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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 
čistú. Momentálne máme  
obmedzenie na 10 ks na 
človeka za službu. K IS 
dostanete aj alkáče (mokré 
tampóny), suché tampóny, 
askorbín (kyselku), škrtidlo 
(raz ročne), filtre, vodičky, 
prezervatívy (gumy), rukavice. 

 
Lubrikačný gél, gél na intímnu 
hygienu, vreckovky a vlhčené 
vreckovky dostane každá žena 
v Seredi, v Trnave a na ceste 
smerom na Zlaté Moravce.  
Zásoby tohto matrošu sme ešte 
neobnovili. Dúfame, že sa to 
čoskoro zmení. 
 
 

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. 

Ponúkame
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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. Testy na niektoré 
ochorenia sú zadarmo. 
Niektoré si môžete doniesť 
sami, dajú sa kúpiť v lekárni. 

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

POZOR POZOR 
Ak by ste mali chuť prispievať do STORMíka (príbeh, 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 (inzulínky alebo gumy podľa 
vlastného výberu). 
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Info 
o zdruzení

Najdôležitejšia zmena od-
kedy opäť chodíme do te-
rénu v Seredi. Od augusta 
nás môžete nájsť na ceste 
smerom k MILEXU (tam, 
kde aj predtým) od 18:00-
20:00 hod. Vymenili sme 
červené auto za bicykle,

inak sú všetky ostatné veci 
ako vždy. Trošku sme ten 
terén skrátili, ale stále si 
môžete vymeniť ihly ale-
bo si len prísť pokecať po-
čas troch dní v ZÓNE. A 
baby na ceste si môžu vy-
pýtať aj reflexné pásky!
 

MENÍME ČAS A MIESTO VÝMENY!!!

Každý PIATOK 18:00 – 20:00 cesta smerom k Milexu 
 
 
Tešíme sa na Vás :- ) 

      Andrea 
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AKO SA TAM DOSTANETE? 
MHD: 

 Linka č. 13 a 14 so zastávkou pri OC Galéria 
 Linka č. 3, 4, 6 so zastávkou na Veternej ulici 

 
KEDY? 
Ordinačné hodiny: 
Pondelok – štvrtok: 16:00 – 21:00 (takže v pohode stíhate aj po práci) 
Piatok: 16:00 – 20:00 (stále dobrý čas, aby ste všetko stihli) 

Substitučná
liečbaAko, kam a s kým?

V minulom čísle ste sa mohli dočítať, čo potrebujete, ak sa rozhodnete 
nastúpiť na liečbu suboxonom. V skratke, potrebujete len kartičku 
poistenca a nejaké tie peniaze na výber liekov (cca 6€ ak nemáte dlhy 
na zdravotnej poisťovni). A teraz si môžete prečítať za KÝM, KAM 
a AKO za substitučnou liečbou. 
 
Ambulancia pre alkoholizmus a drogové závislosti v Trnave. 
Ide o jedinú ambulanciu špecializovanú na liečbu alkoholizmu 
a drogových závislostí v Trnavskom kraji.  
 
KAM? 
Adresa: Piešťanská 3, Trnava – 2.poschodie, blok C (budova vedľa 
vodárenskej veže) 
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Anketa

V auguste ste nám robili FOTO modelov. Práve na 
týchto fotkách môžete vidieť, aké je nebezpečné, ak 
používate vaše pomôcky opakovane. Hlavne mám 
na mysli ihly (kajky, inzulínky)! Druhým najčas-
tejším spôsobom, ako získať takéhoto „kamoša“ je, 
že sa aplikujete stále do toho istého miesta – žila, 
čo dáva. No jediné, čo vám po čase dá, je ABSCES.

Máš aj ty kamoša?
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Telefón:  
Od 16:00 – 033 2400 285 
Od 13:30 – 0908 942 258 
 
Koho tam nájdete? 
MUDr. Jozef Vido – psychiater 
MUDr. Monika Dluhá – psychiater 
MUDr. Veronika Petrusová – psychiater 
Bc. Ivana Malíšková – psychiatrická sestra 
 
Kde sa s nami môžete dohodnúť?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na každej výmene vonku v teréne v Seredi, Nitre, Trnave. 
 Na každej službe v kontaktnom centre ZÓNA v Seredi. 
 Na telefónnom čísle 0905 943 229. 
 Mailom krokvpred.storm@gmail.com 

  zona.storm@gmail.com 
 
Čo vám môžeme dať my? 

 Zaplatiť CESTOVNÉ pokiaľ sa rozhodnete ísť s nami. 
 Podporu a prítomnosť pri kontaktoch so psychiatrom, 

samozrejme na Vaše vyžiadanie. 
Palo 
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 Pri užívaní používaj iba svoje vlastné veci (ihly, vodičky, 
lyžičku, tampóny, filtre, škrtidlo). 

 Nikdy nepoužívaj vodu, ktorá obsahuje krv. Je jedno, že je tvoja. 
 Svoje veci sa snaž aspoň raz za mesiac opláchnuť v horúcej 

vode. 
  Neaplikuj sa cez 

oblečenie (môžeš mať na 
ňom veľa nečistôt). 

 Miesto vpichu si pred 
aplikáciou vydezinfikuj 
alkoholovým tampónom, 
a to jedným ťahom zhora 
nadol.  

 Neaplikuj sa do miesta, 
ktoré je červené 
(zapálené) alebo tam máš 
absces. 

 Aplikuj sa len do 
bezpečných žíl, žily na 
krku by si mal vynechať. 

 V najväčšej núdzi si 
radšej pichni do svalu, je 
to bezpečnejšie. 

 
 

 
Až si nevieš s abscesom pomôcť, zastav sa za nami v teréne alebo 
v ZÓNE. Môžeme ťa ošetriť alebo ťa odporučiť k ďalším odborníkom. 
Hlavne to nezanedbávaj a nehovor si, že to všetko zvládneš ty sám 
doma. 

         Peťa 

Čo robiť aby si sa vyhol abscesu? 
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Zdravie
ABSCES

 Často sa stáva, že od vás 
v teréne alebo v ZÓNE počúva-
me o abscesoch. Respektíve prí-
dete sa pochváliť ranou (hrčkou 
s hnisom) a neviete, čo to je. Je 
to zápalové ochorenie, s ktorým 
sa stretnete s veľkou pravdepo-
dobnosťou aspoň raz za život.

Ako sa k nemu dostaneš?

 Najčastejšie sa objavuje 
práve v mieste vpichu. Výnimočne 
sa môže ukázať aj na inom mieste, 
pretože infekcia sa šíri krvnou ces-
tou. Začína ako červená, teplá hrč-
ka, ktorá sa po čase naplní hnisom.

 Ak je hrčka malá a bez 
hnisu, môžeš si ju sám ošetriť - 
Ibalgin Duo EFFECT, ktorý je 
kombináciou ibuprofénu a hepa-
roidu. Dostaneš ho kúpiť v lekár-
ni bez predpisu. Alebo ťa môžeme 
ošetriť my v teréne (Nitra, Sereď, 
Trnava) a v kontaktnom centre 
ZÓNA. Ošetríme ťa „hnedou mas-
ťou“, ktorá je zase kombináciou

gáfrovej  masti s ichtamo-
lom a octanovej masti. Obe 
mastičky dostaneš kúpiť bez 
predpisu v lekárni a dokážeš 
si ich zmiešať v pomere 3:1.
Ak je hrčka vyplnená hni-
som, je najlepšie ísť k dokto-
rovi. Posledné štádium je, keď 
ti hrčka praskne alebo sa zväč-
šuje, máš horúčku a zimnicu. 

Na to sme už my malí páni, mu-
síš navštíviť chirurgiu (môžeme 
ťa sprevádzať). Na chirurgii ti 
absces vyčistia a nasadia ti anti-
biotiká. Ak zanedbáš ošetrenie, 
môžeš prísť o časť tela. Môžeš 
sa dokonca aj udusiť (absces 
na krku) alebo môžeš zomrieť 

  .ivrk v uickefni úvoklec an
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Právo

TESTY:
•    Pri podozrení (že ste pod vply-
vom) vás požiadajú o laboratórne 
vyšetrenie – môžete odmietnuť.
• Druhým testom je klasic-
ké psychomotorické (lasto-
vička), ktoré je spojené s od-
berom a vyšetrením krvi.
• Dôležité je posúdiť STAV 
VYLUČUJÚCI SPÔSOBI-
LOSŤ. To môže len znalec z 
odboru zdravotníctva (najčas-
tejšie psychiater). To platí hlav-
ne pri užití inej drogy ako al-
koholu. Pre si pýtajte znalca!

TRESTY:
• Trestný čin ohrozenia pod 
vplyvom – 12 mesiacov a 1 – 
10 rokov zákaz šoférovať. Ak 
je šoférovanie spojené s ublí-
žením na zdraví, tak sa trest 
môže vyšplhať až do 12 rokov.
•  Priestupok vám našijú, ak vás 
zastavia, ale nedokážu STAV 
VYLUČUJÚCI SPÔSOBI-
LOSŤ. To je väčšinou pravidlo 
pri iných drogách ako alko-
hole. No stále to je na vysoký 
tlak – pokuta od 200 – 1000€.

Šoféruješ pod vplyvom?
Testy a tresty s Plánom B

Ak by ste sa náhodou dostali do 
situácie, že musíte sadnúť za volant no 
práve ste užili (alebo užívate 
pravidelne), majte na mysli policajné 
hliadky, ktoré vám môžu dostatočne 
zdvihnúť tlak v krvi. No to nie je 
najmenej. Môžu vás podrobiť rôznym 
skúškam na prítomnosť drog. Následne 
uložiť pokutu alebo zadržať vodičák – čo nepoteší nikoho. Rozhodnutie 
či sadnete za volant pod vplyvom je na vás, ale budťe pripravení 
a prečítajte si čo všetko sa môže stať. 

Palo 
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Výskum Kérka až do hrobu

Katka 

 N á p i -
sy, portréty či 
zložitejšie ob-
razy. Farebné 
či jednofareb-
né? Zamysleli 
ste sa niekedy 
nad tým, prečo 
vlastne teto-
vanie na tele 
zostáva? Pre-
čo je navždy?

 Vedci sa nad tým za-
mýšľali, mudrovali, bádali. 
Časopis Popular Science uvád-
za, že za „trvácnosť“ tetovania 
môžu drobné častice atramentu 
aj obranný systém tela človeka. 
Tetovanie vzniká vtedy, keď tatér 
dostane ihlou farbu pod najvrch-
nejšiu vrstvu pokožky do dermy 
(zamše). Počas tohto procesu sa 
poškodí koža, čo naštartuje imu-
nitný systém tela. Organizmus 
odpovedá bielymi krvinkami, 

  .yktál eizduc ťajirp aižans as érotk
Ich problémom je, že to nedo-
kážu, pretože drobné častice 
atramentu sú na ne príliš veľké. 

„Dôvod, prečo tam pigment 
zostáva je, že jeho častice sú pri-
veľké nato, aby ich „zjedli“ bie-
le krvinky,“ uvádza profesorka 
Laumannová. Tetovanie sa môže 
vekom meniť. Príčinou nie sú len 
zmeny tela (priberiete, schud-
nete), ale aj nesprávna techni-
ka tetovania. Ak tatér umiestni 
pigment príliš hlboko, častice sa 
môžu jemne „presúvať“ a obráz-
ky sa rozostria. Staršie výskumy 
tiež ukázali, že ľudia s tetovaním 
sú menej citliví voči dotykom 
v porovnaní s tými, čo tetova-
nie nemajú. Rozbor niektorých 
farieb tiež poukázal na ich zlo-
ženie. Atrament na tetovanie 
môže obsahovať vysoké hodno-
ty olova či dokonca lítia (nie sú 
to veru mňamky). Napr. modré 
farby v sebe mávajú dokonca 
meď. Preto buďte pri výbere te-
tovania a tatéra opatrní, dbajte 
na vaše zdravie. Dobrý tatér má 
vždy novú ihlu, na rukách jed-
norázové rukavice, certifikované 
farby a čistý priestor okolo seba.
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Rozhovor

Aká je tvoja pracovná náplň? 
Aký je tvoj cieľ práce?
 
 Mojou náplňou práce je 
momentálne poskytovať externú 
konzultačnú činnosť súvisiacu s 
klientovými zdravotnými problé-
mami. Cieľom mojej práce je po-
môcť klientom riešiť ich zdravotné 
problémy, naučiť ich ošetrovať si 
zapálené žily a jazvy po vpichoch, 
usmerňovať ich pri vyhľadávaní 
odborných lekárov a zdravotníc-
kych zariadení pri ich vyskytujú-
cich sa zdravotných problémoch, 
ktoré sa v teréne nedajú riešiť. 

S čím sa najčastejšie na teba kli-
enti obracajú?
 
 Najčastejšie sa klienti na 
mňa obracajú s problémom za-
pálených žíl, zjazvovatelej kože 
po vpichoch, s drobnými rezný-
mi ranami, ale aj otázkami týka-
júcimi sa návštevou odborných 
ambulancií, ale tiež aj s otázka-
mi týkajúcimi sa ošetrovania sa. 

 Pani Mgr. Evu Adamu-
sovú ste mohli stretávať v teréne 
dlhé roky. Niektorých vás pozná 
aj z nemocnice, kde  sa stará o 
zdravie pacientov na Infekčnej 
klinike v Nitre.  Položili sme jej 
niekoľko otázok, ktoré by Vás 
mohli zaujímať a zamerali sme sa 
najmä na infekčné ochorenia kože. 

Čo alebo kto ťa priviedol do 
združenia? 
 
 V Združení STORM pra-
cujem od jeho začiatku ako vznik-
lo v Nitre. Do združenia ma pri-
viedla vtedajšia koordinátorka, 
ktorá hľadala zdravotníka zaobe-
rajúceho sa ošetrovaním ľudí s 
ochoreniami žíl. Ja som vtedy pra-
covala na kožnom oddelení, kde 
sa práve takí ľudia liečili.  Mala 
som dosť skúseností s ošetrova-
ním rán a ošetrovaním kože a tiež 
chuť pracovať s ľuďmi v teréne. 

Naša, vaša sestrička 
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Kultúra KOkaín

 
 V 70. rokoch 

zaznamenal 
medzinárodný obchod 
s drogami rýchly vzostup 
a v jeho strede sa ocitol 
nenápadný.  
George Jung, hviezda 
školského futbalového 
mužstva z malého mesta, 
sa počas niekoľkých 

rokov stal hlavným dovozcom kokaínu z kolumbijského Medellínu. 
Film Kokaín je jeden z pravdivých príbehov čerpajúcich zo skutočnosti. 
Sleduje cestu George Junga od 60. rokov od jeho prvého styku so 
svetom drog na plážach v Kalifornii. Kšeftovanie s marihuanou bolo 
pre neho vtedy len prostriedkom k realizácií vlastného amerického sna. 
Vďaka zoznámeniu s náborármi medellínského trustu sa premenil na 
profesionálneho pašeráka. George Jung sa stal článkom v reťazci 
dopravujúcim biely prášok z Latinskej Ameriky k americkým 
zákazníkom. Film so 
suchým humorom 
zachytáva, ako sa syn 
chudobného, ale 
poctivého stavebného 
robotníka vyšvihne cez 
noc v boháča a kopíruje 
životný štýl vyšších 
vrstiev. Zaznamenáva 
jeho lásky, vrátane tej, na 
ktorú dodnes zbytočne 
čaká tam, kde jeho dráha 
skončila.  

                    
Palo 
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Majorita

stopujte minimálne vo dvojici, 
stopujte na bezpečných miestach, 
nie na diaľniciach, na neprehľad-
ných úsekoch cesty, praktické 
je mať smer cesty napísaný na 
tabuľke, ak vám niekto zastaví, 
dobre si zapamätajte informá-
cie o vozidle (evidenčné čís-
lo, farba, model auta atď.), 
venujte pozornosť vo-
dičovi (vzhľad, správa-
nie), spolucestujúcim, 
ak je to možné, sadnite si na zad-
né sedadlo, aby ste mali dosta-
točný odstup a prehľad o vodičo-
vi a mohli prípadne opustiť auto, 
ak máte podozrenie, vodiča 
požiadajte o zastavenie, napr. 
preto, že potrebujete na WCko, 
v každej situácii je dôležité za-
chovať si chladnú hlavu pri 
pokuse o násilie sa snažte situ-
áciu riešiť (ak je to možné) úte-
kom na frekventované miesto; 
je vhodné mať pri sebe niečo, čo 
umožní akú takú obranu (sprej); 
užitočné je poznať niekoľko zá-
kladných prvkov zo sebaobrany, 
ak sa vám podarí utiecť, o uda-
losti podľa možnosti čo najskôr 
informujte políciu, podľa mož-
nosti sa vyvarujte autostopu po 
zotmení.              
                       Katka

 Stopovanie je asi najlac-
nejší spôsob dopravy spojený s 
určitým pocitom dobrodružstva, 
ktorý však môže prinášať aj riziko.
 Stopár je chodec. Ten je 
povinný chodiť po ľavej kraj-
nici, pri ľavom okraji vozovky. 
Ak je stopár pri pravej krajnici 
alebo pri pravom okraji cesty, 
polícia mu môže dať pokutu 
až do výšky 100 € (na mieste 
najviac 50 €). Stopári nesmú 
chodiť na diaľnice a na rých-
lostné cesty. Vodiči, ktorí berú 
stopára, nesmú zabúdať na pra-
vidlá o zastavení a státí, o otá-
čaní a cúvaní a o preprave osôb.

 Ako predísť rizikám?
stopovanie dobre zvážte; ak je to 
možné, cestujte radšej vlakom, 
autobusom, autom alebo choďte 
pešo, ak ste sa rozhodli stopo-

vať, tak aspoň:       

STOPovanie
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Ako by si im poradila so zapá-
lenými miestami po vpichoch?
 Určite je veľmi dôležité 
používať dezinfekciu a snažiť 
sa ošetriť miesto pred aj po vpi-
chu, aby sa zbytočne nedostáva-
li drobné nečistoty do ranky. Ak 
miesto predsa len opuchne, za-
červená, bude horúcejšia – treba 
sa obrátiť na tereňákov alebo už 
na lekára. Je vždy lepšie, ak to 
uvidí odborník skôr v zárodkoch 
zápalu, ako keby už bolo miesto 
výrazne napadnuté. Mohlo by sa 
stať, že zápal sa rozšíri zbytočne 
ďalej a napadne aj iné časti tela. 
Jedno z najhorších štádií je abs-
ces alebo flegmóna – vtedy už 
treba nevyhnutne navštíviť le-
kára, ktorý dokáže chirurgicky 
miesto vyčistiť a ošetriť. Odpo-
rúčam, aby klienti vždy (aj pri 
najmenšom podozrení) nechali 
miesto prehliadnuť pracovní-
kmi združenia, ktorí ho vedia 
posúdiť a odporučiť postup. 
 
Čo iné okrem práce v združení 
vykonávaš?
 Keďže som povolaním 
zdravotná sestra, pracujem už 
37 rokov ako zdravotná sestra 
vo FN Nitra. 

V súčasnosti pracujem na Infek-
čnej klinike, kde sa veľmi často 
liečia aj ľudia drogovo závislí s 
hepatitídou C. 

Ako sa ako zdravotná sestra 
pozeráš na užívanie drog?
 Ako som už spomenula 
pracujem aj s ľuďmi drogovo 
závislými a vidím aké následky 
drogy na ich zdraví zanecháva-
jú. Často musíme riešiť aj abs-
tinenčné príznaky, ktoré taktiež 
prinášajú veľa utrpenia. Mnohí 
ľudia prídu do nemocnice ne-
skoro a už sa im pomôcť nedá 
a mnohí sa už domov nevrátia. 
Liečba drogovo závislých je 
veľmi nákladná a zdĺhavá, ale 
aj komplikácie vyplývajúce z 
hepatitídy bývajú často ťažko 
liečiteľné alebo vôbec nevylie-
čiteľné. Preto ja, ako zdravotná 
setra si myslím, že je najlepšie 
drogám sa z ďaleka vyhnúť. 

Chcela by si niečo odkázať 
klientom?
 A mojim odkazom pre 
klientov je, že keď už sú drogy ich 
súčasť života, nech aspoň chránia 
svoje zdravie tým, že budú pou-
žívať svoje čisté nepoužité ihly.   
             
       Andrea



6. 
Najpravdepodo

bnejší čas 
infarktu je v 

pondelok ráno.

7. Najťažšie 

srdce má 
modrá veľryba. 

Jej srdce váži 

680 kilogra-

mov.

1. Každý deň vyprodukuje srdce dostatok 

energie pre pohon kamiónu, ktorý prejde do 

vzdialenosti asi 32 kilometrov.

2. Prvý kardiostimulá-

tor mal šnúru dlhú 

niekoľko metrov a  bol 

pripájaný do klasick-

ých zásuviek.

3. Jediná časť tela bez akéhokoľvek prekrvenia sú rohovky v oku.

4. Srdce vykonáva najvyššiu fyzickú 
činnosť zo všetkých svalov v tele.

9. Počet infarktov 
vrcholí 24. decembra. Nasleduje 26. decem-ber a 1. január.

8. Podľa výskumov 

zvyšuje vyššie vzdela-

nie riziko srdcových 

ochorení.

10. Prvá bunka srdca 

začne biť už 4 týždne 

od splodenia dieťaťa.

5. Počas priemerného života 
vypumpuje srdce  1.5 milióna 

barelov krvi. Toto množstvo by 
naplnilo 200 cisternových 

železničných vagónov.

Palo
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Vedeli 
ste, že ...
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Príbeh 
Podľa skutočnej udalosti 

Podľa skutočnej udalosti 

Keď v roku 1957 bola unesená majiteľka 
obchodu vo Wisconsine a polícia následne 
prehľadala farmu chlapíka zvaného Ed, tak 
sa zdesila. Vedľa vypitvanej unesenej 
mŕtvoly narazili úradníci na časti najmenej 
15tich ďalších mŕtvych žien – nosy, časti 
pohlaví, tváre, či poťahy na kreslách z 
vysušenej kože. Ukázalo sa, že Ed zavraždil 
dve ženy a tucet ďalších vykopal na 
cintoríne, rozrezal, aby z nich mohol urobiť 
svoje desivé upomienkové predmety. Ed bol 
prehlásený za nesvojprávneho a bol 
umiestnený v liečebnom sanatóriu, kde 
v roku 1984 zomrel.  

 
MUDr. H.S. (1946-2004), lekár 
z Anglicka, otrávil za viac ako 20 
rokov okolo 250 svojich 
pacientov, predovšetkým silnými 
dávkami heroínu. Činy „doktora 
smrťáka“, ako bol neskôr 
nazvaný, vyšli najavo, keď 
kolegovia narazili na nezvyčajne 
vysokú úmrtnosť jeho pacientov. 
A ešte k tomu pri väčšine 

vystupoval ako univerzálny dedič celého majetku. Bol odsúdený k 15 
doživotným trestom, no v roku 2004 sa obesil vo svojej cele. 
 

  Palo 

Drsný účastník karnevalu

Milý strýko doktor
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Zábava

Traja opití muži si zavolajú taxík. Taxikár príde a keď 
zbadá, že sú poriadne opití, naštartuje, zhasne auto a 
hovorí im: „No, už sme tu...“  Prvý opitý vystúpi, poklepe 
šoféra po pleci a hovorí: „Výborne.“ Druhý opitý vystúpi 
z auta a hovorí taxikárovi: „Dík.“ Vystúpi z auta tretí, 
príde k šoférovi, jednu mu strelí a hovorí mu: „A 
druhýkrát nie tak rýchlo, však si nás mohol zabiť...“

Letuška sa zastaví pri cestujúcom, zachichoce 
sa a hovorí mu: „Pane, poviem vám niečo, na 
čom sa budete smiať celou cestou do Paríža. 
Trčí vám konček penisu...“ Pán sa na ňu pozrie, 
usmeje sa a hovorí jej: „A ja vám poviem niečo, 
na čom sa nebudete smiať iba cestou do Paríža, 
ale aj cestou späť. To nie je konček, to je celý.“

Žena vraví mužovi: „Miláčik, skoč mi prosím ťa do drogé-
rie kúpiť tampóny.“ Manžel hovorí: „Jasné zlatko.“ 
Manžel ide do drogérie a vypýta si vatové tyčinky. 
Potom ide do lekárne a vypýta si balíček gazy. Príde 
domov a položí nákup manželke na stôl. Manželka 
začne hysterčiť a nadávať manželovi, že prečo jej 
nekúpil tampóny. Manžel sa len pohodlne usadí do 
sedačky, otvorí pivo a vraví: „Prestaň kričať, ja som ťa 
tiež minule poslal po cigarety a priniesla si mi tabak a 
dutinky, že to je lacnejšie a mám si ich našúľať. Tak si ich 
našúľaj aj ty, je to lacnejšie.“

Zuzka



KROK VPRED NITRA (terénna služba, bicykle, 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 
 
 
KROK VPRED SEREĎ (terénna služba, bicykle)  
Piatok 
18:00 – 20:00 výpadovka pri Milexe 
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com 
 
 
KROK VPRED TRNAVA (terénna služba, zelené bicykle) 
Streda 
18:30 – 20:45 Staničný park pri parkovisku autobusov 
Štvrtok 
18:30 – 19:15 parkovisko pri SAD, Nitrianska ulica 
19:30 – 20:45 Mikovíniho ulica, Pneubox 
V čase služby terénny mobil: 0910 601 202 
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com 
 
ZÓNA (kontaktné centrum) 
Garbiarska 18, Sereď 
Pondelok  13:00 - 17:00 
Utorok  09:00 - 13:00 
Streda   13:00 - 17:00 
V čase pracovných dní: 0905 943 229 
zona.storm@gmail.com 
 

09/2014 vypracovali pracovníci Združenia STORM. 
Pracovníci Združenia STORM nepodporujú žiadny rizikový spôsob 
správania sa – napr. užívanie drog a iné. Programy Združenia 
STORM sú zamerané na znižovanie rizík a zvyšovanie kvality 
života klientov.  
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SUDOKU
Cieľom je doplniť 

chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa nasledujúceho pravidla. 
V každom stĺpci a v každom riadku sa má každá číslica 

vyskytnúť práve raz a v každej ohraničenej podoblasti sa 
každá číslica má vyskytnúť práve raz. Zmyslom hry je 

logicky nájsť (žiadne náhodné doplňovanie) postupne 
všetky chýbajúce číslice.



zdruzeniestorm.sk
Gra�cky spracovala: ivka


