
PROSTORos

Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center 

BOXY NA VAŠE POUŽITÉ NÁÈINÍ!  KDE JE NAJDETE?
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 PEÈKY -dùm služeb, ze zadu za 
prodejnou a opravnou kol. Je to 
druhý dùm po pravé stranì, když 
jdete z vlakového nádraží. Dùm 
hned za vodojemem... Viz. obr.1

Kolín - 
na budovì Kontaktního 
centra, Kutnohorská 17. 
Hned vedle vchodu do 
káèka. Pár metrù od 
automatu Viz. obr.2. 

Peèky - 
box je umístìn na 
domì  za Peèeckou 
lékárnou. Když stojíte 
pøed lékárnou, najdete 
box z boku po pravé 
stranì. viz. obr.3
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Slovo na úvod:
To se ale dìjou vìci! Nové 

èíslo, zase v trochu novém kabátì.
Mìli jsme zde v kanceláøi 

trochu technických problémù z 
vydáváním èasopisu a proto taky 
ten zklus a nyní další èíslo pøed 
vámi. 

Jaro je v plném proudu. 
Vše se množí a proto, zde zase 
najdete informace spojené s 
pohlavním životem èlovìka, 
respektive žen a jejich aktivit 
spojených s ochranou proti 
nechtìnému tìhotenství..

Nebo� asi né pro všechny z 
vás by bylo milé poènout 
potomka, když máte zrovna tolik 
starostí s užíváním rùzných látek, 
které vám dìlají více-ménì dobøe 
a jejich obstarávání vám zabírá 
mnoho z toho, co byste mohli 
vìnovat pøípravì na rodièovskou 
roli. 
Respektuji, že je to vaše 
svobodná volba, ale podle toho 
je také dobré se zaøídit, aby jste 
pøedešli komplikacím. Tak dámy 
pozor. Antikoncepce je možná!!!
Užijte si èetbu a  pokud máte chu� 
se na tvorbì èasopisu podílet. 
Dìjte o sobì vìdìt.     
Roman

PONDÌLÍ až PÁTEK:
9 - 18 hodin

(Výmìnný program)

KONTATKNÍ MÍSTNOST:
PONDÌLÍ+STØEDA+ÈTVRTEK

12-17 hodin
(Hygiena, posezení, pokec, káva)

PONDÌLÍ až PÁTEK
9 -12 a 17-18 hodin

(Poradenství, sociální práce)

PONDÌLÍ až PÁTEK
10 - 18 hodin
(na telefonu)

Terén:
Úterý: Peèky (13 - 15 hodin)

Èeský Brod (15,30 - 17,30)

Støeda: Kolín (13 - 18 ) volejte

Ètvrtek: Èáslav (13 - 15)volejte
Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte

Pátek: Èeský Brod (13 - 15)
Peèky (15,30 - 17,30)

Tel.: 777 650 030

Tel.: 321 715 004
       777  847 071
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dokonèení tématu antikoncepce

Finanèní nároènost antikoncepce
Limitujícím faktorem pro mnoho žen pøi výbìru vhodného druhu antikoncepèní 
metody je její cena. 
Napøíklad cena hormonálních tabletek na tøi mìsíce se pohybuje od 200 do 800 
Kè. Cena tyèinek, které se aplikují pod kùži a vydrží až 3 roky, se pohybuje na rok 
okolo 1000 Kè a výše. Kvalitní antikoncepèní náplasti stojí také zhruba 1000 Kè. 
Cenovì nejvýhodnìjší antikoncepcí jsou injekce, které stojí zhruba 150 Kè a pùsobí 
3 mìsíce. 
Tak a to je již opravdu vše, co se mi podaøilo zjistit a dohledat. Louèím se s vámi 
a „ milujte se a chraòte se“.
Zdraví Monika

KOUZELNÉ ÈTVERCE
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promítáme na káèku!!!
Kdy: 20. èervenec - støeda 

V kolik: od 1 ti hodin
Horyna (pøedloha jedné z postav)

4
Host: Dan 
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Sociální zabezpeèení - NEJEN NOVINKY V ROCE 2011 - èást 2.
Podpora v nezamìstnanosti - PvN
Co se nemìní?
Kdo má nárok?
Fyzická osoba s trvalým bydlištìm na území ÈR, která v posledních tøech letech pøed 
zaøazením do evidence uchazeèù o zamìstnání získala min. 12 mìsícù dùchodového 
pojištìní.
Kolik to èiní?
Z prùmìrného mìsíèního výdìlku v zamìstnání nebo z posledního vymìøovacího základu v 
rozhodném období pøepoèteného na jeden mìsíc:
!první dva mìsíce - 65%
!další dva mìsíce - 50%
!po zbývající podpùrèí dobu - 45%
Jak dlouho lze pobírat?
!do 50 let - 5 mìsícù
!od 50 do 55 let - 8 mìsícù
!více než 55 let - 11 mìsícù
Kdo za mì platí zdravotní a sociální pojištìní?
!zdravotní pojištìní po dobu evidence na ÚP hradí stát
!sociální pojištìní za Vás stát nehradí, ale doba, po kterou budete vedeni v evidenci 
uchazeèù o zamìstnání, se Vám zapoèítává jako úèast na dùchodovém pojištìní, a to po 
dobu, kdy Vám náleží PvN
Zmìny v roce 2011
Zmìny v poskytování podpory v nezamìstnanosti (PvN):
!uchazeèùm, kteøí bez vážného dùvodu sami ukonèí zamìstnání nebo dohodou se 
zamìstnavatelem náleží podpora ve výši 45% (viz výše)
!náleží -li odstupné, odbytné nebo odchodné – podpora se zaène vyplácet až po 
uplynutí doby za kterou náleží
!pøi podpoøe v nezamìstnanosti již nebude možné si pøivydìlat
!pokud se nezamìstnaný evidoval na úøadu práce pøed 1. lednem 2011, platí pro nìj 
podle pøechodných ustanovení k novele zákona o zamìstnanosti i nadále podmínky platné 
v roce 2010, a mùže si tak mìsíènì pøivydìlat až 4000 korun, tedy polovinu minimální 
mzdy
Veøejná služba 
Jste déle jak 6 mìsícù na dávkách? Pøestali jste pobírat Životní minimum (3 126,-) a klesli 
jste na Minimum Existenèní ( 2 020,-) – chcete více penìz? Øešením je pro vás Veøejná 
služba. „Ten kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, který se pracovat nesnaží.“
Za výkon veøejné služby nenáleží mzda, ale:
!pokud budete vykonává veøejnou službu v rozsahu min. 20 h./mìsíc po dobu min. 6 
mìsícù zachovává se jí plná výše pøíspìvku na živobytí na úrovni životního minima tj. 3 
126 Kè a neklesne na existenèní minimum
!Nebo v pøípadì odpracování 30 h./ mìsíc v rámci veøejné služby je pøíspìvek na 
živobytí navýšen o polovinu rozdílu mezi životním a existenèním minimem tj. o 553 Kè 
(jednotlivec)
Co to obnáší?
V praxi jde o pomoc obcím pøi napø. údržbì ulic a mìstské zelenì, zlepšování životního 
prostøedí, pomoc v oblasti kulturního rozvoje i sociální péèe apod.

               Pokraèování na další stranì

pokraèování antukocepce

Existuje nìkolik typù nitrodìložních tìlísek – nitrodìložní tìlísko s mìdí, jejímž 
pomalým uvolòováním se zvyšuje úèinnost tìlíska proti spermiím. Nitrodìložní 
tìlísko s jiným kovem (napø. zlatem) a nitrodìložní tìlísko s hormonem, který 
patøí mezi novìjší druhy tìlísek.
Nitrodìložní tìlísko by nemìly používat ženy, které trpí silným a 
nepravidelným menstruaèním krvácením, èastými zánìty pochvy a ženy, které 
èastìji støídají sexuální partnery (riziko infekce). 
Výhodami nitrodìložní antikoncepce je jednoduchost v používání a dlouhá 
doba použitelnosti. 
Nevýhodami jsou prodloužení a zesílení krvácení pøi menstruaci, mírné krvácení 
mezi cykly, urèitá pravdìpodobnost vypadnutí tìlíska z pochvy, zvýšené riziko 
vzniku mimodìložního tìhotenství a èastá nutnost lékaøských prohlídek. 
POZOR: NITRODÌLOŽNÍ TÌLÍSKO VÁS NEOCHRÁNÍ PØED POHLAVNÌ PØENOSNÝMI 
CHOROBAMI !!!!
Kondom 
Kondomy patøí mezi nejrozšíøenìjší mužskou antikoncepèní ochranu. Viz minulé èíslo 
Prostorosu.   Druhy kondomù
kvalitní lubrikované (maximální ochrana pøed pohlavnì pøenosnými chorobami, 
silnìjší prožitek), ultra tenké, které pøi použití ani necítíte (vyšší citlivost), 
neuvìøitelnì tenké až 0,1 mm (maximální komfort), s erekèním kroužkem (pro 
lepší erekci), barevné (silnì erotické), extra vlhké (vysoce pøíjemné), 
aromatizované (pøekryjí pach latexu), nelatexové pro alergetiky (používají se s 
lubrikaèním gelem nebo krémem), se speciálním potìrem (proti pøedèasné 
ejakulaci), lubrikované s rezervoárem (vyšší prožitek), 
hebké žebrovité (silný prožitek), speciálnì tvarované 
(pro lepší erekci), s nopky a drážkami (vyšší dráždivost) 
A JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST
Ženská sterilizace
Mezi další metody nehormonální antikoncepce patøí 
sterilizace ženy. Tato metoda je lékaøským výkonem pøi 
kterém dojde k chirurgickému pøerušení vejcovodù u 
ženy. Pøi tomto zákroku nejsou u ženy odstranìny nebo 
poškozeny vajeèníky. Pøi sterilizaci ženy dojde k uzavøení vejcovodù a tím 
zabránìní postupu spermií i transportu vajíèka do dìlohy. Tento stav je však 
potom už naprosto trvalý a k otìhotnìní mùže dojít pouze cestou umìlého 
oplodnìní. 
Tato antikoncepèní metoda je velice úèinná a s tabletovou hormonální 
antikoncepcí, je v naší republice nejrozšíøenìjší metodou. 
Nevýhodou této metody je, že o sterilizaci ženy rozhoduje komise, protože 
proces podléhá zákonu. 
Mužská sterilizace   Na pohlavním ústrojí muže se v tomto pøípadì provede 
chirurgický výkon, který znemožòuje oplodnìní (dochází k uzávìru chámovodù). 
Výhodou této metody je skoro 100% spolehlivost. Nevýhodou je, že v pøípadì 
dalšího zájmu muže o dítì pøichází v úvahu pouze metoda umìlého oplodnìní.
                                                    dokonèení na stranì 11
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Osoba Bez výkonu veøejné 
služby a po 6 

mìsících pobírání 
pøíspìvku na 

živobytí – 

Navýšení pøíspìvku 
(výkon veøejné služby – 

20 h./m., pøíjem z 
výdìleèné èinnosti aj.) 
po 6 mìsících pobírání 

Navýšení za 
30 a více 

hodin 
veøejné 

služby za 
Jednotlivec (bez 
majetku,nemusí 
uplatòovat 
pohledávky a 

2 020 Kè 3 126 Kè o 553 Kè

Rodina – 1. osoba 2 020 Kè 2 880 Kè o 430 Kè
Rodina – 2. osoba 
(ne nezaopatøené 

2 020 Kè 2 600 Kè o 290 K

pokraèování 

Nìco pro maminy a tìhule
Penìžitá pomoc v mateøství (tzv. mateøská) - PPM
PPM zaèíná dnem, který si matka dítìte urèí v období od poèátku 8. do poèátku 6. 
týdne pøed oèekávaným dnem porodu, podpùrèí doba èiní 28 týdnù (u matky, která 
porodila zároveò dvì nebo více dìtí èiní 37 týdnù).
Né každá žena má nárok na mateøskou. V posledních dvou letech pøed nástupem na 
PPM musí trvat úèast na nemocenském pojištìní po dobu aspoò 270 dnù (bacha není 
to to samé, co zdravotní pojištìní). 
Do doby úèasti na pojištìní pro nárok na PPM se zapoèítává:

a) pøedchozí zamìstnání
b) doba studia na støední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoøi 
c) doba pobírání invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì
d) doba pøerušení pojištìní
Pojištìní zamìstnance se pøerušuje po dobu, po kterou zamìstnanec nevykonává práci 
z dùvodu napø.  rodièovské dovolené, s výjimkou doby, za kterou zamìstnanci náleží 
penìžitá pomoc v mateøství.
Procentní sazba denní výše dávky PPM èiní v roce 2011 – 70 % denního vymìøovacího 
základu. Ten vám spoèítají na úøadì. 
Nárok na dávky NP se uplatòuje na pøedepsaných tiskopisech, které pojištìnec obdrží 
u svého ošetøujícího lékaøe.
Rodièovský pøíspìvek - RoP
Zmìny v roce 2011
!výše jednotlivých výmìr RoP a celková doba èerpání (do 2, 3 nebo 4 let vìku dítìte) 
zùstávají beze zmìny
!zmìna je pouze v rozhodovacím momentu pro 3letou variantu èerpání, kdy dochází k posunu 
termínu volby varianty èerpání z 21. mìsíce na 9. mìsíc vìku nejmladšího dítìte
!u 4leté varianty èerpání se èástka 7 600 Kè bude poskytovat jen do 9. mìsíce vìku dítìte a 
od 10. mìsíce bude RoP poskytován v nižší výmìøe 3800 Kè až do 4 let vìku dítìte

Délka èerpání, výše výmìry a moment volby variant RoP: 

                                                                       viz tabulka na další stranì!!!

KEMP   
KARTIÈKY

KA
RT

IÈ
KY

KARTIÈKY

KARTIÈKY

Životopis (Curriculum vitae)

    Dnešní KEMP bych chtìl vìnovat tématu, které by se mnohým z vás mohlo v 
souèasnosti hodit (a nìkterým pozdìji). Jak již prozrazuje název èlánku, pùjde o životopis. 
Nikoliv však o ten, který posíláte do léèebny, nýbrž o životopis profesní.
     Životopis je dnes už nutností, pakliže se kdekoliv ucházíte o legální zamìstnání, tedy 
o práci na smlouvu. Každý zamìstnavatel si o vás rád nìco zajímavého pøeète døíve, než 
vás pozve na pohovor.
     Ve vìtšinì pøípadù je vyžadován životopis jako strukturovaný. To znamená, že 
nemusíte psát slohové cvièení o svém životì, vzdìlání, zamìstnání atd. Obsah celého 
životopisu je tvoøen z jakýchsi odrážek, kde „strukturovanì“ podáte všechny informace o 
sobì a své kariéøe. 

A co by tedy mìl takový životopis obsahovat?

1)Jméno a pøíjmení (samozøejmì vaše)
2)Adresu a kontakty na vás (telefon, mail)
3)Dosažené vzdìlání – zde do jednotlivých øádkù pod sebe napíšete od kdy do kdy jste 
kde studovali a èím jste danou školu ukonèili (výuèní list, maturitní vysvìdèení, závìreèné 
vysvìdèení). Každá škola na vlastní øádek. Píše se sem i základní škola (pokud byla 
dokonèena). Dále je také dobré u jednotlivých škol napsat obor, kterým jste se bìhem 
studia zabývali.
4)Pracovní zkušenosti – stejnì jako u vzdìlání napíšete do jednotlivých øádkù všechny 
pracovní místa, na kterých jste se kdy realizovali (samozøejmì se poèítají jen ty oficiální a 
doložitelné).  V každém øádku pak bude od kdy do kdy jste  pracovali. Název firmy kde 
jste pracovali a také pracovní pozici a pokud možno náplò vaší práce. Soupis seøaïte od 
nejstaršího do posledního zamìstnání, aby v tom byl lepší pøehled.
5)Školení a kurzy – pakliže jste získali další dovednosti a znalosti, které mùžete doložit 
nìjakým certifikátem (napø. rekvalifikaèní kurzy od ÚP)
6)Ostatní znalosti a dovednosti – sem patøí napø. øidièský prùkaz, práce na PC, znalost 
cizích jazykù, VZV atd. 
7)Zájmy – tato položka není úplnì zásadní, ale mùže být pro vás prospìšné, pakliže jí 
také doplníte. (užívání drog tam samozøejmì nepište). Pokud jí vynecháte, nic zásadního 
se však nestane. Jsou to informace, které mùžete doplnit pøi pøijímacím pohovoru.
8)Reference – zde mùžete uvést kontakt na osoby (bývalé zamìstnavatele, zpravidla to 
bývá ten poslední), kteøí o vás mùžou podat jakoukoliv zprávu o vašich pracovních 
úspìších
9)V dnešní dobì je dobrý bonus, pokud pøidáte k životopisu také svojí fotografii (formát 
jako na obèanku). Je dobré ji umístit na zaèátek celého životopisu pøed vaše osobní údaje
 
Papír, na který píšete nebo tisknete vaše CV by mìl být èistý, nezmuchlaný.  Je dobré si 
životopis pøipravit na poèítaèi. Ten pak mùžete snadno odeslat mailem.
    Úprava vašeho CV o vás také hodnì prozradí, proto je dobré, abyste si s tím dali 
trochu práce. Pakliže si s úpravou nebo s celým životopisem nebudete vìdìt rady, obra�te 
se na vaše pøíbuzné, kámoše, úøedníky na ÚP, aby vám pomohli.  Navíc káèkaøi vám také 
rádi pomohou a proto se nebojte a ptejte. 

                      Autor: Martin



58

Délka 
èerpání

(do 
vìku 

dítìte)

Výmìra Èástka v 

Kè
(mìsíèn

ì)

0 až 22 týdnù

(nárok na PPM)
Rozhodovací moment 

pro volbu varianty

do 2 let zvýšená 11 400 PPM ve výši 
nejménì 380 

Kè/den

do konce II. 
kalendáøního mìsíce 

po kalendáøním mìsíci, 
v nìmž dítì dosáhlo 22 

týdnù

do 3 let základní 7 600 PPM do konce kalendáøního 
mìsíce, v nìmž dítì 
dosáhlo 9 mìsícù

do 4 let základní od 
narození nebo 
po PPM do 9. 
mìsíce vìku 
dítìte

7 600 nárok na PPM 
mùže, ale 

nemusí 
vzniknout

volba varianty se 
neprovádí

snížená od 10. 
mìsíce vìku 

3 800

pokraèování sociální tématiky: 

Co se nemìní:
Jaké jsou podmínky nároku na pobírání RoP?
Nárok na RoP má rodiè, který po celý kalendáøní mìsíc osobnì, celodennì a øádnì 
peèuje o dítì, které je nejmladší v rodinì.
Žádosti vyøizují úøady práce podle místa trvalého pobytu
Porodné
Porodné je vypláceno pouze na první dítì a jen u rodin s pøíjmem do 2,4 násobku ŽM. 
Výše zùstává 13 000,- a u dvojèat èi vícerèat 19 500,-.

                  Autor: Stáòa

pokraèování antikoncepce

Pøirozené metody antikoncepce
Metody pøirozené antikoncepce jsou kromì metody pøerušovaného pohlavního 
styku založeny na plodném a neplodném období ženy. Využívá se zjištìní, že 
žena mùže otìhotnìt jen v nìkteré dny v prùbìhu menstruaèního cyklu. V 
normálním mìsíèním cyklu se vajíèko uvolòuje jen jednou, a to uprostøed mezi 
dvìma menstruacemi. 
Výhodami pøirozených metod je jejich jednoduchost, snadná dostupnost a 
zdravotní nezávadnost. 
Mezi jejich nevýhody patøí to, že nejsou pøíliš spolehlivé a neposkytují 
partnerùm ochranu pøed pohlavními chorobami!!! Velice pøi nich záleží na 
disciplinovanosti partnerù a na tom jak pøesnì dovedou urèit ovulaci ženy. 
Bariérové metody antikoncepce pro ženy

Výhodami bariérové antikoncepce je možnost jejího opakovaného použití a 
zdravotní nezávadnost. 
Nevýhodami je obtížné zavádìní, manipulace pøed stykem, potøeba zruènosti a 
nácviku. Tyto antikoncepèní metody zpùsobují èastìjší infekce moèových cest a 
nechrání pøed pohlavními chorobami!!!
Poševní pesar
Jde vlastnì o obdobu mužského kondomu. Je to gumový, umìlohmotný 
klobouèek (má tvar dìložního èípku). Pesar si žena zavádí sama pøed každým 
pohlavním stykem. Pro lepší zavedení pesaru si ho mùžete zvlhèit spermicidním 
krémem nebo lubrikaèním gelem. 
V pochvì si ho žena mùže nechat nejdéle 2-3 dny. Po vyjmutí ho omyje, osuší 
a opakovanì ho mùže 1-2 roky používat. 
Vaginální diafragma
Má tvar klobouèku a je vyrobena z podobných materiálù jako kondom. Gumový 
klobouèek má po obvodu pružinku. Žena si ho do pochvy zavádí sama 
maximálnì na 24 hodin. V pochvì vytváøí pøekážku a zabraòuje prùniku 
spermií. Po omytí a osušení se diafragma mùže znovu použít. 
Spermicidní èípky, krémy a pìny - chemická metoda antikoncepce
Chemické antikoncepèní metody jsou založeny na použití antikoncepèních èípkù, 
krémù a pìn, které obsahují spermicidní látky, které znehybòují nebo zabíjí 
spermie. Aplikují se hluboko do pochvy a zavádìjí se bezprostøednì pøed 
každým pohlavním stykem. Jejich úèinnost je 2-10 hodin po aplikaci. 
Výhodou je volná dostupnost bez lékaøského pøedpisu, možnost širokého 
výbìru forem, ve kterých spermicidní látky jsou a snadné používání. 
Nevýhodami jsou velice èasté alergické reakce a nesnášenlivost na spermicidní 
látky, nepøíliš vysoká úèinnost a ochrana proti pohlavním nemocem!!!
Nitrodìložní tìlísko
Tato antikoncepèní metoda využívá antikoncepèního úèinku 
tìlísek zavádìných do dìlohy. Tìlísko narušuje pohyb spermií 
i pøesun vajíèka a snižuje tak schopnost jeho oplodnìní. 
Tìlíska svým tvarem kopírují tvar dìlohy.                                                             

pokraèování tématu na další stranì
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            DRUHY ANTIKONCEPCE ANEB STOP NECHTÌNÝM TÌHOTENSTVÍM
Jaro je v plném proudu, všechno nám v pøírodì bují, zvíøátka se množí, tìhotenské 
testy na káèku pøibývají, a tak si myslím, že by vás následující èlánek mohl zajímat. 
Doba pokroèila a možností, jak se chránit pøed nechtìným tìhotenstvím je více a 
více. Tak tady máte pár typù jak to lze:
Hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce patøí mezi velmi bezpeèné antikoncepèní metody ochrany 
pøed poèetím. Jsou velice vhodné pro dlouhodobé užívání. Mají i celou øadu 
pozitivních úèinkù na zdraví ženy. 
Dnešní hormonální antikoncepce je velice efektivní, velmi jednoduchá v užívání, 
nemá žádný vliv na sex a je naprosto bezpeèná. 
Tato antikoncepce je ale nevhodná pro ženy, které trpí nebo v minulosti trpìly 
nádorovým onemocnìním (rakovina prsu, dìlohy, nádory vajeèníkù), pro ženy, které 
prodìlaly hlubokou žilní trombózu nebo embolii, mají vysoký 
krevní tlak, trpí chronickým onemocnìním jater, nebo trpí 
vrozenými chorobami zvýšené srážlivosti krve. 
   Hormonální tabletky (jednofázové, dvoufázové, tøífázové)

Hormonální tabletky patøí mezi nejrozšíøenìjší 
antikoncepèní metodu v Èeské republice. 
Tento druh antikoncepce se dále ještì dìlí podle množství 
hormonù v jednotlivé pilulce v prùbìhu cyklu. Podle toho se 
hormonální antikoncepce rozdìluje na: 
!jednofázovou 
!dvoufázovou 
!tøífázovou 
Výhodou této antikoncepèní metody je, že je vysoce úèinná, 
mùžete si perfektnì naplánovat tìhotenství, navádí 
pravidelný menstruaèní cyklus, mùžete si s ní regulovat menstruaci pøi dovolené, 
bìhem menstruaèního cyklu netrpíte tak velkými bolestmi. Má i pozitivní vliv na 
ple�, vlasy a nehty.
 
Postkoitální antikoncepce
Jde o antikoncepèní metody, které jsou schopny zabránit otìhotnìní i v pøípadì, že 
byly použity až po pohlavním styku. Je však velmi dùležité, aby byly použity ještì 
pøed tím, než došlo k pøípadnému uhnízdìní oplodnìného vajíèka v dìložní sliznici 
(to nastává zhruba 6. den po oplodnìní). 
Tato metoda antikoncepce nemá vyložená rizika. Nicménì hormonální náraz obvykle 
vede k narušení menstruaèního cyklu a nepravidelnému krvácení. Požití vysoké 
dávky hormonù v tabletách mùže také u citlivých žen vyvolat nevolnost (pøípadné 
zvracení pak zvyšuje riziko selhání této antikoncepce). 
Samotné riziko otìhotnìní je sníženo asi na jednu ètvrtinu ve srovnání s 
nechránìným stykem. Tato metoda má tedy pomìrnì malou spolehlivost. 
POZOR: HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE VÁS NEOCHRÁNÍ PØED POHLAVNÌ PØENOSNÝMI 
CHOROBAMI !!!!

pokraèování na další stranì
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V Amsterdam shopech se znovu objevily syntetické drogy
Zdroj: ÈT24 | 6. 6. 2011 |
Èeský Tìšín - Karvinská policie zaèala vyšetøovat pokraèující prodej 
syntetických drog v Èeském Tìšínì. Zaèali je znovu nabízet v tamních 
Amsterdam shopech. Kriminalisté podezírají z prodeje ženu z Polska. Zatím ji 
neobvinili, èekají na expertizy látek.

Studentka zemøela po jeho heroinu, mladíka soud potrestal tøemi roky
Zdroj: iDnes.cz | 6. 6. 2011 |

Za podání dávky heroinu devatenáctileté dívce si šestadvacetiletý 
Radek Opiol odpyká ve vìzení definitivnì tøi roky. Rozhodl o tom Vrchní 

soud v Olomouci.
Potvrdil tak trest, který mu již uložil ostravský krajský soud. Dívka po 

aplikaci drogy zemøela. Její úmrtí mu však soud nakonec za vinu nekladl. 
Podíl Opiola na její smrti se totiž nepodaøilo prokázat

V komunitì Vršíèek se zaènou léèit také ženy
Zdroj: Deník | 2. 6. 2011 |
Ve známé Terapeutické komunitì Vršíèek teï mladé muže, procházející tam 
následnou odvykací kúrou na drogy, alkohol èi hrací automaty, vystøídali 
stavbaøi. Kompletní rekonstrukce zaøízení zaèala, potrvá rok a je na ni. 
vyèlenìných 22 milionù.
Kromì zvýšení poètu lùžek ze souèasných 12 na 20 a dílèích zmìn dojde ke 
dvìma zásadním: "V upraveném podkroví vznikne novì prostor pro 
spoleènou terapii rodiny. Blízký styk s jejími èleny totiž napomáhá úspìšné 
léèbì klientù," vysvìtlovala Pavelková. Dodala, že proto budou moci po 
pøedchozí domluvì na Vršíèku krátkodobì pobývat. Novinkou také je, že po 
rekonstrukci se mohou zaèít v komunitì léèit i ženy.

Neznámý vandal se pokusil proniknout do prodejního automatu na 
injekèní støíkaèky

Zdroj: KC NEWS | 6. 6. 2011 |  
I když se pracovníci o.s. PROSTOR snaží pomáhat lidem, kteøí užívají 

drogy, nejspíše odplatou jim bylo to, že se nìkdo pokusil vykrást 
prodejní  automat, který provozují ve spolupráci s o.s. PROGRESSIVE.  

To by mohlo potvrdit staré dobré poøekadlo: „Pro dobrotu, na žebrotu.”
Pracovníci Kontaktního centra vzkazují: „Takto nám pouze pøidìláváte 

práci a starosti. Dìkujeme, že si našich služeb tak vážíte!”! Vaše snaha 
vykrást automat stála kontkaktní centrum 8500 Kè...
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