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

Exekuce

Co je exekuce? Soudnì naøízená záležitost, která z tebe má v rámci 
zákona vytáhnout dluhy, který sis nasekal. Provádí ji exekutor.
Jak poznáš exekutora? Jakmile tì pøijde navštívit, hned se ti 
pochlubí prùkazem, razítkem a peèetidlem – pokud ne, tak zbystøi.
Kdo všechno se úèastní exekuèního øízení? Oprávnìný (ten, komu 
je dluženo), povinný (dlužník), nìkdy partner dlužníka (když náhodou 
vlastní èást majetku, kterého se exekuce týká) a exekutor.
Co všechno o tobì mùže exekutor zjistit? Všechno, co potøebuje k 
vykonání exekuce, ponìvadž to není žádný bøídil: bydlištì, stavy 
všech úètù, všechny pøíjmy, zamìstnavatele, telefonní èísla...má totiž 
pøístup do databází soudù, úøadù, notáøù, bank, pojiš�oven, tel. 
operátorù...zkrátka jsi pøed ním nahý jako novorozenì.
Mùžeš jako dlužník prodat nebo pøepsat na nìkoho jiného vìci, 
co má v exekuci? I když je prodáš nebo pøevedeš, budou vìci stejnì 
zabaveny a ty budeš muset utržené peníze pìknì navalit..
Mùžeš exekutorovi bránit v pøístupu k majetku (vstupu do bytu)? 
Ne. Exekutor je bystrý chlapec a èasto se jistí policií. Navíc je to 
zákonem bráno jako Maøení výkonu úøedního rozhodnutí (nebo pokud 
bys chtìl k zabránìní použít tøeba násilí mohli by ti k tomu pøièíst 
Útok na veøejného èinitele), což jsou trestné èiny.
Co když si schválnì nevyzvedáváš oznámení o exekuci? Bere se 
to, jako když sis ho vyzvedl.
Mùžou o exekuci rozhodnout, i když nebudeš u soudu? Jasan že 
mùžou. Navíc se exekuci dovídáš jako poslední ze všech.
Kdo zaplatí náklady exekutora? Ty jako dlužník.
Co všechno ti mùžou pøi exekuci vzít? Skoro všechno, kromì vìcí 
základních lidských potøeb. I socku ti zkrouhnou na èástku životního 
minima!!!
Chceš pomoci rodièùm, aby je exekutor neoškubal za tvoje 
dluhy? Mùžou podat žalobu na vyjmutí vìcí z exekuce (ale musí 
dokázat, že jsou vìci skuteènì jejich). Další vìc, jak jim mùžeš 
pomoci je vypadnout z bytu nebo domu a nechat se rodièi  odhlásit z 
trvalého bydlištì døív než zaène exekuèní øízení. A jak na to? O tom 
zase nìkdy pøíštì.                                                                  Autor: Martin

Nebo� již není. co bychom od Vás otiskly, pøinášíme
Vám:  

DESATERO KULTURNÍHO TOXIKOMANA

1. nepoužívá cizí støíkaèku, lžíci, filtr…                                                                                                     
2. nepohazuje použité buchny..                                                                             

3. jednou jehlou,  pouze jednou …                                                                                                 
4. neschovává se pøed streety …hlavu 

netrháme                                                                                                 
5.  ví, co dìlat, když nìkdo zmodrá …                                                                                                  

6. nepøivede nikoho k braní                                                                                                 
7.drogy neprodává                                                                                              

8. nekombinuje drogy…ani s 
alkoholem

9. je odpovìdný ke svému tìlu, stará 
se o žíly, játra

10. kontroluje své braní- nepøešlehává 
se 

myslí na zítøek

Zkuste se zamyslet jestli toto „desatero“ berete tu a 
tam v potaz..

Trestný èin - ohrožování výchovy mládeže
Pro Všechny, kteøí se mají v péèi nezletilé a taky pro ty, 
kteøí je navádìjí k užívání drog èi jiné škodlivé èinnosti

§ 217  (1) Kdo vydá, by� i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let 
nebezpeèí zpustnutí tím, že:
1. svádí ji k zahálèivému nebo nemravnému životu,
2. umožní ji vést zahálèivý nebo nemravný život, nebo
3. závažným zpùsobem poruší svou povinnost peèovat o osobu mladší než 
osmnáct let, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta.
Co to v praxi znamená?
Tento trestný èin mùžeš spáchat jak úmyslnì (tzn., že  to tak chceš udìlat), 
tak i z nedbalosti (tzn., že jsi vìdìl, že se to mùže stát, ale doufal jsi, že se 
tak nestane, nebo naopak nevìdìl, že tím, co dìláš, se tak stát mùže, ale 
vìdìt si to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním pomìrùm mìl a 
mohl); 
V daném pøípadì jsi  trestnì odpovìdný, pokud v dùsledku Tvého jednání 
osoba mladší osmnácti let osvojí, nebo jen vznikne reálné nebezpeèí, že si 
osvojí škodlivé návyky, povahové rysy, sklony a zájmy, které zpravidla vedou 
k morálnímu úpadku jednotlivce. V praxi se jedná pøedevším o pøípady, kdy 
mladistvý:
- propadne alkoholu nebo drogám,
- bude se chovat promiskuitnì (tzn. pohlavnì nevázanì) nebo se bude živit 
prostitucí, popø. vést jiný parazitní zpùsob života,
- bude opakovanì a soustavnì páchat úmyslné trestné èiny, pøestupky nebo 
jinak narušovat obèanské soužití nebo si osvojí jiné škodlivé návyky, zájmy 
nebo sklony, které vážnì ohrožují její tìlesné nebo duševní zdraví nebo její 
další vývoj (zneužívání lékù, ale i záškoláctví).
Kdo mùže být pachatelem? Buï to mùže být v podstatì kdokoli (napø. èlen 
party, kterého poškozený respektuje a uznává) nebo to jsou pak osoby, jež 
mají povinnost ze zákona èi rozhodnutím soudu o dítì èi mladistvého peèovat 
(tzn. rodièe, pìstoun, pracovníci ústavu, ve kterém se vykonává ústavní, 
resp. ochranná výchova apod.)
Takže varování pro zákonné zástupce a kamarády všech nezletilých: pokud 
nebudete posílat své dítko školou povinné na školní vyuèování, je to 
umožnìní k zahálèivému životu dítìte, nebo pøed nimi budete otevøenì užívat 
drogy a tak dojde k tomu, že to tomu dítìti èasem pøijde normální, je Vaše 
jednání trestné!!! Stejnì tak bude trestnì odpovìdný i ten, kdo jako hlava 
party nezletilcù, bude jejich pøijetí èi èlenství v této partì podmiòovat vypitím 
lahve alkoholu èi vykrádáním obchodù. 
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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:Jak už jsme v 
minulém èísle zmiòovali, bude se každý mìsíc 
promítat v KC film. Na konci bøezna už jedno 
takové pilotní promítání probìhlo a mìlo velký 
úspìch. Pøišlo celkem 7 lidí a film (Requiem za 
sen) se jim velmi líbil. A proto bychom Vás chtìli 
touto cestou pozvat na další promítání, které se 
bude konat 23.4. 2009 od 11:00 opìt v 
kontaktní místnosti Kontaktního centra v 
Kolínì. Promítat budeme film Ježíš je normální 
. Tìšíme se na Vaši (doufáme, že hojnou) 
úèast..TERÉNNÍ PROGRAM: v prùbìhu dubna 
se budete v terénu seznamovat s novou 
Teréòaèkou Stáòou:-)

Ve dnech 1. a 8. k  (jsou to 
pátky!!) bude Káèko i Terén mimo 

provoz. Jsou totiž státní svátky, tak s 
tím poèítejte!!!

vìtna
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Tak toto je poslední èást povídání o tom, jak funguje Kolínská 
ambulance. Tato èást se vìnuje Detoxifikaènímu programu. Když 
už èlovìk chce fungovat bez Subuxonu
.

Detoxifikaèní program na 100%

Jaký to je než nastupuješ do detoxifikaèního programu?

Už si nìjakou dobu docházíš pro recepty ke svýmu doktorovi.
Daøí se ti pravidelnì chodit na skupiny a konzultace. 
Nehoníš se za matrem a nemusíš shánìt eska po mìstì.
Spousta volnýho èasu na pøemejšlení o životì.
Zaèneš se tøeba víc bavit se svým tátou nebo mámou, 
pøíbuznejma, kámoši jsou ti najednou trochu dál.
Žíly míò bolí a nemusíš se honit za èistejma jehlama.
Každej den si vycucáš svou tabletu a jsi spokojený.
Zaèínáš si øíkat, že tì štve poøád si chodit pro recepty.

…teï je èas nastoupit do detoxifikaèního programu…

…zaèneš po dohodì s tvým doktorem snižovat dávky.
…zatím to byla pohoda, máš za sebou pár úspìchù… nebo ne?
...mùžeš bejt najednou v krizi, 
seš obèas trochu víc nervózní, je to tìžká zmìna.

Víš kam jít, když je ti tìžko a máš velkou chu�?

…bereš míò a ještì míò.
…nebereš!

Podmíky detoxifikaèního programu:
…aneb jak na tom musíš makat?
1. Na 100% docházíš na skupiny a konzultace.
2. Na 100% dodržuješ terapeutický plán.
3. Na 100% tì budou kdykoliv testovat, jestli nebereš.

                                                                  pokraèování na další stranì...
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JAK TO CHODÍ V KOLÍNSKÉ AT AMBULANCI?  3.èást

JAK TO CHODÍ V KOLÍNSKÉ AT AMBULANCI?  3.èást

pokraèov?n? Pøítel versus....  

Nejsnazší je projevit to pøevahou fyzickou, zkrátka ji zbít. 
To není pøítel, to není partner. A já bych Vám chtìla øíct. 
Pokud se vám tohle stalo nebo stane. Nebojte se pøijít a øíct 
nám to. Pomùžeme vám odejít. 
Protože jediné, co je v tu chvíli správné je vzít nohy na 
ramena a utéct, jak nejrychleji a nejdál to pùjde. 
NENECHTE SI UBLIŽOVAT!!! Pøítel by tohle neudìlal.                                                
Autor: Markéta

Poetické Okénko
Èuang-c´ a motýl

Pøed více než dvìma tisíci lety žil 

ve státì sung filozof Èuang-èou, 

známý také jako Èuang-c´. Ve 

stejnojmenné knize se zachoval 

tento pøíbìh: „Mnì, Èuangovi, se 

kdysi zdálo, že jsem motýl a 

poletuji si volnì sem a tam. 

Nevìdìl jsem, že jsem Èuangem. Teï nevím, zda se 

zdálo Èuangovi, že je motýlem, nebo motýlovi, že je 

Èuangem. To je, èemu øíkáme promìnlivost vìcí.“

( z knihy Nejkrásnìjší èínské pøíbìhy)
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pokraèování ambulance
Terapie
…aneb s kým na tom mùžeš makat?
1. Mùžeš na tom makat sám s terapeutem – individuální terapie
2. Mùžeš na tom makat spoleènì s rodièema, partnerem, 
pøíbuznejma – rodinná terapie
3. Mùžeš na tom makat s ostatníma lidma v programu – skupinová 
terapie

Co se ti stane, když už se znova nastøelíš nebo si dáš?
Na 100% tì otestují, jestli sis nedal.
Na 100% tì otestují i po týdnu, co se pøišlo na to, že sis už dal.

Nedaøí se ti…
Na 100% sis dal znovu.
Na 100% nedocházíš na skupiny
Na 100% zneužíváš recepty
Na 100% nedodržuješ podmínky chování na budovì polikliniky

Vracíš se na zaèátek, budeš si chodit každý den na osobní výdej.
Za mìsíc se ti mùže podaøit zaèít opìt snižovat…

Chováš se agresivnì vùèi doktorovi nebo ke klientùm u doktora nebo 
na skupinì.
Pak už nemáš vùbec možnost zaèít znovu!
                                                                                   autor: Marian
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OSOBNÍ ASISTENCE
Ptáte se o èem vlastnì osobní asistence je? Osobní asistence je 

vlastnì doprovod pracovníka pøi rùzném jednání. Mùže to být jednání na 
úøadech, u soudu, u lékaøe atd. Služba osobní asistence je poskytována buï 
na vyžádání klienta nebo v rámci spolupráce se smluvními zaøízeními (tøeba 
když s vámi jdeme na testování žloutenek). Úèelem osobní asistence není to, 
aby za vás pracovník jednal, ale aby byl vaší oporou pøi jednání, popøípadì 
vám dovysvìtlil vìci, kterým neporozumíte. Tuto službu lze také využít, když 
vás èeká jednání tam, kde jste již døíve mìli konflikty nebo pokud víte, že pøi 
tìchto situacích býváte agresivní (což nikdy v nièem nepomùže).

Osobní asistence vìtšinou probíhá v pøedem domluveném termínu. 
Termín je dobré pøedem domluvit zejména proto, abychom s vámi poèítali a 
mìli dostatek èasu a jednání bylo dotáhnuté do zdárného konce.                                                                          
Autor: Monika
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Pøítel versus „spolubráè“
Napsat tento èlánek se mi honí hlavou 
již delší dobu. Vzhledem k jeho 
dùležitosti, se divím sama sobì, že 
jsem si našla èas až teï. Vìøím, že má 
vše svùj dùvod, a možná i proto to píšu 
až v této dobì, možná zrovna pro 
nìkoho z vás, kdo si tento èlánek 
pøeète, to bude dùvod k zamyšlení. 
Zaènu tím, kdo je pøítel. Pokud nìkdo o 
sobì tvrdí, že je váš pøítel, partner, že 
vás má rád, není to jen o tom, že vám 
to øíká, ale že se tak i chová. Nìkdo, kdo je s vámi rád, kdo si 
vás váží, kdo vás podpoøí, když potøebujete podržet, protože 
vám dnes není dobøe, kdo je s vámi, když se radujete, kdo 
vám pomùže, když potøebujete. Kdo vás nenechá ve štychu. 
Nìkdy se setkávám s tím, že do Káèka pøijdou holky a tvrdí, 
že mají pøítele. Párkrát je spolu vidím, vypadá to na velkou 
lásku. Chovají se jako dvì hrdlièky. Vaøí si polévku a jsou 
samé nìžnosti, oslovují se nejvybranìjšími lichotkami…atd. 
A pak se nìkdy stane, že otevøeme dveøe a stojí tam holka, 
samá modøina a je smutná…nìkdy neøekne, co se stalo. 
Nìkdy ani nemusí a víme to. Nìkdy to øekne sama. To ale 
není až tak dùležité. Dùležité je, že to co se jí stalo,  jí udìlal 
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