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Ahojte!

Všade sa stále toľko toho deje a mesiac utiekol zase rýchlo preč. Posledné dni je 
naozaj slušné teplo vonku a aj vnútri, pripomínam teda pitný režim – aspoň dva deci čistej 
vody za hodinu 

Dnes v noci som sa zobudila na riadnu bolesť v hrdle, a preto sa mi aj horšie 
vstávalo. Posledné dni som rozmýšľala, kedy zasadnem k práci na novom čísle a v deň, 
ktorý som si na to vybrala, som celá unavená a ubolená. Tomu hovorím smola, ale dôvod, 
prečo to vôbec píšem je, že ak sa vám podarí nájsť pomenej obrázkov v rámci článkov, je 
to tým, že som absolútne graficky nekreatívna dnes. Tak za to veľké sorry .

Minulý mesiac sme sa rozlúčili s Denníkom Romana, v tomto čísle ho nahrádzajú 
výtvory mojich kolegýň a kolegov na tému Dobrý zákazník. Vrele odporúčam.

Na stranách 5 a 6 nájdete zaujímavý článok na tému Nikotín a mozog, je prvou 
časťou z dvoch a aby sa vám lepšie orientovalo, na stranu 11 sme umiestnili obrázkovú 
prílohu, ktorá pomôže lepšie pochopiť, čo sa to v tom mozgu deje .

Takisto nastanú od tohto mesiaca zmeny v teréne (dočasne 
zrušená nedeľná služba na Hlavnej stanici a zmeny v sociálnej 
asistencii), ak sa pýtate aké a prečo, prečítajte si stranu 12.

Ako každý krát si čítanie užite a dodržujte spomínaný 
pitný režim.

Andrea

Zdroj obr.na obálke: 
http://myweb.whitman.syr.edu/cchung/dipa_sha/NancyLogo.gif
Zdroj obr.:
http://media.novinky.cz/236/82363-article-fisfu.jpg

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) poskytuje servisné služby 
ľuďom, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise a mladým ľuďom. Informácie 
o združení sú dostupné na stránkach www.odyseus.org.  

Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. 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. 
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: 3923/2008
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DOBRÝ ZÁKAZNÍK

KONCOM APRÍLA SME MY, PRACOVNÍČKY A PRACOVNÍCI OZ ODYSEUS, ABSOLVOVALI 

TROJDŇOVÉ VZDELÁVANIE, POČAS KTORÉHO SME SI DOPĹŇALI SVOJE VEDOMOSTI 

A INFORMÁCIE O DROGÁCH, SOCIÁLNEJ ASISTENCII A SAMOZREJME AJ O PRÁCI V SEX-BIZNISE.
DÔLEŽITOU SÚČASŤOU PRÁCE V SEX-BIZNISE SÚ, PODĽA NÁS, AJ ZÁKAZNÍCI. S TROŠKOU 

RECESIE A HUMORU SME SA PRETO POZRELI NA „ZÚBOK“ PRÁVE DOBRÝM ZÁKAZNÍKOM 

A V RÁMCI VZDELÁVANIA SME O NICH VYTVORILI 3 BÁSNIČKY. VEĽMI SA NÁM PÁČILI A TAK 

SME SA ROZHODLI ZVEREJNIŤ ICH AJ V INTOXI. AK BUDETE MAŤ PO ICH PREČÍTANÍ CHUŤ 

HODIŤ NA PAPIER PÁR VERŠOV, NEZAVÁHAJTE, RADI ICH V INTOXI UVEREJNÍME 

Zákazník má dobré mravy,
aj keď sa vták nepostaví,
neuráža, nestraší, nebije,
zaplatí za všetky orgie.

Váži si ma ako ženu,
nie som len diera k zastrčeniu.

Kondóm vždy spolu použijeme,
nech sa veľa rokov dožijeme.

Takýto zákazník je „the best“,
práca s ním radosť jest!

Monika a Eva
Dobrý muž má od začiatku jasno v tom,
že pri akomkoľvek sexe použije kondóm.

Pravidlá sú vopred dané,
obaja v tom jasno máme.

Strávený čas tak bude prekrásny,
obaja budeme v jednej básni.

Niekto to má rád „hard“, niekto „soft“,
niekto sa spraví ťažšie, niekto hop.

Biznis je biznis a nie láska,
za ponúkaný sex sa platí, skrátka.

Ak si nespokojný, povedz to,
peniaze sa však nevracajú, tak je to.

Janka a Katka

Vraví sa, že „zákazník – náš pán“,
pravda je, že ten dobrý neublíži Vám.

Škodovka či Mercedes,
Hlavne, že ide s gumou a nie bez.

Či nosí monterky, či oblek snáď,
nikdy nezmláti ťa tak, že nespozná ťa 
ani vlastná mať.

Pokiaľ ti nedá vopred cash,
vtedy od neho ihneď bež.

V aute sedí umytý, ani trochu opitý.
Neskúša to jazykom, bo to nie je 
dobrým zvykom,

Inak to skončí bodičekom.

Peťo, Ľubor a Paľko

Zdroj obrázku:
http://www.matematika.xm.com/images/pero.JPG
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KVAPAVKA, CHLAMÝDIE, TRICHOMNIÁZA A KANDIDÓZA,
JEDNA AKO DRUHÁ?!

AHOJTE,
TIEŽ MÁTE RACHOT V TÝCH POHLAVNE PRENOSNÝCH OCHORENIACH? PRINÁŠAM VÁM 

UNIVERZÁLNE INFORMÁCIE, ČO SI VŠÍMAŤ A NA ČO DÁVAŤ POZOR ... NIE JE VŠAK 
PRAVIDLOM, ŽE SA DOSTAVIA NEJAKÉ PRÍZNAKY. VŠÍMAJ SI SEBA I SVOJHO/SVOJU 
PARTNERA/KU. NAJEFEKTÍVNEJŠIE JE PRAVIDELNÉ TESTOVANIE A INÉ POTREBNÉ 
VYŠETRENIA.  

Pohlavne prenosné ochorenia (ďalej 
‘PPO‘) sú spôsobované baktériami, 
parazitmi, plesňami, protozoami ( prvoky 
– mikroorganizmy ) a vírusmi. Prenášajú 
sa hlavne nechráneným pohlavným 
stykom. Naskytla sa mi príležitosť 
zosumarizovať ich prejavy a nejako 
univerzálne to popísať. 

PPO, ktoré boli v posledných dňoch 
pod mojím drobnohľadom boli Kvapavka, 
Chlamýdie, Trichomniáza a Kandidóza.  

AKO TIETO POTVORY NA SEBE 
ROZPOZNAŤ? POZRIME SA NA TO 
BLIŽŠIE.

Žena, všímaj si na sebe:
 Pálenie, svrbenie, bolesť 

v oblasti pošvy a/alebo pri 
močení.

 Nadmerný, hustý, spenený, 
nažltlý, či zelený výtok z pošvy.

 Krvácanie mimo menštruácie.      
( Kvapavka, Chlamýdie )

 Bolestivejšia menštruácia.
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 Bolesť a kŕče v podbrušku.
 Bolestivý pohlavný 

styk, krvácanie po pohlavnom 
styku.

Muž, všímaj si na sebe:

 Bolesť v semenníkoch.         
( Chlamýdie )

 Belavé škvrny na penise.
( Kandidóza )

 Svrbenie. Pálenie, bolesť pri 
močení, nutkanie na močenie.

 Sčervenanie a opuch ústia 
močovej rúry.
( Kvapavka )

 Akýkoľvek výtok z penisu.
(číry, hustý, hlienovo hnisový, 
biely ) 

ICH ŠPECIFIKÁ?

Kvapavka je typická sčervenaním 
a opuchom močovej rúry, častým 
nutkaním na močenie, čo je znakom 
zápalu močovej rúry a močového 
mechúra. Ženy pozor! Hustý výtok môže 
signalizovať zápal kŕčka maternice. 
Neisseria gonorrheae, baktéria 
spôsobujúca Kvapavku, sa môže usadiť 
i v hrdle. Tam sa môže dostať cez orálny 
nechránený sex. Prejaví sa bolesťou hrdla.

Kandidóza, okrem spoločných znakov 
ako pálenie, bolesť, výtok ( u nej bez 
zápachu ), sa môže prejaviť bielymi 
škvrnami na krku u žien a u mužov na 
penise. 

Špecifikom Chlamýdií je možná 
horúčka a nutkanie na zvracanie. 

Trichomniáza postihuje častejšie ženy 
a je pomerne častá. U mužov sa väčšinou 
neprejaví, ale ak sa príznaky dostavia, 

prejavujú sa svrbením, či bolesťou 
a/alebo mliečnym výtokom.

Znakom ktorejkoľvek z týchto chorôb 
môžu byť ich príznaky na Tvojom/Tvojej 
sexuálnom/nej partnerovi/ke. Preto ich 
nepodceňuj. Ak má jeden z vás 
príznaky, či podozrenie na pohlavnú 
chorobu, je potrebné, aby ste obaja 
navštívili lekára/ku - špecialistu/ku. Je 
možné, že ste obaja nakazení. V takom 
prípade je dôležité, aby ste sa preliečili 
obaja.

Väčšina zo sexuálne prenosných 
ochorení sa lieči pomerne nenáročne, 
najmä ak sa zistia vo včasnom štádiu. 
Neliečené pohlavné choroby môžu mať 
a majú nezvratné trvalé následky.

Môžeš kontaktovať i nás v teréne, kde 
Ti môžeme poskytnúť potrebné 
informácie, či kontakty na lekárov/ky 
špecialistov/ky. 

Prajem vám všetkým úspešné 
predchádzanie týmto neduhom. 

- monika bj. -
Zdroje:

www.primár.sk
www.zdravie.sk
brožúrka Pohlavné choroby, vydaná     OZ 

Odyseus
Zdroj obr.: Bodka

http://magazin.fit.sk/files/Image/knihy/SexualnaVych
ova.gif

http://imgs.idnes.cz/sk_ksav/A051026_P20_PROBLE
M_HP2_H.JPG
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NIKOTÍN  A MOZOG . . . .  1. ČASŤ

O ŠKODLIVOSTI FAJČENIA SA TOHO POPÍSALO MNOHO. JE TO DROGA, AKO
AKÁKOĽVEK INÁ. SÍCE LEGÁLNA A DOSTUPNÁ, ALE STÁLE DROGA. ČO SA
ZÁVISLOSTI TÝKA, PODĽA ODBORNÍKOV DOKONCA POROVNATEĽNÁ
S HEROÍNOM. NIKOTÍN MA VYSOKÝ „ZÁVISLOSTNÝ POTENCÁL“. V TOMTO
ČLÁNKU BY SOM VÁM RADA PRINIESLA NIEČO O TOM, AKO PÔSOBÍ NIKOTÍN
V MOZGU.  KEDŽE JE TO PROCES NÁROČNÝ, PRINÁŠAM VÁM ČLÁNOK
V DVOCH ČASTIACH. PRIPÚTAJTE SA, ZAPNITE MOZOG NA PLNÝ PLYN . . .  
1.ČASŤ . . .  ŠTARTUJE . . . 

NIKOTÍN je hlavnou účinnou látkou v 
tabaku. Tabak sa vyrába z rastliny 
Nicotiana tabacum. Okrem nikotínu tabak 
obsahuje tisíce ďalších chemických látok. 

PRI FAJČENÍ sa nikotín teplom uvoľňuje a 
prechádza do dymu. Nikotín uvoľnený 
účinkom tepla sa dostane do mozgu
veľmi rýchlo – už za 10 sekúnd. 
Vstrebáva sa sliznicami hlavne tráviaceho 
a dýchacieho traktu. Pri fajčení alebo po 
ňom sa Ti lepšie sústredí a máš príjemný 
a uvoľnený pocit.
                                                                                                                    

NIKOTÍN A MOZOG . . .

Štruktúra nikotínu je podobná 
mozgovému neurotransmiteru 
acetylcholín. 

ACETYLCHOLÍN:

 prenáša signály z mozgu do svalov 
(dáva svaly do pohybu);

 kontroluje základné funkcie ako 
napr. hladinu energie, tlkot srdca
a dýchanie; dohliada na tok 
informácií v mozgu; 

 ovplyvňuje činnosť čriev 
a zužovanie zreníc; 

 stimuluje ostatné neuróny, k tomu, 
aby uvoľnili svoje neurotransmitery.    

                                                                  

AKO TO FUNGUJE V MOZGU?

Všetky tkanivá a orgány tvojho 
tela sú zostavené z buniek. Mozog 
a miecha majú viac ako 100 
miliárd nervových buniek, tzv. 
NEURÓNOV. 

Neuróny sú špecializované na 
prenos informácií v tvojom tele, 
ktoré môžu mať veľa podôb. 
Informácie môžu byť o tom, že 
chceš zdvihnúť ruku alebo 
o emóciách, ktoré prežívaš. 
Neuróny sú umiestnené veľmi 
blízko vedľa seba, ale navzájom sa 
nedotýkajú. 

Na prenos informácie (pomocou 
signálu) od výbežku jedného 
neurónu k zakončeniu druhého 
neurónu, sú potrebné 
neurotransmitery, čiže 
neuroprenášače. 

NEUROTRANSMITERY sú 
chemické látky, ktoré prenášajú 
signály medzi jednotlivými 
susediacimi neurónmi.                                                                                  

(pozri obr. č. 1)
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FUNGOVANIE ACETYLCHOLÍNU V MOZGU

1. Keď sa dostaví signál, acetylcholín 
sa uvoľní do priestoru medzi dvomi 
neurónmi.  (Obr. č. 3)

2. Naviaže sa na receptory druhého 
neurónu a prenáša signál. (Obr. č. 4)                                     

3. Po prenesení signálu sa acetylcholín 
uvoľní do priestoru, kde je 
enzýmom rozložený 
a deaktivovaný. (Obr. č. 5) 

FUNGOVANIE NIKOTÍNU V MOZGU

- nikotín napodobňuje pôsobenia 
acetylcholínu. V mozgu to potom vyzerá 
tak, že:

1. Nikotín sa dostane do mozgu a 
naviaže sa na receptory (kde sa 
viaže aj acetylcholín). (Obr. č. 6)

2. Nikotín však enzýmom nie je  
rozkladaný  (na rozdiel od 
acetylcholínu). (Obr. č. 7)

3. A tak zostáva v priestore medzi 
neurónmi dlhšie.

4. Prenáša sa viac signálov (ako by za 
normálnych podmienok  predal 
acetylcholín). (Obr. č. 8)

      Celý tento proces fungovania nikotínu 
vyvoláva príjemný a euforický pocit, ktorý 
vám dá cigaretka.  

Samozrejme, okrem týchto 
príjemných pocitoch, má i ďalšie účinky 
(ako napr. závislosť, absťáky, či pôsobenie 
na pocit hladu). Ale to až nabudúce . . . 
v ďalšom pokračovaní bádania mozgu . 

Myslím, že na prvý krát tu je 
informácií na strávenie až dosť. Snažila 
som sa tieto zložité procesy čo najviac 
„poľudštiť“. Dúfam, že som bola aspoň 
trošku zrozumiteľná...keby dačo, pýtajte 
viac v teréne .

Obrázková príloha: strana 11 

Karcha

Zdroje:
http://www.drogovaporadna.cz/drogyamozek.htm
l, 
http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03
_m_par/i_03_m_par_nicotine.html#drogues, 
http://health.howstuffworks.com/nicotine4.htm, 
http://www.stopfajceniu.sk, 
http://www.nefajcite.sk, 
http://www.brainconnection.com, 
http://www.zdravotnictvo.sk

Zdroje obrázkov:
http://www.drogovaporadna.cz/drogyamozek.htm
l & moja ruka :)   
http://www.cikiacigi.hu/images/illusztracio_kepe
k/211-1.jpg
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NÁŠ ZÁKAZNÍK – NÁŠ PÁN?

NA STRANE 2 V TOMTO ČÍSLE INTOXI MÁTE MOŽNOSŤ SI PREČÍTAŤ BÁSNICKÉ VÝTVORY 
MOJICH KOLEGOV A KOLEGÝŇ O TOM, AKO BY  MAL VYZERAŤ A AKO SA SPRÁVAŤ DOBRÝ

ZÁKAZNÍK VYUŽÍVAJÚCI PLATENÉ SEXUÁLNE SLUŽBY. V TOMTO PRÍSPEVKU SOM SA 
ROZHODLA POZRIEŤ SA NA ODPORÚČANIA PRE ZÁKAZNÍKOV TROŠKU ODBORNEJŠIE.
NAŠLA SOM ZAUJÍMAVÉ TIPY PRIAMO OD ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE. TIETO 

NÁPADY MÔŽU BYŤ INŠPIRÁCIOU AJ PRE VÁS. NIE VŽDY SA TOTIŽ ZÁKAZNÍK SPRÁVA KU 
VÁM TAK, AKO BY MAL. MOŽNO BUDETE MAŤ S NIEKTORÝMI MOŽNOSŤ POROZPRÁVAŤ 

SA O TOM, NA ČO BY SI DOBRÝ ZÁKAZNÍK MAL DÁVAŤ POZOR.

NEMECKO

Napríklad v Nemecku vytvorili 
špeciálnu pohľadnicu pre zákazníkov, na 
ktorej je uverejnených tzv. 10 zlatých 
pravidiel. Niektoré hovoria priamo 
o tom, ako by sa mal zákazník správať 
k osobe pracujúcej v sex-biznise, iné sú 
zamerané na používanie kondómu, ďalšie 
na vzťahy s ostatnými obyvateľmi... Mne 
osobne sa najviac páčili tieto dve:

1. NIE ZNAMENÁ NIE. 
Napríklad jazýčkové bozkávanie 

je obyčajne zakázané. Každý biznis má 
svoje hranice.

Nebojte sa preto určiť si svoje 
hranice. Ak Vám je nejaká sexuálna 
praktika nepríjemná, dajte zákazníkovi 
jasne najavo, že Vy ju praktizovať 
nebudete. Dobrý zákazník bude Vaše 
hranice akceptovať. 

2. S KONDÓMOM ALEBO 
S KONDÓMOM – VÝBER JE NA TEBE.

Čierny, zelený, modrý, 
vrúbkovaný – vyber si ten svoj! 
Nepoužívanie kondómu je najväčšia 
chyba. 

Dobrý zákazník berie ohľad na 
Vaše aj svoje zdravie. Pri nechránenom 
sexe hrozí riziko infekcie pohlavne 
prenosnými ochoreniami ako napr. 
chlamýdie, syfilis, HIV, hepatitída typu B 
a iné. Výber, navliekanie a používanie 

kondómu môže byť koniec –
koncov zábava. Máte na výber rôzne 
príchute či farby. Navliekanie kondómu 
jednou rukou, oboma, ústami. Súťaž o to, 
kto z Vás ho vie navliecť rýchlejšie a bez 

porušenia... To všetko môžete využiť na 
to, aby sa zákazníci kondómov nebáli 

KANADA

V Kanade taktiež vytvorili tzv. 
manuál pre zákazníkov. Je veľmi 
bohatý na zaujímavé tipy a informácie 
a keďže má niekoľko strán, vybrala som 
do dnešného Intoxi tie pravidlá, ktoré sa 
mi zdali najzaujímavejšie:

1. NEPI VEĽA ALKOHOLU A NEUŽÍVAJ 
DROGY. 

Tieto látky môžu mať vplyv na 
Tvoju erekciu. Ak sa Ti penis 
nepostaví, môže to byť frustrujúce pre 
Teba i pre osobu pracujúcu v sex-
biznise. Alkohol a drogy môžu 
ovplyvniť Tvoj úsudok a môžu 
spôsobiť, že budeš agresívny. My 
agresívne správanie neakceptujeme!
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Vždy je len a len na Vás, či obslúžite 
zákazníka pod vplyvom alkoholu alebo 
drog. Okrem problémov s erekciou 
a násilným správaním sa totiž môže stať, že 
sa chlap „bude robiť“ dlhšie, než je Vami 
stanovená doba. On môže byť nahnevaný z 
dôvodu, že nebol uspokojený a Vy preto, 
lebo si už necítite zápästie, alebo ústa... 

2. ZAPLAŤ VOPRED A SÁM OD SEBA.
Buď diskrétny, kvôli Tvojej aj 

našej bezpečnosti. Nezabúdaj, ceny sú 
fixné a zjednávať nebudeme!

Fixné, jasné ceny a výber platby 
vopred by mali byť samozrejmosťou. Často 
pri rozhovoroch s Vami počúvame, ako 
tamtá alebo oná žena, či skupina žien 
znižuje ceny služieb na ulici. Majte sa 
rady! Ponúkate servis, a preto majte jasno 
v tom, koľko tento servis stojí. Znížením 
cien sa môže zdať, že sa znížila aj kvalita 
Vami poskytovaného servisu. 
A samozrejme, aj tu platí trhové pravidlo –
ak raz ceny znížiš, je veľmi málo 
pravdepodobné, že dostaneš za svoje 
služby v budúcnosti viac!

3. BUĎ SÁM SEBOU!
Vzťah medzi zákazníkom a osobou 

pracujúcou v sex-biznise je založený na 
vzájomnej dôvere. Nemaj strach, ak 
nemáš žiadne skúsenosti so sexom alebo 
s kupovaním sexuálnych služieb. Sme 
profesionálky a sme tu preto, aby sme Ti 
pomohli. Jasne pomenuj svoje túžby 
a limity. Z toho budeme vedieť, pri čom 
sa budeš cítiť pohodlne!

Pravdou je, že počas doby, ktorú 
strávite so zákazníkom, ste istým 
spôsobom od seba závislí. Nielen Vy na 
ňom, ale i on na Vás. Nikdy nemáte istotu, 
čo Vám zákazník môže spôsobiť, ale ani on 
nemá nikdy istotu, čo môžete spôsobiť Vy 
jemu. Úctivý vzájomný vzťah, rešpekt 
a dôvera by preto mali byť súčasťou aj 
tohto biznisu. Presne tak isto, ako je to 

v iných typoch profesionálnych 
pracovných vzťahov.

Nadpis tohto článku znie: Náš 
zákazník – náš pán? Áno, do určite miery 
toto heslo platí aj v sex-biznise a do určite 
miery nie. Zákazník chce za svoje peniaze 
dostať kvalitnú službu. Osoba pracujúca 
v sex-biznise chce, aby sa zákazník vrátil aj 
nabudúce. Preto nie je nikdy neskoro 
stanoviť si svoje vlastné pravidlá pre 
dobrých zákazníkov a zároveň aj vlastné 
dobré pravidlá pri poskytovaní sexuálnych 
služieb. Dobrých pravidiel by sa totiž mali 
držať nielen zákazníci, ale i samotné osoby 
pracujúce v sex-biznise. A o tom sa možno 
dočítate viac niekedy nabudúce 

Ľubica

Zdroje:
http://www.chezstella.org
http://www.freiersein.de

Zdroje obrázkov:
http://www.koreatimes.co.kr/upload/news/080325
_p03_court.jpg
http://www.fanmar.com/images/CustomerServ.jpg

Zákaznícky servis – naša priorita
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LETOM SVETOM

V DNEŠNÝ DEŇ SOM SI PO INŠPIRÁCIU NA ČLÁNOK SKOČILA NA INTERNET. NAŠLA SOM 
TAM MNOHO ZAUJÍMAVÝCH VECÍ, KTORÉ SA DEJÚ OKOLO NÁS. VŠETKY, KTORÉ SOM 
VYBRALA,  SA TÝKAJÚ UŽÍVANIA DROG – LEGÁLNYCH I NELEGÁLNYCH. VŠETKY SA 
TÝKAJÚ ZAHRANIČIA.  NEODOLALA SOM A DO ČLÁNKU SOM SPRACOVALA „PIKOŠKY“
O ALKOHOLE A PERVITÍNE. VERÍM, ŽE STRÁVITE PRÍJEMNÉ ODDYCHOVÉ ČÍTANIE 
A ROZŠÍRITE SI OBZORY.

V RUSKU JE K DISPOZÍCII „DÁMSKA“ VODKA
Moskva 18.marec 2008 (ČTK)

So špeciálnou vodkou pre ženy prišiel 
ruský výrobca Igor Volodin. Verí, že jeho 
vodka je rovnako škodlivá ako obyčajná 
čokoláda a že si ju dámy môžu usrkávať pri 
konzumácii diétneho šalátu po hodine 
aerobiku. Nápoj „Dámska vodka -
Damskaja“ prezentuje reklama ako 
„výnimočný p r o d u k t  pre 
moderné ženy“ ekonomicky 
vzrastajúceho Ruska. Nový 
nápoj však robí vrásky na čele 
lekárov/lekárok. Tí sa obávajú 
novej vlny alkoholizmu medzi 
zástupkyňami nežného pohlavia 
v štáte, ktorí je známy 
rekordným počtom „pijanov“. 

V roku 2002 malo Rusko 
145 miliónov obyvateľov 
a obyvateliek. Podľa ruských 
odborníkov a odborníčok 2,5 miliónov z nich 
bola  diagnostikovaná závislosť od alkoholu, 
avšak ich skutočný počet môže byť sedemkrát 
vyšší. Jurij Sorokin, psychológ 
z moskovského centra pre drogovo závislých 
a alkoholikov, tvrdí, že 60 percent 
registrovaných ľudí tvoria ženy. 
„Alkoholizmus žien je veľký problém zeme. A 
ešte je skrytý, ako spodná časť ľadovca,“
vysvetlil Sorokin. Reklama na dámsku vodku 
priťahuje pohľady potenciálnych zákazníčok a 
zákazníkov v moskovskom metre, v uliciach 
mesta i v ženských časopisoch. „Medzi nami 
dievčatami...“, znie slogan a výrobca vodku 
prezentuje ako ideálny nápoj pre búrlivé 

dámske jazdy. „Ženy potrebujú svoj vlastný 
alkohol,“ tvrdí Volodin. „V Moskve existujú 
ružové taxíky výhradne pre ženy, sú tu ľahké 
cigarety, ale nie je tu žiadna dámska vodka. 
A my sme si povedali: Prečo?... Viac ľudí trpí 
cukrovkou ako alkoholizmom, ale nikto kvôli 
tomu nezakáže reklamu na čokoládu,“ dodal 
podnikateľ.

Spotrebu vodky, najobľúbenejšieho 
alkoholického nápoja tejto 
zeme, odhaduje Volodin na 
2,2 miliardy litrov za jeden 
rok. Obchodníci tak zarobia 
asi 15 miliárd dolárov (285 
miliárd korún). Tržby stúpajú 
každým rokom asi o 15 
percent, vďaka stúpajúcim 
nákupom prvotriednych 
vodiek ako je aj „Damskaja“. 
Tá sa predáva vo výberových 
obchodoch vo veľkých 
mestách za 12,5 dolárov (240 

korún) a jej cieľovými zákazníčkami sú 
vzdelané, vydaté a dobre zaopatrené ženy. 

„Samozrejme, že 12 dolárov za fľašu je 
pre obyčajnú ženu z dediny príliš vysoká 
čiastka,“ komentoval  cenu Volodin, ktorý 
odhaduje že do konca roka predá asi 2 milióny 
fliaš. „Ale ženy si predsa zaslúžia to 
najlepšie.“ Jeho nápoj je vraj čistý, zbavený 
prímesí, ktoré spôsobujú tzv. opicu. Pre svoju 
lahodnú chuť je s ňou možné zapíjať šaláty 
a ďalšie ľahké jedlá, ktoré uprednostňujú 
ženy, pravidelne navštevujúce telocvične, 
tvrdí Volodin.
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Zelená, biela 
a červená... farby 

iránskej vlajky

Asi dvadsaťročná Oľga si kúpila fľašu 
„Damskaja“ v jednom z drahších obchodov, 
s tým, že ju vyskúša na večierku 
s kamarátkami. „Videla som reklamu 
v metre, tak s o m  sa rozhodla, že ju 
vyskúšam,“ uviedla. 

Sorokin, po vstupe dámskej vodky na 
trh, očakáva do šiestich mesiacov príval 
nových pacientok vo svojej ordinácii. „Za 
reklamnou kampaňou stoja skúsení 
marketingoví odborníci, takže a s i  nikdy 
nebudem nezamestnaný,“ povzdychol si 
znalec ľudských duší.

ZA OPAKOVANÉ PITIE ALKOHOLU V IRÁNE 
TREST SMRTI

Rádio Slobodná Európa

Iránsky súd odsúdil 22ročného muža 
k trestu smrti za jeho štvrté porušenie zákazu 
pitia alkoholu, ktoré platí v celej zemi. Od 
roku 1979, kedy prebehla v Iráne revolúcia, 
je pitie alkoholu prísne trestané.  Podľa 179 
paragrafu iránskeho trestného zákona 
osobe, ktorá bola pristihnutá po štvrtýkrát 
pri pití alkoholu, hrozí odsúdenie na trest 
smrti. Prvé obvinenia sú obyčajne trestané 
finančnou pokutou, bičovaním – 80 rán za 
každé pristihnutie pitia alkoholu alebo 
väzením. Muž – označený pre média iba 
krstným menom Mohsen – bol údajne 
odsúdený za opakované pitie alkoholu 
k smrti. Teheránsky súd ho označil za 
„zatvrdnutého a nenapraviteľného pijana“. 
Iránske média uvádzajú, že teheránsky súd 
momentálne rozhoduje, či bude Mohsen 
popravený. Má dvadsať dní na to, aby 

rozhodol. Mohsen bol už za pitie potrestaný 
trikrát – v máji, júni a októbri 2006. 
Poslednýkrát bol väznený za pitie 
a neprimerané správanie sa na ulici.

ČESKÁ DROGA V CELEJ EURÓPE
Praha

Na tlačovej konferencii k výročnej 
správe o drogách riaditeľ Národnej 
protidrogovej centrály Jiří Komorous ukázal 
recept na výrobu pervitínu zabavený pri razii 
– vo vietnamčine. Potom zobral dvojlitrový 
sáčok naplnený tabletami modafenu. Vedľa 
neho vyložil ďalšie. „Toto všetko sme našli 
v jednom stredne veľkom laboratóriu,“ 
povedal Komorous. Podobných laboratórií na 
výrobu pervitínu odhalili českí policajti 
v roku 2007 presne 388.

Práve počet odhalených laboratórií 
ilustruje, ako sa v Česku v posledných 
rokoch stále zväčšuje produkcia pervitínu 
z liekov. V roku 2000 totiž polícia odhalila 
len 19 laboratórií. Približne osem z desiatich 
predaných balení modafenu (liek na chrípku) 
skončí u výrobcov drog. Tí z neho vyrobia 
pervitín. Do budúcnosti by lekárnici chceli 
zneužívaniu modafenu zabrániť. „Jeden 
z návrhov je predávať podobné lieky len na 
predpis, ale to sa nepáči zväzu pacientov,“
hovorí prezident Českej lekárskej komory 
Stanislav Havlíček. Polícia pri vyšetrovaní 
narazila na dvanásť podozrivých lekárni, 
ktoré drogové gangy zásobujú najviac. 
Čakajú ich kontroly. „Zatiaľ nevieme  
dokázať, že obchodujú s výrobcami drog 
vedome,“ hovorí Komorous. Pervitín 
sa pritom vyváža nelegálne do Nemecka, 
Veľkej Británie a ďalších zemí. 

Zaujímavosti vo svete sa stále dejú. 
Toto bola len malá ukážka toho, čo sa okolo 
nás deje. Pokiaľ sa deje niečo zaujímavé vo 
vašom okolí a chceli by ste o tom napísať, 
budeme sa len tešiť. Veď Intoxi je v prvom 
rade časopis váš až v druhom rade pre vás.

-Соня –

Zdroj info: OS Sananim, drogový informační 
server, www.drogy.net/ 2.6.2008 
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OBR. PRÍLOHA K ČLÁNKU NIKOTÍN A MOZOG 1.ČASŤ ZO STRÁN Č.5 A Č.6

OBR. Č. 1, 2 A 3

OBR. Č. 4, 5 A 6

OBR. Č. 7 A 8
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„MY SA LEN TAK NEDÁME“
DÔLEŽITÝ OZNAM

PROGRAM VÝMENY STRIEKAČIEK PRE VÁS ZABEZPEČUJEME UŽ 10
ROKOV. NIKDY TO NEBOLO JEDNODUCHÉ, ALE PROBLÉMY KAŽDÉHO 
DRUHU SME ZVLÁDLI DOSTATOČNE DOBRE NA TO, ABY SME VÁM 
POSKYTOVALI SVOJE SLUŽBY AJ NAĎALEJ. MOMENTÁLNE SA OCITÁME 
V KRÍZE, A HOCI BOJUJEME ZO VŠETKÝCH SÍL, VÝSLEDOK JE ZATIAĽ VO 
HVIEZDACH. O ČO SA JEDNÁ?

OZ Odyseus je financované 
z viacerých zdrojov. Sú to rôzne dotácie, 
granty, sponzorstvo súkromných firiem. 
V roku 2008 vám služby prinášame vďaka 
podpore Bratislavského samosprávneho 
kraja, Magistrátu Hlavného mesta SR, 
mestskej časti Podunajské Biskupice 
a podpore firiem, ktorým nie je problematika 
drog ľahostajná. Jedným zo zdrojov, ktorý 
nám dlhodobo poskytuje každoročne svoju 
finančnú podporu, je aj Protidrogový fond. 
Finančná podpora z tohto fondu nie je 
nárokovateľná, teda nikto nikdy nemôže mať 
istotu, že financie z fondu získa. Našou 
chybou bolo, že sme sa na túto podporu príliš 
spoliehali. Tento rok sme zatiaľ podporu 
Protidrogového fondu  nezískali.  To, či sa 
tak stane, sa rozhodne na zasadaní rady 
Protidrogového fondu, ktorého sa 
zúčastnime. Termín zasadnutia však stále nie 
je istý. Nám však finančná podpora 
Protidrogového fondu chýba a tým sa 
dostávame do finančných ťažkostí. 

Z tohto dôvodu prechádzame dočasne 
na krízový režim s cieľom znižovať svoje 
náklady, pokiaľ ešte peniaze máme. Tak 
získame čas potrebný na boj za svoju pravdu. 
My veríme, že si tie peniaze my aj vy 
zaslúžime.. Momentálne všetci v Odyseu
zháňajú sponzorov, aby sme z mesiaca na 
mesiac vydržali čo najdlhšie. Aký je krízový 
plán? Pozrite sa v rámčeku na dolnej strane.

Veríme, že tieto riešenia budú len 
dočasné, všetko dobre dopadne a my sa 
budeme v teréne vídať ešte veľmi dlho. 
Takže sa lúčim slovami „Do boja!“ s vierou, 
že úspech sa dostaví včas. Program výmeny 
injekčných striekačiek „Alternatíva“ 
v Banskej Bystrici už musel svoju činnosť 
ukončiť... Všetkých ostaných 6 má podobné 
problémy ako my. 

PS: nebojte sa, ihiel aj ostatného 
materiálu máme dostatok, v tomto vás zatiaľ 
obmedzovať nebudeme 

ifka

Zdroj obrázku:
http://www.wpclipart.com/signs_symbol/ass
orted/victory.png

ZMENA V TERÉNE

OD 1.7.2008 SA RUŠÍ SLUŽBA NA HLAVNEJ STANICI V NEDEĽU 19.30-20.30. 
V NEDEĽU NÁS NÁJDETE OD 21.00 PRI AVIONE A OSTATNÉ MIESTA 
A ČASY OSTÁVAJÚ NEZMENENÉ. 

OD 1.7.2008 RUŠÍME AJ SLUŽBU SPREVÁDZANÍ. 
SOCIÁLNA ASISTENTKA EVA SA BUDE VENOVAŤ LEN NEVYHNUTNÝM 
PRÍPADOM A KLIENTOM, S KTORÝMI SPOLUPRACUJE DLHODOBO.
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

Tajničku tvorí výrok francúzskeho spisovateľa Romaina Rollanda:
„Hudba je záchrana..........................................................................................(19 písmen)“

E N N I O M O R R I C O N E P
R I T T O Z Z A M A R E O M B
A R D E A A I K O B A CH S I E
D V CH A M R N Á L E N B K N R
O A O M G I I Ř Y S N I C E N
B N P Č I K C O A K A T A M S
O A I R N A C V B R H T J A T
V A N A E H U D B A I O U D E
S U A V J S P 2 A P R R A O I
E Q U E E N L N Ý S E A N N N
L A M L T W E E N S B V E N S
T L G E E C N O Y E B A S A O
A A Z V E D O M E CH E P E D O
E I M S M A I L L I W N H O J
B E E T H O V E N T R A Z O M

ABBA, AQUA, BACH, BEATLES, BEETHOVEN, BERNSTEIN,
BEYONCEE, BIZET, DEPECHE MODE, DVOŘÁK, CHOPIN, EAGLES,
ELÁN, EMINEM, ENIGMA, ENNIO MORRICONE, JACKSON, JOHN 
WILLIAMS, JUANES, NIRVANA, MADONNA, MOZART, PAVAROTTI,
PRESLEY, PUCCINI, RAMAZZOTTI, RIHANNA, QUEEN, RAVEL,
SHAKIRA, SPARKS, SVOBODA, TEAM, TWEENS, U2, WEBBER

Tajnička z minulého týždňa:
„...čo dávať dohromady.“
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V.T.I.P.Y

Príde Dežo na úrad práce a hovorí:
- Chcel by som prácu!
Úradníčka na neho prekvapene 
pozrie a hovorí:
- Nó, bolo by tu niečo pre vás. Plat 

30.000, služobné auto...
- A to si robíte zo mňa srandu? -
pýta sa Dežo.
- Však vy ste začali..

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Staručký deduško býva s babičkou 
v starej chalúpke. Babka posiela 
deduška do obchodu:
- Choď starký, treba nám nakúpiť.
- Ale starká, veď vieš, že vždy 
všetko zabudnem.
- Neboj sa, starký! Zapamätáš si 
len dve veci: chlebík a mliečko.

Starký ide a opakuje si:
- Chlebík, mliečko, chlebík, 
mliečko... a ako sa mu okoloidúci 
zdravia, zabudol, čo má kúpiť. 
Pamätal si, že dve veci, tak kúpil 
dve sviečky. Doma vyberie sviečky 
z tašky a babka vykríkne:
- Jój, starký, veď ty si zápalky 
zabudol...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Chudobný rybár chytil zlatú rybku a 
sľúbila mu, že keď ju pustí, splní mu 
tri želania. Rybár jej hovorí:
- Ja som skromný, ja nič 
nepotrebujem. Ale keď ináč nedáš, 
splň želanie aspoň kapitánovi tamtej 

lode.
Rybka teda pripláva k lodi. Z kajuty 
vyjde práve zobudený kapitán, 
natiahne sa a povie si:
- Jój, sto nožov do chrbta a sekeru 
do hlavy, ale je dnes krásny deň...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

2stránku pripravila
Saša

Pre všetkých, ktorí si museli odskočiť behom reklamy, teraz odvysielame 
všetkých 10 reklamných spotov zas!
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KDE SA VZAL, TU SA VZAL... HEROÍN.

PRICHÁDZA LETO, SLNKO SVIETI ČORAZ SILNEJŠIE A MY SME ČÍM 
ĎALEJ TÝM VIAC SMÄDNÍ/É A OPÁLENÍ/É. TAK SOM SI POVEDALA,
ŽE TENTO KRÁT VÁS NEBUDEM VYČERPÁVAŤ NEJAKÝM 
INFORMAČNO-NÁUČNÝM ČLÁNKOM S PRAKTICKOU TEMATIKOU
(KTORÝ JA NEMÁM SILU V TAKOMTO TEPLE NAPÍSAŤ A VÁM BY SA 
NECHCEL V TEJTO HORÚČAVE ČÍTAŤ).
MIESTO TOHO SA VRÁTIME DO DÁVNYCH ČIAS, KEĎ SA PIESOK 
LIAL, VODA SYPALA A HEROÍN BOL LIEKOM PROTI KAŠĽU.

Prehistória heroínu sa začala v roku 
1874, keď anglický chemik Alder Wright 
v Londýne experimentoval s morfínom. 
Wright skúšal morfín kombinovať 
s viacerými kyselinami, a jednou 
z výsledných látok bol aj diacetylmorfín. 
O tom, že raz sa mu bude hovoriť heroín, 
vtedy ešte nikto netušil a Wrightovmu 
objavu nebola dopriata veľká pozornosť.

Čas jeho slávy prišiel až o 23 rokov 
neskôr, keď ho v roku 1897 znovuobjavil 
Felix Hoffmann, pracujúci pre 
farmaceutickú spoločnosť Bayer. (Medzi 
nami, o toto znovuobjavenie sa zrejme 
viac zaslúžil Hoffmannov nadriadený 
Arthur Eichengrun, ktorého inštrukcie 
Hoffmann len vykonával, ale do histórie 
vošlo meno laboranta )

Inou zaujímavosťou je, že 
Hoffmann len dva týždne pred objavením 
diacetylmorfínu prvýkrát syntetizoval aj 
inú dôležitú látku- kyselinu 
acetylsalicylovú- všeobecne známu pod 
názvom Aspirin. Veru, šikovný chlapec to 
bol, ten Hoffmann...

Vedci v tej dobe hľadali liek, ktorý 
by mal účinky podobné morfínu, ale na 
ktorý by sa nevytvárala závislosť. Morfín 
sa v tom čase používal na tlmenie bolesti 
a pri ochoreniach dýchacích ciest. 
Diacetylmorfín sa pokladal za ideálneho 
nástupcu morfínu, farmaceuti o ňom 
tvrdili, že je desaťkrát silnejší než kodeín 
(iný nástupca morfínu), ale len z jednej 
desatiny taký toxický. Tiež tlmil bolesť, 
bol bezpečný, nevytvárala sa naň 
závislosť. Jednoducho, ideálny superliek.
Laboratórne testy prebiehali na zvieratách 
aj na ľuďoch, a zamestnanci spoločnosti 
Bayer, ktorí sa testov zúčastnili, boli 
s novým liekom spokojní. Viacerí tvrdili, 
že sa po jeho užití cítili „hrdinsky“ 
(nemecky „heroisch“), preto sa 
obchodným názvom stal Heroin.

Tentokrát už Heroin neupadol do 
zabudnutia.
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Prišiel ako dar z neba práve keď to 
ľudstvo najviac potrebovalo. 

Spásu priniesol ako liek proti 
kašľu. V druhej polovici 19.storočia boli 
tuberkulóza a zápal pľúc jednými 
z hlavných príčin úmrtí. Preto aj obyčajné 
nachladnutie či kašeľ boli veľmi 
nebezpečné. Heroín sa stal lekárnickým 
hitom. Upokojoval dýchanie, tlmil 
nutkanie na kašeľ a jeho sedatívny účinok 
zaisťoval pokojný nočný spánok.

Odozvy na nový zázračný liek boli 
spočiatku nadmieru pozitívne. V roku 
1899 spoločnosť Bayer vyrobila 
priemerne 1 tonu Heroinu ročne 
a exportovala liek do 23 štátov. Heroin sa 
rýchlo rozšíril nielen v Európe, ale aj 
v USA, kde sa vo veľkom používal do  
sirupov proti kašľu. Hmm, dnes ho v 
takom Bromhexine sotva nájdeme.

Postupne sa však začali ozývať aj 
kritické hlasy. Objavili sa výskumy, ktoré 
potvrdzovali vznik tolerancie na liek. Na 
druhej strane však mnohé výskumy stále 
overovali jeho priam zázračné účinky 
a o potenciálnom vzniku závislosti sa 
vyjadrovali s veľkými pochybami. Začalo 
sa obdobie sporov medzi odporcami 
a zástancami Heroinu, ktoré trvali viac 
než 10 rokov. Postupne však obe strany 
uznali skutočnosť, že Heroin ľudstvo 
nezachráni. Spoločnosť Bayer prestala 
Heroin vyrábať v roku 1913.

Tak sa z Heroinu stal heroín, zo 
zázračného lieku zázračne zneužívaná 
látka. Dnes sa heroín (pod názvom 
diamorfin, diacetylmorfin) legálne 
predpisuje za prísnych podmienok už len 
vo veľmi malom počte štátov (napríklad 
vo Veľkej Británii či Švajčiarsku) ľuďom 
dlhodobo na ňom závislým.

BODKA NA ZÁVER:

Štatistiky hovoria, že „typický“ 
užívateľ drog je v dnešnej dobe približne 
20-ročný muž. V roku 1898, teda v zlatej 
ére Heroinu, bola „typickým“ príkladom 
morfinistu v USA či Veľkej Británii 
približne 40-ročná žena zo strednej 
vrstvy.

ifka

Zdroje:
opioids.com/heroin/heroinhistory.html - 21k
en.wikipedia.org/wiki/Heroin - 216k

Zdroje obrázkov:
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les/heroin1.jpg
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
ŽIVÉ KNIHY

PREDSTAVTE SI, ŽE ČÍTATE KNIHU, KTORÁ JE ŽIVÁ...ŽE JE  TO ABSURDNÉ??? NA PRVÝ 
POHĽAD SA TO TAKÉ ZDALO AJ MNE. ...AŽ KÝM SOM SA NESTRETLA S PÁNOM 
CHUKWUKA-GENECHI VO VIEDNI, KTORÝ V KNIŽNICI S OZAJSTNÝMI  ŽIVÝMI KNIHAMI 
PRACUJE. NESKÔR SOM SI PREČÍTALA ČLÁNOK V MINULOM INTOXI A ZISTILA SOM, ŽE AJ 
V KYJEVE EXISTUJÚ ŽIVÉ KNIHY. ROZHODLA SOM SA VYUŽIŤ SVOJ NOVÝ „KONTAKT“
Z VIEDNE, A  ZISTIŤ O TOMTO ZAUJÍMAVOM PROJEKTE NIEČO VIAC...

Ako ste si už mohli 
v minulom Intoxi prečítať, knihy v Živej 
knižnici sú ľudské bytosti. Sú to ľudia, 
ktorí majú či už etnický pôvod, 
náboženské presvedčenie, sexuálnu 
orientáciu alebo životný štýl, ktorý ich 
robí jedinečnými a odlišnými. Živými 
knihami napríklad sú: človek žijúci 
s HIV, lesbička, človek pracujúci v sex-
biznise či homosexuál – ľudia, ktorí sú 
často obeťami diskriminácie prípadne 
sociálneho vylúčenia. Títo ľudia sú 
pripravení hovoriť o sebe, svojich 
skúsenostiach a odpovedať na otázky 
čitateľov. 

Podľa Chukwaka – Genechi, 
pracovníka Živej knižnice vo Viedni, 
môže byť čitateľom ktokoľvek starší ako 
7 rokov , kto je pripravený pýtať sa 
a počúvať. Čitateľ má jedinečnú 
možnosť získať nový pohľad na ľudí, 
o ktorých mal už vytvorený nejaký 
názor/predsudok a môže ho 
konfrontovať s realitou.

Živá knižnica je priestorom na vytvorenie 
dialógu ľudí, ktorí sa v bežnom živote 
nemajú príležitosť stretnúť. Cieľom 

takejto knižnice je poukázať na existenciu 
(a neoprávnenosť) mnohých predsudkov 

a stereotypov v spoločnosti. Je nástrojom, 
ktorý privádza ľudí bližšie k sebe. 

Rešpektuje ľudskú dôstojnosť 
a individualitu.

KDE SA VZALI ŽIVÉ KNIŽNICE

Myšlienka realizácie živých knižníc 
vznikla v dánskej mimovládnej 
organizácii „Stop násiliu“ ako súčasť 
aktivít, ktoré organizácia ponúkala počas 
Roskilde Festival 2000, najväčšom 
hudobnom festivale v Dánsku.

Prvá knižnica bola realizovaná 
v úzkej spolupráci s vedením festivalu 
a samotnou organizáciou. Mala 
u návštevníkov festivalu veľký ohlas.

O rok neskôr v roku 2001 sa živá 
knižnica objavila aj na festivale Sziget -
najznámejšom festivale v Maďarsku.

V posledných rokoch sa projekt 
Živých knižníc stal súčasťou mnohých 
verejných podujatí a veľkých festivalov 
po celej Európe. 

SLOVENSKO NEZAOSTÁVA

Pri tvorbe tohto článku ma zahrial 
pri srdci fakt, že so živými  knižnicami sa 
môžeme stretnúť  už aj na Slovensku. 
Knižnice nemajú svoje stabilné miesto, 
resp. adresu. Väčšinou sa objavujú 
z iniciatívy rôznych organizácií ako 
súčasť  festivalov alebo v rámci 
krátkodobých „akcií“. 

Prvá celoslovenská Živá knižnica
sa uskutočnila minulý rok v rámci 
národných aktivít kampane „Každý iný –
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všetci rovní“, kde sa stretla 
s úspechom a pozitívnymi výstupmi. 
Jednou z týchto aktivít bol aj festival 
Truck Tour 2007 na Zelenej vode 
v Novom Meste nad Váhom. Organizátori 
spojili dve veľké európske kampane 
s témou ľudských práv, a to kampaň „Za 
rozmanitosť. Proti diskriminácii.“ 
s kampaňou „Každý iný - všetci rovní“. 
Súčasťou programu bola  aj Živá 
knižnica, kde sa mohli účastníci festivalu 
stretnúť a porozprávať s 11timi ľuďmi, 
ktorí majú skúsenosti s diskrimináciou.

AJ na Slovensku sa môžete stretnúť 
so živými knižnicami, ktoré sú súčasťou  
iných v e ľ k ý c h  akcií (napríklad 
hudobných festivalov) alebo tzv. 
putovnými knižnicami, ktoré navštevujú 
napríklad školy, prípadne iné zariadenia.  

V zahraničí sa začalo hovoriť 
o úspechu živých knižníc, ktoré majú svoj 
stály priestor (také na Slovensku zatiaľ 
nemáme). V ponuke sú rôzne témy a sú 
otvorené pravidelne v určitý čas. Jedna 

takáto knižnica funguje aj u našich 
susedov Čechov. Je prístupná dvakrát 
týždenne v doobedňajších hodinách 
školám ako určitý druh exkurzie, 
v poobedňajších  hodinách je prístupná 
verejnosti.

Lúčim sa pre dnešok s vami a 
dúfam, že aj takýmito projektmi sa nám aj 
tu na Slovensku podarí búrať predsudky, 
mazať nálepkovanie a uvedomovať si 
hodnotu ľudských práv.

Eva 

Zdroje:

Rozhovor z Janette Maziniovou, Projektovou 
manažérkou pre vzdelávacie aktivity IUVENTA
Emailová komunikácia s Emmanuelom 
CHukwuka-Genechi, pracovníkom Living Books 
vo Viedni
http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file
&id_item=97
Intoxi, Jún 2008

PRÁVNICKÉ OKIENKO

Je možné urobiť testy otcovstva, aj keď s tým matka dieťaťa nesúhlasí? V rodnom 

liste nie je uvedený žiadny otec. Existuje nejaká lehota, dokedy je možné testy 

otcovstva vykonať?

Podľa zákona o rodine, bez ohľadu na názor matky, muž, ktorý tvrdí, že je otcom, môže 
navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Ide o žalobu a možno ju podať kedykoľvek bez 
obmedzenia lehotou na príslušnom súde. V tomto konaní bude zároveň rozhodnuté aj 
o výchove a výživnom na dieťa. Cieľom je určiť biologického otca dieťaťa 
a rozhodujúcu úlohu v konaní hrá dokazovanie znaleckým posudkom. Ide o medicínske 
testy, napr. o krvné skúšky, zisťovanie schopnosti muža splodiť dieťa, DNA testy... Aby 
nedochádzalo k nehospodárnosti a zbytočným trovám konania, muž by si mal byť istý, že 
je biologickým otcom a vedomý toho, že s určením otcovstva „vyhrá“ aj povinnosť platiť
na dieťa výživné, prípadne sa oň starať. Testy DNA ponúkajú rôzne spoločnosti na 
internete v sumách od 7 tisíc SK.

Právnička Táňa



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA PODPORY 

TLAČIARNE KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok

18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul. 

! Pozor od 6.7. dočasne zrušená nedeľná služba na Hlavnej stanici!

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

Testovanie * na protilátky syfilisu a HIV a výmena ihiel prebieha:

Každú nedeľu
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri lekárni
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici

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

* ak máš záujem o testovanie, opýtaj sa nás v teréne, kde ti povieme konkrétne časy a 
miesta testovania. 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom 
CHRÁŇ SA SÁM


