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ponúkame
Výmenu

použitých

injekčných

striekačiek

(inzulíniek, IS) za sterilné (čisté) na princípe
kus za kus. Ak nedonesiete žiadnu IS, tak
dostanete aspoň jednu čistú. Momentálne
máme obmedzenie na 10 ks BRAUNniek na
človeka za službu. Neobmedzená je však
výmena IS - KDčiek. K IS dostanete aj alkáče
(mokré tampóny), suché tampóny, askorbín
(kyselku), škrtidlo (raz ročne), filtre, vodičky,
prezervatívy (gumy), rukavice. Lubrikačný gél,
vreckovky a vlhčené vreckovky dostane každá
žena v Seredi, v Trnave. Zásoby tohto matrošu
sa nám podarilo obnoviť. Máte sa na čo tešiť.

Informačné letáky – ak máte záujem o nejaké čítanie, z ktorého sa
niečo dozviete, tak neváhajte a pýtajte si letáky od pracovníkov.
Pripravených máme asi 20 druhov letákov o rôznych témach –
žltačky, právomoci polície, kontakty na liečbu, tehotenstvo
a užívanie drog pod. Ak nebudeme mať potrebný leták vyrobený, tak
vám radi informácie zistíme a prinesieme na najbližšiu službu alebo
sa dohodneme inak.
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Môžete sa u nás nechať ošetriť. Ak máte
zatvrdnuté,

opuchnuté

miesto

vpichu.

Rezné rany, kliešte, narazené časti tela,
alebo aj napr. rany z vytláčania po riadnej
namotávke. Môžete sa dať aj otestovať na
prítomnosť vírusu HIV.

Môžete sa tiež dôjsť len tak porozprávať,
prísť si po radu v rôznych veciach a spýtať
sa na veci, v ktorých nemáte jasno.
Ak nemáte radi chodenie po úradoch,
súdoch, nemocniciach a máte obavu z toho,
ako sa tam k vám budú správať, môžete sa
s nami dohodnúť
pôjdeme s vami.

na

asistencii.

Radi

NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA!
Ak by ste mali chuť prispievať do STORMíka
(príbeh, osobná spoveď, vtipy, obrázky a iné), tak
neváhajte a prineste nám to na službu (výmenu
k autu/bicyklu, do ZÓNY). Určite uverejníme. Za
každý príspevok od nás dostanete odmenu
(3 inzulínky alebo 3 gumy podľa vlastného výberu).
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info o združení
PROSTITÚCIA • OBCHODOVANIE S ĽUDMI
SEX-BIZNIS • ODYSEUS • PPCH
Tieto všetky slová nájdete v tohto mesačnom STORMíku. Dozviete sa veľa o právach,
ale aj o povinnostiach VÁS, ktoré pracujete v sex-biznise. Áno, dobre ste si domysleli,
toto číslo je venované téme, ktorú ste si zvolili ako vašu prácu - SEX-BIZNIS. Dúfam,
že sa dočítate veľa praktického, no keď vám bude niečo chýbať, nebojte sa nás pýtať,
sme tu pre vás.
Zároveň by som vám, teraz už všetkým,
chcel dať do pozornosti naše nové skrinky
v ZÓNE, ktoré sú určené pre vás. Môžete
ich využívať na veci vám blízke a dôležité.
Skrinky fungujú na samostatný zámok.
Takto máte istotu, že sa tam nikto
neodstane a nespôsobí vám škodu. Do
skrinky ale nie je vhodné dávať jedlo,
nápoje,
oblečenie
a
nadrozmerné
vecičky. Viac info, kde inde, ako u nás v
ZÓNE.
Projekt ODBORNÍCI NA ULICI – zdravotná sestra

a

právnik, ktorý chodili s nami do terénu (určite ich
poznáte) žiaľ končí. No rozhodli sme sa, že
právnik Martin, bude stále chodiť do terénu v Nitre, keďže ste jeho služby využívali
a bol vám nápomocný. Tak znovu len zopakujem nebojte sa nás pýtať. Právnik vám
ruku ani hlavu neodtrhne.
PS: Dávajte na seba pozor, tma sa blíži rýchlejšie, ako by sa zdalo!
PALO
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Substitučná liečba
Ako, kam a s kým?
Myslím, že viete alebo si myslíte, že viete veľa
o substitučnej liečbe, o suboxone a metadóne. Tak vám
tu nebudem rozpisovať, čo to je, načo, prečo atď.
Väčšina z vás má skúsenosti so suboxonom - liečivom,
ktoré ak užívate podľa návodu, tak má určité účinky,
ktoré vám vyhovujú. Ak by ste mali záujem a vôľu
vhupnúť do liečby, tak sme tu pre vás. A zároveň tu je
aj MUDr. J. Vido, psychiater s ambulanciou v Trnave,
ktorý okrem iného prijíma pacientov aj do substitučnej
liečby. Dobre s ním spolupracujeme, čo môže byť pre
vás viac ako prínosné. To znamená, že ak sa
rozhodnete pre substitúciu v Trnave, stačí sa s nami
dohodnúť, my tam s vami skočíme (ak treba, zaplatíme
cestu) a zároveň tým zvýšite pravdepodobnosť prijatia
do liečby.
Kde sa s nami môžete dohodnúť?
•

Na každej výmene vonku v teréne v Seredi, Nitre, Trnave.

•

Na každej službe v kontaktnom centre ZÓNA v Seredi.

•

Na telefónnom čísle 0905 943 229.

•

Mailom krokvpred.storm@gmail.com, zona.storm@gmail.com.

Čo potrebujete?
•

Kartičku poistenca – ak ju nemáte, tak vám ju vydajú na telefonickú, písomnú (list,
internet) alebo osobnú žiadosť do 30 dní. Pokiaľ nemáte doručovaciu adresu, tak si ju
môžete dať poslať na našu – Združenie STORM, kontaktné centrum ZÓNA, Garbiarska 18,
Sereď 926 01. Táto adresa sa týka aj iných poštových zásielok – súdy, úrady, rodina

•

Zdravotná dokumentácia by tiež pomohla.

•

Hotovosť na výber min. jednej krabičky liekov cca 16,50€.

Čo vám môžeme dať my?
•

Zaplatiť CESTOVNÉ, pokiaľ sa rozhodnete ísť s nami.

•

Podporu a prítomnosť pri kontaktoch so psychiatrom, samozrejme na vaše vyžiadanie.

PALO

6

anketa
Čo by si poradil babe pracujúcej na ceste?
Džulio: „Určite, aby si dávali pozor s kým idú, kde idú. A druhá vec, aby si
dávali pozor na pohlavné choroby a dbali na hygienu, lebo to zanedbávajú viac
ako my. Aby všetky peniaze neinvestovali na drogy, ale kúpili si aj niečo pre
seba, napr. jedlo, hygienické potreby, vložky. A v noci, aby používali reflexné
prvky, nemajú ich a ešte aj nadávajú policajtom.“
Dedo: „Hlavne hygienu, idú na charitu, ale sa neokúpu, neviem načo tam
potom idú.“
Miro: „Aby nebola žiadna vonku.“
Anonym: „priateľ ma učí, aby som predtým než nastúpim do auta pozrela na
ŠPZ-tku a zapamätala si ju. Lebo poznám len staršie typy áut, tak viem
potom povedať len farby a nie typ. Priateľ vždy hovorí, aby som mala po ruke
kaser. Bez gumy nejdem.“
Anonym: „Lepšie je chodiť cez deň ako v noci. Mne sa to v noci neoplatilo,
jeden ma škrtil.“
Alena: „Pri najmenšom podozrení odmietnuť zákazníka, vtedy nebrať ohľad
na peniaze, nestojí to za to. Pripraviť si výhovorku, napr. ja som používala, že
čakám na zákazníka. Dohodnúť sa s kamarátkou alebo inou babou, aby si
všímala komu a do akého auta nasadnem a či sa aj vraciam späť.“

7

Agi (ZÓNA) – „Ahojte baby, tak pre Vašu väčšiu bezpečnosť Vám radím, aby
ste pred sadnutím do auta skúsili zapamätať SPZ, alebo len typ a farbu auta.
My ženy vieme že, ženská kabelka je nekonečná a veľa vecí sa tam zmestí
a určite tam nájdete miesto aj pre kondómy, vlhčené a suché vreckovky ale
pre prípad núdze si do tašky dajte aj kaser, čo vždy budete mať na pamäti
kam ste dali. Na sebaobranu stačí veľká a dobre naprataná kabelka, parfém
či deodorant ako náhrada kasera ale hlavne nabitý mobil a uložené čísla pre
núdzové prípady. A hlavne dávajte si na seba pozor z každého hľadiska.“

PALO
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Zdravie
“PPCHeeeee, ja to nechytím“
Neželaný návštevník - pohlavne prenosná choroba,
môže navštíviť kohokoľvek z nás, ak nedodržiava
zásady bezpečného sexu a prispieť k tomu môže aj
nedostatočná hygiena.
ČO SÚ VLASTNE POHLAVNE PRENOSNÉ
CHOROBY - PPCH?
Sú to všetky infekčné choroby, ktoré sú v prevažnej miere prenášané pohlavným
stykom alebo iným sexuálnym kontaktom. A teda na mysli mám vaginálny, orálny
a análny styk. Vyvolávané sú radou rôznych vírusov, parazitov, baktérií alebo
plesňami

a

najčastejšie

sa

symptómy

prejavujú

na

pohlavných

orgánoch

infikovaného. Najznámejšími pohlavne prenosnými chorobami sú kvapavka, syfilis,
chlamýdie, genitálny herpes, HPV (ľudský papilomavírus), voš ohanbia a HIV/AIDS.
ČO MÔŽEM UROBIŤ PRE TO, ABY SOM SA CHRÁNIL PRED POHLAVNE
PRENOSNÝMI CHOROBAMI?
•

Najspoľahlivejšou ochranou je sexuálna abstinencia, pre viacerých z nás
nepredstaviteľná situácia a práve preto treba dbať na rady nižšie.

•

Vždy používať SPRÁVNE prezervatív – stlačiť špičku prezervatívu a zbytok dole
rolovať až na koreň penisu

•

Pri nedostatočnom zvlhčení použiť lubrikačný gél, ktorý si môžete pýtať v ZÓNE
alebo na výmene. Neodporúča sa používať rôzne oleje alebo mastičky, môžu
kondóm poškodiť!
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•

Nepoužívať 2 prezervatívy naraz – POZOR PRASKÁ.

•

Pozor na dlhé nechty, prstene, náramky, piercingy – neželaná malá trhlinka
môže spôsobiť veľké škody.

•

Používať kondóm aj pri ORÁLNOM SEXE a je jedno či ste žena alebo muž,
infekcia si nevyberá.

•

Pri podozrení na sexuálne prenosné ochorenie (opuch, začervenanie, výtok
a pod.) hnis, je potrebné navštíviť lekára a to konkrétne gynekológa, kožného
lekára, venerológa (zaoberá sa prevenciou a liečením pohlavných chorôb)

•

Dodržiavať pravidelnú hygienu, stačí čistá voda, prípadne vlhčené vreckovky,
ktoré taktiež nájdete u nás

•

Nosiť bavlnenú spodnú bielizeň (najmä nemať nohavičky z umelých materiálov),
prípadne, ak je to možné, v letnom období chodiť NA OSTRO.

A ešte jedna rada na záver, v prípade pohlavne prenosných ochorení je dôležité liečiť
nie len seba, ale odporučiť to aj sexuálnemu partnerovi. Inak dochádza po vyliečení
k opakovanej nákaze. Po dobu liečenia ochorenia by sa mala dodržiavať samozrejme
sexuálna abstinencia, aj keď viem, že mnohokrát to nie je možné, avšak myslite na
seba a aj na ostatných okolo vás...
PEŤA
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Výskum
Rodina a sex-biznis?
Aďa, na výmenách v Trnave strávila s vami
a s nami 4 roky. Z rozhovorov vznikla jej záverečná práca, ktorej výsledky si môžete
prečítať. Pamätáte si, že ste niektoré odpovedali?

ČO SLEDOVALA?
Ako vy, ktoré pracujete v sex-biznise vnímate rodinu.

KTO JEJ S TÝM POMOHOL?
Ženy pracujúce v sex-biznise, ktoré porodili 1 alebo viac detí, sú

s/bez

partnera/manžela a chodia do ZÓNY alebo na výmenu v Trnave.
ČO SA ZAUJÍMAVÉ DOZVEDELA OD VÁS?
Rodina je pre niektoré z vás najdôležitejšia súčasť životov, zdroj pomoci a podpory.
Ťažko sa vám o nej hovorí. Za rodinu sú považovaní tí, s ktorými ste v kontakte
a nejakou formou vám pomáhajú. Jedna z vás
uviedla, že rodinu chápe ako ,,niekoho blízkeho,
až najbližšieho“. Je to napr. ex-manželova stará
mama, ale aj klasicky – mama/otec, či vlastné
deti.

Zaujímavým

zistením

bolo,

že

partnerov/manželov do rodiny moc neuvádzate.
Hovorili ste, že vaše vzťahy sú zvyčajne
problémové od mala. Či už rodičmi (bitky,
útoky,

smrť

jedného

z

rodičov)

alebo

súrodencami (napr. si vzájomne nepomáli, nebavili sa spolu) a potom sa to už s vami
nejako „ťahá“ celý život. No nie vždy je tomu tak. Jedna z vás spomenula, že si so
sestrou krivdy z detstva vysvetlili a sú momentálne v kontakte. Rovnako vekom
rodičov a vzájomnou chuťou sa upravili aj niektoré vaše ďalšie vzťahy.
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Výskum
Rodina a sex-biznis?
Tie, čo sa výskumu zúčastnili, deti nemajú vo väčšine vo svojej starostlivosti
a uvedomujú si, že neplnia úlohu matky – chýba čas, chuť a sila kontaktovať sa, tráviť
s deťmi viac času. Tie, ktoré ste v kontakte, radi žijete spomienkami a hovoríte
o zážitkoch. Viete, že by ste sa mali podieľať na výchove svojich deti, no nedarí sa
vám to. I keď to považujete za dôležité a rovnako ako dávať deťom lásku.
ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ?
Ak máte chuť sa porozprávať, vyhľadať blízku osobu, ktorú ste dlho nevideli, sme tu
pre vás, radi vám s tým pomôžeme.
KATKA
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Kultúra
Nedotknuteľné prostitútky: Príbeh ľudu Badi
FILM: Dokumentárny / Krátkometrážny
Česko, 2013, 25 min

Krátky film Nedotknuteľné prostitútky nás zavedie do prostredia západného Nepálu. Žije
tu takmer zabudnuté etnikum – Badi. Už desaťročia sa nachádza na okraji nepálskej
spoločnosti a denne čelí diskriminácii. Historické, politické a kultúrne okolnosti prispeli k
tomu, že sa viac ako polovica žien z etnika Badi živí prostitúciou. Tá je často hlavným
a jediným zdrojom príjmu mnohých rodín. Prostitúcia je medzi ľuďmi Badi sociálnou
normou. Matky posúvajú toto remeslo svojim dcéram a tie zase ďalším generáciám. Film
odhaľuje spôsob života etnika. Poukazuje nielen na problémy, ktorým čelí, ale aj na
úspechy, ktoré sa mu podarilo docieliť v rámci zlepšenia postavenia v indickej spoločnosti.

PALO
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Právo
Už ste počuli o ....?
Aj napriek tomu, že u nás je minimum paragrafov týkajúcich sa sex-biznisu, o čomsi
„malom“, no nesmierne dôležitom, by som vám chcela dať info. Už takmer 10 rokov existuje
Deklarácia práv osôb pracujúcich v sex-biznise v Európe.
ČO TO JE?
Hoci deklarácia nie je právnym dokumentom, popisuje ľudské, pracovné a migračné práva,
ktoré by mali osobám pracujúcim v sex-biznise prináležať podľa medzinárodného práva.
PREČO JE POTREBNÁ?
Napr. aj preto, lebo u nás zdravotníci odmietajú poskytovať starostlivosť osobám pracujúcim
v sex-biznise a diskriminačne sa vyjadrujú na adresu tehotných žien pracujúcich
v sex-biznise, čím je porušené ich štátom chránené právo - právo založiť si rodinu.
ČO SA V NEJ DÁ NÁJSŤ?
Všetky práva odsúhlasené v medzinárodných zmluvách a dohodách. Nachádzajú sa tu tiež
návrhy jednotlivým štátom pre prijatie krokov a stratégií, ktoré by zabezpečili tieto práva. Má
dve časti. Prvá popisuje práva všetkých ľudských
bytostí v Európe. Druhá obsahuje opatrenia pre
každé z daných práv, ktoré sú potrebné pre
rešpektovanie a ochranu práv.
KTO TO SPÍSKAL?
Deklaráciu

vypracovalo

a

schválilo

120

osôb

pracujúcich v sex-biznise a 80 spojencov z 30 krajín
na Európskej konferencii o práci v sex-biznise,
ľudských právach, práci a migrácii v Bruseli v októbri
2005.
NAČO VÁM TO BUDE?
Lebo info sa vždy hodí a máte ďalší argument ako sa
brániť, keď sú vám porušované práva.
Ak máte chuť si ju prečítať, spýtajte sa pracovníkov
na výmene alebo v ZÓNE, ochotne vám ju donesú v
tlačenej podobe alebo vám ukážu, kde ju hľadať.
KATKA
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rozhovor
radím kolegyniam zo SEX-BIZNISU
Sandra, ste odborníčkou na sex-biznis pre Červený dáždnik v rámci práce
v OZ Odyseus a zároveň aktívne pracujete v sex-biznise. Mohli by ste
predstaviť bližšie Váš bežný deň?
V sex-biznise pracujem 20 rokov, z toho 5 rokov sa venujem ženám pracujúcim
v pouličnom sex-biznise v Bratislave, prostredníctvom programu Červený dáždnik.
Program je zameraný na potreby a problémy žien pracujúcich v sex-biznise. Moje
pracovné dni v Odyseu sú rôzn e, zapájam sa do rôznych aktivít. Vykonávam terénnu
sociálnu prácu, kde konzultujem témy sex-biznisu, bezpečnosti pri práci na ulici,
robím workshopy o bezpečnejšom sexe, burzy šatstva, mapujem násilie, ktoré je
páchané na ženách pracujúcich v sex-biznise, organizujem stretnutia a i. Za svoj
malý úspech považujem aj založenie nového terénu pre OZ Odyseus.
Ako vnímate situáciu na Slovensku, čo sa týka osôb a práce v sex-biznise?
Pouličný sex-biznis pomaly zaniká. Ľahký prístup
k internetu priniesli aj nový trend, ponuky
sexuálnych služieb cez internet. Je to oveľa
rýchlejší a diskrétnejší spôsob ako sa dohodnúť
na

službách.

Na

Slovensku

zaniklo

veľa

erotických salónov a citeľný bol aj úbytok dopytu
v pouličnom sex-biznise. Žiadané sú skôr ženy s
vlastným priestorom. Posledné dva roky aj ja
pracujem doma a ponúkam služby cez internet.
Čo by ste odporučili osobám pracujúci
m v pouličnom sex-biznise pre bezpečnejší pocit na ceste?
V prvom rade si dávať na seba pozor, aj navzájom medzi sebou, nebyť ľahostajná
jedna k druhej, zapamätať si do akého auta kolegyňa nastupuje. Nestáť osamote,
alebo v neosvetlených miestach, chodiť so zákazníkmi len blízko verejnej cesty a nie
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niekde, kde to nepoznám, kontrolovať či nie sú dvere zamknuté, aby som pre prípad
potreby mohla z auta utiecť. Pred nastúpením do auta si dohodnúť jasne podmienky
a sumu, peniaze pýtať zakaždým dopredu. Doklady a peniaze nenosiť v kabelke ale
skryté v tajnom vrecku, ktoré si šikovne všijem do vnútornej strany odevu. Všímať si
zákazníka, čo robí, či v aute nemá po ruke niečo nezvyčajné, náradie, povraz
čokoľvek, s čím by mi mohol ublížiť. Nenastupovať do auta s viacerými ľuďmi. Nenosiť
šperky a náušnice, mne sa vyplatilo nosiť starý typ telefónu, na ktorí sa nikto
neulakomil. Byť stále ostražitá, aj stály zákazník môže sklamať. A nezabúdať, že ako
účastníčka cestnej premávky mam povinnosť nosiť reflexný prvok, predídem tak
pokute a aj zákazník si ma lepšie všimne.
Ako by sa podľa Vás mala správať verejnosť k ľuďom, ktorí pracujú
v pouličnom sex-biznise?
Myslím si, že verejnosť nevie zaujať ten správny postoj k sex-biznisu ako k práci. Je
často ovplyvňovaná médiami, ktoré ukazujú sex-biznis len v negatívnom svetle.
Častokrát si verejnosť mylne spája obchodovanie s ľuďmi so sex-biznisom alebo
nesprávne používa termín prostitúcia. A práve
preto by organizácie, ktoré sa venujú ľuďom
pracujúcim sex-biznise, mali o tejto téme veľa
hovoriť.

Myslím si, že je načase, aby nás

verejnosť začala brať ako odborníkov/čky na
poskytovanie sex. služieb, aby nás vnímali ako
ľudí

pracujúcich

v

sex-biznise

a

nie

ako

prostitútov/prostitútky a aby sex-biznis bol
vnímaný

ako

práca

a

dobrovoľný

výber

dospelých ľudí.
Čo Vás najviac teší na Vašej práci?
Že môžem zúročiť moje dlhoročné skúsenosti zo sex-biznisu a prostredníctvom OZ
Odyseus pomáhať ďalej ženám v pouličnom sex-biznise, teší ma, že môžem pracovať
medzi odborníkmi, že sa môžem ďalej vzdelávať a osobnostne rásť. Ale najviac ma
teší dôvera, s ktorou sa na mňa obracajú kolegyne z pouličného sex-biznisu.
Ďakujem za rozhovor Sandre Pódovej z OZ Odyseus.
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KATKA

Čo sa deje
SEX-BIZNIS, PRÁCA AKO KAŽDÁ INÁ.
Viac ako 500 členov z celého sveta, známej organizácie na ochranu ľudských práv
Amnesty International (AI), v júli tohto roka na 32. zasadnutí rady v Dubline
podporilo návrh

zavedenia dekriminalizácie (odstránenie trestného postihu)

platených sexuálnych služieb, poskytovaných medzi dospelými s obojstranným
súhlasom.
Podľa AI by to viedlo k tomu, že by sa práca v sex-biznise nepovažovala za stigmu.
Ľudia pracujúci v tejto oblasti by mohli žiadať viac práv aj ochranu napríklad od
polície.
Ľudsko-právna organizácia si myslí, že ak bude práca v sex-biznise vnímaná tak ako
iné povolania, vytvorí sa tlak, aby sa dodržiavali práva takto pracujúcich ľudí.
AI tiež argumentuje tým, že ľudia sa nedajú zastaviť pri vykonávaní nebezpečných
aktivít, môže sa len zvýšiť ich bezpečnosť. Za tieto a podobné ďalšie vyjadrenia
musela AI čeliť veľkej kritike. Proti kampani sa postavil britský denník Guardian, herci
či bývalý prezident USA.
ČO SI O TOM MYSLÍTE VY?
V Európe neexistujú jednotné pravidlá SEX-BIZNISU. Vo väčšine Európy je
kupliarstvo trestným činom. Sex-biznis je niekde regulovaný zákonom a inde zase
tolerovaný. Slovenský zákon nepozná prácu v sex-biznise, trestá kupliarstvo a nemá
jasne stanovené pravidlá v tejto oblasti. A práve preto vás nikto nemôže trestať za
to, že pracujete na ulici alebo na byte. Nenechajte sa vydierať slovami „musíš, lebo
inak ťa udám, že si na ceste.“
KATKA
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Od VÁS pre VÁS
POMSTA
Nebol si vedomý žiadneho previnenia a robil iba to, čo robili jeho predkovia celé
tisícročia. Odsúdeným bol vlk, s ktorým bol v 17. storočí vedený verejný proces,
pretože roztrhal ľudí a hospodárske zvieratá. Zvieracie procesy, teda súdne jednania
so zvieratami ako s obžalovanými, prebiehali od 13. do 19. storočia hlavne vo
Francúzsku, ale i v ďalších krajinách. So zvieratami sa pred súdom zaobchádzalo ako
s ľuďmi. Boli za najrôznejšie skutky, napr. vraždu dieťaťa, prenášanie chorôb, krádež
zásob apod. odsúdené na smrť na šibenici, alebo na hranici, k pochovaniu zaživa,
alebo do vyhnanstva.

VŠETKÝM NA OČIACH
Vrah prišiel o život na mieste, kde by to najmenej očakával.
6. marca 1981 prepašovala Marianne Bachmeierová pištoľ do súdnej siene, v ktorej
prebiehal proces s údajným vrahom jej sedem ročnej dcéry. Namierila zbraň na
chrbát obžalovaného Klausa Grabowskeho a už niekoľkokrát trestaného sexuálneho
delikventa zastrelila ôsmymi guľkami. Tento ojedinelý prípad v nemeckej justícii
vyvolal živú verejnú diskusiu o samozvanej spravodlivosti, pričom reakcie siahali od
absolútneho odmietnutia až po porozumenie pre čin matky. Marianne Bachmeierová
bola odsúdená za zabitie a nedovolené ozbrojovanie k šiestim rokom väzenia.
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Vedeli ste, že...
sex-biznis

•

v roku 2005 bola prijatá Deklarácia práv osôb pracujúcich v sex-biznise v Európe.

•

na Slovensku sú len 4 organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby osobám
pracujúcim v sex-biznise, a to my - Zduženie STORM (Sereď, Trnava), Pomocná ruka
(Košice), OZ Odyseus (Bratislava), OZ Prima (Bratislava).

•

pojem „sex-biznis“ na Slovenku začali ako prvý používať pracovníci OZ Odyseus.

•

sex-biznis sa často zamieňa za prostitúciu alebo obchodovanie s ľuďmi.

•

V OZ Odyseus pracuje Sandra Pódová, ktorá zároveň pracuje aj v sex-biznise.

•

pohlavný styk výrazne vplýva na imunitu - milovanie aspoň dva krát do týždňa
zosilňuje imunitný systém.

•

najdlhší penis na svete podľa doterajších meraní má Long Don John a to 48,3 cm.

•

samec aj samica potkana sa dokážu milovať až 20 kráť za deň, samec leva až 50 krát.

•

sex je najbezpečnejšie sedatívum na svete – 10x účinnejšie ako válium.

•

bozk môže byť prevenciou zubného kazu vďaka slinám, ktoré čistia ústnu dutinu.

PALO
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zábava
Mladá krásna dáma sedí u gynekológa. Keď sa už dostala na rad, vošla do dverí a keď ju gynekológ

zbadal, prudko zatvoril dvere, mrskol ju na kozu, strhol z nej šaty a okamžite pomiloval. Hneď potom
hovorí: „Mladá pani, tak toto bol môj problém. A aký je ten váš?“

„Chcela som sa iba spýtať, či je možné, aby človek mal naraz kvapavku, syfilis a AIDS, lebo to tvrdí môj
kožný lekár!“

„Pán Sobotka, konečne sme dostali
V nemocnici vezie sestrička pacienta na pohyblivej posteli

a ten jej tichým hláskom hovorí: „Sestrička, skúsme na
ARO.“ Ona na to: „Ticho!

výsledky vašich testov. Je to divné,
ale

máte

zároveň

i prasaciu chrípku!“

vtáčiu

chrípku

„Ako je to možné?“

Pacient opäť: „Sestrička, skúsme na ARO.“

„No, môže to byť jedine tým, že ste

Ona: „Ticho, nevyrušujte!“

Pacient znova: „Ale sestrička, prosím, skúsme na ARO.“

Sestrička: „Pán doktor povedal do márnice, tak do

so svojim vtákom vyvádzal pekné
prasačiny.“

márnice!!!“

Muž príde po omši za kňazom. Povie mu o svojej kliatbe,

ktorá ho prenasleduje 25 rokov. Viete mi s tým pomôcť?

Áno, ale musíte mi povedať presný text tej kliatby. To
viem veľmi presne. Ako znel? „A teraz vás vyhlasujem za
muža a ženu.“

Malý černoško sa pýta svojej mamy

belošky: „Prečo som ja čierny a ty biela?“
Mama odpovedá: „Buď rád, že si černoch
a nie pes, taký to bol vtedy žúr...“

PALO
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Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9
podľa nasledujúceho pravidla. V každom
stĺpci a v každom riadku sa má každá číslica
vyskytnúť práve raz a v každej ohraničenej
podoblasti sa každá číslica má vyskytnúť
práve raz. Zmyslom hry je logicky nájsť
(žiadne náhodné doplňovanie) postupne
všetky chýbajúce číslice.
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neboj sa

ZAPOJ MOZOG
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Časy a miesta služieb
Výmena v Bratislave
Poznáte ich podľa zlatého auta
– Fiat Scudo s logom pavučiny
a nápisom Prima

Utorok a Štvrtok
SLOVNAFT:

17:00 - 18:20 Slovnaft parkovisko

PENTAGON:

18:30 - 19:30 stojíme na parkovisku za Pentagonom

PANÓNSKA:

19:55 - 20:30 krúžime s autom po Panónskej
20:30 - 21:00 stojíme oproti Citroenu, pri predajni áut

Sobota
SLOVNAFT:

14:00 - 14:50 Slovnaft parkovisko

PENTAGON:

15:00 - 15:40 stojíme na parkovisku za Pentagonom

PANÓNSKA:

16:00 - 16:30 krúžime s autom po Panónskej
16:30-17:00 stojíme oproti Citroenu, pri predajni áut

Pondelok a Piatok
Kde:

Káčko, Kopčianska 88 (červené svetlo nad dverami)

Kedy:

17:00-20:00
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KROK VPRED NITRA
(terénna služba, auto, pešo)

KROK VPRED SEREĎ
(terénna služba, auto)
Piatok
18:00 – 20:00 výpadovka pri Milexe

Pondelok, Štvrtok
od 18:00 – 20:00 Klokočina (pri poliklinike)

V čase služby terénny mobil 0905 788 275
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

V čase služby terénny mobil: 0905 788 275
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED TRNAVA
(terénna služba, zelené bicykle)
Streda
18:30 – 20:45 Staničný park pri
parkovisku autobusov
Štvrtok
18:30 - 19:45 Mikovíniho ulica, Pneubox
V čase služby terénny mobil: 0910 601 202
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

ZÓNA
(kontaktné centrum)
Garbiarska 18, Sereď
Pondelok
09:00 - 13:00
Utorok
09:00 - 13:00
Streda
09:00 - 13:00
V čase pracovných dní: 0905 943 229
Info aj na zona.storm@gmail.com
GRANVIA TERÉN SEREĎ
- prídeme skoro všade v rámci Serede
Piatok
11:00 – 13:00
Počas terénu v čase od
11:00 – 13:00
volaj na 0905 943 229
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čítal si?
2015

AUGUST

...také to
„iné“
čítanie!

