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Jestli se svým špinavým 
n á è i n ?m  p o b ?h ? t e  p o  
Peèk?ch, èi Kol?nì. Mùžete 
odlehèit svým drogovým 
penálùm a nezahazovat jehly, 
kde vás to zrovna napadne..
Boxy na jehly najdete v 
K o l í n ì  n a  b u d o v ì  
Kontaktního centra, budova 
pøímo u pøechodu pro chodce 
do Obchodního centra 
FUTURUM (obr.1) budovu 
musí te spodem obej í t !
A v Peèkách najdete box na 
boku budovy, kde se nachází 
mnohým z vás známá 
L É K Á R N A ( o b r . 2 ) .  

obr.2

obr.1

3/2011

Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center 
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Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek

od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost:

   7   7  7    8  4  7     0  7  1               

10.

12:00 - 17:00

 321 715 004 

Tel.: 

Kutnohorská 17, Kolín
adresa:

Tel.:777 650 030

KDY a KDE

v pracovní dny od pondìlí do pátku 10 - 18 hodin
 

!!Pondìlí, støeda, pátek!!
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SLOVA ÚVODNÍ:

tak se k vám dostává další èíslo  ob-
líbeného regionálního plátku Prostoros. 
Toto vydání jsme se rozhodli vìnovat z 
èásti novinkám v sociální oblasti, hlavnì co se týká pobírání dávek 
a pøíspìvkù v tìhotenství, dále zde najdete informace o bezpeèném 
sexu, nebo� jaro budí tìlesný organismus k mnohem vyšší aktivitì 
nejen sexuální :-)
Co se týká dalších novinek, máme pozmìnìnu provozní dobu 
kontaktní místnosti v Káèku. Více informací najdete na této 
stránce ve spodní èásti.
Sám si dnes pokládám otázku, co všechno v tomto roce zvládneme? 
Jestli se ukáže nìkdo, kdo chce zmìnit svùj pekelnì jednotvárnej 
život? Mno uvidíme:-) ŠANCI, MOŽNOST A SVOBODU KONAT 
MÁME VŠICHNI!!!
                                                                                  Roman

zmìna provozní doby kontaktní místnosti v rámci kontaktního 
centra!!!!:

NA KONTAKTNÍ MÍSTNOST SI MÙŽETE PØIJÍT POSEDÌT, POKECAT A 
TAK DÁLE:-)

VE DNECH PONDÌLÍ, STØEDA A ÈTVRTEK

     OD 12TI  DO 17 HODIN!
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PÙJÈUJETE SI?        ZAPLATÍTE!
     Myslím, že je na èase oživit téma, které je stále jedním z nejvíce diskutovaných 
a vámi (klienty K-centra a terénních programù) vyžadovaných. Je to téma „pùjèky“ a 
s tím související „dluhy“. 
     Právì teï na zaèátku tìchto øádkù, kdy pøemýšlím nad vašimi životy, mi hrùzou 
vstávají vlasy (a že jich mám hodnì :-) ), když si vzpomenu na vìty typu: „ Pùjèím si 
do zaèátku nìjaký prachy, abych se trochu hnul.“, „Až zaènu makat, tak to všechno 
splatim.“, „ Až pustìj pøítele z basy, tak si najde práci a budeme spoleènì splácet a 
starat se o mimino, AŽ AŽ AŽ...ono se to pak nìjak poøeší “ .   Až se mi z tìch „AŽ“ 
zatoèila hlava. Bohužel, ze všech tìchto „AŽ“ platí pouze jedno: „ AŽ VÁS NAVŠTÍVÍ 
EXEKUTOR, NENADÌLÁTE VÙBEC NIC.“

        Je tedy dobré, pøed tím než si vezmete nìjakou „VÝHODNOU“ pùjèku (nebo se 
zadlužíte jinak, tøeba u zdravotní pojiš�ovny:-) ), poèítat s nìkolika jasnými fakty...

     Za prvé:
      Slovo „VÝHODNÁ“ neznamená výhodu pro vás, ale pro toho, kdo vám peníze 
pùjèí. Jelikož si za to øekne nemalou odmìnu, které øíká ÚROK. (Ten kdo pùjèí, na 
tom chce logicky vydìlat.)
    
     Za druhé:
      Pøed dluhy neuteèete ani se neschováte, dìlat mrtvého brouka je vám k nièemu. 
Když si pùjèíte, musíte platit a platit, dokud všechno nevrátíte (samozøejmì i s 
úroky). 

    Za tøetí:
     Tím že odsunete dluh na vaše oblíbené „AŽ“, dluh se vám samozøejmì navýší, 
protože dostanete pokutu  za to, že nic nevracíte. Ta pokuta samozøejmì také roste.

    Za ètvrté:
     Dluhy, které odložíte, zasáhnou pozdìji vaši budoucí rodinu (partnerku, 
dìti...pokud o nich do budoucna uvažujete) a velmi èasto také rodièe, u kterých 
bydlíte, nebo obèas pøebýváte. 

    Za páté:
     Spoléhat se na promlèení dluhu po pìti letech je nesmysl. Banky se velmi rády 
ozývají pøed koncem tohoto období. Nestává se, že by na nìkoho zapomnìli.

    Za šesté: 
     S exekutorem je tìžká domluva, chce jen peníze, za každou cenu.  Proto je 
dobré vyøešit si své závazky døív, než zaklepe na vaše dveøe.
                                                                                pokraèování na další stranì...

pokraèov?n? d?vky 2011

Pøíklady výpoètù èástek životního minima podle typù domácností

Minimální mzda
Èasto slýchám vìtu typu: „Za tyhle prachy dìlat nebudu…“ Pro informaci vám 
uvádím, za kolik nìkteøí lidé pracují a jak se mzdy liší pøi invaliditì, mladistvosti, 
apod.
Pøi 40hodinové týdenní pracovní dobì èiní hrubá minimální mzda za mìsíc 8 
000 Kè.
Nižší sazby minimální mzdy

 „Pokud mzda, plat èi odmìna z dohody v kalendáøním mìsíci nedosáhne výše 
minimální mzdy, je zamìstnavatel povinen poskytnout zamìstnanci doplatek do 
stanovené výše minimální mzdy, doplatek k platu musí být poskytnut ve výši 
rozdílu mezi platem dosaženým v kalendáøním mìsíci a úrovní minimální 
mzdy.“
To samozøejmì neplatí, pracujete-li na èerno. Nikdo vám nic dát nemusí a 
nemáte na základì èeho se mzdy jakkoliv domáhat!

p.s. pøíštì se podíváme na podporu v nezamìstnanosti, veøejnou službu a dávky ohlednì mateøství a 
tìhotenství..
                                                                                                                                             pøipravila: Stáòa

Osoba Èástka v Kè / mìsíc 
Jednotlivec 3 126 

2 Dospìlí 2 880 + 2 600 = 5 480 

1 dospìlý, 1 dítì ve vìku 5 let 2 880 + 1 600 = 4 480 

2 dospìlí, 1 dítì ve vìku 5 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080 

2 dospìlí, 2 dìti ve vìku 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1 960 + 2 250 = 9 690 

2 dospìlí, 3 dìti ve vìku 5, 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1 600 + 1 960 + 2 250 = 11 290 

 

Sazba 
minimální 

mzdy 

Hrubá minimální 
mzda v Kè/mìsíc 

Hrubá minimální 
mzda v Kè/1 hod. 

Zamìstnanec 

90 % 7 200 43,30 
Ve vìku 18-21let v prvním 

pracovním pomìru po dobu 6 mìsícù 

80 % 6 400 38,50 Mladistvý 

75 % 6 000 36,10 
S invalidním dùchodem pro 

invaliditu I. nebo II. stupnì 

50 % 4 000 24,10 

S invalidním dùchodem pro 

invaliditu III. stupnì nebo mladistvý 

invalidní ve III. stupni 
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  SAFE SEX - BEZPEÈNÝ SEX
Už jste to od nás mnohokrát slyšeli. Opakování je však matkou moudrosti, 

jak bylo v dávné minulosti vysloveno urèitì nìkým moudrým..
Spousta klukù, mužù se dívá rozpaèitì, kroutí oèima a nebo o tom vùbec nechtìjí 
slyšet. Proèpak taky? „Když ona bere antikoncepci..” a to je dobøe, ale pøed 
pohlavními infekcemi to neochrání ani jednoho z vás. A pokud se vám milování líbí  a 
nebojíte „si to rozdat” i s nìkým pohledným a vlastnì naprosto cizím èlovìkem, je 
vysoká šance, že nìjakou tu „infekèní kulturu” na sebe nabalíte.

Jediná skoro 100% pomùcka, jak se tìmto nepøíjemným komplikacím 
vyhnout, v tomto vìtšinou pøíjemném konání, je užití pánského, nebo dámského 
kondomu.

Pánský prezervativ (kondom)
Mužský kondom neboli prezervativ patøí k 

nejstarším antikoncepèním metodám vùbec. Mužská 
bariérová antikoncepce brání spermiím v cestì do 
ženského pohlavního ústrojí. Nìkteré kondomy navíc 
obsahují spermicid (obvykle nonoxynol-9), tedy látku, 
která poškozuje a hubí spermie.
Jeho velkou výhodou je, že jako jediná antikoncepèní 
metoda( spoleènì s dámským kondomem) dokáže pøi 
pohlavním styku ochránit pøed pohlavnì pøenosnými 
chorobami. 

Nevýhodou kondomu je možnost poškození (protržení) bìhem styku nebo 
sklouznutí. Metoda prakticky nemá žádné zdravotní kontraindikace, je levná, 
bìžnì dostupná bez lékaøského pøedpisu, na nìkterých místech v automatech 
(benzinky, nìkteré restaurace a kluby).
Femidom (dámský kondom) 
se vkládá do pochvy pøed stykem a zachytí 
semeno jako prezervativ. Pøekrývá okraje 
poševního vchodu. Též výraznì chrání pøed 
pohlavními chorobami.
 Tento dámský kondom plní stejnou funkci jako 
pánský kondom, pouze s tím rozdílem, že není 
závislý na erekci (ztopoøení) penisu. Mùže být 
alternativou pro ty, kterým pánský kondom 
nevyhovuje!
Dámský kondom je  17cm dlouhý prezervativ, 
který má na obou koncích pružné kroužky. 
Vnitøní kroužek zajiš�uje bezpeèné uložení 
uvnitø vagíny a vnìjší zùstává po celou dobu mimo vagínu.           pøíštì téma: ANTIKONCEPCE

Zdroj: http://www.pohlavni-styk.cz/ , http://www.femidom.biz/                   upravil: Roman

pokraèov?n? KEMPu: 

A na co je tedy tøeba dát pozor, když o pùjèce uvažujete?

     A/  Ještì jednou si dobøe rozmyslete, zda-li pùjèku 
skuteènì potøebujete, zda-li nechcete pouze ukojit svou 
krátkodobou touhu po hotovosti. Drogy, bedny ani chlast 
nejsou rozhodnì dùvody pro uzavøení pùjèky, která vás 
zadluží na nìkolik týdnù, mìsícù i let. 

     B/  Máte !PRÁVÌ TEÏ! nìjaký pravidelný pøíjem? (mateøská, rodièovský pøíspìvek, 
sociální dávky, podporu v nezamìstnanosti, plat ze zamìstnání, i z práce na èerno). 
Pokud ne, pùjèku si radìji neberte. 

    C/   Spoèítejte si, kolik penìz vám zbyde v ruce, až zaplatíte všechny svoje mìsíèní 
náklady (drogy, bedny,  možná jídlo a støecha nad hlavou, nebo nedejbože mimino...). 
Staèí vám zbylé peníze na pravidelnou splátku? (mìlo by vám zbýt okolo 20% 
hotovosti). Pokud ne, pùjèku si radìji neberte. 

     D/  Rozumíte opravdu všem položkám a zkratkám, které s pùjèkou souvisí? (výše 
úroku, RPSN, poplatek za vedení úètu, poplatek za poskytnutí úvìru atd.). Pokud ne, 
zeptejte se. 
    E/  Dejte pozor na neseriózní obchodníky. Seriózní obchodník by vám mìl být 
schopný vysvìtlit všechny položky ve smlouvì tak, abyste je pochopili. Neseriózní vás 
zahltí dalšími pojmy, kterým stejnì nebudete rozumìt.

    F/  Nepodepisujte nikomu prázdné listy papíru. Obchodník si tam potom mùže 
napsat, co chce.

    G/  Dobøe si pøeètìte podmínky smlouvy, kterou podepisujete.

     A abyste lépe rozumìli, až budete v ruce držet propisku a pøipravovat s k podpisu 
takové „VÝHODNÉ“ smlouvy, mám pro vás nakonec nìkolik pojmù, se kterými se tam 
mùžete setkat:

AKONTACE: první splátka (vìtšinou se platí už pøi uzavírání smlouvy). Jsou to urèitá 
procenta z celkové ceny pùjèky (napø. 10% z ceny zboží pøi nákupu)
ANUITA:  vaše pravidelná platba. Obsahuje jak splátku, tak úrok. Na zaèátku tvoøí 
vìtšinu této èástky úrok a malý zbytek tvoøí splátka a ke konci je to pøesnì opaènì.
ÈISTÁ ÚROKOVÁ SAZBA:  uvedená úroková sazba, od níž je odeètena daò z pøíjmu 
P.A.:  (zpùsob úroèení) - „ Per annum“ neboli roènì
RPSN: (Roèní Procentní Sazba Nákladù) – jsou to procenta z dlužné èástky, které 
zaplatíte za jeden celý rok. A jsou v tom zahrnuty všechny náklady, které s pùjèkou 
souvisí ( úrok a všechny možné poplatky, které si banka nebo nebanka vymyslela). 
Bývá to dost vysoké èíslo (zøídka kdy jde pod 10%) a navíc se toto èíslo násobí poètem 
let, bìhem kterých budete pùjèku splácet.
ÚROK:  odmìna vìritele za to, že vám pùjèil
ÚVÌR:  je pùjèka, kterou právì podepisujete
VÌØITEL:  ten, kdo vám pùjèil 
Pojmù je tam samozøejmì daleko více, tyto by vám však mohli postaèit ke snadnìjší 
orientaci v podmínkách smlouvy. A pokud nestaèí,,,,,nebojte se zeptat:-) pøipravil: Martin
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Británie: Heroin na pøedpis znovu ve høe?
 24.03.2011 15:00
Zøejmì v souvislosti s narùstajícím poètem obìtí drogové 
závislosti se v Británii znovu otevøela dizkuze o možnosti 
pøedepisování heroinu. Zároveò se nìkteøí politici vyjádøili kladnì i 
ke vzniku aplikaèních místností. Nedávná experimentální studie 
Randomised    Injectable Opiate Treatment Trial prokázala nejen  
snížení zdravotního poškození uživatelù, ale také výrazný pokles 
kriminality.

Nové drogy by mohla zakazovat už jenom vláda, ale jen na rok 
28.03.2011 10:00

Zdroj: iDnes.cz | 26. 3. 2011 |
Pokud se na èeském trhu objeví další syntetické drogy jako 
nedávno na Ostravsku, cesta k jejich zákazu by už mìla být 

mnohem jednodušší. Nyní totiž 33 nových chemických látek musí 
zakázat zákon a seznam tak prochází celým zdlouhavým 

legislativním procesem. V budoucnu by nové drogy zakazovala 
vláda, ale jen na rok. 

Další film o kokainu
18.02.2011 13:00
Zdroj: ihned.cz 
Nick Cassavetes, spoluautor scénáøe k filmu Kokain a režisér 
dramatu Zápisník jedné lásky, natoèí biografický snímek o 
narkobaronovi Ricku Rossovi, který v osmdesátých letech 
vybudoval obøí drogové impérium s tisíci zamìstnanci. Ross, který 
se v projektu osobnì angažuje, byl za dobré chování v roce 2009 
propuštìn z vìzení, kde si pùvodnì odpykával doživotní trest. Nyní 
se vìnuje boji proti drogám. 

Vìzeòský lékaø skonèil ve vazbì. Kvùli prodeji drog
(nový) 13.04.2011 09:30

Zdroj: Èeský rozhlas | 13. 4. 2011 |
Dva muži z Ostravska zásobovali èerný trh psychofarmaky. Jeden 

je pøes inzeráty prodával zájemcùm, druhý medikamenty bez 
receptu dodával. Tento obvinìný pøitom pracoval jako lékaø ve 

vìznici Ostrava - Heømanice. 
zdroj: http://www.drogy.net/

Sociální zabezpeèení - NEJEN NOVINKY V ROCE 2011

Øada z vás pobírá dávky èi využívá štìdrosti  našeho státu. 
Zde jsem pøipravila nìjaké zmìny a informace, které by vás mohli 
zajímat. 

Tak povšechnì:

Životní a existenèní minimum (ŽM a EM)
Životní minimum je minimální spoleèensky uznaná hranice penìžních 
pøíjmù k zajištìní výživy a ostatních základních osobních potøeb. ŽM je 
souètem všech èástek životního minima jednotlivých èlenù domácnosti. 
Takže žijete-li ještì s nìkým, jsou vaše pøíjmy posuzovány spoleènì, 
nemùžete tedy oèekávat plnou výši, která je 3 126 Kè pro jednotlivce.

Existenèní minimum je minimální hranicí penìžních pøíjmù, která se 
považuje za nezbytnou k zajištìní výživy a ostatních základních osobních 
potøeb na úrovni umožòující pøežití. 
ŽM ani EM nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. 
Kdo je spoleènì posuzován s vámi pøi stanovení èástky ŽM v rámci 
domácnosti?
?rodièe a nezletilé nezaopatøené dìti
?manželé nebo registrovaní partneøi 
?rodièe a dìti nezletilé zaopatøené nebo zletilé, pokud tyto dìti s rodièi 
užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
?jiné osoby spoleènì užívající byt, pokud písemnì neprohlásí, že spolu 
trvale nežijí a spoleènì neuhrazují náklady na své potøeby
?spoleènì posuzovanými osobami jsou i osoby, které se pøechodnì, z 
dùvodù soustavné pøípravy na budoucí povolání (škola – intr), zdravotních 
(nemocnice, léèebna…) nebo pracovních, zdržují mimo byt

Jaké pøíjmy se porovnávají se ŽM?

?z pracovní èinnosti, z podnikání
?z pronájmu
?dùchody 
?dávky nemocenského pojištìní (nemocenská, paragraf, mateøská…)
?dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky
?podpory v nezamìstnanosti a pøi rekvalifikaci, výživné (alimenty)
?a jiné

          pokraèování na stranì 7
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pokraèov?n?  d?vky 2011...

Jaké pøíjmy nejsou rozhodné  -  které vám nezapoèítávají pøi 
posuzování ŽM/EM ?
?pøíspìvky na bydlení a jednorázové sociální dávky
?pøíjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnìní bytu použité k 
úhradì nákladù na uspokojení bytové potøeby (prodej domu/bytu – 
použiješ-li peníze na nákup obydlí)
?odmìny za darování krve
?daòový bonus
?pøíspìvek na péèi (v okruhu spoleènì posuzovaných osob)
?dávky sociální péèe poskytované ze zdravotních dùvodù
?a jiné

Chytrá kalkulaèka
Chcete-li si vypoèítat, kolik mùžete dostat, kouknìte se doma èi na Káèku 
na internet - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

Èástky životního a existenèního minima (na mìsíc)

                                                                                                               pokraèování na stranì 10
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