
BOXY NA VAŠE POUŽITÉ NÁČINÍ!  KDE JE NAJDETE?
 PEČKY -dům služeb, ze zadu za 
prodejnou a opravnou kol. Je to 
druhý dům po pravé straně, když 
jdete z vlakového nádraží. Dům 
hned za vodojemem... Viz. obr.1

Kolín - 
na budově Kontaktního 
centra, Kutnohorská 17. 
Hned vedle vchodu do 
káčka. Pár metrů od 
automatu Viz. obr.2. 

Pečky - 
box je umístěn na 
domě  za Pečeckou 
lékárnou. Když stojíte 
před lékárnou, najdete 
box z boku po pravé 
straně. viz. obr.3

12 Tento plátek je neprodejný a je určen pro klienty a pracovníky Terénních programů a Kontaktních center 
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Slovo na úvod:
Zdravím ve spolek. Tak 

se vám dostává předposlední 
číslo Prostorosu pro tento rok. 
Je zde konec léta a noci 
začínají být více a více 
chladnější. To pociťují hlavně ti 
z vás, kteří tráví svůj život na 
ulici. 
A to ať už v nějakém tom 
„squatu”, zahradním domečku 
či garáži. Oproti klasickému 
bydlení, zde není žádný velký 
komfort ať už se to týká 
materiálního zabezpečení, či 
neméně důležité potřeby 
intimity a soukromí.
  Toto číslo je protnuto tenkou 
červenou tématickou linkou 
„Ulice a drogy - drogy a ulice”. 
Každý z vás může zvolit pořadí, 
jaké se mu zachce, možná i 
podle své zkušenosti..
Najdete zde i možné návrhy na 
to, co dělat,když se z ulice 
chcete dostat.

Pěkné počtení a díky za 
příspěvky od vás!

    Roman

PONDĚLÍ až PÁTEK:
9 - 18 hodin

(Výměnný program)

KONTATKNÍ MÍSTNOST:
PONDĚLÍ+STŘEDA+ČTVRTEK

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

PONDĚLÍ až PÁTEK
9 -12 a 17-18 hodin

(Poradenství, sociální práce)

PONDĚLÍ až PÁTEK
10 - 18 hodin  (na telefonu)

Terén:
Úterý: Pečky (13 - 15 hodin)

Český Brod (15,30 - 17,30)

Středa: Kolín (13 - 18 ) volejte

Čtvrtek: Čáslav (13 - 15)volejte
Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte

Pátek: Český Brod (13 - 15)
Pečky (15,30 - 17,30)

Tel.: 777 650 030

Tel.: 321 715 004
       777  847 071
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OTEVŘENO versus ZAVŘENO
Stále to vychází ve prospěch „otevřených” dnů v roce a věříme, že to 

tak bude i nadále. Přesto! Jsou dny, kdy prostě zavřít musíme - 
potřebujeme.

V měsíci říjnu a listopadu to jsou tyto dny:

17.10. (Pondělí) celý den -důvodem je 
vzdělávání pracovníků

28.10. (Pátek) celý den - důvodem je státní 
svátek (vznik ČSR)

17.11. (Čtvrtek) celý den - další státní svátek. 
Hádejte jaký?
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Denní centra snadněji dostupná z Kolína
Některé z možností využití služeb denních center: TAK  TROCHU NA HOUBY 

Psilocybin je psychicky velmi aktivní látkou obsaženou 
zejména v houbách rodu lysohlávka (Psilocybe). Z celkem 
asi dvaceti druhů lysohlávek, které se na území ČR 
vyskytují, jsou psychoaktivní lysohlávka kopinatá 
(Psilocybe semilanceata), lysohlávka tajemná (Psilocybe 
arcana) a lysohlávka česká (Psilocybe bohemica). 

Účinky lysohlávek jsou lidské civilizaci pravděpodobně známé tisíce let, 
západní křesťanská kultura je znovuobjevila v padesátých letech 20. století. 
U nás se užívají asi od konce šedesátých let a představují nejrozšířenějším 
přírodní halucinogenní drogu u nás. Zkušenost s ní má podle regionu 5-9% 
středoškoláků.
Dostupnost této drogy je poměrně vysoká díky jednoduchému sběru a 
sušení. Kvůli výraznému kolísání obsahu aktivních látek – 
psilocybinu a psilocinu – v plodnicích lze obtížně 
odhadnout optimální dávku, což s sebou přináší velké 
riziko spojené s kontrolou intoxikace.

Kromě rizik spojených s vlastním průběhem intoxikace 
hrozí v případě sběru lysohlávek v přírodě i možnost 
záměny s jedovatými druhy. Ze světa jsou známé případy 
smrtelných otrav! Na stejných lokalitách jako lysohlávky rostou často houby 
rodu čepičatka (Galerina), z nichž některé obsahují stejné toxiny jako 
nejjedovatější houba světa, muchomůrka zelená. Pro laika může být 
rozlišování těchto hub velmi složité, v případě sušených plodnic pak zcela 
nemožné.

Držení lysohlávek nebylo do roku 2010 trestné, nová úprava trestního zákona 
však pamatuje i na vášnivé sběratele „modrajících houbiček” a jakékoli 
předávání lysohlávek druhé osobě je samozřejmě také pod pokličkou 
drogových paragrafů 283 až 288 trestního zákona. Důležitou skutečností je 
také to, že relativně vzácná lysohlávka česká byla navržena do seznamu 
zvláště chráněných druhů hub. Pokud bude její zařazení na tento seznam 
schváleno, její sběr bude zakázán a bude možné jej pokutovat.
Když už se rozhodneš houby užívat, nezapomeň mít někoho při sobě, aby tě 
mohl pohlídat, kdyby přišel nějaký ten špatný trip, který může skončit 
všelijak. 

zdroj: dorgy-info.cz, Colt Revue 8                                         upravil: Roman

NÁZEV A ADRESA 
CENTRA

POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY

CENA A DOSTUPNOST 
SLUŽEB

Oblastní charita 
Kutná Hora
DUHOVÉ ATRIUM
Trebišovská 611, 
Kutná Hora
tel. 327 524 028, 
731 598 875

!základní sociální 
poradenství
!hygienický servis
!potravinová 
pomoc
!ošacení 
(fakultativní služba 
- tzn. nemusí vám 
být poskytnuta)

Pondělí - Čtvrtek
8,30 - 11,30 a 
Pátek 8,30 - 11,30- pouze v 
zimním období
potraviny: 2x týdně pečivo 
v hodnotě 20,- Kč
šatník možno čerpat 
na”dlužní list”.

14,00 - 15,30  

SKP-CENTRUM,
 o. p. s.
Nízkoprahové 
denní centrum
Milheimova 694, 
Pardubice
Tel. 464 629 249
(poblíž zastávky: 
Na spravedlnosti)

!Poradenství
!Hygienicko 
zdravotnický servis 
(sprcha, šatník, 
oštření)
!Potravinová 
pomoc
!Servis časopisu 
Nový prostor 
(prodej časopisu)

Provozní doba
9,00 – 15,00 (mimo víkendy a 
svátky). Služby jsou poskytovány 
bezplatně.
Noclehárna pro muže:
Služba je poskytována celoročně 
každý den v době od 20:00 do 
7:30. (12 míst)
Noclehárna pro ženy:
Služba je poskytována celoročně 
každý den v době od 19:30 do 
7:30.  Na Spravedlnosti 803, (6 
míst)

ARMÁDA SPÁSY,
Nízkoprahové 
denní centrum, 
Praha 7, Tusarova 
60 (tramvajové 
zastávky: Tusarova, 
Maliny)
Tel. 220 184 000
NADĚJE o.s., 

!Poskytnutí 
podmínek pro 
osobní hygienu
!Poskytnutí stravy
!Pomoc při 
uplatňování práv, 
oprávněných zájmů 
a při obstarávání 
osobních záležitostí 
(vyřízení dokladů, 
soc. dávky, 
ubytování)
!Poskytování 
základní ambulantní 
zdravotní péče 
zdravotní sestrou
!Výdej šatstva 
! praní prádla

ARMÁDA SPÁSY
Provozní doba:
Pondělí -Pátek: 10,00 - 12,30 a 
14,00 - 16,30 víkendy: 10,00 - 
11,30.
NADĚJE o.s.:
Noclehárna pro muže:
Na Slupi 12, Praha, Tel. 775 889 
601. Husitská 70, Praha 3, Tel. 775 
868 862. Provozní doba: denně 
19.30-6.30 (20 Kč/noc)
Azylový dům pro ženy: 
Rybalkova 31, Praha 10,Tel. 775 
868 863. Provozní doba: 
nepřetržitý provoz, (70Kč/noc) - 
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KONZELÍN, ALKO TAMPÓN

Kousek povídání o bezpečném braní. Aneb: opakování 
snad neuškodí

I když mýdlo a voda jsou lepší desinfekcí, než 
alkoholový tampón, nemusí být vždy dostupné. 
Tehdy je dobré otřít si místo na ruce před 
aplikací alkoholovým tamponem nebo kouskem 
čisté látky salkoholem. Tímto způsoben nejlépe 
předcházíš vzniku možných infekcí, neboť je 
spousta „mikroorganismů“, který se ve vzduchu 
pohybujou a třeba kůži nemusí vůbec uškodit, v kontaktu s krví však můžou 

způsobit komplikace. 
Když zatáhneš škrtidlo, najdeš a otřeš 
několik míst potenciálního nášlehu, můžeš 
se pokusit nabodnout žílu. Je to lepší než 
doufat, že se ti to povede napoprvé. Když 
alkohol uschne, nášleh méně štípe. Tak 
zkus aspoň pár vteřin vydržet. Jinak je 
samozřejmě nejlepší (pro Tebe), otírat si 
možná místa vpichu pouze jednou jedním 
směrem, aby si možné nečistoty, které 

ani nemusí být vidět, neroztíral po ruce.
Alkoholové tampony dostaneš od svého kontaktního nebo terénního 
pracovníka.

 Roman

Co dělat když....sociální „HR” (Harm Reduction)....
Možná vás trochu zarazila slova titulku tohoto článku: „Co to sakra 

znamená?! Vo co tady de?!” Tak tedy to HARM REDUCTION - znamená, ve volném 
překladu, snižování rizik a to je to, na čem tady 
společně děláme, když si sem chodíte měnit jehly, 
necháváte se testovat a prostě dbáte pokud 
možno, co nejlépe rad, které si od nás tak často 
žádáte...

Tenhle výraz se používal vždy v souvislosti 
se zdravotními riziky spojenými s užíváním drog. 
Dovolil jsem si pro tuto chvíli použít tato slova také 
pro sociální oblast, která se více týká  - sociálního 
zázemí. Prostě toho, jak jste schopni žít, v jakých 
podmínkách a to ať už materiálních, tak 
vztahových...

Mohl bych se zde rozepisovat o tom, co je potřeba zařídit, aby jste se z 
nepohodlí ulice či squatu, dostali na ubytovnu, kde v zimě nemrzne a neprší na 
vás.

Tyto informace, jsme zde v minulosti však otiskli tolikrát, že je mnozí z 
vás určitě znají nazpaměť. Týká se to samozřejmě využití sociálních dávek v 
obtížné sociální situaci, jak o tom hovoří zákon.

Tyto informace vám rádi poskytnou všichni pracovníci káčka i terénu při 
osobním kontaktu, pokud je budete potřebovat, nebo máte možnost zeptat lidí, 
kteří již tyto služby státu čerpají a ti ví někdy mnohem lépe, jak tento systém 
použít co nejlépe ve svůj prospěch.

Dnes mám spíše chuť vám zde popsat, služby pro lidi, kteří jsou na ulici 
a ať už berou drogy nebo ne, je pro ně v mnoha ohledech těžší žít spokojeným 
životem průměrného občana ČR. 

Sami jsme zažili mnoho situací, kdy jste v dobré víře do Káčka poslali 
nějaké ty kamarády, co nefetujou, ať to u nás zkusí aspoň na polívku, koupel 
nebo kus teplého oblečení, to však není v našich silách učinit, neboť Káčko je 
prostě pro lidi co berou převážně  drogy nealkoholové.

dokážu si představit, jak je těžké 
využít pomoci u těch nejbližších, když 
jsme je třeba tolikrát zklamali, nebo 
naše pýcha či hrdost nedovolí 
požádat o pomoc rodinu či 
příbuzenstvo, protože pak by jsme 
někomu ještě něco dlužili, už tak se 
přeci cítíme převážně dost mizerně... 
Kdo však nezkusí, nepozná. 

                                                       
pokračování na další stránce
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BEZPEČNÁ LIKVIDACE STŘÍKAČEK
...nasazovačky, ale také inzulinky BRAUN, 
kterým jde „zlomit jehla” viz. obrázek..

Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout(viz. 
obrázek dole) nebo do PET lahve, kterou zavíčkujete a hodíte do 

koše.. Věřte, že to moc práce a času nezabere.

zdroj: Dekontaminace 
únor-97 Upravil: roman

 MINI anketa :
 Životem na ulici jsi se dobral k drogám? (1) 

Dostal jsi se na ulici kvůli tomu, že bereš drogy?(2)

pokračování social „HR”
Proto tady jsou i zařízení pro lidi bez domova. Nejbližší, když to vezmu 

kolem a kolem (dá se tam dojet na jednu zastávku vlakem) je denní centrum 
DUHOVÉ ATRIUM, najdete ho v Kutné Hoře uprostřed sídliště, když jdete po 
hlavní ulici od vlakového nádraží, tak po levé straně, jako orientační bod vám 
může sloužit lékárna U zlatého hada, za tímto domem se centrum nachází.
Další lokalitou jsou Pardubice, kde denní centrum najdete v centru města a to 
poblíž zastávky Na spravedlnosti (více informací v tabulce na další straně).No a v 
Praze Armáda spásy a mnoho dalších..

Samozřejmě vás „kované” uživatele drog nehodlám tímto článkem verbovat 
do jiných služeb, spíš chci upoutat pozornost na to, že Kontaktní centrum je službou, 
kde je ten nejdůležitější servis spojený s VÝMĚNOU INJEKČNÍHO MATERIÁLU, 
INFORMACEMI O BEZPEČNÉM BRANÍ SEXU APOD., TESTECH A PORADENSTVÍ 
OHLEDNĚ VAŠICH PALČIVÝCH TÉMAT  a je hlavně pro ty, co drogy berou, ne jenom 
pijou alkohol, což může být v mnoha případech u lidí na ulici častější jev. 

Všechny ostatní služby jsou zde u nás v káčku nad-standard, ze kterého 
mnohá káčka v republice již upustila. Může totiž někdy přijít den, kdy už na polévky 
kávy a sprchy prostě nebudou peníze a budete muset tyto služby hledat jinde.
 Většina denních center má jasná pravidla, která se velmi podobají pravidlům v 
Kontaktních centrech , to z důvodu toho, že jsou stejně nízkoprahová( vstup není 
podmíněn placením, složitou registrací a dalšími nároky). 
Je zde však jedno pravidlo, že neposkytují služby lidem pod vlivem drog a alkoholu, 
je to stejně jako u nás (s tím alkoholem) spojeno s potřebou bezpečnosti prostoru, 
kde se tyto služby lidem poskytují.  Takže pokud budete někdy chtít využít bohatý 
materiální servis Denních center pro lidi bez domova, je pro všechny strany 
prospěšnější nejít tam úplně zmaštěný, neb by vás možná vůbec nevyslyšeli, ba 
naopak. Tento text je doporučením pro následující stále chladnější dny, možná 
máte nějaké „kamarády” bezdomovce a informace o denních centrech v blízkém 
okolí ocení i oni.

Jak jsem již napsal FORMY pomoci jsou různé, záleží co vy od nich 
očekáváte. Zde jen zmírnění neúnosné situace, nebo hlubokou chuť po změně. 
VŽDY máte tu možnost a my či lidé s jiných služeb vám rádi budeme ku spolupráci.
S přáním co nejméně zmrzlých končetin se loučí

Roman
p.s. tabulka s informacem o denních centrech je na straně 10

AD (1)
Anonym1: Ano
Anonym2: Ne
Anonym3: Na ulici jsem žil, když už 
jsem drogy bral
Milan: Ne. Negativní životní
situace. Ztráta příbuzného.
Anonym4: Ano
Anonym5: Ne
Anonym6: Ne
Anonym7: Ne 

AD (1)
Anonym1: Ano
Anonym2: Ano
Anonym3: Ano, ale už na ulici 
nejsem :-)
Milan: Ne
Anonym4: Ne
Anonym5: Ano
Anonym6: Ano
Anonym7: Na ulici jsem a nejsem- 
když jo, je to proto že chci.
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Auktualita pro všechny, co nám tvrdí, že už žádné drogy neberou, že už 
berou pouze legální léky a vlastně se léčí. A tím nemyslím pouze 
Subutex(xon) či Ravata. Pozorně čtěte!!!!
Drogy: V USA poprvé smrtelnější než dopravní nehody

Počet Američanů, kteří každý rok zemřou na následky požití drog, stoupá. Jde přitom 
hlavně o léky na předpis, jež jsou zcela legální.

Dopravní nehody byly hlavní příčinou úmrtí v USA od doby, kdy se – s mírnou 
nadsázkou řečeno – zrodil provoz na silnici. Podle aktuálních údajů americké federální 
agentury Centra pro kontrolu nemoci a prevenci (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) je obětí dopravních nehod v USA poprvé méně než mrtvých, již se 
předávkovali drogami. Výrazný nárůst drogových obětí přitom nezpůsobila ilegální 
narkotika jako heroin, metamfetaminy či kokain, ale léky na předpis.

Co říká statistika?

Podle agentury CDC zabily drogy v roce 2009 v USA nejméně 37 485 Američanů. 
Oproti tomu následkem dopravních nehod jich tentýž rok zemřelo 36 284. Drogy si 
berou jeden život každých 14 minut a počet obětí má stoupající tendenci, zatímco 
počet úmrtí z jiných příčin klesá.
Jaký typ drog je příčinou růstu obětí?

Nejpopulárnější jsou léky na předpis proti bolesti a depresím, jména medikamentů 
jako Xanax, OxyContin a Vixodin v amerických rodinách zdomácněla. Tyto léky zabíjejí 
více než heroin a kokain dohromady. CDC uvádí jako nováčka ve smrtelně nebezpečné 
skupině léků na předpis Fentanyl, lék proti bolesti, jenž je 100krát silnější než morfium 
a lze ho získat v náplastech, nebo dokonce jako lízátko.

Kdo se předávkovává léky na předpis?

Každý. Podle Los Angeles Times předávkování bují mezi staršími Američany, kteří 
kombinují několik léků na různé neduhy; teenageři si jimi zpříjemňují víkendové party 
a pracující muži i ženy středního věku je užívají třeba na bolesti zad nebo kolenních 
kloubů.

Je řízení automobilu bezpečnější než dříve?

Výrazně. Pásy, airbagy a další ochranné prvky udělaly řízení daleko bezpečnější, než 
bývalo. Od počátku 70. let počet obětí dopravních nehod klesl v USA o třetinu, ačkoli 
Američané jezdí více, je i více aut a silnic. Naproti tomu počet úmrtí, jejichž příčinou 
jsou léky na předpis, se jen za posledních deset let zdvojnásobil.
                                           Zdroj: http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti                    upravil: Roman

Tvorba od vás
HLEDÁME SOUVISLOSTI

POŘÁD PŘED NĚČÍM UHÝBÁME,
STÁLE SE HLEDÁME,
NENACHÁZÍME VÝCHODISKO-
JAK Z TÉ CESTY VEN...

LIDÉ SE MĚNÍ JAKO POČASÍ,
JAKO KDYŽ VRHÁME V  KOSTKY
A NETUŠÍME, KDY NÁM PADNOU

ŠESTKY,
A KDY OPĚT STEJNÁ ČÍSLA?

STÁLE NENACHÁZÍME DŮVĚRU VE
 ŠPATNÝ PROSPĚCH...
KOMU DUŠI DÁT A KOMU JI V ZÁPĚTÍ VZÍT?

NECHCEME BÝT PSYCHICKÝMI UPÍRY PRO DRUHÉ, 
STÁLE VIDÍME JEN SVÉ JÁ...

COSI SE NA OBLOZE BLÍZKÁ, TO SVĚTÝLKO NADĚJE, 
JENŽ JSME SI VYTVOŘILY MY SAMI.

V KTERÝ DEN ČLOVĚK POCHOPÍ, ŽE DOSPĚL?
KDYŽ NĚKDY BÝVÁ MALÝM DÍTĚTEM 
V OČÍCH TĚCH, CO NÁS STVOŘILI A PŘIVEDLI NA SVĚT?

KAŽDÝ ČLOVĚK ZESTÁRNE A PROJDE ZAPOMNĚNÍM NA 
MINULOST?

VĚŘÍME? MILUJEME?
ASPOŇ V NĚCO, ASPOŇ V NĚKOHO?
JAK DLOUHO?

KDYŽ NÁM PADAJÍ SLZY A BORTÍ SE NÁM SVĚT, JE TO TEN, KDO 
NÁM UDĚLÁ UZLÍK NA KAPESNÍKU....
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