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Pravda

alebo

fikcia?

Hurááá..

blži sa
leto!

Smejme sa
spoločne

„my Sme tu pre Vás“



KROK VPRED NITRA

(terénna služba, auto, pešo)

Pondelok, Štvrtok

od 18:00 – 20:00 Klokočina (pri poliklinike)

V čase služby terénny mobil: 0905 788 275

Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

Výmena na mobile NITRAPiatok 10:00 – 13:00 Schodisko pod 

Garážami oproti Kauflandu - Klokočina
V čase služby terénny mobil:
0905 788 275

KROK VPRED SEREĎ(terénna služba, auto) 
Piatok18:00 – 20:00 výpadovka pri Milexe

V čase služby terénny mobil: 0905 788 275Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED TRNAVA(terénna služba, zelené bicykle)Streda
18:30 – 20:15 Staničný park priparkovisku autobusovŠtvrtok

18:30 - 19:45 Mikovíniho ulica, Pneubox19:50 – 20:15 parkovisko pri SAD-keV čase služby terénny mobil: 0910 601 202
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

ZÓNA 

(kontaktné centrum)

Garbiarska 18, Sereď

Pondelok 09:00 - 13:00

Utorok 
09:00 - 13:00

Streda  
09:00 - 13:00

V čase pracovných dní: 0905 943 229

Info aj na zona.storm@gmail.com 

časy a miesta

služieb
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ponúkame

Výmenu použitých injekčných striekačiek (inzulíniek, IS) za 
sterilné (čisté) na princípe kus za kus. Ak nedonesiete žiadnu IS, 
tak dostanete aspoň jednu čistú. 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 rôznych témach – žltačky, 
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.

Ak nemáte radi chodenie po úradoch, súdoch, nemocniciach            
a máte obavu z toho, ako sa tam k vám budú správať, môžete 

sa s nami dohodnúť na asistencii.
Radi pôjdeme s vami.

NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA!

Ak by ste mali chuť prispievať do STORMíka (príbeh, osobná 
spoveď, vtipy, obrázky a iné), tak neváhajte a prineste nám 

to na službu (výmenu k autu/bicyklu, do ZÓNY).
Určite uverejníme. Za každý príspevok od nás dostanete 

odmenu (3 inzulínky alebo 3 prezervativy).
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Môžete sa u nás nechať ošetriť. Ak máte 
zatvrdnuté, opuchnuté miesto vpichu. 
Rezné rany, kliešte, narazené časti tela, 

alebo aj napr. rany z vytláčania po riadnej 
namotávke. Môžete sa dať aj otestovať 
na prítomnosť vírusu HIV, CHLAMÝDIE, 

SYFILIS a k dispozícií máme aj 
TEHOTENSKÉ TESTY.

PREČO FOTÍME AKO BLÁZNI?
Celý program 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 dôkaz sú FOTKY, FOTKY,     A ZNOVA 
FOTKY.

Preto vás prosíme o vašu ústretovosť            
a pomoc. NECHAJTE SA ODFOTIŤ. Na 
fotkách môžete byť fotení zozadu, aby 
vám nebolo vidno tvár a bola zachovaná 
vaša ANONYMITA (môžete si aj jednotlivé 
fotky pozrieť a vybrať tie, ktoré môžeme 
použiť). Kam? Do správ pre tých, ktorí 
nam dali peniaze, STORMíka, článkov a pod. 

ĎAKUJEME 

DADA 

Môžete sa tiež dôjsť len tak
porozprávať, prísť si po radu
v rôznych veciacha spýtať sa na veci,
v ktorých nemáte jasno alebo len tak 
prísť na čaj.

„Daj foto“
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info o združení
PP alebo Palov Príhovor o vtipoch

STORMík od svojho vzniku v roku 2005 bol vždy ladený do vážnejších tém, ktoré vám vždy niečo 
vysvetľovali, radili, usmerňovali a boli (dúfam) k niečomu nápomocné. No toto číslo bude niečím 
špeciálne a veľmi originálne.

Idú dve rajčiny po ceste.... myslím, že všetci poznáte koniec tohto vtipu, koniec jednej rajčiny na 
ceste  Ako ste si mohli všimnúť na obálke, tohto mesačný STORMík sa bude venovať vtipom, 
zábave, satire, vtipným a aj viacej vtipným článkom. A prečo? Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je 
kalendárny – 1.7. je medzinárodný deň vtipov. A ten druhý dôvod je pre mňa oveľa dôležitejší, a 
to zabavme sa spoločne. Zabavme sa, smejme sa, píšme a čítajme uletené rubriky v časopise.  
Dúfam, že sa vám naše články budú páčiť, tak ako nám a vyčaria vám aspoň malý úsmev na tvári

Prajem smievavé a ničím nerušené čítanie 

PALO

meheeeee

6 



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.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA
Hurááá.. blži sa leto!a

Ale pozor žena.. nekoleduj si o znásilnenie a to tým, že:

1. nosíš príliš krátke sukne, o výstrihoch ani nehovorím - leto je 
obľúbené obdobie mužov – „konečne je na čo sa pozerať“ – tak pozor, 
aby si ich neprovokovala viac ako je nutné

2. vypiješ veeeeľa alkoholu – obľúbená „letná zľava“ = alkohol vie udrieť do hlavy viac ako 
zvyčajne, kluby a diskotéky sú v plnom prúde – ak ani nevieš stáť na nohách, nečuduj sa, že to 
niekto využije (a možno si to aj chcela, len ti alkohol trocha vymazal hlavu:)

3. si príliš zvodná – na parkete v klube, na rande, .. poznáme tie naše ženské zbrane, tak ich 
odlož, ak neplánuješ viac s dotyčným pánom – to že si to zle vysvetlí si zapríčinila sama

4. necháš si zaplatiť večeru, drink,.. – chlap do teba investuje a tiež z toho chce predsa niečo 
mať – napapať sa to áno, ale ruky preč?! Tak to nefunguje!

5. chodíš von po zotmení – alebo tmavými uličkami – tak čo sa potom čuduješ – správne 
dievča už je v neskorých hodinách dávno doma (buď varí, vyšíva, číta si knihu alebo spí)

6. to NIE vždy znie málo presvedčivo! – žena keď hovorí NIE, vždy tým myslí ÁNO, tak to 
proste je – ak ozaj myslíš nie – tak to povedz a nič sa ti nestane. Jednoduché, účinné.

Uff toľko blbostí napísať pokope dalo riadnu námahu!!! Aj keď je toto sranda číslo, smutné je, že 
niektorí si tieto veci naozaj myslia. Aby bolo jasné:
Za znásilnenie môže vždy
násilník a nie daná osoba!

DADA
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Substitučná liečba
Farebný zázrak

V každom jednom vydaní STORMíka za posledné dva roky ste si mohli prečítať info o substitučnej 
liečbe. Väčšinou sa články opakovali aby ste mali stále na očiach a zreteli, že aj tento druh liečby 
je dostupný a  má svoje pozitívne výsledky pokiaľ sa liekmi liečite a  nezneužívate ich. Čo sa 
samozrejme deje, nemusíme sa tváriť, že nie... ALE TO JE MINULOSŤ.

Slovenský vedci Ing. A. Maťko a  Ing. A. Kubko, CsC. objavili zdravotné, priam až zázračné účinky 
lentiliek. Áno lentiliek, ktoré poznáte od malička a v Čechách sa vyrábajú od roku  1907, no doteraz 
nik neprišiel na to, čo zistili Maťko s  Kubkom. Škrupinka lentilky obsahuje doteraz nepoznanú 
zlúčeninu (pracovný názov B2), ktorá pôsobí na opiátové receptory v  ľudskom mozgu a  tým 
eliminuje craving (baženie) po opioidových látkach. V  normálnej reči to znamená, že ak sa 
pravidelne budete prejedať veľkým množstvom farebného zázraku - lentiliek, tak váš mozog sa 
vôbec ani len neohliadne za heroínom, resp. inými opiátmi (tramal, tralgit, S-ko, tovar...)

Kde sa s nami môžete dohodnúť?
Lentilková liečba má viacero výhod oproti užívaniu drog:
Neškodí vašim žilám. Jedine, že by ste si chceli šlahať lentilkové škrupinky.
Držba a konzumácia nie sú trestné. Pokiaľ neležíte nahí a prelentilkovaní v strede pešej zóny.
Prijateľná cena. 38g len za 60centov, no nekúpte to!
Neobsahuje žiadny bordel z ulice. Lentilky nenasekáte s tehlovým prachom!!
Dostupné sú v skoro v každom obchode. Nemusíte čakať kým sa díler vyspí 
a hlavne  - sú legálne!

Netreba zabúdať ani na negatívne účinky lentilkovej liečby:
Pozor na žalúdok a zuby. Všetkého veľa škodí.
Časom sa vytvorí majetnícky vzťah k lentilkám, takže pozor – podeľte sa kým môžete.
V určitých prípadoch nastávajú schizoidné
problémy – ktorú farbu zjem skôr? Ktorú, ktorú?

Lentilkovaniu zdar a bachana
farebné predávkovanie.

PALO

PS: Článok nie je pravdivý,
slúži len na pobavenie čitateľa

„muahhhaa
lentilkýý“

sú vo
všetkých
farbáách

daj si
svoju

lentilkúúú
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Zdravie
Čím viac drogy, tým viac zábavy?

Keď si to tak vezmeme určitú logiku to dáva, nie? Ak by sme na to šli len takým sedliackym 
rozumom, tak čím viac si toho dáš, tým to bude mať na teba väčší a silnejší účinok, lepšiu zábavu 
zažiješ a dlhšie ti to bude šlapať.

Kvalita ponúkaných drog nie je bohviečo, avšak neodlišuje sa od kvality v iných krajinách. Sloven-
ská republika nie je krajinou, ktorá by produkovala heroín a kokaín. Vzhľadom na dlhú cestu, ktorú 
droga prejde pred vstupom na územie Slovenska a vysoký počet medzizástavok, na naše územie 
prichádza droga značne zriedená. Pre bežného konzumenta je na ulici ponúkaná droga v 3 - 10 % 
koncentrácii. Pervitín je vyrábaný priamo v „ laboratóriu“, kde si varič určuje koncentráciu drogy 
priamo počas výroby.

Takže z tohto celého nám vyplýva, že v drogách je kopu všelijakých prímesí, ktorými sa droga 
riedi. A aké to vlastne sú? 
V heroíne ide najčastejšie o piracetam, čo je liek, ktorý zlepšuje spomalený metabolizmus v 
mozgu (používa sa napr. pri liečbe po mozgovej príhode). Ďalšou mňamkou je kofeín a levami-
zol, čo je zase pre istotu liek na odčervovanie prasiat. Samozrejme sa tam nachádzajú aj ďalšie 
iné látky a pevné častice ako omietka a ktovie čo ešte ďalšie.
Keďže sa toto všetko nachádza v drogách, tak si vôbec netreba nechať ujsť a čiže vôbec netreba 
filtrovať dávku a používať vodičku na čo najlepšie rozpustenie. Však nech sa nám týmito prímesa-
mi žily čo najlepšie vyživia. Veď predsa každá jedna látka (droga) má svoj osobitný účinok a keď sa 
to všetko spojí dokopy, bez akéhokoľvek zásahu musí to byť bomba, z ktorej sa každý zblázni.
Čo je ešte ďalšia super vec, je dávať si injekčne rôzne tabletky napr. rivotril, diazepan a  pod. 
pretože tie sú tiež obalené filmom a obsahujú rôzne látky, ktoré sú prospešné pre náš organiz-
mus. Čiže čím viac si toho dám a čím viac toho zmixujem, tým viac mi bude lepšie a budem zdravší 
a plný energie.

Ale nie! Teraz vážne, už mnohokrát 
sme sa rozprávali a písali o  tom, čo 
všetko obsahujú látky, ktoré si 
aplikujete do tela. Takže si naozaj 
dávajte pozor, čo užije a nezabúdaj-
te filtrovať. Filtre od nás môžete 
dostať na každej výmene vonku 
alebo v Zóne.

PALO
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anketa
Smejme sa spoločne

Smejte sa spoločne s nami . Tento mesiac sme si povedali, že bude veselý a plný 
vtipov. Práve preto vám aj moje kolegyne a kolegovia posielajú riadnu dávku 
humoru. Prajem veselé čítanie 

Vlado: „Chlapík drhne mydlom rifle a hovorí:

„Nikomu sa dnes nedá veriť! Nikomu, ani sebe!

A to som si chcel iba prdnúť.“

Andrej: „Moja žena si dlho sťažovala na bolesti a stále bola chorá, chudla a nejedla, tak som ju poslal do nemocnice na vyšetrenie. Keď sa vrátila, tak mi oznámila, že je HIV pozitívna. Veľmi ma to zarmútilo, pretože som na pre ňu pripravený výborný vtip o rakovine..“

Janka: „Zadržaná prostitútka vypovedá na policajnej stanici.

„Pozor, pozor, páni policajti, ja sexuálne služby neponúkam.

Predávam len kondómy a to, že k tomu, grátis, ponúkam

i bezplatné testovanie, je iná vec!“

Dada: „Príde kráľ zvierat na lúku a hovorí: "No tak." 

A žaba po ňom opakuje: "No tak."

Lev: "Zajtra pôjdeme na výlet."

Žaba: "Zajtra pôjdeme na výlet."

Lev- nahnevane: "A to zelené zviera

s veľkou papuľou ostane doma!!!"

Žaba ľutostivo: "Chudák krokodíl, tak sa tešil.“
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Andrejka: „Sedeli dve veveričky na strome a jedna hovorí 

druhej: „Zhodím ťa.“ ...a zhodila ju.“ 

Peťa: „"Mami, ja bračeka neľúbim!"

"Buď ticho a zjedz aspoň tú nožičku!"“ 

Zuzka J.: „Do Čiech prišli po vzore Cyrila

a Metoda dvaja noví vierozvestci.

Etanol a Metanol... A budú šíriť Breilovo 
písmo..“ 

Palo: „Kostolník pred omšou nalieva omšové víno, netrafil sa a nadáva: 

„Do riti zas vedľa!“ „Nerúhaj sa kostolník, lebo ťa pán Boh potrestá!“ - 

prikazuje farár.  Nepolepšiteľný kostolník nalieval do druhého pohára

a opäť zaklial. Tu zrazu šľahol blesk a farár sa zrútil na zem.

Z hora sa ozvalo: „Do riti, zas vedľa!!“ 

Zuzka Z.: „Rozprávajú sa dvaja zhúlení kamoši:
K1: Hej kámo, chceš počuť vtip?

K2: Jasné!!!
K1: Klop, klop.

K2: Kámo, niekto klopal...
K1:Poďme pozrieť kto.

K2: OK“
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Právo
Zmeny v udeľovaní milosti

Prezident, Andrej Kiska, od januára do mája 2016 dostal už 163 žiadostí o milosť. Ministerka 
spravodlivosti, Lucia Žitňanská, prezidentovi na stretnutí predložila aktuálne štatistiky, kde 
bolo zreteľne vidieť, že počet väzňov vo väzniciach neustále rastie a vzniká problém s  ich 
umiestňovaním. Preto sa spoločne rozhodli pozmeniť systém udeľovania milosti, aby 
vytvorili nové efektívnejšie a ekonomickejšie pravidlá. 

Po dlhých rokovaniach sa dohodli, že ak odsúdený podá žiadosť prezidentovi a následne za 
trestné činy vykoná dobré skutky, bude jeho žiadosti vyhovené. Zoznam dobrých skutkov 
za jednotlivé trestné činy aj s presnými počtami je voľne dostupný na webovej stránke 
ministerstva spravodlivosti. V  prípade záujmu kontaktujte pracovníkov, nech vám 
zoznam vyhľadajú. Pre ilustráciu uvádzam len niektoré: Napr. za výtržníctvo je 
potrebné vymaľovať interiér a exteriér najbližšieho domu dôchodcov a pripraviť pre 
nich celovečerný hudobný program. Za opakovanú držbu drog je potrebné 
nafúkať 3000 ks balónov a  venovať ich materskej škôlke v  pôsobisku 
odsúdeného. Vykonávanie a zhodnocovanie skutkov bude kontrovať kurátor. Nový 
systém vstupuje do platnosti už v júli tohto roka.
 

Udelenie milosti sa realizuje na základe žiadosti, ktorá nemusí byť podaná 
prostredníctvom obhajcu, človek si ju môže podať aj sám. Žiadosť o udelenie 
milosti je potrebné adresovať Kancelárii prezidenta SR, Hodžovo nám. č. 1, 
Bratislava. 

Podanie žiadosti o milosť nie je časovo obmedzené, musí však byť podaná v 
čase, keď je výkon právoplatného rozhodnutia aktuálny.

Prezident Andrej Kiska počas svojho pôsobenia ešte žiadnu milosť neudelil.

         KATKA
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Kultúra
team america - svetový policajt

Kultúra
team america - svetový policajt

Bábková komédia, USA/Nemecko 2004

Team America je prvý akčný bábkový film slávnych tvorcov SOUTH PARKU. Snímok natočený s 
bábkami o  veľkosti záhradných trpaslíkov je plný výbuchov a  pouličných bitiek. Team 

America je formácia, ktorej poslaním je chrániť globálnu stabilitu. Zisťujú, že moci chtivý 
diktátor zásobuje teroristov zbraňami hromadného ničenia. Hrdinovia sa to vydávajú na 
misiu, ktorá má zastrašiť nepriateľov a zachrániť svet. Team Amerika si najme herca 

Garyho z Broadway-u, ktorého kariéra je na výslní, aby sa infiltroval do 
teroristickej siete. Gary najskôr váha, či má obetovať svoju kariéru 

ale nakoniec si uvedomuje, že je jeho morálnou povinnosťou dať 
svoj talent do služieb pre vyššie ciele.
S pomocou šéfa Sporrswooda a ostatných členov tímu sa Gary 
dostane do skrýše dílerov so zbraňami, kde zistí, že teroristické 
spisknutie už pomaly začína. Na nebezpečnej misii na záchranu 
zemeguľe križuje akčný tím celý svet od egyptských pyramíd až 
do paláca šialeného a  nebezpečného diktátora Kim-Jonga II. V 
tomto snímku sa objavia známe tváre ako napr. Alec Baldwin, 
Seanna Penna, Tim Robbinse ale rovnako tak si robia srandu aj z 
politikou, či pacifistou. Film šokoval svet aj množstvom 
vulgarizmov.  

       

    PALO
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Vedeli ste, že... 
Pravda alebo fikcia?

�  lentilky sú budúcnosťou substitučnej liečby pri závislosti na heroíne,
�  novým policajným vyhľadávačom drog na hraničných
 priechodoch je kôň Oto, 
�  od začiatku roka polícia prijala 500 nových členov do svojich radov a do konca  
 roka plánuje navýšiť svoje rady o 100 000. Cieľom je aby sme všetci mali  
 svojho osobného policajta, ktorý nám dá po prstoch už len pri myšlienke  
 nekalostí,

�  v Japonsku existuje reality show Golden hight, v ktorej vyhráva ten, čo  
 prežije zlatú strelu. (Máte aj vy svoje osobné súťaže?)
�  jahodová tinktúra má podobné účinky ako extrakt THC (halucinácie, strata  
 reality...), no riziko predávkovania je oveľa vyššie – bacha na jahody!!
�  do Guinessovej knihy rekordov sa dostal aj najdlhší joint na svete s dĺžkou 5  
 metrov a šírkou pri filtry 45cm. Zároveň si odniesol aj druhý zápis za najviac  
 dokúrených ľudí.
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�  v Holandsku uvažujú o zákaze pestovania tulipánov. V minulom roku sa  
 pretulipánovalo 45 detí do veku 12rokov.
�  v Honk Kongu je najdrahšou sexuálnou službou bozkávanie (cena od 150 za  
 pusu!). Dovoliť si ju môžu bohatí turisti a miestni politici.
�  na Slovensku sa uvažuje o vyhradení intímnych zón v miestach s najväčším  
 výskytom pouličného sex-biznisu. (Páčilo by sa vám alebo ani nie?)
 �  Aktivistom z ochrany zvierat sa podarilo presadiť návrh volebného práva pre  
 opice a vyššie primáty. Argumentovali hlavne výsledkami posledných parla 
 mentných volieb.
�  od roku 2020 sa uvažuje o očkovaní novorodeniať, ktoré uchráni deti od  
 experimentovania s drogami.  Sprievodným znakom môže byť strata akého 
 koľvek slobodného rozhodovania... ale to zatiaľ nikomu neprekáža. 

PALO

PS: Článok nie je pravdivý,
slúži len na pobavenie čitateľa

„čo to dopr...ele
má znamenať ?!“
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rozhovor
Americký sen?

Rozhovor s filmovou hviezdou so slovenskými koreňmi žijúcou v Amerike. Dohodli sme sa, že 
ostaneš v anonymite, aby si si nepokazil image. Budem ta teda oslovovať Adam.

V prvom rade sa ti chcem poďakovať, že si si našiel čas na rozhovor so mnou.
Nie je začo, rád si pokeckám a precvičím slovenčinu, dlho som ju nepoužíval. 

Vyzeráš veľmi dobre, ako sa udržuješ vo forme?

V dvanástich som hral futbal, teraz sa 
venujem joge a pijem litre zeleného čaju.

Viem o tebe, že si tiež istý čas užíval 
drogy, ako si s tým prestal?

Predstav si noc, suchoty, flashbacky
z predošlých dní, Zrazu to na mňa doľahlo 
a ľudia, čo takto žijú, to poznajú. Začalo 
mi prudko biť srdce, vyschlo v ústach
a skolaboval som. Bol to jeden z prvých 
impulzov, že haló, zobuď sa. Potom som 
bol na detoxe a absolvoval som liečbu.
Z času na čas ešte zájdem ku svojmu 
terapeutovi.

Priznal si sa tiež, že si istý čas díloval. 
Nebojíš sa, že skončíš na polícii?

Uvažoval som nad tým, ale netrápim sa 
tým. Je to minulosť.

„jóga a zelený
čaj to je cesta

kámo!“

16



Pred pár rokmi si stvárnil postavu predavača drog v jednom filme. Čím ešte okrem 
svojej minulosti si sa inšpiroval?

Okrem toho, čo som zažil a bolo v scenári mi pomohli aj spomienky mojej starej mamy. 
Pochádzala z malého mesta v Československu. Neviem už presne ako sa to mesto volá, ale 
vyrábali tam perfektné napolitánky. Ako dieťa som ich zjedol kopec, pravidelne nám ich totiž 
posielala jej sestra. Starká v roku 1960 emigrovala do Kanady. Po večeroch nám rozprávala, čo v 
mladosti zažila. Napr. osobne poznala chlapíka, ktorý mal za úlohu do vtedajšieho Československa 
priniesť kvalitný heroín, Mal sa používať na lekárske účely. Po ceste ho však okradli a kufor plný 
heroínu sa stratil. Nemohol sa vláde priznať, preto začal heroín kupovať. Sám neskôr začal užívať 
drogy a dílovať.

To znie fakt ako dobrá historka. Pamätáš si ešte nejaké?

Jasné, no tie si nechám pre seba, plánujem totiž napísať z pamätí starej mamy scenár a potom 
natočiť film.

Ok, nebudem teda vyzvedať. Teším sa na tvoj nový film a ďakujem ti za rozhovor  

        

KATKA

„áách tie ČSR
napolitánky !“
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Čo sa deje
Záhadné špagetové s-ko

Špagetová Dada
Začiatkom mája sa v 
ZÓNE realizovalo interné 
školenie pracovníkov 
Združenia STORM, ktoré 
bolo zamerané na 
správne ale hlavne menej 
špinavé jedenie. Jedinou 
účastníčkou bola Dada, 
ktorú dobre poznáte z 
káčka a možno si ju ešte 
pamätáte z výmeny. Ja, 
Palo, som bol varič a 
kontrolór miery 
zašpinenia po každej 
vidličke. Dada sa veľmi snažila, veľmi sa chcela zdokonaliť v jedení špagiet ale ako si 
sami môžete pozrieť na fotke, tak jej to moc nevyšlo. Ale samozrejme musím 
oceniť chuť (na špagety) s akou sa vrhla na zdokonaľovanie. 
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S-ko bližšie k vašim domovom 
Nečakaná správa z  Ministerstva zdravotníctva SR. Rezort spoločne so sieťou 
supermarketov podpísali lukratívnu zmluvu o  výnimke v  rámci distribúcie 
subáčov medzi spotrebiteľov. V jednoduchom jazyku to znamená, že pre vás 
tak dôležité liečivo (alebo skôr pre vás droga) sa dostane na každý pult v 
republike. A ako to v obchode býva stačia vám len peniaze. Už žiadna kartička 
poistenca. Už žiadne testy na moč. Už žiadne herecké návštevy u psychiatra, už 
žiadne tvárenie sa, že sa liečite. Už len nákupný zoznam, kde pod papriku a 
šunku dopíšete – 5 krabičiek tabletiek. Taaaakže hurá na nákupy aaa bachaa, nie 

že sa z vás stanú nákupní maniaci 

      PALO 

Záhadná návšteva
V ZÓNE sme mali nečakanú návštevu, 
ktorá sa vynorila z hlbín jednej našej 
kolegyne. Návšteva nám prezradila 
jednu dôležitú informáciu ale 
nevieme to vylúštiť. Pomôžete nám s 
identifikáciou kolegyne a  jej odkazu 
pre vás?

PS: Článok nie je pravdivý,
slúži len na pobavenie čitateľa

Ž_l_m v_m n_ch m_t_ vžd_ uč_s_n_

pri_rit_ a n_ch v_m poľ_hk_ r_sti_

d_br_ n_lad_ ;) 



Od VÁS pre VÁS

                          Musím ťa mať

Moja....neviem ako to napísať ale ak neodolateľná túžba niečo mať a hlavne dať si, 
je závislosť, tak veľmi nerád musím napísať MOJA ZÁVISLOSŤ. Jáá viem, ja vás 
počujem ako by ste tu boli. „A čo ty si iný?“ „Čo nám je po tvojej závislosti?“ 
„Nechaj si to pre seba.“ No radšej sa budem tváriť, že nič nepočujem a vrátim sa k 
svojej spovedi. Možno zmeníte pohľad a konečne vám všetkým ukážem, že ÁNO, 
som iný, som výnimočný, čo sa hlavne týka môjho užívania, ktorého sa neviem 
vzdať, nech sa deje čokoľvek. Pre každý jeden kúsok som schopný precestovať 
rôzne diaľky. Som schopný klamať ľudí, som schopný.... no som schopný všetkého 
len aby som dosiahol svoje, len aby som si mohol dať, len aby som cítil chuť a 
brnenie v ústach.

No ale aby som začal pekne poporiadku. Všetko to začalo hneď ako som sa naučil 
chodiť a časom si vybudoval u rodičov dôveru v neobmedzenom pohybe. Neviem, 
či moje prvé kroky do záhrady boli náhodné (v to neverím) alebo smerované 
vyššou mocou, ktorá ma lákala svojimi voňavými chápadlami ale viem, že tam 
„niečo“ bolo. Niečo... niečo sa veľmi ťažko vysvetľuje ale myslím, že viete o čom 
píšem. No dôležitejšie je práve to, čo som tam objavil. Boli tam, boli červené a 
hlavne všetky mohli byť moje. Nevedel som sa vynadívať! Ale vedel, samozrejme. 
Dívanie ma omrzelo asi po 15 sekundách. Neváhal som a vrhol som sa na svoju 
prvú dávku. Bola úžasná! A druhú, tretiu, štvrtú, piatu....31 
(aaaaaaaaaaaaaaahmmm mnamkaa) a stále som nemal dosť. Chcel som viacej a 
viacej, no vedel som, že môžem byť sledovaný. Môžem byť prichytený priamo pri 
čine. Bol som celý krvavo červený. Stopy začínali ako vždy ne prstoch a rukách, 
postupne sa tiahli k pažiam.
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Najviac to schytala tvár a krk. Ak by som sa videl, určite by som sa zľakol sám seba. 
Musel som vyzerať ako zo zlého krváku. V tom čase som závislosti (moje 
neobľúbené slovo) ešte nerozumel, nevedel som ju premôcť, nevedel som ju 
ovládať. Ale to som mal 3-4 roky, 
možno viacej. Neviem, od kedy 
jahodujem, tak si horšie 
spomínam na svoje detstvo. 
Teraz mám 29 rokov a zistil som, 
že vôbec nemá zmysel sa 
premáhať, učiť sa to ovládať. Aj 
tak raz príde deň, kedy TO skončí 
SAMO a ja sa nebudem musieť ani 
postaviť. Ja nemusím nič, to ONO 
je za mňa zodpovedné. Myslím, že 
v rámci tejto dohody sú spokojné 
obe strany. Ako jahody, tak aj ja... 
v prípade záujmu pokračovanie 
nabudúce.  

PALO

PS: Článok nie je pravdivý,
slúži len na pobavenie čitateľa
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zábava

Malé dievčatko sedí u kaderníka a žuje 
žuvačku. Žuvačka jej vypadne z  úst na 

zem, zodvihne ju a žuje ju ďalej. Zaskočený kaderník na ňu pozrie a spýta sa: ,,Nemáš ju 
chlpatú?" Ti šibe veď mám šesť!

Zavolal som poradenskú linku kvôli 
znásilneniu ale hovorili, že to je len pre 

obede...sklamali ma...

Ide čašník po reštaurácii a škriabe si prdel. 

Hosť sa ho pýta: "Máte hemoroidy?" Čašník 

sa pozrie ako a hovorí: "Počkajte, opýtam sa 

v kuchyni.."

Práve mi prišiel reťazový mail, v ktorom 

stálo, že pokiaľ ho neprepošlem ďalej, tak 

sa mi v noci v posteli objaví duch mŕtveho 

dievčaťa. Hádajte, kto si dnes večer vrzne?

Máš zlý deň a myslíš si, že už to nemôže byť horšie? 

Tak si predstav, že si siamske dvojča. Tvoj brat je 

teplý a má dnes rande, ale vy máte len jednu riť.

Babička mala dvoch rovnakých kocúrov. A aby 

ich rozoznala, tak jednému dala meno Murko....a 

druhého utopila v potoku.

Štatisticky si znásilnenie užíva 6 ľudí zo siedmych 

Ona: „Môj posledný sex bol ako beh na 100 metrov.“ 

Kamarátka: „Trval len 9sekúnd?“

Ona: „Nie. 8 černochov a zbraň.“

„Dedko vylezte z tej vani, nachladnete a umriete!!“ 

Dedko vyliezol z vane, nachladol a zomrel.
Čo majú spoločné princezná Diana a Pink Floyd? The 

Wall (stena) bol ich posledný hit.
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ZAPOJ MOZOG
nebud lemra a 

APATIA, ATIKA, ÁRIA, BETLEHEM, BREZA, CESTA, 
DAKAR, ESTER,ETIKA, ETYL, HOTOVOSŤ, IDOL, INVAR, 
ISKRA, KLAS, KRAVA, LODIVOD, LOTOS, LÝRA, MOTOR, 
OBLOHA, OBVINENIE, ODVAHA, OPERA, OSLAVA, 
OTEC, PADÁK, PALETA, PENA, PLANÉTA, PLAZ, POET, 
POKRYTEC, RADAR, REKTOR, SAKO, SITO, SLOH, 
SĽUB, SMRŤ, SPLN, STREDA, TELO, TIBEŤANIA, 
TORTA, TRATA, TRÁVA, TULÁK,
VETVA, VILA, VLAK, ZELER, ZOZNÁMENIE.

Tajničku tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Tajnička znie: „...“

Autor: Mgr. Marek Pataky
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Časopis vychádza len v obmedzenom náklade a je nepredajný.
Právo na gramaticko-grafické chyby vyhradené.
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...že nie ?
Čítal si?

...tak čítaj, nech sa

v júli len nepotíš ale

sa aj zasmeješ!




