
BOXY NA VAŠE POUŽITÉ NÁČINÍ! KDE DETE) 02/13 
PEČKY -dům služeb, ze zadu za 
prodejnou a opravnou kol. Je to 
druhý dům po pravé straně, když 
jdete z vlakového nádraží. Dům 

hned za vodojemem... Viz. obr.1 nař. 

   

  

   
    

        

   

    

   IDS... RAJCI? 
Kolín - 

na budově Kontaktního 
centra, Kutnohorská 17. 
Hned vedle vchodu do 
káčka. Pár metrů od 

automatu. Viz. obr.2 

  

Pečky - 
box je umístěn na 
domě za Pečeckou 
lékárnou. Když stojíte 
před lékárnou, najdete 
box z boku po prové 
straně. viz. obr.3 

  

  

"WOOVÁNÉ W EÍZNUJ A NA č INU NR UJTIY 
UJEME: přítomnost protilátek některých 

nemocí v těle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, Hiv, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky přítomny 
může to zname- - 
nat, že v těle P 
nemoc je, 
nebo byla 
v minulosti. 

Každopádně tuto službu si mů- 
žete domluvit I v torénulit! a 

Také po osobní 
domluvě v kontaktním 

centru. Hlavně pro 
ty, kteří mají obtíž, 

dějít s námi na testy 
Ze žilní krve Jo 

    

  

    

     

  

    

   
  

Endoskopického centra. 
Do nemocnice chodíme každou 
středu. když přijdete v pravé 
poledne. Na obrázku vidite, 
jakým způsobem probíhá odběr Vzorku v Kontaktni coritru- 
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PONDĚLÍ až PÁTEK: 
9-18 hodin 

(OV TD) 

Slovo na úvoo: 

Milí čtenáři Prostorosu, 
vítám vás u čtení nového 
čísla oblíbeného místního 
plátku. Poslední dobou 
jsme se v týmu více bovili 
o infekčních chorobách, a 
protože o žloutence typu C 
jsme napsali již mnohé, v 
tomto čísle se můžete 
dozvědět více o HIV/AIDS. 
Článek pro vás napsal 
Láďa a dal si záležet. 

KONTATKNÍ MÍSTNOST: 

PONDĚLÍ+STŘEDA+ČTVRTEK 
pe T 

(Hygiena, posezení, pokec, káva) 

(X0 REVA JVS 
C P EO 

(OZO OA OSE] 

Tel.: 321 715 004 

Ko 
Další článek je od Martina, kontaktní centrum 
ale týká se tématu, které 
nás tíží celo-týmově o to je 
„Postávání před Káčkem a PONDĚLÍ až PÁTEK 
naše stanovisko k tomu“. 10 - 18 hodin (na telefonu) 
Já sama za sebe vám přeji Terén: 

Úterý: Pečky (13 - 15 hodin) již brzký příchod — jara, 
Český Brod (15,30 - 17,30) slunce a teplíčka, abychom A

D
R
E
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A
:
 

K 

nepropadali  splínům a Středa: Kolín (13 - 18 ) volejte 

Epetmě mellersté o Čtvrtek: Čáslav (13 - 15)volejte 
není nutné. Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte 

p.s. nachystali jsme pro 
vás také první díl seriálu 
oslavných | toxících, což 
neznamená, že je potřeba 

je v tom následovat :-) 
Monika 

Pátek: Český Brod (13 - 15) 
Pečky (15,30 - 17,30) 

     
    

Tel.: 7777 650 030 

€- tp 
terénní programy 

   

      

DOKONČENÍ UKÁZKY 

Mezi přípravky, které jsou nejschopnější vytvořit to, čemu říkám umělý 
Ideál - když ponecháme stranou tekutiny, které nás brzy doženou k 
tělesné zuřivosti a zdrtí duševní sílu, i vůně, jejichž bezuzdné užívání 
sice zjemňuje obrazotvornost, ale odčerpá postupně všechny duševní 
síly, - jsou hašiš a opium nejpůsobivějšími látkami. Jejich používání je 
nejpohodlnější a jsou nejsnáze k dostání. Analyzovat tajemné účinky a 
chorobné rozkoše, které tyto látky mohou vyvolat, nevyhnutelné tresty, 

které z jejich příliš dlouhého užívání plynou, a 

této honbě za klamným ideálem - to bude 
předmětem této studie.     0 opiu již byla napsána kniha, a to tak skvěle, z 

i lékařského hlediska a zároveň i básnicky, že se 
neodvožuji ji nějak doplňovat. Spokojím se tedy s 
tím, že v jiné studii provedu rozbor této nedo- 
stižné knihy, která ani nebyla úplně do 

francouzštiny přeložena. Autor, znamenitý to muž mohutné a vzácné 
obrazotvornosti, který se nyní odmlčel a uchýlil do ústraní, se v ní 
odvážil s tragickou čistotou duše vylíčit všechny rozkoše i muka, které v 
opiu kdysi našel, a nejdramotičtější částí knihy je ta část, kde mluví o 
tom, jak nadlidské úsilí vůle musel vyvinout, aby unikl prokletí, kterému 
se sám nerozvážně zoslíbil. 

Dnes budu mluvit pouze o hašiši a učiním tak dle četných a nadmíru 
podrobných zpráv, dle výtahů z poznámek, anebo dle výpovědí 
inteligentních lidí, kteří se mu dlouho oddávali. Sloučím však tyto 
různorodé doklady v jakousi monogrofii, a to tak, že za typ, který by se 
k těmto pokusům hodil, zvolím určitou duši, kterou konec konců nebude 
problém vyložit a definovat. 

) HÁDANKA NA ZÁVĚRI!! : 
e KTERÝ SLAVNÝ AMERICKÝ HEREC MOHL ŘÍCI TOHLE: . 

„Rád jsem si dával trochu té trávy čas od času a stal jsem se velmi 
uzavřeným. Pak jsem se nudil. Začal jsem se měnit v koblihu. Tak jsem 
se tomu začal maximálně vyhýbat. Měl jsem dost. V Missouri, odkud 
pocházím, moc nemluvíme o tom, co děláme, prostě to uděláme. Když o 
tom mluvíme, je to vychloubání." svěřil se v rozhovoru pro magozín 
People. | (pracovníci znají odpověď :-)) 

Zdroj: http://revue.idnes.cz/ 1



POKRAČOVÁNÍ "SLAVNÍ TOHÍCI".. 

A tak raději povožuji tento abnormální stav za skutečnou milost, za kouzelné 
zrcadlo, ke kterému je člověk přizván, aby se v něm viděl krásný, totiž takový, 
jaký by měl a mohl být; za jakési andělské povzbuzení, za volání k řádu, 
pronesené zdvořilým způsobem. Dokonce i jistá spiritualistická škola, která má 
své předstovitele v Anglii a v Americe, pokládá nadpřirozené jevy, jako je 
zjevování se přízraků, strašidel atd., za projevy boží vůle, které se snoží 
probudit v lidské duši vzpomínku na neviditelnou existenci. 

Ostatně tento kouzelný, zvláštní stav, kdy jsou všechny síly v rovnováze, kdy 
obrazotvornost je sice zázračně mohutná, ale nevleče za sebou náš smysl pro 
mravnost do nebezpečných dobrodružství, kdy vzácná senzibilita ření eno 

nervy, které jsou obvyklými rádci zločinu nebo zoufalství, stav, kdy : 
čný stav nemá předběžné příznaky, je nepředvídaný jako přízrak- Je 

ěva, ale návštěva pouze občasná a kdybychom byli ří, měli 
it jistotu, že lepší život existuje, a naději, že ho dosáhneme, 

ičit svou vůli. V tomto rozjasnění mysli? v tom vytržení 

určitě člověk všech dob, nejvyšší blaho: Na mysli měl jen 
ední rozkoš a bez ohledu na-to;,že: porušuje zákony svého těla, 

h vědách, v lékárnictví, v po M náj Jad větején mnějších 
ch podnebím a za každé dí jjaktuniknout, byť 

din, ze svého příbytku veké al oraibl 5 a jak praví autor 
seno chvíli ráj". Ano, lidské neřesti, třebože je pokládáme za 

ují zálibu člověka v nekonečnu, i když jenntím, že jsou tak 
ato záliba si však často splete cestu. V přeneseném smyslu bychom 

jzít lidové pořekadlo Všechny cesty vedou do Říma a uplatnit ho pro 
Vše vede k odměně, anebo k trestu, což jsou dvě zo al 

    

   

     

    

      

      

   

á vášněmi; má jich tolik, že by je mohl rozdávat, -ablých užil 
úsloví, ale tento nešťastný duch, jehož přirozená zkaženost je 
jeho náhlá/ téměř neuvěřitelná schopnost křesťanské lásky a 

tí, je pln paradoxů, ktéré mu dovolují přebytků této 
óšně užívat ke zlu. Nedochází mu, že se tím zaprodává celý. 

A mít im slepém zaujetí, že se měří s kýmsi chytřejším a silnějším, 
, a že zlý duch chytí celou ruku, podáte-li mu jen prst. A tak 

iditelní viditelné přírody (totiž člověk) si umínil, že si za pomoci 
dro. pov im=-kvašených nápojů, vytvoří ráj, a podobá se tak bláznu, 
1 nany Knob a skutečné zahrady za SPratejÍ nomalovoné 

itnora to i 
je dl 
opoj 

  

     

STRAŠÁK JMÉNEM AIDS, ANEB PŘESTÁVÁME SE HO BÁT... 
CO JE AIDS? 

AIDS, z anglického Acauired Immuno Deficiency Syndrome, je syndrom 
získaného selhání imunity. Původcem tohoto onemocnění je virus HIV, který 
napadá a ničí T — lymfocyty (buňky, které jsou druhem bílých krvinek). Jde o 
onemocnění, které se od začátku 80. let rychle šíří po celém světě. 
Onemocnění AIDS je smrtelné, dosud proti němu není 
účinný lék! 
Co je HIV? 

HIV je zkratka anglického Human Immunodeficiency * 
Virus, tento vir narušuje obranyschopnost organismu i proti 
takovým infekcím, které běžně nevyvolávají vážnější 
onemocnění. HIV způsobuje AIDS! 

JAK SE HIV PŘENÁŠÍ? 
HIV se nejčostěji přenáší nechráněným pohlavním stykem 
do vagíny a konečníku a sdílením jehel u injekčních 
uživatelů drog. HIV je obsaženo v některých tělních 
tekutinách jako je krev, sperma, preejakulát (kapka touhy) 
a poševní sekret. Dostane-li se některá z těchto tělních 
tekutin HIV pozitivního člověka do vašeho krevního oběhu, 

je velmi pravděpodobné, že se HIV rovněž infikujete. Virus HIV je velmi citlivý 
k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota 
nad 60'C, běžné dezinfekční prostředky, např. chlorové preparátu. Po 
zaschnutí virus HIV záhy hyne. Také infikovaná matka může přenést virus HIV 
na plod a nebo novorozence. 
JAK SE HIV NEPŘENÁŠÍ? 

HIV se nepřenáší vzduchem, bodnutím hmyzu, 

dotykem, společným používáním nádobí, ložního prádla, 
ručníků, koupelny, UIC, při běžném společenském styku 
například © podáním ruky, © používáním | telefonního 
sluchátka, během společného pobytu v místnosti apod., 
některými sexuálními praktikami jako je líbání (nedojde-li 
ke kontaktu s krví např. při poranění úst či pokousání, 
nebo při tzv. „francouzském" líbání), mazlení, vzájemná 

masturbace, a také souloží do análu a vagíny, použijete-li 
kondom. Zanedbatelné množství HIV je obsaženo ve 
slinách, moči, potu a výkalech. 

  

ed 
    

POKRAČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚL



FMS ČLÁNEK. 

DÁ SE HIV VYLÉČIT? DÁ S€ HIV LÉČIT? 
HIV se v současné době vyléčit nedá! Léčit však ano! 
Navíc s nástupem nové léčby se průměrná doba od 
infikace HIV a propuknutí AIDS podstatně prodloužila. 

JAK SE MÁM PŘED HIV CHRÁNIT? 
Nejlepší a velmi spolehlivou ochranou při vaginální a 
anální souloži je kondom a použití dostatečného 
množství Iubrikantu. Orální sex přerušte před ejakulací 

do úst. Vyvarujte se krvavým praktikám, nebo použijte ochranné pomůcky. 
Nepoužívejte kondom a sexuální pomůcky pro více partnerů najednou. 
Užíváte-li injekčně drogy, nesdílejte s nikým stříkačky a jehly ani žádný další 
materiál určený k přípravě drogy (rozdělávačku, 
apod.)!!! 
KDE SE MŮZEŠ NECHAT OTESTOVAT NA HIV? 

Test na HIV se provádí ve většině zdravotních 
ústavů (Kolín, Praha apod., kde si klient vyšetření 
zpravidla hradí), v sedmi AIDS centrech bývalých 
krajských měst a u každého praktického lékaře, kde 
vyšetření hradí zdravotní pojišťovny. Testuje se i v 
Domě Světla v Praze v Karlíně. Test na HIV ti můžeme 
provést i v našem Kontaktním centru v Kolíně! Informace Ti podají pracovníci 
Káčka a nebo Terénních programů. 
KDY BYCH MĚL(A) JÍT NA HIV TEST? 

Mezi nejčostější důvody, které člověka vedou k 
provedení testu na HIV protilátky patří; trvalé rizikové 
chování — riziková injekční aplikace a sdílení stříkaček a 
dalšího materiálu potřebného k aplikaci drogy, a taky 
nahodilé rizikové chování — nechráněný sex apod. 
KDY JÍT NA TEST? 
Vhodné je provedení HIV testu za 2-3 měsíce po 
rizikovém chování. Po tu dobu je potřeba se chovat 
bezpečně! 
V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV 

infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem, což je dosud 
nejvyšší celoroční výskyt v ČR. Oproti výskytu v roce 2010 došlo k nárůstu o 
32 případů a oproti roku 2011 dokonce o 59 případů. Mezi nově 
infikovanými HIV v roce 2012 je 185 mužů a 27 žen. 

Pan vás PŘipAALIL: LÁĎA 

SLAVNÍ TOXÍCI ai 1. 
Charles Pierre Baudelaire 
[9.4.1821-21.8.1867] Francouzský "prokletý" básník, 
esejista, překladatel, literární a umělecký kritik. Nacházel 
se na rozhraní romantismu a symbolismu. Objevoval 
ponuré, často ož brutální stránky života, vyznačoval se 
originální básnickou obrazností. Sugeroval nálady a 
dojmy hudbou slov nebo symboly. Byl nepřítelem 
romantické vášně a sentimentality. Za básnickou sbírku, 
jež je dnes považována za klíčové dílo moderní 
francouzské poezie, byl soudně pronásledován - zejména za báseň 'Zdechlina' 
(les Épaves'). Nadšeně oceňoval malířské dílo Eugéna Delacroixe (1798-1863) 
a Honoré Doumiera (1808-1879). V souhrnné studii popsal útěky z bolesti, 
utrpení a nejistoty do narkotických stavů vyvolaných požitím drog. 
Těžiště jeho básnického díla spočívá ve sbírkách Květy zla a Malé básně v 
próze. Baudelairovo básnické dílo ovlivnilo rozvoj moderní poezie. 
Díla „drogová“: — Báseň o Hošiši (z něhož je zde úvod) a Požívač opia. 

Zde na ukázku úvod z knihy Báseň o hošiši 

1. ZÁLIBA V NEKONEČNU 

Ti, kteří dovedou pozorovat sami sebe a udrží si své dojmy v paměti, ti, kteří si 
jako Hoffmann dovedli sestrojit duševní barometr, ti jistě na pozorovatelně své 
mysli zaznamenali doby krásného počasí, šťastné dny a rozkošnické chvíle. Jsou 
dny, kdy se člověk probudí a jeho duch je mladý a svěží. Sotva se jeho víčka zbaví 
spánku, který je sklížil, objeví se mu vnější svět v mohutném reliéfu, s 
podivuhodnou čistotou obrysů a podivuhodným množstvím barev. Duševní svět 
otevírá své širé perspektivy plné nových jasů. Člověk, kterému se tohoto blaženství 
dostalo, které se však tak málokdy dostavuje a brzy pomíjí cítí, že je více umělcem 
a že je zároveň i spravedlivější, zkrátka ušlechtilejší. Ale v tomto výjimečném stavu 
ducha i smyslů, který bez nadsázky mohu nazvat rajským, když jej porovnám s 
těžkými temnotami všedního, každodenního života, je nejzvláštnější to, že ho 
nezpůsobila žádná zcela zřejmá a jednoduše definovatelná příčina. Je to snad 
výsledek zdravé životosprávy a moudré diety? To je první možnost, která se 
našemu duchu nabízí, jsme ale nuceni přiznat, že se tento div, tento jakýsi zázrak, 
často objeví tak, jako by ho způsobila nějaká vyšší, neviditelná moc mimo člověka, 
a to poté, kdy jsme svých tělesných schopností zneužívali. Je to snad odměna za 
usilovné modlitby a duchovní horlivost? Je jisté, že neustálý vzlet touhy a vzepětí 
duševních sil k nebi by mělo být nejvhodnějším způsobem života, aby se takovéto 
nadsmyslové, tak skvoucí a slavné zdraví utvořilo; ale co v tom vězí za absurdní 
zákon, že právě takovéto zdraví se někdy objeví po hříšných orgiích 
obrazotvornosti a po sofistickém zneužívání rozumu, které se má k náležitému a 
rozumnému užívání asi tak jako krkolomné kousky ke zdravému tělocviku? 

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍCH STRÁNKÁCH... 9    



OTEVŘENO versus ZAVŘENO 
OMEZENÍ PROVOZU KÁČKA A TERÉNU ČEKEJTE VE 
  

  

/ ECH: 
0 po použí L -a N 

- 15.4. DĚLÍ BUDE kÁČKO | TERÉ 
(> : MIMO PROVOZÍMÍ 
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CHYBĚL JEN KOUSÍČEK. 

TAK, A TEĎ SESTŘELÍM JABLKO NA TVÉ 
HLAVĚ. A SE ZAVÁZANÝMA OČIMA 
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       Po těto akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout viz. 
obrázek dole) nebo do PET lahve, kterou zavickujete a hodite do 

koše.. Věřte, že to moc práce a času nezabere, ze 
oo: DekonimACE 
top 7 Ut: ROS 
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BLESKové zprávy z domova | obthaě 1 
Praha - Policie obvinila čtyři mladíky z distribuce drogy extáze s obsahem nezvykle 

velkého množství účinné látky. Možná právě na předávkování touto drogou ve čtvrtek 

zemřela v Praze na maturitním večírku devatenáctiletá dívka. 
24. března 2013 v 10:23 

Policie to zatím potvrzené nemá, zjistila ale, že v okolí dívky se tato nezvykle silná 
droga distribuovala, informovala dnes mluvčí pražské policie Jana Rósslerová. Kriminalisté 

varují veřejnost před modrou tabletou extáze s vyobrazením delfína. 

Kriminalisté v sobotu zadrželi čtyři mladíky ve věku 19 ož 29 let a vyšetřovatel je 
následně obvinil z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a s jedy. 

Policisté u nich navíc zajistili desítky tablet drogy extáze, expertíza pak zvýšené množství 
nebezpečné látky prokázala. 

"Koncentrace účinné látky v modrých tabletách s vyobrozením delfína překračuje obvyklou 
hodnotu, která by pak mohla po požití ohrozit uživatele na životě," uvedla mluvčí. 

Obviněným podle ní u soudu hrozí až desetileté vězení. 

Praha chce zřídit místnosti pro narkomany, aby je dostala pryč z parků 

18. března 2013 11:51 
Pražský magistrát má v pá 

narkomany. V nich.b 
ostí určených pro    

      

   
   

    

   

  

A jak 6 
svou drogu, dostane čistou stříkačku a drogů 
ním bude moci řešit třeba zdravotní kompli 

nabídne pomoc přisodvykání. 
očet narkomanů ve m , naopak p em p 

X 

K Si narkoman přinese 
likuje. Přítomen bude odborník, který s 

Solené s užíváním narkotik. Zároveň mu 

jde o projekt, který by rozhodně nezvýšil 
iesl městu detailnější přehled o uživatelích. 

tlačí na Obamu, aby zrušil legalizaci marihuany 
P 06. března 2013, 10:05 — Autor: MB, EuroZprávy.cz 

Washington“ Bývalý šéf amerického Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami 
vyzval prezidenta Baracka Obamu, aby zrušil zákony států Uashington a Colorado, které 

legalizove ú se, že Dev dojde k domino efektu, konopné drogy 
by mohly povolit i další státy. 

by feorní kon zakazoval užívání marihuany a 
lo jinak. Oba státy legalizovaly užívání marihuany pro 
enda. Finance získané z prodeje měkkých drog hodlají 
a výzkum fenoménu závislosti. Morihuanu si tam nyní 
torší 21 let, podléhá stejným omezením jako alkohol. 

e oznámil, že hodlá rozhodnutí voličů v 
rální ministerstvo spravedlnosti dalo sice 

, které by v praxi legální užívání marihuany ve 

     

    

    
   
     

      

Velký bratr vás vidí...aneb postávání 

před kontaktním centrem... 

Nemohl jsem si nevšimnout, že někteří z vás rádi tráví dlouhé hodiny 
pod okny kanceláře terénních pracovníků. Přemýšlel jsem o tom, proč tomu 
tak je. Z jakého důvodu si nenajdete nějaké milejší a příjemnější místo, než 
je prostor před kontaktním centrem vedle popelnice. Poté mi došlo, že 
někteří mají zákaz Kolína a proto využívají úkrytu, který poskytuje plechové 
oplocení. Dalším důvodem může být to, že je zde velká možnost potkat 
spoustu důležitých lidí (třeba dealerů), se kterými se zde dají uzavírat různé 

u BIG BROTHER Zde bych rád poukázal na to, že je 
prostor před KC veřejný. Kromě uživatelů 
drog k nám chodí i spousta rodičů (a to už 
vůbec nemluvím o lidech využívajících 
automat). Ne koždému je vaše celodenní 
přítomnost u vstupu do KC příjemná. A 
musím přiznat, že ani mně ne, jelikož jsem 
často nucen nedobrovolně poslouchat 
vaše časté a hlučné alkoholové debaty, 

nadávky a jiné agresivní výlevy. Navíc se 
nám hromadí stížnosti ostatních klientů, že 

je nepříjemné do KC chodit, když vás tam 
vidí. A teď ruku na srdce. Kdo z lidí, kteří 

stávají dlouhé hodiny před KC se nechová 
hlučně, neobtěžuje somrováním, agresí, 

nekšeftuje, nepije alkohol? Já sám jsem 
takovýchto situací zaslechl a viděl víc než dost. 

[S WATGHING 

100 
Rád bych vás tedy vyzval (stejně jako Monika a ostatní kolegové), 

abyste omezili své působení před Káčkem jen na nezbytně nutnou dobu. Po 
tento čas se chovali tak, abyste svým chováním neobtěžovali jiné lidi, kteří 
mají na využití služeb KC stejné právo jako vy. 

Pamatujte na to, že 100 metrů od KC nesmíte užívat drogy ani 
alkohol, abychom vás nemuseli zbytečně trestat stopkami. Nenuťte nás, 
abychom vás prudili. 

Za všechny pracovníky Mortin
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