
již ponìkolikáté pøipomínáme, že pokud máte 
zájem, je zde možnost otisknout vaše myšlenky, 

obrázky, povídky... 
V podstatì cokoli co vytvoøíte a rádi by jste se 

tøeba o svou tvorbu podìlili (básnì, texty, kresby, 
úvahy apod.)

ptejte se ! za to nic nedáte.. a za to že vaše dílo 
otiskneme taky ne. :D 

2.9.

Dáváte si BACHA?

ZDE MÙŽE BÝT VAŠE 
DÍLO!!!

j
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INFORMACE : : : : : : !
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Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty Os-Prostor.
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    HEPIDEMIE
Urèitì vìtšinì z vás neunika informace, že se v 
èekých luzích a hájích objevuje stále více lidí 
nakažených žloutenkou typu A. Dokonce díky této 
situaci byly (možná ještì jsou) omezeny služby 
Kolínského Káèka a vše pokraèuje aktivitou 
pracovníkù KC a teréòákù dostat co nejvíce z 
Vás na oèkování proti  Aèku - který bylo pro Vás 
zadarmo.Šance se nechat zdarma naoèkovat už 
není:-(
Jak se dá proti žloutenkám  (A,B,C) chránit?
Dodržováním tìch nejzákladnìjších pravidel: 
mytím rukou pøed jídlem, po použití WC, 
konzumací nezávadných potravin a vody. 
Nejlepší je vyhnout se rizikovým èinnostem. 
Nejspolehlivìjší je nepíchat si, když už bereš, tak 
mít všechno svoje - vlastní buchnu, lžièku, vodu, 
citrónku, hodila by se i nìjaká ta desinfekce na 
kùži. Pozor, nakazit se mùžeš i když si nádobíèko 
pùjèíš jen jednou v životì!!!
Nezapomeò, že žloutenky se mohou pøenášet i 
pohlavním stykem (Hlavnì Béèko!) - je tudíž 
výhodné praktikovat jen bezpeèný sex. Spolehlivá 
ochrana proti žloutenkám, ale i AIDS je kondom!

 Co to asi je????? 

Urèitì si vzpomenete, jak jsem vám dávali 
rùzné informace a zároveò barevné informaèní 
kartièky. Tímto zpùsobem vám znovu 
zprostøedkujeme pro vás tøeba aktuální témata. 
Pro první èást jsem vybrala téma  z trestní 
oblasti:   Šíøení nakažlivé choroby“ a co za to
Jak urèitì víte je to trestný a nic dobrýho to 
nenese. Pokud úmyslnì (vím, že mám žloutenku a 
pøesto se chovám rizikovì) zpùsobíte nebo zvýšíte 
nebezpeèí zavleèení nebo rozšíøení nakažlivé 
nemoci, mùžete být zavøený až na 3 roky. Pokud to 
udìláte z nedbalosti (nevím, že mám žloutenku, 
nebyl jsem na testech a vùbec, kde jsem k tomu 
pøišel….), mùžete jít do vìzení až na jeden rok 
nebo po vás budou chtít nìco zaplatit. 

   Co je nakažlivá choroba????

Tøeba tuberkulóza, žloutenky všech typù  aktuální 
na Kolínsku a v Praze je typ A,B,C
Pohlavní nemoci (kapavka, syfilis aj.)
AIDS, vir HIV

To ale není všechno. K šíøení nakažlivé nemoci 
vám mùžou pøišít ještì pokus o /tìžké/ ublížení na 
zdraví =  vìzení až na 12 let
Tak pozor pozor, a� nic nešíøíte, když už to víte 
…………
Tìším se na pøíštì    :-) Teréòaèka Jitka

KEMP   FOREVER
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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  

Kolín

Tel.: 777 650 030

Výjezdové doby Terénnío Programu:

 AT AMBULANCE
Už jsme zde o ní psali  v posledním èísle, jak 
urèitì všichni pozorní ètenáøi vìdí:-). A další 
informace, kterou mùžeme prozatím potvrdit, 
že zde bude probíhat substituèní program pro 
lidi závislé na opiátech. Substituèním lékem 
bude na èeském trhu nový Subuxon. Takže 
napøíklad pro všechny, kteøí by se rádi zbavili 
závislosti na jehle a rádi èasem vypustili drogy  
ze svého života. 

No a abychom nevynechali to nejdùležitìjší, èastìji 
teï budete potkávat pracovníky terénu v káèku a 

naopak káèkaøe v terénu. To proto aby nás ta naše 
práce neomrzela a poøádnì jsme poznali, jak to dìlají 

ty naši kolegové:-) 

TERÉNNÍ PROGRAM opustil Honza, který 
pøešel do nízkoprahového zaøízení ve Zruèi nad 
Sázavou.  A tak byl vybrán novej èlovìk na jeho 
post, se kterým se už zaèátkem  záøí zaènete 
potkávat v terénu. Jeho jméno je Marian. Samy 
ho poznáte a vìøíme, že Vám tato zmìna 
nebude zpùsobovat jakékoliv komplikace.:-)

Sudoku pro mozkové 

aktivisty!!!

  Dokonèení pohádky 
  

  Tohle  se ale strom nikdy nedozvìdìl, nebo� byl 
plnì zaujat krásou a velikostí sama sebe a na 
druhou stranu smutkem, ze samoty, kterou 
prožíval. Nejvìtšího stromu si také pøed dlouhou 
dobou všimli lidé a rozhodli se, že takto 
výjimeènì vysoký a statný strom vyvrátí z koøenù 
a postaví z nìho lodì, které svou velikostí budou 
mnohem bezpeènìjší pro jejich lid, než lodì z 
obyèejnì velkých stromù.
A tak se také stalo, strom byl po mnoha dnech 
práce vyrván z lùna zemì, svým pádem polámal 
spousty svých bratrù. Byl rozøezán na stovky 
kusù a odvleèen z lesa pryè. Dodnes se v lesech, 
nejen mezi stromy vypráví o jednom z nich, který 
si pøál být a byl nejvyšší………… A nikdo neví, 
jestli je to pro nì užiteèné pøát si to také… Možná 
to nìkterý z nich nìkdy zkusí…

Tak vìøím, že se Vám pohádka líbila a prozradím 
vám, že to napsal jeden z pracovníkù o.s.Prostor 
(to je to sdružení, který provozuje kontaktní 
centrum a Terénní programy, kdyby jste náhodou 
nevìdìli..:-D) 
Pøíštì možná pokraèování... Nebo že by jsme 
koneènì otiskli nìco od Vás????!!!§§§§****++/
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     PØEDÁVKOVÁNÍ = 155 + 158

Pokud se ve tvém okolí 
stane, že si kámoš nandá víc, 
než je jeho tìlo schopno 
unést a pøešlehne se.........

.........vznikne tím situace, kterou musí øešit 
záchranka. A my jsme se ptali osob 
nejpovolanìjších (tedy lékaøù a policistù) na 
prùbìh výjezdu sanitky a doprovodu policie.
To, co jsme zjistili, se budeme snažit shrnout v 
následujícím krátkém èlánku.

     Když vytoèíš èíslo 155, abys kámošovi 
zavolal záchranku, ozve se ti dispeèerka, která 
bude chtít popsat situaci a místo, kde se 
nacházíš. Ta také rozhodne o tom, koho k 
výjezdu povolat (sanitka, hasièi, policie).Pokud 
zachováš chladnou hlavu a všechny informace jí 
v klidu sdìlíš, mùže se stát, že k výjezdu povolá 
pouze samotnou záchranku. Pokud však z 
telefonátu vycítí, že by výjezd pro doktory 
nemusel být bezpeèný (ten co volá o pomoc je 
hodnì rozrušený, nebo agresivní, vyhrožuje 
atd.), pošle spoleènì se záchrankou taky policii, 
aby na celou situaci dohlíželi. 
  Pokraèování na další stranì...
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pokraèování pohádky..

  Tak od té doby nejvyššímu stromu dìlali spoleènost 
alespoò draví ptáci, kteøí z této výšky mohli vyhlížet 
svou budoucí potravu. Nemìli tak líbezné hlasy jako 
ptáci  v lese, kterým on døív poskytoval domov a 
kteøí museli opustit místa ve vìtvích jeho koruny, 
protože by jejich hnízda nevydržely sílu vìtru v 
takových výškách, do kterých strom dorostl a našli 
si své domovy ve stromech okolních. 
Po nìjaké dobì, už tomuhle nejvìtšímu stromu, 
byla i ta nejvyšší výška malá a øekl si: „tenhle 
pohled na svìt už mì nudí, jsem zvìdavý, co skrývá 
obloha, které se dotýkám“. A tak se stalo, jak si 
strom pøál a zaèal zase stále víc a víc rùst. 
Každý malý strom ví, že když roste hodnì do výšky, 
musí rùst také hodnì do šíøky, aby mìl pevný základ 
a vítr, nebo jeho mnohem silnìjší sestra vichøice, ho 
nevyrvala ze zemì, která je jeho matkou a 
živitelkou. 
Jednoho sluneèného dne se stalo, že nejvyšší strom 
svou výškou prorážel poslední kus oblohy a jeho 
špièka už ochutnávala pocity opravdu nebeského 
pohledu na zemi a dokonce mohla vidìt miliony 
hvìzd, tak z blízka, jak by se to žádnému stromu ani 
nezdálo.V tu dobu si o nìm j iž dlouho vyprávìli 
všichni obyvatelé lesa od mechù pokrývajících jeho 
kmen v místech, kde se spojoval se zemí až po 
medvìdy, krále v tomto lese, díky své síle a hbitosti. 
Jen málo obyvatel si už pamatovalo, co hnalo 
tohoto obra k nebeským výšinám a tak se zaèali o 
tomto stromu vyprávìt pøíbìhy, ve kterých se stal 
stromem kouzelným  a zázraèným. Konec pohádky na další stranì
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 Pokraèování........... PØEDÁVKOVÁNÍ

 Avšak ani styku s policií 
se v této situaci není 
tøeba bát. Budou po tobì 
sice chtít obèanku a ptát 
se tì na rùzný vìci. Z 
toho co jim øekneš, 
napíšou zprávu, ale jinak 
to øešit nebudou (pokud 
tedy nedošlo k porušení 
zákona). Budeš pro nì 

svìdek celé události. Navíc ani vypovídat 
nemusíš, pokud bys tím ohrozil sebe, nebo své 
blízké. Ale hlavní vìc je to, že zachráníš èlovìku 
život a toho si budou cenit jak doktoøi tak i 
policajti. 
    
      A co pøed tím než záchranka pøijede?
     
To jsme zámìrnì vynechali, abychom dali 
prostor pro mozkovou inventuru a nechali tì 
zapátrat po tom, jak se provádí první pomoc  
Jak na to?......To se dozvíte v pøíštím èísle.
Samozøejmì jsme sami zvìdavy na Vaše návrhy, 
co  s èlovìkìm, kterej je pøedávkovanej.

 
     Autor:MH
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Pohádka o Stromu
       Snad se na pohádku necítíte dost starý??!!:-)

 
V lese, hodnì starém velkém lese, který sám neznal 
svùj zaèátek ani konec, rostlo velmi mnoho stromù.  
Bylo jich opravdu tolik, že kdyby je chtìl èlovìk 
spoèítat, strávil by tím spoustu let a nikdo neví zda 
by to stihl do té doby, než skonèí jeho život.

V tomto obrovském lese rostl ke své vlastní radosti 
také jeden strom, který se na první pohled od 
ostatních nelišil. Byl na svoje stáøí stejnì vysoký i 
kmen mìl podobnì široký, jako jeho bratøíèci. A to 
bylo právì to, co ho zaèalo na svém životì štvát, 
chtìl se zmìnit. „Nechci být takovým obyèejným 
stromem, jako jsou mí bratøíèci a sestøièky“ øíkával 
èasto. „Pøeji si být tím nejvyšším stromem v tomto 
lese, nebo klidnì nejvyšším pod tímto sluncem, 
abych se mohl radovat ze své výšky a mohli mì 
obdivovat všichni ostatní.“ Tak moc si to pøál a vìøil, 
že se to stane, až jednoho dne dorostl  k prvním 
mrakùm. Tam se rozhlédl kolem sebe a øíká si: 
„Ano! To je ono, teï se cítím mnohem mnohem 
lépe, jsem prostì výjimeèný“. Však po chvilce 
radosti si ho vzal do své náruèe také smutek, 
protože zjistil, že svou radost nemùže sdílet se 
svými bratøíèky stromy, kteøí zùstali daleko pod ním 
a neslyší ho.                                                 Pokraèování na další 
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