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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty TP&KC Os-Prostor.
Bøezen 2010/Duben 2010
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...JAK MEDVÍDKOVI PÚ RUPLO V BEDNÌ...èást 3. a 
poslední.

Takže když se vrátil do domeèku, mìl hroznou náladu a k tomu, aby byl absolutnì bez 
sebe staèilo, že spatøil Tygøíka a Rúa, kterak pøed domeèkem skáèou nahoru a dolù, 
zpívajíce: "Skoky, skoky, la, la, la, la, la, divukrásný...". "Divukrásný?" pøemýšlel Pú 
nahlas, "má ty noho, èlovìk by si pomyslel, že autor tohohle posraného seriálu si 
vymyslí lepší slova pro písnièku, a když si pøedstavím, že vydali album se 
soundtrackem na kazetì a CD; hromada lidí za to vysolí prachy." To ponìkud 
prosvìtlilo Púovu náladu, ale oddych to byl nedlouhý.     "Co že jsi to øíkal?" ptal se 
Roo. "Bože, copak nikdy nepøestane klást nemožné otázky?" zuøivì si pomyslel Pú, 
"budu se muset postarat i tohohle pacholka. Je tady kdokoliv inteligentní kromì mne?" 
tázal se Pú odevzdanì.           
Pú cítil, že má mimoøádné štìstí, protože Rú odešel odpoledne domù si zdøímnout, a to 
mu ponechalo Tygøíka na milost a nemilost. Dokonce ještì lépe, Tygøík navrhnul, aby si 
šli, on a Pú, hrát; Pú se lstivì usmál, když se v jeho pøebuzeném mozku zrodil nápad, a 
souhlasil. "To je pøíležitost," zašeptal si Pú pro sebe, a následoval nevinného Tygøíka k 
mùstku.     Na mùstku, když byla docela nesmyslná hra na klacíky v plném proudu, Pú 
si pomyslel, že by radši nacpal svùj klacík Tygøíkovi do zadku, než aby ho házel do 
øeky. Tygøík se naklánìl pøes okraj mùstku, vyhlížeje svùj klacík. Proto nemohl vidìl 
Púùv strašlivý úšklebek, když napøáhl packy a rozehnal se k Tygøíkovi s úmyslem 
shodit tu stupidní koèku do øeky. "Koèky nenávidí vodu, he he, utopí se." Hlasitì to 
šplouchlo, Tygøík padnul do vody a zaèal sebou házet, voda mu zalila hlavu, polykal a 
dusil se. Pú se držel zábradlí na mùstku, poskakoval nadšením a radostnì volal na 
topícího se Tygøíka.     "Proè?" bublal Tygøík a pomalu modral zimou, což uvedlo Púa 
do hysterického stavu, no øeknìte - modrý Tygøík?? Jak absolutnì debilní. "Øeknu ti 
proè, ty zmetku", øval Pú, "to máš za to, že ses schovával za dveøma a vyskakoval, a 
dìsil's lidi, že by se v nich hovna nedoøezal." Ale Tygøík už neslyšel Púovu odpovìï, 
protože se vzdaloval po proudu tváøí dolù, mrtvý. "Š�astnou cestu," zachechtal se Pú a 
podíval se na hodinky. "Dost èasu, abych dostal toho blbeèka Rú, než se probudí." Pú se 
vplížil do ložnice Rúovy maminky a vidìl, že Rúovo ucho vykukuje z jejího vaku. "Teï 
tì mám, ty malej smrade," pomyslel si Pú usmívaje se, a navlékl zvláš� pevnou 
bavlnìnou nit do jehly. Vdìènì a s radostí si pøipomnìl Prasátkovy lekce šití, protože 
teï bude moci Rúa pìknì pevnì zašít, takže se nedostane ven a jeho máma mu nebude 
umìt pomoci. Takže velice pomalu a opatrnì Pú zaèal Rúa zašívat do vaku a tak toho 
otravného idiota odsoudil k udušení. Když bylo dílo hotovo, Pú se vydal zpátky do 
domeèku mudruje, jakpak asi Rúova máma ponese jeho smrt. Špatnì, doufal Pú, a zaèal 
nekontrolovatelnì kašlat a cítil, že se mu dìlá velice zle.   Než Pú došel domù, 
nìkolikrát blinkal, a zoufale toužil po dalším bílém roztoku. Tøásl se, když vzal injekci a 
vpravil do sebe zbytek, co mìl. Hroznì velký zbytek, dalo by se øíci, pro malého 
medvídka, jakým byl Pú. Skuteènì, moc velký, Pú zemøel na pøedávkování, ale zemøel s 
úsmìvem na tváøi: zdálo se mu, že je jediný plyšový medvídek vyrobený se svetøíkem, a 
zdálo se mu o tom, jak jednoho dne pøekvapil Iáèka - ale o tom si povíme nìkdy jindy..
              Napsal A.A.Milne (Internet) Pro NP pøeložil:  Sidney Páral 

Léèba v Terapeutických komunitách
Máme zde další pokraèování našeho seriálu o systému 

léèby. Pojïme tedy na to…

    Terapeutické komunity poskytují dlouhodobou pobytovou léèbu zpravidla 
od 6 do 12 mìsícù (nìkteré i o nìco delší). Na rozdíl od léèeben, se komunity 
snaží svým prostøedím maximálnì pøiblížit všednímu životu. Proto tu 
nenajdete uzavøené oddìlení s dveømi bez klik, ani personál v bílých pláštích. 
Prakticky se jedná spíš o nìjaký statek a vìtšinou nìkde na samotì. Ten, kdo 
se rozhodne pro léèbu v komunitì, v nìm po celou dobu léèby bydlí. Sice se 
úèastní spousty terapií ( ty jsou hlavnì skupinové, protože pro èlovìka je 
pøece jenom pøirozený život ve skupinì), ale zároveò se stará o domácí 
zvíøata, pìstuje zeleninu, pøipravuje jídlo, vìnuje se úklidu atd. Klienti v TK 
zažívají situace, díky kterým se uèí zvládat rùzné psychické stavy, vèetnì 
tìch krizových a zátìžových, které vedli k užití drog.  Základem léèby je 
samotný život v komunitì se všemi právy a povinnostmi s ním souvisejícími. 
Komunita je bezpeèné prostøedí, ve kterém èlovìk mùže vyrùst ve zdravého a 
vyrovnaného èlovìka. Bìhem pobytu v TK se mùžete také zdokonalit v 
nìkterých øemeslech, napø. formou rekvalifikaèního kurzu. Terapeuti z 
komunity nabízejí pomoc i rodinám tìch, kteøí se v ní trénují žít život bez 
drog. Léèba v TK je vìtšinou placená, ale nebojte se, lze ji uhradit i z dávek 
sociální podpory. Navíc se dá najít i komunita, která je zadarmo.
    Další dùležitá informace pro ty z vás, kteøí se rozhodnete pro život v 
komunitì…. Jelikož je léèba v komunitách dlouhodobá, je tøeba poèítat s tím, 
že o to delší je i èekací doba na pøíjem do ní.
     A co je tøeba splnit, než do komunity budete moci nastoupit? Základem je 
do komunity osobnì zavolat a domluvit se s nimi. Dále pak nìkteré komunity 
požadují vyplnit pøihláškový dotazník, který musíte poslat na jejich adresu 
(pøípadnì adresu jimi urèenou …KC, denní stacionáø). Spoleènì s 
dotazníkem budou po vás chtít poslat i váš vlastnoruènì psaný drogový 
životopis (nìkdy i nìkolikastránkový) a také doporuèení od odborníka (což 
mùže být lékaø z AT pøípadnì pracovník z KC). Samozøejmì po vás také 
budou chtít, abyste k nim do komunity pøišli už èistí, což znamená, že si 
musíte dopøedu zaøídit nìkde jinde detox, pøípadnì i (vzhledem k delší èekací 
lhùtì na pøíjem) pobytovou léèbu nìkde v PL. Což je výhodné hlavnì pro ty z 
vás, kteøí by po detoxu èekali ještì dlouho na nástup do komunity a bojí se, 
že by nevydrželi abstinovat.
     Dlouhá èekací doba se dá také využít na zaøízení potøebných vìcí jako 
jsou tøeba sociální dávky, dluhy, testy na infekèní nemoci atd.

                  

                             
                Autor: Martin

Je libo Syfilis?

V Praze a blízkém okolí je mezi uživateli drog v 
posledním pùl roce zaznamenáno vysoké 
procento lidí pozitivních na Syfilidu..Takže pozor 
na nechránìný sex! 
Chronické dlouhodobé infekèní onemocnìní
Projevuje se spoustou pøíznakù, takže nepoznáte 
bez testù, jestli syfilis máte nebo ne. Syfilis je pohlavní onemocnìní a 
má dlouhou dobu prùbìhu. Záleží jen na vás, kdy se necháte testovat 
a zaènete se léèit. Nakazit se mùžete pohlavním stykem i s 
kondomem, protože místo vstupu infekce do vašeho tìla mùže být 
kdekoliv na kùži, závisí na zpùsobu intimního styku. 
Prùbìh onemocnìní:
1.V místì vstupu infekce se udìlá tvrdý nebolestivý vøed (tøeba na rtu, 
v puse, na penisu nebo jinde). V okolí vøedu vám zduøí uzliny.

2. Pak se vøed uzdraví a infekce pokraèuje dál do uzlin a šíøí se dál 
do celého tìla. Mùžete dostat angínu, po tìle se objeví vyrážka. 
Poøád mùžete nìkoho nakazit.

3. Po tìle (hlavnì v ústech a genitálech) se objeví mokvající vøedy, 
které páchnou a jsou vysoce infekèní. Zhruba po dvou letech se 
vøedy zahojí.

4. Po dvou letech dostanete silnou infekci do orgánù uvnitø tìla, zánìt 
likviduje vaše kosti, dostanete obrnu, nejste schopní chùze, máte 
poruchy øeèi, halucinace a bludy, ochrnete velmi rychle a rozpadne se 
úplnì vaše osobnost. 

5. Zemøete.

Zákonem je stanoven léèebný režim i povinný dlouhodobý pobyt v 
nemocnici.
Všechny údaje o èlovìku nemocném syfilis podléhají velmi 
pøísnému lékaøskému tajemství , což je dùležité s ohledem na 
èasté pøedsudky nìkterých lidí vùèi syfilis. 
 pøíštì nìco o zákonech ohlednì pøenášení infekèních chorob.
           autor: Stáòa - terén
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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...
Jaro je za dveømi a s tím spojené oteplování a v pøírodì je 
to, jak všichni dobøe víme, spojeno také s vyšší sexuální 
aktivitou živoèišné øíše. A nebo� do této øíše také trochu 
zapadáme - mìli by jsme tomuto sexuálnímu aktu vìnovat 
pozornost, nebo� oproti pøírodì mezi námi žije spousty „virù 
a kultùr” které našemu zdraví nepøispívají.Více v rubrice 
DÁVÁTE SI BACHA. Jinak vám pøeji a� do tohoto jara 
vkroèíte s chutí a úsmìvem na rtu  - ono s humorem jde 
totiž vše mnohem lépe:-)                                                                   
Roman
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K-CENTRUM K-CENTRUM

Kontaktní centrum:  
Promítání probìhne ve Ètvrtek 18.3. v 10 hodin 
a to dokument: Když Musíš, Tak Musíš.O èem 
by to tak mohlo být co? :-) U vchodu do Káèka 
pøibila taková kovová krabice. To je box na 
použité jehly, když zrovna v Káèku není 
otevøeno. 
Terénní program:  
Úterní terén 13.dubna se nekoná. Je pøesunut 
na pondìlí 12. dubna a Pátek 16.dubna terén 
také nebude, ale probìhne ve Ètvrtek 
15.dubna:-). 



TY JSEŠ ALE HODNÌ DRSNEJ? TEN NEJDSNÌJŠÍ!!!
Chtìl bych se s Vámi podìlit o to, co poslední dobou prožívám 

v kontaktní místnosti. Jsou to vìci, které se dìjí nezøídka a mnì z toho 
bìhá nepøíjemný mráz po zádech. Tyto vìci mají jeden spoleèný 
jmenovatel a tím je „ brutální agrese“. Nemyslím tím, že by se odehrávala 
pøímo v kontaktní místnosti, ale mnozí z Vás mi necháváte (bohužel) 
nahlédnout do zlomku Vašich životù mimo zdi kontaktního centra. Ale je 
to náhled pramálo líbivý. 
     Jednou jsem zažil vyprávìní, pøi kterém mi klient popisoval, jak si 
„srovnal úèet“ s jedním kluèinou. Tedy „srovnal úèet“… ono se vlastnì 
vùbec nic nestalo, ale pøesto jsem slyšel, jak dotyèný kluèina dostal 
nìkolik ran pìstí a kdyby se neodplazil, tak by mu bylo šlápnuto na hlavu. 
Nestaèil jsem se divit, s jakým zaujetím mi celou záležitost klient 
popisuje. Spousta živých gest a pøi slovech „šlápnout na hlavu“ se mu 
vzrušením rozzáøily oèi a já èekal, kdy mu z koutku úst ukápne slina 
blaha. 
     Jindy mi byl pøedestøen pøíbìh, kdy jeden „?èlovìk?“ druhému rozdrtil 
nos a naštípl lebku a pak se sám sobì omlouval tím, že je to vlastnì vina 
toho druhého, že je v tom sám nevinnì a v podstatì také obì�. Nemluvì o 
tom, když jeden do druhého vrazí nùž a øíká mi, „on ví jaký jsem rapl, 
kdyby neprudil, tak by se to nestalo“. 
     Nìkolikrát jsem poslouchal povídání o  prùbìzích dalších 
nesmyslných napadení, která nastala pouze pro to, že si „NÌKDO“ 
nárokoval nìco, co mu v podstatì vùbec nepatøí a nemá k tomu žádná 
práva. Vyprávìní probíhala víceménì s klidným tónem hlasu a nebo (což 
mì nikdy nepøestane zarážet) s úsmìvem ve tváøi.
     Mohl bych pokraèovat samozøejmì dál a vìøím, že nìkolik stran bych 
jistì popsal, nepøijde mi to však nezbytné. Snažím se totiž pochopit, jaké 

pohnutky mùžou èlovìka vést, že je schopen takových nepøimìøených 
reakcí (brutálních a násilných) na sebemenší podnìt. Je to nìjaký signál, 
který má ostatním øíci, že je na dnì? Hojí si nìkdo vlastní mindrák ze své 
neschopnosti se nìkam posunout? Odráží vinu za svùj zpackaný život na 

nìkoho jiného? Nebo si chce užít chvilkový pocit vlastní moci a 
nadøazenosti a neumí to jinak než projevem agrese? Odpovìï na tyto 

otázky neznám, možná mi na to odpoví nìkterý z klientù. Každopádnì je 
tu jedna vìc a ta platí pro všechny bez výjimky.

..JSME DOSPÌLÍ LIDÉ A NESEME PLNÌ ZODPOVÌDNOST ZA 
SVÉ CHOVÁNÍ...     autor:Martin
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Kontaktní centrum SANANIM se bude stìhovat na adresu:
Na Skalce 15, Smíchov, Praha 5

k 1. dubnu 2010
400m od stanice metra Andìl - zastávka tramvaje Na knížecí

200m od zastávky autobusu 137 Ženské domovy
200m od zastávky autobusu 137 Santoška

Info na: www.sananim.cz
Tel: 283 872 186

Mobil: 605 240 501
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Bezïáci
Prožívám jednu z posledních bezesných nocí a nemohu 
usnout. Potácím se na prahu existence a pøemýšlím, co bude 
dál. Nejednou mì v poslední dobì popadla myšlenka na 
sebevraždu, ale je tu to „ale“.
Asi tahle mùže zaèít pøíbìh každého z vás. Málo kdo si dnes 
uvìdomuje, že bezïáci tu jsou a budou. Dennì je vidíte na 
nádraží a dìláte, že tu nejsou, nebo se trapnì vytrácíte 
rychlým krokem pryè. „Hlavnì a� (mì) neotravují, je to pro 
ostudu, jak tu jen stojí, nic nedìlají, jen chlastaj a smìjou se.“
Bohužel to není pravý smích, je to smích pláèe. Sám jsem v 
takové situaci a vím, že tohle je boj o život.. Dennì stát na 
nádraží, somrovat, co mi kdo dá a na 90% vìdìt, že ten proti 
by snad do tebe vrazil nùž, než aby ti podal korunu, protože 
pøeci on musí na tu korunu pracovat a ty jí chceš zadarmo. 
Jenže tuhle dobu si nikdo z nás nevybral, ani jako si neštìstí, 
jako je pøijít o domov, nebo rodinu nevybíráme my bezïáci.
Nìkdy to pøijde jako blesk z nebe, èím jsem výš, tak o to vìtší 
je rána, když dopadnu. Nechápu proè si to tak málo lidí 
uvìdomuje. Samozøejmì že i ve spoustì pøípadech si jedinec 
tuto cestu vybere, protože už mu nic jiného nezbývá, tak než 
aby stáhl  celou rodinu na dno svého bytí, odlouèí se sám. 
Nechci tady rozebírat žádné osoby ani rozbory lidí, co se na 
nádražích pohybují, ale vím, že jak tam stojí a èekají, jak se 
smìjí, tak nikdy nikomu, ale èasto sobì. Kdyby se nesmáli, tak 
jich bude asi o dost míò, protože ten smích drží na nohou. A 
veèer, když jdou nìkam tøeba pod balkon do papíru spát, tak 
se jim usíná snadnìji. Bohužel nejme v tropech, abychom 
mohli spát tam, kde si ustelem. Je tu  mráz, mokro a velká 
zima. A to mì vede k zamyšlení, proè místo rozbitého nádraží 
a drahého, jistì velmi drahého kamerového systému nezøídí 
mìsto nìjakou ubikaci, kam tito lidé za jistých podmínek                            
-            mùžou jít.                Pokraèování na další stranì.....
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Pokraèovnání textu Bezïáci...
Na ubytovnu nemají. Dát na ulici 
dohromady 150 Kè na osobu na 
noc, to jsem neslyšel, že by 
nìkdo z Bezákù dokázal. To, že 
mají mezi sebou víno za 19 Kè, 
to je všech a kolikrát jich není 
málo na ten litr.
Tak kam nádraží. Už si zvykli na 
èistky Mìstské policie, na vìèné 
prohlídky, ne-li výlety za mìsto, 
kde si strážníci rovnají své ego 
obušky a kopanci. Možná si 
øíkají, tak proè tu není nìco, kde 
se schovat pøed zimou a nocí. 
Dnes v dobì pokroku a svobody 
jsou nuceni stát celé hodiny na 

nádraží venku a èekat až otevøou èekárnu, aby šli smrdìt tam. 
Pak nemùže mít logicky klid nikdo. Cestujícím to vadí a 
nedivím se jim a bezïáci tu budou a nezmizí pøes noc 
mávnutím kouzelného obušku.
Tak komu se rozjasní v hlavì a místo naèanèaného vánoèního 
stromu a ještì horšího ohòostroje kdy i vietnamci ho mají o 
dost lepší.Kdo bude ta hlava osvícená, kdo podá pomocnou 
ruku? Mìli by jsme lehèí spánek a ne rozbité kamerové 
nádraží.
Pøemýšlejte, protože ti lidé (bezïáci) jsou také volièi, kteøí mají 
hlas.  Pøeci je vidíte a slyšíte na tom nádraží dennì, aspoò si 
to myslím. Jestli už jejich hlasy nikdo neslyší, tak potom vy, co 
chcete, aby lidé slyšeli se nedivte, že neslyší vaše okázalé øeèi 
o tom, kde, co a jak, bay jsme se mìli lépe.
Zítra na tom nádraží mùžete být i vy.
Autor: Èerný èáp
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