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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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téma:  Detox
       Detox neboli detoxifikaèní oddìlení, stojí na zaèátku každé léèby 
a bývá souèástí psychiatrických léèeben. Bez detoxu se zkrátka do 
léèebny nebo komunity nedostanete. Háèek je v tom, že na detox vás 
vezmou vìtšinou až ve chvíli, kdy budete znát datum nástupu do 
léèebny nebo komunity. A vìzte, že takový datum nejde jen tak 
vycucat z prstu. Musíte ho osobnì dohodnout pøímo s léèebnou nebo 
komunitou. Délka detoxu závisí na tom, s jakou toxickou látkou se 
hodláte vypoøádat. U stimulantù staèí detox kratší (zpravidla do 
jednoho týdne). U opiátù by mìl být detox v optimálním pøípadì 3 
týdny až mìsíc. Princip detoxu je v tom, že vám umožní, aby vám z 
tìla odešly všechny toxické látky, pøi èemž prostøedí je (místnost, 
personál) uzpùsobené k tomu, aby se vám co  nejvíce zmírnily 
pøíznaky abs�áku, který obèas i dost bolí. Detox je nutný i v pøípadì, 
že užíváte látky, které abs�ák nevyvolávají. Je to proto, že se 
pøedpokládá, že se chcete dál léèit a jak bylo napsáno už pøed chvílí, 
bez detoxu vás nikam dál nevezmou. Navíc aktuální situace je 
taková, že vás naopak nevezmou ani nikam na detox bez domluvené 
pokraèovací léèby. Jelikož se lékaøi lety pøesvìdèili o tom, že detox 
samotný nikam nevede a dotyèný èlovìk pouze zabírá místo nìkomu 
jinému, kdo to s léèbou myslí vážnì. Detox se dá provádìt i v 
domácím prostøedí – pro dlouhodobé uživatele opiátù je tato možnost 
však zcela nemyslitelná, jelikož abs�áky bývají hodnì tìžké a domácí 
prostøedí neskýtá takové možnosti jako léèebný detox (podávání lékù 
atd.). 

    Na závìr bych si dovolil ještì malé doporuèení: Nevìøte mýtùm, 
které slyšíte od ostatních uživatelù. Každý èlovìk nese detox (i 
následnou léèbu) jinak a to, co jednomu nesedí, mùže druhému 
vyhovovat. Navíc motivace rùzných lidí „léèit se“ je rùzná. Nenechte 
si proto rozbourat svojí motivaci a jdìte si pevnì za svým cílem s 
názvem „NO DRUGS“
Autor: Martin

VÁNOÈNÍ a NOVOROÈNÍ

 OTEVÍRACÍ DOBA

24.12.2009 – 27.12.2009 (ètvrtek až nedìle) 
ZAVØENO

28.12.2009 – 30.12.2009  (pondìlí až støeda)
NORMÁLNÍ PROVOZ 

(Káèko: 10 – 18h, Kontaktní místnost: 13 – 18h)

31.12.2009 – 3.1.2010 (ètvrtek až nedìle) 
ZAVØENO

4.1.2010 (Pondìlí)
 Káèko: 11 – 18h, Kontaktní místnost: 13 – 18h

 
OD NOVÉHO ROKU JE NOVÁ 

OTEVÍRACÍ DOBA!!!!

Káèko: 9 – 18h
Kontaktní místnost: 12 – 17h

od17ti do 18ti hodin budou probíhat  pouze 

výmìny!!!!!!!!!

Vánoèní blázen - pohádka
  V jedné zemi na Východì žil pøed dvìma tisíci lety mladý blázen. Jako každý 
blázen snil i on o tom, že se jednou stane moudrým. 
Miloval hvìzdy. Nikdy jej neunavilo pozorovat je a pøi tom žasnout nad 
nekoneèností nebe. A tak se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvìzdu jen 
králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento blázen.
"Ta nová hvìzda je jasnìjší než ostatní", myslel si. "To bude královská hvìzda - 
narodil se nový vladaø! Chci mu nabídnout své služby. Vždy� jestliže je to král, 
bude urèitì potøebovat také nìjakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej 
hledat. Hvìzda mì povede."
Dlouho pøemýšlel, co by novému králi mohl pøinést darem. Avšak kromì své 
bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné kvìtiny nemìl nic, co by mu mohl 
darovat.¨A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou kapuci na hlavì, 
zvonkohru v jedné a kvìtinu ve druhé ruce.
První noc jej hvìzda pøivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítì, které bylo 
chromé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dìtmi.
"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítìti svoji bláznovskou kapuci. Potøebuje 
ji více, než nìjaký král." Dítì si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu a š�astnì 
se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo podìkování bohatì staèilo.
Druhou noc jej hvìzda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítì, které bylo 
slepé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dìtmi.
"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítìti svoji zvonkohru. Potøebuje ji více, 
než nìjaký král." Dítì zvonkohru nadšenì rozeznìlo a š�astnì se rozesmálo, 
plné radosti. To bláznovi místo podìkování bohatì staèilo.
Tøetí noc jej hvìzda zavedla do zámku. Tam nalezl dítì, které bylo hluché. 
Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dìtmi.
"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítìti svoji kvìtinu. Potøebuje ji více, než 
nìjaký král." Dítì si kvìtinu s úžasem prohlíželo a š�astnì se rozesmálo, plné 
radosti. To bláznovi místo podìkování bohatì staèilo.
"Teï už mi nezùstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude asi lepší, když se 
vrátím", pomyslel si blázen. Avšak když vzhlédl k obloze, hvìzda stála na 
jednom místì a smála se na nìj jasnìji než kdykoli pøedtím. A v tom uvidìl 
cestu k nìjaké stáji uprostøed polí. 
Pøed stájí potkal tøi krále a zástup pastýøù. I oni hledali nového krále. Ten ležel v 
jeslích - malé, bezbranné, chudé dítì. Maria, která zrovna chtìla na slámu 
prostøít èisté plínky, se bezradnì rozhlížela a hledala pomoc. Nevìdìla, kam by 
dítì položila. Josef právì krmil osla a všichni ostatní mìli plné ruce darù. Tøi 
králové pøinášeli zlato, kadilo a myrhu, pastýøi pak vlnu, mléko a chléb.
Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria, plná dùvìry, položila tedy dítì 
do jeho náruèe. Tak našel Krále, kterému chtìl v budoucnu sloužit. A také vìdìl, 
že svoji bláznovskou kapuci, zvonkohru i kvìtinu rozdal dìtem, aby mìl místo 
pro Dítì, které mu nyní se svým úsmìvem darovalo moudrost, po níž toužil. 
       z knihy " " Vánoce - soubor rùzných textù

http://www.vira.cz/knihovna/index2.php?sel_kniha=45
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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: 
Nejvìtší novinkou je zmìna pracovní doby Kontaktního centra s 
platností od 5. ledna pøíštího roku. více na speciální stránce tomu 
vìnované..

Vánoèní besídka bude a to 23.12. od 11ti hodin 
na Kontaktní místnosti. Všichni jste zváni. Budou se 
promítat pohádky!!!!
TERÉNNÍ PROGRAM: Terénní program opustila Karolína. 
Tak v terénu budete nejèastìji potkávat Mariana a Stáòu. 
Tímto ještì jednou díky Karolíno za Vše, co jsi v Terénu 
udìlala :-)

!!!!Provoz terénu po vánocích !!!! 
28. a 30.12. (pondìlí a støeda) - butou teréòáci na 
telefonu k zastižení. 29.12. (Úterý) klasika terén -
Peèky, È. Brod, 31.12. terén není!!!. Po novém 
roce bude terén v provozu od 4.ledna (pondìlí)

Autor: Dan Èern?

Zdravím vás!
Je zde poslední èíslo tohoto roku (2009 :-)) Blíží se 
Vánoce, Nový rok a zaèíná zima, která pomalu a jistì 
vytahuje své studené prstíky. Témata pro Vás, v tomto 
èísle, jsou novinky na téma EXEKUCE, které jsou platné 
od listopadu 2009.  Dále urèitì neminete pár dùležitých  
upoutávek k vánoènímu provozu a novému roku. Užijte si 
zimní svátky, jak nejlépe to pùjde a VŠE NEJLEPŠÍ DO 
NOVÉHO ROKU!!! :-)   Za tým Káèka  a Terénu.        Roman

10.

K-CENTRUM K-CENTRUM

ØEŠENÍ NENÍ, 

PODAØILO SE NÁM 

DÁT DO ZADÁNÍ 

NEØEŠITELNÉ  

SUDOKU

Platí do konce roku 2009!!!
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 EXEKUCE

    Jelikož nastaly nìkteré dùležité zmìny v exekuèním øádu, 
napadlo nás, že by Vás to „milí dlužníci“ 
mohlo zajímat. Proto jsme se rozhodli, 
nìkteré zásadní zmìny zveøejnit i v našem 
plátku. 
     Hlavní a dùležitá zmìna, která od 
listopadu bude platit, je tzv. pøimìøenost 
exekuce. Pro vás to znamená to, že pokud 
po vás nìkdo vymáhá tøeba 20 000,-, 

nemùže vám exekutor zabavit dùm (což døíve šlo). 
     Navíc musí teï novì postupovat následujícím zpùsobem:

- nejdøíve vám pøikáže pohledávku (pošle složenku a 
nechá vás reagovat), 

- potom (když vy nic) vám bude brát nìjaký peníze z 
platu, nebo jiného vašeho pøíjmu (legálního)

- když žádný prachy nemáte, tak vám zastaví majetek 
nebo nemovitost (ale neprodá, pouze zablokuje)

- a když s vámi ani tohle nehne, tak ty vìci nebo i dùm 
prodá (dražbou) za mnohem menší 
cenu, než skuteènì stojí 

     Další dùležitá a pro vás pøíjemná zmìna 
je to, že mùžete kdykoliv v prùbìhu 
exekuce prodat vìc, na kterou se exekuce 
nevztahuje (a je vaše) za plnou cenu a z té 
potom zaplatit dluh (nebo èást), pokud s 
tím souhlasí druhá strana. V pøípadì exekuce na dùm máte 
možnost (po dohodì) ten dùm prodat za normální odhadní cenu 
(pokud s tím bude souhlasit i druhá strana), èímž zaplatíte dluh a 
navíc vám mùže zbýt spousta penìz.  (døív vám ho exekutor 
zabavil a nechal vydražit nìkdy i za tøetinovou cenu a vy jste ho 
prodat nemohli.)                                       pokraèujte na stranì 7.....  
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EXEKUCE pokraèuje...
Exekutor mùže sám zøídit zástavní právo na váš dùm 
(døíve to zøizoval soud).
Když zaplatíte celý dluh, exekutor vám obratem 
odblokuje všechen zablokovaný majetek. (døíve to trvalo 
dlouho a šlo to pøes soud)
     Pokud vám exekutor zabaví nìco omylem (vìc která 
je tøeba vašich rodièù), nemusíte absolvovat dlouhý 
soudní proces na vyjmutí daných vìcí z exekuce, ale po 
prokázání, že vìci skuteènì nejsou vaše, vám je 
exekutor obratem ze seznamu zabavených vìcí vyškrtne.
     Exekutor vám také mùže sebrat spoustu penìz, ale 
musí vám nechat 6252,- Kè na mìsíc, takže vás úplnì 
neoškube. (døíve vám nechal jen 1000,-)
     Pakliže splácíte aspoò nìjakou èástku a máte snahu 
své dluhy srovnat, tak vám exekutor, aèkoliv máte 
zastavený dùm nebo majetek nic nesebere a neprodá. To 
se stane až v pøípadì, že na to hodíte bobek (nebudete to 
øešit).
    Pokud nìkdo dluží vám, má exekutor povinnost 
pøedat vám èástku za vymožený dluh co nejrychleji (do 
30 dnù).
    Exekutor také mùže rozhodnou sám o zastavení 
exekuce a nemusí podávat návrh k soudu (døíve to šlo 
pouze pøes soud).
Pøestože jsou nìkteré zmìny celkem pøíjemné, je v 
každém pøípadì dobré se exekuci tak  jako tak vyhnout.

   Autor: Martin
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NOVOROÈNÍ PØEDSEVZETÍ
Blíží se konec roku a oslavy roku Nového, èlovìk v dobì Vánoc hodnì pøemýšlí, mnoho lidí má mizernou náladu ještì od podzimu. Lidi v obchodech nakupují 
jako šílení dárky a snaží se myslet na své blízké, venku je zima. Konec roku, zaèátek Nového a èlovìk hodnotí: „Udìlám nìco líp, nìco jinak?“ Lidé si dávají 

rùzná pøedsevzetí, pøestanu kouøit, zaènu sbírat známky, našetøím si na dovolenou… a tak dále. Jinak øeèeno, spousta vìcí, které nejdou dodržet anebo tìžko.
Nechci po vás sliby: „Od Nového roku pøestanu brát a budu abstinovat, pùjdu léèit.“

Povím vám krátký pøíbìh.
…jednou veèer v hospodì pøi oslavì Nového roku…

Honza bere jehlou už pár let subutex, sedí v hospodì a dívá se z okna. Neví, že má žloutenku typu C, vzpomíná na léto a na Evu, jak byla nádherná. Honzovi 
je trochu špatnì, bolí ho játra. Kamarádka Helena má dneska chu� se poøádnì našlehnout, proto ji Honza nabídnul ochotnì lžièku, když mu kousek Eska dá. 

Pøi nástøelu se Helena nakazila žloutenkou typu C.

Eva je docela hezká holka a Emilovi se líbí, sedí u stolu pøímo naproti nìmu. Jenže Eva Emilovi neøekne, že s Honzou mìla sex bez kondomu a že neví, že 
má žloutenku typu B a C. Emil a Honza jsou dobøí kamarádi, pøece Eva nepokazí velké chlapské kamarádství. Emil šel s Evou na záchod a neví, že si pøinesl 

žloutenku typu B a C. Emil kondom nepotøeboval, je už velký chlap a ví, co a jak.

Pavel se trochu opozdil, nemohl najít na ruce žílu a Marie je taková bledá, sedí vedle Evy. Marie si pivo nedá, není jí prý dobøe, vymlouvá se na nostalgii. 
Vzpomíná, jak si s Evou potají nastøelovali perník, a jásaly v objetí. Obì spolu, jedna jehla a jeden zážitek. Pavel mìl sex bez kondomu s Helenou nìkdy v 

létì, prý velká romantika.

Všichni se domluvili, že se sejdou pøi oslavì následujícího Nového roku 2011. Co se nestalo, poslední den roku 2010. Emil otevírá dveøe v jejich oblíbené 
hospodì. 

Sedí tam jen Pavel.

Honza zemøel v bøeznu, selhala mu játra.
Helena nastoupila do léèebny a s pøekvapením zjistila, že má žloutenku typu C.

Eva má miminko, oba mají žloutenku typu B. Eva i žloutenku typu C. Miminko je urèitì moc rádo.
Emil ještì nic neví, nepotøebuje nic vìdìt.

Pavel hledal tak dlouho žíly, že našel, ještì bere a možná se už nakazil.
Marii selhala játra, je v nemocnici, vypadá to s ní bledì.

Kdo bude pøíští rok sedìt v hospodì? 
Zase Emil a Pavel?“

?Èlovìku, který nebyl testovaný na žloutenku B nebo C, nemùžeš vìøit. On sám neví, jestli je nakažený nebo není.
?Když už používáš jen svoje nádobíèko, buchny a dodržuješ zásady bezpeèného nástøelu, zkus si vzpomenout, s kým jsi mìl sex bez kondomu.

?Nejhezèí dárek je nakazit nìkoho žloutenkou B nebo C, když sám nevíš, jestli jsi vlastnì nakažený. 
?Když už C nebo B máš, i tak se dá v pohodì žít. Ostatnì víš sám nejlíp, co se životem.

  Myslíš si, že právì s tebou poèítám na oslavì Nového roku?           Nepoèítám….                         Budu tady s Emilem a Pavlem, ty už možná nepøijdeš….

                                 LEDEN JE MÌSÍC TESTOVÁNÍ ŽLOUTENEK  PØIJÏ SE NECHAT TESTOVAT!!!!

Znáš odpovìï?        Víš, jak a kdy ses nakazil?      Víš, jak velkou radost udìláš kamarádovi a svojí holce nebo klukovi, když je nakazíš žloutenkou?  Víš, že 
nemáš žloutenku typu B nebo C? Øekne ti kamarád, že má žloutenku C nebo B, když to sám neví?       Víš, jak dlouho mùžeš žít se žloutenkou typu B nebo C?                                                                            
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NOVOROÈNÍ PØEDSEVZETÍ
Blíží se konec roku a oslavy roku Nového, èlovìk v dobì Vánoc hodnì pøemýšlí, mnoho lidí má mizernou náladu ještì od podzimu. Lidi v obchodech nakupují 
jako šílení dárky a snaží se myslet na své blízké, venku je zima. Konec roku, zaèátek Nového a èlovìk hodnotí: „Udìlám nìco líp, nìco jinak?“ Lidé si dávají 

rùzná pøedsevzetí, pøestanu kouøit, zaènu sbírat známky, našetøím si na dovolenou… a tak dále. Jinak øeèeno, spousta vìcí, které nejdou dodržet anebo tìžko.
Nechci po vás sliby: „Od Nového roku pøestanu brát a budu abstinovat, pùjdu léèit.“

Povím vám krátký pøíbìh.
…jednou veèer v hospodì pøi oslavì Nového roku…

Honza bere jehlou už pár let subutex, sedí v hospodì a dívá se z okna. Neví, že má žloutenku typu C, vzpomíná na léto a na Evu, jak byla nádherná. Honzovi 
je trochu špatnì, bolí ho játra. Kamarádka Helena má dneska chu� se poøádnì našlehnout, proto ji Honza nabídnul ochotnì lžièku, když mu kousek Eska dá. 

Pøi nástøelu se Helena nakazila žloutenkou typu C.

Eva je docela hezká holka a Emilovi se líbí, sedí u stolu pøímo naproti nìmu. Jenže Eva Emilovi neøekne, že s Honzou mìla sex bez kondomu a že neví, že 
má žloutenku typu B a C. Emil a Honza jsou dobøí kamarádi, pøece Eva nepokazí velké chlapské kamarádství. Emil šel s Evou na záchod a neví, že si pøinesl 

žloutenku typu B a C. Emil kondom nepotøeboval, je už velký chlap a ví, co a jak.

Pavel se trochu opozdil, nemohl najít na ruce žílu a Marie je taková bledá, sedí vedle Evy. Marie si pivo nedá, není jí prý dobøe, vymlouvá se na nostalgii. 
Vzpomíná, jak si s Evou potají nastøelovali perník, a jásaly v objetí. Obì spolu, jedna jehla a jeden zážitek. Pavel mìl sex bez kondomu s Helenou nìkdy v 

létì, prý velká romantika.

Všichni se domluvili, že se sejdou pøi oslavì následujícího Nového roku 2011. Co se nestalo, poslední den roku 2010. Emil otevírá dveøe v jejich oblíbené 
hospodì. 

Sedí tam jen Pavel.

Honza zemøel v bøeznu, selhala mu játra.
Helena nastoupila do léèebny a s pøekvapením zjistila, že má žloutenku typu C.

Eva má miminko, oba mají žloutenku typu B. Eva i žloutenku typu C. Miminko je urèitì moc rádo.
Emil ještì nic neví, nepotøebuje nic vìdìt.

Pavel hledal tak dlouho žíly, že našel, ještì bere a možná se už nakazil.
Marii selhala játra, je v nemocnici, vypadá to s ní bledì.

Kdo bude pøíští rok sedìt v hospodì? 
Zase Emil a Pavel?“

?Èlovìku, který nebyl testovaný na žloutenku B nebo C, nemùžeš vìøit. On sám neví, jestli je nakažený nebo není.
?Když už používáš jen svoje nádobíèko, buchny a dodržuješ zásady bezpeèného nástøelu, zkus si vzpomenout, s kým jsi mìl sex bez kondomu.

?Nejhezèí dárek je nakazit nìkoho žloutenkou B nebo C, když sám nevíš, jestli jsi vlastnì nakažený. 
?Když už C nebo B máš, i tak se dá v pohodì žít. Ostatnì víš sám nejlíp, co se životem.

  Myslíš si, že právì s tebou poèítám na oslavì Nového roku?           Nepoèítám….                         Budu tady s Emilem a Pavlem, ty už možná nepøijdeš….

                                 LEDEN JE MÌSÍC TESTOVÁNÍ ŽLOUTENEK  PØIJÏ SE NECHAT TESTOVAT!!!!

Znáš odpovìï?        Víš, jak a kdy ses nakazil?      Víš, jak velkou radost udìláš kamarádovi a svojí holce nebo klukovi, když je nakazíš žloutenkou?  Víš, že 
nemáš žloutenku typu B nebo C? Øekne ti kamarád, že má žloutenku C nebo B, když to sám neví?       Víš, jak dlouho mùžeš žít se žloutenkou typu B nebo C?                                                                            
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