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Výmenu | použitých  injekčných © striekačiek 
(inzulíniek, IS) za sterilné (čisté) na princípe kus za kus. 
Ak nedonesiete žiadnu IS, tak dostanete aspoň jednu 

čistúů. Momentálne máme obmedzenie na 30 ks 

BRAUNniek na človeka za službu. Neobmedzená 

Je však výmena IS - KDčiek. K IS dostanete aj alkáče 

(mokré tampóny), suché tampóny, askorbín (kyselku), 

škrtidlo (raz ročne), filtre, vodičky, prezervatívy 
(gumy), rukavice. Lubrikačný gél, vreckovky a vlhčené 

vreckovky dostane každá žena v Seredi, v Trnave. 

Zásoby tohto matrošu sa nám podarilo obnoviť. 

Máte sa na čo tešiť. 

  

    
Informačné letáky 

Ak máte záujem o nejaké čítanie, z ktorého sa niečo dozviete, tak neváhajte 

a pýtajte si letáky od pracovníkov. Pripravených máme asi 20 druhov letákov 

o róznych témach - žitačky, právomoci polície, kontakty na liečbu, 

tehotenstvo a užívanie drog pod. Ak nebudeme mať potrebný leták vyrobený, 

tak vám radi informácie zistíme a prinesieme na najbližšiu službu alebo sa 

dohodneme inak.



  

Móžete sa u nás nechať ošetriť. Ak máte Móžete sa tiež důjsť len tak 

zatvrdnuté, opuchnuté miesto vpichu. porozprávať, prísť si po radu v róznych 
Rezné rany, kliešte, narazené časti tela, veciacha spýtať sa na veci, v ktorých 

alebo aj napr. rany z vytláčania po riadnej nemáte jasno alebo len tak prísť na čaj. 

namotávke. Móžete sa dať aj otestovať 
na prítomnosť vírusu HIV, CHLAMÝDIE, 

SYFILIS a k dispozícií máme aj 
TEHOTENSKÉ TESTY. 

Ak nemáte radi chodenie po úradoch, súdoch, nemocniciach a máte obavu z toho, ako sa tam 

k vám budú správať, měžete sa s nami dohodnúť na asistencii. Radi pojdeme s vami.



«3m, PREČO FOTÍME AKO BLÁZNI? 
BR Celý provram výmeny - všetko, čo vám vieme ponúknuť ako základ 

(výmena) a aj niečo navyše (kvízy, letáky, reflexné pásky a i.) kompletne 
stojí na PENIAZOCH, ktoré dostaneme za PROJEKTY, ktoré píšeme. 

A k písaniu projektov patrí aj ich vyúčtovanie a musíme dokázať, že sme peniaze minuli na 

služby, ktoré sme mali. A najlepší dókaz sú FOTKY, FOTKY, FOTKY. 

Preto vás prosíme o vašu ústretovosť a pomoc. NECHAJTE SA ODFOTIŤ. Na fotkách móžete byť 

fotení zozadu, aby vám nebolo vidno tvár a bola zachovaná vaša ANONYMITA (móžete si aj 

jednotlivé fotky pozrieť a vybrať tie, ktoré móžeme použit). Kam? Do správ pre tých, ktorí nam 
dali peniaze, STORMÍka, článkov a pod. 

ĎAKUJEME. 

DADA   



  

Zdravie. 

Čo znamená zdravie a prečo si ho treba vážiť? 

o Ako sa správať tak aby sme si zdravie ochránili? © (© 

Toto je len pár otázok, na ktoré sme spoločne hřadali odpovede. Odpovede, ktoré nájdete na 
ďalších stranách STORMÍKa. 7. aprila si svet pripomína Svetový deň zdravia a zároveň 7. aprila 1948 

vznikla WHO - World Health Organization alebo po našom - Svetová zdravotnícka organizácia, 

ktorá každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa 
každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalů pozornosť. 

2015 - Bezpečné potraviny do farmy až po tanier 

2014 - Choroby prenášané vektormi (malý hmyz) 

2013 - Vysoký krvný tlak 

2012 - Starnutie a zdravie 

2011 - Antibiotická rezistancia (odolnost) 

Toto sů témy, ktoré trápili svet v minulých rokoch. No poďme sa viacej pozrieť na náš malý svet 

v mestách Nitra, Sereď a Trnava. Najčastejšie vás trápia abscesy, rozpichané a zatvrdnuté miesta 

na róznych častiach tela, žiadne žily, riziko pohlavných chorób, pomliaždeniny, tržné rany, rýchle 

chudnutie, pokožka - namotávky, kríza, zvracanie, psychická vyčerpanosť, bolesť zubov, v zime 

prechladnutia a v lete spáleniny. Toto je len krátky zoznam róznych zdravotných problémov, na 

ktoré hfadáte u nás odpovede. Skůste sa zamyslieť aj vy, čo trápilo konkrétne VÁS. Myslím, že by 

každý prispel svojim príkladom. Práve preto vám chcem pripomenúť, že sme tu pre vás. Spoločne 

sa móžeme posnažiť zlepšiť aj vašu zdravotnú situáciu. Spoločne móžeme hladať 

iné cesty ako minimalizovať zdravotné problémy, 

ktoré súvisia s vašim životným štýlom. 

Prajem vám zdraviu užitočné čítanie. 

  

u 

  



PRÁVO PRE VŠETKÝCH 
SLOVENSKÉ NÁRODNE STREDISKO PRE EUDSKÉ PRÁVA 

Vedeli ste, že na Slovensku existuje niečo také ako Slovenské národné stredisko pre 
ludské práva? 

Slovenské národné stredisko pre fudské práva je národná inštitúcia na ochranu a podporu 

fudských práv a v roku 2004 sa stala slovenským antidiskriminačným orgánom. To znamená, že 

posudzuje dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania podfa antidiskriminačného zákona. 

Čo poskytuje? 
* | zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, 

* zastupuje na súde na základe plnej moci v konaní vo veci porušenia zásady rovnakého 

zaobchádzania, 

*  pripravuje vzdelávacie aktivity a podiefa sa na informačných kampaniach s ciefom 

zvyšovania tolerancie spoločnosti, 2 šované 4 da diskrůminovámý 4 56. vám poruž 
* © poskytuje služby v oblasti fludských práv. Ak Klose je se obrátif ma bóko únštikáců 

vaše pri oa všebkých:. 
alá ma náš v rámci projít Préne PS je 

Podnety móžete posielať: 
* písomne (formulárom a podkladmi + 

zaslanými poštou, faxom, e-mailom), DISK ? ! INÁC I Á 

* osobne, teda prídete sa poradiť s vašim 

MÉ 
ronazáze: 

E“ 

konkrétnym problémom. 

   
Kde nájdete Slovenské národné stredisko? 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO 

PRE EUDSKÉ PRÁVA 

Laurinská 18, 811 0 1 Bratislava 
tel.: +421/2/208 501 14 

e-mail: info©snslp.sk 
Wwww.snslp.sk 

   
Projekt „Právo pre všetkých“ bol podporený sumou 
14299,20 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý 
Je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. 
Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti orig. 
názov: Open Society Foundation. Clefom projektu „Právo 
pre všetkých“ je podpora demokratických hodnót, vrátane 
fudských práv. 

PEŤA



BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA 
MODRINY A DŮKAZY 

Modriny a dókazy 

Domáce násilie často nie je viditelné pre okolie osoby, ktorá ho zažíva. Okom možno zachytit iba 

viditelné modriny na tele a tvári pri fyzickom násilí. Na tie sa však nájdu vysvetlenia 

o nešťastných pádoch a zraneniach. 

Osoby, ktoré zažívajů násilie nepriznajů pravdu zo strachu, že by im nikto neuveril (obzvlásť ak je 

násilná osoba v spoločnosti obfůbená a vnímaná ako idálny partner), z pocitu hanby, z pocitu 

zlyhania vo vzťahu, ktoré nechců priznať a tiež častokrát majú tieto osoby pocit, že partnera 

k útoku vyprovokovali. 

Za násilie je vždy zodpovedná osoba, ktorá ho pácha. 

Na dokázanie domáceho násilia (a trestných činov, ktoré s nim súvisia) sú vždy potrebné 

podklady (záznamy z polície, výpovede susedov, fotografie, lekárske správy). 

Ohlásenia na polícii a lekárske záznamy je potrebné zaobstarať vždy keď príde k incidentu. 

Aj keď sú zranenia menšie (škrabance, modriny), vždy je potrebné zájsť za lekárom a uviesť ako 

k poraneniam došlo. Lekárska správa je dóležitý dókaz nielen pri preukázaní spáchania 

trestného činu alebo priestupku, ale aj pri riešení majetkových vzťahov alebo 

zverovaní detí do rodičovskej starostlivosti sádom. 

Ak zažívaš násilie zo strany tvojho partnera (partnerky) alebo inej blízkej osoby, móže sa stať, 

že v tomto momente situáciu nevieš / nechceš / nemóžeš riešiť. Dókazy násilného správania 

a fyzických útokov je potrebné aj tak zbierať pre pripad, že by si situáciu chcel / chcela riešiť 

v budúcnosti. Ak sa pre riešenie rozhodneš a potrebuješ v tejto situácii podporu sme tu pre 

teba na výmene v teréne aj v ZÓNE. 

DADA 

Tento projekt bol v rámci 
Programu Domáce a 
rodovo podmienené násilie 
spolufinancovaný z 
projektového grantu z FM 
EHP/NFM, štátneho 
rozpočtu SR a Mesta Nitra.  
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Myslím, že viete alebo si myslíte, že viete vela o substitučnej liečbe, o suboxone a metadóne. Tak 

vám tu nebudem rozpisovať, čo to je, načo, prečo atď. Váčšina z vás má skúsenosti so 

suboxonom - liečivom, ktoré ak užívate poda návodu, tak má určité účinky, ktoré vám vyhovujů. 

Ak by ste mali záujem a vóťu vhupnůť do liečby, tak sme tu pre vás. A zároveň tu je aj 
Mupr. J. Vido, psychiater s ambulanciou v Trnave, ktorý okrem iného prijíma pacientov aj do 
substitučnej liečby. Spolupracujeme s ním, čo móže byť pre vás viac ako prínosné. To znamená, že 

ak sa rozhodnete pre substitúciu v Trnave, stačí sa s nami dohodnůť, my tam s vami skočíme 

(ak treba, zaplatíme cestu). Takto zvýšite pravdepodobnosť prijatia do liečby. 

    LE OK CO OToT T 

. Na každej výmene vonku v teréne v Seredi, Nitre, Trnave. 

. Na každej službe v kontaktnom centre ZÓNA v Seredi. 

. Na telefónnom čísle 0905 945 229. 

. Mailom krokvpred.stormegmail.com, zona.stormegmail.com. 

C 
Kartičku poistenca — ak ju nemáte, tak vám ju vydajů na telefonicků, písomnú (list, 
internet) alebo osobnú žiadosť do 30 dní. Pokial nemáte doručovaciu adresu, tak si ju 

móžete dať poslať na našu - Združenie STORM, kontaktné centrum ZÓNA, Garbiarska 18, 

Sereď 926 01. Táto adresa sa týka aj iných poštových zásielok - súdy, úrady, rodina a pod. 
. Zdravotná dokumentácia by tiež pomohla. 

. Hotovosť na výber min. jednej krabičky liekov cca 16,50 eur. 

  

Čo vám móžeme dať my? 
. Zaplatit CESTOVNÉ, pokial sa rozhodnete ísť s nami. Podporu a prítomnosť pri kontaktoch 

so psychiatrom, samozrejme na vaše vyžiadanie. 

PALO P 

 



PRÁVO 
ZMENA OBVOĎÁKA 

  

Dóvod v bode 1 sa ale nevzťahuje na to, ak svojim trvalým bydliskom ste k lekárovi 
pridelení. Teda bývate v jeho pridelenom zdravotnom obvode. 
Praktická rada: Zavedením zdravotných obvodov sa garantuje, že vás lekár musí 
ošetriť. 

Praktická rada: Zmeniť lekára móžete len po uplynutí 6 mesiacov po tom, čo ste 

podpísali zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká 

1. smrťou pacienta, 

2. | smrťou alebo zánikom lekára, 

3. po doručení písomného odstúpenia pacienta po uplynutí min. 6 mesiacov 

Pri zmene obvodného lekára z dóvodu odstůpenia od dohody o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti je lekár povinný odovzdať zdravotnů 
dokumentáciu alebo jej kópiu do siedmich dní od jej vyžiadania od 
nového lekára, ktorého ste si vybrali, a s ktorým ste uzatvorili novú 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

PALO P 
— 

 



  

V marcovom čísle si móžete prečítať odpovede od vás. Od vás, ktorí ste sa nebáli 

pouvažovať aj nad takou otázkou ako bola - Čo pre teba znamená zdravie? 

Viacerí ste boli zaskočení, čo za morbídnosť sa pýtame, no podla mňa je dóležité 

aby sme sa všetci zamysleli, čo pre nás zdravie predstavuje. Skúste sa zamyslieť aj 

vy, ktorí ste nechceli alebo ste nemali možnosť odpovedať do STORMÍka.... 

© Fero — „všetko a nič“ a ne eo = 

Anonym 1 — »zdravie pre mňa znamená všetko ale ničím si ho.“ 

Rudi — „znamená mi veťa toho a napriek tomu som ičím.. 

Anoi - . 

(O Mřondšýní 47 unecením si zdravie, čo ti Poviem.< 

Anonym — „Vidíš, že vela, ťažko povedať. Podceňujem to. Vždycky mi na tom 
záleží len keď nefetujem. Človek s ním niečo začne robiť až keď sa niečo stane.“ 

8



557. 
Maroško — Už nič, já už žádne nemám.“ $ 

  

Lali — „Keď som v pohode, nepremýšťam o tom. 

Potom keď prihára, ak sa každý nad tým zamýšla.“ 

Váš priatef S — » Fuh! To je to prvé! Od toho sa odvíýja 

všetko a hlavne pre niekoho ako ja, kto je na ulici.“ 

Pipando - „Keby som povedal, že 

veťa, vysmiali by ma, lebo fetujem. 

Zdravie pre mňa znamená dosť 

a chcel by som byť zdravý.“ 

Zuzka (pracovníčka) 

„Zdravie je to najděležitejšie, 
čo 

v živote máme A mali by sme sa 

o starať. Jeho hodnotu si váčšinou 
o neh 

(o nám 
uvedomíme až keď stané nieč 

alebo našim blízkym- Našim klientom 

odkazujem, aby na svoje zdravie mysleli 

a dodržiavali zásady 
bezpečného užívan

ia 

ečného pohlavného 
styku, aby sa 

pojeným.“ 

  
a bezp. 

vyhli všetkým rizikám s tým SI 

1



Ta 
TELO — 0D HORA AŽ DOLE 

  

Častokrát si myslíme, že sme OK., zdraví a cítime sa v pohode. Avšak netreba zabúdať na to, že 

niektoré ochorenia sa nemusia prejaviť hneď, ale móžu byť dlhodobo skryté pod povrchom 

a prepuknůť vtedy, keď to najmenej čakáme. 

Slo tož čomosone A 
. Oči - zrakové halucinácie, poruchy zraku, strata zraku 

a Ústa a zuby — zápach z úst, zubné kazy a vypadávanie zubov, rózne 

zápaly v ústnej dutine, abscesy 

a Nos - poškodenie nosnej sliznice, bolesť, strata čuchu 

. Žalůdok — žalůdočné vredy a zápaly 

> Ladviny/obličky — infekcie, fadvinové kamene 

2 Črevá - zápchy, hnačky, nepriechodnosť čriev, zápaly, rakovina 

= Pečeň - hepatitida typu A,B,C, stukovatenie pečenie (príznakmi 

sú bolesť v pravej časti pod rebrami, pocit plnosti, únava, niekedy až 

žitnutie kože), tvrdnutie pečene, cirhóza pečene, rakovina 

9 Pohlavné orgány - u žien: strata menštruačného cyklu, pohlavne 

prenosné choroby, neplodnosť, predčasný pórod - u mužov: 

pohlavne prenosné choroby, poruchy erekcie, neplodnosť 

. Žily a cievny systém - infekcie, zápaly, žilová trombóza (upchanie žil) 

= Přůca - infekcie a zápaly, opuch půc, přůcna embólia (upchanie přůcneho 

prietoku napr. krvnou zrazeninou) 

. Kosti - rednutie kostí (zvýšená krehkosť, fahko sa lámu) 

M Koža - potničky, akné, infekcie, abscesy a flegmómy 

. Svaly - bolesť, svalová slabosť a degenerácia 

. Srdce - zvýšený krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, infarkt, 

infekčná endokartitida (tzv. zápal srdca)



  

Je toho celkom dosť, čo vás móže postretnůť alebo už postrehlo, no ignorujete to. Je děležité 

dodržiavať zásady ako znížiť ohrozenie zdravia počas uživania - používať materiál, ktorý vám 

ponúkame a nepodceňovať signály, ktoré vám vaše telo dáva. Ak sa vám zdá, že niečo nie je 

v poriadku s vašim telom navštivte lekára alebo sa poraďte s nami na výmene alebo v Zóne. Radi 

vám pomóžeme a poradime. 

PEŤA 

priedušnica 

pažerák 

Žalůdok 

M 

(Rbličky 

mocovody 

Hiočový 
mechůr  



KULTURA 
DAKUJEME ŽE FAJČÍTE 
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DNO S ol R o S So E SOR S Elo KO V RE ROVN ooo ot oto AAC oa o Eso] 

verejnosťou a médiami krásy fajčenia. Vďaka svojej pohotovosti, cynickému vtipu 

ES OS Eo 0) OTN AC EI Ro Lo lo -Too <= <: Pe VRE Sta KA oo aiKolo oTol Roto] 

interpretovať v prospech zamestnávatela. S dvojicou svojich najlepších priatefov, 4 

pracujúcich pre firmu vyrábajúcu alkohol a pre zbrojnů spoločnosť, ! 
tvorí Nick trio, známe ako Obchodníci so smrťou. Nick by však chcel 

byť vzorom pre svojho 12-ročného syna Joneya. Prezentácia 

vlastnej práce pred synovou triedou je len prvým z množstva 

kúskov, testujúcich Nickovu pripravenosť. A čo keď sa mu niekto 

začne vyhrážať, že ho unesie a podrobí skazonosnej 

(OEC ENO -ká 1 

Li 
o) V 

   

   

            

  



ey o . —— 

Posledné dva mesiace ste si určite všimli...a keď nie, tak sme vás na ne upozornili. 

Na dotazníky, ktoré nám prinášajů študenti róznych vysokých škól. Sú to 

študenti humanitných odborov, ktorí si zvolili tému drog alebo sex-biznisu. Téma 

kto EKO AE EP ToKo Ko o alot So STAN o ECHA Ko OSE ao toKo E] 

potrebujů aj vaše odpovede, postoje, názory, subjektívne pohřady, akékofvek 
NESSN ETO KE A SBS oj Tee To oo To ha ao SA O K OTO AAA A oo A) 

skoro každý dotazník ste mohli získať niečo navyše, niečo čo pohladilo hlavne 

vaše chuťové poháriky, napr. čokoláda Milka alebo Horalky. Nejdem vás 

nahovárať na vypíňanie dotazníkov, nebojte sa. Skór naopak idem vás oceniť za 

váš pozitívny postoj k ich vyplňaniu. Velmi potešujúce bolo počuť slová alebo 

NA ABA OAO Ro novo ho záloje AL A AKO VA TA SOL VE OPS E SONIM 

nemám problém“ a pod.. Ešte raz ďakujem. 

  

8.3. slávime medzinárodný deň žien a práve preto sme sa 

rozhodli 9.5. zrealizovat MDŽaM — medzinárodný deň žien 

a mužov v kontaktnom centre ZÓNA. Rozmýšlali sme, čím by 

sme vás mohli obdarovať a nakoniec nás napadla úprava vlasov, "- 

P UEUN Kao SEN EMAN čp o V Eto E20 207 SNESEN To ao To ATO STARA TZN CSE roJE) Co jo) 072) 

dámy dali prednosť pánom. 

  

AKO) 

Jednou z noviniek, ktorů máme je, že naša kolegyňa a zároveň štatutárna zástupkyňa Andrea bola 

súčasťou reportáže Televízie Markíza. Reportáž s názvom „Strach z nákazy“ sa týkala sídliska Klokočina 

V meste Nitra a pohodených injekčných striekačiek v uliciach. Obyvatelia poukazujú na ich čoraž častejší 

výskyt a po rózne (aj) vulgárne označenia tých, čo takto vyhadzujů ihly nejdů ďaleko. Faktom je, že 

ARO O OL Zo AT RLAE SVO EI RLA SNO SS Co CDO NN 220 MLO Co oN Te ANO ST] 

stretávame s tým, že takéto konanie odsudzujete, preto budeme vďační za vašu pomoc. Prosím buďte 

[olozZo dat Sde Co IV TENÝA ol oz SRP SKA S AA Tod NOE R ALC o AAS ST ES ONDA ZA S AO OKVÍ ECA E A ROJ 

v rámci výmeny), pripadne ak poznáte užívatelov, ktorí k nám nechodia, povedzte imo nás, 

  

EZZ ROE O CEE Ň 

[Koa 0 LO AVE Cela a ET NENVEM 

DADA A 
7



UANUH 
Z KK 

  

Na moje otázky tento krát odpovedala Mgr. A. Šimorová, ktorá pracuje v Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva. V štátnej organizácií, ktorá sa predovšetkým stará o uspokojenie 

potrieb váčšiny obyvatelstva s hlavným zameraním na prevenciu. Čo znamená aby sa 

predchádzalo takým činnostiam, ktoré nám spósobujú rózne nepríjemnosti. 

RM O 

Od roku 1999 pracujem na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva na Oddelení výchovy 

k zdraviu. Úrad i oddelenie za ten čas niekofko krát prešli zmenou názvu, ale činnosť je rovnaká. 

Úlohou nášho oddelenia je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť 

obyvatelov k starostlivosti o svoje zdravie. Vykonávame zdravotno-výchovnů intervenciu 

v rámci realizácie projektov WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) na podporu zdravia, pri 

realizácii NPPZ, regionálnych a miestnych projektov, monitorujeme zdravotný stav obyvatefov. 

Podstatnou a nezanedbatelnou súčasťou oddelenia je Poradenské centrum podpory zdravia, 

ktoré bolo zriadené v roku 2003 na základe programu CINDI (Celospoločenský integrovaný 

program intervencie proti neinfekčným chorobám) ako súčasť NPPZ, V Poradniach 

poskytujeme bezplatné vyšetrenia a poradenstvo klientom v prevencii chorób, na ktorých 

vzniku a vývoji sa do značnej miery podiefa životný štýl . 

EEC 

Móžeme použiť definíciu WHO, ktorá ho definuje ako stav kompletnej fyzickej, duševnej 
a sociálnej pohody, no omnoho jednoduchšie a krajšie znie , Zdravie je to najcennejšie čo 

v živote máme“. Poviete si otrepaná fráza. Bohužial často si jej pravdivosť a dóležitosť 

uvedomíme až vtedy, keď z nejakého dóvodu prestáva zdravie byť samozrejmosťou pre nás. 

 



  

  
O KOLO oo go UR EEC DE O E EEC 

V každom prípade by som im odporučila, aby poznali všetky možnosti , riziká a ohrozenia, 

ktorým sů vystavovaní . Aby zodpovedne dodržiavali zásady a využili všetky dostupné 

pomácky, ktoré toto riziko znížia na najnižšiu možnů mieru. Samozrejmosťou by malo byť 

pravidelne monitorovanie svojho zdravotného stavu. Včasná diagnostika je najlepšou formou 

ako móžeme dokázat ešte zvrátiť nepriaznivý stav. 

M OTO EP E OC ká 

Život nám často naloží viac ako iným, ale je na nás ako sa s tým vysporiadame. Niekedy je 

naša cesta hrbofatejšia a třnitejšia ako u iných. Prajem vašim klientom, aby našli v sebe silu a 

vólu bojovať, meniť veci a správne rozhodnůť. Vybrať tů správnu cestu a nájsť svoje šťastie. 

  

Ďakujem zo rozhovor, Pato 

AVI 

JA 
YJVÍNI 

p úl M . 

   
     



VEDELI STE, ŽE 

  

AKO NATO? 

. osamelosť je pre zdravie človeka velmi nebezpečná, móže spósobovať 
rózne ochorenia ale aj predčasnů smrť u cca 14% osamelých 

dóchodcov. 

. Nabudúce, keď sa budete aplikovať - zakašlite. Spósobí to zdvihnutie 

tlaku vo vašom spinal canale, ktorý zredukuje pocit bolesti, ktorý sa 

vám dostaví do mozdu. 

. Upchatý nos odstránite tak, že potlačíte svoj jazyk o podnebie a 

potom pár krát zatlačíte prstom medzi obočie. 20-sekundovým 

opakovaním a zápcha v nose povolí. 

. Bolesť zubov sa dá zastaviť trením kocky fadu o chrbát ruky - medzi 

palcom a ukazovákom. Nervové cesty tam stimulujů časť mozgu, 

ktorá blokuje bolestivé signály vo vašich ústach. 

. Ak sa vám unaví ruka pri nejakej činnosti - pokývajte hlavou zo strany 
na stranu. Do minúty vám to vráti silu do rúk a ramien. Ruka sa 
unavuje, pretože svaly v krku tvrdnů a nervy sa sťahujů. 

. Máte štikútku? Zatlačte si palec a prostredník o obočie, až štikútka 

neprejde. Zvyčajne to trvá len chvífu. 

. Najčastejšími duševnými chorobami sú úzkosti a depresie. 

. Váš jazyk sa dokáže z vášho tela v cí 
uzdravit najrýchlejšie. P M 

-     
PALOJě u



0D VÁS PRE VÁS 

u m... 
Aj napriek použitému cesnaku a tymiánu nemohol dobre 

pripravený hlavný chod naozaj chutiť. Armin Meiwes (nar. 

1961) pociťoval už roky kanibalské sklony a cez internet 

hřadal potenciálne obete. V marci 2001 sa nakoniec stretol 

s o štyri roky starším Berndem Jurgenem Armando 

Brandesem vo svojom dome v Rotenburgu. So súhlasom 

obeti jej odrezal časť tela, ktorú sa obidvaja muži pokúšali 

zjesť. Aj napriek pripravku s použitím cesnaku a tymiánu 

zostávalo jedlo aj naďalej nepožívatefné. Po Brandesovom 

zabití rozrezal Meiwes jeho telo na male kúsky, ktoré sčasti 

zmrazil, aby ich mohol v nasledujúcich dňoch upiecť a zjesť. 

Zvyšky zakopal v záhrade. Kanibal z Rotenburgu“, ako tlač 

Meiwesa pomenovala, bol zadržaný,keď sa pokůšal cez 

internet nájsť ďalšiu obeť. V roku 2004 bol kváli zabitiu 
so súhlasom obete odsúdený na osem a pol roka vázenia. 

s 
Strmá kariéra 
Znechutený z toho, že musí stále za niekym chodiť, sa rozhodol zmeniť rolu. A od toho 
okamihu začali ludia chodiť za ním, bez toho aby tušili, akú nekalosť pácha. S iba. © 

základnou školskou dochádzkou sa poštár Gert Postel (nar. 1958) v roku 1982 uchádzal 

pod falošným menom vo Flensburgu o miesto úradného lekára — a získal ho! Potom, čo 

sa jeho podvod prevalil a Postel si odsedel trest, nasledovali ďalšie zamestnania ako © 

lekár. Nakoniec v roku 1995 nastůpil tento hochštapler na miesto vedůceho vrchného 

lekára ©v — jednej — lipskej © nemocnici “ 

špecializovanej na neurológiu a psychiatriu. 
Nespoznaný vyhotovoval posudky pre saský 
súd a prednášal o medicine, pokial nebol 

v roku 1997 náhodne odhalený. Bol zatknutý 

a vroku 1999 odsúdený na štyri roky vázenia 

za niekolkonásobné podvody a falšovanie 

listín. Postelov život bol neskór filmovo 
spracovaný a ním samotným prevedený do 

knižnej podoby. 

      

   

   

            

  



ZÁBAVA 

Rozprávajů sa dvaja vězni: "7 -= 

dostal desať rokov natvrdo. A m 

jitnást“ — „Za čo? — a a 

eo detská pornografiu . a ja „i 

sudca opýtal, ako by mi znelo 

7- 8 rokov, povedal mu 

že celkom sexy: 

  

     

    

  

Máš rada prírodu?" 
Chlapec sa pýta dievčača: po tom, čo ti urobila +" 

1 "An sa ti nečudujem, 
    

    

   

   

  

    
    

    

    
     

    

  

      
      

  

      
     

  

       

    

| Na hodine prírodopisu dá paní učitelka | "Medzi žiakov kolovať vypchatá sovu. Ked | 54 dostane až k Jankovi, začne ňou dobať 
do Marienky. Tá to okamžite oznámi 

učitelke, 

   
    

   

ktorá si od Janka vypýta žiacku 
knížku a napíše do nej: "Váš syn 

obťažoval Marienku vtákom." Po chvíli si 
uvedomí, čo napísala a vypýta si od 

Janka gumu. Ten ju však nemá. Učitelka Sa rozzúri a do žiackej knišky dopíše: 
A nemal ani gumu!" 

  

    

    

   

   ř itel. Učitel 
A7 kodine zemepisu je 20 blondínok a učitel : 

jne ze pok S n 

Ý já z ich: „Nikol, ukášte vo P 

ke Nikol ide k mape a ukáže v n 

Morové "výborne! Ďalšia otázka, hovorí: odvetí: „Nikol“ jku?“ 14 blondínok zborovo Ameriku?“ 14 

  

     

   
   

    

  

    
    
    

         
     

   

Tri nymfomanky. Prvá: „Ja by som 
chcela sex s desiatimi naraz“ Druhá: „Ja 
by som chcela sex s tridsiatimi.“ A tretia: 
„Ja by som chcela syna.“ — „O čom to 
točíš, my sa bavíme o sexe!“ — „Však aj 

Ja. Predstavte si, porodím syna, 

  

   

vyrastie, 
stane sa futbalistom, bude mať zápas 

4 dá si vlastný gól. Celá tribůna fanúšikov, 
vstane a začne kričať "Jebem ti mater!" -+4 tu prichádzam ja, celá v bielom.“ 

      
22 

   

      

   

    

    

    

   

  



Cielom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podla ) 
nasledujúceho pravidla. V každom stípci a v každom 
riadku sa má každá číslica vyskytnůť práve raz NN 
a v každej ohraničenej podoblasti sa každá číslica 
má vyskytnúť práve raz. Zmyslom hry je logicky 
nájsť (žiadne náhodné doplňovanie) postupne 
všetky chýbajúce číslice. 
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