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Dáváte si BACHA?

Tento plátek je neprodejný a je urèen pouze pro klienty TP&KC Os-Prostor.
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PROSTOROS

Základní body, které by jste mìly dodržovat pøi 
kontaktu  s lidmi prožívajícími tzv. 'špatný trip'
Když se kámoš uživatel pøejede a má „schýzu èi 
paranou”a� už z pika, lysohlávek èi jiných drog...
Pøijetí - nejdùležitìjší je získat si uživatelovu dùvìru. 
Jak? 
Omezení podnìtù - zaveïte uživatele do klidného a 
bezpeèného prostøedí. 
 Uklidnìní - vysvìtlete uživateli, že prožívá špatný trip, 
pøipomeòte mu, kým je, ujistìte ho, že je na bezpeèném 
místì, mezi dùvìryhodnými lidmi, že požil látku, která 
brzy pøestane úèinkovat, že neumøe, ani se nezblázní a 
že vše bude zanedlouho v poøádku. 
Odpoèinek - pomozte uživateli se uvolnit; použijte 
techniky na omezení stresu [napø. pomalé a hluboké 
dýchání nebo uvolòování jednotlivých svalù] a nechte jej 
odpoèívat. Nìkdy také mùže pomoci tichá a klidnì 
plynoucí hudba. 
Komunikace - hovoøte klidnì a pokud možno tiše, 
vyvarujte se jakýchkoliv témat, které by mohly zvýšit 
uživatelovu úzkost nebo vyvolat 
prudkou reakci, nezvedejte hlas, 
snažte se nevypadat vydìšenì, 
vyvarujte se rychlých pohybù, 
chovejte se tak, aby se uživatel 
necítil uvìznìný (v pasti) - 
neomezujte ho v pohybu, když je 
tøeba, nechte ho volnì se 
pohybovat po místnosti, ve které 
se nacházíte.                           Autor: Roman
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         Druhý den mi bylo hodnì zle, šla jsem k doktorce, která mì poslala i na 
gynekologii. Nechápala jsem proè, ale šla jsem tam. Docela mì pøekvapil 
výsledek vyšetøení. Doktorka mi radostnì oznámila, že jsem už mìsíc v jiném 
stavu, takže budu maminkou.
Nejdøív jsem tomu nechtìla veøit. Øekla jsem to Milanovi a èekala nìjakou 
odpovìï, ale nic neøekl. Jela sem domù povedìt to mámì a poradit se. Máma  
bohužel v té dobì nevìdìla celou pravdu, možna by to tenkrát dopadlo jinak. 
Urèitì by se zbyteène nevyhodilo šedesát tisíc za svatbu s tím nejvìtšíím 
sobcem na svetì. Ale bohužel se tak stalo. Máma to nadevšechno oèekávání 
vzala dost pozitivnì. Zakázala mi jít na potrat, o kterém jsem uvažovala, 
protože když jsem se podívala na svojí situaci, tak mi bylo do plaèe. Nic jsem 
nemìla, Milan nechodil do práce, poøád mì mlatíl, tak jsem nevedìla jak dál a 
co nabídnout tomu malému.  S mamèou jsme se dlouho bavili a došli k tomu, 
že bude svatba, budeme bydlet u mých rodièù, kde dostaneme dvì místnosti a 
Milan bude chodit do práce.  Mìsíce ubíhaly a nám se blížil termín svatby. 
Doma se to pøedìlávalo, já shánìla vìci na svatbu a pomalinku mi rostlo 
bøíško. Milan stále nemìl práci, žil z mojí výplaty. Øíkaval, že má dost èasu na 
to, než se to narodí a stále dál bral a jezdil kolikrát pryè i pøes noc a vždy pøijel 
tak sjetej, až jsem se bála, že se nedožiju rána.
Ve svatební den, kdy si každá dívka pøeje být  princeznou, být krásná a 
š�astná, se mi vlívaly do oèí slzy. Milan si pro mì pøijel s rodièi a mìl si 
požádat o nevìstu. Udìlal z toho hroznou ostudu. Mìl hloupé øeèi a mnì 
hlavou bìžela myšlenka, že s tímhle klukem za pár okamžikù budu trávit 
zbytek života. Mìla jsem smíšené pocity, ale šla sem do toho. Vzpomnìla 
jsem si na slova mojí mámy, že vyhodila spoustu penìz za svatbu, a� jí hlavnì 
neøíkám, že si ho nevezmu. Aèkoliv i na tohle téma jsme spolu mluvili. Nabídla 
mi, abych se nevdávala a byla svobodná máma. Jenže já jsem toužila po 
normálním vztahu a krásné rodinì, kdy se manžel stará o rodinu. Táta ve 
svatební den domlouval Milanovi, a� nastoupí do práce, že budeme potøebovat 
každou korunu, až se malej narodí. On odpovìdìl že má dost èasu, tím tátu 
hodnì naštval. Samozøejmì na svatbu dorazili i jeho vìrní kámoši, kteøí mu 
dovezli piko. Veèer  se sebral a jel s kámošema pryè. Po svatbì jsem si 
myslela, že pøestane brát drogy, ale bohužel to bylo horší a horši. Ztrácely se 
doma vìci, kradl mi peníze, stal se z nìho pìknej hajzl. Byla jsem neš�astná. 
Stále mì mlátil. Nevìdìla jsem, co mám dìlat, pøipravovala jsem se na porod. 
do termínu my zbyvalo par dny. V ten veèer pøijel milan až kolem desate a mì 
bylo hroznì zle Nikomu jsem nic neøekla.  Najednou pøibìhla mamka, že 
jedeme do nemocnice, protože zaèínám rodit a mìla pravdu. Otec mì odvezl 
a v pùl sedmé ráno se mi narodil mùj syn. Teï když si na to vzpomenu, tak to 
vlastnì bylo to nejkrásnìjší, co jsem v životì zažila. Byl krásnej. Po týdnu 
jsem si odvezla Teodora domù, nenechala jsem na nìho dopustit. Hroznì 
jsem se o nìho bála. Samozøejmì Milan do práce nenastoupil, takže u nás 
zaèaly veèné hádky skrze peníze. Stupòovalo se i to Milanovo mlácení.            
..Mìsíce utíkaly a nic se nelepšilo....   autor: „Terka”   pokraèování možná pøíštì

Po prázdninové odmlce jsme si pro vás opìt pøipravili pár užiteèných informací, které se vám 
døíve nebo pozdìji budou hodit. Jelikož se v poslední dobì hodnì diskutovala urèitá témata v 
KC i v TP, rozhodli jsme se dvì z nich zmínit v tomto èísle…
Práce na èerno
Co je práce na èerno? Nezákonná èinnost, ze které neodvádíš povinné platby, což je hlavnì 
daò z pøíjmù a zdravotní pojištìní. Na práci na èerno neexistuje žádná smlouva ani jiná 
písemná listina.
A jaká riziko to s sebou nese?
- když pracuješ na èerno, neplatíš daò z pøíjmù a to je trestný èin
- protože neexistuje žádná písemná smlouva,  nemáš nikdy jistotu, že za svou práci dostaneš 
zaplaceno (hubou ti mùže naslibovat kdo chce, co chce)
- mùžou tì z práce vyhodit kdykoliv bez nároku na odstupný plat a hlavnì i na zaslouženou 
výplatu
- pokud pøijdeš o práci, nedostaneš od úøadu práce žádné peníze v rámci podpory v 
nezamìstnanosti. Ta se totiž vypoèítává z tvé oficiální mzdy, kterou bohužel nemáš. A hlavnì 
musíš mít odpracovaný 1 celý rok a práce na èerno se samozøejmì nepoèítá.
- nikdo za tebe neplatí sociální a zdravotní pojištìní, musíš si to platit sám. Když ne, roste ti 
dluh (o tom tøeba zase jindy). 
Takže když ti nikdo nic nedá a vyhodí tì z práce, mùžeš mu akorát tak nadávat. Nikdo 
další ti s tím nepomùže. Máš prostì smùlu!!!
Pùjèky  Pøemýšlím nad tím, jak pøistoupit k tomuto tématu, které je pomìrnì složité, objemné 
a pro spoustu z vás nemálo pøitažlivé. (dle hesla: rychlý prachy = rychlý štìstí). Zkusím to 
tedy shrnout nìkolika vìtami, které se mi zdají být nejdùležitìjší.
Co je pøed poøízením pùjèky potøeba promyslet?
- zda-li pùjèku skuteènì potøebujete (abyste za ty peníze mohli v klidu nìjaký èas smažit? 
Abyste z tohoto dluhu zaplatili jiný dluh? )
- kolik penìz potøebujete. Není radno si pùjèovat zbyteènì peníze navíc (èím více si pùjèíte, 
tím více pøeplatíte)
- která banka nabízí nejlepší podmínky (nejlevnìjší) za pùjèku (úrok, RPSN, pravidelnost a 
výše splátek)
- jak velkou splátku jste schopní dát dohromady a jak èasto 
Na co je tøeba dát si bacha?
- pøeèíst si pozornì všechny podmínky, za kterých vám jakákoliv banka pùjèí peníze 
- nenechte se nachytat na hesla jako „oddlužíme vaše závazky, rychlá pùjèka bez ruèitele do 
výše 100 000,- atd.“ Instituce nabízející tyto rychlé pùjèky jsou regulérní lichváøi, kteøí po vás 
budou za pùjèené peníze chtít mnohonásobnì více než si pùjèíte (nìkdy i více než 
dvojnásobek)
- dobøe si pøeètìte, jak èasto budete muset splácet (mnoho institucí chce splátky 1x týdnì, 
což se mnohdy nedá zvládnout)
- pozornì prozkoumejte výši úroku, který vám banky nabízí (nepoèítejte však s tím, že pùjde 
úrok pod 10%)
- hodnì dobøe si zkontrolujte procenta RPSN (Roèní Procentní Sazba Nákladù) - to jsou 
peníze v procentech, které roènì zaplatíte navíc (jsou tam zahrnuty všechny poplatky vèetnì 
úroku za celý rok). U tìchto pùjèek se èíslo RPSN nikdy nepohybuje pod 100%, což je fakt 
nátìr. Pøíklad: Pùjèíte si 20 000,- pøi RPSN 120%, což znamená, že každý mìsíc (tedy dìleno 
12) pøeplatíte pùjèenou èástku o 10 % (v penìzích 2 000,-), za rok to tedy dìlá 24 000,- kaèek 
navíc. Když to shrnu: pùjèíte si 20 tácù a vrátíte jim 44 tácù. Což se fakt nevyplatí
- nikdy si nepùjèujte peníze, pokud nemáte pravidelný plat, ze kterého byste mohli splácet 
(stálá práce). Argumenty typu: „pùjèím si prachy a pak si najdu práci, abych to mohl splácet“ 
jsou dost pochybné a hodnì neuvážené.
A na závìr bych si dovolil takovou malou otázku: 
Víte,     co se stane, když si pùjèíte peníze a nebudete to splácet?   Autor: Martin (KC)



1.

8.

aktuality

Slovo na úvod
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Otevírací doba K-centra:

Pondìlí až Pátek
od 10:00 do 18:00

kontaktní místnost od 13:00

T   e  l . :   7  7  7    8  4  7    0  7  1  ,   321 715 004      

Sudoku pro mozkové 

aktivisty!!!

ØEŠENÍ SUDOKU 
Z POSLEDNÍHO 
ÈÍSLA!!!

Si bezpeènì dávat?

KONTAKTNÍ CENTRUM: Z týmu kontaktních pracovníkù 
odchází Tereza. Další a neménì zajímavou aktualitou je: 
Jediní, kdo si kupují inzulínky v lékárnách jsou 
uživatelé drog!!!! Proè? pøotože 99,9% cukrovkáøù 
používá k aplikaci inzulinu inzulinová pera!!! To znamená 
že v lékárnách jste mnohem více „profláklý jako uživatelé 
drog” když tam kupujete jehly. Proto pøijïte do Káèka èi 
Terénu a tam (tady) ty jehly dostanete zadarmo.:-)
TERÉNNÍ PROGRAM:  V terénu došlo k úpravì 
výjezdových èasù a míst. Více k tomu najdete v 
rozpisu, který má své pravidelné místo na stranì 
desáté.

Autor: Dan Èern?

Zdravím vás :-)
Je tady podzim a s tím spojená doba sklizní... 
Zaèali rùst houby - jak po dešti a tak se volnì tìchto 
témat dotýkáme i v novém èísle PROSTOROSU. 
Možná mnoho už znáte. No ne nadarmo se øíká: 
opakování je matkou ..... víte èeho???
pøeji vám pøíjemné poètení.                   Roman
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pokraèování pøíbìhu...

S Milanem to šlo docela rychle, jednou když jsme pøijeli z akce byli jsme 
utahaný jako ko�ata, tak jsme se hroznì pohádali a než jsem se staèila 
rozhlídnout a uvìdomit si,  co se dìje, ležela jsem na zemi, utírala si u nosu 
krev a dívala se na kluka, kterýho sem milovala, jak spokojenì odchází, sedá 
si k televizi a øve na mì ,,Ten bordel si po sobì ukliï “. V oèích jsem mìla slzy 
a v srdci záøez  od bolesti a vzteku. Druhý den jsem vypadala jako kaèer, ret 
jsem mìla opuchlý a dodnes mám pod spodním rtem jizvu. Když mì vidìla 
máma,  ptala se, co se mi stalo, øekla jsem, že jsem upadla na noèní stolek, 
který jsme v pokoji nemìli......
....a tak zaèala druhá etapa mého život, kdy se z malý holky stala velká....
Mìlo to rychlý spád. Nestaèila jsem se rozkoukat, co se dìje, myslela jsem si, 
že to bude v pohodì,že to pøejde a bude to lepší, ale zmýlila jsem se. Bylo to 
naopak. Zaèal mì mlátit ješte víc za každou malièkost. Kolikrát jsem nevedìla 
za co mì bije. Mìla jsem strach se sním rozejít. Pøi každém pokusu o rozchod 
vznikla jen velká hádka pøi které mì pokaždé zbil. Bylo to èím dál horší. Do 
toho jsme ještì s Milanem smažili. Takže jsem trávili veèery na ruzných 
akcích, kde s tím pikem kšeftoval a já musela poslouchat na slovo. Zaèala 
sem brát piko jako únik pøed starostma a hlavnì jsem unikala  ze vztahu s 
Milanem, protože když jsme smažili tak si mì tolik nevšímal a já se nemusela 
bát, kdy dosanu zase pøes pusu za nìjakou hloupost.

                                                                                                                 pokraèování na stranì 11.

Našim to zaèalo být podezøelý, že se se mnou nìco dìje . Zapírala jsem, že je 
všechno v naprostém poøádku, na otázku proè sem tak zubla a že se 
nechovám tak jako døív, že nemám zájem o svoje zálíby, na kterých jsem døív 
byla závislá. I pøes všechno ubezpeèování se to našim zdálo divné.

Kolikrát jsem pøemýšlela, že se sveøím rodièùm, ale nechtìla jsem je 
zatežovat svýma starostma, už takhle jich mìli dost. Tak jsem se stím prala, 
jak se dalo. Mìsíce utíkaly a já už jsem se nepoznávala. Byla jsem hroznì 
hubená a  ustaraná.Chodila jsem do práce do Prahy, kde jsem poznala jíné lidi 
a mohla zapomenout na to, co se dìje doma. Milan do práce nechodil. 
Zvyknul si na pohodlí, kdy mu všechno doma dají moji rodièe. Na piko a jiné 
vìci mìl zase moji výplatu, takže mu nic nechybìlo.Blížily se moje narozeniny. 
Mìla sem zrovna osmnáctiny a takový darek jsem neèekala. Na ten den jsem 
si plánovala velkou oslavu s naší rodinou. Bohužel to dopadlo úplnì jinak, než 
jsem èekala. Milan pøijel z Prahy, pøivezl piko, ale já jsem si nechtìla dát. 
Chtìla jsem být s našima. Máma koupila dort, táta donesl kytku. Sedli jsme si 
v pokoji a zaèali slavit. Pøijel i brácha z Lenkou. Bylo to fakt pìkný. Dlouho 
jsme si povídali a já se citila dobøe až do chvíle, kdy se mezi dveøma zjevil 
vyjetej Milan. Máma mi právì dávala dárek. Jako každá holka jsem dostala 
malý ale za to zlátý prstýnek. Mìla jsem velkou radost. Najednou jakoby 
každého pøešla nálada. Oslavu jsme ukonèili a já jsem musela odjet s Milanem 
na diskotéku prodávat piko. Tedy já ne, on. Vùbec mì to nebavilo, chtìla jsem 
být s našima. Hroznì jsme se pohádali a opìt mì hroznì zbil.
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„Kapsle – bombièky – tobolky“ 
Nejèastìji používaným takto nazývaným materiálem jsou 
želatinové tobolky ve velikostech 00 (0,93 ml sypkého 
materiálu), 0 (0,69 ml) a 1 (0,5 ml), které jsou volnì prodejné. 
Samotná tobolka nemá žádný úèinek.
Proè a kdy používat kapsle?
Kapsle jsou vhodné pro vás, kteøí „berete jehlou“ a nemùžete 
„najít žílu“ nebo není kolem vás vhodné místo, kde by jste si 
mohli zrovna „dát“. A navíc aplikace drogy pomocí kapslí 
minimalizuje rizika injekèní aplikace – pøedevším riziko 
pøenosu infekèních chorob a poškození žil. Nehrozí také tolik 
pøedávkování, závislost na jehle a další komplikace. Na jehle 
prostì dochází k celkovì rychlému chátrání organismu i 
psychiky.
Jsou dobré i pro vás, kteøí „jedete nosem“ a máte problémy s 
nosní sliznicí (napø. krvácení, pálení apod). 
Vy, co „polykáte“, to berte jako šetrnìjší zpùsob aplikace, který 
nedráždí sliznice trávicího ústrojí – pøedevším nepoškozují 
jícen, hltan a hrtan. Kapsle se totiž 
rozpouští až v žaludku. Kapsle 
zároveò zamezí hoøké pachuti v ústech 
(to se týká pøedevším pervitinu). Je to 
o nìco lepší než to polykat zabalené 
do ubrousku. Pøinejmenším je kapsle 
skuteènì, narozdíl od ubrousku, 
urèená k orálnímu užití... 
Co si do kapsle dát?
Typickou drogou, která se užívá pomocí kapslí, je pervitin. 
Nìkdo si do nich sype heroin, kokain, extázi a opium. Na 
druhou stranu se ale objevil názor, že heroin je bezpeènìjší 
užívat kouøením nebo že surové opium pøi orální aplikaci 
dráždí žaludek.
Jak je používat?   Drogu nasypete do prázdné rozevírací 
kapsle, zavøete a spolknete.
                                                        pokraèování
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Pøíbìh, který nemá ještì konec                                                           2. díl
Byla jsem ráda, tak jsem jela. V Praze v baru jsme si užili pìknej veèer, také 
jsme pìknì vypadali druhý den, když jsme se sešli v práci. Helena 
spolupracovnice mì pozvala na menší oslavu naozenin k ní domu. Bylo to 
dost v pohodì do chvíle, kdy jeden kluk, který se mi zdál jako dost pìknej 
frajírek, zaèal tam rozjíždet dost známou akci z perníèkem. Helèa se pøifaøila a 
dloubla do mì, jestli si trochu nedáme. „Ani nemám chu�“ øekla jsem. Milan, 
který ochotnì a mile všem rozdával tu hromádku pika, pøišel ke mnì a nabídl . 
„Nedìlej se, že nemaš zájem, dej si jen trochu, každej tady frèí a co ty budeš 
stát v koutì, když my se budeme bavit?“ . Øekla sem si, že mi to pro jednou 
neuškodí . Dala jsem si a paøili jsme celou noc. Ráno mi nabídnul, že mì 
odveze domù. Byla jsem dost utahaná, tak jsem souhlasila a ješte náhoda 
tomu chtìla, že bydlel ve vedlejší vesnici, takže to mìl pøi cestì. Když jsme 
byly u baráku, ptal se, zda se muže nìkdy stavit .Pøikyvla jsem, i když podle 
mì to byl frajírek. Dny bìžely a  já s Helèou jsme se  stali nerozluèné 
kamaradky. Jezdili jsme spolu do práce, na paøby, spala u nás a já zase u ní a 
poøádali jsme rùzné sleziny, když její matka nebyla doma. A po mìsíci, kdy 
jsem si užívala života, jsem se nestaèila divit, jak a v èem zase lítám. Bez 
drog, hlavnì perníku nebo trávy, jsem nebyla ani jeden den . Nevadilo mi to, 
nemìla sem pocit, že se nìco dìje. Pøišlo mi všechno do pohody. Jednou 
jsme s Helèou potkali její kamoše Romana a Honzu. Ptali jsme se jich, kam 
jedou. Oni a� jedeme s nima, jestli nemáme co dìlat. 
Nemìli jsme nic v plánu, tak jsme jeli s nima do Prahy. Když jsme pøijeli, kluci 
pospíchali na sraz a a� dìláme, jinak to nestihneme. V tramvaji se nás ptali, 
jestli máme nìjaké peníze a zda si koupíme taky. Ptali jsme se co a kluci 
odpovìdìli „No herák“. Podívali  jsme se na sebe, po chvíli radìní jsme se 
domluvili, že to taky zkusíme. Dojeli jsme na místo urèení. Koupíli jsme bílý 
herák a šli si dát, další pøekvapení pro mì bylo, že se herák píchá. Do téhle 
doby jsem mìlá zkušenost jenom se šnupáním. Pozdìji jsem se dozvìdìla, 
že se dá taky šnupnout nebo kouøit, ale  poprvé to bylo do žíly a bylo to docela 
drsný. Celou dobu jsem prozvracela a poøád jsem usínala, bylo to kromì toho 
zvracení docela dobrý. Druhý den jsme jeli zase. Takhle jsme jezdili celý 
mìsíc.

Peníze byly každy den z práce, od rodièù a podobnì, takže jsem si uživala tý 
pohodový drogy jménem herák. Po delší dobì jsem potkala Milana, pozval mì 
na paøbu, paøily jsme na perníku celý veèer a rano mì odvezl domù . Pak 
zaèal za mnou jezdit dost èasto. No po chvíli jsem se ho zeptala vlastnì u mì 
doma, zda spolu nechodíme, když spolu spíme a on spí u nás. Odpovedìl že 
asi ano. Tak jsme spolu byli. Byla to dost rychlá jízda. Jezdili jsme na ruzný 
akce, trávili jsme každou chvíli u nìkoho na bytì vysmažení tøeba tøi nebo 
ètyøi dny. 

pro Vaší Tvorbu!!! (malby, obrázky, písnì, 
básnì, písemné výlevy..)

pokraèov?n? na stranì  è.7
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.......pokraèov?n? Kapsle.......

Co se týèe dávkování u orálního užití, doporuèuje se 
nepøekraèovat 1,5x toho, co byste si dali jehlou. A to jen v 
pøípadì, že by vás nižší dávka z hlediska tolerance 
neuspokojila.
Rizika užívání drogy pomocí tobolek
?Užívání pomocí želatinových kapslí je pomìrnì nová 
záležitost a rizika, pøedevším pøi dlouhodobém intenzivním, 
užívání drogy v kapslích ještì nejsou dostateènì podložená. Ví 
se prozatím o tìchto rizicích respektive komplikacích užívání 
drog tímto zpùsobem:
?Problematicky se reguluje dávka – pokud se špatnì 
odhadne, lze se snáze pøedávkovat, protože úèinek nastupuje 
až za delší dobu - "nájezd" mùže pøijít pomìrnì neèekanì a 
intenzivnì,
?možnost vzniku žaludeèních a dvanácterníkových vøedù 
(není úplnì zøejmé, nakolik se na tom podílí váš životní styl a 
nakolik pøímo aplikace pomocí kapslí),
?nevolnosti až zvracení (záleží na tom, co máte v žaludku v 
okamžiku, kdy kapsli spolknete, pokud jste „na laèno“, riziko, 
že Vám bude blbì, je vìtší).
Doporuèení: 
1. Nedávej si do kapsle na poprvé vìtší dávku drogy než 
obvykle užíváš, aby nedošlo k pøedávkování. 
2. Najez se pøed tím, než si kapsli dáš.
3. Úèinek nastupuje obvykle po cca. 30 - 60 min, co kapsli 
spolkneš -  konzumaci další kapsle mùžeš opakovat asi po 4-6 
hodinách – mezitím nekonzumuj další drogy.
4. Po nitrožilní aplikaci se mùžeš „dokapslovat“ po 1-2 
hodinách.

5. Pokud máš žaludeèní potíže KAPSLE NEU�ÍVEJ!!!
BRZY BUDOU KAPSLE K DOSTÁNÍ I U NÁS, TAK TO 

ZVAŽTE!!!
                                                                                                                        pøipravila: Stáòa (terén)
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