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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři, 

opět tu máme nový rok a sním přichází i

46 vydání SM. 

V tomto čísle se dozvíte změny v

otevíracích dobách. Vrátíme se k

Vánocům, zprudíme vás léčbou a vůbec,

bude to nabité. :)  Děkujeme Štefanovi za

obrázek na úvodní stranu.

Redakce SM přeje dobré počtení a přežití

roku 2020. 

Text : redakce SM

Email na nás:
SM@prevent99.cz



KDO NOSÍ VÁNOČNÍ
DÁRKY VE SVĚTĚ?

V České republice je to jednoduchá

odpověď. Ve štědrý den, po východu první

hvězdy, přináší Ježíšek tajně dárky všem

hodným lidem. Ježíšek je malé jezulátko,

kterému dávali dary k jeho narození. Teď
už Ježíšek žádné dary nepotřebuje, tak je

na oplátku nosí lidem, aby jim připomínal,

že se mají mít rádi a nemají si ubližovat.

V USA nosí dárky Santa Claus. Toto jméno

vzniklo chybou ve výslovnosti holandského

slova Sinterklaas, což bylo zkratkou slova

Sint Nicolaas (svatý Mikuláš).

Původně Santa vypadal podobně jako náš
Mikuláš. Svůj typický červený kostým získal

Santa až díky firmě Coca Cola. Ta Santu

totiž využívala pro reklamní kampaň a

navlékla jej do firemních barev. Santa žije

ve vesničce, kdesi u severního pólu. Po

Americe cestuje Santa na svých saních,

tažených létajícími soby. Do domu se

dostává komínem tak, že do něj skočí a

přistane v krbu. Tam dá dárky do punčoch,

které si děti nachystaly na krbovou římsu

a dá je také pod stromek, kde je děti ráno

najdou.
.

Report by Jirka z káčka v ST

V Itálii není rozvoz dárků pro děti

jednoduchou záležitostí. Nebyla by

to pravá Itálie, kdyby se o tuto

činnost nestaraly hned dvě postavy.

Některým dětem přináší dárky

Babbo  Natale – chlapík podobný

našemu Mikuláši, který na saních

přijíždí až z Finska. Nadílka se

pak rozbaluje buď na Štědrý den,

nebo druhého dne ráno. Jiným

dětem však přiváží dárky žena –

čarodějnice Befata, a to až 7. ledna.

V Německu a Rakousku dosí dárky

Weinachtsmann. Mývá rezavé vlasy,

vousy a plášť s kapucí. Cestuje na

osedlaném divokém větru a dřív se

tradovalo, že v pytli unáší

neposlušné děti.

Švýcarsko i Lichtenštejnsko

obdarovává Christkind, tedy Ježíšek

nebo Jezulátko, kterého nikdy nikdo

neviděl. O svém odchodu z místnosti,

kde je nazdobený stromeček, dává

vědět zazvoněním zvonku..

"Ačkoliv by se mohlo zdát, že u gamblerství jde v první řadě o
zisk peněz, ve skutečnosti se jedná o jakýsi úhybný manévr,
který má gamblera vyvést z frustrujících pocitů nebo
frustrujících situací. Smyslem tedy často není zmnožit jistou
sumu peněz, ale vypořádat se s pocity vnitřní nerovnováhy,
které jsou spojeny s prožitky marnosti, prázdnoty, hlubokého
smutku nebo s pocity odcizenosti."
Cit.: PhDr. Z. Košatecká, 2012



Escalators and glass walls have been

added to Beechtown Center, the

biggest events venue in town.

U našich severních sousedů v Polsku přináší dárky svatý Mikuláš. Nikoliv ovšem 5.

prosince, kdy se slaví u nás, ale až na Štědrý den.

V Argentině se slaví Vánoce 6. ledna, kdy v této zemi panuje horké léto. Na

slavnostní tabuli proto můžeme najít exotické ovoce a hlavní chod je pečený páv. A

dárky pro rodinu přináší kůň Magi, kterému se před dveřmi nechává voda a seno. 

Kromě již zmíněného koně Magiho nadělují dárky dětem i jiná zvířátka. Například

velbloud patřící Třem králům (Sýrie), veliký krab (Polynésie) či koza krále Olafa

(Norsko). 

„Kokain je takové opravdu zlé

kafe. "— To řekla své dceři o

drogách Courtney Love

Autor obrázku: Meloun



„Neberu drogy. To já jsem

droga.“   Salvador Dalí

Smějeme se s dívkou SM

V muzeu: "Tak tady ta
velká lebka patřila

Napoleonovi." - "A ta
malá?" - "Ta je z doby,
kdy mu bylo deset let!"



Skončete to. Já vím, že to není to nejlepší řešení,

ale tohle zašlo příliš daleko. Postavte ho

před volbu, že buď půjde za odborníkem, nebo ho

opustíte.

Cit.: Linda, http://diskuse.kafe.cz

Vetřelci v hlavě
text: Mahulena
Brala jsem hodně drog, milovala jsem stavy, ve kterých jsem viděla své
představy, milovala jsem stíny, které se zhmotňovaly, fascinovaně jsem
pozorovala, jak se mi před očima mění svět, vášnivě si zapisovala to, co
vidím, abych se k tomu později mohla vrátit. Bylo to fascinující. Vidění
něčeho, co asi neexistuje, sdílení myšlenek a pocitů. Takto otevřená mysl je
obohacující, dokážete se dostat až na dno své duše a vidět souvislosti.
Okolní svět se stává jen nepodstatnou součásti bytí, jen něčím okrajovým,
jen něčím, co zakrývá svět pravý.  
…O dva roky později, se v Praze seznámím s klukem na koloběžce… …A vše
nechám za sebou. Práci, domov, povinnosti, kamarády…Pro pár přešlehů,
které mi způsobují vytoužené změny vědomí. Pro pár výletů, pro zničené
nohy, pro to, abych mohla hodiny mluvit s tou divnou postavičkou na
koloběžce a myslet si, že je všechno úžasné.  
Byla to doba, kdy jsem začala mít pocit, že jsem ochočená, ale nedokázala
jsem odejít, nedokázala jsem tomu zabránit. On mě jistě jenom zkouší,
ověřuje si mě, stojí za to se obětovat, určitě to brzy skončí. Po necelých
dvou měsících jsem se ocitala na pokraji šílenství. Realita nešla oddělit od
mých představ. Hlasy mě ničily, bála jsem se, nedokázala jsem se
ovládnout. 
Hlava, má vlastní hlava mě posílala na smrt a já nemohla spát, nemohla jíst,
nemohla myslet na nic jiného než na to, kdo jsou ty hlasy, kde je on a proč
ten perník už nefunguje. Lidi si o mě povídali, slyšela jsem je, chodili
zamnou a smáli se. Fotili mě a ukazovali mým směrem.  Při každém
setmění začaly ožívat stíny a já pořád bloudila. Nikdy jsem netrefila tam,
kam jsem chtěla. Při každém rozednění jsem se setkávala se zhnusenými
výrazy, odsedávali si ode mě. Hodiny jsem se snažila nastoupit do metra,
kde jsem se na nejdelší trase chtěla vyspat...



...Auta troubí, někdo mě bere za ruku a odvádí mě z cesty. Ani jsem si
nevšimla, kde stojím. Někdo určitě vyměnil názvy podniků, to mi dělají, aby
mě zmátli, jsou určitě proti mně, chtějí, abych se zbláznila, chtějí mi zabránit,
abych ho našla . Řvu ať nečumí, řvu ať mlčí. Určitě je nahoře, na Petříně.
Nemůžu jít po chodníku, nesmím, oni by mě viděli. Lezu kdesi kolem stěny,
padám a znovu se zvedám. Teče mi krev, jsem špinavá, volám na tebe, ale ty
mi neodpovídáš, je to snad další zkouška?....

....Nevím, kdo jsem…a ti lidé mě nenechají chvíli v klidu. Musím něco dělat,
musím to změnit, musím to změnit, musím začít o sobě rozhodovat. 
Kladu si otázky a hledám odpovědi. Svou osobnost rozebírám a nacházím v
sobě spoustu lidí, kteří mi prošli životem, zanechali ve mně kus sebe.
Koukám na ně a hledám alespoň kousek mě samé.  Musím to změnit, musím
přijít na důvod, proč se mi to děje. 
Začínám se vším nesouhlasit, jednám nelogicky, nikdo mě nechápe, ale já si
to užívám. Je mi to jedno, chci být svobodná. Kupuju si barvy a po městě
nechávám obrázky. Kašlu na pohledy, a na parkovištích se učím točit s
řetězy, na kterých mám světla. Klíče od známého jsem vyhodila do kanálu,
nechtěla jsem, byť jen jediné rozhodnutí, přizpůsobit komukoliv...

 
Celý příběh najdete na www.zotavenibrno.cz - vetrelci v hlave



Osobnost SM
Představujeme vám Alzáka. Tento mladý muž (?) se obrátil na naší redakci se
žádostí o uvěřejnění jeho příběhu.  Když přestal ječet, slíbili sme mu, že to
vydáme. On zase slíbil, že odejde z našeho obýváku a  nebude nám ubližovat.  

Jmenuju se Al Zak. Nikdy sem neměl jasný cíl své cesty. Když je někdo
mimozemšťan, jako já, má to dost těžký uspět, mezi normálama, jako jste
vy.  Tak sem začal dělat reklamu. V televizi i na internetu. 
A ono to šlo. Vydělával jsem velký peníze. Hodně velký. Tak velký peníze,
že sem začal mít křivou páteř z toho, jak sem si seděl na peněžence.
Nejdřív mě utrácení bavilo. 
 Holky, pití, ruleta, taxíci, elektro
hračky... Na WéCko jsem chodil
jen do značkovejch hotelů .
Prostě Boží!
A pak pomalu pád, který jsem ani
neviděl. Snažil sem se tomu
zabránit, ale něco sem dělal asi
špatně a z užívání sem začal
přežívat. Nebyl jsem schopnej
točit nový reklamy a
nepamatoval si všechny svý sliby.
 
A teď? Oklepal jsem se a vracím
se na scénu! 
Na viděnou v reklamě!

Máš svůj příběh, o který se chceš podělit? 
Napiš na náš email: SM@prevent99.cz



Craving se překládá jako bažení, puzení, velmi silná touha po

psychoaktivní látce, droze, která byla již v minulosti opakovaně
užívána a která navozuje příjemné pocity spojené s jejím užitím.

Bývá příčinou selhání při udržení abstinence. 

Impulsem pro vznik je setkání s návykovou látkou, stres, únava

apod. 

Při bažení se aktivuje řada 

procesů (zvýšené pocení, 

slinění, zvýšený krevní tlak, aj.). 

Pojem se dnes užívá i mimo

 oblast návykových látek,

 např. food craving označuje 

nezvládnutelnou chuť na

 konkrétní jídlo, kterou často

 trpí lidé, kteří mají dodržovat 

určitou dietu, touha po 

požívání nejedlých substancí

 se označuje jako pica. 

 

Cit.: Velký lékařský slovník

„Lék nebo droga je taková
substance, která po injekci do

králíka vyvolá vědeckou publikaci.“
—  Albert Szent-Györgyi

Autor obrázku je Elen z  TK Vršíček

Touha je zázrak, kámo, zázrak!



zaměřuje se na řešení aktuální obtížné situace, která je  spojená s braním
drog
pomáhá porozumět a vidět  vlastní závislostní chování
podporuje dosažení abstinence, bez nutnosti opustit svůj domov, rodinu,
práci...
její součástí je i řešení osobních a vztahových problémů
v ČB, Strakonicích a Prachaticích probíhá v Adiktologických poradnách. V
Písku službu nabízí Arkáda. V Táboře pak Auritus. 
 jednorázové užití drogy není důvodem pro ukončení léčby ani vzájemné
spolupráce
služba je zdarma, není anonymní

 
Vyžaduje:
- dobrovolnost (Ano, chci sem chodit s cílem se vyléčit.)
- vlastní odpovědnost za otevřenost vůči pracovníkům i vůči sobě
- poukaz od psychiatra - týká se poradny v Českých Budějovicích
(Adiktologická poradna má nasmlouvané doktory, které může doporučit)
 
 
 
 

Zajímavost SM: 
Ambulantní léčba

Autor obrázku je klient z Týna nad Vltavou



Nutnost přiznání si chyb a nefunkčních strategií dosavadního řešení
problémů a hledání nových může být nepříjemné nebo náročné.
Léčbu není možné absolvovat anonymně, mimo prostory poradny a o
víkendu.
Povinností je spolupráce s psychiatrem (popř. lékařem v oboru
návykových nemoci) - (V Českých Budějovcích) a dodržování pravidel
léčby. (Všude)
Léčba neumožňuje získání pracovní neschopnosti.

 
Léčba probíhá formou individuálních poradenských a terapeutických
konzultací klienta s poradcem/terapeutem, s obvykle 1x týdně či 1x za 14
dní,  na  45 min. Obvyklá doba léčby je 6 měsíců. 
Délka léčby se individuálně upravuje vždy po dohodě s klientem.
 
Předpokládané přínosy léčby:
- Na konci spolupráce bude klient rozumět svému závislostnímu chování.
Bude znát co toto chování ovlivňuje, vyvolává a co klientovi pomáhá k
abstinenci. 
- Klient bude schopen rozpoznat, že se může blížit k porušení abstinence a
bude vybaven dovednostmi pro zvládnutí situace. 
- Bude znát možnosti, jak řešit běžné i rizikové situace bez použití
návykových látek. 
- Bude vědět kdy a kde si říct o pomoc.
- Předpokládáme postupné zlepšení sebepojetí.
 
Rizika a omezení plynoucí z léčby:

 
Alternativy:
- Ambulantní léčba v jiném zařízení či pobytová léčba v psychiatrické
léčebně či terapeutické komunitě, kterou vám jistě můžou zprostředkovat a
podat Vám o ní informace.
 
 

Autor obrázku: Jan Svoboda



Streeti
Okres České Budějovice   (723 527 512)

· České Budějovice Po, Út 11 – 19 hod; Čt 10 – 16 hod; Pá 9:30 – 16:00
· Lišov Po 17:00 – 18:00 

· Nové Hrady Čt 15:30 – 16:30 (776 195 360)
· Trhové Sviny Čt 17:00 – 18 (776 195 360)
· Týn nad Vltavou St 14 – 16 (775 627 512)

· Zliv St 16,30 – 17,30 
 

Okres Jindřichův Hradec (601 104 553)
· Jindřichův Hradec Po 13.30-16.00, Út 13-16 hod; Čt 13:30-16:30 

· Nová Včelnice Po 16:30-17:30 
· České Velenice Čt 13:00 - 15:00  (776 195 360)

· Dačice Po 13:30 -15:30  
· Slavonice Po 15:15 - 16:15 

· Nová Bystřice Po 16:45 - 17:45
· Třeboň Út 16:30 - 18:30 

· Kardašova Řečice Čt 17:00-18:00
 

Okres Prachatice (776 195 360)
· Netolice Čt 17:00 – 18:00

· trasa Strážný St 14:30 - 15:30
· Vimperk Po 13:00 - 15:00 hod; St 15:30 - 18:00 

· Volary Čt 14:00 - 16:00
· Prachatice Po 15:30 - 17:00 

 
Okres Strakonice (728 469 494)

· Strakonice Po 11:00 – 15:00; St 13:00 – 17:00
· Blatná Út 15:00 – 18:00

· Vodňany Po 15:30 – 17:30
· Volyně Út 13:00 – 14:00

Změny v otevíracích dobách!



Změny v otevíracích dobách!
Káčko Prachatice

Změny v otevíracích dobách!
Káčko Strakonice

Telefon: 388 310 147

Telefon: 383 322 357

Stále stejná otevírací doba :)
Káčko Budějice

Telefon: 387 201 738 



Autor: Johny Lee



Zaseknutý mezi světy, kde němý křik mrtvých duší se zdá nekonečný, 

kde lži kradou pravdivost slov, tak hledám v hlavě něco nedotčený, 

nalézám tebe, protože tebe nedokáže pošpinit nenávist okolního světa, 

nedokáže ti vzít tvojí laskavost, protože ta je uvnitř mě hluboko skrytá.

Tak proč mě osud o neexistujícím štěstí dokola přesvědčuje?

Proč jsem byl narozen do světa, kde se člověk z neštěstí druhého raduje?

Já jsem osobou, která se bez tebe cítí, jako večerní obzor bez západu.

Osobou, která bez tebe už nemá na další den sílu ani náladu.

Tak proč jsi utekla a nechala si za sebou zbytky umírajících pocitů?

Uzamknul jsem je uvnitř sebe a živím je nadějí plných mýtů,

mýtů, které jsou spíše utopií, uklidňující mojí hlavu. 

Mýtů, které se nesplní, tak si tím peklem projdu znovu.

A prošel bych jím klidně tisíckrát, protože moje duše bez tebe, je uvadající rostlinou.

Až se naše cesty znovu potkají, s klidným svědomím řeknu, že byla jsi tou jedinou,

jedinou, o které po nocích tajně dokola sním,

že jsi to právě ty, která při svém odchodu, zapomněla kousek sebe v srdci mým,

právě ty, kterou jsem ani po odchodu nepřestal hledat v iluzích svých,

hledat uprostřed ticha, kde vodítkem mi měl být tvůj nezapomenutelný smích.

Nepřestal hledat, protože vlastním něco, co ti musím vrátit, před svým odchodem.

Jsou to střípky naší pohádky, které jsem posbíral, po tvrdém dopadu na zem.

Potřebuju ti je předat, abych se nemusel zítřků bát.

Nemusel bát, protože když tam nemáš být ty, stejně není o co stát.

[Ivan B- Our time together]

Autor: Jan Svoboda



Přesná poloha dealera, když Ti
napíše: "Za 5 minut jsem tam." 

REKLAMNÍ STRÁNKA

Methvídek Pú doporučuje:
V průběhu čekaní si stíháte vyřídit testy

            na  Céčko i HIVéčko. Nemusíte nic,
    jen přijít a dát krev.

              Vše je anonymní a zdarma. 
                  Methvídek chodí do Káčka

            a ke streetům.
Strakonice: 383 322 357
Prachatice: 388 310 147

České Budějovice:  387 201 738 / 723 527 512
Tábor:  381 255 999
Písek:  775 588 533

Český Krumlov: 736 634 126



V tvorbě klientů se představuje
komunita Vršíček:

web: skp-plzen.cz

Autor: Eva
Autor: Vladim

ír



 SM "o hovnech v roce 2020"
Říká se "stát za hovno." To se říká, když je to špatný.
A co je špatný? Za mě je špatný chtít ho dostat do
vlastní dcery. Na hovno taky je, když ho do Tebe

chce dostat Tvůj táta. A úplně nejvíc špatný je, když
se tohle sejde najednou. To je fakt úplně na hovno. 

 
A teď jinak. Jsou lidi, co do sebe bodaj jehly.

Vynechám teď přemejšlení o těch, co to dělaj a
neumí to, a přejdu rovnou k další kategorii: jsou lidi,

co do sebe bodaj jednu jehlu víckrát. Víckrát a
často. A co na to žíla? Že je to na hovno. A nejvíc

špatný je, když někdo rve použitou jehlu do cizí žíly.
Jde to i jinak, když chceš brát, zeptej se jak. 

 
A poučení na závěr: 

"Každý svého štěstí strůjcem." 
(Tzn. kdo se nepřičiní o své štěstí, žádné mít nebude.)

 
A co je štěstí? Za mě: nedostat syfilisis. Ráno moct
vstát do práce z vlastní postele. Mít aspoň jeden,

dva hezký vztahy, žaludek netýranej hladem a
nemuset "operovat" s tupýma jehlama. 

A to Vám taky přeju. PF 2020 
Martin



Podlep kartonem, ozdob barvami a nápisy, vystřihni,
slep  a máš vlastní kamion. :) 



Děsíš se úřadů? 

REKLAMNÍ STRÁNKA

Potřebuješ si vyřídit 
                    doklady, ale... ?NEMÁŠ KDE SPÁT?

Za streety i za  lidma z káček se můžeš vydat i s tím, že
potřebuješ něco vyřídit, ale nejde to. Ať je to: strach, neznalost

toho, jak to tam funguje, špatná předchozí zkušenost. Nebo
cokoliv jiného. 

Pomůžeme Ti připravit se na to. Zjistíme, co budeš potřebovat
a po domluvě tam s Tebou můžeme i zajít.

 
Úřady (i sociálka), banky, ubytovny, lékaři, dluhové poradny,
azyláky, policie, pojišťovny, potravinová pomoc, rodina ...  

 Káčka a terén -- umíme víc.



REKLAMNÍ STRÁNKA

web:

sc.prevent99.cz

Pomoc závislým na opiátech, kteří
aktuálně nejsou schopni od

drog abstinovat, ale chtějí svůj život
změnit. Pravidelně zde dostávají

substituční látku 
(metadon, buprenorfin)

předepsanou lékařem a využívají
terapeutické a sociální služby.
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Jihočeské Substituční centrum 
 

                          
                           Prevent

České Budějovice



V malé chaloupce žil dědeček s babičkou. Byli velmi chudí, ale měli se moc
rádi. 
Byl čas Nového Roku venku mrzlo až praštělo a dědeček s babičkou
přemýšleli, jak by se na Nový Rok zabavili. Chtěli si zahrát nějakou z
novoročních her, ale doma žádnou neměli, a tak se dědeček rozhodl, že ve
městě prodá své slaměné klobouky. Zabalil všechny kloubouky a vyrazil na
cestu.
Cesta byla dlouhá a namáhavá. Sníh se sypal a sypal. Dědeček se brodil
sněhem a minul 6 kamenných soch. Dědeček se u nich zastavil a modlil se k
bohům. "Kéž se mi podaří prodat všechny klobouky!" A pak pokračoval po
zasněžené cestě až do města.
Ve městě bylo živo a rušno. Každý spěchal za nákupy. Všichni se chystali
oslavit Nový Rok v hojnosti. Dědeček si stoupnul na roh ulice a začal
vyvolávat: " Klobouky! Kupte si Klobouky!" Lidé ale o klobouky neměli zájem.
Jeden měl deštník, další nesl těžký nákup a ať dědeček dělal, co mohl, tak ve
městě neprodal ani jeden klobouk. "Co se dá dělat?" Pravil smutně dědeček
a vydal se na cestu domů.
Brodil se sněhem a vítr ho šlehal do tváře. Dědeček se plahočil dál, až došel
k sochám šesti mnichů. Opět se u nich zastavil. Podíval se na zasněžené
mnichy. "Je vám zima, což?" řekl dědeček. "Nu což, kloubouky jsem sice
neprodal, ale vám by se hodily." A tak dědeček rozdal jednomu mnichovi po
druhém své klobouky. Ale ouha, klobouků bylo pouze 5. Na posledního
mnicha se nedostalo. Dědeček přemýšlel, co s tím a nakonec stáhnul svůj
vlastní šátek z hlavy a povídá: " Nezlob se, už další klobouk nemám, budeš
muset vydržet s tímhle." A uvázal svůj šátek mnichovi kolem hlavy. Pak se
ještě pomodlil a popřál jim Šťastný Nový Rok vydal se zase na cestu.
 

Novoroční příběh



Doma na něj už čekala babička s horkým čajem a dědeček jí
vypověděl, co se přihodilo. Babička povídá:" Dobře si udělal, mnichům
klobouky přijdou k duhu." Nakonec sice nic neprodali, ale udělali na
Nový Rok dobrý skutek a to vědomí je těšilo. 
V noci je probudilo ze spaní bouchání na dveře. "Co to může být,"
podivila se babička. Dědeček otevřel dveře, ale nikde, nikdo. I babička
vstala a šla se podívat ke dveřím: " Dědečku, podívej!"
Babička ukázala na sníh před dveřmi. V závějích byla vyšlapaná cesta
a vedle jejich domu byly položeny dary: rýže, mochi, hračky, zelenina a
ryby.
"Dědečku," povídá babibička: " Nemyslíš, že to bylo oněch 6 mnichů,
kterým si dal ty kloubouky?" "Asi máš pravdu," odpověděl dědeček
hledíc na šestery stopy ve sněhu. Opravdu, to šest mnichů odměnilo
na Nový Rok dědečkovo dobré srdce. A tak dědeček a babička měli
veselý Nový Rok. A od té doby dědeček s babičkou dávají kloubouky
každý rok a ani na šestého nezapomenou. 
 
Z japonského originálu: 初 め て の 名 作 仕 掛 け 絵 本  傘 地 蔵
(Hajimetenomeisakushikakeehon Kasajizou)



Z naší pošty

Autor: Štefan

Autor: Bývalý uživatel



 

 
Ahoj, 
zdravím Všechny čtenáře Street magazínu. Název článku mi
přijde výstižný, protože to tak opravdu vnímám. Na káčku
v  Budějovicích jsem začal pracovat v  roce 2013 a za tu dobu
jsem slyšel spousty Vašich zajímavých životních příběhů,
kterých jsem mohl být také malou součástí. Nyní jsem i u sebe
pocítil potřebu změny a pomyslného uzavření jedné životní
etapy. Po šesti letech práce s Vámi uživateli si myslím, že je ten
správný čas vyzkoušet si něco nového. Cesty života jsou různé
a nevyzpytatelné. Nyní se své znalosti a zkušenosti, které jsem
za svou pracovní kariéru získal, pokusím uplatnit u jiné
klientely. Čas je jediným měřítkem, které se nevyhýbá ničemu
ani nikomu.
Všichni jednou budeme staří a je dobré se na to připravit. To
byl možná také jeden z impulsů, které mě přiměli udělat tento
krok. S  Vámi klienty KC se budu vídat do konce listopadu
letošního roku a potom už si mě budou žádat jinde. Zkusím své
zkušenosti a znalosti uplatnit při práci se seniory. Tuším,
že kdekdo z Vás si teď asi řekne. Proč zrovna senioři? Asi proto,
že už při škole mi došlo, že starší lidé jsou studnicí moudrosti a
inspirace. Navíc už většinou nejsou tak rychlí a tak na práci
budu mít trochu větší klid.  Říká se „nikdy neříkej nikdy“, tak se
nechci loučit úplně. Ale kdybychom se už společně nepotkali,
tak Vám všem přeji hodně úspěchů a vše dobré ve Vašem
dalším bytí.
Mějte se 
Lukáš, káčko ČB

Životní kapitola


