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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty Os-Prostor.
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 vydání 06/08pro Vaší Tvorbu!!!
A také tady máme první dílo... Jsme rádi:-).. a plni zvìdavosti o na další..

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

NOVINKA V ZÁKONU  O NEPØEKAŽENÍ 
TRESTNÉHO ÈINU :

PROVOZ TERÉNNÍHO PROGRAMU NA VÁNOCE A 

NOVÝ ROK

  Pøed Vánoci „ ”23.12. terén klasika  úterý 
(  Brod Pe ky)
mùžeme potkat 29.12. v pondìlí  a to v   

Èáslavi a Kutné hoøe - v èasech obvyklých 
pro tento terén a druhý den 30.12. v úterý 

„klasika” v Peèkách a Èeském Brodì. Pak 
už nás èeká Nový rok a v nìm se mùžeme 

potkat 2.1.09 - v pátek „klasika”  (Èeský 
brod, Peèky )

Èeský , .è  Po svátcích se 

A taky jsem se celou tu dobu nechával nastøelovat, protože jsem mìl 
strach, že kdybych se to nauèil sám, asi bych to nezastavil. Za 
Andrejkou jsem docházel  už jen sporadicky, zato život jsem si 
užíval plnými doušky! Pak se ta naše slavná parta rozpadla a já si 
zaèal ujíždìt sám. I našlehávat jsem se nauèil velmi rychle a zachvìli 
jsem byl jak doktor!!! Co rána to zásah. Dokonce jsem zaèal  chodit 
s jednou dívkou a dokonce života si to budu vyèítat, že jsem jí zatáhl 
do svojí každodenní drogový reality. Nìjakou dobu èas plynul a bylo 
nám fajn, ale pak jsme se dohodli, že zkusíme pøestat a vydrželo 
nám to skoro rok. Dokonce jsem zaèal opìt cítit a prožívat city a 
lásku. Do Kaèenky jsem se bezhlavì zamiloval a tak jsme spolu 
zaèali žít. Dokonce jednoho dne Kaèka pøišla s novinou, že spolu 
èekáme dítì. Na jednu stranu jsem byl š�astný, na druhou stranu 
jsem mìl strach, abychom zase nezaèali brát a vše nepokazili!!! A 
zase ten zkurvenej osud to vyøešil za nás, Kaèenka o dítì pøišla a to 
byl konec našeho vztahu a zaèátek nekontrolovatelného braní.  Mìl 
jsem chu� se vyfetovat až k smrti a málem se mi to povedlo nebýt 
Adélky. Potkal jsem andìla mezi vlky. Tahle ženská mì pomohla na 
rok skonèit s tou sebedestrukcí a dát mi tolik nìhy a lásky, že jsem 
žádnou drogu nepotøeboval a nechtìl!!! Zase jsem zaèal žít se vším 
všudy bez drog, za to zdravì. Chodil jsem do posilovny, 3krát týdnì 
hrál tenis a každý pátek na basket pro rekreaèní hráèe! V práci jsem 
zaèal stoupat kuchaøskou hierarchií od nièeho až po vedoucího 
smìny až jsem se propracoval k šefkuchaøské funkci! Zaèal jsem 
práci dávat 150% a zbytek èasu trávil s Adélkou. Jenže pøišlo pár 
mejdanù a Adélka, i když vìdìla, že mám problém s drogami, tak 
její zvìdavost byla silnìjší a tak dlouho mì pøemlouvala, abych nìco 
sehnal. Dali jsme si spoleènì, koupil jsem herák  a perník a dal jsem 
si opìt speedball a pochopitelnì Adéla chtìla taky zkusit jehlu a já 
jsem jí to rozmlouval, prosil jí a� to nedìlá, vyhrožoval jsem jí, no 
zkrátka jsem jí chtìl od toho osudového rozhodnutí odradit, ale ona 
si postavila hlavu a tak jsem jí nastøelil!!!...   Autor: Soptor  pokraèování v dalším díle

VAZBA

§ 67 – Dùvody vazby – jaké mohou být dùvody vazby, následující:a) 
vazba útìková – hrozí, že pach. uteèe, b) vazba koluzní – hrozí vliv 
pachatele na vyšetøování, ovlivòování svìdkù, maøení dùkazù, c) 
vazba preventivní, pøedstižná – hrozí, že dokonèí trestný èin,  èi že 
bude pokraèovat. V jiných pøípadech nesmí být vazba uvalena, pokud 
se tak stane a není zákonný dùvod, podejte stížnost. 
§ 69 – Pøíkaz k zatèení – je-li dán pøíkaz k zatèení obvinìného, 
vykonává jej policejní orgán, který také po zajištìní obvinìného je 
povinen jej nejpozdìji do 24 hod. pøedat soudu, který pøíkaz vydal a až 
tehdy je tímto soudem obvinìný dotazován ke skuteènostem. 
 § 71 – Lhùty vazby
2 – 6 mìsícù (vazby), nestihnou-li to, musí 15 dnù pøed ukonèením 
vazby vyšetøovatel èi státní zástupce požádat soud o prodloužení až na 
1 rok
do 2 let – jen v nejzávažnìjších pøípadech (vìcnì pøíslušné krajskému) 
žádá se vrchní soud. Maximální je 4-letá vazba– platí pro celé právní 
øízení až do právní moci rozsudku
§ 72 Povinnost zkoumat dùvody vazby, obvinìný má možnost žádat o 
zkoumání dùvodù vazby.  St. zástupce každé 3 mìsíce zkoumá 
dùvody vazby a rozhoduje, tedy je garantem tr. øízení, reaguje na nové 
dùkazy a svìdky. 
§ 73 – Nahrazení vazby zárukou nebo slibem – obvinìný  nabídne 
písemný slib. Soud jej mùže propustit (ale ne u vazby koluzní)
§ 73a – Penìžitá záruka (kauce) je pøípustná a je stanovena soudem. 
Kauci nemusí složit pouze obvinìný, ale také osoba, která byla 
pouèena o podmínkách. Pokud obvinìný nedodrží podmínky i 
oznamovací povinnost, kauce propadá státu, jinak se vrací. 
§ 75 – Zadržení obv. policejním orgánem – v rámci zadržování je 
poicejním. orgánem jakýkoliv policista a tím nemusí zadržovat podle § 
76/2 ale podle § 76/1 trestního øádu.

Lhùtu 48 hodin má policejní orgán spoleènì se státním zástupcem do rozhodnutí 
o pøedání soudci k rozhodnutí. Soud má dalších 24 hodin na to, aby rozhodl, co  

s osobou uèiní (od okamžiku pøedání).          pøipravila: Jitka

 
informace, více se doètete v Trestním øádu § 67 – 88a.

a vše související. Níže jsou uvedeny základní pojmy a 

Od èervence 2008 byl novelizován trestní zákon a 
upraven §167 „neoznámení trestného èinu“. NOVÌ SE 
VZTAHUJE na trestný èin § 187 nedovolená výroba a 
držení  OPL. 

Pokud dojde k tomu, že budeme  na kontaktu svìdky tohoto 
konání, máme zákonnou povinnost to oznámit, v pøípadì, že 
tak neuèiníme a dokážou nám, že jsme o tom trestném èinu 
vìdìli, hrozí nám pokuta nebo trest odnìtí svobody do 3 let. 
To nikdo z nás ani Vás urèitì nechce, proto se tomuto tématu 
nebudeme na kontaktech vìnovat.:-) 
Pøipravila: Jitka
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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!!!

TERÉNNÍ PROGRAM nebude ve dnech 8.-10.12. 
fungovat - dùvodem je vzdìlávání pracovníkù 
celého týmu. Tak se na to pøipravte! :-)

KONTAKTNÍ CENTRUM pro Vás pøipravilo Vánoèní 
Besídku, která probìhne 23.12. od 15té do 
17té hodiny, promítat se bude film( pohádka., 
Která? to mùžete ovlivnit hlasováním v Káèku 
od zaèátku prosince. Na výbìr budete mít ze tøí 
titulù...
PROVOZ KONTAKTNÍHO CENTRA NA VÁNOCE A NOVÝ ROK

Kontaktní centrum bude fungovat tak, jak jste 
zvyklí do 23.12.. Pak bude zavøeno 24. - 
28.12..No a otevøených dveøí a náruèí 
pracovníkù KC mùžete využít 29. a 30.12.08. 
Poté jim mùžete popøát nový rok a shledat se 
nad pøedsevzetími do roku 2009 a to 2.1.2009.:-)

       Až jednoho dne jsem se rozhodl skoncovat s tím trápením, že 
Andrea by chtìla, abych byl š�astný, abych si nìkoho našel, ale 
trvalo dlouho, než jsem našel odvahu a nìjakou holku pozval na 
rande. A hned jak to šlo, byl jsem u Andrejky hrobu a vše jí povídal. 
Nedovedl jsem si pøedstavit další vážný vztah. Dost jsem pil a vždy, 
když jsem se opil do nìmoty, alespoò jsem na malou chvíli necítil tu 
bolest, tu neskuteènou køivdu a podraz od osudu a tak jsem zaèal mít 
problémy s alkoholem!!!

Do toho jsem pochopitelnì s kamarády dost hulil jointy, až 
mi nìkdo nabídl perník…Dlouho jsem to zvažoval  a pak jsem si 
øekl: „Proè ne?“ a dal jsem si svou první lajnu a docela se mi to 
líbilo. Bavil jsem se a nakonec jsem z diskotéky odešel s dívkou a 
vyspal se s ní!!! Možná si myslela, že je to nový zaèátek nìèeho, ale 
z toho omylu jsem ji velmi rychle vyvedl. Jenisej øekl: „sex dobrej, 
ale vztah po mì nechtìj!“ A tak jsem zaèal brát perník. Podruhé jsem 
ho chtìl vyzkoušet na buchnu a tak jsem se nechal od známého 
nastøelit!!! No to byl hukot, to byla jízda. A na jednou jsem zjistil, že 
ta moje vnitøní prázdnota a bolest se nìkam ztrácí, že je na pár hodin 
snesitelná a že ten život není za tak na hovno!!!    Po pár týdnech 
jsem poprvé zkusil heroin a pochopitelnì hned na jehlu. To bylo 
nìco neskuteèného, najednou jsem všechny svoje osobní bolesti a 
trápení vytìsnil nìkam pryè a ještì jsem si užíval super jízdy. Cítil 
jsem se jako král, beze strachu a pocitem, že mi patøí celej svìt, že 
jsem zase ten starej, dobrej, všemi uznávaném borec a netrvalo 
dlouho  a já jsem si s nenší partièkou zaèal ujíždìt na speedbalu po 
Èesku. Takže jsme si vždycky koupili poøádnej šutrák heráku a ještì 
aspoò pùl gramu perníku a do uvaøeného hera jsme si dali ještì piko 
v pomìru: 2díly hera 1 díl pika a to byla teprve rychta, to byl  jízdy a 
kalby. Moje trápení bylo velmi rychle pryè a já si užíval jako nikdy. I 
když jsem chodil do práce a vydìlával slušný peníze, tak jsem pøesto 
o víkendech utratil i tøetinu penìz, co jsem mìl na celej mìsíc, ale 
užíval jsem si jako král. Chodil jsem na párty, støídal roštìnky a 
abych to mohl snadnìji financovat, zaèal jsem prodávat skunk. Kšeft 
jsem mìl hodnì dobrej a tak jsem nestrádal a dva roky jsem      
nepoznal, co je to abs�ák.                    pokraèování na poslední stránce....(11.)                                      
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První pomoc pøi pøedávkování 3.èást

První pomoc pøi pøedávkování 3.èást
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.......                                       Pokraèování na další stranì

pokraèov?n? z minula: V pøedešlých dvou èíslech 
našeho obèasného pravidelníku jste se dozvìdìli, 
co dìlat když se váš kámoš pøešlehne. Jelikož 
užívání drog doprovázejí jìštì další nepìkné 
zdravotní polízanice, chceme zmínit i nìkolik vìt o 
dvou z nich.

ZÁCHVAT KØEÈÍ
neboli epilep�ákKdy se to stává?:

     Nejèastìji v abs�áku když dojdou Rohypnoly, 
Nitrazepamy, Diazepami, Rivotrily, po vysokých 
dávkách i bílý heroin, ale také alkohol. Nìkdy i po dávce 
pervitinu nebo bílého heroinu. Jak to vypadá?
     Má to rychlý zaèátek – náhlý pád ze sedu nebo 
stoje, záškuby rukou, nohou, nìkdy svalù v oblièeji a 
krku (hlava je stoèená na stranu), nìkdy až prohnutí zad 
„jako luk“, postižený o sobì vùbec neví, z úst mu 
vytékají sliny.Pokud je záchvat lehký, trvají køeèe pár 
minut, pak se postižený zklidní, je ale stále v 
bezvìdomí, po delší dobì se mùže sám probrat, neví, co 
se  s ním dìlo. 
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  Nikdy není cesty zpìt!!! -   NO WAY BACK!!     èást 2.

Co dìlat?
    Být s ním, mluvit na nìj klidnì, tišším hlasem, 
vysvìtlovat mu, že jeho stav souvisí s požitím drogy, že 
mu skuteèné nebezpeèí nehrozí, a že mu vìøíte, že on to 
cití zcela reálnì a že s ním zùstanete. Pokud dovolí 
fyzický kontakt, je možné ho vzít za ruku, za loket, kolem 
ramen.

 
Nikdy nenechávat dotyèného o samotì,  bez dozoru, 
nedìlat náhlé a rychlé pohyby nebo akce, které mu 
dobøedu neoznámíte, nemluvit pokradmu s jinými 
osobami, prostì nezadávat dùvody k posílení jeho 
paranoidity.      Pokud se stav nezlepšuje nebo dotyèný 
ohrožuje sebe nebo okolí…………volejte záchranku 155

Pøipravil: Martin

...Trvalo to více jak 3 roky, než jsem opìt zaèal trochu žít, chodit 
ven a obèas i s partièkou na diskotéku. Obèas jsem i navázal hovor s 
nìjakou sleènou a nìkdy šel i tancovat, ale jak zaèli ploužáky, tak 
jsem vždy utekl ven. Cítil jsem vinu, že Andrea si nezaslouží, abych 
ji podvádìl s jinou! Èasto jsem chodil na její hrob a vše jí vyprávìl.
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Nebezpeèí: Hrozí mu udušení zvratky nebo slinami, 
nebo poranìní pøi pádu a záškubech.

Co dìlat?
Podržet hlavu (silou), pøípadnì konèetiny, pøedcházet 
možným zranìním v prùbìhu záchvatu.

     Uložit do stabilizované polohy na boku, aby odtékaly 
sliny, pøípadnì zvratky a nezapadl jazyk, kontrolovat tep 
a dech. A pak………………..volat záchranku 155.

 
AKUTNÍ STAV ZMATENOSTI, 

AKUTNÍ ÚZKOST, BLUDY, 
HALUCINACE

Nebezpeèí: Hrozí mu udušení zvratky nebo slinami, 
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Co dìlat?
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     Uložit do stabilizované polohy na boku, aby odtékaly 
sliny, pøípadnì zvratky a nezapadl jazyk, kontrolovat tep 
a dech. A pak………………..volat záchranku 155.

 
AKUTNÍ STAV ZMATENOSTI, 

AKUTNÍ ÚZKOST, BLUDY, 
HALUCINACE

Kdy se to stává?
     Po užití pervitinu, tripech, extázi, velkém množství 
alkoholu, v abs�áku (když dojde heroin, rohypnoly, 
alkohol)

 

                                                     Jak to vypadá?
Dotyèný èlovìk má zmìnìné vnímání reality – vidí ve 
všem nebezpeèí, pronásledovatele, je podezøívavý, 
nedvùvìøivý (tzv. stíhy), nìkdy dokonce nepoznává své 
známé, nìkdy vidí na svém tìle hmyz nebo èervy, nebo 
se jeho tìlo divnì mìní… Nevìøí pøesvìdèování, že se 
mu to „jen zdá“...Trpí úzkostí a strachem, neklidem, dìlá 
rychlé pohyby a nesmyslné nebo jen èásteènì 
pochopitelné èinnosti (skrývání se, slovní i fyzické útoky 
na okolí, aby se pøiznali, aby ho nechali být…)

dokonèen? na další stranì..
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