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Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center 
!!!TESTOVÁNÍ V TERÉNU A NA K-CENTRU!!!

CO TESTUJEME: pøítomnost protilátek nìkterých 
nemoc? v tìle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky pøítomny
mùže to zname-
nat, že v tìle
nemoc je,
nebo byla
v minulosti.

Každopádnì tuto službu si mù-
žete domluvit i v terénu!!!!

   Také po 
                                   osobní dom-

   luvì v kontaktním 
                                   centru. Hlavnì  pro 
                                   ty, kteøí mají obtíž, 

   dojít s námi na testy ze žilní  
   krve do Endoskopického 
   centra. Sraz je každou 

      støedu ve 12 hodin v KC.
  Na obrázku vidíte, jakým

              zpùsobem probíhá odbìr. 
   Krev se odebírá z prstu. :-))

                                   Bolí to jen trošku:-)
        Autor: Roman
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dokonèen? èl?nku odpad(k)y...

Sklo: 
sklo patøí do kontejnerù, které jsou buï zelené nebo bílé. Záleží 
na druhu (barvì) skla. Sklo je oznaèeno tìmito znaèkami

Do kontejnerù patøí:
- láhve od nápojù, sklenìné nádoby
- sklenìné støepy - tabulové sklo

A nepatøí:
- keramika, porcelán
- autosklo, drátìné sklo a zrcadla

A jak se toto tøídìné sklo dále zpracovává a využívá?
    Sklo ze zelených a bílých kontejnerù se po vytøídìní rozdrtí a pøidá 
se do výchozí smìsi k výrobì nového skla. Díky tomu se šetøí spousta 
energie a surovin (napø. povrchovì tìžené skláøské písky) a hlavnì 
lze sklo používat a recyklovat donekoneèna. Co se vyrábí z 
recyklovaného skla?
Napøíklad pivní èi minerálkové láhve, sklenice a jiné sklenìné 
výrobky.
Tak to je ode mì asi vše. Myslím, že tøídìní není nic, co by nebylo v 
našich silách, vždy� kontejnery jsou na každém rohu a teï už všichni 
víme, co se všechno z našeho odpadu dá vyrobit. Dejme si to 
spoleènì tøeba jako novoroèní pøedsevzetí. Pøeji vám krásné vánoèní 
svátky a úspìšný Nový rok. 

Monika
 

   !!!VAŠE
28. záøí 2010 (že bych mìl svátek) ???

…Otevøel jsem si láhev myšlenky. 
To, co momentálnì prožívám, za to onèí, já z 
toho asi zešílím (což už se vlastnì  si život 
kvùli pitomýmu bílýmu prášku,  chybí. I 
když vlastnì… I bez tý bílý  døív d mùžu dìlat 
jenom, když si dám dávku, dopuju uju to s 
alkoholem a vším možným, trávou…

A jak jsem se k tomu dostal? Kaž    narazil 
na špatnou partu, která mì k tomu svedla, ale n ozøejmì 
jsem takovou partu mìl, jednou jsem se dostal ale nikdy 
potom jsem ho už nevyhledal…až pøišel den, kdy‚ mu, že 
jsem zjistil, že v tom jede moje matka, která ho vlastnì 
dostala!!! Jasnì, kdybych nechtìl sám,.… Nemùžu vymlouvat, 
ale má na tom mamèa, se kterou jsem uko èil v kej podíl, 
protože mi pøedstavila èlovìka, od kterého sem  až doposud 
kupoval. Kdybych ho neznal, neufetoval byc  pomalu až k smrti, a že 
to není jen pouhá fráze, je to fak  Každ  mi hlavou probìhne 
myšlenka, že ukonèím trápení jak sobì, tak lidem v mém okolí, jsem 
zoufalej, smutnej a nasranej, že jsem si pomalu pøicházím, 
nebo jsem už pøišel o toho nej èlovíèka, kterého jsem v tom mým 
zkrveným životì mohl potkat, kterej mi na plný èáøe dùvìøoval a já ho 
zklamal, a kdyby jenom jednou… hnusým se sám sobì, že jsem byl 
schopném klamat èlovìka, kterého opravdu nadevše miluji, i když je to 
k neuvìøení, ale já ho opravdu miluju, jenomže díky tìm zasranejm 
drogám je to pro mì tìžký ho nezklamat, ponìvadž ta moje „závislost“, 
kterou jsem si vypìstoval mì natolik pohltila, že mi nezáleží na sobì 
samém, natož na tìch druhých!!! Ale já pøece takovej ve skuteènosti 
nejsem, kurva!
„Jsem prohnilej, až se mi z toho chce zvracet“… to repuje mùj 
oblíbenej hiphoper MARPO v jedný ze svejch mnoha dobrech 
skladeb. „Nech ho bìžet“… proè vlastnì… proè je èlovìk ochotnej si 
znièit jedinej život, kterej má ??? 
                                                            dokonèení na další stranì...

!!!  TVORBA
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aktuality

aktuality

Slovo na úvod

3.

Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek

od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost:

   7   7  7    8  4  7     0  7  1               

„8smerka” pro mozkové 
aktivisty!!!

Ø EŠENÍ OSMISMÌRKY
Z POSLEDNÍHO 

ÈÍSLA!!!

 Zdravím vás,
na poslední èíslo tohoto roku jste si museli poèkat necelé 
dva mìsíce. Novinkou pro pøíští rok je, že Prostoros bude 
vycházet jednou za dva mìsíce, pøidáme vám však jeden 
dvoulist. 
Co se týká tématu vánoènì -novoroèního èísla. Najdete 
zde obsáhlý èlánek o odpadech a jejich tøídìní. motivací 
pro tento èlánek bylo množství obalu od jehel a dalších 
ingrediencí, které se dají recyklovat a pøinejmenším hodit 
do koše po vašich nástøelech.  
Dále zde najdete rozpis sváteèního fungování káèka a 
terénu a také po delší dobì klientské dílko, které mùže 
mnohým co øíci.
V neposlední øadì a z celého srdce Vám pøejeme 
krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku !!!!!
Roman, tým KC&TP

10.

Kontaktní centrum &  
V pondìlí 6.12. bude kontaktní 

centrum a terénní program uzavøen 
z provozních dùvodù!!!

 

Terénní program:

12:00 - 17:00

 321 715 004 

Tel.: 

Kutnohorská 17, Kolín
adresa:

Tel.:777 650 030

KDY a KDE

v pracovní dny od pondìlí do pátku 10 - 18 hodin
 

Budeme-li hledat to nejlepší  v jiných, mùžeme objevit
TO NEJLEPŠÍ V SOBÌ. 

dokonèení VAŠÍ TVORBY... 
V mým pøípadì si dovolím to tak trochu svést na to, že mùj život 
nebyla procházka rùžovým sadem… Rodièe alkoholici, vìènì sám 
doma, k nièemu jsem nebyl vedeném, od 11- ti let až do 17-ti po 
rùznejch státních institucích, … dìtskejch domovech a pas�ácích, 
bez rodiny, prostì sám… Aby toho nebylo málo, když jsem byl na 
útìku z jednoho takovýho státního hotelu, byla mi dána pøíležitost 
se dostat na òákej èas do kriminálu – ( A SONG Konspirace od 
MARPA a zrovna v tu chvíli, když píšu o kriminále a poslouchám jí, 
je zasranì zkurvená náhoda). Není to paranoia, prostì po mì nìkdo 
jde!!! Dostal jsem 6 let, 5 let si odsedìl, a to všechno jenom proto, 
abych prožil další krásný dny svýho už tak podìlaného života!... 

Vašek



pokraèov?n? èl?nku odpad(k)y...

Pøípadnì vyhazují odpadky, které tam naházejí nezodpovìdní lidé. 
Dotøídìný papír se lisuje do balíkù a odváží ke zpracování do papírny.

Slisovaný sbìrový papír se pøidává do smìsi na výrobu 
nového papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pìtkrát až 
sedmkrát. Vyrábí se z nìho napø.: novinový papír, sešity, lepenkové 
krabice, obaly na vajíèka, toaletní papír apod. 
Plasty: plasty patøí do kontejnerù, které 
jsou žluté. Plasty jsou oznaèené tìmito 
znaèkami: 
Do kontejnerù patøí:
PET láhve od nápojù (sešlápnuté), kelímky, 
sáèky, fólie, výrobky a obaly z plastù, 
polystyrén. Samozøejmì sem patøí i klasické 
(šustivé) pytlíky na peèivo z obchodù. Patøí 
sem nádoby od kuchyòských olejù, ale jedinì 
vymyté teplou vodou s pøípravkem, jelikož 
zbytky oleje komplikují recyklaci. 
A nepatøí:
novodurové trubky, linoleum (jde vìtšinou o PVC), kabely, guma, 
molitan, obaly od nebezpeèných látek (motorové oleje, chemikálie, 
barvy apod.) 
A jak se tento tøídìný plast dále zpracovává a využívá?:

Plasty ze žlutých kontejnerù jsou velice rùznorodé, protože 
mají odlišné složení a vlastnosti. Proto je každý druh plastù 
zpracováván jinou technologií a musí se také dotøiïovat. Napøíklad z 
PET (polyethylen) láhví se zpracovávají vlákna, jinak se využívají 
sáèky a tašky nebo pìnový polystren (PS). Celkovì lze z 
recyklovaných plastù vyrobit skuteènì spoustu vìcí.

Napøíklad výplnì zimních bund a spacákù, zátìžové koberce, 
fólie, pytle na odpady, speciální cihly, zatravòovací dlažba, 
protihlukové stìny u dálnic, odpadkové koše, zahradní nábytek.
Z 30 PET lahví se vyrobí vlákna na1 fleecovou bundu!!!

                                                                                              dokonèení na stranì  9.
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     ODPAD(K)Y
Milí ètenáøi Prostorosu,
Do našeho vánoèního èísla jsem si pro vás pøipravila èlánek o 
odpadu. Možná se ptáte, proè odpadky? Tento námìt mì napadl pøi 
mých cestách do práce, kdy mì odpadky neustále provází. Udìlala 
jsem si malý prùzkum odhozených odpadù, které produkujete právì 
vy, naši klienti.
Tady je:
Na cestì dlouhé cca. 2,5 km jsem objevila:
3 obaly od inzulínek 1ml - vzdálenost od odpadkového koše 3 m
2 obaly od injekèní vody - vzdálenost od odpadkového koše 1 m
1 inzulínka 1 ml - vzdálenost od KC cca. 2 km
4 obaly od inzulínek 1 ml - vzdálenost od odpadkového koše 5m
1 inzulínka 1 ml - vzdálenost od KC a sbìrného kontejneru 
na jehly 1 – 2 kroky
1 krabièka z našeho automatu- vzdálenost od kontejneru 15 cm
To vše je jen co mé oko zahlédlo a je to prokazatelnì záležitost 
našich klientù. Myslíte si, že je to nutné????
V další èásti èlánku bych se chtìla vìnovat již širší škále odpadù, 
které se všude nalézají. Že bychom mìli odpad nejen vyhazovat, ale i 
tøídit, víme asi všichni. Ale proè vlastnì? Tady je nìco málo dùvodù a 
návodù
Papír: papír patøí do kontejnerù, které jsou modré. Papír je 
oznaèený tìmito znaèkami :
Do kontejnerù na papír patøí: noviny, èasopisy, kanceláøský papír, 
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové 
obaly (napø. sáèky)
A nepatøí: mokrý, mastný nebo jinak zneèištìný papír, uhlový 
(kopírovací) a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potøeby. 
Na recyklaci by nemìly jít ani papírové kapesníky, ubrousky, apod.
A jak se tento tøídìný papír dále zpracovává a využívá?: Každý 
druh papíru se jinak zpracovává. Proto je potøeba sbìrový papír 
dotøídit na jednotlivé druhy. Na dotøiïovací lince pracovníci podél 
pásu vybírají jednotlivé druhy papíru.                    pokraèování str. 7
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JAK BUDE  OTEVØENO (ZAVØENO) O  VÁNOCÍCH A KOLEM 

NOVÉHO ROKU?

23.12.2010 PROBÌHNE VÁNOCNÍ BESÍDKA NA KÁCKU
KONTAKTNÍ MÍSTNOST OTEVØENA OD 11TI DO 16TI HODIN, CELÉ kc DO 17TI 

HODIN!!!!
(POBYT NA KONTAKTNÍ MÍSTNOSTI NENÍ OMEZEN, BUDE SE PROMÍTAT A 
BUDE TAKÉ NÌCO DOBRÉHO K SNÌDKU A NEBUDE TO CÍNSKÁ POLÉVKA!) 

24.-26.12.2010  VÁNOCNÍ SVÁTKY - ZAVØENO KC A TP

27.-30.12.2010 (PONDÌLÍ - CTVRTEK) BUDE PROBÍHAT TERÉN A KÁCKO V 
OMEZENÉ MÍØE!!!

KÁCKO OTEVØENO: 10-17 HODIN, KONTAKTNÍ MÍSTNOST 12-16 HODIN 
TERÉNNÍ PROGRAM BUDE VE MÌSTECH DLE ROZPISU.  BUDE VŠAK KONCIT 

O HODINU DØÍVE A TO V 16,30!!!!

31.12.2010-2.1.2011 (PÁTEK-NEDÌLE) KC A TP JE ZAVØENO!!!

PO NOVÉM ROCE SE NA NÁS MÙŽETE TÌŠIT 3.1.2011 V PONDÌLÍ A TO BUDE 
KONTAKTNÍ CENTRUM OTEVØENO OD 12,00

A PROVOZ BUDE STEJNÝ JAKO V MINULÉM ROCE (PROZATÍM:-))
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