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Dáváte si BACHA?KEMP   
KARTIÈKY
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KARTIÈKY

pro Vaší Tvorbu!!! (malby, obrázky, písnì, 
básnì, písemné výlevy..)

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty TP&KC Os-Prostor.
kvìten/èerven 2009

Jsem snad jen vìøící jehož víra je beznadìj
Snad možná mám smrt než život radìji

Jaké by to asi bylo ponoøit se v zahrady ticha
Snad cítit lásku jak dýchá
Jejíž srdce opravdu bije 

proè, proè jen je to utopie

Jsem možná knìz, jež nevìøí v boha
Nebo možná èlovìk jež se rouhá
Èlovìk jehož život ovládá touha

Touha po dùvìøe v lidské upøímnosti

Jsem snad jen pesimista života
Je a bude jen tahle nahota

Pravdivá jak po smrti rozklad
Snad možná jak úmrtní doklad

Jsem tragik jehož hra je život
Jsem èlovìk jehož nejasný je pùvod

Snad možná èlovìk jež nemá k životu dùvod
Hlava jež je jen mých myšlenek squat

Tak proè nesestoupit ten schod
Schod do hlubin

Hlubin zapomnìní
Ve svìt kde se všechno zmìní

Snad jsem hráè jehož smysl je prohra
Hra jež opakuje se však není možná dohra

Život jehož cílem je vždy jen prohra

                                                                             AUTOR: JIØÍ PICHL alias CZEKO

Tragik jehož hra je život 

Heroin zabíjel.

Drazí klienti, hlavnì Vy kteøí holdujete opiátùm, 
zejména heroinu. Dávejte si pozor! 
Není to tak dlouho, co se k nám donesla informace z 
ovìøených odborných serverù 
o nebezpeèném heroinu.
Za poslední mìsíc zemøelo 5 uživatelù v Praze. Proto 
Vás chceme tímto varovat, pokud nakupujete v 
Praze, není vylouèeno, že narazíte na tento smrtící 
matroš.
Takový nárùst úmrtí policisté nezaznamenali od 90. 
let, kdy se u nás objevil èistý bílý heroin.
Kriminalisté nevyluèují, že ta droga obsahovala 
nìjaké cizorodé pøímìsi, proto byla odeslána na 
odbornou expertizu.
13. dubna, Praha 4, první mrtvý narkoman. O 6 dní 
pozdìji ve vanì doma už 5. obì� pøedávkovaná 
tvrdou drogou.
Jedná se buï o extrémnì silnou drogu, až více než 
90 % heroin, anebo heroin je zneèištìn nìèím, co je v 
té kombinaci vlastnì extrémnì nebezpeèné a to mùže 
být nìjaký prášek na spaní nebo nìco pro uklidnìní.
Neradi bychom o Vás pøišli, proto buïte prosím 
opatrní a vždy si dávejte radìji menší dávku než jste 
zvyklí a poèkejte nejménì pùl hodiny, co to s Vámi 
udìlá.
Není herák jako herák.
                                                             Autor:Terka

NEDOVOLENÉ VÝROBA A DRŽENÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH 
LÁTEK A JEDÙ ANEB § 187
(1) 1 rok až 5 let budeš sedìt pokud:
- Vypìstuješ, uvaøíš nebo vyrobíš nìjaké drogy a pak je vozíš v autì nebo 
nosíš v kapse proto, abys mohl ostatní pozvat na poøádný smážo
- Prodáš nebo dáš drogy nìkomu cizímu, svému kámošovi, nebo i svý 
holce
- Máš u sebe drogy pro nìkoho jiného
- Známýmu ale i neznámýmu dohodíš lepší zdroj matroše
(2) 2 roky až 10 let rekreace v base vyhraješ, když èiny uvedené v pøedchozím 
odstavci:
- Pácháš ještì s nìkým – to už budete bráni jako organizovaná skupina!
- Spácháš vùèi nìkomu, komu ještì nebylo 18
- Když lidí, který budou mít díky tobì drogy, je víc
(3) 8 – 12 let buzerace v lochu ti bude dopøáno, když:
- Se díky levárnám vypsaným v 1. odstavci pìknì napakuješ (jakože 
prachama)
- Je spácháš vùèi osobì mladší 15 let
- Zpùsobíš takovým èinem tìžkou újmu na zdraví
S tímto zákonem pak souvisí ještì jeho bráška:
NEDOVOLENÁ VÝROBA A DRŽENÍ OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH 
LÁTEK A JEDÙ ANEB § 188
(1) 1 – 5 let za møížemi, pokuta nebo propadnutí vìci èi majetku je trest pro toho, 
kdo:
- Vyrobí pøedmìt urèený k nedovolené výrobì omamné a psychotropní 
látky (OPL)
- Sobì nebo i nìkomu jinému opatøí takový pøedmìt
- Pøechovává pøedmìt urèený k nedovolené výrobì OPL

(2) 2 – 10 let v krimu èlovìka nemine, když:
- Ztropí èin uvedený v odstavci 1 ve vìtším rozsahu
- Spáchá takový èin vùèi osobì mladší 18 let
- Se tím pìknì napakuje (jakože prachama)
ŠÍØENÍ TOXIKOMANIE ANEB § 188a

(1) pokutu nebo až 3 roky v pruhovaném mundúru vyhraje ten, kdo:
- Svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
- Druhého podporuje v konzumování takových látek
- Šíøí takovéto fujtajblové nešvary
Na závìr bych chtìl jen pøipomenout tìm, kteøí jsou tak hloupí a chtìli by se touto 
svou nekalou èinností ještì nìkde chlubit, že existuje nìco jako ohlašovací 
povinnost. O tom ale zase tøeba pøíštì.                                       Autor: Martin
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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:
Promítání dne 21.5.2009 od 11hodin na 
kontaktní místnosti Káèka Kolín. Promítat 
se bude : KULT HÁKOVÉHO KØÍŽE. 
KC bude mimo provoz a to dne 10.èervna 
(je to Støeda) tak kdyby cokoliv volejte na 
terén (7777650030).
TERÉNNÍ PROGRAM:  za terén nás 
opravdu žádné aktuality nenapadají. 
Ikdyž:-) ... néé opravdu nic aktuálního 
nemáme.  
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Pøišli jsme o syna
Pøišli jsme o syna. Zemøel v necelých 

23 ti letech. Bral drogy. Býval èastým 
návštìvníkem K centra v Kolínì. Jmenoval 
se Jirka alias CZEKO.

Neumíte si pøedstavit, co prožívají 
rodièe, když jejich dítì zemøe. Zhroutí se jim 
náhle celý svìt. Vìdìli jsme, že se stal 
otrokem drogy, zvané pervitin, kterou 
kombinoval s práškama. Snažili jsme se 

celou dobu ho ovlivòovat, aby se šel léèit a zaèal „normálnì“ 
žít. Marnì. Stále jsme ale doufali, že se z toho dostane, že ho 
bude motivovat dobrá práce, kterou v posledních mìsících 
mìl. Nadìje umírá poslední. Na smrt svého dítìte se ale nedá 
pøipravit.

Jirka umøel, protože jeho srdce, které 4. roky bièoval 
pervitinem, bylo pøedèasnì opotøebené a unavené, že se 
zastavilo v jeho nedožitých 23ti letech. 

Chtìl bych, abyste se všichni, kdo to ètete a nìco 
berete, zamysleli, jestli není právì teï nejvyšší èas s tím 
seknout a jít se léèit. Chce to jen pevnou vùli. Nikdy nevíte, jak 
na tom vaše orgány, nièené systematicky závislostí, jsou. 
Myslím, že zemøít takhle mladí nebo být troskou, je škoda, 
když život bez drog je tak krásný. Když nechcete se sebou nic 
dìlat kvùli sobì, myslete alespoò na své blízké, kteøí vás 
pøese všecko mají rádi, i když nìkoho tøeba vyhnali z domu, 
atp. Jsou zoufalí, nevìdí co dìlat, ale mají vás rádi a pokud se 
pomalu zabíjíte, hroznì je tím trápíte. Vaše èasná, zbyteèná 
smrt je pak hluboce raní a slabší se zhroutí tak, že jsou nìkolik 
mìsícù i let sami psychicky na dnì. 

Už jste si „užili“ dost, tak dokažte, že s tím jde seknout 
a že se dokážete vrátit……
Protože vìøte, že jak moc tìžké je pro vás, naše dìti, pøestat 
brát drogy, tak je pro nás, rodièe, tìžké zùstat naživu, když 
nám zemøe naše dítì.        Rodièe Jirky.
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...Když Já tak moc chci....
A chci a chci a chci!!!!  Napsat pro Vás pár 
øádkù o chtìní jsem mìl v hlavì už nìkolik týdnù, tak 
nyní tak èiním a snad Vám to bude k užitku.
 Sám totiž obèas pøemýšlím nad tím, co to 
chtìní pro nás lidi je a znamená v tìch našich 
životech. A taky když slyším v terénu èasto  slova 
„já fakt chci!”.:-) Nehodlám Vás zavalit filozofickým 
pojednáním o chtìní, spíš se Vám zmíním o 
nìkterých praktických dopadech na ty naše životy.
Vše toto je mùj pohled na vìc a nedìlám si patent 
na pravdu, vìtšinu tìchto skuteèností jsem 
vypozoroval u sebe èi blízkých...
Za prvé jsem vypozoroval to, že pokud nìco 
chci, nemohu toho nikdy dosáhnout a to proto, že to 
POUZE chci. Samozøejmì, když jsem malé dítì a 
chci napøíklad zmrzlinu, budu si jí  nárokovat tak 
dlouho, dokud mi dospìlý neuèiní po vùli - už 
POUZE nechci - už se po ní ozývám:-). Mám jako 
dítì jisto jistì právo požadovat splnìní svých tužeb 
po ostatních, více kompetentních lidí. 
Pokud jsem však už vyrostl ze školních lavic 
a rád bych nìjak zmìnil svùj život, mé chtìní už mi k 
tomu vùbec nepomùže..        Jak to? ptám se....
Už kolem mì není tolik blízkých lidí, kteøí by mi mohli 
v tomto ohledu být nápomocní a také ti blízcí 
oèekávají, že se nebudu jen  ozývat po rozteklé 
zmrzlinì, ale budu se SNAŽIT si jí SÁM obstarat..
Haló tady jsem!!! Kupte mi sakra tu zmrzlinu!!!!!
                                                                                                  pokraèování
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          Teï jsme tady jako pracovníci terénu èi káèka 
a rádi si Vaše volání po zmrzlinì vyslechneme, ale 
budeme se ptát: co proto MÙŽEME SPOLEÈNÌ 
UDÌLAT?!    Nikdo nic neudìlá za Nás, to co je 
naše práce, je prostì naše.. Na záchod si taky 
musíme zajít samy jestli se nechceme pos...t:-)
Za druhé, 

velmi 
zapeklitá vìc, jakmile pøekonáme fázi chtìní, pøíprav  
a jdeme do akce, nikdo Vám nezaruèí 100% 
výsledek, èi spíše výsledek podle Vašich pøedstav. 
Ta zmrzlina vùbec není tak dobrá jak jsem èekal.. 
Stálo mi to snažení za to?
Ta zmrzlina vypadala a chutnala mnohem líp, když 
jsem jí nemìl.. Cítím zklamání:-(
Pravdou je, že Vám nezaruèíme štìstí èi spokojenost 
po tom, co si vyøešíte doklady, zaènete pracovat, 
splatíte dluhy, èi zaènete po úspìšné léèbì 
abstinovat.
To, co si však mùžete s èistým svìdomím a 
srdcem øíci je: Koneènì jsem nìco dokázal a vlastnì
  sám (my Vás pouze provázíme a podporujem, 
pokud Vy chcete). Možná je v tomto pocitu SEBE
 VÌDOMÍ schováno po kousku jak spokojenosti, tak
 štìstí..A nezapomeòte chybama se èlovìk uèí :-)))  
                                                 Autor: Roman

dle mého pozorování se chtìní 
vyznaèuje skuteèností, že všechny objekty chtìní 
(chci pøestat brát,chci práci, peníze, holku, kluka, víc 
drog apod.) nás mají uèinit pøinejmenším 
spokojenými èi dokonce š�astnými. To je 
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