег высаживаются эдакие морячки мускулистые, с ножиками. 
Мол, валите отсюда, вам здесь быть нельзя. Потому что тут, типа, 
заповедник. А мы — лесники. Просят снести весь мусор к берегу. Народ 
приносит мусор в пакетах, готовый на вывоз, там аккуратные индейцы, 
в «затерянном мире». А «лесники» давай эту гору фотографировать, 
дескать, замусорили береговую линию, лохи. и на прощанье пробивают 
индейцам ножами всю тару с питьевой водой. 

В симеизе, вот, ради сомнительного бизнес-предприятия сожгли 
гектары леса, к морю подступающего. Вроде как стихийный пожар, 
но для верности пылало с трех концов. и теперь там — чудовищный 
аквапарк, о котором пока только мечтает мэр щебетовки, у которого 
головная боль — Лисья бухта.

Война с Вавилоном в Лиске всегда была полуоткрытая-полуподпольная: 
то усмиряли пьяных быкующих «цивилов», то тросом отволакивали 
с пляжа наглые легковушки с «Владимирским централом». случай 
с Феодосийским «беркутом» — скорее исключение из правил. да, 
почти все Лисье население в голом виде и в едином порыве бросилось 
на проклятый Вавилон в обличии переодетого в семейные трусы 
милицейского спецназа. и толпу эту никто не подстрекал к таким 
действиям, а Вавилону пришлось пойти на попятную. Ведь не было 
ответной карательной экспедиции, способной снести автономную 
аномалию с этих скал и песка в считанные минуты. Но население и без 
карателей разделилось на тех, кто и завтра готов сражаться, и тех, кто 
уже остыл и даже принялся осуждать вчерашний радикализм. Ведь 
чего париться — не тебя же взяли, как «наркодилера», со спичечным 
коробком травы? 

Каждый третий житель, приехав издалека, ставит здесь флаг у своей 
палатки, как свободный человек в стране, свободной от предрассудков. 
и травы, и флагов так много в этой стране, что создается иллюзия 
полнейшей свободы. Но всегда жива интрига — а будет ли где поднять 
флаг следующим летом?

КОНОПЛЯНА ДІЯ

Шлю фотку, на которой видно, как мы организовали и осуществили с друзьями вывоз из [xxxxxx] в [xxxxx] мусора, который обещали забрать «экологи», но дальше обещаний у них дело не пошло. Мусор, грязь, пожары и прочие безобразия в заказниках на руку «лесникам» и «экологам». Это дает им повод обвинять отдыхающих и туристов во всех смертных грехах и требовать у властей денег и дополнительных полномочий для себя, чтобы не пускать в заказники никого (кроме своих родственников и друзей). 
По сути дела, они хотят сделать территорию заказников своей собственностью. Настоящие туристы, занимающиеся наведением и поддержанием порядка в заказниках, являются помехой осуществлению их планов. Они представляют для «лесников» и «экологов» наибольшую опасность. 

Володя савоськин

«Мы жили на Кубе (район Лиски). Когда мы уезжали, малой просил 
остаться там жить. Вспомнила слова Ани. Аня, мама троих детей, что 
приезжает с мужем из Мурманска, одни из тех, кто живет там все лето. 
«Куба — это не место. Это у каждого где-то внутри. Здесь — это как 
огонек, свечечка, которая горит всегда, она не потухнет, потому что какой 
бы и когда бы ты ни пришел, Куба всегда тебя ждет». 

ar izona

«Ночевал я сразу после Лиски в Коктебеле. Это же пиздец. Этот культурный отдых — ох, лучше бы его не было. Омерзительно. Шум, салюты, засранный шашлыкожарами воздух, гонорейное море, бетонные пляжи... Понял, шо так не смогу уже наверное отдыхать...» 
pako_vandrapa 

КАждЫй ПОд сВОиМ ФЛАгОМ

нУДисты в КрыМУ не Давали 

«БерКУтУ" ЗаДержать 
торговЦа МариХУаноЙ

В милицию поступила 
информация, что в 
Лисьей бухте торгуют 

марихуаной. «Тамошний 
пляж облюбовали нудисты, а 

моральный облик работника 

милиции не позволяет 
раздеться..., - сказали в 
ОБНОНе. – О появлении 
сотрудников в милицейской 

форме не могло быть и речи. 

Без нее - тоже. Ведь летом 

каждый крымский милиционер 

имеет специфический загар – 

смуглое лицо и руки, а остальные части тела белоснежные. 

Оставаться незамеченным и следить за торговцем в таком 

заментом виде невозможно. Мы обратились за помощью 

к подразделению «Беркут». Однако найти подходящие 

кандидатуры и там было непросто, так как и их сотрудники 

тоже имели «загар крымского милиционера». Несмотря на 

трудности, операция была проведена успешно. Оперативники 

задержали жителя Донецка, у которого изъяли 10 г травки. 

Милиционерам пришлось столкнуться с сопротивлением. 

Машину «Беркута» окружило около ста обнаженных людей. 

Они ложились на дорогу перед автомобилем, а один из 

защитников наркоторговца порезал шины и с разбега бросился 

в море. Его догнали и, как выразились в милиции, «в костюме 

Маугли" доставили в горотдел. Дилеру грозит 10 лет тюрьмы.

«сегодня", август 2007г. 

к о л о н к а  п е с с и м и с т а 
 
ПОчеМу лИСья буХТа не СТала кРИСТИанИеЙ 
 
Знаменитая ныне Лисья бухта в глубоко советские времена это была 
вотчиной пограничников, которые гоняли оттуда немногочисленных тогда 
«диких» отдыхающих, поскольку по соседству находились засекреченные 
советские базы торпедных катеров. Т.е. до нас последними, кто мог 
свободно гулять по холмам под Эчки-Дагом и купаться голяком, были 
Макс Волошин и его многочисленные друзья еще в 30-е годы. 

И вот в конце 80-х случилась свобода и в Лисью потянулись отдыхающие. 
Это были такие же, как Волошин интеллектуальные оригиналы и 
маргиналы — практикующие йоги, всяческие философы, последователи 
оздоровительных теорий, адепты Чарковского (ну-ка, кто знает, чем 
знаменит этот дядечка?), или просто опытные туристы, которые 
перед Лиской прошли по горным крымским тропам не один десяток 
километров. Короче — интеллигенция, осколки шестидесятников или 
постаревшие хиппи. Они следили за чистотой, ходили по надобностям за 
холм исключительно с лопатой, пили рюмками портвейн, а не водку из 
горла, под гитару пели, а не базлали по ночам. И курили анашу, а не жрали 
кислоту, кетамин и прочее дерьмо. Но у этих людей был один недостаток 
— постсоветская идиосинкразия на общественную деятельность: они по 
определению не способны были к самоорганизации, самоуправлению и 
самообороне. Т.е. к элементарным процессам, которые, собственно, и 
создали Кристианию в нынешнем виде. Поэтому интеллигентов выжили 
и вытеснили. И в Лисью пришел-таки сермяжный совок, какого здесь 
отродясь не было. Теперь некоторые жители Лиски могут вовсе не 
знать, кто такой Волошин. Череповецкий панк едет оттянуться в Лисью 
с теми же чувствами, что череповецкий сталевар — бухать на Рыбинское 
водохранилище. По сему поводу есть поучительная притча: румынские 
анархисты еще в начале ХХ века пригласили какого-то анархистского 
лидера из Парижа в гости для обмена опытом. Но в ближайшем парке 
Бухареста, увидев мусор и дерьмо под ногами, он со словами вроде 
«Анархия — это не бардак!» развернулся и уехал. И теперь какая разница 
— засрут Лисью или застроят? 

дмитрий Иванов 

влаСТИ РеШИлИ 
вОПРОС авТОнОМнОЙ 
РеСПублИкИ «лИСка"

«Сколько же они боков напороли со своим кином плятским. Пока 

строили дорогу, уничтожили плантацию редчайших растений и их 

больше в природе не существует. Егеря в шоке. На Ямайке все деревья 

на х... БОНДАРЧУК - УБЕЙ СЕБЯ ОБ СТЕНУ. Творец х...в! Это надо было 

придумать на Ямайке северное море снимать. Ну ничё, Джа всё видит! 

Ему судить! А по приёму... За траву дали 3 года условно, с отстрочкой 

на год. А «особо прыткий нудист» — 10 суток. Яша — лучший. Всё 

восстановится! Я помню Лиску в 2001 — в зеленке не осталось ни одного 

зеленого дерева, одни столбы с отрубленными ветками. И ничего — всё 

поотрастало. Одна Любовь!» 
mixacik

«Граждане, да вы понимаете, что Лиска — это там, где во имя кого хотите (в данном случае Джа, 

допустим) соберутся... Ну, не дословно, по Библии, но человек 15 точно хватит... И не надо стенать: ах, 

Лиска кончилась. Да, кончилась, светанули, слишком слава пошла, но что вам в клочке земли? Что вы 

там нашли? Ведь не конкретный же абрис гор, не ничем незаменимый ветер, не луну особенную? Вы 

нашли там ЛЮДЕЙ незабываемых, общение душ, причастие, и только тогда абрис врезался в память, 

ветер стал пьянить, луна... Ну, что я вам рассказываю — сам там два раза вис. Объединить 10 — 20 

человек НАШИХ, и Лиска там, где мы поставим палатки. По всему Крымскому побережью». 

el_montonero 

?
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НедАВНО «рУссКие 
хАКерЫ» рАЗВеНчАЛи 
ТеОрию гЛОбАЛьНОгО 
ПОТеПЛеНиЯ. ПрАВдА ЭТО 
иЛи НеТ, ТОчНО сКАЗАТь 
сЛОжНО, и ВериТсЯ с 
ТрУдОМ. ВООбще гОВОриТь 
О гЛОбАЛьНОМ ПОТеПЛеНии 
Не сОВсеМ УМесТНО, 
бОЛее АдеКВАТеН ТерМиН 
«иЗМеНеНие КЛиМАТА». 
Ведь В рАЗНЫх региОНАх 
ПЛАНеТЫ ОН ПрОЯВЛЯеТсЯ 
ПО-рАЗНОМУ: КОе-где 
НАВОдНеНиЯМи, КОе-где 
ЗАсУхАМи; УсиЛиВАеТсЯ 
ПрОбЛеМА с дОсТУПОМ 
К ПиТьеВОй ВОде. 

Научные работники говорят, что 
для Украины результатом такого 
процесса может стать «сдвиг» 

климатических поясов на север, что 
разрушит и так едва живое сельское 
хозяйство. естественная экосистема 
— очень хрупкая вещь, наименьшее ее 
изменение приводит к значительным 
последствиям. 
для мировых социальных движений эта 
проблема является значимой, посколь-
ку безумные темпы увеличения произ-
водства, невзирая на экологическую 
адекватность и ограниченность природ-
ных ресурсов — результат и самоцель 
системы капитализма, предусматри-
вающий постоянный рост производства 
ради умножения прибыли. изменение 

климата является проблемой социаль-
ной и политической. А поскольку соци-
альные и политические процессы яв-
ляются, как утверждают радикальные 
левые, отображением классовой борь-
бы, то становится понятным, почему де-
кабрьский Копенгаген притянул столько 
левацких альтерглобалистов. Альтерна-
тивный Klimaforum имел левую ритори-
ку, а демонстрации, устроенные Climate 
Justice Action, приобретают явно анар-
хистскую окраску. 
Почти каждый день демонстрации со-
провождались массовыми арестами (за 
пять дней — четыре тысячи арестован-
ных). Законодательство дании преду-
сматривает «превентивные» аресты. То 
есть, вас могут замести прямо на ули-
це просто из-за необычного внешнего 
вида по подозрению в намерение со-
вершить преступление (что в эти дни и 
было абсолютной реальностью: автора 
этих строк спасало только журналист-
ское удостоверение и официальная 
аккредитация от COP). стандартной 
тактикой полиции в то время в Копенга-
гене было окружение части легальной 
демонстрации. Потом люди в форме 
объявляли в мегафон об аресте. Всех 
задержанных сажали «елочкой» на 

асфальт и затем только направляли 
по одному к «фешенебельным» авто-
бусам. для демонстрантов даже была 
сделана специальная временная тюрь-
ма, где их держали по 6 часов. Потом 
вывозили к станции сабвея, где и отпу-
скали. Обвинение выдвинули всего-то 
двум десяткам активистов. 
На третий день саммита ситуация обо-
стрилась. Полиция не решилась прове-
сти массовые задержания у стен пар-
ламента и демонстранты отправились 
в «единственное свободное от копов 
место», в кварталы Кристиании, где 
плотно забаррикадировались. 
В ночь с 13 на 14 декабря состоялся 
штурм этого «города в городе» — мас-
штабные бои с полицией в автоном-
ном районе Кристиания. Здесь были 
и пылающие баррикады, бутылки с 
зажигательной смесью, камни лете-
ли в сторону полицейских, а газовые 
гранаты в ответ. В конечном итоге, по-
давив сопротивление стритфайтеров, 
полицейский спецназ вошел в Кри-
стианию. Прочесывая район, сотрудни-
ки внутренних органов безопасности 
врывались в дома обычных жителей 
свободной территории, а в случае от-
каза открыть просто выносили двери 

мобильными таранами. Примерно за 
час Кристиания была зачищена, часть 
ее защитников арестована, остальных 
мелкими группами выпустили из по-
лицейского оцепления. Охраняя спо-
койствие саммита, датчане позвали на 
помощь шведские спецподразделения 
со спецтехникой. Общее количество 
атакующих Кристианию полицейских 
достигло четырёх тысяч человек. де-
кабрьские демонстрации в Копенгагене 
стали самыми масштабными из когда-
либо организованных в рамках борьбы 
с глобальным потеплением. что каса-
ется результатов самой конференции, 
то они остались такими же туманными 
как и результаты предыдущих встреч.  

Товарищ Поль

P.S. социологи уже подсчитали, 
в какую сумму «вылилась» 

конференция ООН по климату, прошед-
шая безрезультатно. Неудача конферен-
ции ООН по изменению климата обошлась 
мировой экономике в 500 млрд. долларов 
в год. Климатический саммит ООН в Ко-
пенгагене, посвященный сокращению про-
мышленного ущерба атмосфере планеты, 
сказался на окружающей среде дополни-
тельными выбросами 40.500 тонн углекис-
лого газа. По самым скромным подсчетам, 
на нужды конференции было отпечатано 
около 8 млн. листов бумаги, на гастрономи-
ческие нужды пущено 15 тонн картофеля, 
проложено 1200 км кабеля и одновременно 
зафиксировано до 80 тыс. телефонных пе-
реговоров. Затраты на различные формы 
полицейской активности остались непод-
считанными.

КОНОПЛЯНА ДІЯ

...20 тисяч делегатов из 192 стран встретились 7—18 декабря в Копенгагене, чтобы 
обсудить изменение климата. в рамках съезда рассматривались проекты по сокращению 
выбросов углекислого газа во всем мире.  «наша планета — не ваш бизнес», «У нас 
нет второй Земли — меняйте политику, а не климат!», «Для планеты не существует 
плана Б», «наш климат — не ваш бизнес!», «присмотрите за планетой, пока я расту»: 
под такими лозунгами в Копенгагене проходили протесты против Конференции оон 
по изменению климата COP15. от массовых арестов активисты прятались за стенами 
Кристиании. попытки выкурить их оттуда вылились в масштабную уличную войну. 

Конопляна правДа

Христиания, бывшая военная база в Копенгагене (Дания). после вывода воинского 
контингента (1971) была захвачена хиппи; в 1989 официально признана городскими 
властям и как самоуправляемое поселение неформальной коммуны. постоянное 
население около 1000 человек, есть гостиницы, рестораны, кафе, магазины, средняя 
школа. автомобильное движение запрещено на всей территории коммуны; строгий запрет 
действует и в отношении «тяжелых наркотиков». психотропные продукты из конопли, 
напротив, считаются вполне допустимыми и продаются в специально отведенном месте 
- на пушер-стрит. торговля не является легальной, но не преследуется полицией.

ЭнЦиКлопеДия Конопли

COP 15: как ЭТО ПРОИСХОдИТ в кРИСТИанИИ
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Найбільший гроувінг-центр у Європі 

1000 кв.м презентаційних приміщень 

1000 кв.м торгових рядів

Спільне підприємство Bushplanet і провідних компаній у сфері вирощування

Преміум-партнерам надається можливість представити  
продукти у власній эксклюзивній зоні

Універсам для гроверів 
найширший асортимент, 
достатня кількість товару  
для оптових замовленнь

Наша адреса:
Grow City
Industriestrasse D 5 
2345 Brunn am Gebirge - Австрія
 
• Близько до Відня 
•  Зовсім поруч від SCS  

(найбільший торгівельний комплекс Відня)
• Прямо за пірамідою
Детальніша інфомація на growcity.com

Унікальний експертний центр 
надає консультації гроверам   

(від початківців до професіоналів) 

Консультанти говорять 
англійською, словацькою, 

чеською, польською, угорською. 

Дні відкриття: 
четвер 11-те, п‘ятниця 12-те та субота 13-те березня 2010 року. 

детальніше про спеціальні заходи на сайті growcity.com

A2

S1A21

A23

B17

Vienna

SCS  
Shopping City Süd

Ласкаво просимо  

регіональних представників! 

ukrainisch
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США

Американська Медична Ассоціація 
офіційно змінила позицію щодо ко-

ноплі, якої притримувалася останні 72 
роки. Згідно з нею конопля «не мала 
жодної медичної користі». В новій заяві 
АМА було визнано, що коноплі можна 

використовувати для лікування ряду хвороб і наголо-
шено на важливості подальших досліджень. 
Каліфорнійська громадська ініціатива Tax Cannabis 
2010 назбирала вже 434 тисячі підписів. Цього до-
статньо аби у листопаді 2010 було розглянуто запро-
понований ініціативою законопроект, за яким особи, 
що досягли 21 року, отримають легальне право на 
рекреаційне вживання канабісу. Законопроект перед-
бачає високе оподаткування марихуани і заборону 
продажу неповнолітнім.

ВЕлиКОБРитАНІЯ

Звільнення із посади урядового рад-
ника по психоактивних речовинах 

професора дейвіда Натта, який за-
явив, що канабіс, MDMA та LSD менш 
шкідливі за алкоголь, тютюн, та інші 
легальні психоактивні речовини, ви-
кликало бурхливу суспільну реакцію. 

Новітні статистичні дані про смертність від спожи-
вання різних психоактивів свідчать на користь Нута 
і проти уряду, який його звільнив з посади. Конопля 
опинилась наприкінці списку небезпечних речовин, 
навіть аспірин визнали небезпечнішим.

НІДЕРлАНДи

дріес ван Агт, член християнсько-
демократичної партії і колишній 

прем'єр-міністр отримав «Канабіс 
Культурприз 2009» від Музею Коноплі 
за свою більш ніж 30-річну роботу, за-
вдяки якій, попри спротив решти євро-

пейських країн кофешопи досі існують у голандії.

ІЗРАЇлЬ

У рамках пілотного проекту 20 паці-
ентів медичного центру «шеба» у 

ізраїльському містечку Тель хашомер 
отримують медичну марихуану. 
спеціалісти цього закладу склали 
комплекс правил по вживанню ліку-

вального канабісу, який вже ратифікував Мінздрав 
Ізраїлю. Згідно з правилами амбулаторні пацієнти 
можуть курити у спеціально облаштованих кімнатах 
лікарні, а стаціонарні - у своїх палатах біля вікна. На-
разі планується встановити у лікарні 5 вапоризаторів 
для зменшення шкоди від куріння канабісу.

У СВІТІ

сУсПІЛьсТВО НесПІшНО АЛе 
УПеВНеНО ВиЗНАЄ МедичНУ, 
еКОЛОгІчНУ, ПрОМисЛОВУ ТА КУЛьТУрНУ 
ЦІННІсТь КАНАбІсУ. хОчА КОНОПЛЯНІ 
МАгАЗиНи МАюТь МеНший ПОТеНЦІАЛ 
НебеЗПеКи, НІж НАПриКЛАд КІОсКи 
З ПиВОМ, ВОНи дОсІ ЗАЛишАюТьсЯ У 
НАПІВсУТІНКУ. череЗ НеКОМПеТеНІсТь 
ПОЛІТиКІВ, сПрАгЛІ ЗА сКАНдАЛАМи ЗМІ 
ТА НедОВІрУ ЗАЛЯКАНОгО МІсЦеВОгО 
НАсеЛеННЯ. ТАКА сиТУАЦІЯ ОбУМОВЛеНА 
І ЗАКОНОдАВчиМ сТАТУсОМ рОсЛиНи, 
щО МАйже Не ЗМІНиВсЯ З 1962 рОКУ.

Але реальність випередила політичну ситуацію - конопля вже 
давно стала мейн-стрімом і часи, коли конопляні підприємці 
тулилися по закавулках потроху відходять у минуле.

Виставка-Ярмарок Grow City у Відні стане поворотним пунктом в 
історії коноплярства. Провідний віденський хед/гроушоп Bushplanet 
готує захід небувалого маштабу: гровінг-центр площею понад 1000 
м2 під Віднем, поруч із найбільшим в Європі торгівельним центром 
SCS. гостей приваблюють не лише розмахом та вдалою локацією. 
Організатори проголосили провідними принципами заходу якість, 
прозорість, інформативніть та безкоштовні консультації експертів. 
для відвідувачів Grow City працюватимуть центр компетентності, 
бар, інфо-стенди, кіоск Hanf Journal і стенди-вітрини, де преміум-
партнери виставлять все що, встигло зарекомендувати себе як 
еталон у конопляній галузі. 

На ярмарку буде представлений весь асортимент ведучих 
виробників обладнання у великих кількостях - що позбавить вас 
від зайвої біганини, навіть якщо ви замислили собі ну дуууууже 
великий проект і вам не обійтись без гуртової закупки.

Зі стівоМ, органіЗатороМ 
ярМарКУ, Ми поговорили, 
поКи версталася Ця гаЗета. 

Ha Jo: Привіт стіві!
Stivi:  Привіт!

Ha Jo:  чудовий у вас магазин, один з найкращих гроушопів, 
 які я бачив, а бачив я не мало. Я тут чув, що ви 
 замислили більш масштабний проект?
Stivi:  Так, в березні 2010 стартує наш новий проект. Grow 
 City стане найбільшим гровінг центром Європи.

Ha Jo: Наскільки я розумію це буде дещо серйозніше за 
 звичайний гроушоп?
Stivi: Так, це можна назвати Флагманом гровінгу. Ми 
 зібрали найкращих підприємців нашої галузі. 
 Усі вони так чи інакше задіяні у цьому проекті - кожен 
 предствалятиме на ярмарку своє ноу-хау. Ярмарок 
 буде масштабним, зручним та інформативним - щось 
 на кшталт великої будівельної виставки.

Hajo:  А констультації...
Stivi:  Це слово ми напишемо великими буквами. Клієнти 
 зможуть отримати інформацію англійською, 
 німецькою, італійською, чеською, польською та 
 словацькою. Команда Grow City залюбки поділиться 
 своїм досвідом із гроверами.

Ha Jo: А що ще відбуватиметься у Grow City?
Stivi:  Ми проведемо майстер-класи із гровінгу, відбудуться 
 інфо-брифінги для власників магазинів та 
 демонстрації найновішої продукції від виробників.

Ha Jo: чи побачимо ми у Grow City справжні коноплі, адже 
 вони не ще легалізовані у Австрії?
Stivi: Ми покажемо індустріальні сорти конопель, 
 аби продемонструвати як діють різні добрива, 
 системи вирощування тощо. Ну і звичано ж у нас 
 буде секція насіння, представлена всесвітньо 
 відомими сідбанками Sensi Seeds, Dutch Passion, 
 Greenhouse, Paradise Seeds, Serious Seeds, White 
 Label und Flying Dutchmen. А ще - ціла купа приємних 
 несподіванок і спеціальних акцій з нагоди перших 
 трьох днів відкриття! 

Ha Jo.  дякую, стіві. чекатиму на зустріч 11 березня на Grow 
 City.
Stivi:  дякую тобі, і побачимось за 4 тижні!

ЗгаДУєМо 
УроКи 
англіЙсьКоЇ 

Коли мене у школі 
вчили основам ан-
глійської, завжди го-

ворили, що відповідати на 
запитання можна повністю, 
або коротко:
- Can you buy some weed?
- Можеш купити трохи тра-
ви?
- Yes, I can buy some weed.
- Так, я могу купити трохи 
трави.
або
- Yes, I can.
- Так, можу.

Але в школі не розповідали 
про такі короткі форми відпо-
віді, як can do чи will do, що 
означає приблизно «можу» 
та «зроблю» відповідно.
Відповідати can do на те ж 
запитання про траву можна, 
але це звучатиме трохи не 
до місця. Лаконічність такої 
форми натякає на деякий мі-
літаристичний відтінок, щось 
типу  «Так точно!» или «Зро-
зумів!»
- I need someone to help 
me unloading all these bags 
with weed…
- Can do!
- Мені потрібна чиясь допо-
мога в розвантаженні всіх 
цих мішків з травою...
- Зробимо!

СвіТОвИЙ лідеР ГРОвінГу BushPlanet

ПРОведе кОнОПляРСькИЙ яРМаРОк

GrOw City Під віднеМ

Cваляю дред без примесей и надолго.
e-mail: 35feeteel@gmail.com

БЕЗКОШТОВНЕ ОГОЛОШЕННЯ
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ФОТО: глава чеського уряду Ян Фішер – статист за 
фахом – порахував, що 3 кущі на душу – замало, 

щоб запобігти наслідкам світової кризи.

декРИМіналізаціЮ 
ПРИСкОРИла КРИЗА
УрЯд чехІї НА чОЛІ З ЯНОМ ФІшерОМ 
бУЛО сФОрМОВАНО ВНАсЛІдОК 
ПОЛІТичНОї КриЗи В ПАрЛАМеНТІ. 
Це бУЛО КОМПрОМІсНе рІшеННЯ. 
ТиМчАсОВий УрЯд МАВ сКЛАсТи 
ПОВНОВАжеННЯ ще 2-3 МІсЯЦІ 
ТОМУ, ЯК рАПТОМ ЛІдер ОдНІЄї З 
дОМІНУючих ПАрТІй ЗЛЯКАВсЯ 
НесПОдІВАНих реЗУЛьТАТІВ 
сОЦОПиТУВАНь І ВІдМОВиВсЯ 
ПІдТриМАТи дОсТрОКОВІ ВибОри.

За умов такої хиткої рівноваги сил у коаліції одразу ж виграли 
політики здорового глузду. Невелика за чисельністю 

Партія Зелених отримала більше повноважень у прийнятті 
рішень, а прихильники повної декриміналізації конопель 
посіли міністерські крісла. союзники натомість знайшлися 
і на правому фланзі. юрій Поспішіл з ODS заявив, що більш 
помірковане законодавство допоможе ефективніше боротися 
з наркобізнесом, давши натомість спокій споживачам канабісу. 
А у Mladej Froncie Dnes, одній із найбільших чеських газет, 
з'явилася серія публікацій із відвертими закликами відійти від 
ідей заборони і ввести регулювання ринку легких наркотиків. 

Не злякавшись сміливих рішень, кабінет Фішера 
лібералізував наркополітику чеської республіки в більшій 

мірі, ніж це було зроблено в новій редакції Кримінального 
Кодексу (що набув чинності 1 січня 2010). Новий кодекс 
визнає злочином вирощування для власного вжитку 
конопель і психоактивних грибів, але виключно в об’ємах, що 
перевищують незначні. Наказ, виданий Кабінетом Міністрів, 
окреслює цю кількість, як «більше 5 кущів конопель і більше 
40 грибів на особу». слід зазначити, що під час роботи над 
Кодексом спершу йшлося про 3 кущі та 25 грибів. У комюніке 
з приводу нового закону стверджується, що основою реформи 
була «існуюча судова практика», а над законопроектом 
працювали представники міністерств юстиції, внутрішніх 
справ, здоров'я, сільського господарства та фахівці відділу 
фармакології Коменського Університету.

Ознаки протистояння в уряді між силовиками та науковцями 
все ще помітні. Напередодні реформ підрозділ 

«Національного Наркоагентства» (NPC) вислав громадянам 
чехії десятки тисяч листів із заголовком «стоп вирощуванню 
марихуани!», де громадян закликали доносити на підозрілих 
сусідів і надавали інструкції, як розпізнати сліди вирощування. 
Начальник NPC навіть опублікував у щоденнику Reflex обширну 
відповідь на сатиричний публіцистичний коментар із приводу 
його діяльності. головний наркополіцейський присягнув на 
вірність міжнародним наркоконвенціям, підписаним чехією, та 
виступив на захист суто каральної стратегії правоохоронних 
органів.

Але в цей час урядова комісія проблем охорони здоров'я 
(VVZPO), очолювана Прем'єром, вже вручала офіційну 

нагороду організації «Конопля – це ліки» за Інтернет-сайт 
www.konopijelek.cz, присвячений старим і новим способам 
застосуванням канабісу в медицині. Міністр охорони здоров'я 
дана юраскова пообіцяла не тільки взяти участь у публічних 
дебатах навколо цієї проблеми, а й підтримати введення 
«траволікування» у медичну практику в разі отримання 
обнадійливих результатів перших офіційних експериментів. 
Нагороду від міністра праці та соціальної політики урочисто 
отримав президент «трав’яної» організації душан двожак, 
якому зараз загрожує до п'яти років в'язниці за вирощування 
800 кущів конопель з нібито наміром продажу. доктор двожак 
заявив, що добиватиметься компенсації за конфісковані 
поліцією рослини, бо призначалися вони виключно для 
медичних дослідів. І свою нагороду лікар-активіст присвятив 
53-річній бушці «Лібуші» бріндовій, яку намагаються засудити 
за вирощування 26 рослин. Із коноплі Лібуша робила лікувальну 
мазь і безкоштовно роздавала її хворим. 

У чехії досі немає законодавчого регулювання медичної 
коноплі, є лише директива Верховного суду, що називає 

необхідною передумовою винесення обвинувачувального 
вироку доказ того, що подібна діяльність створює суспільну 
небезпеку. Натомість активісти «Конопля – це ліки» тестують 
альтернативне використання канабісу при діабеті, ракових 
новоутвореннях та інших важких захворюваннях. Ліки 
роздають безкоштовно.

28 вересня 2009 р. у Празі була відкрита «Конопляна 
аптека». її відвідав бургомістр Праги з привітаннями, 

а також поліція – з метою конфіскації препаратів. 
Лютек 

>>> яК Це БУДе чесьКоЮ?
Коноплю в чехії називають зазвичай «трава», «сканк», «ганджа» 
чи «скеро». серед шифрів домінує «пластік» (тобто гашиш) або 
«зелі» (чеською – «капуста»). З «пластіку» чехи полюбляють робити 
«сухей дрінк» – це звичайна порожня склянка, що прикривається 
«тациком» (підкладка під пиво з цупкого картону), під тацик на край 
склянки підвішується тоненька ковбаска гашишу і підпалюється, як 
ґніт. дим наповнює склянку, і «сухей дрінк» готовий до споживання.

>>> Де вЗяти? 
достатньо запитати будь-кого молодого, хто виглядає позитивно. 
Отримаєш або телефон ділка, або ж вказівник до найближчого 
клубу, де пропонують всім без знайомств. Такі клуби є в кожному 
чеському місті. 

>>> яК вигляДає? 
стандартом є шишки. стандарти підвищуються щодня, бо 
конкуренція дуже велика. 

>>> сКільКи КоштУє?
Один грам коштує 200-250 крон (8-10 Євро). раніше траву можна 
було купити лише в чорношкірих, а ті зазвичай продавали півграма 
за 300 крон. Потім у бізнес вступили місцеві, вони збили ціну і 
почали продавати на вагу. Взагалі 10 євро за грам сьогодні – це 
ціни для туристів, свої купують по 5. Ціна тепер постійно падає, 
особливо відколи до бізнесу вирощування підключились в'єтнамці. 
досі вони програвали тільки в якості продукту, але з часом освоїли 
всі премудрості. А гашиш коштує від 12 до 15 євро за грам.

>>> чиМ чеХи КористУЮться 
    Для вживання?
Популярні джойнти, чимало людей ще курить спліфи із тютюном. 
Але джойнти курять або початківці, або взагалі люди, які не 
замислюються над тим, чи якісно і безпечно вони курять. справжній 
файншмеккер («гурман») курить без тютюну, намагається не курити 
папір, бо він теж шкідливий і змінює смак. Тому курити прийнято 
із чистого скла – трубки або бонгу. дуже популярні вапоризери – 

як єдиний спосіб не вбирати в себе канцерогени при спалюванні – 
лише тепле повітря з випаруваним із рослини ТгК. 

>>> Хто торгУє У вашоМУ регіоні?
B основному, ті, в кого є можливості для вирощування, – незалежно 
від національності. Цигани торгують хімією – первітином, героїном. 
Кокаїн продають чорношкірі. У них взагалі «супермаркети» (як в 
Україні в міліції – ред.), і зусиллями місцевих траву забрали із цих 
«супермаркетів». «супермаркети» залишились, але, дай бог, щоб 
зачахли. чим більше волі для ганджубасу, тим менше вживання 
зарази. бо ганджа в тому числі лікує від всіх залежностей. Зараз 
політика уряду правильна. дають можливість людям без страху 
вирощувати для себе до 5 кущів на особу (чим завдають удару 
по мафіях) і задумуватись над тим, як його вживати, щоб не бути 
криміналізованим. дбати про безпеку для здоров'я. А поліції 
тепер розв'язано руки проти справжнього наркобізнесу. Поліція 
тепер може зосередити зусилля на тому, чим насправді цікавіше 
займатися. Адже цікавіше впіймати 150 кілограмів героїну, аніж 
ловити малечу з косяками по закутках. 

5 ХвИлИн дО леГалаЙзу?
якщО він взаГалі чеХаМ ПОТРібен 

Конопляна хода в празі. травень 2009 р.

«Конопляна правДа» напереДоДні нового роКУ поЦіКавилась 
У МешКанЦя праги, що ЗМінили У Його житті нові ЗаКони? аДже постУпова 
ДеКриМіналіЗаЦія КанаБісУ в чеХіЇ віДБУвається вже КільКа роКів,  
і грУДнева рефорМа У ДержавніЙ політиЦі щоДо Коноплі БУла лише 
черговиМ КроКоМ УряДУ. на наші питання віДповіДає МиКола (30 роКів).
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Как, зачем и почему  
это все у вас получилось?
Основная мотивация - показать мировоззрениие всех древних 
цивилизаций, воодушевлявших природу и её явления. Мы 
искали способ это отразить и провели ряд экспериментов. 
Мы стали фотографировать растения и придавать им 
свойственную всем живим существам симметрию. сначала 
мы делали это с помощью зеркальных отражений - подобно 
отражению в воде. Когда я впервые взглянул на отражения 
соцветий, результат явился для меня огромным удивлением. 
Я показал это друзьям, и они без подсказок увидели 
удивительные образы. Когда я понял, что все без исключения 
видят это в наших работах, я решил сделать выставку.

ФОТОСИнТез / СИМВОЛы ЗАПРЕщЕННОЙ ПРИРОДы
ЛЮДИ, ГОВОРЯ О КРАСОТЕ КОНОПЛЯНыХ ДЕРЕВьЕВ, БыВАЮТ ДО УжАСА ПОЭТИЧНы. ОДИН ЗНАКОМыЙ УТВЕРжДАЛ, 
ЧТО МОЛОДыЕ, ТОЛьКО ЧТО ЗАВЯЗАВШИЕСЯ ШИШКИ ПОХОжИ НА МАЛЕНьКИХ ВЕСЕЛыХ ёжИКОВ, А ЗРЕЛыЕ И 
СМОЛЯНИСТыЕ - НА СЕДыХ И УМУДРёННыХ СТАРцЕВ. СЕГОДНЯ Мы ПОГОВОРИМ О КРАСОТЕ. МОЙ СОБЕСЕДНИК, 
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНыШОВ - ОСНОВАТЕЛь ХУДОжЕСТВЕННОЙ ГРУППы SYN - ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ЕДИНОМыШЛЕННИКАМИ, 
СОЗДАВ ПРОЕКТ «ФОТОСИНТЕЗ”, КАК НИКТО ИНОЙ, ДАЛИ ПОНЯТь МИРУ, ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА КОНОПЛЯНОЙ ШИШКИ.
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почему конопля?
На самом деле любые соцветия дают тот же эффект. 
Мы выбрали именно это растение, потому что для современного 
человека оно является символом запрещенной природы.

что вы думаете о легалайзе?
Настоящий легалайз - это изменение отношения к природе, 
когда люди вновь ощутят себя её частью. Мы не поддерживаем 
легалайз и не против легалайза. Я считаю, что нет смысла 
комментировать то сумасшествие, которое происходит в обществе, 
пытаться его изменить или исправить. Кто-то, придя на выставку, 
обрадуется, кто-то возмутится, а кто-то, возможно, хоть на 
секунду подвергнет сомнению шаблоны и догмы современного 
общества. Проект создан ради этого третьего варианта.

беседовала рада Yolkina

иллюстрациия предоставлена 
евгением чернышевым
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Ця газета створена для українЦів по всьому 
світу, в тому числі тих, що мешкають у Берліні. 
ми виступаємо за те, щоБ газета друкувалась 
на папері з коноплі, вирощеної в україні.
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AcHtunG!
Jeder Missbrauch von Drogen ist gefährlich! Wir wollen
niemanden dazu auffordern oder animieren, Drogen zu
konsumieren oder zu verbreiten.

всі права збережено. 
Редакція може не погоджуватись із окремими думками авторів. 
За зміст реклами несе відповідальність рекламодавець.
Рукописи, ілюстрації та лінки на інтернет ресурси 
вітаються, але не повертаються. 
Тексти не цензуруються, але скорочуються.

увага!
Вживання наркотиків є небезпечним.  
Ми не рекомендуємо нікому також бути причетним  
до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами.

КОНОПЛЯНА ТЕХНОЛОГІЯ

ще не всім це зрозуміло 
сьогодні, але майбутнє - за 
вапоризерами. Звичайно, цінове 
питання поки призводить до 
вибору на користь півлітрової 
пластикової пляшки. Ми 
чимало наслухались таких 
аргументів і просто пропонуємо 
результати тест-драйву:

на тест-драйві вапоризер:  

Volcano (digit)
Ціна на сайті виробника:  

498 євро

За 3-5 хвилин прилад нагріває 
закладений продукт до температури 
170°C (351°F) – 230°C (392°F) – 
оптимальної температури для виділення 
активних компонентів. Температура 
нагрівання задається оператором. 
Проходячи через контейнер із 
закладкою гаряче повітря змішується 
з парами продукту. Натискаємо другу 
кнопку і прилад починає надувати 
спеціальний пакет, схожий на повітряну 
кульку. Але - з клапаном. Заповнений 
пакет зовсім не димом, тому його вміст 
- прозорий. Всередині - пар. готово, 
можна вживати.

Під час тест-драйву чотири досвідчених 
споживача - а. (чол., 45 років, стаж 20 
років), B. (чол., 35/18 років), C. (жін., 

25/13 років) та D. (чол., 31/14 років) - 
спожили приблизно однакову кількість 
продукту через вапорайзер та через 
бонг із льодом. Пауза між споживаннями 
складала 4 години, тому оцінка ефекту 
в обох випадках була максимально 
об'єктивною.

C: Я надаю перевагу айс-бонгу. 
Вапорайзер приходить дуже 

стерто. Але має плюси .По-перше - 
тривалішу дію. По-друге, відсутність 
неприємного присмаку «смалених 
п'яток». Він дає легкий, фруктовий 
пар, іноді з горіховим присмаком. 
Практично не пахне коноплями.

B: Так, дія триваліша і менш 
гостра. Але реально дуже 

смачно, можна відчути справжній 
смак продукту. головне -так 
можна споживати невисушений 
продукт і лише вдумайтесь у 
розмаїття лікувальних рослин, 
що їх можна вживати у такий 
спосіб. А це, панове, перший крок 
до повноцінного medical use.

D: бонг чи вапорайзер? 
Вапорайзер! Після 

вапорайзера бонг - все одно, 
що звичайний «мокрий».

A: різниці у дії не відчув. 
Здається, в обох випадках 

однакової сили дія. Але від 
вапорайзера я жодного разу не 
кашлянув. Від бонга - кашляю 
досі. дуже корисна штука для 
споживачів з великим стажем.

висновок:
вапорайзер не є черговим  
приладом для збільшення  
сили дії чи економії продукту.  
головні його переваги - в тому,  
що споживане не засмічує легені та 
бронхи результатами згорання.  
по суті, вапорування - це інгаляція 
чистого екстракту активних 
речовин рослини. тому його можна 
рекомендувати, у першу чергу, тим, 
кому такі інгаляції рекомендовані 
за медичними показниками. 
а також - усім любителям 
рекреаційного споживання, яким 
не байдуже власне здоров'я.

- а хто стоїть за 
 цією газетою?

- об‘єктивна 
 реальність!

ТЕСТ-ДРАЙВ

ти є тиМ,
що ти слУХаєш
реггі, даб, ска, джангл, рагамафін 
- це реггі радіо, альтернатива усім 
радіостанціям в FM діапазоні! грає 
радіо через браузер с Flash Player 9.  
Така технологія дозволяє слухати музику 
користувачам, що знаходяться за firewall та proxy.  
А тепер нашу радіостанцію можна слухати з iPhone та 
iPod Touch. Також дивись в онлайні на  
kino.trava.com.ua документальні фільми про боба 
Марлі «Bob Marley. His Journey», про організацію 
полісменів проти політики заборони наркотиків 
«Damage Done: The Drug War Odysey» 
та всю правду про марихуану від National 
Geographic у фільмі «Inside Marijuana».

Dj Буравка

радіо Trava.com.ua :)

ВОГОНЬ БЕЗ ДИМУ
сьогоДні в БУДь-яКоМУ Більш-Менш велиКоМУ 
населеноМУ пУнКті є МагаЗин (аБо КіосК), 
що проДає ЗасоБи Для паління У вигляДі 
Бонгів, трУБочоК, паперУ Для ДжоЙнтів. 
в наЙгіршоМУ випаДКУ населеннЮ все ще 
ДостУпні папіроси «ялта» та пів-літрові «КоКа-Коли».

виявився схожим:
•	 «На маленьку сталеву копію корабля прибульців"
•	 «На високоточний прилад з лаборатоії лікувальних рослин"
•	 «сам гудит, сам нагревает, сам дует - просто шайтан-машина.

Впечатлило так же качество деталей и соединений».
•	 «Это скороварка? Я никогда не догадывался о 

существовании таких приборов. XXI век..."

Требуется сценарист-доброволец 
для короткометражного жанра. 
т. 0684823828 0953932966, юрий

Запрошуємо до співпраці 
студентів: юристів, медиків, 
біологів. Об'єктивна реальність 
drugpolicy.ua@gmail.com

БЕЗКОШТОВНЕ ОГОЛОШЕННЯ
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