
již ponìkolikáté pøipomínáme, že pokud 
máte zájem, je zde možnost otisknout 

vaše myšlenky, obrázky, povídky... 
v podstatì cokoli co má hlavu patu a 

nemùže poškodit nìkoho jiného 
jakýmkoli zpùsobem. 

ptejte se ! za to nic nedáte.. a za to že 
vaše dílo otiskneme taky ne. :D 

2.9.

Pohlavní nemoci aneb co není, mùže být
Myslíte si, že Vy se rozhodnì nìèeho takového nemusíte bát? 
Smìjete se s kamarády nad pìknými obrázky z letáku „Ach 
jo..!“ se slovy „no fuj“ ?. Pøesto i Vás by mohl zajímat tento 
èlánek, ve kterém bychom Vás chtìli upozornit na ménì 
pøíjemné aspekty spojené s nechránìným pohlavním stykem. 
A propos i pìkné jablíèko mùže být vevnitø zkažené, chci tím 
øíct, že pokud Váš sexuální partner/ka vypadá tøeba jako 
vystøižený/á ze seriálu Pobøežní hlídka, nemusí to ještì 
znamenat, že jeho/její sliznice nejsou pøíbytkem pro nìjaké 
virové èi bakteriální návštìvníky. Rozhodnì bych Vám nìco 
takového nepøála, ale s èím se mùžete setkat? 
Klasické pohlavní choroby - Pøíjice (syfilis),Kapavka 
(gonorrhoea), Mìkký vøed Tzv. ètvrtá pohlavní nemoc 
(lymphogranuloma venereum)
Ostatní sexuálnì pøenosné choroby -
Zánìty moèové trubice nezpùsobené pùvodcem kapavky 
(hlavnì tzv. chlamydiové infekce) Kvasinkové zánìty
Virové onemocnìní (cytomegalovirus, herpes virus, viry 
žloutenky B a C), Kondylomata (bradaviènaté výrùstky na 
genitáliích zpùsobené virem) HIV/ AIDS
Pozor  nìkteré z tìchto nemocí mohou probíhat zcela 
bezpøíznakovì !!!!!!!!!!!!
Je tedy možné, že mùžete být nakaženi, aniž byste si toho 
všimli a dále infikovat další a další. Nemáš-li jistotu, používej 
kondom! Podrobnìjší informace o pøíznacích naleznete v 
letáèku „ Ach jo..!“ na Káèku èi u Teréòákù. Vìtšina z 
pohlavních nemocí se dá v dnešní dobì snadno léèit (kromì 
HIV), pokud se odhalí v raném stadiu. Máte-l i  nìjaké 
pochybnosti èi podezøení na nìkteré z výše uvedených 
onemocnìní, neèekejte a vyhledejte lékaøe ( gynekologa, 
urologa nebo kožaøe).

Dáváte si BACHA?

ZDE MÙŽE BÝT 

VAŠE 

MYŠLENKA

INFORMACE : : : : : : !

 vydání 02/08

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty Os-Prostor.

VOLNÝ PROSTOR:

SLON
A kolikpak má slon nohou ? Ètyøi, pìt, 

nebo snad žádnou? 
Ne všechno o èem si myslíme, 

že je takové jak se
nám jeví, musí i tak ve skuteènosti 

být. 
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KONEC TÝPKA 
Na vìdomost se dává, že jsme ukonèili akci zvanou - 
Pøiveï týpka. Znamená to tedy, že když nìkoho kdo 
bere k nám pøivedete, tak sice budeme mít radost, ale 
již za to nic nedostanete ... 

Absces + flegmóna = :(

Odbornì Absces je ohranièené hnisání. Do tkánì vnikne 
infekce a vytvoøí tak dutinu, která se vyplní hnisem. 

Velikost abscesu mùže být i hodnì velká až nìkolik 
centimetrù. Absces vzniká vìtšinou po hlubším 
poranìní na konèetinách. Vytvoøí tvrdou bulku, která 
mùže pùsobit znaèné bolesti. Absces se mùže vstøebat, 
vìtšinou však praskne a hnis se vyvalí ven z tìla. V 

Spousta lidí si v životì øíká : taková strašná vìc! 
Ta se MÌ ale netýká, já to mám jinak. Potom se 
však èlovìk setká se situací kdy musí uznat, že se 
ho to èi ono týká také. Nuže ètìte a vìøte - týká se 
to i vás.

aktuality

øíct, že to byl brouk... brouèek... prostì takový malý 
nohatý nìco. Normálnì bych se nijak nevzrušoval, 
krok dokonèil (s vìdomím faktu, že na podrážce 
nemám vzorek a broukova šance na pøežití se tak 
rovná nule), bez výèitek svìdomí tu havìt rozmáznul 
po asfaltu a pokraèoval v cestì.
Asi za to mohly erupce na slunci nebo pøíznivá (pro 
beatlesáka) konstelace hvìzd, ale já se rozhodl to 
nezašlápnout. Na poslední chvilku jsem nohou uhnul 
a hodil elegantního lachtana na škváru. Chlápek, co 
šel naproti mì se mohl poèùrat smíchy. Teda ne že 
bych se mu divil. A to ještì ani nevìdìl, proè se to 
stalo. To by ho to asi roztrhlo.
Já ty dva metry za broukem posbíral sebe a všechno, 
co mi za letu vypadalo z kapes, vrátil sluchátka do uší 
a jal se pokraèovat v cestì.
Víš brouku, já vlastnì nevím, proè mì to napadlo a už 
vùbec nechápu, proè jsem kvùli tomu udìlal takovou 
hovadinu. Jsem asi o milion pøíèek výš v 
potravinovém øetìzci a ty na rozdíl ode mì žiješ v 
divoèinì. Spíš døív, než pozdìji tì nìco zašlápnì 
nebo sežere. (mì sežere mamina za ty zašvihaný 
rifle)
Tøeba tì zašlápnul už ten vysmátej dìlník, co mì 
sbíral ze škarpy... Nevím... A abych pravdu øekl, je mi 
to celkem jedno.Stejnì tì neco zabije.

Ale nebudu to já... =)

Poznámka - ukradeno na internetu :) ... 

3.

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 Kolín
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  

Tel.: 777 650 030

Výjezdové doby Terénnío Programu:

ZAÈÁTEK PEÈIVA NA K-CENTRU
Na vìdomí také vemte, že je novì k mání na našem 
K-centru peèivo, které dostáváme z jedné Kolínské 
pekárny. Jelikož peèivo je nám poskytováno 
zdarma, máte ho zadáèo i Vy! Což je dost dobrá 
cena na vèerejší rohlíky ne?

 AT ANO ANO V KOLÍNÌ BUDE AT 

Jelikož je to vìc nová, poøádnì se ještì neví jak a co 
bude vypadat, fungovat a nefungovat, tak tuto 
informaci berte jako pøedbìžnou. 
Spíše chceme aby jste vìdìli, že do budoucna zde 
bude místo kde si budete moci užít stejného nebo 
podobného servisu, jako je napøíklad k dispozici v 
Praze. Podrobnìjší informace budou nebojte ...

No a abychom nevynechali to nejdùležitìjší, tak 
vìzte, že na kc si koupili novou praèku ...



Vykraèuju si takhle v odpoledním slunci zapadlou 
ulicí. Sám sebou si jistý Homo Sapiens. V uších 
sluchátka a jako vždycky na cestì od nikud nikam 
poslouchám muziku, nevnímám a rozjímám nad 
nesmrtelností brouka. A dnes doslova.

Napadlo vás nìkdy, kolik broukù, žížal, mravencù a 
podobných hmyzákù bìhem jedné procházky 
zašlápnete? Vlastnì kolik životù stojí jedna lidská 
promenáda? No prostì úvaha o nièem.
A v tom najednou... Asi mi ruplo v bednì èi co, ale v 
polovinì kroku si všimnu na zemi brouka pøesnì v 
místì, kam sebevìdomì míøí moje bota. Nedá se ani 

horším pøípadì praskne dutina dovnitø tìla a mùže tak 
nastartovat flegmónu (neohranièené hnisání) nebo 
otravu krve. Absces je velmi èastou nemocí mezi 
narkomany užívajícími drogy nitrožilnì a bez dostateèné 
hygieny.
Mùže Vás potkat i nìco horšího … tøeba flegmóna
Flegmóna je neohranièené hnisání, které vzniká 
prasknutím abscesu. Bìhem nìkolika hodin se mùže 
rozšíøit do celé konèetiny. Konèetina oteèe, zrudne a 
bývá znatelnì teplejší než zbylé konèetiny. Velmi èasto 
se objeví horeèka. Flegmóna vyžaduje léèbu antibiotiky 
a pomìrnì èasto i chirurgické ošetøení. V pøípadì, že 
nepùjdete k doktorovi nebo pøijdete pozdì, mùžete  
o nohu nebo ruku  pøijít.

Co proti tomu mùžete dìlat?
Spoustu vìcí, hlavnì dodržovat zásady bezpeèného 
braní. :)

Napøíklad: 
používejte alkoholový tampon JEN pøed vpichem, 
pøetøete místo jen jedním smìrem
poèkejte až alkohol uschne
po tom, co si dáte, použijte suchý tampon, místo silnì 
zmáèknìte
používejte ostré jehly a jenom jednou
støídejte místa vpichu, aby se rána mohla zahojit
vpich veïte šikmo k žíle ne kolmo
když rozdìláváte drogu, pamatujte na to, aby tam bylo 
co nejménì pevných èástí
Poslední doporuèení: mìjte rádi své žíly!!!!!!!!!!
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Jsou jen dvì možnosti co se týká "obèanky" 1. buï 
jí máte, 2. nemáte jí z jakéhokoli dùvodu. Podíváme 
se tedy jak se vypoøádat s tou horší možností ;-) ...

6.

- 100 Kè na zaplacení poplatku

Nový obèanský prùkaz ti musí být vydán ve 
lhùtì 30 dnù od pøedložení všech dokladù 

potøebných pro jeho vydání.

Bacha na pokuty!

Pokuta do výše 10 000 Kè 
ti mùže být uložena pokud 
se dopustíš pøestupku 
tím, že - porušíš 
povinnost chránit 
obèanský prùkaz pøed 
ztrátou, odcizením, 
poškozením, znièením 
nebo zneužitím - 
nepožádáš o vydání 
nového obèanského 
prùkazu v pøípadech 
stanovených zákonem - 
ani po opakované výzvì 
nepøevezmeš osobnì 
obèanský prùkaz - neprodlenì neohlásíš 
poškození, znièení, ztrátu, odcizení nebo zneužití 
obèanského prùkazu - porušíš zákaz provádìt 
zápisy, zmìny nebo opravy v obèanském prùkazu, 
v potvrzení o obèanském prùkazu, v potvrzení o 
zmìnì místa trvalého pobytu nebo potvrzení o 
zmìnì údajù zapisovaných do obèanského 

Obèanský Prùkaz Obèanský Prùkaz 

Nemáš obèanku?
Pokud ti obèanský prùkaz nìkdo ukradl, poškodil, 
znièil, nebo si ho nìkde vytrousil, je tvou 
povinností to nahlásit a do 15 pracovních dnù 
zažádat o vydání nového prùkazu. Pokud ti 
skonèila platnost OP máš také 15 pracovních dnù, 
abys požádal o vydání nového prùkazu.

Kam s tím?
Žádost se podává u pøíslušného obecního úøadu 
obce s rozšíøenou pùsobností, v Praze jsou to 
úøady mìstských èástí.

Co potøebuješ?

- 1x foto
- rodný list 
- potvrzení o obèanském prùkazu (vydají ti ho pøi
  nahlášení ztráty, nebo zcizení)
- doklad o rodném èísle - pokud není na jiném
  pøedkládaném dokladu
- pøi ukonèení platnosti OP dosavadní platný OP
  nebo rodný nebo køestní list a doklad o rodném 

èísle - není-li uvedeno v pøedkládaném dokladu
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