
BOXY NA VAŠE POUŽITÉ NÁČINÍ! KDE DETE) 
PEČKY -Jům 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 DER. 

-—     
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 prové 
straně. viz. obr.3 

  

      

      nemocí v těle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky přítomny 
může to zname- 
nat, že v těle 
nemoc je. 
neébo byla 
V minulosti. 

  

Každopádně tuťo službu si mů- 
žete domluvit i v terénu!!1! 

Také po osobní 
domluvě v kontaktním 

centru. Hlavně pro 
ty, kteří mají obtíž, 

dójít s námi na testy 
Ze žilní krve Jo 
Endoskopického centra. 
Do nemocnice chodíme každou 
středu, když přijdete v pravé 
Poledné. Na obrázku vidite, 
Jakým =pPůsobom probíhá odběr 
vzorku v Kontaktním centru 

Bolí to jen trošku: 

58/12 

PROSTOROS 

  

   

TENTO PLÁTEK JE NEPRODEJNÝ A JE URČEN PAD KLIENTY R PRACOVÍHY TERÉNNÍCH PROGRAMŮ R KOTAKTNÍCH CENTER



PONDĚLÍ až PÁTEK: 
tob 

(6 11] 

Slovo na úvod: 
Zdravím všechny 

Prostorosu, 
ač je teprve listopad a nějaký 
ten týden do Vánoc ještě 
zbývá, všude kolem, se na nás 

již hrne vánoční tematika, a to 
formou © výzdoby, | zboží v 
obchodech, skvělých vánočních 
slev a všudypřítomných koled. 
Proto jsme i my zohrauli do 
tohoto čísla trochu 
odlehčenější téma vánočních 

čtenáře 

KONTATKNÍ MÍSTNOST: 
POST) 8 R do 0 

Pee 

(Hygiena, posezení, pokec, káva) 

PONDĚLÍ až PÁTEK 
DEE BI 

(Poradenství, sociální práce) 

zvyků. Vánoc se též týká Tel.: 321 715 004 
„vánoční provoz“  Káčka a „a 777 847071 

Terénu, který si zde můžete C 
pečlivě nastudovat, aby jste 
se stačili vždy dostatečně 
předzásobit. Kdyby jste to 

přece jenom nezvládli, je tu pro 
vás stále ještě automat, jemuž 
se věnujeme v dalším článku, 

Láďa vám zde radí, jak s ním 
zacházet, aby byl dobrým 
sluhou bez častých poruch. 
Jako každý rok, i letos pro vás 

na Káčku chystáme vánoční 
besídku, jejíž program se 
nedozvíte nikde jinde než na 
stránkách vašeho oblíbeného 
časopisu :-) 
Na závěr bych vám chtěla 
popřát příjemné a klidné 
Vánoční svátku a aby byl rok 
2013 rokem. šťastným, 

navzdory 13 jež je považována € 

kontaktní centrum 

D 4 | PONDĚLÍ až PÁTEK 
10- 18 hodin (na telefonu) 

Terén: 

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

A
D
R
E
S
A
:
 

K! 

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.: tp 650 030 

za číslo smolné. 
Příjemné počtení 
Monika terénní programy 

2   

ů 

že 8 
W" VÁNOČNÍ BESÍDKA se tento rok uskuteční ve p 

dvou dnech a to z důvodu promítání všech filmů 
HARRY POTTER a to ve dnech 20.až 21. prosince (Čtvrtek, 
Pátek), z toho v Pátek se můžete těšit na něco dobrého na 
zub a malou pozornost od nás k nastávajícím svátkům. 

Oba besídkové dny bude kontaktní místnost otevřena po celý 
den! 

PROVOZ MEZI SVÁTKY A NOVÝM ROKEM! 
V TYTO DW, BUDE KONTAKTNÍ CENTRUM OTEVŘENO: 

8 7.-28. prosince (Čtvrtek a pátek 
ha S od 9 do 17 hodin!!! 

Z toho kontaktní místnost od 11do16ti hodin. 

Vše tedy posunuto POUZE sí TYTO DVA DNY © 1 HODINU 

DŘÍVE!! 

    

PO NOVÉM ROCE SE OPĚT POTKÁME VE STŘEDU 2.12. KDY BY 
MĚLO BÝT OTEVŘENO TRADIČNĚ OD 9TI HODIN A KLASICKÉ 
ODPOLEDNÉ S KONTAKTNÍ MÍSTNOSTÍ! 
TERÉNNÍ PROGRAMY MEZI SVÁTKY BUDOU JEZDIT KLASICKY 
ČTVATEK (ČÁSLAV, KUTNÁ HORA) A PÁTEK (Č. BROD, PEČKY)! 
XMAG IN TRAG. 

Překlad kresleného vtipu: 

  

    

                

Vánoce v Iráku 

Baví se dva vojáci nad ležícím Santa 
Klausem, který se vzdává: 
„ Je oblečenej v rudým, je to 
komunista!" 
Druhý na to: „Né podívej se na jeho 
dlouhej vous, je to určitě muslim!... 
Zabijme ho, pro každý případ!"



DOKONČENÍ VÁNOČNÍHO DNE.. 
Štědrý den — večer 

Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním 
oblečení. Stůl musel být prostřený pro sudý počet lidí. Věřilo 
se, že před večeří chodí stoly obhlížet Smrt, a kde prý najde 
lichý počet, tam se následující rok vrátí pro jednoho ze členů 
rodiny. Aby se v rodině držely peníze, dávala se pod každý 
talíř mince nebo šupina z kapra. Ta měla stejný význam i v 
peněžence. Do každého rohu stolu se dávala ošatka. V 
jedné byl pecen chleba, aby rodina měla dostatek jídla. Ve 

druhé bylo to, co se urodilo na poli a v zahradě, aby byla další rok dobrá 
úroda. Ve třetí byly peníze, symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky 
potravin pro drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního stolu se omotávaly 
řetězem, aby rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na poli. Na stůl 
se dával bílý ubrus a na něj dožínkový věnec, který sloužil jako podnos pod 
polévku. Dále byl na stole bochník chleba, česnek, hrnek medu a svíce. 

připravil Láďa 
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Bodddiěvání Mo ségrami 
listopadu zahájí hladce; 

a“podporu zdraví ole (pa 
pěstovali. stoď p 
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    Rokovin E še non formou“ rakovi mužů v Česko 
P sd pos jet úmrtí se ě zdvějn sobil! 
AV zovučasnosti se počet, nových polen o každý rok 
600 1 mužů ročně zemř na rakovinu 
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Příští drsě zopojte“1 W ZS č           

Co můžeš udělat © samotě, nedělej veřejně aneb: 

Kde si ne/dávat? 

Během naší terénní praxe často debatujeme s našimi klienty na 
téma : „Kde je dobré se nastřelovat, a 
kde nikoliv."“ Napadlo nás, že bychom 

to mohli shrnout do krátkého článku. 

Myslíme si, že když už někdo bere 
drogy, měl by to dělat tak, aby tím 

neobtěžoval a neohrožoval ostatní lidi 
kolem sebe (jak rodinu, tak veřejnost). 

  

A co tím vlastně myslíme? Za 
vhodné místo k užívání drog rozhodně 
nepovažujeme nádraží, tedy nádražní halu, nástupiště, čekárnu ani 

další místa, kde se pohybují davy cestujících, dále parky plné dětí, 
maminek s kočárky, studentů, či důchodců, dětská hřiště, zastávky 

městské hromadné dopravy ani městskou hromadnou dopravu 
samotnou, stanice metra a v neposlední řadě ani frekventované ulice 

a náměstí, kde se pohybují davy lidí. 

Mnohokrát se nám stalo a stává dodnes, že na nás naši klienti 
pokřikují a hlasitě si žádají o výměnu stříkaček. My pak většinou 

nabízíme nějaké odlehlé místo stranou od lidí. Ačkoliv jsou stříkačky 
pro mnohé klienty a pro teréňáky každodenní rutina, ostatní lidé s 

- nimi nemají nic společného a může to pro 
ně být hodně nepříjemné. Navíc na sebe 

poutáte zbytečně pozornost, která vám 
dříve nebo později může komplikovat život. 

(říkáte si o nálepku „jsem feták“). 

Vždy se tedy vyplatí manipulovat se 
stříkačkami mimo dosah lidí. Tedy na 

nějakém skrytějším místě jako jsou keře, 
opuštěné domy, kryté rohy domů, málo 

frekventované ulice a uličky a další různá skrytá zákoutí kam lidé 
běžně nechodí. Nejvýhodnější je to však U vás doma, či sovatu v 

  

přípravu nástřelu. Máte pak jistotu, že tím nikoho nebudete ohrožovat 
a obtěžovat. A taky to o vás nikdo nebude vědět. 

Fina: TERÉŇÁCI 3



Automat — služba nonstop 24, aneb opět mimo provoz!!! 

Možná si někteří z Vás říkáte, co je to za název 
článku? Hned se Vám to pokusím vysvětlit, co mě k jeho 
napsání vedlo v několika řádcích. Bohužel se nám v 
poslední době poměrně často stává, že automat je mimo 
provoz!?! Není to tím, že bychom do něho neměli co dát, 
ale tím, že se nám ho někdo opětovně snažil poškodit a 
po několikáté jsme zaznamenali, že se do něho chtěl 
někdo násilně vloupat.. Další poškození vzniklo na 
základě vhození cizích mincí, tyto mince zablokovaly 
Vnitřní části automatu! Následně došlo k poškození 
mincovníku. 
Co všechno to způsobilo? 
Mincovník jsme museli demontovat, a tak automat vyřadit z provozu. Cizí 
mince vhozená do složitého mechanismu se chová asi tak, jako kdyby člověk 
spolknul rybí kost. Někde Vám to zůstane viset a pomoci Vám může jenom 
odborník. Tak nějak je to i s noším automatem. Bohužel je tak automat 
okamžitě mimo provoz a není v naších silách, abychom to zvládli opravit sami. 
Část automatu pak posíláme na servisní opravu do Plzně, kde nám danou 
součást opraví. Proto na Vás všechny apeluji, nevhozujte do automatu cizí 
mince, na které není automat uzpůsoben, a v žádném případě nám ho jinak 

nepoškozujte!li! Škodíte tak nejenom nám, ale především 
i sami sobě, protože právě Vy, potřebujete čisté 
stříkačky. 

Základní informace o automatu... 
Automat je služba fungující nonstop, tedy 24 hodin 
denně. Jejím cílem je zvýšení dostupnosti zdravotnického 
materiálu (stříkaček, vody, konzelínů opod....), který 
potřebujete k bezpečnější nitrožilní aplikaci. Kontaktní 
centrum v Kolíně realizuje tuto službu za pomoci o. s. 
Progressive z Prahy, odkud máme automat zapůjčený. 
Mimo jiné pro zajímavost, automat funguje ještě v Plzni 
a Strakonicích. Celkem jsou v České republice jen 3 
automatu!!! Automat v našem Káčku funguje od října 

  

  

  

2010 do současnosti. 
Několik rad..., co dělat když... 
„..když mám v automatu vhozené peníze a žádná krabička mi nevypadla? 
Zkusit, zda je automat opravdu zapnutý (stisknout tlačítko R) nebo opakovat 
jinou volbu. Buď se může stát, že mince vám propadly (automat je nevzal), v 
tom případě zkuste vhodit jiné mince o stejné hodnotě, nebo zůstala krabička 
uvíznutá v automatu, v tomto případě vám mince propadnou nazpět do výdejní 
misky určené pro mince, pokud se tak nestalo, peníze vám nevypadly a ani 
požadovaný set. Krabička zůstala zaseklá na cestě do odběrné plochy. 

Půuaačnvání nA STAANĚ 7   

POKAAČNVÁNÍ VÁNDČNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ... 

Jmelí 

Větvička jmelí většinou nechybí o Vánocích v žádné domácnosti, a čím 
Více má na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí čeká domácnost, kde je v 
novém roce umístěna. Má prý moc zahrnout dobrem všechny, kdo pod | ní 
projdou. Podle lidové pověry prý jmelí nosí štěstí 
tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si 
jej koupí sám. Tradice uctívání této posvátné 
rostliny sahá hluboko do minulosti. Zmínky o jmelí 
nalezneme ve starých řeckých i římských bájích a 
pověstech. Také staří Keltové a Germáni jmelí znali 
a přisuzovali mu kouzelnou moc. Považovali ho za 
dar nebes, neboť roste v korunách stromů. 

  

Štědrý den — ráno 

  

Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv na 
to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za rozbřesku a umyl se vodou ze studny 
nebo z potoka, byl po celý další rok zdráv. Dětem se dalo cukroví, aby byly 
sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit polévku „štědrovačku“, do které 
dala vše, co v chalupě bylo. To proto, aby v domě bylo vždy dostatek jídla. 
Slepicím se ráno na Štědrý den nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce 
dobře nesly. Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro dříví, 

z aby prý koník jezdil jako oheň. Mládež zhotovila slaměného 
panáka, kterému se říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze 
sousedů do domu. Ten se ho snožil co nejdříve zbavit, brusoř 
totiž způsoboval srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě 
hlídala, aby jí do těsta nespadl vlas, to by znamenalo velké 
mrzutosti. 

Štědrý den — během dne 

Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát korty, nesmělo se 
nadávat a klít (ani při úleku). Kdo se celý den postil, uviděl večer zlaté 
prasátko. Je to zvyk z pohanských dob, kdy se slavil zimní slunovrat a jeho 
symbolem bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně zadělaly těsto na chleby a 
vdolky. Kopistím (nástroj na mísení těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby 
dobře rodili a rukama od mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit. O 
Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu smůla. Čištění 
chlévů na štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila 
pec od popela a chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se v noci 
nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den, znamenal budoucí 
rozchod. Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček. Kdo v předvečer 
vstoupil bosou nohou na sekyru, toho neměly v příštím roce bolet nohy. 
Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal s nimi, aby se 
včas probudily ze zimního spánku. VEČER NA STA. LO 9



OTEVŘENO versus ZAVŘENO 
OMEZENÍ PROVOZU RÁČKA A TERÉNU ČEKEJTE VE 

/ DNECH: 
1012. T) KDY BUDESKÁČKO I TĚRÉN 

UZAVŘENOOZE DŮVODU VZDĚLÁVÁNÍ: PRACOVNÍKŮ 
24-2612 KRONRET en — SVÁTKY! 

nádobíčko rozlož S) DÁLE 112. -1.1 

1 (SILVESTR A  ový " 

== A 91.2013 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH, NEBOŤ 
© vlož jehlu do stříkačky podle obrázku PROBĚHNE CELO-ORGANIZAČNÍ SETKÁNÍ... 

  

  

zatlač píst dovnitř () 
by PRÁZDNÉ MÍSTO TŘEBA PRO VAŠE POZNÁMKY, ČI NÁPADY DO DALŠÍHO ČÍSLA:-) 

Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout|viz. 
obrázek dole) nebo do PET lahve, kterou zavičkujete a hodite do 

koše.. Věřte, že fo moc práce a času nezabere, 
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PLESkové zprávy z bamova 1 odtud Z 
Francie zavede kabinky pro píchání drog 

Zdroj: aktuálně.cz | 23. 10. 2012 | 

Poříž - Ve vybraných francouzských městech vzniknou střediska pro bezpečnou aplikaci 
drog. Narkomani v nich od vyškolených pracovníků dostanou sterilní injekce a budou si 

moci nerušeně píchnout svou dávku. V rozhovoru pro televizi BFM to přislíbila francouzská 
ministryně zdravotnictví Marisol Tourainová. 

USA: Navzdory vůli občanů federální úřady mohou marihuanu zakázat 

Zdroj: ČTK | 8. 11. 20121 

Washington - Kuřáci marihuany, kteří si v úterních referendech v amerických státech 
Washington a Colorado odhlasovali legalizaci marihuany, se možná dlouho radovat 
nebudou. Federální orgány jsou prý připraveny legalizaci napadnout, napsala agentura 

Reuters. 

Změna přístupu v USA? Polovina odborníků vždy netrvá na úplné abstinenci 

Zdroj: APA | 3. 11. 2012 I 
Pro některé klienty nemusí být v jéčně jediným možným cílem abstinence. Vyplývá to z 

průzkumu mezi 913 adiktolog americké asociaci poradců působících v    

      

  

   
   

  

   
   

  

Zdroj: iDnes.cz | 

    

  

To je coming out! Austri ý Jo-ody Matt Mitcham přiznal světu, co dosud věděli 
jen jeho S zoo ávislosi a metamfetáminu, která ho málem připravila o 
kariéru i o život. Zlatý lista z olympijských her v Pekingu, jenž se nyní chce naplno 
vrátit ke po v aktuální autobiografii. 

-A na A již oficiální psychiatrickou diagnózou 

Zdroj: Novinky.cz | 29. 10. 2012 | 

Iním uspokojování je oficiální chorobou. 
porucha může zničit člověku koriéru, vztahy či arent 

ostí. Kalifornští psychologové tvrdí, že 

, touhy a chování, které trvají více než 
„zdravotními potížemi či užíváním léků a drog. 

aké trpí často depresemi a sexem se snoží zvládat 
nadměrný stres. 

6 EDADA: HTTP:/ /UMAUOADGY.NET/ 

POKRAČOVÁNÍ ALTOTIAT TEHTU: 

Když se vám výše zmíněné s automatem přihodí, budeme 
rádi za každou informaci, kterou nám o jeho provozu 

sdělíte. Automat je pravidelně kontrolován a jeho provoz 
bývá téměř bezporuchový. V případech, kdy se stane, že 
nefunguje, rádi vám vyměníme zadarmo na Káčku, závadu 
pak vco nejkratším čase odstraníme. 

Na závěr chci napsat, že automat slouží všem, kdo ho 

potřebují, a tak buďte k němu ohleduplní a nepoškozujte 
ho!!! Pokud by se poškození opakovala, museli bychom 

automat demontovat a jeho provoz ukončit, jsou dost vysoké výdaje na jeho 
opravu! 

  

A ještě jednu věc na úplný závěr, když už si něco v automatu zakoupite..., 
zlikvidujte bezpečně nejen použité stříkačky, ale i papírové obaly (krabičku, která 
vám vypadla, obaly od vody, od stříkaček a podobně)... Terénní pracovníci se pak 
často setkávají s obrovským nepořádkem kolem K- centra, který musí za vás uklízet, 
protože děláte vizitku nejenom sami sobě — lidem, co užívají drogy, ale i našemu 
zařízení, které se vám snaží být nápomocno. 

Díky za pochopení a ohleduplnost...Láďa 

VÁNOCE!? :-) VĚDĚLI JSTE, ŽE..ANEB NĚCO MÁLO Z HISTORIE. 

Advent 

Jde vlastně o přípravnou dobu na vánoční svátku, která se od 11. století 
ustálila na posledních čtyřech týdnec d; Štědrým dnem. Do adventu patřily 

"železná" neděle letos připadá na a patří také čtyři adventní neděle 
2. prosince 2012. Další tři ny me y bronzová 9. prosince, 
stříbrná 16. prosince a zlat prosince, 
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Vánoční stromek je u nás jedním 
i vánoční stromy na náměstích £ 
ozdobený vánoční stromek synonymet 
jedná o tradici relativně mladou © ve 
zapovídanou. Tradice zdobení vánočníhc 
Česku se první vánoční stromek zdobil počí 
19. století tuto tradici přejaly jen bohaté prožské měšťanské rodiny. Více se 
zdobení vánočních stromků rozšířilo mezi lidmi až po první světové válce. 
Stromečky se zdobily cukrovím a ovocem, koncem 19. století i prvními lojovými 
svíčkami. 

symbolů vánoc. Tradiční jsou 
i Věsnic. Přestože je, ale pro nás 

ulo-tomu tak vždy. U nás se 
cích církví dokonce 

ází z německých zemí. V 
19. století a v první polovině 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ WFO D VÁNOCÍCH NA 1. STAANĚ
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