
2.9.

11.

Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty Os-Prostor.
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pro Vaší Tvorbu!!! (malby, obrázky, písnì, 
básnì, písemné výlevy..)

NOVINKY V ZÁKONECH
Vážení ètenáøi,
Chtìla bych Vás upozornit na nìkteré zmìny trestního zákona, 
které pøinesl rok 2009. Urèitì bude dobré o nich nìco vìdìt, 
protože „neznalost zákona neomlouvá“.
Od 1.1. 2009 v platnost vstoupila novelizace trestního zákona § 
171, odst. 1, tj.
TRESTNÝ ÈIN MAØENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ SOUDU NEBO 
JINÉHO STÁTNÍHO ORGÁNU.
Jak je možné naplnit skutkovou podstatu tohoto výše uvedeného 
trestného èinu (kdy pácháte tento trestný èin)?
1. Pokud se bez povolení zdržujete v místì, na které se vztahuje 
trest zákazu pobytu
(tøeba jedete do místa, kde máte zákaz pobytu)
2. Vykonáváte èinnost, která vám byla zakázána
(øídíte auto, ale máte zákaz øízení)
3. Dopustíte se jednání, které maøí úèel ochranného léèení nebo 
ochranné výchovy
(útìk z diagnos�áku, pas�áku)
4. Dopustíte se závažného nebo opakovaného jednání za úèelem 
maøení vazby nebo trestu
(nemám obèanku, tak do vìzení nepùjdu)
5. Pokud nenastoupíte na výzvu soudu trest odnìtí svobody nebo 
jinak bráníte nástupu výkonu trestu
Co Vám za tyto èiny hrozí??????????????
- mùžete dostat 2 roky „natvrdo“ nebo penìžitý trest. Nic moc, 
tak se zkuste tìchto èinù a èinností radìji vyvarovat.  

 K tomu slouží malý rituál s koupelí a pøíchodem branou a pøes 
rybníèek vedoucí mùstek! Na mùstku stáli úplnì všichni z Magdalény, 
poèínaje klienty a konèe zamìstnanci komunity! Po pøedstavení a 
pøivítání jsem si vybalil vìci a prošel se celou komunitou, abych 
vìdìl, kde co je. Veèer probíhala takzvaná Velká komunita, což je 
setkání všech klientù a terapeutického týmu a na ní se klienti 
pokoušejí pøestoupit do vyšší fáze léèby! Pochopitelnì musí klient 
dodržez urèitá pravidla! Sankci mu mùže navrhnout nejen terapeut, 
ale i jakýkoliv klient a pochopitelnì si musí každou sankci nìjakým 
zpùsobem  odpracovat! Na Velké komunitì se také louèí s klienty, 
kteøí prošli všechny fáze a mají venku bezpeèné bydlení, práci a 
dohodnutou následnou péèi tzv. doléèovák! Ukonèení probíhá jak 
jinak rituálnì a pøi odchodu se zvoní na zvon, který je jen pro tuto 
pøíležitost v Magdalénì vysvìcen samotným kardinálem Miloslavem 
vlkem! Magdalena se nachází v bývalém vojenském prostoru 
raketové základny a je velká asi pìt hektarù! Chovají se v ní domácí 
zvíøata, o které se klienti starají a vlastnì celý chod komunity zajiš�ují 
klineti spoleènì! Je to o spoleèném fungování, dodržování pravidel a 
o upøímnosti mezi všemi zúèastnìnými! Skupinová terapie je 
intenzivní a navíc každý klient má z øad terapeutického týmu svého 
takzvaného garanta! S ním øeší svoje problémy po celou dobu pobytu 
také individuálnì a zároveò se garant úèastní rozhovoru s rodièi a 
podobnì! Nechybí ani deník , do kterého každý klient bez rozdílu fáze 
zapisuje svoje dojmy, pocity a názory na prožitý den! Díky ostatním 
klientùm a jejich radám, nebo výtkám  se každý obyvatel komunity ve 
svých problémech lépe orientuje a pokouší se zmìnit svoje chování, 
zvyky, reakce a podobnì! Mockrát jsem na skupinì zažil, že klient 
dostává takzvanou zpìtnou vazbu, což je názor ostatních klientù na 
jeho problém a díky tomu se dostává v sebepoznání hloubìji k 
problémùm a neustále díky ostatním pøichází na nové a nové 
poznatky o sobì i ostatních. Hledá øešení, které je mnohdy velmi 
tvrdé a èasto bolí a je vykoupeno slzami a potem! Nikdy jsem v 
bìžném životì nemìl tolik pøíležitostí se poznat hloubìji, pøijít na to 
proè reaguji na situace tak jak reaguji, proè problémy øeším, tak jak je 
øeším, co je dùležité pro moji vlastní existenci, jak pracovat s chutìmi 
na drogy, když se objeví, jak zvládat bìžné situace, které život 
pøináší!    autor: Soptor                                        Zda bude pokraèov?n?, nev?me...      

Jsi obèanem s „obèanským prùkazem“

K èemu je dobrý ……
- je to dokument používaný v Èeské republice identifikaci obyvatel. 
Obèanský prùkaz je vydáván všem obèanùm s trvalým pobytem na 
území státu po dosažení patnácti let vìku a v pøípadì potøeby je 
nutné se pomocí nìj nebo pomocí cestovního pasu prokázat. 
Jaká je historie obèanky….
První povinná legitimace byla zavedena bìhem nìmecké okupace 17. 
bøezna 1939 naøízením øíšského protektora Konstantina von 
Neuratha. Tento prùkaz byl navržen podle podobného dokumentu s 
fotografií z Tøetí øíše a byl pøezdíván kennkarta (nìmecky die 
Kennkarte je prùkaz totožnosti, doslovnì poznávací karta).
Za komunismu byl obèanský prùkaz rozšíøen na nìkolikastránkový 
doklad, který v rudých deskách obsahoval osobní informace o jeho 
držiteli. Kromì dìtí a rodièù to byly také napøíklad údaje o sociálním 
postavení, názvy absolvovaných škol, zdravotnické údaje (tetanus, 
krevní skupina a podskupina, údaje o závažných chorobách) a 
omezení zpùsobilosti k právním úkonùm. (zdroj: 
htttp://cs.wikipedia.org/
Co dìlat, když ho ztratíš?
Zákon praví, že je tøeba neprodlenì ztrátu ohlásit a to  na kterémkoliv 
úøadu s rozšíøenou pùsobností. Tam ti také po pøedložení rodného 
listu dají náhradní doklad. Pokud ztrátu neohlásíš, mùže si tøeba 
nìkdo na tvý triko pùjèit v bance a to není moc dobrý. Za neohlášení 
ztráty ti také mùže hrozit pokuta ve výši 5000,- Kè. Do 10 dnù od 
ohlášení ztráty bys mìl požádat o vydání nové obèanky.
Co dìlat, když tì ti obèanku nìkdo ukradne?
Mùžeš dìlat to samé, výše popsané, ale navíc je tøeba dát o tom 
vìdìt i policii. Ty ti vystaví „potvrzení o odcizení OP“ a ty pak nebudeš 
muset platit poplatek za vydání nové obèanky, který je obvykle 50 Kè.
Jak mùžeš žádat o obèanku?
Vyplníš si formuláø „Žádost o vydání OP“, vezmeš si sebou rodný list, 
fotku a oddací list. Jdeš na úøad na oddìlení OP.
Pokud budeš chtít tak mùžeš využít doprovod tréòákù nebo kárkaøù, 
nic za tebe vyøizovat nebudou, ale máš urèitou „jistotu v zádech.“
                  Autor: Jitka
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Otevírací doba K-centra:

Pondìlí až Pátek
od 10:00 do 18:00

kontaktní místnost od 13:00

Tel.: 777 847 071 

Po 13:00-15:00 

Út 13:00-15:00 Peèky + 15:30-17:30 È.Brod 

St 13:00-15:00 Kolín     

Èt 13:00-15:00 Èáslav + 15:30-17:30 K. Hora

Pá 13:00-15:00 È.Brod + 15:30-17:30 Peèky  

okres Kutná Hora - na zavolání

Tel.: 777 650 030

Výjezdové doby Terénního Programu:

Sudoku pro mozkové 

aktivisty!!!

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

Ahoj lidi,
pøedem prvního vydání Prostorosu pro rok 2009, 
dìkuji tìm pár lidem, kteøí pøišli se svou tvorbou a 
odvážili se s ní podìlit s ostatními. Pokud v tomto 
èísle nepotkáte Vaše dílo, nezoufejte. Urèitì se 
objeví v dalším vydání. 
Za redakci DÍKY.. Roman 
TERÉNNÍ PROGRAM: Terénní program opouští naše 
milá kolegynì Jitka a tak nás budete v terénu 
potkávat vìtšinou v mužském osazení. Pokud by 
jste si na to nemohli zvyknout, nezoufejte! Snad brzy 
její místo nahradí jiný šikovný teréòák. 
KONTAKTNÍ CENTRUM: Se pøipojuje k celostátní 
soutìži pro uživtele drog na svobodì i ve vìzení  
„NORMÁLNÍ ŽIVOT”. Kterou vyhlásilo o.s. Podané 
Ruce. A proto  je pro možné zájemce rezervován 
èas v kontaktní místnosti a to dne: 20.2. od 11 do 
13té hodiny. Bližší informace jsou ve formì plakátu 
na stranì 4 a dají Vám je také pracovníci Káèka i 
Terénu...  :-)

 Když jsem se nìkolikrát dostal do vazby a jen obrovským štìstím 
neskonèil ve vìzení, rozhodl jsem se pøestat a tak jsem zaèal 
abstinovat!!! Dokonce jsem se po pár mìsících vrátil domù, ale to 
byla chyba a bìhem ètvrt roku jsem byl opìt bezdomovec!! Bylo pár 
dní po novém roce a já jsem  v pomalu 20ti stupòovém mrazu spal 
nejprve po kamarádech, kteøí mi zùstali a pak jsem donucen 
okolnostmi navrhl rodièùm, že se pùjdu léèit, že nastoupím detox a 
pak že pùjdu do psychiatrické léèebny!
Tak jsem dobrovolnì nastoupil na detox Moèínkách a díky primáøce 
jsem mìl zajištìnou léèebnu v Nechanicích u Hradce Králové! Po 21 
dnech strávených na detoxu mì otec odvezl do Nechanic! Už na 
detoxu jsem mìl dost èasu pøemýšlet co dál a tak se rozhodl, že po 
skonèení tøímìsíèní léèby v Nechanicích pùjdu do komunity! Rodièe 
pochopitelnì souhlasili a tak jsem kontaktoval komunitu Magdaléna v 
mníšku pod Brdy! Poslal jsem jim svùj životopis a žádost o pøijetí a 
èekal na jejich vyjádøení. Po mìsíci v léèebnì jsem poprvé mohl na 
víkend domù a tak moc jsem se tìšil! Vztahy s rodinou se zlepšili a 
dokonce rodièe absolvovali pohovor s terapeutem, který vedl jednu ze 
skupin v Nechanicích! S komunitou jsem udržoval telefonický kontakt 
a domluvili jsme se na návštìvì, abych si mohl prohlídnout, jak to tam 
chodí a co mì èeká! Vzhledem k mé dlouhodobé drogové kariéøe 
jsem nìjak podvìdomì tušil, že jen detox a léèebna je nepomìrnì 
krátká doba na to, abych jednou pro vždy skoncoval s fetem!!! V 
Nechanicích jsem nìkolikrát na skupinové terapii mluvil o svém 
životì, o svých problémech a o tom, co mì trápí! Nejvíce mi však 
pomohl deník, který se psal každý den a na nìkolik stran! Pøesto jsem 
nedokázal skupinì øíct o svém nejvìtším a nejbolestnìjším bøemenu, 
které jsem nucen neustále tahat s sebou životem! O smrti Andrey 
jsem nedokázal mluvit! Dál jsem èekal na telefon z komunity a na 
koneèné datum mého nástupu do ní! Když mi v Nechanicích zbývali 
poslední dva týdny do ukonèení léèby, ozvali se mi z Magdalény, že 
se uvolnilo místo, protože jeden klient byl nucen odejít poté, co po 
víkendovém pobytu doma mìl pozitivní test na benzodiazepiny a 
marihuanu! Tak jsem v Nechanicích domluvil ukonèení léèby a otec 
mì opìt autem pøepravil z léèebny do komunity! 
Plný oèekávání a zároveò obav jsem prošel pohovorem a testy a nic 
nebránilo tomu, abych byl pøijat! V Magdalénì je zvykem nové èleny 
pøivítat spoleènì! 

5
5

5

5

5

5

1

1

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7
7

4

4

4

4

4
4

1
1

1

1

3

3

3

3

3

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9 2

2

2

2

2

2

9

9

9



4.7.

4.7.

  Nikdy není cesty zpìt!!! -   NO WAY BACK!!     èást 3.

  Nikdy není cesty zpìt!!! -   NO WAY BACK!!     èást 3.

Adéla nepochopila, to co já bìhem své divoké drogové jízdy a 
pochopitelnì zaèala ulítávat èím dál èastìji a zaèala ohrožovat 
moje rozhodnutí nebrat. Stále mì spouštìla a strhávala sebou do 
propasti, z které jsem se vydrápal  nedávno a nechtìl jsem do ní 
znovu spadnout. Poslední mìsíc našeho vztahu se s Adélou 
nedalo vùbec komunikovat a zaèala se mi pøímo hnusit a tak jsem 
s ní už ani nespal a hlavnì neustále sžíral výèitkami svìdomí, že 
jsem jí do toho zatáhnul!!! Nakonec jsem jednoho dne od Adélky 
utekl a zaèal se jí vyhýbat. Sám jsem mìl neustále strach, abych 
opìt zaèal brát. Asi po dvou mìsících jsem potkal Adélu v takovým 
stavu, že jsem ji skoro nepoznal a já se opìt zaèal trápit výèitkami 
a lítostí, že jsem tak èistého a nevinného èlovìka dostal do tak 
neøešitelné situace! Pochopitelnì jsem si nìkolikrát dal opìt herák 
a nakonec jsem zaèal brát víc než døív. Už mi pøestávali staèit 
peníze, co jsem si vydìlal v práci a kšeftováním se skunkem a tak 
jsem zaèal jezdit èastìji na techno párty prodávat extáze a když už 
ani to nestaèilo pokrýt mùj neustále se zvyšující rozpoèet, zaèal 
jsem krást! Nejdøíve jsem vzal pár vìcí doma, pochopitelnì takové, 
které nebyli hned vidìt a prodal jsem je. Pak jsem se zaèal 
zbavovat svých vìcí, až mi v pokoji zbyl jen nábytek a tak jsem 
zaèal brát rodinné zlato a støíbro a obèas jsem si nepozorovanì 
pùjèil bankovní kartu matky a vybral pár tisíc. Když už nebylo 
opravdu co prodávat, tak jsem vzal opìt kartu a z úètu rodièùm 
vybral asi 60 000Kè a aby to hned nepoznali, sbalil jsem výpis, co 
pøišel poštou a nakonec ještì pøed provalením pravdy jsem sebral 
všechny Eura, co mìli rodièe na dovolenou!!! Celou akci jsem  
zakonèil krádeží matèiných zlatých prstýnkù, které nosila každý 
den! Vìdìl jsem, že se to provalí a i když rodièe mìli podezøení a 
nìkolikrát na mì uhodili, zda neberu drogy, vždy jsem to zapøel a 
nìjak se z toho vylhal!!! 

                                                  pokraèování na další stranì....

Tentokrát už nebylo cesty zpìt a já si to 
uvìdomoval, prostì jsem v sobì nenašel tu odvahu jít za rodièem  
a vše jim øíci a tak jsem jen èekal, kdy pøijde matka na ty prsteny a 
otec na vykradený úèet.  Reakce rodièù byla pochopitelná, vyhodili 
mì z domova a já jsem se zaèal živit na ulici, jak jinak než 
krádežemi v obchodech a obèas nìjakou levárnou na kamarády a 
známé!
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nìjak se z toho vylhal!!! 
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JAK TO CHODÍ V KOLÍNSKÉ AT AMBULANCI?   1.èást

      Pokud máte zájem o Subuxonový program, tak 
vám pøinášíme aspoò základní informace o poèátku 
léèby v Kolínské AT ambulanci.

 Proces zaèíná zmapováním zdravotní a sociální 
situace klienta. To znamená, že se spoleènì 
zjiš�uje, jak na tom jste zdravotnì, jestli máte práci, 
nìjaké ty dluhy a další pohledávky A jestli jsmte 
schopmi pravidelnì docházet.).

První fáze léèby je denní substituce.
Jako klient programu docházíte dennì pro 
Subuxon, který máte uložen v sejfu v ordinaci.
Pokud jste schopen dodržovat tuto podmínku, po 
domluvì s lékaøem pøestupujete do týdenní 
Substituce.

Podmínky: Máte u sebe doklady, máte sjednáno 
zdravotní pojištìní, jste schopen docházet v 
„použitelném stavu” pro Subuxon.
S èím mùžete poèítat: Vstupní vyšetøení lékaøem, 
denní kontakt s personálem ambulance, kompletní 
zdravotní vyšetøení (testy žloutenky, HIV, 
tìhotenství).
Kontroly:testy moèi na drogy - orientaènì
Sankce: když nedodržíte denní docházení, 
dojde k ukonèení programu s možností 
nastoupit  znovu za dva mìsíce.

Pøíštì si povíme nìco o dalším stupni a to Týdenní 
Substituce.                                             Autor: Roman
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situace klienta. To znamená, že se spoleènì 
zjiš�uje, jak na tom jste zdravotnì, jestli máte práci, 
nìjaké ty dluhy a další pohledávky A jestli jsmte 
schopmi pravidelnì docházet.).

První fáze léèby je denní substituce.
Jako klient programu docházíte dennì pro 
Subuxon, který máte uložen v sejfu v ordinaci.
Pokud jste schopen dodržovat tuto podmínku, po 
domluvì s lékaøem pøestupujete do týdenní 
Substituce.

Podmínky: Máte u sebe doklady, máte sjednáno 
zdravotní pojištìní, jste schopen docházet v 
„použitelném stavu” pro Subuxon.
S èím mùžete poèítat: Vstupní vyšetøení lékaøem, 
denní kontakt s personálem ambulance, kompletní 
zdravotní vyšetøení (testy žloutenky, HIV, 
tìhotenství).
Kontroly:testy moèi na drogy - orientaènì
Sankce: když nedodržíte denní docházení, 
dojde k ukonèení programu s možností 
nastoupit  znovu za dva mìsíce.

Pøíštì si povíme nìco o dalším stupni a to Týdenní 
Substituce.                                             Autor: Roman

 CHRO CHRO TABULKA

Tak jsme zjistili, že v poètu odhozených a 
nalezených støíkaèek v regionu Kolína Kutná Hora, 

jsou nìkteøí uživatelé drog opravdu „jednièky.”
Nejsme si však tolik jist, že by toto „prvenství” bylo 

nìèím, èím se mùžou chlubit. 
Dohromady jsme v rámci terénního programu 

posbírali „úctyhodných” 1595 kusù:-(

Tímto Vám pøipomínáme, že  se ty jehly opravdu 
dají vymìnit a ne je zahazovat.

pro Vaší Tvorbu!!! (malby, obrázky, písnì, 
básnì, písemné výlevy..)

MARIE CHUANA
(MARIHUANA)

JEDENKRÁT OCHUTNAL JSEM JEJÍ KVÌTY
RÁZEM ZAPOMNÌL JSEM NA CIGARETY

MILOVALI JSME SE V ŽÁRU
V HLAVÌ JAKO PO POŽÁRU

SNAD MÌL BYCH SI DÁT DALŠÍ ÈÁRU

AUTOR: JIØÍ PICHL alias CZEKO, czeko@email.cz
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