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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty TP&KC Os-Prostor.
Duben 2010/Kvìten 2010
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Doléèování (taktéž doléèovák)
Doléèováky mùžou bejt pobytové i ambulantní (docházíš 
tam na konzultace), trvají vìtšinou 6 – 12 mìsícù. 
Doléèovák je pro lidi, který už maj za sebou komunitu 
nebo léèebnu. Jeho cílem je pomoct èlovìku pøi návratu 
zpátky do bìžnýho života. Díky 
terapiím má èlovìk v doléèováku 
vìtší šanci, aby jeho boj s drogou 
zùstal vyhraný. Terapie probíhají ve 
skupinì i individuálnì a obvykle 
zahrnuje tzv. prevenci relapsu. To si 
èlovìk øeší rùzné situace, ve kterých 
mìl a možná poøád má chu� na 
drogy, a pak se uèí rùzný fígle, jak to 
zvládat. Souèástí doléèování bývá i 
poradenství pro rodièe a blízké a 
taky sociální práce – pomoc se 
shánìním místa nebo bydlení, splácením dluhù, ale i 
zprostøedkování léèby žloutenky, která zbyla jako 
upomínka na staré èasy. V rámci nìkterých doléèovacích 
programù jsou nabízeny i takový vychytávky jako je 
chránìný bydlení a podporovaný zamìstnání. To 
znamená, že se v doléèováku nejen doléèujete, ale navíc 
tam máte možnost bydlet a pracovat. Za pobyt na 
chránìném bydlení se platí nízký nájem a za práci 
dostáváte plat. Zaøízení, které nabízí doléèování, je 
dobré kontaktovat už v léèbì - kapacita není nijak 
závratná a bydlet v chránìném bydlení by chtìl asi 
každý.                                                      Autor: KEMP

Statistika nuda je?!!!
nálezy buchen v 

minulém roce
Kolik jste toho milí drazí klienti pohodili v terénních 
lokalitách Kolín, Kutná Hora, Èáslav, Peèky, Èeský 
Brod.

Poøád to jsou dosti velká èísla. Hlavnì Peèky 
a Kolín. Nezapomeòte !! V Peèkách jsou již 2 boxy, 
(více informací o druhém boxu na poslední 
stranì) kam mùžete vyhazovat použité jehly. V 
Kolínì je box na jehly umístìn pøímo na budovì 
Kontaktního centra. 

Tak vìøím tomu, že tenhle rok, nebudou mít 
teréòáci takovou práci s tìmi nálezy.. Co vy na to?
  autor: Roman

HÁZEJTE POUŽITÉ JEHLY 
DO BOXU!!! NE PO ULICI...

SAMOZØEJMÌ JE TAKÉ MÙŽETE VYMÌNIT V TERÉNU, 
NEBO V KÁÈKU :-) 

!TO JE ON!

!ON JE TO!

NOVINKA

!!BOX è.2 V PEÈKÁCH!!
Haló, haló... a je to tu znova!!! Podaøilo se nám ve 
spolupráci s Peèeckou lékárnou nainstalovat zbývající ze 
dvou boxù na použité jehly. 

Kde se box nachází???
Je naistalován na domì, kde sídlí lékárna -  na boèní 
stranì budovy, smìrem k nádraží...
 Kde je peèecká lékárna?  To snad všichni víte!!! 
Když mnoho z Vás má tak úzké vztahy s personálem 
lékárny....!§?!!    Jinak ji najdete na námìstí, cestou od 
nádraží po pravé stranì. Opravdu ji nelze minout :-)
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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?

Zdravím,
další jarní èíslo našeho oblíbeného plátku Prosotoros zase 
na pultech nejen výmìnného programu Káèka a Terénu!!! 
Sexuální témata, která jsme nakousli v posledním èísle 
dnes pìknì znovu zakrojíme a vy si mùžete „pošmáknout” 
na sexuálních zloèinech.    Další èlánek, jež stojí za 
zmínku je o Apaèích.. Samozøejmì tím nemám na mysli 
kmen severoamerických indiánù.
Krásné ètení a ještì krásnìjší jaro :-) 
              
    Roman
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K-CENTRUM K-CENTRUM

Kontaktní centrum:  
Promítání probìhne ve Ètvrtek 22.4. v 10 
hodin a to film: Rok ïábla. Tento film je 
smyšleným pøíbìhem o životì písnièkáøe 
Jarka Nohavici, kde se objevuje i jeho 
závislost na alkoholu, která má opravdu 
realný základ v jeho životì..
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Apaurin alias Apaè                                     

 V poslední dobì èasto slýcháme od lidí, že  užívají 
lék Apaurin. Vìtšinou mluví o 
kombinaci se Subutexem nebo 
dalšíma klepkama (Neurol, 
Rivotril, Stilnox, Diazepam a 
další), dávají si ho s oblibou 
jehlou do žíly nebo do svalu. 
Apaurin má high a poøádnì 
vás nakopne, zmastí, má 
nájezd… možná proto se mu øíká Apaè?

Apaurin je k dostání výhradnì na lékaøský pøedpis.
Používá se k léèbì 
stavù akutní úzkosti, 
abstinenèního 
syndromu, epilepsie 
nebo køeèe, jako 
anestézie nebo pro 
usnadnìní porodu.

Jedna ampule 
Apaurinu není 

jedna dávka Apaurinu. 
                  pokraèování na stranì 7...
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pokraèování Apaè èlánku...

Nástøel do žíly?
Zpùsob, jakým se má správnì 
podávat, vyžaduje vždy pøímý dohled 
lékaøe. Nejvìtší riziko vzniká pøi 
aplikaci pøímo do žíly nebo tepny, je 
zde nebezpeèí poranìní žíly nebo 
tepny a následnì její zánìt nebo 
odumírání. Popøípadì k trombóze (to 
že se žíla úplnì ucpe) nebo flegmónì. 

Apaurin nemají užívat lidé kteøí jsou pøecitlivìlý na 
benzáky, trpí astmatem nebo mají problémy s dýcháním, 
jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných tlumících látek. 
Takže pokud kombinujete s jinými léky nebo drogou, 
mùže se vám to dost vymstít. Rozhodnì nejste lékaøi a 
nikdy nevíte, co se stane v budoucnu, když apaurin  

zkombinujete.

Pod lékaøským dohledem mají být 
lidé, kteøí mají zhoršenou  funkci jater 
a ledvin (když máte tøeba žloutenku 
céèko nebo béèko), lidé, co mají 
problémy se srdcem, lidé kteøí užívají 
alkohol nebo drogy. Když už v sobì 
máte nástøel eska nebo heráku, zobli 
jste si riváèe a nandáte si Apaurin, 
mùže to s vámi pìknì zamávat.

Autor: Marian
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TRESTNÉ ÈINY PROTI LIDSKÉ DÙSTOJNOSTI V 
SEXUÁLNÍ OBLASTI

Do této skupiny patøí takové trestné èiny jako je 
znásilnìní, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož 
mezi pøíbuznými, kuplíøství, prostituce ohrožující mravní 
vývoj dítìte, šíøení pornografie, výroba a jiné nakládání s 
dìtskou pornografií a zneužití dítìte k výrobì 
pornografie. 

Znásilnìní je donucení k pohlavnímu styku násilím èi 
pod pohrùžkou násilí nebo s 
využití bezbrannosti druhé osoby. 
Za tento trestný èin hrozí odnìtí 
svobody na 6 mìsícù až 5 let v 
prvním odstavci. Pokud je tento 
trestný èin spáchán souloží, na 
dítìti, se zbraní je sazba jednou 
tak vìtší. Trestné je i tento 
trestný èin pøipravovat.

Sexuální nátlak je jakékoli 
nucení k sexuálním projevùm 
(sebeukájení, pohlavní styk, 
soulož, ale i obnažování. Za to 
hrozí pùl roku až 4 roky v 
základním paragrafu. 

Pohlavní zneužití je soulož (èi jiné pohlavní zneužití) s 
dítìtem mladším patnácti let. Trest je 1rok až 8 let 
vìzení.                           pokraèov?n? na další stranì...

sexuální trestné èiny...
Za soulož mezi pøíbuznými trestní zákoník uvádí 
trest odnìtí svobody až na 3 roky. 

Kuplíøství asi nemusíme 
více popisovat. Za nìj 
hrozí trest odnìtí svobody 
na 6 mìsícù až 4 roky, 
zákazem èinnosti nebo 
propadnutím vìci nebo 
jiné majetkové hodnoty. 

Za šíøení pornografie to 
až 1 rok ve vìzení a v pøípadì dìtské pornografie 
až dva roky. Trestné je i pøechovávání 
fotopornografie, poèítaèové pornografie atp. Kdo 
zláká, najme, svede, zneužije dítì k výrobì 
pornografického díla odsedí si minimálnì jeden až 
pìt let. 
Všechny výše trestu jsou zde uvedeny v prvním 
paragrafu. Pokud jsou tresty spáchány ve vìtším 
rozsahu, hrubší míøe apod. jsou tresty vìtší. 
                                                                           Autor: Markéta

TROCHU HUMORU
 PO TOM 
VŠEM......
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