
Abeceda bezpe ného sexu
 - okoládová dírka 
 aneb anální sex. 

Používej extra 
silný kondom!
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AA jako AIDS - jsi-li injek ní 

uživatel drog, pat íš do 
skupiny lidí více ohrožených 
nemocí AIDS (m žeš jej dostat 
nap . sdílením nádobí ka). M l 
bys tedy provozovat pouze 
bezpe ný sex (sex s kondomem).

BB jako Bezpe nost p edevším. 
Pokud užíváš pervitin i 

jiné stimula ní drogy, a poda í 
se Ti dosáhnout erekce, m žeš 
souložit i docela dlouhou dobu. 
Použij proto siln jší kondom 
a lubrika ní gel.

HH jako Hon ní, onanie, masturbace. Každý 
sám i navzájem. Je to bezpe né!EE jako Erekce. Užívání 

n kterých drog m že 
výrazn  znesnadnit 
až zcela vymazat 
Tv j sexuální 
život.

II jako Injek ní aplikace. Nikdy ne-
sdílej s nikým jiným nádobí ko!!! 

CC jako Cákání. Pokud p i pohlavním styku 
a orálním sexu nep ijde ejakulát do 

kontaktu s partner inými ( i partnerovými) 
sliznicemi je riziko nákazy 
o n co nižší. Bezpe n ji 
(a stále sexy) lze cákat 
nap . na prsa, záda, pupík, 
pleš, ruce i stehna. 
Nejbezpe n jší 
je však cákat 
do prezervativu.

DD      jako Dotek. Perfektn  
bezpe ný a navíc sexy!

CHCH jako Chlamídie. 
Sexuáln  p e-

nosná choroba, která 
m že kon it neplodnos-
tí. Aby ses chránil(a), 
používej kondom.

F F jako Francouzák Líbání je bezpe né!

JJ jako Jazyk. S jazy-
kem m že být velká 

zábava a je to perfektn  
bezpe né, pokud nepracuje 
na pohlavních orgánech. 
Zkuste ze sebe navzájem 
slízávat zmrzlinu 
i okoládu...

G G jako Gel. Používej 
lubrika ní gel, p ede-

vším když používáš kondom 
i když je partnerka „na 

suchu“. Usnadní to sex!

KK jako Ku ba, 
kou ení, fajka. 

Bez kondomu je 
zde riziko p enosu 
pohlavních chorob, 
nap . syfilisu nebo 
kapavky.

RR jako Rozepínání a svlékání. 
Pat í k dobré p edeh e!

LL jako Láska. Pro lepší prožitek sexu je ideální, 
p ed nákazou však neochrání. To, že milujete 

a jste v rní nezaru uje, 
že partner je na tom 
stejn . Nebo že si 
n co nep inášíte 
z doby p ed 
Láskou. 

UU jako Usínání a spaní. Kdy 
Vám je lépe?

SS jako Sadomaso. Bezpe ný sex 
znamená ned lat nic, co by bylo 

partnerovi (partnerce) nep íjemné, 
ale pro  to prvn  nezkusit...

NN Bezpe ný sex 
v bec nemusí 

být Nuda!!!

XX jako eXperiment. Pro  se 
neu it, jak zkvalitnit sv j 

sexuální život.

 anglicky rimming, esky to 
pro Vás p eložíme jako 

„ i oližbu“. M žeš chytit 
spoustu v cí, v etn  HIV.

MM jako Masáž. Citlivá, vzrušující 
a zcela bezpe ná!

VV jako vibrátor a další 
sexuální hra ky. Bezpe né, 

pokud je ovšem nesdílíte.

ŠŠ jako Šukání. Nízké riziko p i 
použití kondomu, bez gumi -

ky riziko vysoké.

OO jako Orál. Aby došlo k p enosu HIV-infekce je 
nutné, aby sperma nebo poševní sekret infikova-

né osoby p išly do styku s krví druhé osoby. Ale to 
neznamená, že nem žeš dostat t eba kapavku nebo 
syfilis. Partner, který Orál 
aktivn  provádí je ve 
v tším riziku 
než jeho 
p íjemce.

ZZ jako Zlatý déš  
neboli pissing. 

rání, mo ení.
Nízké riziko.

TT jako, že Ty bys m l žít sexuáln  bez-
pe n ji!!! A také T jako t hotenství, 

které nemusí být vždy žádoucí. Bezpe ný 
sex by vás m l chránit i p ed ním.

PP jako P evleky. Zkus to, m že být sranda!
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