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  Makové buchty, nebo opium?

Èeská republika je jednou z mála zemí v Evropì, která pìstuje 
mák, jsme témìø monopolem na vývoz makových semen. 
Kromì toho, že se z mákù dìlá výborná náplò do buchty, je 
zdrojem pro výrobu surového opia.
Nastává období, kdy znovu nìkteøí milovníci opia zaènou 
vyhledávat maková pole a zabydlovat se na nich. 
Opium
Chceme vám nabídnout informace, které se týkají rizik, 
pøedávkování, užívání a úèinku Opia.
Opium se získává mìlkým naøezáváním zelených tobolek. Z 
mléènic uložených ve stìnách makovic prýští bílá š�áva 
(latex), která na vzduchu rychle zasychá a hnìdne. Zaschlá 
š�áva má šedohnìdou až temnì hnìdou barvu, hoøkou chu� a 
omamnou vùni.
Užívání Opia:
-Bìhem pøípravy makoviny je nutné dbát zásad bezpeèného 
braní.
-Zásady bezpeèného užívání se obtížnì dodržují na venku na 
makovém poli, pøi pocitech 
euforie a pøi abs�áku.
Možná nejménì rizikovým je 
kouøení nebo pojídání opia 
(konzumace odvarù), protože 
se dá pøedcházet 
pøedávkování. Nitrožilní 
aplikace opia je znaènì 
riziková, zejména když:
     
                                                      pokraèování na stranì 4.

!!!TESTOVÁNÍ V TERÉNU A NA K-CENTRU!!!
CO TESTUJEME: pøítomnost protilátek nìkterých 
nemoc? v tìle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky pøítomny
mùže to zname-
nat, že v tìle
nemoc je,
nebo byla
v minulosti.

Každopádnì tuto službu si mù-
žete domluvit i v terénu!!!!

   Také po 
                                   osobní dom-

   luvì v kontaktním 
                                   centru. Hlavnì  pro 
                                   ty, kteøí mají obtíž, 

   dojít s námi na testy ze žilní  
   krve do Endoskopického 
   centra. Sraz je každou 

      støedu ve 12 hodin v KC.
  Na obrázku vidíte, jakým

              zpùsobem probíhá odbìr. 
   Krev se odebírá z prstu. :-))

                                   Bolí to jen trošku:-)
        Autor: Roman

pokraèov?n? èl?nku  Léèebn? program ve vìzení

Jaké jsou podmínky pro pøijetí na TOXI 
oddìlení? 
-  trest odnìtí svobody na 1 rok a více
-  napsání žádosti o zaøazení do léèebného programu
-  žádost odevzdat na vazbì, kde to s Vámi prokonzultuje 
vychovatel nebo sociální pracovník a postará se o její 
podání (žádost se mùže podávat opakovanì, pokud vám 
jí napoprvé neschálí)
-  nesmíte užívat psychiatrické léky
-  pokud jste pravidelnì navštìvovali nìjakou AT 
ambulanci, èi substituèní léèbu, je dobré si øíct o 
lékaøskou zprávu, kterou mùžete podat spoleènì s 
žádostí o zaøazení do léèebného programu, zvýší se tak 
vaše šance na pøijetí na dané oddìlení.
 Ve kterých vìznicích TOXI oddìlení najdete?
Nové Sedlo (vìznice 
s dozorem), Pøíbram 
(vìznice s ostrahou), 
Plzeò (ostraha), 
Všehrdy (dozor), 
Znojmo (dozor i 
ostraha), Opava (toxi 
pro ženy)
   Autor: Martin
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aktuality
aktuality

Slovo na úvod

3.

Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek

od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost:

   7   7  7    8  4  7     0  7  1               

„8smerka” pro mozkové 

aktivisty!!!

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

Zdravím vás,
blíží se èas prázdninový, který je pro mnoho z vás spojen s 
ještì nedozrálými makovicemi a polem s krásnými bílo, 
fialovými kvìty máku  setého. Proto v tomto èísle najdete 
informace o tom, když už užíváte surové opium, tak jak na 
to. Je zde také zmínka o znovu obnovené službì testù na 
nemoci pøímo v Kontaktním centru a také o možnosti, 
nechat se testovat v terénu.

 Pokud by kdokoliv z vás mìl chu� se podìlit o své 
dílo a� už písemné èi kreslené, je zde pro to také 
prostor(os). Nezapomeòte na to, že je to plátek pro(o) vás. 
Krásné léta dny vám pøeji.
                           Roman

10.

Kontaktní centrum &  
Promítání probìhne ve Pátek 18.6. v 10 hodin a to 2. 
èást dokumentu: KDYŽ MUSÍŠ, TAK MUSÍŠ. Tento 
dokument pojednává o lidech, kteøí nìjakým zpùsobem 
zakusili, nebo stále zakoušejí závislost ve svém životì. Jak 
se sní vypoøádali a jak jim to zmìnilo v mnoha ohledech 
život. 
TESTování na KC a v TERÉNU: více informací na poslední 
stranì :-)..

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
 



 pokraèování Makového tématu ze strany 2.

- je smìs nedostateènì zpracována - bez tepelné úpravy, 
obsahuje tuhé èástice, není pøefiltrovaná 
- použijete-li místo citrón namísto kyseliny citrónové -
- nedezinfikujete-li místo vpichu
- používáte opakovanì stejnou injekèní jehlu a støíkaèku
- aplikujete si do rizikových míst (krk, tøísla) 
- užíváte opium sami pøímo na poli není pak nikdo, kdo by vám 
pøivolal záchranou službu pøi pøedávkování
- pøi nitrožilní aplikaci èasto opakovanì dochází ke vzniku 
infekcí, vzniku rozsáhlých abscesù, poškození žil, nedostateèné 
okyslièení krve, následné obtíže s dýcháním
- na opiu vzniká silná závislost, nutnost stálého zvyšování dávek 
pro dosažení stejného úèinku
Pøedávkování:
- podobné jako u heroinu,
- dochází k silnému útlumu, malátnosti, zástavì dechu, 
bezvìdomí
- pokud dojde k pøedávkování je nutné držet dotyèného èlovìka 
pøi vìdomí a uvolnit mu dýchací cesty (uvolnit od zvratkù, 
zapadlý jazyk apod.)
- pøivolat záchranou službu 155
- je jasné, že užívat opium pøímo na poli je vysoce rizikové
Úèinky: 
- podobné jako u heroinu
- tlumí a vyvolává pocity euforie a radosti, dochází k poklesu 
aktivity, snížení tepové a dechové frekvence, pocitu huèení v 
uších
- pøi dlouhodobém užívání jsou typické zácpy, svìdìní po celém 
tìle
Abstinenèní úèinky:
- silné bolesti svalù a kloubù, prùjem
- svalové køeèe, pocení a zimnice
- neklid, podráždìnost, nespavost a nechutenství
- poruchy menstruace, snížená plodnost
                                                                            Autor:Marian
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PRAVIDLA V K - CENTRU 

Tento èlánek by mìl být pøipomenutím pravidel K-centra. 
Poslední dobou jsme totiž 

dospìli k poznání, že pravidla 
jsou sice stanovena, ale 

bohužel nejsou pøíliš 
respektována natož 

dodržována. Z toho dùvodu 
jsme byli nuceni pøistoupit k opatøením, jako zákaz 
vstupu pod vlivem alkoholu (viz. èlánek v minulém 

Prostorosu) , kontrola schopnosti využít službu pøed 
vstupem do K-centra. Tyto opatøení nejsou pøíjemná ani 

pro vás, klienty, ani pro nás, pracovníky.
Pravidla v Káèku jsou stanovena tak, aby se zde každý 
mohl cítit bezpeènì a mìl možnost využít služby. 
Podmínkou pro využívání služby je být ve stavu, kdy jste 
schopni službu využít. Posouzení tohoto stavu je na nás. 
Ano, mùžete si øíct, že je to nespravedlivé, neobjektivní a 
spousta dalších ne, ale i toto má své dùvody. Rozhodnutí 
je na nás, protože bìh na káèku, atmosféra, bezpeèí je 
naše zodpovìdnost. Když se nastøelujete v blízkosti 
Káèka, možná vás kvùli tomu bude nìkdo prudit, ale 
oficiální stížnost pøijde nám a my to musíme øešit. Když 
pøijdete opilí, sklepaní nebo najetí tak, že sotva chodíte, 
musíme tuto situaci øešit my, protože se to dìje v 
prostoru za který zodpovídáme. Dalo by se jmenovat 
další mnoho situací, ale vìøím, že jste chápaví kluci a 
holky a že dalších pøíkladù není tøeba.
Dodržujte tedy prosím pravidla KC, nejsou tu jen kvùli 
nám, ale i kvùli vám- abyste se zde mohli cítit dobøe – 
VŠICHNI. 
                                                          Autor: Monika
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Léèebný program ve vìzení

     Aèkoliv jsme už systém léèby probrali horem 
dolem, je tu ještì jedna instituce, která možnost 
léèby také nabízí a to je vìzení. Tedy konkrétnì 
„TOXI“ oddìlení v nìkterých vìznicích. Jelikož se 
vìzení na mnohé z vás už tìší a otevøenými 
branami vás vítá, chceme tedy vìnovat nìkolik 
øádkù této instituci. Na druhou stranu je to další 
dobrá možnost a šance pro mnohé z vás, jak se 
vypoøádat se svou drogovou závislostí. 

     Léèebný program ve vìzení, neboli „TOXIÈKA“ 
je specializované oddìlení v nìkterých vìznicích, 
kde se snaží pracovat hlavnì s vaší drogovou 
závislostí. Je tomu také pøizpùsoben i program a 
celý prostor. Na pokoji není tolik lidí a pokoje 
pøipomínají vzhledovì spíš ubytovnu než vìzení. 
Denní program je pak hodnì podobný jako v 
léèebnách závislostí. Pøes ranní rozcvièky, komunity, 
pracovní terapii, volnoèasové aktivity, pøednášky, 
vzdìlávací aktivity, skupinové psychoterapie, až k 
sociálnímu poradenství. 
     Celý program trvá 1 rok a je rozdìlen do nìkolika 
fází (adaptaèní, sebepoznávací, léèebná, fáze 
pøípravy odchodu na svobodu).
                                                 pokraèování na stranì  9
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CHVILKA POEZIE
  Ella Wheeler Wilcox - Anglický básník

OSAMÌNÍ
SMÌJ SE, a svìt se pøidá;

plaè, a hned sólo máš.
Svìt by si radost i pùjèil, však starostí

nechce víc, i když dáš.
Zpívej a odpoví hory;

vzdechy vzduch posbírá.
Ozvìna násobí útìchy zásoby,

útrapy zapírá.  

Jásot tvùj každý hledá;
neštìstí opouští.

Naplno chtìli by sdílet tvé obliby,
ne však tvé žalosti. 

Raduj se s pøebytkem pøátel;
smutek je vyhostí.

Poptávka jiná kol vonného vína, 
než kalichu hoøkosti.

Hostina plné má sínì;
nouzi svìt okrátí.

Uspìj a rozdej a žití se nevzdej,
však nechtìj nic od smrti.

Ve slávy síních dost místa,
a� vleèky jim vévodí,

však v úzkém poøadí každý se zaøadí,
narodí, nalodí.
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