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PROSTOROS
Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních program

ù a K
ontaktních center 

Kapavka je pohlavní nemoc, zpùsobená bakterií 
Neisseria gonorrhoea –gonokok….No, už ten název bakterie je 
divokej, co?

Gonokok infikuje sliznici moèopohlavního ústrojí 
èlovìka (moèová trubice u obou pohlaví, u žen èípek), dále 
sliznici nosohltanu, koneèníku a oèní spojivku. U neléèené 
nebo nedostateènì laicky léèené kapavky pak mùže být 
prùbìh onemocnìní komplikován postižením dalších orgánù s 
možnými trvalými následky (napø. poruchy plodnosti). Klinické 
pøíznaky se liší u obou pohlaví, proto mluvíme o mužské a 
ženské kapavce.
U mužù vyvolává gonokok na sliznici prudký akutní zánìt s 
výraznými potížemi. U žen naopak mùže být infekce zcela bez 
pøíznakù. Akutní kapavka, není-li øádnì vyléèena, pøejde do 
vleklého - chronického stadia s minimálními pøíznaky, avšak s 
postupným šíøením na další orgány moèopohlavního systému. 
U mužù je možnou komplikací neléèení kapavèité infekce 
zánìt prostaty a semenných váèkù, zánìt nadvarlete.
U žen gynekologické zánìty v rùzné míøe.
Kapavka u muže se projevuje následovnì:
Akutní pøední se projevuje akutním hnisavým zánìtem moèové 
trubice po inkubaèní dobì 5-7 dní. Objevuje se bolest a pálení 
pøi moèení (dysurie) a silný hlenohnisavý zelenožlutý výtok. 
Otvor moèové trubice je zduøelý a zarudlý. Neléèený akutní 
prùbìh postupnì slábne a pøechází ve vleklý se slabým 
výtokem èi ranní kapkou v moèové trubici nebo je i 
bezpøíznakový.
Akutní zadní kapavka vzniká pøi pøestupu infekce z moèové 
trubice za zevní svìraè moèového mìchýøe do ústí semenných 
vývodù prostaty, semenných váèkù a chámovodù. Šíøení 
infekce v tìchto lokalizacích je usnadnìno zátìží organizmu.

pokraèování na str. 11

pokraèov?n?  DÁVÁTE SI BACHA - KAPAVKA

K pøíznakùm patøí nucení na moèení, bolestivost pøi ukonèení 
moèení, v moèi mùže být pøímìs krve.  Ve veèerních hodinách 
tìlesná teplota pøesahuje 38 °C. Další komplikací mùže být 
postižení semenných váèkù -porucha plodnosti. Zánìt se 
projevuje bolestmi vystøelujícími do zad a do stehen a støev.

Možnosti léèby: Léèba je povinná,zpravidla probíhá 
ambulantnì, antibiotiky, komplikovaná za hospitalizace. Pøi 
správné léèbì je nemocný zcela vyléèen. Neodborná léèba a 
samo-léèení mùže vést k výše uvedeným komplikacím a k 
ohrožení dalších lidí. Nejvíce však takový èlovìk ohrožuje 
sebe. Kapavka je pohlavní nemoc a infikovaný èlovìk je tak 
povinen podrobit se léèbì na dermatovenerologickém 
(kožním) oddìlení a dispenzarizaci (vèetnì tzv. depistáže) 
trvající 6 mìsícù. Pøi nedodržení tohoto režimu a pøípadném 
vìdomém nakažení jiné osoby mùže být trestnì stíhán.

Pøenos: pohlavním stykem genitálním, orálním i análním. Tato 
bakterie je velmi citlivá na zevní prostøedí a dezinfekèní 
prostøedky, jejichž pùsobením rychle hyne. K nepohlavnímu 
pøenosu mùže dojít výjimeènì pøi nedodržení hygienických 
pravidel bezprostøednì zneèistìnými vlhkými pøedmìty - jako 
ruèníkem, žínkou, spodním prádlem.
                                                                 pro prostoros upravil: Roman

VTIP NA KONEC: 

Jeden chlápek mìl velké problémy s tenisovým loktem. Zašel za svým známým, 
docela slavným doktorem a urologem. Ten jej vyslechl a øekl, že diagnózu vždycky 
urèí v pohodì na základì rozboru vzorku moèi. Dal mu lahvièku, a� mu pøinese 
vzorek ranní moèi, že dostane za pár dní odpovìï. Chlápek si øekl, že si ze 
sebevìdomého doktora trochu vystøelí. Doma nechal do sklenice naèùrat dceru a 
matku,  pøidal trochu moèe svého psa a nakonec, aby doktora zmátnul, si na 
záchodì vyhonil a pøidal to tam taky. Když dával druhý den lahvièku doktorovi, 
podaøilo se mu usmát se jen v duchu. O pár dní pozdìji doktor volá: "Myslím, že 
jsem na to pøišel." To našeho tenistu pøekvapilo: "Fajn, a co mi teda je?" "No, tvoje 
žena má kapavku, tvoje dcera je tìhotná, tvùj pes má èervíky, a tvùj tenisovej loket 
bude nejspíš z chronický masturbace."

DENNÍ STACIONÁØ

    Denní stacionáø je další možnost, jak se vypoøádat se svou 
závislostí. Je to zaøízení, kam musí klienti docházet každé ráno 
a po celý den se úèastní pestrého programu (komunita, terapie, 
pracovní èinnost a také kvalitní trávení volného èasu, kam patøí 
návštìvy výstav, muzeí, galerie, nebo tøeba sportovní vyžití na 
høišti). Možná vám program v denním stacionáøi pøijde 
povìdomí…..ano hodnì se podobá programu v komunitách a 
léèebnách, rozdíl je však v tom, že každý veèer jdete bydlet 
domù. Ve své podstatì program stacionáøe kopíruje pracovní 
dobu v nìjakém zamìstnání. 
 Jaké jsou podmínky proto, abyste mohli do denního 
stacionáøe nastoupit? Jelikož se jedná o navazující druh 
péèe, musíte mít za sebou samozøejmì detox, jako pøed 
léèebnou nebo komunitou.  Ve stacionáøi pak mají klienti 
nìjakou finanèní spoluúèast, ale èástka penìz není nijak 
závratná ( spolehlivì by to mohly pokrýt sociální dávky). Další 
dùležitá podmínka pro pøijetí do stacionáøe je vaše dobré 
zázemí. K èemuž patøí dobré vztahy v rodinì (ale také 
partnerské) a možnost být doma v bezpeèném nedrogovém 
prostøedí (pøeci jen se každý veèer ze stacionáøe vracíte domù 
a squat nebo ulice není úplnì nejlepší bydlo).
     Jak dlouho léèba trvá? Od 3 – 6 mìsícù a záleží na 
každém jednotlivci, jaký èas mu bude vyhovovat.
     Kde je nejbližší denní stacionáø? Nejblíže Kolínu je 
stacionáø o.s. Sananim v Praze (tel: 220 803 130, Janovského 
26, Praha 7), jehož specialitou je navíc i pomoc tìhotným a 
maminkám, které užívají drogy.
                                                                                                                                    

     Autor: Martin
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Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek

od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost:
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Sudoku pro mozkové 

aktivisty!!!

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

Autor: Dan Èern?

Ahoj,
s psaním úvodu kvìtnovým èíslem mì napadá jediné slovo 
a to: volba. Koncem mìsíce jsou volby do parlamentu ÈR, 
kampaò je stále více pøiostøená. Volba pøichází každý 
mìsíc nad tématy, které se objeví v Prostorosu, témata - 
kterými vás informujeme o dùsledcích rùzných možností 
Vašich voleb. 
 Je to prostì takové volební èíslo:-). Jak volit pøi 
zacházení s drogami a to klidnì i tìmi „mìkèími”. Proè my 
zrovna volíme Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu atd..
A jaká bude vaše pøíští volba? 
    Roman

10.

Kontaktní centrum &  
Promítání probìhne ve Ètvrtek 20.5. v 10 hodin 
a to film: Rváèùv deník. Tento film pojednává o 
partì mladých lidí, který baví basketbal a k tomu 
ataké stále více i drogy, které jim pomáhájí  
„udržet si formu”. Podle skuteèné události.. Jak 
myslíte, že to dopadne?

Terénní program:

12:00 - 17:00

 321 715 004 

Tel.: 

Kutnohorská 17, Kolín
adresa:

Tel.:777 650 030

KDY a KDE

v pracovní dny od pondìlí do pátku 10 - 18 hodin
 



pøíbìh:               Ze školy do léèebny a zpìt
Ahojky, tak mùj pøíbìh je prostý, a 90% fe�áku tak zaène, prostì 
v partì z hecu na akci, pamatuju si jen štiplavý pocit v nose,pak 
chvilku tmu a najednou krásný veselý barevný svìt, moc se mi 
ten pocit líbil a neskuteènì moc mi dal,par dní jsme se o tom ve 
škole bavili, znáte to. Skvìlá akce zopakujem. Bylo mi 16 a já 
blbá najivka hrdá na to, že jsem to zkusila a dokázala to a jeste 
se mi to líbilo, no je to jak se sexem se svým prvným se lidi 
chvástají a po pár mìsících na to chtìjí zapomenout. Pøisla 
nová akce a a pak další a další, utíkala jsem z domu, prodávala 
svoje vìci..jakože mi byli ukradený…atd. to jistì znáte,projde 
vám to jednout a už se vezete, už vám to nepøíjde divný øíct 
ukradli mi novej mobil, ale SIM mi zustala.prostì o tom èlovìk 
už nepøemýšlí a chce mít jen prachy na to se v pátek veèer 
složit na gram a tak se pak spravedlivì rozdìlí, ale co je to 
spravedlivì. Po pár mìsících mi bylo jedno jestli je den nebo 
noc, škola nebo prázky, prostì byla malá soukromá fetácká 
akce tak se šlo, šli i ostatní a bylo to v poøádku, ale problémy 
doma a ve škole rostly a mì byli jedno, všichni jen prudily,Na 
jedný akci se to zvrtlo, všichni se pobili v klubu, vlítli na nás 
benga, já se prát nechtìla, najednou jsem jí chytla,a 
tma..probral mì fackou policajt, a byl to zrovna mùj otèín, 
sebral mì a jednal jako s fe�ákem, na pohotovosti mi zašili 
hlavu, udìlali testy na drogy, strèili do cely s ostatníma, zavolali 
mámu, pak socku a pak už se ten kolotoè rozjel,rovnou jsem 
putovala na detox a pak dìtskou psychiatrickou kliniku. Jde to z 
vás horem spodem, hoøíte, nevíte co døív dìlat,dìs..¨po 
12dnech jsem byla schopná trochu vnímat, a bylo mi ze sebe 
zle, postavili mì pøed zrcadlo a já nevìdìla kdo je ve skle, byl 
to jen šedivý obrys oblièej jsem mìli rozmazaný,vážila jsem 
42kg na 172cm…dìs pak jsem se poblila znovu. Pak 
následovala psycho terapie a bylo to fakt psycho,10 za den 
vytoèená,nasraná, chtìla jsem si dát a uvolnit s vypnout, a 
najednou 6 mìsícù uteklo a mì došlo že musím jít ven, 
                                                                                                        pokraèování na str.7
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no depka, tak jsem šla na rok do léèebny kde mì znovu a znovu 
probírali,už mi to tak nevadilo,ale dalo se, nejhorší bylo poslouchat 
ostatní fe�áky jak ti øeknou že jsi blbá a že by to udìlali jinak, ale oni 
to kur..neudìlali o moc líp když tam sedìli se mnou,no a teï jsem už 
doma je mi skoro 19, vrátila jsem se na støední do novýho mìsta a 
zaèínám znovu, zatím mam problém a budu ho mít už do smrti jak si 
teï uvìdomuji, jsem abstinující fetaèka už nadobro, a to mì dìsí, 
takže není to zas taková prdel si dát lajnu. A co se týèe léèby, lidi dá 
se to pøežít jen dodržovat øád a nauèit se chodit na èas jinak jsou 
sankce a to je to nejtìžší nauèit se opìt vnímat èas…

         Autor: Evièka                  zdroj: Internet

Alkoho  v K- centru
Jak jste si zajisté již všimli objevilo se nám v K-centru 
v posledním mìsíci nové upozornìní. A to: 
KLIENTÙM POD VLIVEM ALKOHOLU 
SLUŽBY NEPOSKYTUJEME. Dùvodù pro 
toto opatøení máme hned nìkolik a v tomto 
èlánku bychom je rádi ozøejmili. Úèinky 
alkoholu jsou vám jistì známy, kromì dobré 
nálady dokáže alkohol èlovìka utlumit, zhorší se jeho øeèové 
schopnosti, u nìkoho vyvolává agresi, zhoršuje se stabilita. Všechny 
vyjmenované úèinky naši práci ztìžují ba znemožòují. I jeden opilý 
èlovìk dokáže atmosféru na kontaktní místnosti zmìnit o 180o. Mnozí 
z vás jistì zažili chvíle trapného ticha, pokud je jeden z návštìvníkù 
kontaktky opilý, klátí se ze strany na stranu, vylévá kolem sebe 
polévku, køièí tak, že se ostatní neslyší a zbylým pøihlížejícím nezbývá 
nic jiného než sedìt a potajmu si pøát, aby už odešel.
A teï si pøedstavte situaci, kdy jediní støízliví jsme my, pracovníci a 
potýkáme se s 8 lidmi pod vlivem alkoholu. 8 lidí se kolem nás klátí ze 
strany na stranu, 8 lidí vylévá kolem sebe polévku, 8 lidí køièí, takže se 
neslyší vùbec nikdo a nám nezbývá nic jiného než sedìt a potajmu si 
pøát, aby jste už odešli. A o tom naše práce není, my se chceme s 
vámi bavit tøeba jen o všedních vìcech, my vám chceme poradit kam 
se jít léèit, jak si zaøídit dávky, kde hledat práci. My chceme slyšet, co 
je u vás nového a chceme aby se všichni na kontaktní místnosti cítili, 
co nejlépe. Tak nám to prosím umožnìte nebo alespoò nestìžujte.
              Autor: Monika
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THC - MARIHUANA - SKUNK - GANJA - HULENÍ - KONOPÍ
úèinné látky v THC: halucinogenní, tlumící, omamný úèinek
aplikace, zpùsob požití THC:
kouøení (efekt nastupuje rychle - øádovì v minutách, rychle odeznívá -cca do 3 hodin)
v jídle nebo v pití, snìdení (efekt nastupuje pomalu - až 1 hodina, pak efekt pomalu stoupá - až 5 hodin, 
nelze pøedvídat jak silný efekt THC bude, jde o nejrizikovìjší zpùsob požití, je dùležité vìdìt, že THC je 
rozpustné pouze v tucích nebo v alkoholu)  
úèinky THC:
?V nízkých dávkách vyvolává euforii spojenou s bezdùvodným smíchem, pocit relaxace a uvolnìní
?Ve velmi silných dávkách mùže mít silné halucinogenní úèinky
?Po užití mùže nastat úzkostný stav, pocit strachu a paranoia, pøípadnì nevolnost provázená zvracením
?Zrychlení srdeèního tepu, riziko srdeèní pøíhody, zèervenání oèí a sucho v ústech
?Pøi odeznìní úèinku se dostavuje èasto zmatenost, únava a otupìlost
?vše  pak mùže vyústit ve stav pøetrvávající úzkosti

Dlouhodobé užívání vede ke zmìnám osobnosti èlovìka:
pozná se to podle charakteristik...

?pomalost
?dlouhé zabývání se detaily, „koumání”
?poruchy pamìti a soustøedìní
?problémy s motivací, „do nièeho se ti nechce”

Do kdy THC v tobì najdou a jak?

Kde?  MOÈ - SLINY -KREV - VLASY

jednorázovka, dal sis jen jednou? 
MOÈ - 1 týden po požití
SLINY - 48 hodin po požití
KREV - do 3 dnù po požití
VLASY - 14 dnù

dlouhodobé užívání, dáváš si èasto?
MOÈ - 1 až 3 mìsíce po požití
SLINY - 14 dní po požití
KREV - až dva týdny po požití
VLASY - až 3 mìsíce

Když už máš chu�, nìco to fakt bez legrace znamená…¨
Èlovìk, kdo:
(1) Má chu� na jointa nebo na špeka, když zrovna právì nemá.
...telefonuje kámošovi, jestli náhodou nìco nemá a že ho taky rád uvidí

(2) Má pocit, že bez jointa trávy to není úplnì to pravé.
...když jde s lidma na akci a nemá hulení, stojí to pìknì za ...

(3) Když už má tøeba dobrý hulení, tak si rozhodnì dá a na ostatní povinnosti z vysoka kašle.

(4) Ví, že hulení  likviduje jeho zdraví a osobnost, pøesto si nezøízenì užívá dál.
...má poøád rýmu a kašel, už ho i bolí oèi, je zpomalený a nesoustøedí se, kašle na školu... 

(5) Musí už po nìjaký dobì hulit víc než na zaèátku svojí kariéry.
...mùžeš se ukázat pøed kámošema, jak si dobrej, že už vyhulíš dva gramy skunku za den...
Je prostì závislej na tom svým hulení!
Nevymejšlej si omluvy nebo nìjaký názory, když už to takhle máš, je to fakt problém.
Tak to prostì je, s tím mùžeš udìlat nìco jen ty sám…..

Pøechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

Když  pøechováváte malé množství jakékoliv drogy pro vlastní potøebu, mùže vám být uložena pokuta až do 
15 000 Kè. 

Když neoprávnìné pøechováváte konopné drogy pro vlastní potøebu v množství vìtším než malém, mùže 
vám být uložen pobyt  za møížema až na jeden rok, zákaz èinnosti nebo propadnutí vìci nebo jiné majetkové 
hodnoty. 

Nedovolené pìstování rostlin obsahujících 
omamnou nebo psychotropní látku

Za neoprávnìné pìstování rostlin nebo hub obsahujících 
drogy pro vlastní potøebu:

- v malém množství mùže být v pøestupkovém 
øízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kè.

- v množství vìtším než malém hrozí trest 
rekreace v kriminále na 1 rok, penìžitý trest nebo propadnutí 
vìci nebo jiné majetkové hodnoty.

Za neoprávnìné pìstování rostliny konopí pro vlastní 
potøebu v množství vìtším než malém vám mùže být uložen 
trest pobytu v base až na 6 mìsícù, penìžitý trest nebo 
propadnutí vìci nebo jiné majetkové hodnoty.

KOLIK U SEBE MÁŠ? …JE TO JEDNO, STEJNÌ ZAPLATÍŠ..

Droga Množství vìtší než malé

heroin více než 1,5 g
pervitin více než 2 g

                      extáze více než 4 tablety
marihuana více než 15 gramù sušiny
hašiš více než 5 gramù
lysohlávky více než 40 hub
kokain více než 1 g

...když u sebe máte ménì drogy než je v tabulce - malé množství (p .
...když u sebe máte víc drogy než je v tabulce - vìtší množství než malé (trestný èin).

Neoprávnìné pøechovávání drog pro vlastní potøebu je nezákonné a postižitelné vždy… ...nezáleží, 
kolik toho máš u sebe!                       Autor: Marian

øestupek) 

 Ještì nìco k té Marihuanì!!!
Oba dva snímky ukazují mozky 
lidí, ten nalevo je „normal” to 
znaèí, že neužívá žádné podpùrné 
látky. Ten v pravo je  
mozek16tiletého kluka, který 2 
roky kouøí trávu.. Ty tmavé fleky 
nejsou díry v mozku, ikdyž to tak 
vypadá.. jsou to místa, kde 
neproudí krev tak jak by mìla, èi 
spíše mohla. Znaèí to pak mnoho 
možných problémù  fyzického i 
psychického rázu.
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