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Na úvod.... 

A máme tu december..ten čas neskutočne letí. Za seba sa teším, že som stále súčasťou 
INTOXI a že vás baví časák čítať. A že ja mám možnosť robiť to čo ma napĺňa a baví. 

Na záver roka by som veľmi rada poďakovala predovšetkým našej obetavej sociálnej 
asistentke Eve, že mi dala šancu a možnosť byt súčasťou OZ Odyseus. 

Eve patrí aj môj obdiv, za jej neúnavnú snahu pomáhať a doslova sa obetovať pre tento 
projekt.  Jej snaha a ochota kedykoľvek pomáhať je úžasná.  

Moje veľké Ďakujem patrí aj Sone, za jej božskú trpezlivosť a zaúčanie ma do „výroby“ 
časáku. Jej práca je jej srdcovou záležitosťou a doslova žije pre OZ. 

Kataríne za to, že ma prijala a dala mi dôveru, že budem vedieť robiť Intoxi, najlepšie ako 
viem. Verím, že som ju nesklamala a ani nesklamem. 

A tiež Ďakujem skvelému kolektívu, ktorý tu máme. 

V neposlednom rade moja vďaka patrí môjmu životnému partnerovi, Dušanovi, že ma 
v tejto práci podporuje a je mi veľkou oporou. Milujem Ťa nielen za to.. . 

Krásne prežitie sviatkov želá všetkým Ofra 
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Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 

Časopis Intoxi je určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim 
v sex-biznise. 

Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká, súvisiace s ich životným štýlom a stratégie 
ako ich znižovať. 

Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových stánkoch. Je distribuovaný prostredníctvom 
terénnych  

Sociálnych pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. 

Články v časopise podliehajú autorskému právu. Žiadna časť časopisu nesmie byť 
kopírovaná, publikovaná, alebo inak rozširovaná bez písomného súhlasu redakcie. 

http://www.odyseus.org/
mailto:intoxi@ozodyseus.sk
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17. december-Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch  

                                        pracujúcich v sex-biznise 

 

Už v minulom článku som vám predznačila o čom vám budem písať v tomto Intoxi. Bude to 

o násilí ktoré nepatrí do našich životov.  Bude to o 17.decembri ktorý poukazuje na to že to tak 
zatiaľ nie je a bude to tak trochu aj o nás a o našom sex-biznisovom stretnutí, ktoré bude už 
našou pevnou súčasťou a budeme sa stretávať pravidelne.  

V októbri som vďaka Odyseu mala pracovné stretnutie s organizáciou SWAN ktoré sa konalo 
v Budapešti. Preberala sa stratégia pre roky 2011-2013. SWAN zjednocuje ľudí pracujúcich v sex-

biznise a organizácie, ktoré obhajujú práva ľudí pracujúcich v sex-biznise a snažia sa zlepšiť 
kvalitu ich života, vrátane spoločenského, ekonomického, právneho a zdravotného postavenia 
v strednej a východnej Európe a strednej Ázii. 

Čo je SWAN? Je to sieť organizácii ktoré obhajujú práva ľudí pracujúcich v sex-biznise, založená 
bola v roku 2006 a združuje 19 členov zo 16 euroázijských krajín. 

Aj OZ Odyseus patrí do siete SWAN. Snažia sa pracovať a venovať ženám pracujúcim v sex-

biznise. My čo pracujeme v sex-biznise sa potýkame s rôznymi problémami. Veľmi často sú 
porušované naše práva zo strany úradov a polície, sme diskriminované pri hľadaní si práce, 
bývania alebo v zdravotníckych zariadeniach. Negatívnu skúsenosť mám aj pri návšteve 
reštaurácie kde ma aj s kolegyňou odmietli obslúžiť. Vraj sme komunita ľudí na pokraji 
spoločnosti. Tak to musí skončiť! Presne ako hovoria, sme ľudia a tiež tvoríme túto spoločnosť.        

Preto aj my ľudia pracujúci v sex-biznise chceme rovnaké pracovné práva a sociálne 
zabezpečenia ako majú ostatné zamestnania a uznanie našej práce ako voliteľné zamestnanie. 
SWAN má krásnu víziu v ktorej sa práca v sex-biznise považuje za legálnu, nedochádza k jej 

kriminalizácií a trestaniu (pokutami). Ľudia pracujúci v sex-biznise môžu pracovať bez strachu 
pred policajným násilím, stigmatizáciou a diskrimináciou. V tejto spoločnosti majú ľudia 
pracujúci v sex-biznise svoje práva a aktívne sa zapájajú do riešenia záležitostí, ktoré priamo 
ovplyvňujú ich životy.  

Na záver sa dostávam k 17.decembru, je to Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného 
na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise. História tohto dňa sa začala v roku 2003, kedy organizácia 
SWOP v USA zorganizovala spomienkový ceremoniál s vigíliami pre obete vraha od zelenej rieky. 
Táto akcia prerástla až do medzinárodného hnutia, ktoré upriamuje pozornosť na zločiny 
z nenávisti a diskrimináciu ľudí pracujúcich v sex-biznise. Aj ja mám možnosť už druhý rok 
organizovať kampaň k 17.decembru pod názvom Červený dáždnik a pre nás ženy zo sex-biznisu 

pripraviť v priestoroch OZ Odysea stretnutie. Chcem aby táto kampaň prebehla aj v médiách aby 
ľudia vedeli že už nechceme stáť na okraji spoločnosti a už dávno nie sme len bezbranné obete, 
chceme práva nie násilie. Týmto vás chcem opäť všetky pozvať na stretko ktoré sa bude konať 
v OZ Odyseu 17.decembra. Medzi 18-22 hodinou môžete prísť kedykoľvek v tomto čase, ste 
vítané všetky z Panónskej, Vajnorskej aj Slovnaftskej. A je sa na čo tešiť darčeky sa opäť chystajú 
a bude aj anonymné testovanie na HIV za gastrolístok.  

                                                                                                                     S pozdravom vaša Sisi   
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Krokodíl  
 

Krokodíl je nová „náhrada“ heroínu, ktorá pochádza z Ruska. Kodeín, benzín, 
riedidlo na farby, kyselina chlorovodíková a červený fosfor - to sú zložky krokodíla , 

o ktorom sa predpokladá, že sa dostal do západnej Európy, do Nemecka.  

Ruský názov krokodíl vznikol kvôli tomu, že v mieste vpichu vzniká infekcia.  Koža 
po dlhšom čase zazelenie a začne odumierať, poškodzuje tým pádom aj kosti.  

V Rusku je obľúbená kvôli cene, pretože dávka stojí približne 5 eur, a tiež pre ľahkú 
dostupnosť ku kodeínu. Účinkuje necelé dve hodiny. 

Ako ho môžeš spoznať? Mal by byť olejovitej konzistencie, sivo modrej farby. 

Píšem o krokodílovi pre informáciu o dianí vo svete, aj ako upozornenie, že môže 
prísť aj k nám, keďže biznis je biznis. 

                                                                                                                                                                      Lucia a Sona 

zdroj: 

http://www.lidovky.cz/v-nemecku-zabiji-ruska-droga-krokodyl-d8e-

/ln_zahranici.asp?c=A111020_093055_ln_zahranici_mtr  

Zdroj obr: 

http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVSIE_FOTKY/KRIMI/DROGY/nova_droga_krokodil_maso_11_youtube.jpg  
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...Rok po znásilnení 
 

Tak ako som sľúbila, prinášam ti pokračovanie článku o znásilnení. Je jasné, že najlepšie sa 
poznáš ty sama. Ty vieš najlepšie, čo sa pre teba zmenilo, odkedy sa ti to stalo. Niekedy však 
môžeš cítiť veci, ktoré ty sama nepripisuješ traume zo znásilnenia. Vtedy si možno prekvapená, 
čo sa s tebou deje...a pritom už uplynulo aj pár mesiacov. Akékoľvek sú tvoje pocity, máš na ne 
plné právo. V bublinách nižšie môžeš zistiť, ako sa niekedy cítia ľudia po znásilnení, hoci po 
mesiaci alebo aj po roku. Možno sa v niečom z toho nájdeš aj ty... 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niekedy 

naschvál chodím 
sama v noci na 

opustené 
miesta. 

Riskujem. 

 

 Neverím, že sa mi to stalo. V noci mávam 
nočné mory. Desivé 
sny, v ktorých sa mi 
to celé vracia. 
Niekedy sa mi sníva 
o pomste. Mám strach. 

Strach z ulice, 

z áut, z mužov... 
Bojím sa tmy. 
Bojím sa byť sama. 
Niekedy ma to 

úplne ovládne. 

Aj po roku sa mi 

stále vracajú 
nepríjemné 
spomienky...Hlavne

, keď vidím 
podobného chlapa 
alebo rovnaké 

Niekedy mám 
pocit, že sa 
zrútim. Ale ja 
im ukážem, že 
nemám strach. 
Nebojím sa! 

Mám pocit, že už nikdy 
nebudem šťastná. Asi 
mám depku. Všetko je 
nanič... Je mi do plaču... Niekedy si pripadám 

hnusná. Celé moje telo sa 
mi zdá odporné a špinavé. 
Mala som si dávať väčší 
pozor, nebola som dosť 
opatrná... Občas si 
hovorím, že je to moja 
vina... 

Je mi fajn, som v poriadku. 

ASI SA ZBLÁZNIM! ...Je mi 
nahovno! Som okej. A stále 
dookola... 

Mám pocit akoby 
zastal čas. 
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Je možné, že niektoré z týchto pocitov poznáš a iné sa ti zdajú cudzie. Neexistuje príručka toho, 
čo máš kedy cítiť a čo ťa z toho zaručene dostane. Existuje však pár rád, ktoré ti môžu pomôcť 
aspoň v najťažších chvíľach. Sú to skôr len tipy, ktoré sa ľahšie povedia ako urobia, ale za pokus 

nič nedáš: 
- Snaž sa neuzatvárať pred svetom. Hoci je to ťažké, skús sa rozprávať aspoň s jednou 

osobou, ktorej môžeš veriť a vieš, že ťa podporí. Hovor o sebe, o tom čo ťa trápi, čo sa 
deje v tvojom živote. Sme tu pre teba aj my v teréne. Nebudeš na to všetko celkom 
sama. 

 

- Ak je pre teba náročné hovoriť o znásilnení, skús o tom napísať. Daj všetky svoje pocity 
na papier. Ako sa hovorí, papier znesie všetko... 
 

- Neobviňuj sa. To, čo sa stalo nie je tvoja vina. Nie si zodpovedná za to, že si sa stala 

obeťou násilia niekoho iného. Toto platí bez výnimky! Samozrejme, aj keď napríklad 
pracuješ v sex - biznise. Kedykoľvek povieš „nie“ a tvoje „nie“, nie je rešpektované -ide 

o znásilnenie. 
 

- Pravidelne vyhľadávaj drobnosti, ktoré ťa vedia potešiť. Problém sa nevyrieši, ale máš 
právo si „dopriať“. Kúp si niečo malé len pre seba. Alebo príď na decembrové sex-

biznisové stretnutie a dostaneš malý darček od nás :) 
 

- Je v poriadku, ak vôbec nemáš chuť na sex s partnerom/kou. Ak sex nechceš, tak ho 
nemaj. Vieš, že máš právo ho odmietnuť – využi to. Ak si ale sama hovoríš, že už by si sex 
chcela, ale niečo ti bráni, buď trpezlivá a dopraj si čas. Choďte na to pomaly a hovorte 

o tom. 

 

- To, aby si sa cítila o niečo lepšie vyžaduje čas. Veľa času, veľa smútku a trpezlivosti. Ak 

máš pocit, že už je toho naozaj príliš a tvoja bolesť trvá pridlho, neváhaj a zavolaj 

psychologičke Gabe Prelovskej na číslo 02/20 44 37 36 a dohodni si stretnutie (zdarma). 

Zaslúžiš si každú pomoc, ktorá je dostupná. 
 

Nie je jednoduché písať o znásilnení takto v skratke. Hlavne preto, že zotavovanie sa z neho môže 
trvať roky a je veľmi náročné. Často zanechá trvalú stopu na tom, čo cítiš, prežívaš a ako sa 

správaš. Chcela som však, aby si vedela, že so svojimi pocitmi nemusíš byť sama. Obráť sa na 
nás.  
 

Ivet 
Zdroje:        

BENEDICT, H. 2003. To není vaše vina! Jak sa vyrovnat se sexuálním napadením. 1. Vyd. One 

Woman Press : Havlíčkův Brod, 2003. ISBN 80-86356  
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Namotaný/á na vyrážky 

 

Tráviš aj ty hodiny pred zrkadlom a hľadáš na tvári každú vyrážku a bodku, aby si ju vytlačil/a? 
Máš niekedy pocit, že po tebe lezú baktérie či drobný hmyz? Alebo ho vidíš na svojich šatoch 
a vo svojom byte? Ak berieš piko či kokaín, nie je to náhoda... 

 

Z výmien viem, ako takéto situácie vyzerajú hoci, priznám sa, sama som ich nezažila. Veľakrát 
som videla ako niekto  z klientov a klientiek zastal pri zrkadle nášho auta a celú výmenu vyberal 
z oka neviditeľnú špinu či vytláčal vyrážky. Zastaviť človeka v takomto stave bola pre mňa vždy 
výzva – sám/sama vieš, že je to ťažké. Na druhý deň sa vie na to človek už pozrieť kriticky so 
slovami „Bol/a som riadne namotaný/á.“ 

 

Namotanosť ako porucha 

 

Lekári chápu tieto stavy ako psychiatrický problém, ide o jeden druh choroby zo skupiny 

takzvaných kompulzívnych porúch. Kompulzivne poruchy sú známe tým, že človek MUSÍ niečo 
robiť. Môže to byť kompulzívne umývanie rúk, vytláčanie vyrážok, trhanie vlasov... sú to 
väčšinou aktivity, ktoré sú na prvý pohľad „normálne“ (teda až na to trhanie vlasov zrejme), ale 
kompulzívne začnú byť, keď človek danú aktivitu vykonáva a nevie prestať, opakuje sa to...a 
jednoducho sa namotá. Kompulzívna porucha má veľa podôb, ja chcem písať o tej, ktorú 
spôsobuje nadmerné alebo časté užívanie pervitínu, amfetamínov alebo kokaínu. 

 

Prečo práve tieto drogy? 

Pervitín a ostatné vyššie spomenuté drogy nabudzujú naše nervy, a keď nervy sú citlivejšie – my 

sme citlivejší. To znamená, že tieto kožné pocity sú spôsobené chemickým dráždením nervov nie 
skutočnými chrobáčikmi, špinkami a podobne. 

Pri tomto škrabaní sa však nejde iba o potrebu odstrániť špinku či vytlačiť vyrážky. Celá táto 
aktivita je sprevádzaná silnými emóciami a pocitmi, ktoré by sme jednoducho mohli popísať 
nasledovne: 

Na začiatku, keď sa ešte neškrabem pociťuje úzkosť, stiesnenie, pretože sa musím poškrabať. 

Keď sa začnem škrabať, pocítim úľavu. Úľava je väčšia, keď sa môžem poškrabať ešte raz... a ešte 
raz... ani sa nenazdáme a sme v bludnom kruhu škrabania sa, ktoré nedokážeme zastaviť. 

 

Ako bojovať so sebou samým? 

- Ak si pravidelný/á užívateľ/ka, je dôležité pravidelne jesť. Ukázalo sa, že pravidelná strava a 
hlavne najedenie sa aspoň hodinu pred užitím pika dokáže zabrániť rozvoju nutkavého škrabania 
sa. Vyhľadávaj jedlo s vitamínom B – oriešky, fazule, banány, ryby.  

- Ak cítiš, že na teba to na teba zase prichádza, snaž sa nájsť inú aktivitu, ktorou sa zabavíš. Môžeš 
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jesť, lúštiť krížovky, skladať puzzle alebo nejaké iné skladačky, umývať, upratovať, usporiadať si 
nádobičko, pripraviť a porátať veci na výmenu... Škrabanie je jednoduchá činnosť rukami – preto 

skús oklamať sám/samu seba vlož do svojich rúk niečo iné.  
- Ak škrabaniu sa a vytláčaniu vyrážok neodoláš, umy si ruky! Neopoužívaj ostré predmety, môžeš 

si vážne ublížiť. Rozškrabané miesto si potom umy, jemne vydezinfikuj a nakrémuj. Tak 
minimalizuješ riziko zápalov a jaziev.  

- Nezabúdaj, že vytláčaním vyrážok, sa vyrážok nezbavíš. Čím viac si ich tlačíš, tým viac špiny sa ti 
dostáva do pokožky a tým viac vyrážok vzniká. Preto je dôležité aj pri „kompulzívnom“ správaní 
myslieť na čistotu (tak ako pri užívaní drog). 
 

Ak máš nejaké otázku k piku, škrabaniu sa, spýtaj sa výmene! Máš nejaký tip, ktorý funguje na 
teba, keď sa začneš škrabať? Podeľ sa s nami i s ostatnými užívateľmi, dobrých rád nikdy nie je 
dosť. 

Ahoj! 

Mirka 

 

ZDROJ: 

http://blackpoppymag.wordpress.com/a-z-of-health/stimulant-induced-skin-picking/  

Zdroj obr: http://www.webanswers.com/post-images/A/A5/1276EFA0-85BA-1379-2391DAD41A2D4B72.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blackpoppymag.wordpress.com/a-z-of-health/stimulant-induced-skin-picking/
http://www.webanswers.com/post-images/A/A5/1276EFA0-85BA-1379-2391DAD41A2D4B72.jpg


 

10 

 
I                

   INTOXI 12/2011 

Cestou necestou 

NÁŠ PRÍBEH SA ODOHRÁVA NA SLOVENSKU. ZA MLADÝM MUŽOM SA ZATVÁRAJÚ DVERE VÄZNICE. HLBOKÝ 

NÁDYCH A JE TO TU! ŽIVOT NA SLOBODE. AKO VYZERAL JEHO ŽIVOT SI MÔŽETE PREČÍTAŤ V PRÍBEHU 

                                                                        „NA CESTE  DOMOV“.  

Bolo to fantastické! Ani som tomu nemohol 
uveriť. Hneď oproti bráne väznice bol bar. 
Dal som si malé pivo a KBčko. Odišiel som na 
stanicu a užíval som si ten pocit, že som 
znova voľný a môžem si robiť, čo chcem. 

Peniaze som mal, takže som si mohol hocičo 
dovoliť. Priznám sa, mal som neuveriteľnú 
chuť na pervitín. Heroín som nechcel. Vôbec 
som nemal naň chuť. Počas cesty do 
Bratislavy som celý čas rozmýšľal, kam 
pôjdem a čo budem robiť. Premýšľal som, 
kam by som mal najskôr ísť. Ale vôbec nič 
ma nenapadalo. Bol som na slobode po 

štyroch rokoch. Len som sa kochal pohľadom 
von z okna a užíval som si voľnosť. Po takom 
dlhom čase je to úžasný pocit. 

Do Bratislavy som dorazil podvečer. Veľmi 
som bol namotaný na piko a tak som hľadal 
niekoho, kto by mi ho pomohol zohnať. 
Hľadal som, kde sa dalo a stále nič. Až na 
stanici som stretol jedného známeho a on mi 

pomohol zohnať, čo som potreboval. Takže 
som sa hneď v prvý večer po prepustení 
z väzenia napikoval. Na piku je človek oveľa 
živší a nezničí ho to tak rýchlo ako heroín. 
Môj život zničil hlavne heroín. Pri ňom som 
si nedokázal povedať, že už to stačí. Pri piku 
áno. Podľa mňa je heroín hnus a som rád, že 
už je to za mnou. Keď počujem heroín, tak 
vidím špinu, smrad a trosky z ľudí. Na piko 
mám iný názor. Viem, že je to svinstvo. Ale 
keď si mám vybrať menšie zlo, tak je to 
pervitín. 

Rišo, ten známy,  ma zobral prenocovať, kde 
býval on s priateľkou a ešte s dvoma ženami. 

Bolo to veľmi fajn. Mal som strechu nad 
hlavou a mal som kam ísť. Býval som 
s ľuďmi, ktorí boli v pohode. Ženská 
spoločnosť bola super. Cítil som sa dobre, 
keď po mne obe baby vyštartovali a ja som si 

mohol jednu z nich vybrať. Išlo mi najmä 
o sex. Ostal som s ňou asi mesiac a potom 

sme sa rozišli. Ona musela ísť do väzenia. 

Na tom byte som ostal bývať. Rišo mi ukázal, 
kde sa dá dobre zarobiť. Stačilo to na naše 
výdavky. Bol to narkomanský byt a ja som 

tam mal pevné postavenie. Ľudia na byte si 
ma obľúbili a vždy chceli poznať môj názor. 
Na hocičo sa ma pýtali a vždy preferovali 
môj názor. Potom som sa zoznámil s jednou 

ženou – Katty. Ju mám doteraz rád. 
Presťahoval som sa k nej domov. Katty mala 

aj syna, ktorého som si tiež obľúbil. Dohodli 
sme sa, že prestaneme fetovať. Avšak Katty 
vydržala len pár dní. Vrátili sme sa spolu na 
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ten narkomanský byt a dali sa na drogy. Bolo 

to dosť komplikované. Hlavne kvôli malém. 
Malého jej zobrali do ústavu a ona sa moc 

rozfetovala.  

Teraz, keď sa na to pozerám spätne, tak si 
uvedomujem, že som si za celý čas ani 
nespomenul, že som  si vo väzení sľuboval, 

že už nebudem užívať drogy. Odkedy som 
vyšiel z väzenia a nastúpil na vlak do 
Bratislavy, som stále myslel na to, že si 
chcem užívať. Niekedy som síce na to myslel, 
ale nič mi to nehovorilo. Bolo mi fajn 
a nechcelo sa mi to meniť. Bavilo ma zarábať 
peniaze na drogy a všeličo pri tom prežívať. 

Po 4 mesiacoch takéhoto života ma opäť 
zatvorili. Našťastie len na 4 mesiace. Po 
prepustení som bol 5 dní v Bratislave 

a potom som sa presťahoval do Viedne. 
Dostal som tam prácu vodiča a mal som 

všetko. Sem- tam som chodil do Bratislavy 

po piko a za Katty. Chcel som, aby prišla za 
mnou do Viedne, ale ju stále držali drogy 
v Bratislave. Vo Viedni som sa mal super. Je 

tam úplne iná mentalita ľudí. Keď som niečo 
vybavoval, boli ku mne milí a vyšli mi 

v ústrety. Keď som mal voľno, tak som bol na 
počítači alebo sa vozil po meste. Je pravda, 
že občas som si niečo dal, ale nie heroín. Asi 
päťkrát som bol v Bratislave za Katty a po 

piko. Párkrát som si niečo kúpil vo Viedni, 
ale inak to bolo všetko za 5 mesiacov života 
vo Viedni. 

V januári som prišiel za Katty na 5 dní na 
návštevu. V ten deň, keď som išiel na vlak 
som zobral v drogérií parfém, že jej ho dám 
ako darček. Ale chytili ma. Odvtedy opäť 
sedím.  

Náš príbeh sa skončil. Kruh sa uzatvoril. 
Skončil tam, kde aj začal, ibaže tentoraz nie 
pred bránami väznice, ale za bránou väznice.  

PS: Chcel by som  pozdraviť Merela, Katty, 
Grétu a Mišelu 

- Rešpekt a Coня – 

Zdroj obr.: http://topnews.ae/images/man-

prison.jpg, http://4.bp.blogspot.com/-ywb-

Kw7yyFI/TWfn7T8EK1I/AAAAAAAAA3U/RSe2_C7qXT

I/s1600/letter_writi_24714_md.gif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak máš chuť Rešpektovi niečo odkázať, 
veľmi rád  by si s niekým dopisoval. Jeho 
adresa je 

 Martin Kűrth 

Sládkovičova 80, Priečinok 1 

Kráľová, Banská Bystrica 

 974 05 

 

PS: je možné využiť služby OZ Odyseus. 
Poskytneme Ti papier a pero. List za 

Teba odošleme my. Redakcia INTOXI.  

http://topnews.ae/images/man-prison.jpg
http://topnews.ae/images/man-prison.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ywb-Kw7yyFI/TWfn7T8EK1I/AAAAAAAAA3U/RSe2_C7qXTI/s1600/letter_writi_24714_md.gif
http://4.bp.blogspot.com/-ywb-Kw7yyFI/TWfn7T8EK1I/AAAAAAAAA3U/RSe2_C7qXTI/s1600/letter_writi_24714_md.gif
http://4.bp.blogspot.com/-ywb-Kw7yyFI/TWfn7T8EK1I/AAAAAAAAA3U/RSe2_C7qXTI/s1600/letter_writi_24714_md.gif


 

12 

 
I                

   INTOXI 12/2011 

    BEZPEČNEJŠIE INJEKČNÉ UŽÍVANIE - MATERIÁL 

Užívať drogy injekčne bezpečnejším spôsobom je náročná cesta. Materiál, ktorý 
rozdávame na výmene je prvým predpokladom, aby si zvládol bezpečnejšiu injikáciu. 

Dnes by som rada predstavila materiál, ktorý rozdávame a opísala jeho význam. 
 

Injekčná striekačka – jeden vpich, jedna ihla 

Injekčná striekačka je základ. Čím menší hrot, tým menšie poškodenie žily. Tá najlepšia 
striekačka je sterilná - nikým nepoužitá. (1) Jedine tá sterilná zaručí, že sa nenakazíš žiadnym 
ochorením (vírusom HIV, žltačky typu C alebo zápalom, z ktorého vzniká absces). Najdôležitejšie 
je nezdieľať injekčnú striekačku s nikým a nikdy. Niekto si myslí, že ak opakovane používa svoju 
striekačku, nič sa mu nestane. Je to omyl. Nesterilná i keď vlastná striekačka môže spôsobiť 
prenos zápalu, z ktorého vzniká absces. Zároveň sa opakovaným používaním striekačka otupuje. 
Na jej konci vzniká háčik. Tupá striekačka poškodzuje žilu, ktorá sa rýchlejšie ničí.  A ešte jedna 
poznámka ak používaš inzulínky. Tie nie sú určené na injikovanie do žily. Preto opakované 
používanie zvyšuje riziko, že sa hrot striekačky zlomí a ostane v tele. 
 

O ostatnom materiály platí to, čo pre ihly. Najlepší je sterilný alebo čistý. Rozhodne nezdieľaj 
žiaden materiál – voda, filtre, škrtidlo,lyžička, štupel. Vyhneš sa prenosu žltačky typu C. 
Opakované používanie materiálu – filtrov, odkladanie vody, lyžičky – spôsobuje prenos špiny 
a baktérií do krvného obehu. Vedie to k vzniku abscesov a zápalov žíl. 
 

Alkoholový tampón 

Alkoholový tampón je skvelý na zotretie nečistôt z miesta vpichu. Zabraňuje vniknutiu nečistôt 
do krvného obehu. Nečistoty môžu spôsobiť zápaly, ktoré vedú k abscesom. A tomu sa môžete 
vyhnúť použitím alkoholáku pred vpichom. Dôležité je miesto vpichu pretrieť jedným ťahom 
a nechať alkohol vyschnúť. (2) 
 

Voda 

Heroín i pervitín je nutné rozpustiť vo vode. Najlepšia voda je injekčná voda. Môžeš si ju zobrať 
na výmene. Táto voda je vhodná do žily, nepoškodzuje ju a používa sa v nemocnici na tvorbu 

roztokov. Obyčajnú vodu z vodovodu je nutné variť 10-15 minút. To je dostatočný čas na 
zničenie baktérií(2). Avšak ak nemáš chuť vodu prevárať vôbec, pretože 15 minút je naozaj veľký 
časový luxus, uveď vodu aspoň do varu. Je to lepšie ako použiť vodu, ktorá neprešla varom.(4) 

Vo výhode sú v tomto smere ľudia, ktorí užívajú heroín, pretože súčasťou prípravy dávky je 
varenie vody na lyžičke. Ak nemáš prístup k injekčnej vode alebo prevarenej, tak využi čerstvú 
tečúcu vodu z vodovodu. 
 

SteriCup, štupeľ, lyžička 

Na výmene injekčných striekačiek môžeš získať SteriCup (štupeľ). Jeho výhodou je to, že je 
sterilný. Keď ho vyberieš z obalu, neobchytáš vnútro rukami a použiješ len raz, tak máš istotu, že 
sa nenakazíš žiadnym ochorením (žltačka typu C, zápalové ochorenie žily). SteriCup je na jedno 

použitie, je to maximálna ochrana, ktorú môžeš  mať. Platí, že štupel/ lyžička je len tvoja. Je to 
prevencia prenosu žltačky typu C. Opakované používanie vlastného SteriCupu/lyžičky znamená, 
že svoje žily ohrozuješ prenosom baktérií a špiny, ktoré vedú k zápalom. Ak sa však rozhodneš 
použiť SteriCup opakovane alebo používaš lyžičku, mal/a by si myslieť na čistenie.  
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1. opláchni SteriCup/lyžičku v studenej vode 

2. namoč SteriCup/lyžičku na 2 minúty do dezinfekčného roztoku (napr.: SAVO) o poriadne 

opláchni v studenej vode (3) 
 

Filtre a filtríky 

Používanie filtra pomáha šetriť žily. Filter zachytáva pevné čiastočky z drogy. Vďaka tomu sa 
nedostanú do krvného obehu. Pevné čiastočky dráždia žilu a môžu obsahovať nečistoty, ktoré 
môžu spôsobiť zápal žily, absces a pod. 

Najideálnejší filter je ten, ktorý máme na výmene. Je z nelámavého vlákna, balený v čistom 
prostredí v rukaviciach a má správnu veľkosť. Preto ho už netreba zmenšovať a nehrozí, že sa pri 
tom zašpiní. 
Filter robený z cigarety, vaty a pod. nie je tak bezpečný. Cigaretové filtre obsahujú „kúsky skla“. 
Rozhodne, nikdy nepoužívaj filter z použitej cigarety. Látky zachytené vo vyfajčenom filtri môžu 
byť nebezpečné. Filter, ktorý používaš opakovane je plný rôznych baktérií či húb a spôsobujú 
infekčné zápaly žily (1) Cigaretový filter či vata sú z lámavého vlákna. Keď si upravuješ filter do 
správnej veľkosti, môžeš tie vlákna polámať. Tieto drobné čiastočky, môžu prejsť do dávky. 
V krvnom obehu sa vlákna môžu zapichnúť do steny žily a poškodzovať ju alebo spôsobiť infekciu 
tzv. horúčku z bavlny. (2) Preto: 

1. používaj vždy nový a čistý filter a nezdieľaj filter. Nenakazíš sa žltačkou typu C a inými 
infekciami. 

2. filter chytaj vždy čistými rukami 
3. ak ho zmenšuješ (najmä vatu alebo cigaretový filter), rob tak opatrne. Trhaj filter v smere 

vlákna a nekrúť ho do guličky. Zmenšíš tak počet polámaných drobných čiastočiek. 
 

Suchý tampón 

Suchý tampón, ktorý dostávaš u nás je balený v čistom prostredí v rukaviciach. Slúži na 
zastavenie krvácania po vpichu. Nikdy nepoužívaj po vpichu alkoholový tampón. Ranu nemusíš 
už čistiť (urobil/a si tak pred vpichom). Alkohol ranu dráždi a zhoršuje jej hojenie. Suchý tampón 
alebo papierovú vreckovku prilož na ranu a pevným tlakom drž, kým nezastavíš krvácanie 
(minimálne 30s). 
 

Škrtidlo 

Škrtidlo slúži na vystúpenie žily na povrch. Najideálnejšie škrtidlo je gumené (napr.: 
z prepichnutej duše bicykla). Je pružné a dá sa čistiť. Každý človek potrebuje vlastné škrtidlo 
podľa veľkosti svojej ruky – vyberá si vhodnú dĺžku i šírku (2). Aj škrtidlo je dobré mať vlastné 
a nikomu ho nepožičiavať. Krv na škrtidle, môže byť zdrojom prenosu žltačky typu C.  
Tak toto je základný materiál, ktorý slúži na bezpečnejšie injekčné užívanie. Všetkým nám je 
jasné, že je náročné všetok ho mať vždy pri sebe a ešte k tomu aj používať ho jednorázovo. 
Viem, že mnohí/é mávnete rukou, že načo to všetko. Avšak všetky rozhovory o tom, že ma bolí 
žila, stratila sa mi žila, spravil sa mi absces, mám žilu napuchnutú a horúcu začínajú práve pri 
používaní sterilného alebo čistého materiálu. Tak prajem veľa šťastia, pri jeho používaní. 
Zdroje:                                                                                                                          -Coня-                
(1)http://www.harmreduction.org/downloads/idu_manual.pdf, 

(2)http://www.anypositivechange.org/bvcsiALL.pdf, (3) http://www.catie.ca/en/practical-guides/prefix-harm-

reduction-users/15-safer-injecting-information,(4)http://www.bluelight.ru/vb/archive/index.php/t-489449.html 

http://www.harmreduction.org/downloads/idu_manual.pdf
http://www.anypositivechange.org/bvcsiALL.pdf
http://www.catie.ca/en/practical-guides/prefix-harm-reduction-users/15-safer-injecting-information
http://www.catie.ca/en/practical-guides/prefix-harm-reduction-users/15-safer-injecting-information
http://www.bluelight.ru/vb/archive/index.php/t-489449.html
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Rozprávka "Druhá" 

 

 

O dvanástich mesiačikoch 

 

alebo 

 

rozprávka, ktorá predpovedá globálne 
otepľovanie 

 

Osoby : Maruška, Holena a Macocha, 
Dvanásť mesiačikov 

 

Rozprávky zvyčajne začínajú vetou...kde 
bolo, tam bolo... 

Ale veď je to jedno. Globálne otepľovanie 
cítime všade. Či na Slovensku, 
alebo v inej časti Zemegule. 
Ako  výkyvy prírody  súvisia s našou 
rozprávkou? 

Tak teda čítajme a hľadajme pravdu aj medzi 
riadkami.... 

V rozprávke spoznávame domácnosť. Je to 
domácnosť bez otca. 
Otec by sa zastal, urobil poriadok....? Je 

vynechaný, zomrel... 
Holena je Maruškina nevlastná sestra. 
Holenina matka /vdova/ je Maruške 

macochou a to skutočne v doslovnom 
zmysle slova. 

Holena a jej matka sú ako by ich " jedna 
mater mala ". 

Sú zlé, povýšenecké./ Dnešné domácnosti sú 
tiež koľkokrát rozdelené, je v 

nich súperivosť a nevraživosť. Ľudia bývajú 
pod jednou strechou s viacerými 
členmi domácnosti a vládne medzi nimi 
"skrytá vojna". 
Macocha je vdovou po Maruškinom otcovi. 
Do manželstva si priniesla dcéru Holenu, ale 
druhú z mužovej strany za 

svoju neprijala. 

Chalupa môže byť aj Maruškiným 

dedičstvom, nakoľko by to potvrdzoval aj 
následný sled udalostí......Úvaha... 
Ruku na srdce. Koľkí z nás máme majetok a 
býva v dome, či byte niekto iný, 

len nie Vy! 

Maruška sa tak nedobrovoľne a pod stálym 
psychickým nátlakom stala 

pomocnica pre všetko. Ale to hlavné zlo a 
ťažká skúška ju ešte len čaká. 
Macocha s Holenou vymysleli krutý plán. / 
Na tú dobu nemožný v 

uskutočnení /. 
A tak pošlú obe Marušku do treskúceho a 
krutého mrazu. Zámerne! 
Odstrániť ju predsa pre majetok je " dobrý 
nápad ".Poslať ju do krutej 
treskúcej zimy, istá smrť. 
Pre jahody, na ktoré majú chuť obe, alebo 
len Holena? Tak to môže svedčiť 

o zakrývajúcom tehotenstve...fialky 
voňať...jablká jesť. 
Rozoberať rozprávku do detailu veľký zmysel 
nemá, lebo ako vieme Maruška 

sa zakaždým úspešne vrátila domov aj s 
požadovaným tovarom. 
Jahody, fialky, jablká. Ako je nám dobre 
známe v dnešných obchodoch 

nachádzame vyložený tovar nielen sezónny, 
ale aj tovar, ktorý by sme v 

minulosti spolu v obchodoch nenašli....žeby 
predzvesť hypermarketov? 

...všakovakej prepravy, lodnej, železničnej, 
leteckej..rýchla dostupnosť 

tovarov prevážaná zo svetadielu na 
svetadiel. 

Venujme sa teraz ale inej téme. Preberme si 

iný jav. Tento odkaz 

je "zakódovaný" v počte postáv 12-tich 

mesiačikoch. 
Aby vyplnili nezmyselné želania dvoch 
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negatívnych postáv v našom príbehu, 
sú " nútení "na chvíľu medzi sebou si 
vymeniť miesta. 
A tak na následne po výmene prevezme 
vládu ten mesiac, v ktorom rastie 

požadovaný tovar. 
A práve to predstavuje našu dobu. Takéto 
"vymenené", pomotané miesta 

mesiacov vidíme aj teraz. 
A čo je ešte horšie, vždy keď prevzal v 
rozprávke vládu iný, akurát 

nevládnuci mesiac, tak zatočil kyjom./ To sú 
dnešné tajfúny, El 
Niňo../,ktoré sú následkom jadrových 
pokusov. 

Nie nadarmo sa hovorí, že bez vetra sa ani 
lístok nepohne. 
A v decembri máme.. marec..apríl.... 
V tejto rozprávke je predpoveď globálneho 
otepľovania, kedy si počasie /12 

mesiacov/ robí čo chce. Na globálnom 
otepľovaní má kus "práce" aj samotný 

človek. Ľudia zasahujú do prírody, ničia ju, 
koľkokrát len preto, aby si 
splnili svoj sen, alebo kúpili nepotrebnú vec. 
Svojimi želaniami,príkazmy a 

správaním zasahuje človek do stálosti 
počasia. 
Ale nie je to len ľudský faktor, ktorý 
decimuje našu planétu. 
Numero logické číslo 12 by mohlo znamenať 
aj predzvesť niečoho galaktického. 
Dvanásť je totiž úplný počet planét v našej 
slnečnej sústave. Keď ich bude 

dvanásť na "obzore" aj v skutočnosti, tak 
zažijeme predzvesť globálneho 

otepľovania našej planéty. Lenže badateľné 
a dokázateľné budú zmeny nielen 

na Zemi, ale aj na všetkých planétach v našej 
slnečnej sústave. Do počtu sa 

zaraďuje aj slnko s mesiacom. 
Tak počítajme: Merkúr, Venuša,Zem, Mars, 
Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, 

Pluto aj keď je už vylúčený, Mesiac, Slnko. 
A dvanástou je planéta X. 
Teda, keď budú všetky pokope, ako 12- 

mesiačikovia, tak zmeny na našej zemi 
a v celej našej slnečnej sústave budú 
viditeľné a veľmi zjavné. 
Aj keď v rozprávke pre Marušku nakoniec 

všetko dobre dopadne, ako to podľa 

teba milý čitateľ dopadne s našou Zemou? 

Nedopadneme ako Holena a Macocha, ktoré 
nakoniec zamrzli v hlbokom lese 

v celej svojej pažravosti? 

Dopadne to s ľudstvom ako so 
spomínanými"hladnými" ženami? Zmrzneme 
náhle 

ako niekedy mamuty? Alebo iným 
spôsobom? 

V rozprávke bolo zlo ukončené takto. A ako 
to bude prebiehať na našej 
planéte teraz? 

... tak to nechám ako Úvahu na každom z 
Vás 

Zdroj obr: 

http://new.niagara.sk/images/products/big/

12-mesiacikov.jpg  

http://new.niagara.sk/images/products/big/12-mesiacikov.jpg
http://new.niagara.sk/images/products/big/12-mesiacikov.jpg
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               Denník bábätka – 15. časť 

                               Dvanásty mesiac 

 

Leto volá 

 Tak a prišlo leto – vonku bolo krásne teplúčko, oblečený bývam už len v bodynku a 
kraťasoch. Od babky som dopredu na narodeniny dostal úžasnú trojkolku – keď v nej idem, tak sa 
ľudia otáčajú a usmievajú – som veľký frajer. Zatiaľ ma na nej zo zadu tlačí mama, ale o taký rok 

už budem šľapať do pedálov ja 
sám. 
Mamina začala chodiť do takého 
stánku, kde predávajú zaujímavú 
potravinu – je to taký stuhnutý 
plát cesta zatočený do špicu a v 
ňom sú kopčeky niečoho 
farebného. Mama to volá zmrzlina 

a vždy mi zvykne vypýtať to 
chutné cestíčko. Je nádherne 
chrumkavé, tak sa teším a mama 
je rada, že má odo mňa na chvíľu 
pokoj. 

 S maminkou sme začali 
navštevovať kurz plávania pre 
bábätká, ale trošku som sa bál. 

Predsa len – iné je to byť vo vaničke, kde ma istí mamina, a iné vo veľkom bazéne plnom vody, 
kde ani nedočiahnem na dno. Celú dobu som sa držal mamy ako kliešť. O tri dni na to mi však 
mama objavila na boku vyrážku, ktorá ma dosť svrbela. Keďže sa to stále zhoršovalo, šli sme k 
bielej pani. Tá sa hneď spýtala: „Neboli ste sa sa niekde kúpať?“ Takže tieto chrasty som dostal 
na bazéne! Poviem vám, bola to poriadna pliaga, maminka ma musela stále natierať špeciálnou 
vodičkou a prelepovala mi to náplasťou. Bola poriadne vytočená a žiadala späť naše peniažky. 
Samozrejme, odvtedy sme na plávaní už neboli. 
 

Veľká oslava 

 Ako ste už iste správne uhádli, tak na konci dvanásteho mesiaca svojho života oslávim 
jubileum – áno, už nie som bábätko, už sa zo mňa stal chlapec – budem mať jeden rok! Naši mi 
nachystali parádnu oslavu – šli sme do záhrady maminkiných rodičov, kam sme pozvali celú 
rodinu. Prišiel aj mamin brat so ženou a Maťkom, oteckova sestra s mužom a deťmi Natálkou a 
Peťkom, oteckovi rodičia, a samozrejme, maminkini rodičia. Dokonca prišla aj ocinova teta.  
 Dostal som veľa krásnych vecí – už vyššie spomínanú trojkolku, všeliaké rozprávkové 
knižky a nafukovaciu vaničku.  
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Morské lákadlá 

 Maminka stále hovorila, že chce ísť na dovolenku k moru, že si potrebuje poriadne 
oddýchnuť, a tak ocino ustúpil, a nechal maminu vybrať dovolenku. Vybrala nejaké Španielsko - 
neviem, kde to je, ale ukazovala mi obrázky hotela a vyzeralo to super. Aj tam bol bazén a vraj 
tam budeme mať aj stravu, takže sa tešila, že nemusí variť. Bol som rád, že sa k nám pridajú aj 
maminkini rodičia, takže som vedel, že bude veselo.  
 Cesta bola super, nasadli sme do takého čudného vozidla, vyzeralo to ako obrovské auto s 
krídlami. A aké bolo moje prekvapenie, keď sme na tom stroji vzlietli! Dovolenka bola výborná, 
vzali mi aj vaničku, keďže voda v bazéne sa mi zdala byť studená, a tam som sa čľapkal. Dobre mi 
to padlo, lebo bolo veľmi horúco. A videl som aj to more! Strašne veľa vody a celá sa hýbala, no 
normálne som sa bál. Ale program sme mali pestrý. Ocko si tam na jeden deň požičal bicykel a 
šiel na túru. Potom tam prenajal auto a boli sme aj na výlete v inom meste, kde mama s ocinom 
pozerali všeliaké staré budovy. Nechápem, čo ich na tom bavilo. Mamina sa bála, čo tam budem 
jesť, ale na raňajkách a na večeru som si vždy niečo zobol – čerstvé pečivo, kuriatko, zemiačiky... 
Len ma napchali do takej vysokej detskej stoličky, čo neznášam, lebo mám rád voľnosť. No a 
pravdaže, že som to vždy dopĺňal poriadnou dávkou mliečka od maminy. 
 A keď sme sa vrátili z dovolenky, začal som chodiť! Najprv pár nesmelých krôčikov, ale bez 
opory! Je to super, ešte si v tom nie som úplne istý, ale každým dňom sa zlepšujem. 
 

Pekná susedka 

 Mám novú nápadníčku! Volá sa Alicka, býva presne pod naším bytom a je odo mňa trošku 
staršia, ale som si istý, že ma ľúbi! Vždy, keď ma zbadá, rozbehne sa za mnou a objíme ma. Je to 
také čiperná blondínka. Má aj brata, ale ten je ešte také malé bábo – stále spí v kočíku, musím si 
ešte počkať, kým bude parťák na hranie. Maminka chodí s ich maminou a s nami na pieskovisko 
a občas sa aj doma navštevujeme.  
 

                                                                                                                           Dvojstránku pripravila Saša 
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                        Tajnička 
 

 

 

Tajnička osemsmerovky ukrýva výrok neznámho autora: 

„Je lepšie zapáliť aj malé svetlo, ako...(tajničku má 13 písmen).“  

 

 

A K A S I O P E J A H Č 

N Í F L E D A P K R M I 

D E D A H Ý N D O V L E 

R Á N D O V N R R Á O R 

O H C A K N A A M H V N 

M Z V A T Š O K A Y I A 

E A O I I É T I L Í N D 

D J N V E S M Í R K A I 

A A K A Ý Z E O T O P E 

K C Ý A N L D M K M E R 

R Y B Y O U A Y O P R A 

E R A K J A R M N A Z R 

V Y N I D O H O Í S E D 

E L A B U Ť Ť T K M U Y 

S Ú H V E Z D I E U S H 

 

Andromeda, býk, čierna diera, delfín, drak, hmlovina, hodiny, hviezdy, hydra, Kasiopeja, 
kométa, kompas, koník, korma, koruna, labuť, Malý voz, Mesiac, Orion, panna, Perzeus, 
rajka, rak, ryby, severka, Slnko, súhvezdie, štít, váhy, vodnár, vodný had, zajac 

 

 

Tajnička z minulého čísla: 

„... dušu a život.“
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Vtipy 

Američan a Rus si telefonujú: 

"Ivan, v televízi hovorili, že tam u vás sú 
hrozné mrazy, cez -60 stupňov." 

"To je hlúposť, najviac tak -20." 

"No nie, teraz to hovorili na CNN, vraj 

cez -60." 

"Ale no tak, možno niekde majú -25, ale 

to skôr výnimočne." 

"No ale tie zábery boli hrozné, tie 
omrznuté stromy, baráky ..." 

"Jáj, ty myslíš vonku ?!! No tak to áno."  

 

Nápis v škótskom kníhkupectve: 

"Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich 

mohli v kľude prečítať skôr, ako ich 
venujete ako darček k Vianociam." 

 

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a 
prihovorí sa deťom: 

-"Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?" 

 

Boli Vianoce a sudca mal dobrú náladu, 
pýtal sa obžalovaného, prečo je na súde. 

”Za predčasné vianočné nákupy.” 
odpovedal muž. 

”To predsa nie je priestupok. Ako skoro 
ste nakupovali?” 

”Dve hodiny pred začiatkom otváracej 
doby.” 

 

Dežo sa rozhodne, že si uloví vianočného 
kapra. 

 

Zobral náradie a začal sekať dieru do 
ľadu. 

Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 

-Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu! 

-Akým právom mi to zakazujete!? 

-Právom správcu zimného štadióna! 

 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 

Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No 
predsa ten, čo si mi sľúbil minulé 
Vianoce. 

 

V lodnej kajute sa ukladá k spánku 
osamelá žena. Susednú kajutu obsadil 
akýsi pán, ktorý hneď začal prenikavo 
chrápať. Žena vedľa sa obracia z boka na 
bok a nie a nie zaspať. Každú chvíľu 
zabúcha na stenu, pomáha si aj 
topánkou, ale nič sa nezmení, sused 
chrápe nepretržite ďalej. Ráno sa stretne 
žena s mužom z vedľajšej kajuty na 
chodbe.  

„Vy ste nepočul, ako som vám v noci 
búchala?“ vyčíta mu.  

„Ale áno, počul som,“ hovorí pán, „Ale 
prepáčte mi, že som neprišiel, bol som 
naozaj veľmi unavený a nič by so mnou 
asi nebolo. Ale ak chcete, prídem k vám 
na noc dnes...“ 

 

Zdroje: www.vtipy.sk 

http://www.stenlly.estranky.sk/fotoalbum/kresby 

 

 

http://www.vtipy.sk/
http://www.stenlly.estranky.sk/fotoalbum/kresby
http://www.stenlly.estranky.sk/fotoalbum/kresby
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                                                         POZOR ZMENA !!! 

 

OZ ODYSEUS od 1.12.2011 ruší pešie terénne sociálne služby poskytované v STREDU!!! 

 

Ďalšia zmena nastala pri poskytovaní mobilnej terénnej sociálnej služby v NEDEĽU a to 

nasledovne:                               

 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 

 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 

Každú nedeľu: 
19:30 -21:30 Panónska, parkovisko za zastávkou 93,94 pri predajni Fiat 

22:00 – 23:30 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov) 

Každý pondelok: 

11:00 –  13 :00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

Každú stredu: 

11:00 – 13: 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

Každý štvrtok: 
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.- Vrakuňa) 

 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi 

s nápisom CHRÁŇ SA SÁM a logom ODYSEUS  

 

 

 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS 

WWW.ODYSEUS.ORG, intoxi@ozodyseus.sk

 

mailto:intoxi@ozodyseus.sk
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