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KROK VPRED NITRA (terénna služba, auto, pešo)
Pondelok, Štvrtok od 18:00 – 20:00 
  Klokočina (pri poliklinike)
  V čase služby terénny mobil: 0905 788 275
  Info aj na krokvpred@zdruzeniestorm.sk

Výmena na mobile NITRA
Piatok 10:00 – 13:00 
  Schodisko pod Garážami oproti Kauflandu - Klokočina
  V čase služby terénny mobil: 0905 788 275

KROK VPRED SEREĎ (terénna služba, auto)
Piatok
17:00 – 20:00 Výpadovka pri Milexe
V čase služby terénny mobil: 0905 788 275
Info aj na krokvpred@zdruzeniestorm.sk

KROK VPRED TRNAVA (terénna služba, pešo)
Streda - 18:15 – 20:15 
  Promenáda - začiatok parku od železničnej stanice
Štvrtok - 17:45 – 20:15 
  na telefóne, prídeme na dohodnuté miesto
  V čase služby terénny mobil: 0910 601 202 , 0915 908 814
  Info aj na krokvpred@zdruzeniestorm.sk

ZÓNA (kontaktné centrum)
POLIKLINIKA Ivana Krasku, Sereď
Pondelok   09:00 - 14:00
Utorok        09:00 - 14:00
Streda         09:00 - 14:00
Štvrtok        10:00 - 12:30 individuálne poradenstvo
  V čase pracovných dní:  0917 816 654, 
  info aj na zona@zdruzeniestorm.sk

ČASY
A MIESTA

SLUŽIEB
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SME TU PRE VÁS
AJ V ROKU 2 0 2 2

Potrebujete poradiť alebo sa vyrozprávať?
Sme tu pre vás a vieme vám byť nápomocní 
vo viacerých vašich otázkach a dilemách.

Užívate drogy?
Združenie STORM zabezpečuje výmenu  použitých injekčných striekačiek 
(inzulínka, kajka, ihla...) za sterilné, na princípe kus za kus. Ak nemáte na výmenu, 
tak dostanete 3 ks nových, sterilných. V prípade potreby vám pribalíme aj iný 
zdravotnícky materiál na menej rizikovú aplikáciu. 

Pracujete v sex-biznise?
Máme pre vás prezervatívy, lubrikačné gély 
a iný materiál podľa potreby.

Riešite zdravotný problém alebo poranenie?
Môžete sa u nás nechať ošetriť alebo vám budeme len asistovať - ak máte 
zatvrdnuté, opuchnuté miesto vpichu, rezné rany, kliešte, narazené časti tela 
alebo aj napr. rany z vytláčania, či škriabania  sa po riadnej namotávke. 

Chcete alebo musíte riešiť 
vybavovačky v rôznych inštitúciách?
Ak nemáte radi chodenie po úradoch, súdoch, nemocniciach a máte obavu 
z toho, ako sa tam k vám budú správať, alebo sa bojíte ich prístupu, tak sa 
s nami môžete dohodnúť na asistencii. Radi pôjdeme s vami a v prípade potreby 
uhradíme cestovné náklady.
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KVAPAVKA?! 

EŠTE AJ EXISTUJE?

Moja odpoveď je áno, ešte existuje. Kvapavka patrí k veľmi 
častým pohlavným chorobám. Toto ochorenie vyvoláva 

mikroorganizmus Neisseria gonorrhoeae. Čudný názov, viem,
je to po latinsky. Kvapavka sa z chorej osoby na zdravú prenáša 

zvyčajne nechráneným pohlavným stykom - aj do úst 
a konečníka. 

Príznaky choroby ako
 aj inkubačný čas sú iné 

u nakazeného muža a iné u ženy. 

Priebeh kvapavky sa prejavuje hnisavým zápalom slizníc 
močovej rúry, konečníka, krčka maternice, spojoviek, hltana 

a vnútorných pohlavných orgánov. Krvou sa môže choroba  
preniesť na kĺby a na vnútornú blanu srdcových dutín. 
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Muži – ochorenie prepukne za 
3-4 dni. Začína štípaním až pálením 
pri močení, neskôr vyteká hustý 
žltý až žltozelený hnis. 
Tieto príznaky trvajú 2-3 týždne, 
potom prechádza kvapavka do 
chronického štádia, kedy môže 
muž močiť krv, má vysoké 
bolesti a horúčky.
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Ženy – prepukne za 5-8 dní a začína 
bolestivým močením pri postihnutí 

močovej rúry. Pri postihnutí krčku 
maternice sa mení farba výtoku 

z číreho na žltozelený hnis.  Pri 
zápale sliznice maternice má žena 

bolesti v podbrušku a silné 
menštruačné krvácanie. 

Nakazenie vaječníkov 
a vajíčkovodov sa prejavuje 

bolesťami v bruchu, horúčkami, 
čo môže mať za následok 

zrasty až neplodnosť. 
Za 3-6 týždňov prechádza 

choroba do chronického 
ochorenia.

Samozrejme kvapavka 
nemusí prepuknúť do 

chronického štádia. 
Čím skôr sa začne liečba o to 

skôr kvapavka zmizne 
z organizmu.

Mali sme použiť ochranu ako tu teraz 
kvapavkovať.
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A ako sa kvapavka zistí a lieči? 
Diagnostika kvapavky je nenáročná a spočíva v mikroskopickom 
vyšetrení hnisu postihnutých miest. To znamená, že sa urobí výter 
a následne sa odber spracováva v laboratóriu. 

 • Stačí ísť k svojmu obvodnému lekárovi, ktorý vás 
   pošle na laboratórne vyšetrenie. 
 • Ak nemáte svojho lekára môžete ísť súkromne do laboratória  
   na vyšetrenie, ktoré stojí cca 45€. Záleží však, či vás pri tom  
   nebudú testovať aj na iné pohlavne prenosné choroby.
   Tam vám dajú dotazník na základe ktorého oni vyhodnocujú  
   aké testy treba robiť.
 • Existuje však aj domáci spôsob testovania – kúpite si test
   v lekárni, ktorý je voľne predajný. Balenie testu je zväčša 
   5ks a stojí cca 22-25€. 

Kvapavka sa lieči antibiotikami. V prípade pozitívneho výsledku na 
kvapavku treba ísť k lekárovi, ktorý vám zadá správne antibiotiká. 
Počas liečby má chorý zakázaný pohlavný styk a požívanie alkoholu. 

Ako sa pred kvapavkou chrániť?
Bezpečný sex. Najlepšia ochrana pred kvapavkou, alebo hocijakou 
inou pohlavne prenosnou chorobou je používanie prezervatívu 
(kondómu, šprcky). Prezervatívy poskytujeme aj my na výmene. 
Odporúčam vždy mať aspoň jeden/dva schované v peňaženke
alebo v kabelke. . 
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,,Všetkého veľa a 
najmä peňazí!“ 
Anonym ,,Môj ideálny deň by vyzeral 

nasledovne: skoré ráno v útulnej 
chate niekde v Nórskych lesoch so 
šálkou tej najlepšej kávy v kruhu 
mojich blízkych duší. Aaaa celý deň 
snowbordovanie. Asi takto :)“
Vesna (pracovníčka) 

,,Bol by som 
čistý a pokojný.“
Estino

,,Ja mám dokonalý deň každý deň.“
Anonym 2

,,Zobudil by som sa vedľa svojej krásnej ženy v našom letnom sídle v Karibiku. 
Nežne by som ju zobudil a po spoločnej postelnej rozcvičke a raňajkách na 
terase by sme sa šli okúpať do oceánu. Potom by som skontroloval koľko 
miliónov som cez noc zarobil a vyriešil si dáke pracovné veci. Potom by sme sa 
so ženou asi šli najesť do obľúbenej reštiky alebo by mi možno ona pripravila 
nejaké fenomenálne jedlo, neviem. Pritom by sme naplánovali nejakú poriadnu 
párty pre našich kamošov. Poobede oddych, potom potápanie sa, ako dezert 
marihuanový koláčik a pred západom slnka by sme si išli skočiť z lietadla. Večer 
zase nejaký riadny šmak a potom koncert mojej obľúbenej kapely. Pred spaním 
ešte spoločná sprcha, sex a príjemne unavený a spokojný po krásnom dni 
zaspím.“ – Vlado 

,,Bola by som s dcérou.“
Gita

AKO BY VYZERAL TVOJ 
DOKONALÝ DEŇ?

ANKETA
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,,Mal by som 
rodinu a deti.“
Ivan 

,,Svätý pokoj. A pokoj je 
pri ňom (priateľ).“ Nina 

,,Dôjsť z roboty domou, najesť sa, pomilovať sa 
so ženou a ísť spať.“
Dušan

,,Aby mama mala 
zdravý a ten 
najlepší deň.“
Martin

,,Svoj najlepší deň by 
som strávila so 
svojimi deťmi.“
Margaréta

,,V spovedelnici...“  
Toro

,,Ráno sa zobudiť, mať si čo 
aplikovať a potom aby všetko 
prebiehalo tak, aby som sa 
nenudil.“
Lalino

,,Zobudím sa v sobotu okolo 
deviatej ráno bez budíka. Vonku 
je slnečno a je jar.“ 
Tatjana (pracovníčka) 

,,Ja už mám dokonalý deň, 
tŕpnu mi prsty na rukách, točí 
sa mi hlava, úplne dokonalé...“ 
Anonymka 

,,Taký už asi ani nebude, 
ale keby áno, išla by 
som na výlet s deťmi 
a partnerom.“ 
Anonym 5

10



,,V Nemecku som mal 
najradšej nedeľu, dal 
som si ráno pivo, potom 
som išiel do práčovne a 
tam som si dal ešte 3 
poldecáky kým sa 
opralo a išiel som spať.“ 
Anonym 4

,,Asi by som si nepredstavoval 
žiadny konkrétny dokonalý deň. 
Verím, že ma v živote stretá presne 
to, čo potrebujem a aj keď to 
vnímam ako niečo zlé, nakoniec ma 
to posúva možno viac, ako také tie 
príjemnosci. Preto verím, že každý 
môj deň je dokonalý.“ Palo V. 
(pracovník)

,,Môj dokonalý deň by bol maximálne 
sebecký, to znamená, že by som nič 

nemusela robiť, oddychovala by som 
a niekto by sa o mňa staral a plnil mi 

želania.“ Peťa (pracovníčka) 

"Vstal by som na pláži z hojdacej siete uviazanej o palmy, zaboril nohy do 
horúceho piesku a mačetou si načal čerstvý kokos. Potom by som si šiel 

zaplávať, prišla by plachetnica a na nej Naomi Campbell 
by sa ma spýtala, či jej spravím praženicu. "

Anonym

,,Ráno sa zobudím, idem do práce, 
potom prídem domov, kde ma čaká 

žena a deti. Bavíme sa, máme 
spoločné záujmy a s úsmevom na 

tvári si budem líhať do postele. A čo 
sa týka drog, tak by mi stačila 

substitučná liečba. A k tomuto 
môjmu ideálu ešte chýba vlastné 

bývanie a to by úplne stačilo.“
Loki

Tatjana 11



TexTy 

A zase stroboskop. Jak aj minule. Blik. Blik. 
Blik. Blik. Svetlo. Blik. Tma. Blik. 
Nekonečná technopárty 
existencie v preblikoch.

Blik nádych blik výdych 
blik túžba blik zimnica 
blik podchod blik 
grimasa blik výsluch 
blik útek blik pandle 
blik kanále blik triaška 
blik vytrženie blik 
regále blik pokladna 
blik pot blik nervy blik 
krik blik erekcia blik 
vrchnák blik svíčka blik 
hit blik pád blik spánek 
blik nespavost blik bolest 
blik nemocnica blik hajzel 
blik umývadlo blik pumpa blik 
krv blik mama blik decká blik 
prázdniny blik vlaky blik blik blik blik ničota blik 
odhodlanie blik sluby blik sklamania blik energia blik 
dážd blik stuhlost blik zúfalstvo blik nádej blik klamstvo 
blik úprimnost blik rana blik blik blik blik ...12



Slovám za sebu dávajú význam prídavné mená a iné slová, 
ktoré dopĺnajú holé jednoslovné vety.Slová usporiadané v preblikoch 

hlavou na sekundu vynorenou spod závalu všetkého toho, 
čo neseme, moc významu neveštia. Móžeš ho tam hladat 

a nékedy aj nájst, ak z tých slov tvoríš dej. Proces.
Niečo, čo zrazu v tvojej hlave plyne nejakým smerom.

Rovnako to vidím aj ze životom. Bez citu, bez plánu, 
bez odhodlania, len jednotlivé žité nutnosti je možné vnímať 
v rade, jak idú za sebu. Vím čo hovorím, mal som toto období. 

Ale stačí to? Mne to nestačilo.
Henten text hore nemá zmysel bez toho, 

aby sa jednotlivým slovám v rade pridal nejaký pocit. 
Aj jedným slovom sa dá povedat súvetie.

Niekedy. 
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Ak takéto slová uložíš za sebu, móže vzniknút román, poviedka, básen, 
volačo čemu pán v obleku a v okulároch na verejnej čítačke za účasti 
členov honorability a iných darmožráčov v sále plnej zlatých a stríborných 
príborov a koláčov, keré nigdo nežere, lebo šeci došli slopat poví FÍHA.
O to ale nejde.

Ide o to, že si móžeš nasadit masku jak ten týpek v pyžame ve filme Maska 
a dotancuvat jak kreslený panák z Disnyho filmu volade do spoločnosti s 
xichtom nastaveným v móde budem vás bavit.
V zápätí ta ale móžu schmatnút pod krk nejakí nasraní típci a tu už asi víš 
o čem píšem. 
Život je reálny a každý klam je očividný pre oči, keré sa kukajú. Pre uši, 
keré počujú a pre srdce, keré cíti.
Volakedy dostanem facku sekundou, volakedy odpoved náhodnou 
scénkou s cudzej drámy.
Volakedy mi musí vyrazit dych a zastavit motorček sebastredných haluzí 
za čelom bejzbolka, päst na oku, loket do brucha.
Nepíšem sem texty pre pobavenie. Verím, že sa víš nastaviť na súhru v 
textoch, keré ti posúvam mesác po mesáci presne tam, kde máš 
schovaného seba v tom tele v kerom sa vláčiš po venku.

Aj v roku 2022, roku troch dvojek z jednu nulu, na jar ked šecko kvitne, v 
lete keď umíraš smadom, na jesen ked lovíš ve vačku žaby v napršanem 
jazírku a v zime, ked je každá bunda málo hrubá verím v tvoje oči, čo vidzá, 
uši, čo očujú a srdce, čo cíti.

Čekám na teba na lavičke v parku, na mobile 
v aute, na stoličke v kancli v ZÓNE, všade a vždy 

tam a vtedy, ked si vím utrhnút kúsek svojho 
času a priestoru pre teba.Dobehni. Zastav sa. 

Aké dva patvary reality večnej nahánačky 
v dvoch výzvach na pokec ...

Palo V.14



Čaveste,  

pokračujeme v opakovaní informácií, ktoré vám môžu 
pomôcť znížiť riziko nákazy sa rôznymi chorobami 
a hnusobami skrz injekčné užívanie drog. Okrem ihly 
je jedným z najčastejších spôsobov ako sa nakaziť 
použitie zlej vodičky. 
Možno si poviete, že na vodičke predsa 
nič nie je – ale opak je pravdou...takže si možnosti, 
ako sa ochrániť, zhrnieme:

1. Najistejšia vodička je práve
tá naša – sterilná, uzatvorená. 
Je vyrobená priamo pre injekčnú 
aplikáciu, takže nepredstavuje 
žiadne riziko. Je bezpečná 
pokiaľ ju použiješ len raz a len 
ty sám. Nepoužitý zvyšok vody 
radšej vyhoď, keď ju budeš 
znovu potrebovať už v nej 
bude množstvo baktérii.

KEĎ UŽ UŽIŤ,
TAK AJ PREŽIŤ.
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2. Ak nemáš našu ampulku, použi vodu 
z vodovodu, ktorá je čistá, vhodná na pitie. 
Prevarením studenej vody a jej vychladnutie 
je vhodné na zníženie baktérialneho rizika.
 
3. Ak nemáš po ruke vodovod, kúp si 
balenú vodu. Avšak, môže obsahovať 
baktérie, aj keď sa z nej nenapiješ a ihneď 
po otvorení si natiahneš vodu na nástrel. 
Destilovanú vodu však nikdy nepoužívaj. Nie 
je to voda vhodná do žily, ale do auta. 
A ty nie si stroj, že jo? 

4. Ak nemáš po ruke žiadnu inú vodu, 
použi aspoň vodu, ktorá je odstáta 
a nie je viditeľne špinavá. 
Určite využi filter.

...z tohto 

hádam 

nie ?!
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Ak sa dá, vyhni sa nasledujúcim spôsobom používania vody: 

 1. použitá vodička od nás po niekom alebo použitá na 
 viackrát. Vždy sa v nej nachádzajú baktérie a rôzne vírusy
  a môžeš sa nakaziť od iného napr. žltačkou. 

 2. Horúca voda z vodovodu nie je dostatočne horúca, aby  
 zabila všetku pliagu. Radšej použi prevarenie a následne ju  
 nechaj poriadne vychladnúť. Predsa len, krv má svoju teplotu  
 a nie je potrebné ju šokovať nejakou horúcou vodou. 

 3. Nikdy nepoužívaj vodu zo záchodu, obsahuje baktérie  
 všetkého druhu. 

 4. Nikdy nepoužívaj akúkoľvek vodu z mlák, jazier, riek a pod.  
 lebo si koleduješ o riadne problémy. 

A opäť sa vrátim k tomu, že ak más podozrenie, že si sa nakazil 
od niekoho, neváhaj – príď sa dať otestovať. Aby si nešíril 

chorobu vo svojom tele a vo svojom okolí ďalej. 

A tak ako vždy – keby sa čokoľvek dialo – príď za 
nami do terénu alebo do ZÓNY. Poradíme, 

pokecáme, vysvetlíme. Ak treba riešiť niečo 
s políciou, máme telefón – vieš si od nás 

zavolať.Ak potrebuješ ošetriť, máme 
základnú výbavu.

Andrejka 17



NEzaujímavosti
TEMNÁ 

MEDICÍNA

Aby medicína bola tým, čo je dnes musela si prejsť svojou cestou, 
počas ktorej natrafila na veľa omylov. V tomto čísle sa dočítaš o 
bizarných liečebných procedúrach, ktoré v minulosti boli bežné. 

Pár litrov preč a bude lepšie? 
Púšťanie žilou bolo v minulosti považované za všeliek, ktorý mal 
vyliečiť naozaj všetko - od chorôb až po prejedanie sa. Postup sa 
vykonával ešte počas starej Mezopotámie, Egyptu a Grécka, v 
strednej Európe sa realizoval až do polovice 19.storočia. Krv sa 
odoberala rôznymi spôsobmi, najzaujímavejší však bol odber krvi 
pomocou pijavíc. Vo Francúzsku sa ročne odvážalo 40 miliónov 
pijavíc na medicínske účely. 

Heroín proti kašľu 
Od roku 1898 až do 1910 sa heroín používal ako liek proti kašľu pre 
deti, paradoxne ako nenávyková náhrada morfínu. Prvýkrát ho 
vyrobila nemecká spoločnosť Bayer, ktorá len pár dní predtým 
vyrobila aspirín. 
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Tatjana

Lekársky kanibalizmus
Latinský citát ,,similia similibus curentur (liečiť podobné 

podobným) je pripisovaný doktorovi Hahnemannovi.
 V Európe mal tento stredoveký lekár a alchymista veľmi 

dobrú reputáciu. Podstatou jeho prístupu bolo to, 
že ak človek mal problémy so zlým zrakom, predpísal 

mu kvapky do očí – z očí mŕtveho človeka. 
Oči boli vylúhované a vydestilované. 

Ďaľším prístupom v minulosti bola aj takzvaná 
„mozgová tinktúra“, ktorá dávala šarlatánskej 

i pacientskej peňaženke poriadne zabrať. Tú opísal už 
v roku 1651 autor John French v knihe Umenie 

destilácie. Receptúra počíta s nasekaným mozgovým 
tkanivom, odležaným vo víne. Výluh potom prechádzal 

kolónou, špeciálnou nádobou a výsledný destilát mal 
zvyšovať intelekt konzumenta.

Lobotómia 
Prvý takýto zákrok bol vykonaný v roku 1935. 

Zákrok vykonal portugalský neurológ Antonio Egas 
Moniz. Jedným z jeho najväčších popularizátorov bol 
v 50. rokoch 20. storočia američan Walter Freeman. 
Freeman počas svojej kariéry vykonal takmer 3 500 

zákrokov. Podľa svedkov Freeman niekedy vykonal aj 25 
lobotómii za deň a svoje nástroje počas celého dňa 

nesterilizoval. Zákrok mu netrval viac 10 minút, 
vykonával ich aj na motelových izbách a na konci svojej 

kariéry vyrazil aj na „turné“ v špeciálnej dodávke, 
ktorú nazval Lobotomobil. 
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PRÁCA
POMOC
PODPORA3P PRÁCA
POMOC
PODPORA

V roku 2021 sa nám krásne rozbehol projekt 3P-práca, pomoc, podpora. 
Úprimne sa z vás všetkých teším. Som rada, že máte chuť a záujem 
pracovať a trošku si zlepšiť ten váš život, aj nejakými malými radosťami. 

POČAS TOHTO ROKU PRACOVALO 26 Z VÁS. 
JE TO SKVELÉ ČÍSLO A ĎAKUJEM VÁM.
Spolu ste odpracovali neskutočných 215 hodín, keď to vynásobíme 
sumou 4€, tak ste zarobili 860 € a počas roka ste stihli minúť aj značnú 
časť a to 804,21 €.
 
Boli dni kedy ste makali ako šrób, no a potom prišla korona a 
obmedzenia, kedy ste mohli pracovať iba 1 hodinu za deň. Chápem, že to 
pre vás nebolo nejak extra lákavé. Pevne verím, že to už čoskoro všetko 
skončí a budete môcť pracovať riadne.
 
Ošetrenie nohy na pohotovosti, nákup mastí z lekárne, nové občianske 
preukazy, 2 týždne v teplej ubytovni, spánok na vlastnej posteli, 
vycestovanie do Rakúska, cestovanie za rodinou, novou prácou, nákup 
rôznych dobrých jedál v potravinách, dobitie kreditov, kúpenie simkarty, 
odpracovanie si telefónu a drogérie, či iných vecí na zlepšenie života z 
nášho nového obchodíku ZÓNA obchodu. Toto všetko ste stihli za tento 
rok. Myslím, že ste všetci urobili veľký KROK VPRED. Koniec koncov, 
môžeme sa na to všetko pozrieť v nasledujúcich fotkách.

3P 

,,Projekt 3P- práca, pomoc, podpora je podporený z programu ACF- Slovakia, ktorý je financovaný 
z Finančného mechanizmu EHP 2014 –2021. Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.
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DANKA A PEŤO
Keď prišla do kuchyne už bola pripravená. 
Zobrala si peniaze, ktoré jej matka 
nachystala.
„Danka, prosím ťa, ponáhľaj sa, nebuď tam 
dlho“ ozval sa utrápený hlas jej matky.
„Neboj sa mami, prídem skôr.“ No pritom 
myslela na to, že už desať minút mešká. 
Prišla na diskotéku, Peťo ju už čakal. 
„Zase meškáš!“ chytil ju za ruku a pobozkal 
na privítanie.
„Prepáč, zdržala som sa.“ 
Začala diska. Tancovala s Peťom v rytme 
disko a zrazu pocítila prudké bolenie hlavy, 
akoby ju niekto udrel.
„Prepáč Peťo, rozbolela ma hlava.“ Povedala 
ani jej nebolo rozumieť.
„Dandi...“ kričal Peter keď odchádzala.
„Čo ti vošlo zase do hlavy, hádam len 
nežiarliš?“ povedal viac pohŕdavo.
„Nie Peťo. Rozbolela ma hlava. Nemôžem za 
to.“ povedala potichu, dávajúc na seba 
bundu.
„Mohla si zostať Danka.“ povedal akoby s 
ňou necítil.
„Nie Peťo, viac už nemôžem, neviem, čo je 
so mnou. Nie som vo svojej koži. Stretneme 
sa zajtra.“

OD VÁS PRE VÁS
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Nepovedal viac nič, ani len ahoj. Len čo odišla, 
začal sa baviť s inou. Už dávnejšie sa mu páčila. 

Dnes mal príležitosť, tak ju využil.
Na druhý deň prišla k Danke jej kamarátka Zuzka. 
Danku našla vo vysokých horúčkach. Nechcela ju 
znepokojovať tým, čo bolo po jej odchode, tak jej 

radšej nič nepovedala. Dandy ledva rozprávala. 
Prosila Zuzku, aby išla za Peťom, že sa majú 

stretnúť a aby ju ospravedlnila, lebo je chorá. 
Zuzka smutne prikývla, rozlúčila sa 

a odišla. 15 minút čakala na Peťa 
a neprišiel. V duchu si predstavovala 

chorú a utrápenú Danku. Prešlo 30 
minút a neprišiel. Bolo jej jasné, že 

na Danku zabudol a má inú. Cestou 
domov jej tiekli slzy. Bolo jej Danky 

ľúto. Na druhý deň odviezli 
Dandy do nemocnice. 

„Vysoká horúčka, malátnosť.“ hlási 
muž v bielom plášti. 

„Pripravte ju na vyšetrenie.“
Dal Danke injekciu a horúčka trochu 
klesla. Sestre kázal, aby ju odviezli na 
ženské oddelenie. Odišiel dopiť kávu. 

O dve hodiny horúčka opäť prudko 
stúpla. Danka dostala druhú injekciu. 
Ráno nevedela nič o sebe. Previezli ju 

na interné oddelenie. Lekár si vyžiadal 
rozbor krvi. Niečo sa mu nezdalo. 

Nervózna matka čakajúca na chodbe 
uvidela na vozíku bledú a chorú Danku.

„Pán doktor, čo jej je?“ opýtala sa celá 
vystrašená.
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„Vydržte pani, o hodinu budem mať kompletné hlásenie a 
výsledok.“
Matka ďalej čakala na chodbe a tíško plakala. Lekár zatiaľ dostal 
rozbor krvi. Danka má málo červených krviniek. Stav z tri a pól 
milióna už iba milión.
„To nie je možné!“ vykríkol lekár a tresol telefónom. Išiel k Danke.
„Dandy...“ povedal a chytil ju za ruku.
„Pán doktor, výsledok krvnej skupiny a kostnej drene.“ ozvala sa 
smutne sestra, lebo vedela, aký je stav vážny.
„Čakal som to. Zavolajte jej matku.“
Danku odviezli späť na oddelenie. Lekár zostal s matkou v 
miestnosti sám. Otočený k oknu si zapaľoval cigaretu. Matka so 
slzami v očiach sa opýtala: „Máte výsledok?“
„Pani ....“ začal smutným hlasom.
„Čo je? Čo sa stalo? Vari len nie...? To nie je možné?!“
„Krvná rakovina.“ povedal. „Týždeň, dva ... možno iba deň.“
Matka plakala a s ťažkou predstavou išla za Dandy. Bolo jej lepšie. 
Dostala morfium. Prešiel mesiac. Deň, čo deň bola matka pri nej. 

Prišla Zuzka. 
„Ahoj Dandy.“ pozdravila a pohľad na ňu jej vtisol do očí slzy. Dandy 
tíško ležala s kopou všelijakých hadičiek. Usmiala sa. Bola rada, že je 
Zuzka pri nej.
„Ahoj.“ odpovedala naradovaná Dandy.
„Dandy, nehnevaj sa, že som prišla až teraz, ale kým som sa 
dostala...“ sama vedela, že vymýšľa. Neprišla preto, lebo sa bála, že 
Danka sa bude pýtať na Peťa.
„To nevadí, a čo Peťo?“
Už je to tu, pomyslela si Zuzka.
„Pozdravuje ťa, a že čoskoro ťa príde pozrieť.“ Vedela, že vymýšľa, 
ale keď uvidela Dankin šťastný úsmev, bola rada. Rozprávali sa 
dobrú hodinu, keď prišla sestra, že je koniec návštev. Zuzka sa 
rozlúčila, pobozkala Dankina rozpálené čelo a odišla. Danka sa 
rozplakala. Zuzka tiež plakala, keď zatvárala dvere.
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Čečka

„Neplačte.“ chytil ju mladý lekár za ruku.
„Je mi jej hrozne ľúto. Také mladé a pekné dievča.“

Doma vládlo nezvyčajné ticho. Všetci mysleli len na Danku.
„Mala som zostať pri nej.“ povedala matka. „Idem za ňou.“

Otec ju chytil za ruku.
„Veď keby dačo, lekár povedal, že zavolá.“

Matka si sadla a vzala ďalšiu tabletku. Bola jedna hodina a 
štyridsaťpäť minút, keď vbehla sestrička do izby.

„Dandy, Dandy ....“ kričala sestra. „Už ani morfium nepomohlo.“
„Mami, Peťo, otec mám vás rada Zuzka...“ pri poslednom slove jej 

hlas už nedoznel. Skončilo sa jej trápenie. Ráno 28. septembra 
poslal lekár telegram: „Dostavte sa do nemocnice, zomrela vám 

dcéra Danka.“
Matka už telegram doma nezastihla. Keď jej to lekár povedal, sadla 

si na stoličku a tíško plakala.
„Danka moja maličká. Prečo?“ 

Keď sa Zuzka dozvedela o Dankiných posledných slovách, išla za 
Peťom. Dala mu dve facky, no neskôr to oľutovala. Keď to Peťovi 

povedala, plakal. Mala pekný a veľký pohreb. Zostal tam sám Peter 
s veľkou kyticou karafiátov v náručí. Padol na kolená a plakal. 

Prešiel mesiac a v novinách bolo napísané, že 19 ročný Peter zomrel 
tragickou náhodou. Bola to len náhoda?

Na cintoríne stoja dva biele pomníky, na nich dve biele holubice a 
dve mladé srdcia, ktorých láska sa skončila nešťastne. 

Písala jej kamarátka Zuzka.
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„Viete čo dostalo dieťa bez rúk na Vianoce?“ 
„To nevie nikto, ešte si to neotvorilo.“

„Viete aký je rozdiel medzi Ježišom 
a Ježišom na obrázku?“ „Na Ježiša na 
obrázku je potrebný len jeden klinec.“

„Janka nepi tú vodu z mláky! Sú tam 
bacile!“ „Neboj Danko už som ich aj tak 
prešla bicyklom.“

Prebehla dôkladná prehliadka 
u gynekológa: „Ste vydatá alebo 
zasnúbená?“ „Nie som vydatá, ani 
zasnúbená.“ „Tak teda povedzte 
svojmu priateľovi, že... “ 
„Nemám a nikdy som nemala 
žiadneho priateľa!“ Lekár sa 
zamyslel, podišiel k oknu a dlho sa 
mlčky pozeral von. „Pán doktor, 
prečo sa tak dlho pozeráte z okna?“ 
„No, naposledy, keď sa stalo niečo 
podobné, tak vyšla hviezda na 
východe.“

Dvaja poľovníci sú v lese, keď jeden 
z nich skolabuje. Jeho lovecký 
kamarát okamžite volá 112. 
 „Môj priateľ nedýcha,“ kričí do 
telefónu. „Čo mám robiť?“ „Uvoľni 
sa,“ hovorí mu operátor. „Môžem 
pomôcť. Najprv sa ubezpečme, 
či je mŕtvy.“ Nastane ticho a potom 
výstrel. Chlapík opäť zavolá a hovorí: 
„OK, čo teraz?“  

Rus príde domov a vidí svoju ženu 
v posteli s najlepším kamarátom, 
ako sa nahí olizujú a chľastajú vodku. 
Rus bez váhania vytiahne revolver, zabije 
najbližšieho kamaráta a vraví: 
„Kamarát-nekamarát, na vodku 
si siahať nedám!“

Mladý začínajúci sudca má vymerať 
výšku trestu mužovi, ktorý pálil načierno 
slivovicu. Príde sa poradiť so svojím 
starším kolegom: „Zajtra mám jednanie 
s človekom, čo pálil slivovicu. Čo myslíš, 
koľko mu mám dať?“ „Vieš čo, viac ako 
šesť eur za liter mu nedávaj“, radí kolega.

ZÁBAVA
VTIP
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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.

NEBUDZ
LEMRA
A POTRÁP
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„Tak čo 
dočítané?...

...isto poriadne?“

„...tak víš čo robiť,
 keď začne kapať...“

Právo na gramatické a grafiké chyby vyhradené.
ISSN 2454-0463


