
Minule jsme 
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Zadání znìlo: 
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Nuže zde je odpovìï 
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Když jsme se pozvolna rozkoukali v novém roce,napadlo nás, 
že bychom si mohli struènì zrekapitulovat rok loòský, a jelikož 
by to mohlo mnohé z Vás taky zajímat,chceme se s Vámi o to 
naše ohlédnutí podìlit.
Tedy za rok 2007, vás 378 zavítalo do Káèka, spolu jsme 
uskuteènili celkem 4607 kontaktù, z toho 2430 krát jsme Vám 
vymìnili nádobíèko, k výmìnám jste nám pøinesli 45 391 
špinavých støíkaèek a my Vám za to dali 45 703 èistých, 1945 
krát jste si pøišli dát nìco teplého do žaludku, 672 krát jste 
využili komfort našeho sprchového koutu,191 krát jste naplnili 
praèku svým prádlem nasáklým prachem ulic malomìsta, 236 
krát jste plnì propadli módním výstøelkùm, které poskytnul náš 
sociální šatník. Do Terénu vás pøišlo 224 a to celkem 1443 krát, 
støíkajdy jste si vymìnili 1148 krát, dali jste nám 28 972 kouskù 
a dostali jste jich za to 30 032. Zdravotnického materiálu jako 
jsou konzolíny, sucháèe a ještì ty jiný kraviny, co vám cpeme, 
protože si myslíme, že je to potøeba, jsme vám dali hodnì a to 
celkem 2447 krát. A propo ty vìci jsou potøeba a my si to 
nemyslíme, my to víme :D. 
A jako tøešnièka na dortu si sedí èíslo 
1136, co je zaè? Nálezy pohozenejch 
buchen (Kolín, Peèky, Èeský Brod, 
Kutná Hora a Èáslav).

Pøíklad: Pokud pøijde klient na výmìnu a chce po 
nás deset støíkaèek (35,-), k tomu odpovídající 
poèet konzelínù (9,-), tøi vodièky (9,90,-), balíèek 
sucháèù (4,-), jedno balení filtøíkù (2,-), pytlík 
vitamínù ( 9,80, )a dva kondomy (7,-), odnese si od 
nás zadarmo materiál, který by ho normálnì stál  
76,60,- Kè. a s dvìmi kyselinami na rozpuštìní 
heroinu to je bez 60 hákù za 80,- Kè. Navíc pokud 
by si všechno bral v lékárnì, vyšlo by ho to 
samozøejmì ještì dráž.

Statistika nuda je?

Øešení 
hádanek, hlavolamù 

z minulého èísla. 

Pamatujete? Na pustém ostrovì ztroskotali 
dva muži a dvì ženy. Nudí se, a tak si chtìjí 
užít. No poøád jsme slibovali øešení, takže 
tady ho máte: 

1. Muž A se ženou 1 má dva kondomy.
2. Muž A sundá vrchní kondom a vyspí se se 
    ženou 2.
3. Muž B si vezme kondom, který první muž
    sundal a vyspí se se ženou 1.
4. Muž B si pøes kondom, který už má,
    natáhne ten druhý a vyspí se se ženou 2.

Hlavu láme hlavolam
1

-Využívám pobytových sociálních služeb v domovì 
pro osoby se zdravotním postižením, domovì pro 
seniory, domovì se zvláštním režimem nebo v 
chránìném bydlení, zdravotnickém zaøízení ústavní 
péèe déle než 3 mìsíce, ústavní péèe v psychiatrické 
léèebnì nebo v léèebnì pro dlouhodobì nemocné 
déle než 3 mìsíce.
Kdo mi dávku pøiklepne:O dávkách pomoci v 
hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je povìøené 
obecní úøady.
Když si budu chtít informace sám ovìøit, mrknu se na 
zákon è. 111/2006 Sb.
Posouzení dávek hmotné nouze se odvíjí od èástek 
životního minima, ale pokud nepracuji více jak dva 
mìsíce a déle, pøi stanovení výše dávky se vychází 
pouze z èástky existenèního minima, a to je nyní 
2020,- Kè. A protože není náš sociální systém zas 
takový kru�as -  nevztahuje se toto posouzení na 
osoby starší 55 let, osoby èásteènì invalidní a rodièe 
peèující o dítì mladší 12ti let (ještì aby..)

A  na závìr  jak je to s pomocí v hmotné nouzi a 
aktuální platbou u lékaøe?
Je nezbytné, abyste se zkontaktovali s Vaší sociální 
pracovnicí, která Vám zajisté ochotnì vystaví 
„Potvrzení o poskytnutí pøíspìvku na živobytí“. Ale 
pozor! Nesmí být starší než 30 dní a každý si musí 
zažádat o vlastní potvrzení .
Mj. jsou od poplatkù osvobozeni obèané s naøízenou 
ochrannou léèbou. Ovšem úlevu na lékaøské pøedpisy 
lékù neèekejte!
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SUBOXONE 

12. bøezna probìhne v Káèku další beseda, na kterou jste 
zváni…bude se konat opìt v odpoledních hodinách  
zaèátek pøedpokládáme kolem tøetí. Budou s vámi 
diskutovat dva odborníci z pražského Sananimu. Téma: 
jak „oficiálnì“ komunikovat  Když jdete na Úøad práce, 
žádat o sociálku, nebo se úèastníte výbìrového øízení, 
když sháníte práci. Všude tam nestaèí pouze trpìlivost, 
ale obèas se vás mohou také nìkde zeptat Máte 
zkušenost s užíváním drog? Jak na to odpovíte? Máte 
zatloukat? Mlžit? Øíct pravdu? Jak mluvit o své drogové 
minulosti? Na to i mnohé další se mùžete na besedì 
zeptat. Beseda bude trvat dvì hodiny. Po tu dobu mùžete 
v Káèku  posedìt, dát si kafe a poslouchat a ptát se. Tak 
nezapomeòte 12. bøezna od 15.00. 

Možná Vám tento název nìco pøipomíná…že by 
SUBUTEX? Ano, názvy tìchto dvou pøípravkù jsou velmi 
podobné a podobné jsou i cenovì. SUBOXONE je od 
února na našem trhu a mùže Vám být pøedepisován místo 
SUBUTEXU. V èem se liší? Je tu jedna vìc, která Vás 
urèitì bude zajímat. Pokud si totiž tuhletu vìcièku pošlete 
do žíly, èeká Vás nemilé pøekvapení ve formì ne-
pøíjemného abs�áku. V èem je to kouzlo? SUBOXONE 
obsahuje kromì buprenorfinu (což je úèinná látka 
SUBUTEXU a SUBOXONU) také NALOXONE, který 
úèinek opiátu ruší. Zámìrem tohoto pøípravku je, aby se 
tento lék nezneužíval jako SUBUTEX. Takže závìr je 
jasný: pokud si dáš SUBOXONE : pod jazyk = bude fachat, 
tak jak má, pokud

Budete platit? Musíte!

Za jaké Položky se od nového roku platí?

- 30 korun za návštìvu u lékaøe - (praktický lékaø,dìtský         
  lékaø, gynekolog*, ambulantní specialista, psycholog,psychiatr,

   zubaø*).....když tì tvùj praktický doktor prohlídne a pak
  pošle s doporuèením ke specialistovi (pø. chirurgovi),
  zaplatíš jak 30 kaèek praktickému, tak 30 kaèek
  specialistovi, až k nìmu dojdeš. 
- 30 korun za výdej léku na pøedpis - (za každý lék, co\máš
  napsaný na receptu… na 1 receptu mùžeš mít max. dva pøedepsané léky =
  60 korun + doplatky)

- 30 korun za návštìvu lékaøe u tebe doma
- 90 korun za návštìvu pohotovosti - (t.zn. návštìva
  doktora mimo jeho ordinaèní hodiny)

- 60 korun za den pobyt - (nemocnice, odborný léèebný
  ústav (psychiatrická léèebna), léèebna dlouhodobì
  nemocných, láznì, dìtská odborná léèebna nebo
  ozdravovna)
        
        * Zubaø  na preventivní prohlídku by si mìl jít dvakrát do roka, 
          první návštìvu si platíš a druhou již máš grátis.
        * Gynekolog  podle nového zákona máš nárok na jednu 
          preventivní prohlídku roènì zdarma, v pøípadì potøeby si další 
          hradíš již sama.

Jaké položky se platit nemusí?
- není provedeno klinické vyšetøení (Endoskopie - pouze

  vyplní dotazník), když tì doktor neprohlídne preventivní

Do nového roku nám páni posl(r)anci pøipravili 
nejedno pøekvapení, v jednom vám pomùžeme 
se zorientovat. Snad vám následující pøehled 
toho co a kdy se platí u lékaøù od 1.1. pomùže.
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Výjezdové doby terénního programu:

Otevírací doby K-Centra:
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BESEDA NA KÁÈKU BESEDA NA KÁÈKU 

nejsem veden v evidenci uchazeèù o zamìstnání na 
ÚP.
-Jsem veden na pracáku, ale bez vážných dùvodù 
jsem odmítl vykonávat krátkodobé zamìstnání nebo 
úèastnit se v cíleném programu k øešení zamìstnání.
-Nevznikl mi 
nárok na 
nemocenskou 
nebo mi náleží 
ve snížené výši, 
a to z dùvodu, 
jsem si pøivodil 
pracovní ne-
schopnost 
úmyslnì.
-Byla uložena 
sankce za 
neplnìní 
povinností 
øádného 
zákonného 
zástupce dítìte 
(spojené s 
povinnou školní 
docházkou naší 
ratolesti)
-Pokud 
nastoupím k  
výkonu trestu 
odnìtí svobody, nebo do vazby ( a jsem tu po celý 
kalendáøní mìsíc).
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Co to je?
Jedná se o pomoc státu všem lidem (obèanùm ÈR), 
kteøí jsou v hmotné nouzi pomocí tzv. dávek v 
hmotné nouzi - jako je pøíspìvek na živobytí, 
doplatek na bydlení a mimoøádná okamžitá pomoc.
Jak to poznám, že jsem v hmotné nouzi?

Jednoduše  nežiju si ve vatì. A at´ dìlám cokoliv  
jsem skoro na mizinì. Já a moje rodina nemáme 
peníze, ani jiný majetek, a proto nemùžeme uspokojit 
naše základní životní potøeby tak, jak je to bìžné v 
ostatních prùmìrných rodinách. Ale nic není jen tak. 
Musím se taky trochu snažit sám, abych v hmotné 
nouzi nebyl. Hmotná nouze se tedy vztahuje jen na ty 
lidi, který mají zájem si zvýšit pøísun zlat´ákù aktivní 
prací, uplatnìním dávek, prodejem a využitím 
vlastního!!! majetku, stejnì jako uplatnìním 
pohledávek.

O co vlastnì státu jde: Každá osoba, která pracuje, 
se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popøípadì 
se práci vyhýbá.
Co je ukazatelem toho, že nepatøím mezi osoby v 
hmotné nouzi
-Nesnažím se zvýšit si pøíjem vlastním (legálním) 
pøièinìním.
-Nejsem v pracovním nebo obdobném vztahu, 
nevykonávám samostatnou výdìleènou èinnost a 

  prohlídka 
- laboratorní a diagnostické vyšetøení (testy Hep. B,C )

- zvláštních léèebné úkony (u vážnì nemocných dìtí a
  tìhotných žen)

- oèkování (které hradí pojiš�ovna nebo stát)
- recept, když si léky platíš celé sám (Subutex, Suboxon,      
   antikoncepce)

- když si tì nechají v nemocnici jen jeden den
- když máš propustku (z nemocnice nebo léèebny)

  
Kdy se platí? 
- u doktora zaplatíš buï hned, nebo po dohodì s ním
- max 8 dnù po propuštìní s ústavní péèe (když tam pobýváš míò
    než 30 dní)

- vždy k poslednímu dni v mìsíci (pokud tam jsi déle než 30 dní)

  
Kdo platit nemusí?
1. Ten, kdo dostává dávky hmotné nouze. Musíš ale s 
  sebou mít doklad o tom, že dávky hmotné nouze po-
  bíráš a ten doklad nesmí být starší než 30 dní.
  Dostaneš ho na sociálce, kam si chodíš pro peníze.
 A co všechno je hmotná nouze?
  a] pøíspìvek na živobytí  
  b] doplatek na bydlení 
  c] mimoøádná okamžitá pomoc 
2. Dítì, které je umístìné v dìtském domovì nebo ve
  školském zaøízení  (s ústavní  nebo ochranou výchovou)

3. Ten, komu soud naøídil ochrannou léèbu.  
4. Ten, kdo se musí podøídit zvláštním opatøením, aby
  se chránila veøejnost: (léèení infekèního onemocnìní, naøízená
   izolace, karanténní opatøení)

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, klidnì se ptejte 
4.

  prohlídka 
- laboratorní a diagnostické vyšetøení (testy Hep. B,C )

- zvláštních léèebné úkony (u vážnì nemocných dìtí a
  tìhotných žen)

- oèkování (které hradí pojiš�ovna nebo stát)
- recept, když si léky platíš celé sám (Subutex, Suboxon,      
   antikoncepce)

- když si tì nechají v nemocnici jen jeden den
- když máš propustku (z nemocnice nebo léèebny)  
Kdy se platí? 
- u doktora zaplatíš buï hned, nebo po dohodì s ním
- max 8 dnù po propuštìní s ústavní péèe (když tam pobýváš míò
    než 30 dní)

- vždy k poslednímu dni v mìsíci (pokud tam jsi déle než 30 dní)

  
Kdo platit nemusí?
1. Ten, kdo dostává dávky hmotné nouze. Musíš ale s 
  sebou mít doklad o tom, že dávky hmotné nouze po-
  bíráš a ten doklad nesmí být starší než 30 dní.
  Dostaneš ho na sociálce, kam si chodíš pro peníze.
 A co všechno je hmotná nouze?
  a] pøíspìvek na živobytí  
  b] doplatek na bydlení 
  c] mimoøádná okamžitá pomoc 
2. Dítì, které je umístìné v dìtském domovì nebo ve
  školském zaøízení  (s ústavní  nebo ochranou výchovou)

3. Ten, komu soud naøídil ochrannou léèbu.  
4. Ten, kdo se musí podøídit zvláštním opatøením, aby
  se chránila veøejnost: (léèení infekèního onemocnìní, naøízená
   izolace, karanténní opatøení)

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, klidnì se ptejte 
káèkaøù i teréòákù, rádi vám na vaše zvídavé dotazy 4.

7.

nouzi
v hmotné Pomoc

7.

nouzi
v hmotné Pomoc

Co to je?
Jedná se o pomoc státu všem lidem (obèanùm ÈR), 
kteøí jsou v hmotné nouzi pomocí tzv. dávek v 
hmotné nouzi - jako je pøíspìvek na živobytí, 
doplatek na bydlení a mimoøádná okamžitá pomoc.
Jak to poznám, že jsem v hmotné nouzi?

Jednoduše  nežiju si ve vatì. A at´ dìlám cokoliv  
jsem skoro na mizinì. Já a moje rodina nemáme 
peníze, ani jiný majetek, a proto nemùžeme uspokojit 
naše základní životní potøeby tak, jak je to bìžné v 
ostatních prùmìrných rodinách. Ale nic není jen tak. 
Musím se taky trochu snažit sám, abych v hmotné 
nouzi nebyl. Hmotná nouze se tedy vztahuje jen na ty 
lidi, který mají zájem si zvýšit pøísun zlat´ákù aktivní 
prací, uplatnìním dávek, prodejem a využitím 
vlastního!!! majetku, stejnì jako uplatnìním 
pohledávek.

O co vlastnì státu jde: Každá osoba, která pracuje, 
se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popøípadì 
se práci vyhýbá.
Co je ukazatelem toho, že nepatøím mezi osoby v 
hmotné nouzi
-Nesnažím se zvýšit si pøíjem vlastním (legálním) 
pøièinìním.
-Nejsem v pracovním nebo obdobném vztahu, 
nevykonávám samostatnou výdìleènou èinnost a 



Cena za osudovou blbost 
Darwinova cena se udìluje lidem, kteøí se vlastní 
neopatrností nebo hloupostí pøipraví o život. 
Pøestože jsou tedy její nositelé bez výjimky po smrti, 
cesty k získání cen jsou mnohdy úsmìvné...

Devìtatøicetiletý právník Garry demonstroval studentùm práv 
pevnost okenních skel mrakodrapu, ve kterém sídlila jeho 
kanceláø. Studenti se tak mohli pøesvìdèit, že skla pøíliš pevná asi 
nebudou, když ho Garry dokázal ramenem prorazit, vyletìt ven a 
pádem ze ètyøiadvacátého patra se zabít.

Nemocnièní pacient s vážnou chorobou plic dlel v kyslíkovém 
stanu a tìšil se, jak si zahøeší. V ponožce mìl totiž ulité dvì 
cigarety a zapalovaè. Když osamìl, mohl si koneènì zapálit. 
Škoda, že mu nikdo neøekl, jak silná výbušnina kyslík je. Možná 
mohl ještì žít...

Michael pozoroval pøítele, který èistil své akvárium a pøi tom si 
stìžoval na jednu z ryb, která rychle roste a požírá ostatní. 
Furiant Michael ji s výkøikem "Tak jí provedeme to samé!" vzal a 
strèil do úst. Stále živá tøinácticentimetrová ryba mu ovšem uvízla 
v hrtanu a než pøijela pomoc, Michael se udusil. Ocásek èouhající 
z jeho úst se ještì chvíli po tom mrskal...

Tygr zabil dva mladíky v kalkatské ZOO, kteøí se ho pokoušeli na 
znamení nového roku ovìnèit girlandou. Když mládenci pøelezli 
pøekážky a dostali se do výbìhu, šelma jim dvìma mocnými 
ranami tlapou srazila vazy a èásteènì je zkonzumovala.

Zaøíkávaè hadù na žádost obyvatel malého mìsta odchytil krajtu, 
která se dostala do jednoho z domù. Když vítìzoslavnì ukazoval 
pytel s plazem, zaèali ho lidé hecovat, aby jim pøedvedl, jak se 
krajty chytají. Muž si na dùkaz svého umu omotal krajtu kolem 
krku. Když ho zaèala škrtit, nenašel se nikdo, kdo by mu pomohl, 
a tak bídnì zhynul.
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Škoda, že mu nikdo neøekl, jak silná výbušnina kyslík je. Možná 
mohl ještì žít...

Michael pozoroval pøítele, který èistil své akvárium a pøi tom si 
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z jeho úst se ještì chvíli po tom mrskal...

Tygr zabil dva mladíky v kalkatské ZOO, kteøí se ho pokoušeli na 
znamení nového roku ovìnèit girlandou. Když mládenci pøelezli 
pøekážky a dostali se do výbìhu, šelma jim dvìma mocnými 
ranami tlapou srazila vazy a èásteènì je zkonzumovala.

Zaøíkávaè hadù na žádost obyvatel malého mìsta odchytil krajtu, 
která se dostala do jednoho z domù. Když vítìzoslavnì ukazoval 
pytel s plazem, zaèali ho lidé hecovat, aby jim pøedvedl, jak se 
krajty chytají. Muž si na dùkaz svého umu omotal krajtu kolem 
krku. Když ho zaèala škrtit, nenašel se nikdo, kdo by mu pomohl, 
a tak bídnì zhynul.

6.

A ještì jednou had: vyhlášený lovec Ali zajal poblíž Teheránu 
plaza tak, že ho pøitiskl pažbou k zemi. Had se zaèal ovíjet kolem 
pušky tak intenzivnì, že zmáèkl spouš� a prostøelil Alimu hlavu.

Tøi paka v Americe chytili na golfovém høišti sysla, odnesli ho do 
malé døevìné boudy, zavøeli do bedýnky a nastøíkali na nìho tøi 
spreje se zmrazovací látkou. Když sysel stále žil, pøemýšleli, jak 
jinak ho zprovodit ze svìta, 
k èemuž si zapálili cigaretu. 
Bouda plná výparù bouchla 
a pøežil pouze sysel.

Jim mìl matku, která už 
dávno pøetáhla 
osmdesátku. Stále ale 
chtìla øídit auto. Jim ji tedy 
odvedl k pøezkoušení. S 
instruktorem pak 
domlouval podrobnosti, 
pøièemž si stoupl pøímo za 
vùz. Matka, kterou pøed tím 
usadil za volant, si myslela, 
že má vyrazit a zaøadila 
zpáteèku. Pøimáèkla synka ke zdi tak silnì, že na místì vydechl 
naposledy.

Malé kuøe spadlo do studnì. A protože to bylo v Egyptì, kde je 
každého sousta tøeba, postupnì se ho vydalo zachránit šest lidí. 
Když je profesionální záchranáøi pozdìji utopené tahali ven, 
vytáhli i viníka nehody - kuøe. Nemusíme zdùrazòovat, že živé.

Málokdo asi pochopí, proè se reverend Upton Down vydal s 
manželkou a dvìma dcerami do džungle v Nové Guinei, aby 
tamní domorodce obrátil na pravou víru. Než staèil vytáhnout z 
batohu bibli, vaøila se tìla celé rodiny v kotli s gulášem.

Wayne byl drobný zlodìjíèek, který porùznu kradl barevné kovy. 
Jednou narazil na mìdìnou trubku vyèuhující zpod omítky 
nìjakého objektu. S radostným (a posledním v jeho životì) 
zavýsknutím popadl velké nùžky a pøiložil je ke kabelu, ve kterém 
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