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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty TP&KC Os-Prostor.
leden2010/únor2010
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Jaundice

Novì jsou pevnì dané limity, co se týká držení 
omamnì psychotropních látek. Jakékoliv držení 
drog je nezákonné!! To stále platí!!!  Množství, 
která uvádí tabulka jsou pro potøebu soudu, který je 
povinen brát zøetel na tyto údaje. Množství menší 
než je v tabulce je považováno za pøestupek - za 
ten mùžeš dostat až 15tisíc pokutu v pøestupkovém 
øízení, pokud je to tvùj první nezákonný poèin.. 
Pokud ne, sèítá se to a pøichází podmínìné èi 
nepodmínìné tresty, podle daných §§§. Jestli je to 
množství vìtší než malé, jedná se o trestný èin a 
tam vá s èekají mnohem vyšší pokuty a dále 
ne/podmínìné tresty. Vše se øídí novými drogovými 
paragrafy (§283-§287).   Více informací získáš od 
pracovníkù káèka nebo terénu..
        Droga Množství vìtší než malé

heroin více než 1,5 g

pervitin více než 2 g

extáze více než 4 tablety

marihuana více než 15 gramù sušiny

hašiš více než 5 gramù
lysohlávky více než 40 hub
kokain více než 1 g

  ...DRŽÍŠ U SEBE, DRŽÍM U SEBE, DRŽÍME U SEBE…

Gelbsucht

Prostor pro VAŠÍ tvorbu, nyní zeje prázdnotou - nic jsme 
do Vás nedostali, tak sem dáváme úplnì jinou (tv)orbu.

...JAK MEDVÍDKOVI PÚ RUPLO V BEDNÌ...
Ve Stoakrovém lese byl docela klid. Pod rozložitým dubem žil medvídek Pú. 
Zevnitø Púovy chaloupky vycházelo pravidelné bum... bum... bum!, až 
hrníèky s medem na polièce poskakovaly. Oknem prošly paprsky veèerního 
sluníèka a osvìtlily Púa, který ještì jednou zvedl sekyrku a nechal ji 
dopadnout na rozmašírované ostatky drozda Kryštùfka. "Proè... se... nechce... 
vejít..." funìl si Pù pod vousy, a sekyrka znovu dopadla. Vedle hromádky 
hlíny byla jáma, kterou Pú pøikryl svým oblíbeným kobereèkem. Drozd 
Kryštùfek, tento sobecký spratek, se nechtìl vejít do jámy, kterou Pú 
vykopal, a tak namísto toho, aby ji zvìtšil, medvídek se rozhodl, že odsekne 
Kryštùfkovi nožièky. "Tak to bude daleko lepší," pomyslel si Pú, a zaèal si 
pobrukovat písnièku. Pøe�al poslední šlachu, nacpal zbytek tìlíèka do jámy a 
pøikryl to všechno kobereèkem. "Poøád moc porouèel," pomyslel si Pú, 
"poøád moc porouèel, bral mì za tlapku a øíkal 'Pojï, Pú, zažijeme nìjaké 
dobrodružství' nebo 'Pú, ty jsi hlupáèek!' tím svým afektovanì milouèkým 
hláskem zkaženého spratka, a ty jeho nemožné kalhotky - kretén!" Pú èekal 
celé odpoledne, až drozd Kryštùfek pùjde kolem, a pobrukoval si neslyšnou 
písnièku, zatímco tupì zíral do ohnì a laskal dubové topùrko sekyrky. Když 
se drozd Kryštùfek koneènì objevil, vykvikuje svým hranì dìtským hlasem 
"Hej Pú! Otevøi!", Pú ho pustil dál jako obvykle, mluvil o poèasí, a pak šel ke 
kredenci a vytáhl sekyrku. Zatímco drozd Kryštùfek sedìl a mlel dál o tom, 
jaký je Pú hloupý medvídek a jak malý má mozeèek (což Púovi nekoneènì 
ubližovalo), Pú zvedl sekyrku vysoko na hlavu a spustil ji s uspokojivým 
zadunìním na Kryštùfkovu lebku, rozpoltiv ji doslova ve dví, jen nìkolik 
svalových vláken udrželo oba kusy pohromadì, a zmrazil Kryštùfkovy oèi 
vyvalené dìsem, že Pú, zlatíèko Pú, dokázal udìlat takovou vìc! Pú se trochu 
zachichotal a utøel si slinu roztøesenou packou. Pak Pú klidnì a jakoby nic 
utøel krev, opláchl sekyrku a zaèal kopat jámu.      Prasátko se divilo, proè je 
Pú to ráno nezavolal na èaj a sušenky, a tak se rozhodlo Púa navštívit. Chvíli 
obdivovalo veèení sluníèko, krvavì rudé, a poslouhalo, jak ptáèci zpívají. Pú 
se díval, jak šlo blíž a blíž, a zapnul vrtaèku do zásuvky.      Prasátko si 
nestaèilo uvìdomit, co se stalo - vrták mu prošel lebkou, vytvoøiv nádhernou 
fontánu krve pøes celý Púùv kožíšek. Vetøel si krev do nìj, po celém tìle, a 
lízal, lízal, poøád lízal. Pak vtáhl prasátko dovnitø a dal je do kredence. 
Støíkaèka ležela na pultíku, a Pú ji vzal, tlapky se mu tøásly a potily, a naplnil 
ji roztokem toho legraèního bílého prášku, kterého se mu dostalo od zvláštnì 
vygumovaného Zajíèka…                 POKRAÈOVÁNÍ PØÍŠTÌ...

Další novinka z trestního zákonu:
§ 152 Šíøení nakažlivé lidské nemoci
§ 153 Šíøení nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
§ 155 Ohrožení pohlavní nemocí

Nakažlivou lidskou chorobou se rozumí napø.: 
tuberkulóza, salmonela, AIDS a nosièství viru HIV, 
syfilis, kapavka a všechny další pohlavní choroby, 
vzteklina, virové hepatitidy - zejména žloutenka typu 
B a C!  K šíøení choroby vám mohou pøišít  i pokus o 
ublížení na zdraví (§146), kde je horní sazba  10ti let! A 
co je vìdomé šíøení? To je, kdy o své nemoci víte, protože 
vám o ní lékaø øekl a pøesto se chováte rizikovì 
(praktikujete nechránìný sex - bez kondomu, pùjèujete 
jehly apod).                                               autor: Roman
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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: 12:00 - 17:00

T   e  l . :   7  7  7    8  4  7    0  7  1  ,   321 715 004      

Sudoku pro mozkové 

aktivisty!!!

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

Autor: Dan Èern?

Ahoj ve spolek:-)
Je tu nový rok a s tím i první „žluté” èíslo Prostorosu. Žluté, 
protože je vìtšinovì tématicky vìnováno žloutenkám. Proè 
žloutenkám? Protože vìøíme, že se mezi Vámi najdou lidé, 
kterým aspoò trochu záleží na tom, jak jejich tìlo 
(ne)funguje. Tím, že si zajdete na testy  žloutenky (B,C) a 
zjistíte, jak na tom jste, mùžete také podle toho zaøídit Vaše 
další smìøování. Za pár let si tøeba oddychnete a øeknete 
si: „ještì že mám tu žloutenku vyléèenou” Nebo tøeba:  „tak 
to jsem prosral, mám cirhózu jater a prý mi moc let života 
nezbývá..” MÁTE NA VÝBÌR!!!           Roman

10.

K-CENTRUM K-CENTRUM

Kontaktní centrum:   Nová otevírací doba: 
Pondìlí - Pátek, 9-18 hodin, kontaktní místnost 
od 12ti do 17ti hodin.  Promítání probìhne 
28.ledna od 10ti hodin a promítat se bude: 
dokument: DVA NA CESTÌ. Je to pøíbìh 
narkomana, jeho cesty po vìzení, jeho chuti 
zmìnit svùj život po návratu na svobodu.. 
Terénní program: novinou v terénu je Box.:-)
Více informací na stranì èíslo 4....



NOVINKA

!!!!!BOX V PEÈKÁCH!!!!!
Tímto vás nehodláme zvát na sportovní klání, které by 
také mohlo v tomto milém mìsteèku probíhat.. Podaøilo 
se nám ve spolupráci s MÚ Peèky nainstalovat první ze 
dvou boxù na použité jehly. Kde se box nachází???
Je naistalován na domì služeb na stranì ze dvora. 
Kde je dùm služeb??

JEŠTÌ PRO UPØESNÌNÍ:
V domì služeb se nachází pro-
dejna textilu, z boku je prodejna
jízdních kol a na dalším rohu u 
køižovatky je prodejna obuvi...

NÁDRAŽÍ

DÙM

SLUŽEB

ZDE JE BOX

SMÌR

NÁMÌSTÍ

HÁZEJTE POUŽITÉ JEHLY 
DO BOXU!!! NE PO ULICI...

SAMOZØEJMÌ JE TAKÉ MÙŽETE VYMÌNIT V TERÉNU, 
NEBO V KÁÈKU :-) 

!TO JE ON!

!ON JE TO!
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!ON JE TO!
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4.7.

JÁTRA CO JE TO  ZA ORGÁN??? NENÍ TO 
POLICEJNÍ ORGÁN!!! :-)

Chemièka našeho tìla: Játra se nacházejí v bøišní dutinì v pravém 
podbránièním prostoru. Jsou hlavním orgánem látkové pøemìny 
organismu, dochází zde k úpravì vìtšiny živin pøijatých potravou, 
tvoøí se zde bílkoviny, ukládají zásobní cukry, pøemìòuje cholesterol, 
v pøípadì nedostatku živin se zde upravují tuky na energeticky 
bohaté látky, dochází zde k ukládání nìkterých vitamínù. Velmi 
významnou funkcí jater je jejich detoxikaèní schopnost, pøi které 
játra pøemìòují pro organismus jedovaté látky na látky nejedovaté a 
vyluèují z tìla zplodiny látkové výmìny. Dále se podílejí na tvorbì 
nìkterých srážlivých krevních faktorù, tvoøí žluè a mají mnohé další 
speciální funkce. To, co játra spolehlivì nièí, je nadmíra toxinù v 
nich.. Které se tam nejèastìji dostanou nezøízeným braním drog - 
Alkohol, pervitin, heroin, halucinogeny, subutex apod.!!!!
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.....ŽLOUTENKY...PO KTERÝCH SE 
(vìtšinou)NEŽLOUTNE...

...Ne každou žloutenku poznáš, že ji v tìle máš...
    Nìco málo o žloutence B a C, neb opakování nikomu 
neuškodí a možná nìkteré informace uslyšíte poprvé.. 

Co je žloutenka: virový zánìt jater
Hepatitida - žloutenka B
 Nejèastìjší cestou pøenosu žloutenku typu B je pøenos infikovanými 
tìlesnými tekutinami (krev, sperma, poševní sekret, sliny). Podmínkou 
pøenosu žloutenky typu B je prùnik viru z infikované tìlesné tekutiny 
nakaženého èlovìka do krve  pøíjemce. Virus tohoto typu žloutenky je 
velmi infekèní, k nákaze staèí drobná ranka èi odìrka. Známy jsou 
pøenosy žloutenky typu B zubním kartáèkem, holícím strojkem, pøi 
piercingu, tetování, nitrožilní aplikaci drog – sdílením injekèních 
støíkaèek, poranìní o injekèní jehly, pøenos z nakažené matky na plod  
atd. Nejèastìjším zpùsobem pøenosu žloutenky typu B se v poslední 
dobì stal pohlavní styk. 

Inkubaèní doba žloutenky typu B je  1 až 6 mìsícù. Po jejím uplynutí má 
mnoho lidí pouze mírné, chøipce podobné pøíznaky, nebo onemocnìní 
probìhne zcela bez pøíznakù. Nìkteøí nemocní žloutenkou typu B se 
nikdy zcela neuzdraví, virus v jejich tìla pøežívá dál a nemoc trvá v tzv. 
chronické formì. 

Lidé s chronickou formou žloutenky typu B mají také vyšší riziko 
vzniku jaterní cirhózy a rakoviny jater. 

Oèkování je nejúèinnìjší ochranou proti žloutence typu B.  

Pøíznaky žloutenky typu B:

?pøíznaky podobné chøipce 

?slabost

?únava a nevolnost 

?žluté zbarvení kùže a oèního bìlma (není podmínkou)

?tmavá moè                              na další stranì „ŽLUTÉ” pokraèování.....
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Hepatitida - žloutenka C
Hepatitida C je pøenosná pøedevším krví. Žloutenka typu C mùže pøejít 
u nemocného do chronického stavu, neléèená žloutenka typu C, pak 
obvykle konèí jaterní cirhózou, èi rakovinou jater. 

Žloutenka typu C mùže dlouho probíhat skrytì s velmi nespecifickými 
pøíznaky - únava, pøechodná ztráta chuti k jídlu, svìdìní kùže, pocit 
napìtí v pravém podžebøí èi trávicí obtíže. Žlutavé zabarvení kùže se 
u žloutenky typu C èi B nemusí vùbec objevit! Virovou žloutenku 
typu C lze v akutním stadiu rozpoznat jen zøídkakdy. Úspìšnost léèby 
žloutenky typu C se pak hodnotí dle trvalého zmizení viru žloutenky z 
krve.                Inkubaèní doba žloutenky typu C je  1 až 3 mìsíce.

Riziko pøenosu infekce žloutenky typu C je pøedevším: sdílením 
použitých støíkaèek a nádobíèka. Také se v okruhu lékaøu mluví více 
ménì o „Céèku” jako o „fe�ácké žloutence”. Možný je i pøenos 
žloutenky typu C sexuálním stykem. Nakazit žloutenkou typu C se však 
lze i spoleèným užíváním zubních kartáèkù, holicích strojkù a 
podobných pøedmìtù.

Proti žloutence C nelze oèkovat.

Léèba žloutenky typu C je v dnešní dobì možná, a to pomocí 
interferonu a ribavirinu. Obnáší jednou týdnì injekci pod kùži a dvakrát 
dennì požití lékù po dobu pùl až jednoho roku. Léèba je hrazená 
zdravotní pojiš�ovnou. I zde platí èím døíve, tím lépe.                                    

Pøíznaky žloutenky typu C:

?únava 

?pøechodná ztráta chuti k jídlu

?svìdìní kùže 

?trávicí obtíže 

?pocit napìtí v pravém podžebøí

Pokud se necháš testovat a žloutenku zjistíš, máš možnost se 
vyléèit a žít mnohem déle, než když ji budeš mít, nebudeš o tom 

vìdìt. Tím se možnost žít delší život výraznì zmenšuje!!!!
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zdravotní pojiš�ovnou. I zde platí èím døíve, tím lépe.                                    

Pøíznaky žloutenky typu C:

?únava 

?pøechodná ztráta chuti k jídlu

?svìdìní kùže 

?trávicí obtíže 

?pocit napìtí v pravém podžebøí

Pokud se necháš testovat a žloutenku zjistíš, máš možnost se 
vyléèit a žít mnohem déle, než když ji budeš mít, nebudeš o tom 

vìdìt. Tím se možnost žít delší život výraznì zmenšuje!!!!
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