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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty Os-Prostor.
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Je tu pro vás pøipravené nové pokraèování vzdìlávacího maratónu. 
Dneska zkuste nejdøíve odhadnout v následujícím textu, o co by se 
mohlo jednat a co bylo špatnì. 

Honza jezdil èasto do Prahy za úèelem nákupu subutexu i 
nelegálních pøivýdìlkù. Postupem èasu ho zaèala policie sledovat, 
pøestupky se mu zaèaly sèítat a Honza se dostal až k soudu. Tam 
mu byl stanoven zákaz pobytu Prahy. Honza pøesto výlety do Prahy 
poøádal dál. Došlo to až tak daleko, že ho policisté zadrželi a teï 
pùjde do vìzení na 6 mìsícù.

Co Honza udìlal špatnì. Porušil zákaz pobytu v Praze, dle 
trestního zákona tzv. MAØIL VÝKON ÚØEDNÍHO ROZHODNUTÍ 
(èili paragraf 171 Trestního zákona).
Jaké další tresty mùžou následovat? 
1. pokuta nebo trest odnìtí svobody až na pùl roku
-  pokud se bez povolení a bez vážného dùvodu zdržuješ v místì, 
na kterým máš zákaz pobytu      
-  pokud vykonáváš èinnost, která ti byla zakázána
- pokud podnikneš kroky, abys zmaøil úèel vazby nebo ochranné 
výchovy
- pokud maøíš úèel ochranného léèení nebo ochranné výchovy

2. pokuta nebo trest odnìtí svobody na 5 let
- pokud ztížíš vykonání rozsudku tím, že znièíš nebo ukradneš vìc, 
které se rozsudek týká
- uprchneš stráži, z vazby nebo z vìzení

3. 1 rok odnìtí svobody tì nemine
- pokud nerespektuješ rozhodnutí úøadu o opatøení nutných k 
výchovì nezletilých (máte naøízeno, abyste posílali dítì do školy a 
vy ho tam stejnì neposíláte).

Zdraví Vás teréòaèka Jitka a urèitì se zkuste vyhnout „Maøence“.

Virová hepatitida typu B 
alias HBV, žloutenka typu B prostì B-éèko
o žloutence A i o „céèku“ jste toho asi taky dost slyšeli. A Tak Vás chceme 
blíže seznámit s jejich „béèkovou“ sestrou.
Co je virová hepatitida typu B?
Závažné onemocnìní jater. Játra jsou orgán v lidském tìle, který je 
nezbytný pro život. Játra èistí krev a chrání lidské tìlo.
Jak jí poznáš?
Stejné pøíznaky jako u “céèka”(únava, nespavost, bolení v pravém 
podbøišku) nemusí ale být vùbec žádné!
Jak mùžeš B-éèko chytit?
Béèko mùžeš dostat tak, že budeš tøeba sdílet s kámošem jehly, lžièku, 
filtry nebo si budeš užívat sex bez kondomu*, taky se mùžeš poranit o 
jehlu, která leží nìkde na ulici. A nejen to, pokud si necháš udìlat 
piercing od kámoše jehlou nebo si necháš udìlat kérku v 
neprofesionálním tetovacím salónu. Možný je pøenos žloutenky typu B z 
matky na plod, když je tìhotná.
Kolik lidí má B-éèko?
Na svìtì je 3 500 000 lidí, kteøí mají žloutenku typu B.
Jak poznáš, že žloutenku typu B nemáš?
Jedinì test z krve v laboratoøi Ti dá správný a platný výsledek. 
Jak se chránit pøed B-éèkem?
Když už víš, jak žloutenku typu B mùžeš chytit, nebudeš tøeba sdílet s 
kámošem jehly, lžièku, filtry. Nebudeš si užívat sex bez kondomu. A 
pokud si už necháš udìlat piercing nebo kérku, tak jedinì v 
profesionálním tetovacím salónu. 
Jak se trvale chránit pøed B-éèkem?
Trak, že se necháš oèkovat. Oèkování mùžeš spojit i s oèkováním na 
žloutenku typu A, to znamená že ti mùžou naoèkovat oèkování proti 
žloutence A a B souèasnì.
Jde žloutenka typu B léèit? Mám nìjakou šanci, že se uzdravím, 
když už B  béèko mám?
Šance je vždycky vìtší, když už víš, v jaké fázi je žloutenka typu B.
Proto pokud si nejsi jistý, neváhej a kontaktuj nás.
*Béèko je nejèastìjší žloutenkou pøenášenou nechránìným 
sexem!!!                                                                 Autor: Marian
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Když Andrea odjíždìla s rodièi na dovolenou, tak se ještì s 
mámou hádala a chtìla sedìt v pøedu, vedle otce! Ten v jedné 
zatáèce nezvládl øízení a vletìli i s autem pod kamion. Andrea 
byla na místì mrtvá. V momentì, kdy se odehrála tato událost, 
jsem najednou tušil, že není nìco v poøádku a øíkám to tátovi a 
najednou zvoní telefon a na druhém konci mamka Andrejky 
pláèe a øíká, že jsou v Praze v nemocnici a dál jen pláè! Ptám 
se, co se dìje, ale nebyla mi nic øíct, jen že jsou na Bulovce, a� 
pøijedu!!! Ihned jsem poprosil otce, a� mì tam odveze a když 
jsem na konci dlouhé chodby vidìl mámu Andrejky, promítl se 
mi celý ten více jak rok trvající vztah pøed oèima, a když jsem k 
nim došel, její máma mì objala a s pláèem povídá, co se stalo 
a že Andi je mrtvá!!! Chtìl jsem ji vidìt, ale nedovolili to a já 
bìhem chvíle ztratil to nejcennìjší, co jsem ve svém životì 
mìl!! Osud mi ji vzal a na nic se neptal…  Celý život se mi 
zhroutil a mì bylo vše jedno, jestli dodìlám školu, jestli se zítra 
vzbudím, ztratil jsem do všeho chu�!!! Navštìvoval jsem 2 roky 
psychiatrièku, ale nepomohla mi, ani rodièe mì nepodrželi, když 
se snažili. Nakonec jsem školu s odøenejma ušima dokonèil, a i 
když rodièe chtìli, abych si dodìlal maturitu, já jsem nemohl 
zùstat dál ve škole, která mne dusila. Nedokázal jsem se 
soustøedit a kolikrát dlouhé hodiny vnímat životní bìh kolem 
sebe. Èím dál víc jsem se uzavíral ve svém svìtì snù a 
vzpomínek na Andrejku a doslova pøežíval ze dne na den.!!!
Našel jsem si práci, ale nic mì nebavilo ani ten basket, který 
jsem døív miloval. Nikam jsem nechodil, nic jsem nedìlal, jen 
jsem se tak polehával a trápil se vnitøní bolestí, prázdnotou a 
zmarem. Obèas jsem se opil až do bezvìdomí, abych aspoò na 
chvíli necítil tu strašnou bolest a prázdnotu. Kamarádi se mì 
snažili nìkam vytáhnout na diskotéky, nebo na kolo a tak, ale já 
jsem se èím dál víc odcizoval nejen rodièùm, ale i kamarádùm...
                  Další èást otiskneme v listopadovì prosincovém èísle i s pøezdívkou autora.

pro Vaší Tvorbu!!!
A také tady máme první dílo... Jsme rádi:-).. a plni zvìdavosti o na další..

(malby, obrázky, písnì, 
básnì, písemné výlevy..)
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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!!!

Tak už je to tady!!! 

AT AMBULANCE v Kolínì již 
funguje na plné obrátky. Kdo má zájem, mùže 
se telefonicky èi osobnì pøesvìdèit. Má své 
sídlo na poliklinice: Smetanova 764. Telefon 
do Ambulance je: 733 193 646. Bližší 
informace získáte u Terénních a Kontaktních 
pracovníkù.  

28.øíjna, což je úterý,NEBUDE 
FUNGOVAT  Terénní program a 

Kontaktní Centrum BUDE ZAVØENO 
z dùvodu státního svátku. Tak s tím zkuste 
poèítat a  pøipravit se na to, jak materiálnì, 
tak psychicky:-).

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

            Od mala jsem sportoval, hrál jsem závodnì tenis, fotbal 
a basketbal! Na basketì nás trénoval mùj vlastní otec, a tak na 
mì byl dost pøísný, aby ostatní spoluhráèi nemohli øíct“ no jo 
synáèek trenéra, ten si mùže dovolit všechno“. Naopak, já jsem 
nesmìl nic a jakmile jsem porušil nìjaká pravidla, pøicházeli 
tvrdé tresty!!! I když mi to táta èasto vysvìtloval, proè to dìlá, a 
že není jiná cesta, pøesto mì to trápilo a bolelo. I když jsem dal 
v zápase 20 bodù, nikdy mì pøed ostatníma klukama 
nepochválil a já o to tolik stál, tolik jsem døel, abych byl dobrej 
nejen pro otce, ale hlavnì pro tým!! Touha po uznání od otce, 
ale i od ostatních lidí kolem mì, nepøicházela, a tak jsem 
pomalu pokoukával po uznání jinde, v partì kamarádù!!! Po 
základce jsem šel na uèòák na kuchaøe èišníka a otcova 
kontrola nade mnou zlehka polevila. Víkendy jsem trávil s 
týmem po turnajích, ale v týdnu jsem byl opìt ten šéf party 
uznávaný, respektovaný a obdivovaný, což mi dìlalo moc 
dobøe!!! Chodili jsme na pivo místo odpoledky a obèas jsme si 
koupili travku a celé odpoledne jsme zhulený brouzdali 
podìbradskou kolonádou a já cítil koneènì uznání a respekt, 
kterej mi otec nedával, ba naopak neustále mì prudil a 
shazoval. Dnes s odstupem èasu to taky vidím jinak, ale tehdy 
to bylo super. Toho èeho se mi nedostávalo od rodiny, jsem 
mìrou vrchovatou dostával od naší školní party.  Našel jsem si 
v Podìbradech holku, s kterou jsem ve volnu chodil hrát basket 
a na procházky a úplnì jsem se do ní zbláznil. Zaèali jsme 
spolu chodit, zaèali jsme spolu spát a vùbec to byla moje první 
velká láska!! Užívali jsme si spoleèných víkendù, vždy po 
basketu jsme jeli na chatu a trávili volný èas, spoleèné veèeøe 
pøi svíèkách , milování, procházky, kino a èasto jsme jezdili na 
hrady a zámky, do Prahy na výstavy a do divadla.. Mìli jsme 
mnoho spoleèných zájmù a perfektnì jsme se doplòovali. Byli 
jsme jedna duše, jedno tìlo. Nikdy jsme se nepohádali a já si 
øíkal: „Dodìlám školu, vydìlám peníze a pak se vezmeme, 
budeme mít spolu dìti a strávíme spoleènì celý život!!“ Jenže 
osud byl bohužel proti a pøichystal mi v 17ti letech jinou cestu!
                                                        pokraèování na stranì 11
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První pomoc pøi pøedávkování...
.....pokraèování minulého èlánku......

....jak jsme už v minulém èísle (výjezd záchranky a policie k 
pøedávkování) pøedesílali, bude v tomto krátkém èlánku øeè 
o základech první pomoci, nebo chcete-li, o tom co dìlat, 
aby váš pøedávkovaný kámoš nenatáhnul brka. 

   Jak pøedávkovaný èlovìk vypadá?
Je utlumený, nebo v bezvìdomí, nereaguje (nevnímá, 
nemluví), hroutí se nebo leží, má bledou, šedou nebo 
namodralou kùži, studený pot.

  

    

  Co dìlat?
Snažte se ho udržet pøi vìdomí: mluvte na nìj, nu�te ho, aby 
odpovídal, choïte s ním, nenechávejte ho o samotì, pøi 
zvracení o podržte v pøedklonu, aby se neudusil.

  

  
  Co když se to nedaøí?
1. Zavolejte záchranku 155 ( nebo poproste nìkoho 
druhého, aby to udìlal)......

....a zatím....                                       Pokraèování na další stranì
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 pokraèování život je zmìna

..Musí to být totiž hlavnì Váš osobní cíl (pøání), to znamená, že na 
tom máte svùj zájem a jste ochotný pro to nìco udìlat, bez toho to 
totiž nejde. Když už to tak je, tak pak vám mùžeme nabídnout 
poradenství, což je odborný termín, trochu i zavádìjící, nejde totiž o 
žádné podávání rad, jak by se mohlo zdát. Já tomu radìji øíkám 
konzultace, ale úplnì normálnì jde prostì o rozhovory, díky nímž 
vám mùžeme pomoc se rozhodnout uèinit dùležité zmìny, které ale 
nejsou leckdy vùbec lehké a více hlav pøeci více ví, to se ví . 
Rozebírat a hledat co mìnit a proè vlastnì, jak tý zmìny dosáhnout, 
to je pøesnì to, v èem vám mùžeme být ku prospìchu. Chcete-li 
tedy žít a né jen pøežívat, nebojte se zmìn.
 
Pøipravil: -Oø- Tom

Tak zde poprvé otiskujeme pøíspìvek  klienta Terénního programu, jde o reálnou osobní 
zpovìï, nebo� je toto dílko dosti obsáhlé, budeme Vám ho dávkovat po èástech..
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  Nikdy není cesty zpìt!!! -  NO WAY BACK!!

  Nikdy není cesty zpìt!!! -      NO WAY BACK!!

Pøíbìh, který Vám chci vyprávìt, je docela dlouhý a smutný!!! 
Mé životní kroky ovlivnilo mnoho vnìjších podnìtù, ale i 
vnitøních osobních bolestí a proher! Tak pìknì popoøadì. 
Škola mì nikdy moc nebavila. Zaprvé jsem od mládí psal 
levou rukou, a tak se mì snažili pøedìlat na praváka. To 
nebylo zrovna dvakrát pøíjemné, a tak jsem již velmi brzy 
zaèal tvrdì vzdorovat všem autoritám jak doma, tak ve škole 
kantorùm. K tomu, abych základní školu jen tak vychodil s 
pár trojkami, mi staèilo dvacet minut poslouchat, co uèitel 
vykládá a zbytek hodiny jsem neustále vyrušoval. O 
pøestávkách jsem byl vždy v nìjakém maléru a to mi dìlalo 
dobøe. Být v partì støedem pozornosti a ten kdo si nejvíc 
dovolí, kdo vymyslí nejhustší lumpárnu!!! Zkrátka jsem zjistil, 
že když se snažím hlásit a dávat pozor, poctivì vypracovávat 
domácí úkoly, stejnì mì ani uèitel ani rodièe nepochválí a 
neustále budu stát ve stínu své starší sestry – vzorné žákynì 
s vysvìdèením se samýma jednièkama!!! Já se chvíli snažil, 
ale když to nikam nevedlo, vzal jsem to opaènì z tý druhý 
strany: budu sígr, prùseráø!!                       
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  pokraèování první pomoci...

2. Zjistìte, jestli dýchá a zkontrolujte tep

3. Když nedýchá: 

* Zkontrolujte, jestli nemá nìèím (zvratky) ucpanou pusu, 
pøípadnì ji vyèistìte, vytáhnìte zapadlý jazyk

* Položte ho na záda, chy�te jeho hlavu obìma rukama 
zezadu pod bradou, vysuòte mu bradu dopøedu a nahoru  
zakloníte mu tím hlavu a uvolníte dýchací cesty.
* Palcem a ukazováèkem mu ucpìte nos, zhluboka se 
nadechnìte, jednou mu silnì vdechnìte do plic, pus�te nos 
a poèkejte na reakci.
* Pokud nezaène dýchat, provádìjte umìlé dýchání cca 12 
vdechù za minutu do pøíjezdu sanitky.
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4. Pokud nedýchá a nemá hmatný tep:
* Pøidejte k umìlému dýchání ještì masáž srdce  
napnutýma rukama rytmicky stlaèujte hrudní kost ( 2 prsty 
od spodního konce hrudní kosti ).
 Pomìr 30 stlaèení na 2 vdechy.

 Když už se s pøedávkováním setkáte, tak hlavnì zkuste 
zachovat chladnou hlavu, a když nebudete vìdìt co, volejte 
záchranku 155.

   
Pøipravil: Martin

 

  ŽIVOT JE ZMÌNA
Už jste urèitì nìkdy slyšeli toto rèení. Mì se hodí pro to, 

abych na nìm ukázal, o èem jsou ty naše/Vaše služby, tj. káèko a 
terén. Aè to není možná až tak jasné, tak jsou právì o zmìnách 
ve vašich životech. Zmìny jsou rùzné. Malé. Velké. Pozitivní. 
Negativní. Konkrétní zmìny jsou rùzné dle individuality každého 
z vás/nás. Co je pro jednoho zmìnou malou, je pro druhého 
velkou a naopak, to platí i o pozitivní a negativní. 

A jak v tìchto zmìnách figurujeme my jako pracovníci? 
V našem poslání je pomáhat vám v letu vzhùru, tj. podporovat 
vás v pozitivních zmìnách. Poøád to není moc jasný? No jde 
prostì o to, aby jste byli v jednotlivých oblastech života 
spokojenìjší než jste doposavad. Jaký to jsou témata? Zdraví 
(fyzické i psychické), zázemí (bydlení, rodina), práce, finance, 
právní odpovìdnost, vztahy, atd. Napøíklad je naším cílem, aby 
jste neskonèili ve vìzení. No ale má to háèek!  

                                                                                   Pokraèování na další stranì...
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