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NA ÚVOD ...

Zdravím vás aj v tomto mesiaci. V teréne sme zachyti l i informácie,
ktoré sa týkajú nášho testovania na HIV, HCV a syfi l is, ktoré sme donedávna
ponúkali v teréne. Radi by sme situáciu vyjasnil i . Takže ako to naozaj je?

Testovanie na HIV, HCV a syfi l is, ktoré sme robil i a ešte aj robiť
budeme v Ducate (veľkom aute), sú ANONYMNÉ - to znamené, že o
výsledkoch vieš len TY a TESTOVAČ, ktorý ich v ŽIADNOM PRÍPADE
NEŠÍRI ĎALEJ! Výsledky nie sú nikde zverejnené!

Žiadna stránka www.chransasam.sk neexistuje a nie sú na nej
zverejnené výsledky testov!!!

Ako dôkaz prikladáme fotku z internetu, že táto stránka neexistuje.
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Občiansky preukaz je osobný
doklad o totožnosti. Každý je povinný
ho mať od 1 5. roku života.
Občianskym preukazom preukazujete
svoju totožnosť v rôznych situáciách:
napr. pri kontrole policajtmi/kami, keď si
vybavujete ubytovanie, hľadáte prácu,
kupujete veci na splátky, podpisujete
zmluvy, kupujete telefón atď.

Vo všetkých týchto situáciách
môže byť váš občiansky preukaz
zneužitý, v prípade ak ho má v rukách
cudzí človek.

Podľa zákona je vašou
povinnosťou okamžite nahlásiť

stratu/krádež vášho občianskeho
preukazu, ak sa tak nestane môžete
dostať pokutu 33 eur. No ohlásenie
straty alebo krádeže je najmä pre vaše
dobro. Do doby kým nie je nahlásená
strata alebo krádež OP, za všetko čo
sa s ním udeje a pomocou neho
spácha zodpovedáte vy.

V prípade, ak by niekto zneužil
váš OP, sa vám môže stať, že budete
celý život splácať dlhy, ktoré narobil
niekto iný a to v tom lepšom prípade. V
tom horšom si môžete aj odsedieť trest
za trestný čin, ktorý spáchal niekto
s vašim občianskym preukazom.

ZZnneeuužžii ttii ee
oobbččii aannsskkeehhoo
pprreeuukkaazzuu
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A zase raz téma z našich spoločných skúseností. . . Všimla som si, že veľmi
často sa stáva, keď spolu ideme vybavovať občiansky preukaz (OP), že
nemáte nahlásenú jeho stratu ani krádež. Niekoľkokrát som počula: „A však
načo?“ V tomto článku sa dozviete, ako všemožne môže byť váš stratený,
ukradnutý alebo „strážený“ občiansky preukaz zneužitý.

Ako sa dá občianky preukaz zneužiť:

Osobné údaje, ako rodné číslo, číslo OP, dátum narodenia postačia podvodníkom
pre:

- založenie obchodnej spoločnosti napísanej na vaše meno;

- daňové podvody, pracovno- právne veci (napr. zistíte, že ste
zamestnancom/kyňou firmy o ktorej ste nikdy nepočuli);

- poistné udalosti (napr. si podvodníci uplatňujú fiktívnu (ktorá sa nikdy
nestala) škodovú udalosť z autonehôd voči poisteniam);

- vďaka týmto údajom, môžu byť vybavené pôžičky a úvery.
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Navyše na novom občianskom
preukaze sa nachádza aj vzor vášho
podpisu, takže podvodníkom nič
nebráni sa podpisovať vašim podpisom
na rôzne dokumenty. V prípade, ak
svoj stratený OP nahlásite, okamžite sa
stáva neplatným – a tak prídete jeho
zneužitiu. Nevýhoda je,že aj keď ho
neskôr nájdete, nemôžete ho ďalej už
nikdy používať (pretože v čase straty
mohol byť zneužitý).

Občiansky preukaz by ste mali mať
vždy pri sebe, aby ste sa mohli
preukázať napr. pri výzve policajtom.
Viem, že niektorí z vás kvôli strachu, že
OP stratíte ho dávate postrážiť
rodinným príslušníkom alebo
kamarátom/kám. Zvážte si veľmi dobre
komu môžete veriť, hlavne pri ľuďoch,
ktorých nepoznáte príl iš dlho a dobre.

Ak chcete zabrániť v budúcnosti
zneužitiu vašich dokladov mám pre
vás zopár rád:

1, Strážte si doklady:
napr. všitím vnútorného vrecka do
oblečenia, v ktorom si ich môžete uložiť
a predídete tak ich krádeži;
nenechávajte si doklady ani v
odkladacej skrinke, vo vozidle a už
vôbec nie na sedadlách a zadnom
okne; noste peňaženku a doklady
oddelene; kabelky noste vždy na pleci
zavreté zipsom dopredu; nenoste
doklady v zadnom vrecku nohavíc;
nenechávajte si doklady vo vreckách
oblečenia, ktoré máte prevesené cez
stol ičku;
noste peňaženku a doklady oddelene;
kabelky noste vždy na pleci zavreté
zipsom dopredu;
nenoste doklady v zadnom vrecku
nohavíc;
nenechávajte si doklady vo vreckách
oblečenia, ktoré máte prevesené cez
stol ičku;
nenechávajte si ich ani v batohu, ktorý

máte na pleciach (sú ruksaky, ktoré
majú špeciálne vrecká, ku ktorým sa
zlodej nedostane, tie využívať môžete)

2, Nedávajte ich strážiť cudzímľuďom alebo ľuďom, ktorýchpoznáte krátko a nepoznáteveľmi dobre.
Zvážte si, komu zveríte takúto cennosť
do ruky.

3, Keď vám už dokladyukradnú, nahláste to okamžitena najbližšom obvodnomoddelení policajného zboru.
4, Ak sa vám to stane v cudzommeste na Slovensku, nájditeprvé obvodné oddelenie vdanom meste a nahláste stratualebo krádež tam, ak sa vám tostane v cudzine je potrebné ísťna ambasádu Slovenskejrepubliky v danej krajine.



Použité zdroje:

http: //pospisi l .blog.sme.sk/c/63299/Zneuzitie-obcianskeho-preukazu.html
http: //www.webpravnik.sk/?p=11 2
http: //www.minv.sk/?priestupky-na-useku-obcianskych-preukazoch
http: //pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2011 -08&article=9850
Použité obrázky:

http: //peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/21 240-stratu-dokladov-treba-nahlasit/
http: //www.cas.sk/clanok/1 25220/na-falosne-doklady-chcel-odviezt-medeny-drot-za-86-000-
eur.html
http: //www.adk.sk/katalog-sk/prod-1 887/

Dominika

Držím palce nech sa vám podarí vaše doklady ustrážiť čo najdlhšie a
keby sa vám predsa len stalo, že sa vám stratia alebo vám ich ukradnú,
tak to – ako už viete, treba ohlásiť polícií. A potom s vybavením nových
dokladov viem pomôcť ja - zavolajte mi na 0904 655 146.
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5, Na obvodnom oddelení PZ svami spíšu zápisnicu a dajúvám o tom potvrdenie(stratenku, ktorá má dočasnúplatnosť); čo najskôr požiadajte na
oddelení dokladov o vyhotovenie
nového dokladu, kde predložíte
potvrdenie o strate, príp. krádeži OP.

6, Stratu kartičky poistenca jetakisto dobré nahlásiť aj napolícii no predovšetkým, by steto mali oznámiť vo svojejzdravotnej poisťovni a čímskorej žiadať o vydanie novejkartičky poistenca.

Stratu môžete nahlásiť len osobne v
akejkoľvek pobočke poisťovne na
Slovensku. Na nahlásenie straty
potrebujete minimálne potvrdenie o
strate občianskeho preukazu. V
poisťovni vám bude vydaný náhradný
doklad, až kým vám nevystavia novú
kartičku poistenca. Lehota na
vystavenie nového dokladu je 30 dní.

7, Urobte si fotokópiu dokladova uložte ich oddelene odostatných dokladov. S
preukázaním fotokópii dokladov síce
nevybavíte skoro nič, ale budete mať
aspoň číslo strateného OP.
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SSTTRRII EEKKAAČČKKYY NNAAVVYYŠŠEE
BBEEZZ OOBBMMEEDDZZEENN IIAA

Nasledujúci rozhovor s našou "tereňáčkou" a zároveň koordinátorkou
Luciou bol uverejnený na stránkach českého časopisu Dekontaminace.
Aby ste mali prehľad, prinášame vám ho aj v INTOXI.

Terénní program pro uživatele
drog OZ Odyseus z Bratislavy
vyzkoušel distribuci injekčních setů bez
omezení počtem přinesených kusů.
Zeptal i jsme se Bc. Lucia Šalátové,
DiS. Art, koordinátorky programu
Chráň sa sám, jaké jsou zkušenosti s
tímto programem.

OZ Odyseus začalo vydávat injekční
sety bez omezení. Jak to funguje?
Znamená to, že i když nemám
špinavé jehly, dostanu jich třeba
deset?

Neobmedzený výdaj trval 4
mesiace, od 1 . septembra do 31 .
decembra 201 2. Keď prišiel kl ient
alebo klientka na výmenu, mohol/la
povedať akýkoľvek počet ihiel , ktorý
mu/jej bol potom vydaný. Počet kusov,
ktoré kl ienti chceli , sa líši l i . Na začiatku
neobmedzeného výdaja bol
najbežnejší počet 1 00 kusov, čiže
jedna krabica. Neskôr to bolo okolo 50

kusov. Ostatný materiál , ako injekčná
voda, stericupy, alkoholové tampóny či
askorbín, bol však vydávaný na počet
prinesených ihiel . Čiže ak klient/ka
priniesol/la 3 ihly, mohol/la požiadať o
1 00 ihiel , ale ostatný materiál dostal
podľa bežného výdajového kľúča danej
lokality.

Co Vás k tomu vedlo?

Programy výmeny ihiel
nepokrývajú reálnu spotrebu materiálu
na bezpečnejšie inj ikovanie, čo
spôsobuje, že ľudia používajú jednu
ihlu viackrát. V ideálnejšom prípade
použijú viackrát svoju, v horšom po
niekom inom. Vzniká vysoké riziko
nakazenia sa krvou prenosných chorôb
(HCV, HIV. . . ) a dochádza k
poškodzovaniu žíl , keďže ihla sa už po
jednom vpichu otupuje.
Voľným výdajom sme zabezpečil i , aby
mali užívatel ia/ľky na každé pichnutie
novú ihlu, zníži l i riziko nakazenia sa
krvou prenosných chorôb. Taktiež sme
chceli zistiť optimálny počet ihiel , s
ktorým by klient odišiel a vystačil by mu
do ďalšej výmeny. Myslím, že sa nám
to podari lo. Počas 4 mesiacov sme
vydali pribl ižne o 58 600 kusov viac a v
priemere spadalo na jedného klienta
1 45 ihiel .
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Jak vnímáte argumenty odpůrců
takového výdeje jehel, např. že to
není
výchovné pro klienty, nebo že se
bude více stříkaček válet po zemi?

Za celý čas neobmedzeného
výdaja sme sa na výmenách nestretl i s
tým, že by sa niekto na neobmedzený
výdaj sťažoval. Počas neobmedzeného
výdaja sme v teréne posilni l i
konzultácie o zbere ihiel a tiež o ich
správnej l ikvidácii . Návratnosť ihiel
klesla len o necelých 23% percent, no
už v týchto mesiacoch sa nám ihly
postupne vracajú, keďže je materiál
vydávaný podľa bežného výdajového
kľúča, ktorý pokrýva len malú časť
reálnej spotreby injekčných striekačiek
a iného zdravotníckeho materiálu.

Objevili se díky opatření noví
klienti? Nebo stalo se, že byste
„přetáhli" klienty dalšímu
bratislavskému programu? Nebo
nebyli klienti kolegů naštvaní na ně,
protože vy jste „hodnější"?

Nezaznamenali sme veľký nárast
nových klientov, ktorí by prišl i preto,
lebo rozdávame neobmedzene ihly.

Noví kl ienti prichádzajú v priebehu
celého roka stále. Na celom Slovensku
je iba 5 programov výmeny injekčných
striekačiek, ktoré pracujú s užívateľmi
drog, z toho 2 pôsobia v Bratislave.
Určite máme aj spoločných klientov,
pretože materiál programov zvyčajne
ani dokopy nepokryje reálnu potrebu
Bratislavy. Skôr ako hnev ľudia cíti l i
radosť, že majú možnosť sa chrániť
podľa svojich potrieb.

Jaké jsou zkušenosti? Máte pocit, že
to klienti zneužívají?

Spätná väzba od klientov a
klientiek bola pozitívna. Na výmeny
chodia užívatel ia/ľky, ktorí inj ikujú aj 6 a
viackrát za deň. Tým, že dostal i toľko,
koľko potrebujú sme ich reálnu
spotrebu pokryl i . Kl ienti častokrát bral i
400 ihiel , pretože u nich v byte inj ikuje
viacero ľudí a stane sa im, že nemajú
vždy čistú. Veľa IUD nechce na
výmeny chodiť, pretože nechcú byť
„usvedčený" z toho, že si pichajú
drogy.
Najmä zo strany okoloidúcich a ľudí,
ktorí drogy neužívajú. Takto sa k nim
ihly mohli dostať, pretože medzi IUD
nebola ihla „nedostatkový tovar."
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Zdroj:
http: //www.edekontaminace.cz/
http: //www.24hod.sk/sala-zivi l-sa-predajom-drog-hrozi-mu-az-1 5-rokov-vazenia-cl1 52020.html
Zdroje obrázkov:
http: //www.24hod.sk/sala-zivi l-sa-predajom-drog-hrozi-mu-az-1 5-rokov-vazenia-cl1 52020.html
http: //www.stockphotos.sk/image.php?img_id=1 241 5225&img_type=1
http: //www.pinklotus.org/tekenen/mandala%20hans%20zwart%20wit%2003-03-2009. jpg

Vieme, že sa s materiálom na
inj ikovanie obchoduje. Dialo sa to pred
neobmedzeným výdajom, dialo sa to
počas neho a deje sa to aj teraz.
Robíme si prieskum o cenách ihiel .
Napr. v Pentagone sa v lete pred
neobmedzeným výdajom cena ihly
pohybovala od 2 do 5 € za kus. Počas
neobmedzeného výdaja do bolo 0,50 €
až zadarmo. Je to veľký skok, však? :-
D

Nyní jste tedy volnou distribuci
ukončili , z jakého důvodu?

Dôvod ukončenia
neobmedzeného výdaju bol ten, že bol
naplánovaný na 4 mesiace počas roku
201 2. Z finančných dôvodov by sme si
nemohli dovoliť pokračovať v ňom
naďalej.

A jak se Vám daří celkově? Co trapí
či naopak dělá radost?

Darí sa nám dobre. Prichádza jar,
ktorá so sebou prináša pozitívnu
náladu, nielen nám, ale aj kl ientom. Na
výmenných službách stretávame po
zime viac klientov, čo nás veľmi teší.
Odyseus prešiel veľkými personálnymi
zmenami. Z pozície odišla zakladateľka
a riaditeľka Odysea, Katarína Jirešová,
ktorú vystriedala Iveta Chovancová a s
ňou mladý tím plný energie.

Díky za rozhovor

Aleš Herzog
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NNoovvii nn kkaa zz
ČČeesskkee jj
rreeppuubb ll ii kkyy

Od apríla platí v Českej republike
novela zákona o predaji marihuany na
liečebné účely.

Český senát schváli l novelizáciu
zákona, podľa ktorej bude marihuana
legálne slúžiť k zmierneniu priebehu
vybraných chorôb (rakoviny, cukrovky,
kožných chorôb, astmy, alergií,
Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej
choroby a iných ochorení).

Budú si ju môcť kúpiť v
niekoľkých podobách- sušenú, vo forme
tabletky či krému. Samotný predaj bude
podliehať prísnym pravidlám.

Česká republika dúfa, že takto
dostane predaj marihuany na liečebné
účely pod kontrolu a zároveň k nej budú
mať pacienti/tky ľahší prístup. Kľúčom k
tomu má byť tzv. elektronický predpis,
podľa ktorého sa bude dať zistiť, ktorý
lekár marihuanu predpísal a komu ju
predpísal.

Marihuana sa bude najbl ižší rok

dovážať z Holandska. Po roku ju budú
môcť začať pestovať aj české firmy,
ktoré prejdú výberovým konaním a
štátny ústav pre kontrolu l iečiv im udelí
l icenciu. Vypestovanú rastl inu bude od
nich vykupovať a potom predávať štát.

Marihuana však nebude ani z
časti preplácaná zo zdravotného
poistenia, a tak budú pacienti platiť
mesačne veľké peniaze. Cena nebude
regulovaná štátom, ale budú ju
stanovovať lekárne, ktoré si ju nechali
doviesť zo zahraničia.

Užívanie l ieku vyrobeného z
marihuany môže pomôcť pacientom s
vážnymi onkologickými či
neurologickými ochoreniami, ľuďom so
silnými bolesťami, kŕčmi či ekzémami.

Zdroje:

http://www.konoptikum.cz/articles/2013/03/elektronicky_predpis_K34_s4.php

http://zpravy. ihned.cz/cesko-zdravotnictvi/c1-58924800-poslanci-schvalili-vyuziti-marihuany-k-

lecebnym-ucelum

http://www.hlavnespravy.sk/cr-senatori-odsuhlasili-legalizaciu-konopi-na-liecebne-ucely/67880/

http://www.systemonline.cz/clanky/elektronicke-lekarske-predpisy.htm

http://www.policie.cz/clanek/drogy-a-zakon.aspx

Zdroj obrázka: http://www.sobretodosalud.com/enfermedades-tratamiento-marihuana/

Tramalia



SSEEXX BBLLUUDDII SSKKOO
Prejdi sa bludiskom a zisti, či sa pri vaginálnom sexe skutočne chrániš. Keď
bludisko prejdeš, môžeš ho skúsiť ešte raz pokiaľ pracuješ v sex-biznise. Ale
na začiatok si polož otázku: „Mávaš vaginálny sex so zákazníkom alebo
zákazníčkou?“. A ideš. . .
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ZAČIATOK BLUDISKA

Máváš s partnerom/rkou
vaginálny sex?

Používaš pri vaginálnom
sexe kondóm?

Používaš kondóm pri
sexe každýkrát?

Používaš kondóm pri sexe
od začiatku (prvého
vniknutia penisu do

vagíny?) až do konca?

Používaš lubrikaný gél?

CIEĽ:Gratulujem! Čo sa týka vaginálneho sexu, naozaj si vzorný príklad,
ktorý sa chráni. Nevýhaj nám svoje zručnosti predviesť - okrem toho, že
kondóm používaš, vieš ho navliexť správne? Od teraz sa nám môžeš
svojimi zručnosťami pochváliť hlavne v stredu na Slovneftskej, kde
robíme wokrshopy o bezpečnejšom sexe. Vyhrať môžeš kondómy ;).

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE

ÁNO

NIEÁNO
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Nuž - niekedy sa hovorí,
že sexuálna abstinencia je
jedna z možností ako sa

chrániť aj pred
tehotenstvom aj pred
pohlavne prenosnými
ochoreniami. Ak však
praktikuješ aj iný sex,

prejdi na ďalšie schémy a
otestuj sa, či sa chrániš

naozaj : )

Pokiaľ kondóm pri vaginálnom
sexe: - nepoužívaš vôbec, -
nepoužívaš každý krát, -
nepoužívaš od začiatku do

konca, tak sa vystavuješ riziku
neželaného tehotenstva a

pohlavne prenosných ochorení.
Památaj na to, že aj pokiaľ sa
muž do partnerky neurobí,
počas sexu môžu z penisu

vychádzať takzvané kvapôčky
lásky (predejakulačná
tekutina), ktoré môžu

obsahovať spermie. Tieto
kvapôčky väčšinou necítiť, tým

pádom nie je možné ich
odkontrolovať a partnerka

môže otehotnieť.

Navyše, aj keď sa to
dobre nepočúva, aj
od milujúceho

parnera a milujúcej
partnerky môže
chytiť pohlavnú

chorobu (alebo on/a
od teba). Hlavne
pokiaľ ste spolu
neboli na testoch,

neviete, či ste zdraví,
lebo také veci sa od
oka zistiť nedajú.

Nenechaj sa oklamať
výmyslami, že chorí
sú iba záletníci a

ľudia pracujúci v sex-
biznise! Pokiaľ sa
ľudia pri každom
styku chránia, v
podstate na počte

sexuálnych
partnerov/riek až tak

nezáleží.

Používanie kondómu pri vaginálnom sexe je nesmierne dôležité ako
ochrana pred neželaným tehotenstvom a ochrana pred pohlavne
prenosnými chorobami. Použitím lubrikačného gélu na sex však

znižuješ riziko, že kondóm praskne a sex je zároveň príjemnejší. Pozor
- používaj naozaj iba gély určené na sex - hocjaké iné maste krémy

kondómy poškodzujú!

A mimochodom – ak si aj dosiahl/a CIEĽ a pri vaginálnom sexe sa
skutočne chrániš, nezabúdaj, že existujú aj iné sexuálne aktivity, pri
ktorých sa treba chrániť (napríklad orálny sex – fajka, lízanie alebo
análny sex – do zadku). Bludisko pripravila Mirka.
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MMeeddvveeddiiaa ssiillaavv cceessnnaakkuusskkrryyttáá
Po dlhej zime a zasneženom marci, prišla
konečne jar. Príroda sa prebúdza, stromy a
rastliny kvitnú a dávajú nám šancu, využiť
ich liečivé sily v náš prospech. Je užitočné
poznať ich účinky, ktoré sú niekedy silnejšie
a zdravšie ako u lekára predpísané lieky.
Ale predovšetkým, liečivé bylinky si môžeš
nazbierať v prírode zadarmo.

Jednou z mojich obľúbených a
veľmi zdravých jarných bylín je
medvedí cesnak. Je to rastl ina, ktorá sa
hodí ako príloha k jedlám- chutí
podobne ako klasický kuchynský
cesnak. Okrem toho má však aj
výborné liečivé účinky pre telo.
Odporúčam ho preventívne jesť stále
keď rastie (od apríla do júna), pretože
čistí telo, výrazne posilňuje imunitu, a
môže ti pomôcť predísť viróze, chrípke,
či nachladnutiu.

Okrem toho ti však môže pomôcť ak
máš:

- Kožné problémy, napríklad
exémy , vyrážky, vredy, či staršie
rany. V takomto prípade si šťavu
rastl iny, alebo podrvené, pomačkané
listy prikladaj na poranené miesto.
Medvedícesnak je prírodná
dezinfekcia, pôsobíproti zápalom a

má antibiotické účinky.

- Hepatitídu C („céčko“), ktorá
napáda a poškodzuje pečeň. Medvedí
cesnak pomáha regenerovať pečeň a
udržovať ju v lepšom stave.

- Tráviace problémy- zmierňuje
bolesť žalúdka a pomáha pri trávení,
proti hnačke, proti kŕčom v črevách,
povzbudzuje chuť do jedla.

- Kornatenie žíl , ktoré spôsobuje
injekčné užívanie drog. Znamená to, že
steny žily sa zúžia v mieste vpichu ihly
a zhoršuje sa tým prietok krvi. Vzniká
tak riziko krvnej zrazeniny, ktorá sa
môže dostať do srdca a spôsobiť
srdcový infarkt či inak vážne ohroziť
život. Jedenie medvedieho cesnaku
obsahuje množstvo vitamínov ( vitamín
C, B, a iné), ktoré pomáhajú udržovať
tvoje ži ly v dobrom stave.
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Ako ho rozoznáš ?

Takto vyzerá. Zelené podlhovasté l isty
rastú v trse, viac l istov spolu. Jeho kvet
je na vysokej stonke. Kvet je bielej
farby a vyzerá ako ihl ičky alebo
prskavka. Aj svojou vôňou výrazne
pripomína cesnak.

Kde ho nájdeš?

Rastie predovšetkým v tienistých
vlhkých lesoch, moje overené miesto je
napríklad v lese za Slovnaftom.

Aké jedlá sa z neho dajú urobiť ?

Jedávajú sa z neho iba l isty a cibuľky
(koreň v zemi). Mne veľmi chutí len tak
chlieb s maslom a navrch zopár lístkov
cesnaku.
Dobrý je aj nakrájaný pridať do šalátu,
podusiť so špenátom, do cestovín . . . no
aj akokoľvek inak, podľa chuti.
Ja by som ho pridával do každého
jedla, dodá mu príjemnú cesnakovú
chuť.

Táto rastl inka bohužiaľ stráca svoje
l iečivé schopnosti keď sa usuší. Aby sa
jej l iečivé schopnosti nestrati l i , je
naj lepšie jesť ho čerstvý, práve
natrhaný. Zopár dní vydrží čerstvý aj v
chladničke.



Dúfam, že sa Ti článok páčil a dozvedel si sa niečo nové. Ak by si chcel
vedieť o liečivých bylinkách viac, neváhaj sa opýtať na službe.

PS: dobrú chuť :)

KUBO

Zdroj:

http://health-from-nature.net/Ramsons.html

http://www.burko.sk/rodinka/cesnak%20medvedi.pdf

http://www.zdraviezbozejlekarne.sk/cesnakmedvedi.html

http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=230

Zdroj obrázkov:

http://www.liecbabylinkami.euweb.cz/cesnak.htm

http://primar.sme.sk/c/6300599/zdrava-zivotosprava-podporuje-aj-ocistu-tela.html

http://restauracie.etrend.sk/restauracie-vino/jar-je-stvorena-pre-cerstve-bylinky.html

INTOXI 5/201 3

POZOR: medvedí cesnak znižuje krvný
tlak, takže ak máš problém s nízkym
tlakom, alebo si uži l heroín, tabletky,
alkohol (či iné utlmujúce látky) radšej
cesnak v tej chvíl i nejedz.

POZOR : Medvedí cesnak sa podobá
na konvalinku, ktorá je jedovatá ! !

Príznaky priotrávenia konvalinkou
sú zvracanie, hnačky, častejšie
močenie, kŕče, omámenie, slabosť.

Takto vyzerá konvalinka:

Listy konvalinky majú vyššiu stopku,
rastú vyššie nad zemou, nie priamo zo
zeme. Na rozdiel od cesnaku, ktorý
rastie v trse, konvalinka má iba 2-3
l isty. Spoľahl ivý spôsob ako ju rozlíšiť
od cesnaku je pomačkať v ruke listy a
ovoňať ich. Konvalinka totiž vôbec
nevonia ako cesnak.
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AAnnkkeettaa nnaa mmáájj
VVOODDAA vvoodd ii ččkkaa kkaažžddooddeennnnáá

Rozhodla som sa, že ti budem v každom čísle Intoxi prinášať anketu, do
ktorej sa môžeš zapojiť aj ty v teréne na našich službách.
Tento mesiac som si vybrala otázku smerovanú na používanie vody na prípravu
tovaru, ktorý užívaš.

Tak tu sú moje otázky a tvoje odpovede:

1. Akú vodu používaš pri zarábaní/príprave tovaru?

2. Čo si myslíš, je sterilná voda lepšia? Prečo?

- Ja používam iba vašu vodu. Lebo je úplne čistá, nemá chlór ani baktérie.
 Iba vašu. Prečo? Lebo samozrejme nieje chlórová, netreba ju prevárať.
 Keď mám tak vašu, keď nie aj inú z vodovodu. Lebo vaša je úplne čistá.
 Sterilnú. Je čistejšia, chlórová nie je.
 Iba vašu. Je sterilná a zavretá.
 Obyčajnú, ak nemám vašu. Prevarím ju a mám. Prečo je lepšia? Neviem.

Ďalší mesiac ťa čaká nová anketa a budem
rada ak sa opäť zapojíš a ja budem môcť
aj tvoj príspevok uverejniť v ďalšom čisle.

Teším sa na Tvoje odpovede

Zuzana
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Matka Tereza (vlastným
menom Agnes Gonxhe Bojaxhiu)
bola rádová sestra albánskeho
pôvodu, zakladateľka rehoľného
rádu Misionárky lásky a nositeľka
Nobelovej ceny za mier.

Narodila sa 26. augusta 1 91 0 v
Skopje, v Macedónsku. Jej matka
pochádzala z Kosova, otec bol
majiteľom drogérie a zomrel, keď
bola Agnes malé dievčatko. Mala
dvoch súrodencov - brata a sestru. V
náboženskej výchove zohral i
významnú úlohu nielen rodičia,
štátne gymnázium, či Mariánska
kongregácia, ale aj juhoslovanskí
jezuiti , ktorí jej čítal i l isty misionárov
z Indie už ako dvanásťročnej. Ako
osemnásťročná premýšľala o svojej
budúcnosti. Zvláštnym spôsobom sa
znova stretla s l istami, v ktorých boli
kázne jezuitských misionárov z
Indie. Túžila po misiách, ale
nechcela byť rehoľníčkou. Keď
premýšľala, ako by sa dostala do
Indie, jediné východisko bolo vstúpiť
do rehole. Jezuiti jej sprostredkovali
kontakt s loretskými sestrami v Írsku,
ktoré mali v Bengálsku misi jné
stanice.

V novembri 1 928 odišla do
kláštora v Dubline, odtiaľ do Indie,
kde začala svoj noviciát spolu s
juhoslovanskou spolusestrou Máriou
Magdalénou. Tam Agnes dostala
rehoľný habit a dala si meno Tereza
z úcty ku sv. Terézii od Dieťaťa
Ježiša. Po zložení sľubov sa stala
učiteľkou zemepisu a dejepisu na
strednej škole v Kalkate. Zároveň
študovala, aby dosiahla magisterský

titul a stala sa riaditeľkou školy. V
máji 1 931 zloži la prvé sľuby a o šesť
rokov mala večné sľuby.

Keď Matka Tereza oslavovala
36 rokov, v Kalkate sa politická
situácia zostri la a po menších
vzburách medzi hinduistami a
moslimami vypukla v auguste 1 946
posledná a najkrvavejšia z nich. Po
krviprel ievaní a mučení
najchudobnejších Matka Tereza
začala uvažovať o svojom živote a
jej pravej cesty. Rozhodla sa odísť
na duchovné cvičenia, aby v pokoji
popremýšľala a aby si ujasnila svoje
povolanie. Pri odchode sa na stanici
v Kalkate ocitla medzi chudobnými,
kde bola svedkom toho, ako jeden z
nich zúfalo kričal, že je smädný a
hladný. Na tieto slové nemohla
zabudnúť – rezonovali jej v ušiach
počas duchovných cvičení. Keď sa
vráti la do Kalkaty, bola rozhodnutá o
tom, že zmení svoj život.

V januári 1 948 požiadala svoju
predstavenú o dovolenie žiť mimo
kláštora a pracovať v kalkatských
chudobných štvrtiach, o mesiac
neskôr si vyžiadala povolenie z
Ríma. V auguste odišla z rehole
Loretániek a obliekla si biele sárí s
belasým okrajom a krížom na
ramene. Odišla na tri mesiace do
Patny k lekárskym misionárkam na
ošetrovateľský kurz. V decembri sa
vráti la do Kalkaty a bývala u malých
chudobných sestier a ešte v tom
istom mesiaci otvori la prvú školu v
chudobnej štvrti Moti Jheel.

MMaattkkaa TTeerreezzaa
rreehhooľľnnííččkkaa ssoo ššľľaacchheettnnýýmm ssrrddccoomm



V októbri 1 950 bola schválená nová
Kongregácia misionárok lásky
(ľudovo: sestry Matky Terezy) so
sídlom v Kalkate. K pôvodným
rehoľným sľubom chudoby, čistoty a
poslušnosti si pridala ešte štvrtý
sľub: poskytovať horl ivú a
dobrovoľnú službu tým
najúbohejším. Založi la niekoľko
dôležitých projektov: Dom
umierajúcich, Dom detí a Dedinku
malomocných.

Na jeseň v roku 1 984 Matka
Tereza prvýkrát navštívi la ešte
komunistické Československo.
Celkovo tu bola tri krát a jej rehoľné
sestry založi l i v Bratislave útulok pre
chorých a ľudí bez domova.
V roku 1 992 Misionárky lásky

dosiahl i počet cca 3500 sestier po
celom svete (v 445 domoch v 95
krajinách). V roku 1 997 sa zo
zdravotných dôvodov (srdcové
ťažkosti) vzdala misie a na jej miesto
nastúpila sestra Nirmala.

Zomrela 5. septembra 1 997 vo
veku 87 rokov. Jej telo ležalo v
chráme sv. Tomáša celý týždeň pod
sklom, zahalené indickou vlajkou.
Indická vláda Matku Terezu pocti la
štátnym pohrebom rovnako ako aj
Mahatma Gándhího. O jej dobrom
srdci svedčia aj tieto výroky:
„Telesné choroby vieme liečiť l iekmi,
ale jediným liekom na samotu,
zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa
ľudí na svete zomiera od túžby po
troške lásky.“
„Najprv som si myslela, že je
potrebné ľudí obracať na vieru. Dnes
viem, že mojou úlohou je milovať.
Láska obráti , koho chce. . . “
„Nedopustite, aby niekto, kto k vám
príde, odchádzal bez toho, žeby
nebol lepší a šťastnejší. Buďte živým
prejavom Božej dobroty: Láskavosť
vo vašej tvári; nežnosť vo vašich
očiach; láska vo vašom úsmeve;
vľúdnosť vo vašom pozdrave.“

Saša
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Matka_Tereza

http://www.bibliaaty.sk/vyroky_slavnych-Tereza-Matka.html

http://caritas.sk/index.php?Doc=130
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OOSSEEMMSSMMEERROOVVKKAA

Tajnička:
Je to veľmi odolný vírus, ktorý sa prenáša zdieľaním striekačiek,
škrtidla, fi l tra či vody. Názov tohto vírusového ochorenia nájdeš v
tajničke (8 písmen).



Tajničku pripravila Mirka
Zdroje obrázkov:

ClipArt Open Office 2007

http://dukapolska.com/kitchenbasic-sitko.html

http://www.zonaecoloring.com/education/parts-of-the-body/slides/nose_en.html
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OZNAM!

Keďže chceme, aby bol časopis o VÁS a pre VÁS, tak by sme boli radi,
kedy ste do neho prispievali aj vy svojimi článkami, príbehmi,

obrázkami, kresbami a čímkoľvek vás napadne.
A aby to nebolo len tak, každý z vás, ktorý nám na služby prinesie

nejaký príspevok do časopisu,

DOSTANE OD NÁS MALÝ DARČEK!

Tešíme sa na vaše príspevky! ! !



TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS
NÁJDEŠ V BRATISLAVE:

Každý pondelok:
11 :00 – 1 3:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každú stredu:
11 :00 – 1 3: 00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každý štvrtok:
1 3:00 – 1 5:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.- Vrakuňa)

Každú nedeľu:
20:30 -21 :30 Panónska, oproti AAA auto (na parkovisku kde bola kedysi

pumpa)
22:00 – 23:30 na Trnavskom mýte pri Tržnici

(pri zastávke trolejbusov)

Sociálna asistencia
pokiaľ budete potrebovať poradiť alebo pomôcť sdokladmi, kontakt na právnika, psychologičku,informácie o rôznych dávkach a príspevkoch od štátu,alebo sa chcete porozprávať  kontaktujte našukolegyňu Dominiku

telefónne číslo 0904 655 146
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