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

 Vyživovací povinnost aneb „Alimenty”
 Jaké máš povinnosti, pokud Ti uznaly povinnost  pøispívat na 
„výživu” dìtí? To jsou otázky, které se týkají samozøejmì 

nejen mužù, ale i žen, kterým byly napøíklad odebrány dìti z 
péèe a mají vùèi tøetí osobì tento závazek.

Jak se k tomu staví trestní  zákon?
§ 213

Zanedbání povinné výživy

(1) Kdo neplní, by� i z nedbalosti, svou zákonnou 
povinnost vyživovat nebo zaopatøovat jiného, bude 

potrestán odnìtím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo se úmyslnì vyhýbá plnìní své zákonné povinnosti 
vyživovat nebo zaopatøovat jiného, bude potrestán 

odnìtím svobody až na dvì léta.

(3) Odnìtím svobody na šest mìsícù až tøi léta bude 
pachatel potrestán, vydá-li èinem uvedeným v odstavci 

1 nebo 2 oprávnìnou osobu nebezpeèí nouze.

Vysvìtlení: Pokud budeš ignorovat povinnost platit „Alíky” 
na své ratolesti, tak ten kdo je pøíjemce tìchto penìz a 
jejich správce, mùže tvé chování oznámit na policii a podat 
trestní oznámení. V dnešní dobì je trend zvláštì tyto 
prohøešky nekompromisnì trestat!!!                       Autor: Roman

TÌŽKÝ ÈAS & PÌKNÝ ÈAS

Ano, je to èas, který 
nemùžeme zmìnit ke 
svému prospìchu. Èas je 
konstanta a v tom to 
právì vìzí. Nemùžeme ho 
mìnit podle vlastní 
potøeby, jak nás napadne. 
Vždy� žijeme v dobì, kdy 
se nedá s èasem pohnout 
ani o minutu, ale vždy 
musíme poèkat, až 
napoèítáme do 60ti 
sekund (myslím 
pøibližnì) a� jsou to 
sekundy zlé nebo dobré.
Ano, je to bohužel tak. Vše v životì si musíme prožít 
samy, ale je to zároveò i naše výhra! Pøece nechcete, 
aby Vám utekl jenom jediný blažený okamžik. 
Vždy� za ten Já osobnì bych vymìnil minutu hoøe, 
ale tyto jednoduché poèetní výkony si musí každý 
èlovìk provádìt sám dle svého nejlepšího vìdomí a 
svìdomí.
Je to pouze na Vás a jenom na Vás, jestli to bude 
TÌŽKÝ A NEBO PÌKNÝ ÈAS.   
Autor: Pražský Tom

Obecnì prospìšné práce, nebo chcete-li ÓPéPéèka
     
Zákon praví že: „Soud mùže uložit trest OPP v rozsahu 50 – 
400 hodin, odsuzuje-li pachatele za trestný èin, na který 
zákon stanovuje trest odnìtí svobody, jehož horní hranice 
nepøevyšuje pìt let.“ 
     OPP patøí mezi tzv. alternativní tresty. Ty mají výhodu, že 
pachatel zùstává na svobodì a místo pobytu ve vìznici, 
bìhem kterého  by mohl ještì více zvlèit, pracuje. Nejenom, 
že tím pøispívá ke své nápravì v duchu „práce šlechtí 
èlovìka“, ale navíc je také spoleènosti prospìšný. Trest OPP 
se nejèastìji odpracovává na místech jako jsou napø. 
technické služby, domovy dùchodcù, obecní úøady, školy, 
nemocnice, ale i káèka. Nejinak je tomu i v káèku v Kolínì. 
Ovšem horní hranice, která se dá pøi provozu K-centra 
spolehlivì odpracovat je 200 hodin. Takže pokud má nìkdo 
hodin více, mìl by si svùj trest zaèít odpykávat na jiném 
veøejnì prospìšném místì. Pøednost mají uživatelé OPL.
     Odsouzený má povinnost své hodiny odpracovat osobnì, 
bezplatnì, ve svém volném èase, bìhem 1 roku. Pokud to 
nestihne, pøemìòují se mu každé dvì neodpracované hodiny 
v 1 den vìzení. Jakmile je trest odpracován, na pachatele se 
hledí jakoby nebyl odsouzen -  to díky zahlazení odsouzení, 
o které se dá požádat. Na to, jak si odsouzený vede a jak se 
mu daøí plnit OPP, dohlíží PMS (probaèní a mediaèní 
služba). PMS vlastnì øeší všechny vìci kolem OPP. Když je 
nìkomu uložen tento trest, mìl by dotyèný vést øádný život a 
nedopouštìt se další trestné èinnosti. Jinak ho vìzení nemine.
                                                                       Autor: Martin
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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!!!

Si bezpeènì dávat?

KONTAKTNÍ CENTRUM Vám do budoucna 
pøipravilo malé pøekvapení. Jedenkrát v každém 
mìsíci chystají promítání filmu. A filmy to 
nebudou jen tak ledajaké. Pokud Vás tedy 
ovládá touha po vìdìní, mùžete navštívit 
dokumentární kino, kde se bude promítat vždy 
jeden film (z cyklu Jeden svìt, Èlovìk v tísni 
apod.). A kdy zaèínáme?...Ve  ètvrtek 
26.3.2009 ve 12:00. A kde?...no pøeci v 
kontaktní místnosti v Kutnohorské 17. Káèkaøi 
se na Vás tìší a doufají, že úèast bude hojná a 
filmy se budou líbit.  TERÉNNÍ PROGRAM se 
od dubna rozroste o dalšího pracovníka. Po 
Jitce, která opustila naše øady, se v terénu 
budete potkávat se sympatickou  teréòaèkou 
Stáòou a my vìøíme, že to pro všechny bude 
pøínosem:-) ....



4.7.

4.7.

V minulém èísle jsme vám na tomto místì napsali 
pøedali úvodní info o fungování AT ambulance v Kolínì. 
Nyní budeme pokraèovat, abyste mìli možnost udìlat 
si pøedstavu o tom, jaký možnosti spolupráce s AT-
èkem jsou.

Týdenní substituce (myšleno, že docházíš do AT-èka 
jednou týdnì)

Nabídka služeb pro tenhle typ fungování v AT-èku je: 
poskytování zdravotní a sociální stabilizace, úprava 
bytové, pracovní a rodinné situace, rodinné 
poradenství, individuální psychoterapie, sociální práce.

Po dohodì s doktorem docházíš do AT-èka jednou 
týdnì v dohodnutou hodinu, dostáváš od doktora 
recept na SUBOXON, podmínkou je, že s týdenní 
dávkou dokážeš zacházet tak, abys s ní do pøíští 
návštìvy v AT-èku vystaèil, snažíš se nìco dìlat se 
svojí sociální situací, tøeba øešit bydlení, snažíš se najít 
si práci (s tím ti mùže pomoct sociální pracovník, kterej 
je ti v AT-èku k dispozici každý pondìlí a pátek od 8.00 
do 10.00 hod. a povinnì docházíš jednou tejdnì na 
skupiny.
Aby ses mohl dohodnout s doktorem, že zaèneš chodit 
do AT-èka jednou tejdnì musíš mít uspìšnì zvládnutej 
I stupeò – denní program, chodit pravidelnì na skupiny 
a dodržovat dohodnutý termíny schùzek s doktorem, 
aktivnì øešíš svojí situaci (docházka na ÚP, snaha 
získat si bydlení…)              pokraèování na další stranì...

JAK TO CHODÍ V KOLÍNSKÉ AT AMBULANCI?  2.èást
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JAK TO CHODÍ V KOLÍNSKÉ AT AMBULANCI?  2.èást
Nicménì ty abs�áky si musí èlovìk vyžrat, aby mohl 

objektivnì zhodnotit, jestli se vyplatí bejt otrokem , hlavnì 
opiátù. Aby mohl objektivnì zhodnotit, co mu drogy 
pøinášejí a naopak berou a jestli se to vyplatí „bejt èi nebejt 
otrokem (opiátù) za každou cenu, pár poèáteèních opravdu 
velmi intenzivních pocitù štìstí, umìlì vyvolaných . Podle 
mì to za to nestojí, protože hlavnì opiáty z vás udìlají 
naprosto sobeckýho èlovìka, kterej nehledí napravo, 
nalevo a je mu jedno jestli odevzdá veškerý svý materiální 
vìci, ale hlavnì vztahy s kamarády „démonovi“ zvanému  
heroin. Za pouhých pár okamžikù štìstí, falešného štìstí.  
Zkrátka èlovìk odevzdá bez otálení vše, na èem mu v 
životì záleželo! No, nechci nikoho „násilným“ zpùsobem 
pøesvìdèovat jestli je to dobrý, nebo špatný, to je na 
uvážení každého jedince.
Všem Vám za vše moc dìkuju. Mám Vás rád.
Dejvák

LITERÁRNÌ-VÝTVARNÁ SOUTÌŽ „NORMÁLNÍ ŽIVOT“
 V minulém èísle jsme Vás informovalo o akci, která se nazývá 
„Normální život“, jenž poøádalo sdružení Podané ruce. Vy jste, naši 
milí klienti, mìli možnost se umìlecky vybít 20. února od 11 hodin 
na kontaktce. 
     A jak že to vlastnì celé dopadlo? Úèast na této akci byla 
víceménì podprùmìrná, jelikož dorazil pouze jeden jediný èlovìk, 
avšak dílo které se mu podaøilo vytvoøit bylo velmi zdaøilé. 
Konkrétnì se jednalo o koláž. 
      My jsme tuto myšlenku vrženou na papír odeslali na adresu 
Podaných rukou a o zbytek už se postará odborná porota, která bude 
hodnotit, kritizovat a odmìòovat. My našemu odvážnému autorovi 
držíme palce a velice dìkujeme za úèast. 
      Vy ostatní, kdož jste z jakéhokoli dùvodu nemohli nebo nestihli 
pøijít, nezoufejte. Pøíští rok budete mít zajisté možnost své umìlecké 
sklony pøedvést znovu.                                                Autor: Martin
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pokraèování AT Ambulance...

Doktor si mùže individuálnì namátkovì udìlat u tebe 
toxikologické testy, kdyby se ne náhodou ukázalo, že 
sis dal k SUBOXONU ještì nìjakou jinou mòamku, 
budou ti testy dìlat za tejden znova a kdyby to nevyšlo 
a ne náhodou by se tam nìco vynoøilo, budeš vrácen 
zpìt do denního programu.
Sankce za porušení pravidel:
1. pøi nedodržení docházky na skupinu (minimálnì 
musíš dojít na tøi skupiny v mìsíci) - ZPÌT DO 
DENNÍHO PROGRAMU NA MÌSÍC
2. pøi zneužití receptu – UKONÈENÍ PROGRAMU S 
MOŽNOSTÍ ZAÈÍT ZNOVU OD ZAÈÁTKU ZA 3 
MÌSÍCE
3. pøi nedodržení podmínek chování v budovì polikliniky 
– UKONÈENÍ PROGRAMU NA DOBU 3 MÌSÍCÙ
4. pøi  projevu agrese vùèi personálu nebo jiným 
klientùm v AT-èku nebo na skupinì – UKONÈENÍ 
PROGRAMU BEZ MOŽNOSTI ZAÈÍT ZNOVU.
Autor: Karolína (TP)
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POETICKÉ OKÉNKO: Tak tato rubrika je takový 
pokus, kterým bychom Vám rádi sdìlovali rùzné pohledy na 
život a jeho rùzné souèásti. Jako první otiskujeme dopis 
jednoho klienta, který se snaží skonèit se svou závislostí. 
Možná pro Vás bude inspirací. Dopis není žádným zpùsobem 
upraven!

Ahojda Marketo,
Jak jistì víš, už jsem na detoxu v Kosmonosích a 

urèitì víš, že to prostì bylo nevyhnutelný øešení mýho 
„posluhování“ opiátùm.                       pokraèování                

                         

Díky, prosím vyøiï doktorce Jinochové, které se 
podaøilo pøesvìdèit celej terapeutickej tým v Magdalénì, 
že jsem dostateènì motivovanej a moje léèba bude mít 
cenu, že jí nezklamu a nepodreju její autoritu a budu se s 
tím svinstvem rvát jako buldok. Takže Magdaléna mi dala 
zelenou a 16.3. 2009 nastupuju do „boje“ se závislostí. Už 
teï tak nìjak sám na sobì makám a snažím se pomáhat 
a ukazovat cestu i druhým, což ve mnì vyvolává ty 
pøíjemnìjší pocity a tohle je i další téma do Magdalény 
(mimo dalších témat, na kterých chci makat – vztahy s 
matkou, otcem, pøítelkyní, sebeúcta k sobì a spousta 
jiných). Chystám se udìlat tenhle týden i pár edukací na 
rùzné téma (opiáty a závislosti, vìzení a pár zajímavostí z 
nìj a taky závislosti na braunu a následnì peklo na zemi). 
No, chci tìm lidem dát objektivní pohled na tyto vìci. 
Takže mùžeš (a to bych byl rád) doktorce Jinochové dát 
pøeèíst tenhle dopis (to bude asi nejlepší), aby vìdìla, že 
se tady neflákám i pøesto, že mi v posledních dnech 
abs�ák kulminuje, protože to jsou pøesnì 4 dny, co mi 
vysadili úplnì Suboxone a Neurol. Jo, taky jsem mìl 
autonehodu. Boural jsem ve 170 km/ h, takže jsem (díky 
bohu – zbrzdilo mì to) ohobloval bokem 3 stromy a do 4. 
stromu jsem narazil. Takže pøi mnì stáli všichni svatý a nic 
se mnì a nikomu nestalo! Hustý, ne?! : ) 

No jinak jsou ty abs�áky docela nároèný, zvláš� 
hustý jsou ty návaly emocí, jak jsem je celou dobu zabíjel 
a tlumil opiátama a perníkem, tak teï se vyplavujou 100x 
víc, než na drogách, takže mì rozbreèí i reklama v televizi 
: )  natož tøeba takovej film „Amélie z Montmartru“, což mì 
totálnì dostalo! Nicménì ty emoce jsou fakt pøíjemný a 
pøicházím tomu na chu�, protože když „cítím“ , tak mám 
koneènì pocit, že žiju!                          pokraèování
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že jsem dostateènì motivovanej a moje léèba bude mít 
cenu, že jí nezklamu a nepodreju její autoritu a budu se s 
tím svinstvem rvát jako buldok. Takže Magdaléna mi dala 
zelenou a 16.3. 2009 nastupuju do „boje“ se závislostí. Už 
teï tak nìjak sám na sobì makám a snažím se pomáhat 
a ukazovat cestu i druhým, což ve mnì vyvolává ty 
pøíjemnìjší pocity a tohle je i další téma do Magdalény 
(mimo dalších témat, na kterých chci makat – vztahy s 
matkou, otcem, pøítelkyní, sebeúcta k sobì a spousta 
jiných). Chystám se udìlat tenhle týden i pár edukací na 
rùzné téma (opiáty a závislosti, vìzení a pár zajímavostí z 
nìj a taky závislosti na braunu a následnì peklo na zemi). 
No, chci tìm lidem dát objektivní pohled na tyto vìci. 
Takže mùžeš (a to bych byl rád) doktorce Jinochové dát 
pøeèíst tenhle dopis (to bude asi nejlepší), aby vìdìla, že 
se tady neflákám i pøesto, že mi v posledních dnech 
abs�ák kulminuje, protože to jsou pøesnì 4 dny, co mi 
vysadili úplnì Suboxone a Neurol. Jo, taky jsem mìl 
autonehodu. Boural jsem ve 170 km/ h, takže jsem (díky 
bohu – zbrzdilo mì to) ohobloval bokem 3 stromy a do 4. 
stromu jsem narazil. Takže pøi mnì stáli všichni svatý a nic 
se mì a nikomu nestalo! Hustý, ne?! : ) 

No jinak jsou ty abs�áky docela nároèný, zvláš� 
hustý jsou ty návaly emocí, jak jsem je celou dobu zabíjel 
a tlumil opiátama a perníkem, tak teï se vyplavujou 100x 
víc, než na drogách, takže mì rozbreèí i reklama v televizi 
: )  natož tøeba takovej film „Amélie z Montmartru“, což mì 
totálnì dostalo! Nicménì ty emoce jsou fakt pøíjemný a 
pøicházím tomu na chu�, protože když „cítím“ , tak mám 
koneènì pocit, že žiju!                          pokraèování
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