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Ahojte!

Ani sme sa nenazdali a január je fuč. Zrejme ho odfúkol ten 
mrazivý vietor z Ruska. Na meškanie autobusov a zápchy na 
cestách si už pomaly zvykáme. Deti sa guľujú, stavajú 
snehuliakov a bunkre. Napriek tomu, že všetci mrzneme, 
mnohí prikývneme, že tá zima má predsa len svoje čaro. 
Ako to bude vo februári? Hlásateľka v počasí predpovedá 
chlad a mráz. Vyhliadky na nový mesiac nie sú ružové. Alebo áno? V polovici februára 
nás predsa čaká Valentín, sviatok zamilovaných! Vianočnú výzdobu v obchodoch 
nahradili ružové srdiečka. Veľa ľudí Valentín za sviatok nepokladá. Ale úprimne si 
priznajme, že v dnešnom rýchlo svete zabúdame prejavovať lásku. A preto nepremárnime 
príležitosť povedať našim milovaným, ako ich máme radi. Nielen na Valentína, ale po celý 
rok.
Ja vám za celý tím OZ Odyseus želám príjemne strávený sviatok zamilovaných, ale ešte 
viac aj celý február. Zimu už nejako vydržíme. Jedna pranostika hovorí: „Ak je február 
mierny, jarný čas je potom biedny.“ Tak to nás tento rok čaká krásna jar a máme sa na čo 
tešiť!

                                                                                                                      Pedro



ANKETA NA MESIAC FEBRUÁR:
MÁŠ RITUÁL SPOJENÝ S UŽÍVANÍM DROG?

Povyťahuješ náradie a ideš. Ihla, voda, asko, tovar, zapálim 
si cigaretu, poprípade si pustím rádio a idem. Je to taký seans. To som vnútri. Ale 
keď treba vonku, tak pichám či prší, či je mráz.

Snažím sa naťahovať čas, aby som nemíňal rýchlo tovar. Robím si takú pohodičku, 
dám sa do teplákov/ spodkov, všetko v klídku. Neponáhľam sa.

Ja mám rituál, že si kúpim tovar, zoberiem domov do kľudu, kde sa nemusím báť 
polície a podobne. Inak nič. A tiež pichanie ihlou- tak ihla musí byť.

Dám si tam tovar, vytiahnem si ho. Pichám väčšinou doma- cigareta, kúpeľka, 
sadnem si na svoj kameň v kúpeľke, potrebujem kľud.

Ja mám všetko popísané, čo je koho. On to uvarí, vždy si dávame spolu.

Nedám si heroín, pokiaľ nemám pri sebe pervitín.

Moj rituál- keď miešaš H a P- tak najprv  uvarím heroín, potom pridám vodu až 
potom P- tým sa účinok nezníži.

Keď si pichnem do triesla, natiahnem krv (na overenie či som v žile) a ten 
„preplach“ (natiahnem znovu a vstreknem do žily) spravím ešte 2-3krát.

Preplachujem ihlu vodou- sterilnú, novú- aj štyrikrát. Predtým, než si idem 
pichnúť, sa poobzerám najprv dookola, či tu niekto nie je, nie sú policajti. 
Pripravím si štuplík, dám tam piko, potom si ihlu (novú, čistú, sterilnú) 
prepláchnem aj štyrikrát vodou. Natiahnem si 10 jednotiek vody, dám do štupla. 
Premiešam, natiahnem a pichnem. Keď užívame dvaja- ja to pripravím. 30 
jednotiek vody natiahnem do čistej ihly. Druhý si potom čistou ihlou (sterilnou) 
natiahne svoju dávku z tej mojej.

Obrázok:  http://www.breadonthewaters.com/add/1211_needle_and%20drugs_clipart.jpg



O RITUÁLOCH A ZÁVISLOSTI

RITUÁLY ZOHRÁVAJÚ DÔLEŽITÚ ÚLOHU NIELEN V ŽIVOTE AKO TAKOM, ALE AJ PRI SAMOTNOM 
INJEKČNOM UŽÍVANÍ DROG. A PRETO MAJÚ VÝZNAM I V LIEČBE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ.  

MNOHOKRÁT SA V TERÉNE ZVRTNE ROZHOVOR AJ NA TÉMU RITUÁLOV, SPOJENÝCH S INJEKČNÝM 
UŽÍVANÍM. A TAK SOM ROZHODILA SIETE A POKÚSILA SOM SA ZISTIŤ O RITUÁLOCH TROCHU VIAC.

RITUÁLY A INJEKČNÉ UŽÍVANIE 

Na Slovensku sa o rituáloch a injekčnom 
užívaní skoro nedočítate a skoro nič 
nedozviete. Avšak zahraničie nezaháľa. Dnes 
máme k dispozícií výskumy, ktoré dlhodobo 
sledujú rituály medzi ľuďmi injekčne 
užívajúcimi drogy. Mnohé z nich začali 
prebiehať v roku 1980.  Je možné sa v nich 
dočítať, že rituálna zložka nie je oficiálnym 
kritériom pre drogovú závislosť. To však 
neznamená, že neexistuje a že sa na ňu nemá 
pri liečbe závislosti pamätať. Niektorí ju 
ľudovo nazývajú ako závislosť na ihle. Doktor 
Zinberg, ktorý sa dlhodobo venoval skúmaniu 
rituálov v kontexte užívania drog, tvrdí, že 
„všetci ľudia, ktorí užívajú drog, v určitej 
miere ritualizujú svoje užívanie drog“. 

Silu rituálov si odborníci a odborníčky 
uvedomili pri substitučnej liečbe metadonom. 
Prejavovala sa často v dobe, keď už bol človek 
stabilizovaný – necítil absťák ani chuť na 
drogu - a napriek tomu došlo k injikovaniu 
malého množstva heroínu. Doktor Hampl 
z Českej republiky opisuje takúto skúsenosť: 
„Jedna pacientka sa po dlhšej dobe 
abstinencie priznala k tomu, že počas pobytu 
v liečebni si ona a ďalšie pacientky 
napichovali žily a vďaka tomu uspokojili svoju 

túžbu po droge. V skutočnosti si naplňovali 
potrebu uskutočniť svoj rituál.“ Takže, vieme, 
že rituály tu sú. Ale vieme, čo vlastne sú?

ČO SÚ TO RITUÁLY?
Rituál je špecifický druh správania, ktoré 
možno pozorovať pri konkrétnej činnosti. 
Rituály sa netýkajú len samotnej injikácie 
drogy, ale aj spôsobu zháňania drogy, úschove 
drogy, príprave nádobíčka. To, čo robí rituál 
rituálom, je následnosť krokov. Takže rituál je 
sled činností, ktoré človek pravidelne robí. 
Rituálne činnosti človek robí v konkrétnom  
poradí. 
Avšak o rituále môžeme hovoriť len vtedy, ak 
človek sledu činností (aj podvedome) pripisuje 
svoj  špeciálny a osobitný význam. Keďže 
užívanie drog je pre mnohých denno-dennou 
činnosťou, je prirodzené, že sa aj s užívania 
drog stáva rituál. 

Mattov každodenný rituál vyzerá asi takto.
Matt si začne pripravovať tovar. Položí svoju 
lyžičku na s tô l  a hrotom noža si  naberie 
heroín. Pridáva si trocha askorbínu. So svojou 
striekačkou si naberie  trochu vody, ktorú 
starostlivo strieka na lyžičku okolo heroínu. 
Zahrieva lyžičku a keď sa tovar rozpustí, 
naberá roztok v injekčnej striekačke cez filter. 
Potom skontroluje, či v striekačke nie sú 
vzduchové bubliny. Položí si injekčnú 
striekačku na stôl. Potom si zoberie opasok 
a priškrtí si ľavú ruku. Ruku dáva v päsť a 
čerpá krv do žíl. Pozerá sa pozorne na svoju 
ruku a vpichne ihlu. Keď vytiahne piest, krv 
vbehne do injekčnej striekačky. Potom 
pomaličky tlačí piest. Po celú dobu má 
zatvorenú päsť. Potom si odpáše opasok, ihlu 
vytiahne... Tak ako? Ako vyzerá vaše 
injikovanie? Čo robí s vašou chuťou na drogy? 



TAKŽE... PREČO MÁME RITUÁLY SÚVISIACE 
S INJIKOVANÍM?
Dostávame sa k dôvodu, prečo rituály 
vznikajú. Jedným z dôvodov je, že pre 
mnohých je injikovanie drog každodennou 
záležitosť. Keďže každý deň, niekedy aj 
viackrát, opakujeme tie isté činnosti 
v rovnakom poradí, rituál môže vzniknúť. 
Avšak rituály majú svoj  praktický dôvod. 
Mnohokrát odrážajú životné podmienky, 
v ktorých žijeme a prostredie, v ktorom 
injikujeme. Zároveň sa dá povedať, že rituály 
majú pri užívaní drog významy, ktoré si človek 
ani neuvedomuje. Ja vypichnem aspoň tieto 
dva:

 Rituály pripravujú človeka na to, aby robil veci 
s maximálnym efektom. Takže aj rituál sám 
o sebe môže vyvolať skutočné potešenie. A to 
je veľmi dôležitý význam, nemyslíte? Všetky 
drogy sú užívané kvôli svojmu efektu. 
Väčšina ľudí očakáva, že keď užijú drogu, tak 
sa budú cítiť príjemne alebo lepšie. Rituál  
toto „príjemno“ môže podporiť. Na základe 
zahraničných výskumov, môžeme tvrdiť, že 
u ľudí, ktorí majú rituálnu zložku závislosti 
rozvinutú, je túžba po rituále pri injikácii 
rovnaká, ako túžba po účinku drogy. Avšak 
každá minca má dve strany. Pokiaľ sa rituál 
naruší, tak sa aj potešenie zníži. Bez ohľadu 
na to, že droga bude účinkovať rovnako.  

 Rituály pomáhajú kontrolovať užívanie. Tak 
napríklad súčasťou prípravy je aj výber 
množstva a tak rituál zabezpečí, že užívame 
relatívne rovnaké množstvo drogy. Rituály 
nám pomáhajú, aby sme na nič nezabudli.

Samozrejme, rituály môžu mať v sebe aj prvky, 
ktoré nás ohrozujú. Napríklad súčasťou rituálu 

môže byť zdieľanie lyžičky alebo ihly, čo nás 
ohrozuje HIV, žltačkou typu C a inými 
chorobami.

AKO ROZOZNÁME TÚŽBU PO VPICHOVANÍ 
OD TÚŽBY PO DROGE?
Písala som o tom, že rituály môžu spôsobiť 
recidívu (opätovné užívanie heroínu) pri 
metadonovej liečbe. Ako teda rozlíšiť túžbu po 
vpichu od túžby po heroíne? Doktor Hampl na 
základe svojich pozorovaní tieto dve túžby 
rozlíšil takto:

Túžba po vpichu 
(rituál)

Túžba po droge 
(tzv. craving)

Je neočakávaná, 
náhla

Je očakávaná, dá sa 
spoznať cez spúšťače

Na uspokojenie stačí 
malé množstvo 
heroínu

Na uspokojenie treba 
väčšie množstvo 
heroínu

Túžba je viazaná len 
na injikovanie

Túžbu uspokojí užitie 
heroínu aj iným 
spôsobom

Moc rituálov sa dá vysvetliť aj na biologickom 
podklade. Keď ľudia injekčne užívajúci drogy 
začínajú svoj  „injekčný rituál“ (vytiahnutie 
„nádobíčka“, hľadanie miesta vpichu, 
injikácia... atď.) tak organizmus začne 
reagovať. Vďaka rituálu sa začne aktivizovať 
dopamín (v minulom Intoxi sme o tomto 
„poslíkovi šťastia“ písali viac). Vďaka 
dopamínu ľudia, injekčne užívajúci drogy, cítia 
príjemné pocity a niektorí hovoria aj o potešení 
z rituálu.
Tak, čo si o tom myslíte. Týka sa rituál aj vás?

-Соня-
Článok vznikol ako súčasť projektu Drogová 
závislosť ako choroba, ktorý podporil Fond 
Západoslovenskej energetiky a.s. nadácie Pontis.
Zdroje:
http://www.drugpolicy.org/library/grundcon.cfm, 
http://www.drugtext.org/library/books/grund01/grund4.
html, http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext/118555943/PDFSTART, Hampl, K. (2001). 
Rituální zložka závislosti. In: Alkoholizmus a drogové 
závislosti. 2001. Roč .  36. Č. 4-5, str. 269-272, 
Hloušek,R.: Rituální aspekt závislosti u nitrožilních 
UD...MU: Brno, 2006 Obr.: http://www.eso-
garden.com/images/uploads_bilder/daily_rituals_to_ke
ep_you_balanced_2.jpg, http://latamthought.org/wp-
content/needle_exchange_kit.jpg 



PRÍBEH O RITUÁLOCH Z INTERNETU

Viem, znie to hrozne. Ale ja si skutočne neviem 
pomôcť. Pramení to z mojej závislosti od heroínu 
a injikovania si heroínu. 
Bol som na detoxe. Keď mi doktor odoberal krv, zacítil 
som závrat a rauš. A tak si injikovaním tento rauš 
doprajem častejšie.
Veľa ľudí sa bojí ihiel, ale to sa mňa netýka. 
Predstavujem si ľudí so strachom z ihiel, ale ani to mi 
nejde. Mne injikovanie spôsobuje dobré pocity. Viem, 
že tomu ľudia nerozumejú a ťažko sa mi o tom píše. 
Nedokážem o tom hovoriť ani s mojimi najbližšími. Nie 
som na to hrdý. Nechcem si to pripustiť, ale neviem sa 
tomu ubrániť.
Keď som sa na to pýtal, bolo mi povedané, že 
injikovanie je samo o sebe forma seba-poškodzovania. 
Avšak, keď mi je zle, tak si len vpichnem vodu do žily 

alebo len sedím  a naťahujem si krv do striekačky. Potom sa mi uľaví.
Trápi ma to. Hľadám niekoho s kým by som sa o tom mohol porozprávať. Mrzí ma, ak to 
považujete za hrozné. No neviem si sám pomôcť.

XOX
Milý XOX,
Rozumiem Ti. Poznám to vzrušenie, keď sa napichne žila a pozerám, ako krv ide do 
striekačky. A potom ten rauš, keď droga vstupuje do žily...  Prináša mi to okamžité 
upokojenie. Ani ja nie som na to pyšný. Bol som schopný vzdať sa drogy, ale keď vidím 
dobrú žilu, nemôžem prestať myslieť na to, aby som do nej nevpichol ihlu. Avšak akú 
pomoc môžeme získať?

Allong
Pamätám si na časy, keď som mal „absťák“ a len vpichnutie vody ma upokojilo na hodinu 
– dve. Takže verím, že tie reči o injikovaní, majú niečo do seba

Anonym

PRÍBEH O RITUÁLOCH ZO SLOVENSKEJ ULICE

Mal som pauzu v užívaní. Zrazu som pocítil chuť pichnúť si drogu. Tak som si spomenul 
na náš rozhovor o rituáloch. Povedal som si, že to vyskúšam. Napichol som si žilu. Po 
v pichnutí som sa ukľudnil. Pomohlo mi to. Ale len na chvíľku. Po 5 minútach som však 
opäť dostal chuť dať si. Nakoniec som to zvládol a chuť som prekonal. Ale asi na tej 
rituálnej zložke závislosti niečo bude.

Autor si nepraje byť menovaný

Stránku pripravila Соня

Zdroj: http://www.experienceproject.com/stories/Have-A-Needle-Fixation/787582, 
Obrázok: http://www.texasbeyondhistory.net/kids/images/ritual.lg.jpg

http://www.experienceproject.com/stories/Have-A-Needle-Fixation/787582


SPRÁVY ZO SVETA:
ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K SUBSTITUČNEJ LIEČBE 

V POĽSKÝCH VÄZNICIACH.
V POĽSKU BUDÚ MAŤ VÄZNI MOŽNOSŤ ABSOLVOVAŤ SUBSTITUČNÚ LIEČBU METADONOM!!!

OFICIÁLNE SA O TOM ROZHODLO NA KONCI MINULÉHO ROKA PODPÍSANÍM DOKUMENTU, KTORÝ 
BY MAL ZABEZPEČIŤ PRÍSTUP K SUBSTITUČNEJ LIEČBE PRE VÄZŇOV.

Dokument vznikol ako výsledok 
rokovaní, ktoré sa v Poľsku konali od 
mája do decembra minulého roka za 
účasti predstaviteľov  Ministerstva 
spravodlivosti, riaditeľov Úradu pre 
penitenciárnu starostlivosť (zabezpečuje 
starostlivosť o väzňov), politikov, lekárov 
a zástupcov mimovládnych organizácií. 

Podľa riaditeľa Úradu väzenskej správy 
pána Dubiela, „hlavným problémom pri 
dostupnosti v substitučnej liečbe vo 
väzniciach je fakt, že poskytovanie 
metadonu je podľa mnohých iba 
bezplatným poskytovaním drog 
užívateľom“. Taktiež sa vyjadril, že je 
náročné zlepšiť prístup k substitučnej 
liečbe vo väzniciach, keď jej dostupnosť 
„vonku“ je nedostatočná. 

Odborníci sa okrem iného zhodli na tom, 
že: 

 každý človek, závislý na opiátoch, 
má dostať mať možnosť 
absolvovať substitučnú liečbu 

 každý, kto začne so substitučnou 
liečbu pred výkonom väzby alebo 
trestu, by mal v liečbe pokračovať 
aj po uväznení  

 v každom okrese by mal fungovať 
aspoň jeden substitučný program, 
dostupný pre ľudí umiestnených vo 
všetkých typoch väzenských 
zariadení 

Podľa slov bývalého poľského ministra 
zdravotníctva Mareka Balicki: „ dnešná 

situácia s nedostatočným prístupom 
k substitučnej liečbe nie je výsledkom 
nedostatku financií, ale dôsledkom 
postojov voči závislým užívateľom drog. 
Súčasná drogová legislatíva je prísna nie 
len voči ľuďom, užívajúcim drogy alebo 
závislým osobám, ale aj voči 
zariadeniam, ktoré chcú substitučnú 
liečbu poskytovať.  Som rád, že ľudia 
umiestnení vo väzeniach budú mať 
rovnaké podmienky liečby ako tí, ktorí sú 
voľní“.                                      

          Eva

Zdroj:
http://www.idpc.net/alerts/polish-prisons-access-
to ost?utm_source=IDPC+Monthly+Alert&utm
_campaign=7497e36f16IDPC_December_Alert1
2_22_2009&utm_medium=email

Pri substitučnej liečbe je droga 
nahradená inou látkou s podobnými 
účinkami s dlhotrvajúcim efektom. 
Liečba sa poskytuje ľuďom závislým na 
opiátoch pod lekárskym dohľadom. 
Látky užívané k substitučnej liečbe sú 
na Slovensku podávané vo forme 
nápoja (metadon) alebo tabliet 
(buprenorfin). V súčasnosti je 
substitučná liečba metadonom na 
Slovensku dostupná v Centrách pre 
liečbu drogových závislostí v Bratislave 
a v Banskej Bystrici. Liečbu 
buprenorfínom poskytujú psychiatri, 
špecializujúci sa na závislosť 
(adiktológovia), na predpis. 
V slovenských väzniciach nie je 
substitučná liečba dostupná.



KEĎ MUŽI SEXUJÚ S MUŽMI ...

KOĽKO ĽUDÍ, TOĽKO CHUTÍ.. NIEKTORÝM Z NÁS CHUTIA MUŽI, NIEKTORÝM ŽENY, NIEKTO SI TO 
OBČAS RÁD PRESTRIEDA, INÍ/É BERÚ ČO JE NA TANIERI. MOŽNOSTÍ A PREFERENCIÍ JE NEÚREKOM.
PODSTATNÉ JE CHRÁNIŤ SEBA A PARTNERA/ PARTNERKU A VZÁJOMNÁ ZHODA NA TOM, ČO DVAJA 
(PRÍPADNE VIACERÍ) ĽUDIA CHCÚ. TEDA ASPOŇ PRE MŇA. V TOMTO ČLÁNKU BY SOM RADA 
HOVORILA S MUŽMI, O MUŽOCH A PRE MUŽOV MAJÚCICH SEX S MUŽMI. REČ VŠAK NEBUDE 
O TOM, AKO MU TO „SPRAVIŤ, AKO ŽIADNY INÝ“. TOTO UMENIE JE VÝLUČNE NA VÁS, JA LEN 
PRIHODÍM INFORMÁCIE O TOM, AKO PRI TOM OSTAŤ ZDRAVÝ.

ZÁPAL KRČNÝCH MANDLÍ Z FAJKY?

Nie je to vtip. Ak s partnerom praktizujete 
orálny sex a tebe opuchlo a začalo ťa 
bolieť hrdlo, nie je vylúčené, že partner 
má kvapavku, ktorá sa preniesla do 
tvojich úst v podobe tzv. kvapavkovej 
tonzilitídy (zápalu krčných mandlí). 
Riziko sa ťa však týka aj v prípade, že ty 
si „fajčený“. Bacily z hrdla sa totiž môžu 
preniesť do močovej trubice a spôsobiť 
šarapatu.
Čo sa týka HIV, riziko nákazy je pri 
orálnom sexe nižšie, ako pri nechránenom 
vaginálnom a análnom sexe (do zadku),
ale nie je nulové. Pravdepodobnosť 
nákazy HIV je vyššia pre aktívneho 
partnera („toho, čo ťa fajčí“), ako pre 
pasívneho (toho, čo priviera oči a slastne 
funí). Ak dôjde k vystreknutiu sperma do 
úst partnera, riziko sa zvyšuje.

AKO JE TO S PREHĹTANÍM?
Áno, je sexi sledovať, že niekomu chutíš 
až tak, že prehltne tvoje sperma. Riziko 
s tým spojené, žiaľ, už tak sexi nie je. 
Spočíva predovšetkým v kontakte semena 
so sliznicou úst a hltanu, nesúvisí teda s 
tráviacim traktom. Žalúdočné šťavy 
obsahujú kyselinu chlorovodíkovú, ktorá 
zabíja väčšinu choroboplodných 
zárodkov, ktoré prehltneme. Prehltnutím 
semena sa prenáša žltačka typu B, HIV, 
kvapavka, chlamýdie. Na to, aby si sa 
nakazil od partnera syfilisom, či 
herpesom, dokonca ani nemusíš semeno 
prehltnúť. Čiastočnou ochranou pri 
orálnom sexe je, ak sa ti partner 
nevystrieka do úst. Keď už to však musí 
byť, neprehĺtaj! Najlepšie je ejakulát čo
najrýchlejšie vypľuť, vypláchnuť si ústa 
vodou. Odporúča sa najmenej hodinu 
nejesť a neumývať si zuby, aby nedošlo 
k poškodeniu ústnej dutiny. Tzv. „kvapky 
túžby“, ktoré muž vylučuje pri vzrušení, 
ešte pred vyvrcholením, tiež predstavujú 
riziko pre prenos pohlavne prenosných 
ochorení. Samozrejme, najjednoduchšie 
a zároveň najbezpečnejšie je vždy použiť 
kondóm. S lubrikantom to pôjde, ako po 
masle. 

LÍZANIE KONEČNÍKU – RIMMING
Táto praktika, akokoľvek príjemná, môže 
byť zradná kvôli prenosu, voľným okom 
neviditeľných, črevných baktérií. Medzi 
tieto nepríjemné potvory patrí napr. 



salmonelóza, či amebiáza. Okrem baktérií 
by ťa pri lízaní partnerovho konečníku 
mohla mátať žltačka typu A, ktorá sa 
prenáša hlavne fekálne orálnou cestou (zo 
zadku do úst). Ak sa lízania napriek tomu 
nemieniš vzdať, odporúčam očkovanie 
proti žltačke typu A. Toto očkovanie si 
musíš zaplatiť. 

Ak sa ti platiť nechce alebo jednoducho 
nemáš na také veci peniaze, použi 
ochranu. Stačí rozstrihnúť kondóm tak, 
aby ti z neho vznikol latexový obdĺžnik. 
Odstrihni vrch z kondómu, potom 
kondóm rozstrihni po dĺžke. Rozroluj a 
použi ako ochranu pri lízaní. Takto 
vytvorený obdĺžnik z kondómu prilož 
partnerovi na konečník (dôležité je 
poradie – najprv  prekryjem konečník, až 
potom lížem)  Zo zadku do úst sa môžu 
byť pri nechránenom sexe preniesť 
genitálne bradavice, herpes, syfilis. 
Riziko prenosu kvapavky a chlamýdií je 
nižšie, no nie vylúčené. Čo sa týka 
prenosu HIV, rimming je pomerne 
bezpečná praktika (za predpokladu, že 
v stolici nie je prítomná infikovaná krv).  

ANÁLNY SEX – SÚLOŽ DO ZADKU

Nechránený análny sex je najrizikovejší 
z pohľadu prenosu rôznych sexom 
prenosných ochorení na pasívneho 
partnera, takže ak sa radšej necháš 
pretiahnuť, ako preťahuješ, čítaj. Riziko 

prenosu závisí od mnohých faktorov. 
Jedným z možností zníženia rizika je 
použitie lubrikantu, ktorý uľahčuje styk 
a minimalizuje množstvo drobných 
trhliniek na sliznici, cez ktoré sa dostáva 
do tela napr. HIV.  Pri nechránenej súloži 
do zadku riskuješ tiež nákazu žltačkou 
typu B, kvapavkou, chlamýdiami, či 
syfilisom. Konečník sa sám od seba 
nevlhčí a sliny nie sú postačujúce, 
lubrikant je preto z môjho pohľadu 
nutnosťou. Dĺžka styku tu nie je 
rozhodujúca. Ak z nejakého dôvodu 
nepoužiješ kondóm, riziko sa môže 
znížiť, ak púť semena neskončí v zadku, 
ale mimo neho.
Riziko prenosu HIV zvyšujú zápaly 
konečníka alebo žaluďa penisu, tzv. 
balantídy a všetky ostatné pohlavné 
choroby u aktívneho i pasívneho partnera. 

KLYSTÍR PRED ANÁLOM – ÁNO/ NIE?
Veľa mužov majúcich sex s mužmi si 
pred análnym sexom robí klystír –
výplach čriev. Umytá sliznica síce pôsobí 
čisto, ale chýbajúca ochranná mikroflóra, 
ktorá sa vďaka klystíru značne naruší, 
zvyšuje sa tak riziko prenosu sexuálne 
prenosných chorôb.

FISTING – PÄSŤ V KONEČNÍKU

Aj fisting môže byť nebezpečný (až 
smrteľný) kvôli možným poraneniam 
konečníka. Pokiaľ však patrí do tvojho 
sexuálneho repertoára, dbaj na to, aby mal 
partner dobre ostrihané nechty, použil 
veľké množstvo lubrikantu a najlepšie 
chirurgické rukavice, ktoré ti radi/ rady 
dáme v teréne. 

PISSING ALEBO „MOČ VRAJ LIEČI“
Z pohľadu prenosu HIV sa dá pissing 
považovať za relatívne bezpečný. Ostatné 
sexuálne prenosné ochorenia sa však 
močom prenášajú. Takto sa môžeš 



nakaziť napríklad žltačkou typu B, ak sa 
moč nakazeného partnera dostane do 
kontaktu s rankou na tvojej koži. Aby si 
sa uistil, či koža nie je poškodená, stačí 
pretrieť miesto, na ktoré sa ti chystá 
partner vymočiť alkoholákom. Ak štípe, 
znamená to, že koža je narušená a močiť 
na ňu nie je bezpečné.  Močom sa tiež 
prenáša genitálny herpes, kvapavka, 
chlamýdie, či mykóza. Mykóza je sama 
o sebe otravou, no mimoriadne ťažkosti 
zbaviť sa jej majú ľudia žijúci s AIDS, 
keďže ich telo sa nevie dostatočne brániť 
infekciách. 

DIPPING
Je sexuálna praktika zasúvania žaluďa 
penisu do konečníka – „len kúsoček“. 
Nejedná sa o typickú súlož, preto sa 
riziko môže zdať pomerne nízke, ale nie 
je tomu tak. Aj pri dippingu používajte 

kondóm a lubrikant. Sliny, ako lubrikant 
nie sú vhodné a nemajú ochranný účinok.

Toľko teda o bezpečných i menej 
bezpečných praktikách pozemšťanov. Ak 
máte pocit, že pri toľkých výkričníkoch 
v hlave si sex snáď ani nie je možné 
vychutnať a nechce sa vám to riešiť,  
nezúfajte. Stále môžete vzájomne 
masturbovať, bozkávať sa a maznať 
sa...pri týchto praktikách riziko totiž 
nehrozí. 

Katy

Zdroje:
http://hiv-aids.004.cz, http://partnerstvi.004.cz,
http://comingout.004.cz, 
http://www.albanypowerexchange.com/BDSMinf
o/piss_play.htm
http://www.sarilocker.com/advice/qa.php?id=18
84                                                          
http://www.stdservices.on.net/std/hepatitis_b/fact
s.htm

Obrázky:
http://www.zastavki.com/pictures/1024x768/Men
__001032_1.jpg
http://img.mediacentrum.sk/images/gallery/370/5
25413.jpg
http://i245.photobucket.com/albums/gg62/witchy
hoy3/the-doggy_h-1.jpg

UPOZORNENIE:
8 PRÍPADOV OTRAVY ANTRAXOM ZAZNAMENALI U UŽÍVATEĽOV HEROÍNU V ŠKÓTSKU.
Ďalších 9 užívateľov je stále v nemocnici.  Existuje podozrenie, že sa jedná 
o kontaminovaný heroín, ktorý je v obehu aj mimo Škótska.   Známkami otravy 
antraxom môže byť začervenanie a opuch v mieste vpichu, opuch sa postupne zväčšuje 
a nastáva vysoká teplota. Pri nakazení cez kožu sa spóry dostanú do malých povrchových 
zranení. Po krátkom čase vzniká červený uzlík s čiernym centrom. Z toho sa rýchlo vyvíja 
hnisom naplnený pľuzgierik, neskôr viac pľuzgierikov, ktoré sa spájajú. Ak sa pripoja na 
krvnú cievu, môže dôjsť ku otrave krvi.
Dr Colin Ramsay, epidemiológ zo sekcie ochrany zdravia povedal: „Zatiaľ čo užívatelia 
drog by si mali dávať pozor, riziko pre verejnosť, je minimálne. Nie sú žiadne ohlásené 
prípady cez prenos infekcie vzduchom.“
Antraxom sa môžeš infikovať troma spôsobmi: v prvom  rade cez kožu (dotykom 
s antraxom),  vdýchnutím a výnimočne zjedením kontaminovaného mäsa.  Symptómy sa 
zvyčajne objavia do 1-7 dní. Lieči sa antibiotikami.
Zdroje:  http://www.hps.scot.nhs.uk/anthrax/index.aspx , http://primar.sme.sk/c/4117280/antrax-
slezinova-snet.html



SPRÁVY ZO SVETA:
V THAJSKU OBVINILI POLICAJTOV Z BRUTALITY

PRI PROTI DROGOVEJ ČINNOSTI
V decembri 2009 obvinil súd v Bangkoku, 
časti Talingchan, kapitána Nata 
Chonnithiwanita a sedem ďalších členov 
41. pohraničnej policajnej hliadky. Každý 
z obvinených bol odsúdený na 5 rokov 
väzenia pre  nezákonné zadržiavanie, 
prepadnutie so zbraňou  a vydieranie, ktoré  
používali pri protidrogových operáciách.  

Nat a jeho tím boli zatknutí v Bangkoku 
v Januári 2008 pre vážne priestupky, ktoré 
páchali v období troch rokov. Až 61 ľudí 
podalo na Nata a jeho tím oficiálnu 
sťažnosť. Jedno z obvinení sa týka prípadu 
Jutaporn Nunrodovej, ktorá mala byť 
údajne zapletená do predaja drog. Na 
základe Natovho rozkazu bola Jutaporn 
zatknutá a držaná napoly vyzlečená v 
„bezpečnom dome“ v hoteli Green Inn. Po 
dobu dvoch dní bola bitá, dali jej lektrické 
šoky a ako metódu na vynútenie priznania, 
použili igelitovú tašku, ktorú musela mať 
po celý čas cez hlavu.  Jutaporn a jej rodina 
museli dať Natovi  peniaze a zlatý 
náhrdelník v hodnote 100 000 thajských 
batov (2 147 Eur)
Ako sa vyjadr i la  Elaine Pearsová, 
zástupkyňa riaditeľky organizácie Human 
Rights Watch v Ázii „tieto obvinenia nie sú 
len náhodným príkladom činnosti 
niektorých policajtov, ale sú súčasťou 
chronických problémov v policajných 
zložkách, ktoré používajú násilie a 
neprávosť na boj proti kriminalite“.

Thajsko zažilo najhoršiu policajnú brutalitu 
po tom, ako predseda vlády Thaksin 
Shinawatra zaviedol jeho neslávne známu 
kampaň  „Vojna proti drogám“ v roku 2003 
(písali sme o nej aj na stránkach Intoxi) . 

V rámci tejto kampane Thaksin otvorene 
tlačil políciu k tomu, aby používala aj 
nezákonné prostriedky proti užívateľom 
drog. „Neexistuje nič, čo by thajská polícia 
nemohla urobiť“ povedal Thaksin v januári 
2003. „ Musíte bez milosti používať železné 
päste proti obchodníkom s drogami. Keďže 
oni sú bezohľadní voči našim deťom, to, že 
budeme bezohľadní aj my k nim, nie je 
zlé… Keď budú medzi nimi nejakí mŕtvi, je 
to normálne“. Vojna proti drogám si 
vyžiadala 2819 životov. 

V decembri 2009, thajský minister vnútra 
Chavarat Charnvirakul zaviedol novú 
kampaň zameranú proti obchodovaniu 
s metamfetamínmi. Táto kampaň bude 
trvať tri mesiace s cieľom „prečistiť“ 
16 106 komunít užívateľov drog a 
obchodníkov z drogami. Zatiaľ  čo 
obchodníci s drogami budú zatknutí, 
užívateľom drog bude nariadená liečba 
alebo budú poslaní do vojenských kempov, 
zriadených Ministerstvom vnútra. 
Podľa Elaine Pearson, „ táto kampaň 
vzbudzuje vážne obavy z dôvodu 
nerealistických cieľov politikov 
v kombinácii s už predošlou policajnou 
brutalitou. Je dôležité, aby sa súčasná vláda 
poučila z minulých chýb“.

O priebehu tejto kampane vás budeme 
informovať.
                                                         Eva
Zdroje:
http://www.idpc.net/alerts/thailand-convicts-
police-for-
brutality?utm_source=IDPC+Monthly+Alert&u
tm_campaign=7497e36f16-
IDPC_December_Alert12_22_2009&utm_mediu
m=email



DÁMY A PÁNI, POZOR NA NOSY!!!
NEMÁŠ SI UŽ KAM PICHAŤ? NECHCEŠ UŽ PICHAŤ? NESTIHOL/LA SI VÝMENU A S TUPOU ALEBO 
ŠPINAVOU IHLOU SA NECHCEŠ PICHNÚŤ? ALEBO UŽ PICHAŤ NECHCEŠ? V TAKÝCHTO PRÍPADOCH TI 
NÁŠ PRACOVNÍK ALEBO PRACOVNÍČKA VÄČŠINOU PORADIA (AK TEDA NECHCEŠ/NEMÔŽEŠ PRESTAŤ 
UŽÍVAŤ ÚPLNE), ABY SI  NAPRÍKLAD NA CHVÍĽU PREŠIEL/LA NA INÝ SPÔSOB UŽÍVANIA. ČASTO SI ISTO OD 
NÁS POČUL, ŽE INJEKČNÉ UŽÍVANIE DROG JE TÝM NAJNEBEZPEČNEJŠÍM SPÔSOBOM UŽÍVANIA. HLTANIE 
A FAJČENIE NAPRÍKLAD PERVITÍNU A HEROÍNU JE MENEJ RIZIKOVÉ, ZA NIMI IDE ŠNUPANIE A
NAJRIZIKOVEJŠIE  JE PICHANIE. V DNEŠNOM ČLÁNKU SA TI POKÚSIM PRIBLÍŽIŤ ŠNUPANIE.

NO DOBRE, ŠŇUPAŤ, ALE AKO...?
Predpokladám, že si už niekoho videl/a 
šnupať, alebo si to sám/a skúsil/a. Ako to 
urobiť tak, aby to bolo pre teba čo 
najbezpečnejšie? 
Pravidlá šnupania: jemne – čisto –
sebecky! 

 Jemne.   Nech užiješ akúkoľvek drogu, 
poriadne ju rozdrv na čo najjemnejší 
prášok! Nebuď netrpezlivý/á, aj keď 
rozumiem, že to môže byť ťažké. 
Poprípade si drogu na čo najjemnejší 
prášok priprav dopredu. Prečo? Väčšie 
kúsky drogy môžu poraniť vnútro nosa 
(takzvanú sliznicu, ktorá je veľmi citlivá 
na poranenia). A navyše – tvoje telo ich 
nemôže vstrebať, čiže z tej drogy vo 
veľkom kúsku nič nemáš. 

 Čisto.   Čistota pol života! Povrch, na 
ktorom šnupeš, trubička, cez ktorú šnupeš 
by mali byť čisté. Každá nečistota sa ti 
môže dostať do nosa a spôsobiť rôzne 
nepríjemnosti (ako sú upchanie nosa, 
rôzne zápaly). Čiaru si sprav napríklad na 
plastikovej kartičke, ktorú môžeš pred 
tým vydezifinkovať alkoholákom. 

 Sebecky. Moje, moje, iba moje!!! Aj 
tu platí, tak ako pri pichaní – stráž si svoje 
náčinie. Nikomu nepožičiavaj trubičku, 
cez ktorú šnupeš. Aj keď ich nevidíš a 
necítiš, ochorenie sa môže preniesť aj cez 
celkom maličké poranenia – pri šnupaní 
existuje riziko prenosu rôznych druhov 
baktérií a infekcií, ako sú napríklad 
hepatitídy B a C. Preto pre istotu 
nepoužívaj trubičku po druhej osobe. Ani 
svoju trubičku nedávaj druhým.

AKÁ TRUBIČKA JE VHODNÁ?
Ako som už spomenula, maj vlastnú 
a čistú trubičku, pomocou ktorej budeš 
šnupať. Niektorí používajú zrolovanú 
bankovku – tá však má ostré hrany 
a môžeš si s ňou poraniť nosa, nehovoriac 
o tom, že tá bankovka prešla mnohými 
rukami a teda čistá asi nebude). Na 
trubičku radšej použi napr. buď hrubší 
papier, ktorý má hladký povrch (je tu ale 
riziko, niektoré papiere sú ostré!) alebo 
telo injekčnej striekačky (nezabudni dať 



preč ihlu  ), vyčistené telo od pera alebo 
čokoľvek, čo má hladký neostrý povrch.

AKO JE TO SO ŠNUPANÍM
HEROÍNU?
Heroín možno aj šnupať –
má to svoje plusy i mínusy. 
Účinok takto užitého heroínu 
prichádza pomalšie a rauš je 
slabší.  Šnupanie je však bezpečnejšie, ako 
pichanie. Šetrí ti žily a je tu nižšie riziko 
predávkovania. Biely heroín je na šnupanie 
ideálny – netreba ho drviť, ani miešať 
s vodou. Pokiaľ máš k dispozícií hnedý 
heroín, musíš ho najprv zmiešať s vodou 
a niečím kyslým (ideálny je askorbín od 
nás) – tak, ako keď si ideš pichať. V tomto 
prípade budeš šnupať vlastne „vodovú 
lajnu“. 

ŠTYRI KROKY AKO UDRŽAŤ 
SVOJ NOS FIT:

KROK 1: Na začiatok niečo 
jednoduchšie. Pred tým než ideš šnupať, 
vysmrkaj sa!

KROK 2: Trubičku na šnupanie vlož 
hlboko do nosa – tak, ale aby to nebolo 
bolestivé. Bolesť je vlastne znak toho, že si 
v nose robíš drobné ranky a tie, ako som už 
spomínala, ti šnupanie skomplikujú. Prečo 
teda hlboko do nosa? Aby ti prášok razom 
prišiel do nosnej dutiny. Ak by si trubičku 
držal/a len pri kraji nosa, celá lajna, tovar 
by ti prešla aj sliznicou a zrejme by ju 
podráždila.

KROK 3: Nepoužívaj príliš často nosové 
spreje z lekárne – môžu ti nos ešte viac 
podráždiť. Ideálna je domácky vyrobená 
kúpeľ pre nos. Recept: Rozpusti štvrťku 
kávovej lyžičky soli v pohári teplej vody. 
Ponor dva prsty do tejto slanej vody, jemne 
daj do nosa (jemne!) a nadýchni sa. Tento 
kúpeľ nie je dráždivý, jemne tvoj nos 
prečistí. Je to presne to, čo potrebuješ.

KROK 4: Po tom, čo si svoj nos 
prečistil/a, nasleduje ďalšia ingrediencia. 
Tvojej nosovej sliznici dodá silu trochu 
olejčeku s vitamínom E. Kde ho zohnať? 
Ideálne si kúp v lekárni nejaký olejček do 
nosa (cena sa pohybuje od 5 – 6 €). 
Alternatíva je tiež zobrať z kuchyne 
olivový olej a použiť ten. Jemne potrieť 
vatovou tyčinkou, alebo skrútiš čistý suchý 
tampón, pokvapkáš olejom a ideš.

VÝHODY 
ŠNUPANIA

 ľahšia kontrola 
množstva užitia

 otestovanie sily 
drogy

 nízke riziko 
predávkovania

 neničíš svoje žily 
–zbohom abcesy, 
flegmóny 
a rôzne zápaly!

   Chrániš sa pred 
HIV

RIZIKÁ 
ŠNUPANIA

 poranenie, 
podráždenie 
nosovej sliznice

 riziko 
astmatického 
záchvatu (najmä 
ak astmou trpíš)

 riziko infekcie 
hepatitídou B a C 
ak zdieľaš 
trubičky

Dúfam, že si sa v mojich radách nestratil/a 
a zídu sa ti. Je mi jasné, že nie je pre teba 
jednoduché z rôznych dôvodov dodržiavať 
všetky naše návody. Nevešaj hlavu – už 
drobné kroky k bezpečnejšiemu užívaniu sú 
prospešné a tvoje telo ich ocení. Ak ti je 
niečo nejasné, neváhaj sa nás v teréne 
spýtať, radi ti odpovieme. Dovtedy sa drž 
a vidíme sa na výmene!
                                    Zdraví Ťa   Mirka
Zdroje:
http://www.bluelight.ru/vb/archive/index.php/t-
196627.html,http://www.tweaker.org/html/crysta
l101/waysguysdo.html#snorting,http://www.safer
injecting.net/injecting-snorting-nose-care.htm
http://www.harmreduction.org/downloads/heroin
.pdf
Obrázok:
http://coolcruelworld.com/wp-
content/uploads/2009/06/snort.jpg



→ VIEŠ O TOM ŽE...
Palčiaky sú na zimu lepšie, ako prstové 
rukavice? Prsty sa totiž medzi sebou 
spoločne zohrievajú.
Je lepšie nosiť dva páry ponožiek naraz? 
A to nie hocijakých! Prv si oblečieš 
tenké ponožky – bavlnené alebo zo 
syntetického (umelého) materiálu a na to 
hrubé vlnené ponožky. Prečo? Tenké 
ponožky spolu  s teplom tvojho tela sa 
rozohrejú, a potom toto teplo ochrániš 
pred zimou hrubou ponožkou.
Zázvorový čaj zohreje organizmus 
lepšie, ako iné čaje. 

„JE TI TEPLO, DIEVČATKO?“
„A ČO TI ŠIJE, HLUPÁK STARÝ ?! VEĎ SOM PREMRZNUTÁ AŽ NA KOSŤ!“

MOŽNO SI SI POSPOMÍNAL/A POČAS VIANOC NA DETSKÉ ČASY, NA ROZPRÁVKY A ZASMIALI SA NAD 
MRÁZIKOM. UVEDOMUJEM SI VŠAK, ŽE ZIMA DOKÁŽE RIADNE SKOMPLIKOVAŤ ŽIVOT TEBE 

I OSTATNÝM NAŠIM KLIENTOM A KLIENTKAM. NA VÝMENE VÁS STRETÁVAM PREMRZNUTÝCH AŽ NA 
KOSŤ A VŽDY DÚFAM, ŽE SI NÁJDETE MIESTO, KDE SA PÔJDETE ZOHRIAŤ. ČO ALE ROBIŤ, AK SI NA 

ZIME UŽ PRIDLHO A CÍTIŠ, ŽE JE ZLE-NEDOBRE? ČÍTAJ ĎALEJ, DNES SA DOZVIEŠ, ČO ROBIŤ PRI 
PODCHLADENÍ A OMRZLINÁCH.

HROZBA ZVANÁ PODCHLADENIE

Ako možno charakterizovať podchladenie? 
Pri podchladení klesá teplota tvojho tela, až 
postupne stráca schopnosť normálne 
fungovať. Človek sa začne triasť, cíti sa 
slabý a bezvládny. Ak klesne teplota pod 
32°C – chvenie sa síce zastaví, ale človek už 
nevládze ani rozprávať, dýcha čoraz
pomalšie (mimochodom, zdravá teplota 
človeka je 36,5°C). Človek môže upadnúť do 
bezvedomia a pokiaľ sa mu neposkytne 
okamžitá pomoc, môže zomrieť. Pri 
podchladení je dôležité poskytnúť prvú 
pomoc, o ktorej sa dočítaš nižšie a podľa 
uváženia volať aj záchrannú službu. 

PRVÁ POMOC PRI PODCHLADENÍ

 dôležité je podchladeného postupne 
zohrievať (teplé oblečenie, deka, prikryť 
bundou)

 premiestniť podchladeného na teplé 
miesto, kde neprefukuje

 kontroluj, či postihnutý dýcha - pri zástave 
srdca je dôležitá každá sekunda -
bezodkladne poskytni dýchanie z úst do 
ú s t  (2krát vdych a 30krát stlačenie 
hrudníka) a volaj záchranku

 ak k podchladeniu prišlo príliš rýchlo 
(napr. pád do ľadovej vody) → je vhodný 
teplý kúpeľ

 ak k podchladeniu d o š l o  postupne 
(napr. dlhý pobyt na ulici počas mrazov) 
→ ideálna je teplá posteľ, prikrytie 
podchladeného, náhly nával tepla by 
mohol ublížiť

 nemasíruj podchladeného

 pamätaj na to, že zohrievanie 
podchladeného má byť postupné – čiže 
vždy radšej vlažnú vodu a postupne 
zohrievať (horúca voda môže pri 
podchladení uškodiť!)

OMRZLINY

Omrzliny často prichádzajú spolu 
s podchladením. Pri omrzlinách ide o lokálne 
podchladenie – čiže sa extrémne podchladí 
nejaká časť tela, najčastejšie tá, ktorá je 
najďalej od srdca – prsty, uši, nos, ruky, 
nohy. Ako sa omrzliny prejavujú? Zvyčajne 
pocítiš pálenie, stuhnutie, bolesť alebo chlad 
na mieste, ktoré t i  omŕza. To môže 
pokračovať do rôznych opuchov, krvavých 
vyrážok, pokožka je biela až žltá, v horšom 
prípade už modrá. Pokiaľ sa nezasiahne, 
postihnutá časť tela sčernie, čo je znak, že 
odumiera. V takomto štádiu je nutné 
navštíviť lekára, ktorý rozhodne, čo ďalej. 



TEPLO DEDUŠKO MRÁZIK, TEPLO...
Tu je pre teba pár tipov, aby aj tebe bolo 
teplo a podchladeniu a omrzlinám si sa 
z diaľky vyhol/vyhla.

dostatočné oblečenie - lepšie mať 
niekoľko vrstiev, než jednu veľkú vrstvu, 
nezabudni na nepremokavé topánky, šál, 
čiapku a rukavice (sú to miesto, ktoré 
najrýchlejšie omrznú, spoza krku rýchlo 
uniká telesné teplo a aj od nôh zima 
preniká rýchlo do celého tela)
v čase chladu pomôže aj izolácia novinami 
(v topánkach či nohaviciach) alebo 
použitie igelitového vrecka, čím si 
zabezpečíš, že ponožky ostanú suché dlhší 
čas
pri pobyte vonku sa vyhýbaj pitiu 
alkoholu a utlmujúcim drogám (heroín, 
benzodiazepíny) – zvyšujú riziko 
podchladenia
v zime sa nenamáhaj (napr. behaním), 
svoje telo tým vyčerpávaš a mohol by si sa 
spotiť a vlhké oblečenie ťa bude chladiť 
na tele
nezabúdaj na pravidelný prísun živín 
a tekutín – pri nedostatku vody a energie 
je tvoje telo vyčerpané a ťažšie odoláva 
vonkajším vplyvom

Želám ti, aby ťa slnko hrialo aj počas tejto 
zimy. A ak sa nemáš kde pred mrazom skryť, 
najbližšie keď nás stretneš, pýtaj od nás 
brožúrku s ubytovňami! A keď sme s autom, 
radi ti ponúkneme aj teplý čaj na zohriatie. 
Drž sa v teple a nech sa darí!
                                   To želám JA!  Mirka

Zdroje:
http://www.medicinenet.com/hypothermia/page4.htm
http://www.emedicinehealth.com/frostbite/page9_em.htm#P
revention,http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=2
02,http://adventure.howstuffworks.com/survival/wilderness/
how-to-avoid-hypothermia2.htm
http://www.emedicinehealth.com/frostbite/page3_em.htm#F
rostbite%20Symptoms,http://health.howstuffworks.com/first
-aid14.htm, 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000057.ht
m, 
http://www.wcnet.org/~tmckibb/cold.htm,http://www.byliny.
sk/zelenina/choroby.php?stranka=zazvor&choroba=prechl
adnutie,http://rss.altuse.com/2009/10/use-plastic-bags-to-
keep-feet-warm.html

Nepodceňuj podchladenie ani omrzliny! Môžu byť smrteľne nebezpečné a často 
prvá pomoc nie je dostatočne účinná. Volaj záchranku na čísle 112!

Čo robiť?
 choď na teplé miesto
 vypi teplý nápoj (ale nie kávu)
 daj si preč šperky, tesné oblečenie 

z postihnutého miesta (aby ti  ľahšie 
prúdila krv)

 namoč postihnuté miesto do vlažnej 
(nie horúcej!!!) vody

 ak nie je poblíž vlažná voda, prikry 
miesto nejakým kusom oblečenia

 ak máš omrzlinu na prste, drž ju ďalej 
od nepostihnutej pokožky tak ako je 
na obrázku (použi napr. čistý obväz, 
vatu, či vatové tampóny)

Zdroj obrázku:http://static.howstuffworks.com/
gif/frostbite-2.jpg

PRVÁ POMOC PRI OMRZLINÁCH
Najprv ošetri podchladenie, tak som 
popísala hore. Potom prejdi na 
konkrétne omrzliny.

Čo NErobiť?
 NEmasíruj postihnuté miesto
 NEpúšťaj na omrzlinu teplú vodu
 NEvyčerpávaj ča sť  tela, ktoré je 

omrznuté (napr. pri omrzlinách na 
nohách NEkráčaj)

 NEvytláčaj vyrážky
 NEzohrievaj omrzlinu suchým 

teplom (radiátor, fén...) – takéto teplo 
môže spáliť omrzlinou oslabnutú
pokožku

 ak omrzlina zlepila napríklad spolu 
niekoľko prstov – nasilu ich 
NEoddeľuj

 NEpi kávu a alkohol



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM
ČASŤ 4. – ROZPRÁVKOVÉ HRADY V SINTRE

NAŠE TRETIE RÁNO STRÁVENÉ V PORTUGALSKU SME SA ZOBUDILI ZAVČASU – CHCELI ČO NAJSKÔR 
VYRAZIŤ Z LISABONU NA CESTU K SINTRE, VZDIALENEJ ASI 25 KM NA ZÁPAD. TOTO MESTO JE 
TOTIŽ ZAPÍSANÉ V ZOZNAME SVETOVÉHO KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA UNESCO, A 
AKO SME NESKÔR ZISTILI, URČITE SI TO ZASLÚŽI. RÝCHLO SME ZAPLATILI ZA DVE NOCI STRÁVENÉ
V HOTELI, NASADLI DO PRENAJATÉHO AUTA A DO GPS NAVIGÁCIE ZADALI NÁŠ CIEĽ.

Prvým bodom nášho záujmu bol 
Maurský hrad  (Castelo dos Mouros) z 8. 
storočia, ktorý sa vypínal na kopci nad 
mestom, kde sme zaparkovali auto. 
Počasie bolo nádherné, ale stúpať v tom 
teple dve hodiny na samotný vrchol 
kopca, bolo dosť unavujúce. I keď okolie 
bolo nádherné – kamenná cestička viedla 
popri obrovských skalách obklopených 
hustým lesným porastom a veľkorysými 
plochami zelene. Hore nás čakali 
veľkolepé múry a veže.

Hneď z Maurského hradu sme sa 
ponáhľali do novšieho hradu Palácio da 
Pena, ktorý sa nachádzal na susednom 
kopci. Niektorí turisti sa tam odviezli 
vláčikom, ale Maroš povedal, že nie sme 
dôchodcovia, tak sme si vyšľapali aj tento 
kopec. Palác je najzachovalejším 
príkladom romantickej 
portugalskej architektúry. 
Zaplatili sme si prehliadku a 
vnútri na nás čakal doslova 
bizarný mix gotiky, 
renesancie, rokoka a 
maurských prvkov. Bol 
postavený ako sídlo pre 
kráľovnú Máriu II. jej 
zamilovaným manželom 
Ferdinandom. 

Po prehliadke prepycho-
vých interiérov sme sa išli 
naobedovať. Zišli sme po 
cestičkách nadol smerom k 
autu, kde nás vítalo množstvo 

chutných podnikov. Vybrali sme si jeden 
so sedením vonku. Neváhali sme dlho a 
objednali sme si grilovaného lososa. A 
ten bol jednoducho fantastický – lahodne 
šťavnatý, na povrchu jemne chrumkavý, a 
výborne sa k nemu hodil veľký uvarený 
zemiak. Obed nás stál síce 23 EUR, ale 
oplatilo sa. 

Zo Sintry sme sa ponáhľali na mys 
Roca (Cabo da Roca), ktorý je zaujímavý 
tým, že  je najzápadnejším bodom 
Európy. Naskytol sa nám dychvyrážajúci 
pohľad - nič podobné sme ešte nikdy 
nevideli – nad brehmi Atlantického 
oceánu sa vypínali obrovské kamenné 
útesy, ktoré mohli mať výšku aj 150 
metrov. Keď sme vyšli z auta, zarazil nás 
silný vietor – pri mori neskutočne silne 
fúkalo, musela som si vziať bundu. Pred 



nami sa týčil klasický červený maják a 
neďaleko neho stál pamätník s 
vytesanými súradnicami a výstižným 
citátom básnika Luísa de Camoes: “Tu -
kde zem končí a more začína.”

Po rýchlej prechádzke po okolí sme 
sa už ponáhľali ďalej, pretože sme do 
večera museli ešte stihnúť prejsť cca 200 
km po zlých cestách, pričom sme ešte 
chceli navštíviť jeden hrad a nájsť 
v Obidose ubytovanie. A tak sme vyrazli 
na juh. Cestou sme sa ešte zastavili 
v meste Setúbal, kde sme si spravili menší 
výlet po promenáde popri pobreží a 
sledovali rybárov. Potom už nasledovalo 
malé mestečko Santiago de Cacém, kde 
ma lákalo pozrieť si hrad, ktorý bol 
známy tým, že za múrmi skrýval 
strašidelný cintorín s odkrytými kosťami. 
Žiaľ, to sa nám nepodarilo, lebo o šiestej 
ho už zatvárali.

Začalo sa stmievať, keď sme sa 
konečne priblížili k Obidosu, kde mala 
byť naša zarezervovaná ubytovňa. Horšie 
bolo, že keď sme do GPS zadali ulicu, 

kde sa mala nachádzať, tak nám ju 
vyhľadávač nenašiel. Šli sme teda na 
najbližšiu pumpu v meste a tam sme sa 
spýtali. Vysvitlo, že to bude asi v jednom 
menšom mestečku v okrese. Ukázali nám 
smer, tak sme sa tam vybrali, ale keď sme 
sa po 10 km ocitli v pustatine a vôkol sa 
rozprestierala tma, nebolo nám všetko 
jedno. Nakoniec sme do toho mestečka 
dorazili, ale keď sme sa tam pýtali na 
hostel, domáci nechápavo krútili hlavou. 
Potom mi zišlo na um, že by sme sa mohli 
vrátiť kúsok späť, lebo som si spomenula, 
že ten hostel nie je v dedine, ale niekde na 
periférii. A tak sme sa vybrali späť do 
Obidosu a hneď vedľa cesty sme zazreli 
rad spojených bielych budov. Našťastie, 
bol to ten správny objekt, a tak sme sa
celí šťastní mohli konečne ubytovať, a 
tešili sme sa, že máme po náročnom dni 
strechu nad hlavou.  

                                             Saša
Obrázok vľavo: Palácio da Pena v Sintre; 
Obrázok dolu: C a b o  da Roca –
najzápadnejší bod Európy



O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

Autorom výroku v tajničke osemsmerovky je starorímsky filozof Lucius Annaeus Seneca:
„Jednou z podmienok uzdravenia… (tajničku tvorí 15 písmen)“ 

A B S T I N E N C I A C Ú Ľ P
J I Á Y V E I C E A Ť O R CH U
O C P D N V O D A T S B A N A
V Y Ý U Ň Í Ť U K I O E Z E I
T K K Ľ E R M A A L L Z Ť V C
S L C K L U S A L A E I I Y Í
R O E Ý E S T T T T S T L P D
A V Ž N Z D R A V I E A O R A
I A E V Z O A L O V V D S Á O
Č N B E P M V I R S Ô P E Ž K
J I Y Š O O A T B R Á Ľ N A Á
A E K U H V A A A N Ž V A Ť R
F I N D Y CH O V O C I E L Ô B
E Č I I B Ť Y K N I L Y B E O
N O Č K O V A N I E Y S H A D

ABSTINENCIA, BEH, BEŽECKÝ PÁS, BICYKLOVANIE, BÔLE, 
BYLINKY, DYCH, CIEVY, ČINKY, DOBRÁ KONDÍCIA, DOMOV, 
DUŠEVNÝ KĽUD, OBEZITA, OČI, OČKOVANIE, OVOCIE, 
NEFAJČIARSTVO, NATALITA, NESOLIŤ, NEVYPRÁŽAŤ, PĽÚCA, 
POHYB, SPÁNOK, SVALY, STRAVA, ŠPORT, TLAK, TVORBA, ÚRAZ, 
VESELOSŤ, VÍRUS, VITALITA, VITAMÍNY, VODA, VÔĽA, ZELEŇ, ŽILY

Tajnička z minulého čísla:
„…pohľad od svojho cieľa.“



                          V.T.I.P.Y

Stretnú sa dvaja muži, ktorí venčia psov. 
Jeden venčí pitbulla a druhý pudlíka. 
Pitbull už začne vrčať na pudlíka a muž 
ho pustí. Aj druhý pustí pudlíka. Pudlík 
roztrhá pitbulla a muž, ktorý ho venčil 
sa spýtal druhého:
-“Koľko ste dali za toho psa? “
-“Sto tisíc.”
-“Sto tisíc za psa?“
-“Päťdesiat tisíc za krokodíla a päťdesiat za 
plastiku!”

Pani učiteľka sa pýta Ferka: 
- Ferko, vedel by si mi povedať, ako 
vzniká rosa?
- Áno prosím. Zemeguľa sa tak rýchlo 
točí, že sa až spotí.

Príde Jožko domov zo školy. Otec sa ho 
pýta:
- Písali ste dnes písomku?
- Áno.
- Koľko si vedel otázok?
- Dve.
- A aké?
- Meno a priezvisko. 

- Ocko pani učiteľka nám povedala, že 
ľudia si majú navzájom pomáhať. Tak mi 
spravíš tú úlohu, však?

V reštaurácii:
-     Je tá vaša slimačia paštéta naozaj zo 
slimákov?
-     Áno.
-     A skutočne iba zo slimákov?
-     No, keď sa už tak pýtate, 
pravdupovediac miešame k tomu aj 
trochu bravčoviny.
-     A koľko?
- Pol na pol, jeden slimák jedno prasa.

"Joj, bolí ma bruško" - vzdychol si 
Janko."To preto ťa bolí, že ho máš 
prázdne." - hovorí mu mama.Na druhý deň 
išli ku tete Stele a tá hovorí: "Tak ma bolí 
hlava.."A Janko jej hovorí: "To preto ťa 
bolí, že ju máš prázdnu."

Muž v bare hovorí žene:
-    Slečna, chcel by som vám zavolať.
-     Dobre, moje číslo je v telefónnom 
zozname.
-     Ale, neviem ako sa voláte.
-     Nevadí, meno je tam tiež



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

WWW.ODYSEUS.ORG
intoxi@ozodyseus.sk

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ 

V BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00  na Trnavskom Mýte (v Podchode)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:45 – 21:15 Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ:
Každú nedeľu

21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov)
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre)

Každý pondelok a stredu
11:00 – 13:00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici

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

Ak máš záujem o testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, 
kde ti povieme konkrétne časy a miesta testovania. 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi 
s nápisom CHRÁŇ SA SÁM a logom ODYSEUS
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