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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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   .....Jednoho dne jsme se hroznì pohádali a já si sbalila vìci a chtìla odejít. 
Poøád mi pøedhazovala, že mu kazím život. Odjela jsem k rodièùm, do veèera 
tam byl zpátky. Nemohl být u ní.

Tak už jsme žili zase u nás, mì už to bylo všechno jedno. Nemìla 
jsem ani radost z našeho druhého syna. Po vánocích se stalo – to jsem nikdy 
nemìla dopustit. Naši nás vyhodili na ulici, Tadeáše si nechali moje rodièe a 
Martínka jeho matka. Od té doby až doteï jsem ho vidìla tøikrát, pak už ne! 
Nemùžu ho vídat a to mì zabíjí! Zùstala jsem jen s Martinem a Tadeášem. 
Odešla jsem na ubytovnu, ale mùj život byla buï ulice, nebo ubytovna – nebo 
ulice. Když vám je zima a jdete spát na Squat,  kde jsou krysy a vy jste zvyklý 
na èistotu, dìlá se vám zle z toho, jak jste dopadli.

Byla jsem ráda, když se manžel vrátil z léèby a prožívala peklo, když 
jsem zùstala bez nìj sama na ulici, šla jsem k rodièùm, kteøí mì tam nechali 
jen spát, to pak máte chu� skonèit se životem, vykašlat se na všechno a øíkáte 
si, kde je ta chyba, co jste komu provedli, že takhle se vám to vrací. Jezdila 
jsem do práce, ale byla jsem dost závislá na opiátech. Nevìdìla jsem kudy 
kam. Manžel se vrátil domù. Po pár mìsících jsme šli na ubytovnu, mezitím 
mìl soudy kvùli krádeži a byl odsouzen na 1 rok, když se nám koneènì zaèalo 
trochu daøit, pøišla zase rána. Bydleli jsme na ubytovnì a docela to šlo. Jednou 
jsme ale zjistili, že je hledaný. Dohodli jsme se, že on pùjde do vìzení a já na 
léèení, aspoò to zkusím. Byla jsem vždy pøesvìdèená, že èlovìk musí vìdìt 
sám zda to dá nebo ne! Teï tenhle pøíbìh dopisuji v léèebnì, jsem tady už 3. 
týden a fakt mì potkalo ještì pár osudových ran. Po týdnu jsem zjistila, že 
manžel nenastoupil, brala jsem to jako podraz – ale na druhou stranu jsem to 
chápala. Mì se taky nechtìlo. No a ta druhá byla, že  jsem už 5 týdnù tìhotná. 
Moc jsem si pøála mít další dítì, když nám to trochu vycházelo –  ale teï je to 
nejtìžší rozhodnutí v životì který je a bude už jednou prožitý. Bojím se toho, 
ale nic jiného mi nezbývá. Když jsem byla na propustce doma a potkala jsem 
Martina, byla jsem tak naštvaná, jak na tom je, že mi bylo až do breku. Ale 
nemùžu nic udìlat. Poøád bude v mém srdíèku – hlavnì je otec mého dítìte a 
druhé dítì ho bere taky jako otce. Snažím se na to všechno, co je venku 
nemyslet,  ale nejde to. Nevím zda tu léèbu dokonèím, tøeba to vzdám ale 
aspoò jsem se pokusila. Pøijde mi to hroznì dlouhý. 

Beru od mladého vìku a už ten život bez drog skoro neznám,  asi už 
to ani neumím. Jenže ten život není jenom mùj, ale taky dìtí o který nechci 
pøijít. Budu se snažit nedám to vzdát jen kvùli nástøelu. Když odejdu, bude to z 
dùvodu jiného. Snad tenhle pøíbìh bude mít jiný konec než tenhle. Tøeba 
jednou tady bude „jsem š�astná, bydlím v bytì dìti mám u sebe.“

Teï Mohu naspat: každá zkušenost v životì je dobrá. Jen si musíte 
vždy vzít to pozitivní i na tom negativním pohledu.
Doufám, že jste neusínali..                                Konec
                  
                 Autorovi Dìkujeme :-) 
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ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ
     Jelikož jsme Vám v minulém èísle v èlánku „Práce na èerno“ 
slíbili, že nìkdy pøíštì zmíníme také nìco málo o zdravotním 
pojištìní, nechceme svému slibu nedostát, abyste nebyli 
zklamaní. Tak tedy pus�me se do toho….
     Jak jistì víte, ze zákona máme povinnost platit si zdravotní 
pojištìní, pakliže jsme zdraví, dospìlí a práce schopní. (dle 
zákona je to termín OSOBA SAMOSTATNÌ VÝDÌLEÈNÌ 
ÈINNÁ). Platit zdravotní pojištìní musíme i v pøípadì, že 
zrovna nemáme žádné zamìstnání… platí za nás ÚP, pokud 
jsme v evidenci, škola 
pokud studujeme. Pokud 
však nejsme v evidenci ÚP 
ani nestudujeme, musíme si 
zdravotní pojištìní platit 
sami.

A kolik že to vlastnì 
musíme platit? 
     Pokud tedy nejsme 
zamìstnaní, platíme nejmenší možnou èástku, což je 1080,-
Kè/mìsíc. (pokud pracujeme je èástka o nìco vìtší (1590,-Kè) )
A co když to neplatíme? (kašlem na to, nemáme peníze atd.)
     Pokud nezaplatíte povinnou mìsíèní splátku, bìží vám tzv. 
penále (pokuta), což je dle zákona 0,05% z dlužné èástky každý 
den. Prakticky to znamená, že pøi èástce 1080,- je penále za 
první den 54 halíøù. Když je vynásobíme poètem dní v mìsíci, 
tak nám vyjde cca na16 korun (penále za první mìsíc dluhu). 
     Samozøejmì dluh se mìsíc od mìsíce naèítá, jelikož bychom 
mìli platit 1080,- každý mìsíc a s tím roste i ta protivná pokuta.
               pokraèování na stranì 9.
 

pokraèov?n? D?vate si bacha...je to samozøejmì i 
téma tohoto „KEMPu” i když by to mohlo vypadat, 
že se nám to na jednu stránku nevešlo :-D

Mùžeme si tedy prakticky spoèítat, kolik nám dìlá dluh i s pokutou 
za 1 rok  
1080 x 12 (mìsícù) = 12960,- (dluh za rok)

     Když seèteme penále za celý rok dostaneme cca 1350 ,-Kè. 
(složitìjší výpoèet…Káèkaøi v pøípadì zájmu vysvìtlí)
!!!POZOR!!! Penále za každý další rok je mnohonásobnì 
vyšší!!!POZOR!!!

S dluhem za pojištìní do dìlá dohromady (12960 + 1350) èástku 14 
310,- Kè

Pokud tedy nebudeme celý jeden rok platit pojištìní, nastane 
nám u pojiš�ovny dluh 14 310,- Kè.  (celkový dluh za pojištìní za 
každý další rok samozøejmì taky mnohonásobnì roste) /2. roky = 
31 490,- Kè, 3. roky = 52 060,-Kè/

Mùžou nám penále odpustit?
     ANO je to možnost, ale není to pravidlo. Záleží na tom, jak se k 
celé záležitosti stavíme my jako dlužníci (jestli se snažíme situaci 
øešit, jestli posíláme aspoò nìjaké peníze a nekašleme na to, jestli je 
to poprvé nebo opakovanì). 
Jak o prominutí penále požádat?
     Písemnì po splacení dluhu. Do žádosti je potøeba napsat dùvody, 
kvùli kterým dluh nastal.

                                                                 Autor: Martin
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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: Tým káèkaøù se rozrostl o 
nového èlovìka a tím je Láïa, kterého budete na 

kontaktní místnosti potkávat stále více a více.. 
Promítání probìhne  26.11.09 od 11:00 a promítat 

se bude dokument od Tøeštíkové s názvem:  
Marcela (jde o pøíbìh uživatelky drog)

TERÉNNÍ PROGRAM: terénní program má novou 
vedoucí a tou je Markéta Lukáèová  - vedoucí 

kontaktního centra.
KÁÈKO I TERÉN NEBUDOU V PROVOZU  A TO 

30.11. A 1.12. (PONDÌLÍ A ÚTERÝ)!!!! TAK SE NA 
TO PØIPRAVTE!!!

Autor: Dan Èern?

Zdravím vás!
Je zde další èíslo oblíbeného plátku, které je tématicky 
vìtšinovì vìnované zákonùm a zákonným pøedpisùm. 
Ty se rok od roku trochu mìní.. Nìkteré zmìny se dají 
vnímat jako  pozitivní, co se týká napø. exekucí, nìkteré 
zákony trochu pøitvrdili - co se týká OPP. Vìøím, že 
informace Vám pøijdou k duhu:-) A kdyby jste nìèemu 
nerozumìli, tak se nebojte zeptat.. Roman
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.......Jednoho dnes se stavila má první láska. Ano stavil se Martin. Moje máma 
mì zavolala, protože jsem byla s Tadíkem na zahradì. Šla jsem pøed barák a 
myslela jsem, že se mi podlomí kolena, když jsem ho tam vidìla. Jako vždy 
pøijel se vší noblesou! Prohodili jsme spolu pár slov a on mì pozval na 
procházku. Já mu oznámila, že ale sebou musíme vzít syna. Na procházce 
jsme se domluvili, že veèer si vyrazíme na veèeøi. Dost jsem se tìšila. Moje 
mamka se domluvila se mnou, že mi pohlídá Tadeáše. Šli jsem na veèeøi do 
nejdražší restaurace a já celou dobu jsem chtìla se mu pomstít zato, jak se ke 
mnì choval, když jsme spolu chodili. Veèer se vyvíjel podle mých pøedstav. 
Dost dlouho jsem mu chtìla vrátit, to jak mi ublížil,ale místo pomsty jsem se do 
nìj znovu zamilovala. Takže od toho veèera jsme si volaly. On k nám jezdil 
každou chvíli. Trávili jsme spolu dost èasu, tøeba jsme si tøi hodiny povídali v 
autì, nebo jsme jezdili na penzion. Pak jednou u nás pøespal na asi po mìsíci 
u nás bydlel. Já jsem byla š�astná, mìla jsem, co jsem potøebovala – práci, 
peníze a dokonce jsme si pronajali byt. Všechno to mohlo být dokonalý až na 
jednu vìc. Martin bral subáèe a já jsem to jednou nevydržela a dala si taky. Tak 
nám pøesto nìjaký peníze zbývali, i když jsme brali. Platili jsme nájem za 1+1 a 
ještì jsme si dokázali kupovat vìci. Jezdila jsem do práce k nám na vesnici a 
už po prázdninách zaèaly být problémy. Jednou jsem se pøistihla, jak si jedu 
koupit heroin. A už jsme v tom zase lítali, ale kdyby aspoò jen já, ale já tam 
stáhla i Martina. 
Dny ubíhaly, v práci jsem zameškávala, takže mì tam hrozil vyhazov, ale 
podržely mì tam. 
Byt byl èím dál tím víc menší. Zaèali jsme se ke konci roku hroznì hádat, 
zaèali nám docházet peníze a zaèala se mezi nás míchat Martinova máma. 
Snažila se všechno za nás øešit, ale jediný, co to dìlalo mezi námi, že nás to 
rozdìlovalo.

Na nový rok jsme se odstìhovali k mým rodièùm. Já utíkala pøed 
jeho matkou on, nevím. Zaèali se nám dìlat problémy. Martin odešel z práce, 
mì vyhodili, bydleli jsme u rodièù a nejvìtší gól – znovu jsem byla tìhotná.

Pamatuji si ten den. Dìlala jsem si test na toaletì. Martin èekal na 
chodbì. Já vyšla a on vìdìl, co na testu vyšlo. Byla jsem tìhotná. Když jsem 
se ho ptala, co s tím, že jsme oba dva závislí, bez bytu a práce. Nemìla jsem 
to srdce na to mu øíct, že si to nechám vzít. Hlavnì jsem proti tomu. Takže 
jsem mu øekla, že toho musíme hnedka nechat, nebrat herák. Ještì když se to 
dozvìdìla jeho matka, zaèala ho podporovat mnohem víc. Už tady jsem mìla 
ten vztah pøekazit, ale matka a syn je dost velký pouto. Mìsíce utíkali, Martin 
se snažil  hledat práci. Vždy nìco našel, ale vydržel tam 2 – 3 mìsíce. Porod 
se blížil a moje máma mìla toho dost. Vìèné hádky, prostì se nám otoèil celý 
život. Musely jsme se odstìhovat. Skonèili jsme u jeho matky, ale mìla jsem si 
vybrat mezi prvním a druhým synem. A já je chtìla oba. A teï?
Takže jsem porodila, jeho matka už takhle nám øídila vztah a Martin 
pøizpùsoboval, abychom mìli kde být.
                                                        dokonèení na poslední stranì....
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Novinky v trestním zákoníku platné od 
roku 2010

Co se týká OPP (obecnì prospìšných prací):
?od nového roku pokud budeš odsouzen k výkonu OPP 
mùžeš dostat maximálnì 300 hodin. Na výkon trestu máš 
stejnì jako do teï 1 rok od naøízení výkonu.
?pøemìna OPP na trest odnìtí svobody je v kurzu, pokud v 
dobì od odsouzení nevedeš øádný 
život a t vyhýbáš se nástupu výkonu 
OPP, nebo porušíš další podmínky s 
tím spojené.
?každou hodinou, kterou do 1 roku 
od naøízení neodpracuješ, si 
vysloužíš 1 den ve vìzení! To 
znamená napø. že za 200 hodin si 
pùjdeš na 200 dní sednout do 
kriminálu

Novinka v alternativních trestech: 
Domácí vìzení
? tento trest mùžeš dostat až na dobu 2 roky s tím, že pokud 
ho porušíš jdeš automaticky na 1 rok za møíže
?jako odsouzený dáš písemný slib, že se budeš zdržovat na 
dané adrese
?výkon trestu spoèívá v tom, že se v pracovní dny zdržuješ 
na dané adrese a to v dobì od 20té hodiny veèerní do 5té 
hodiny ranní
?vyjímku tvoøí to, když v tuto dobu prokazatelnì pracuješ, 
nebo je aktuální potøeba zdravotnického ošetøení
?v sobotu a v nedìli se musíš zdržovat doma po celou dobu

Co se týká ochranné léèby: 
?platí stále, že pokud spácháš trestný èin pod vlivem drog, 
nebo z dùvodu drogové závislosti (sháníš prostøedky na drogy)  
                                               pokraèování na další stranì...
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pokraèov?n? na stranì  è.7

pokraèov?n? na stranì  è.7

  ...pokraèov?n? novinek z trestn?ho z?kona...

- mùže ti být jako ochranné opatøení naøízená léèba a to buï 
spoleènì s trestem (vìzením, nebo podmínkou) nebo soud mùže 
upustit od trestu a naøídit ochranou léèbu
?ta je doporuèena, pokud je prokazatelné, že bude plnit svùj úèel - 
to znamená abstinenci a tím pádem žádné ohrožování spoleènosti..
Nové drogové paragrafy: 
§ 285 Nedovolené pìstování rostlin obsahujících omamnou 
nebo psychotropní látku
(1) Kdo neoprávnìnì pro vlastní potøebu pìstuje v množství vìtším 
než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnìtím svobody až na 
šest mìsícù, penìžitým trestem nebo propadnutím vìci nebo jiné 
majetkové hodnoty.
(2) Kdo neoprávnìnì pro vlastní potøebu pìstuje v množství vìtším 
než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 
obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán 
odnìtím svobody až na jeden rok, penìžitým trestem nebo 
propadnutím vìci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnìtím svobody až na tøi léta nebo penìžitým trestem bude 
pachatel potrestán, spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve 
vìtším rozsahu.
(4) Odnìtím svobody na šest mìsícù až pìt let bude pachatel 
potrestán, spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve znaèném 
rozsahu.
§ 286 Výroba a držení pøedmìtu k nedovolené výrobì omamné a 
psychotropní látky a jedu
(1) Kdo vyrobí, sobì nebo jinému opatøí anebo pøechovává prekursor 
nebo jiný pøedmìt urèený k nedovolené výrobì omamné nebo 
psychotropní látky, pøípravku, který obsahuje omamnou nebo 
psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnìtím svobody až 
na pìt let, penìžitým trestem, zákazem èinnosti nebo propadnutím 
vìci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnìtím svobody na dvì léta až deset let bude pachatel 
potrestán,
a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 jako èlen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový èin ve znaèném rozsahu,
c) spáchá-li takový èin ve vìtším rozsahu vùèi dítìti, nebo
d) získá-li takovým èinem pro sebe nebo pro jiného znaèný prospìch.
  pokud nìèemu nerozumíte, nebojte se obrátit na pracovníky káèka èi terénu
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