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Vydělávat ßi
~i penize
p~níze
Vydelävat
sexem muze byt
séxero
skvele, ale taky odskvel~,
porne.

Obcas vsechn
o bez
Občas
všechno
běžíi prima. Napfiklad
Například,, kdy
kdyžz
e aa dokäze
o
dobře
dokážešs si
si ulovi
ulovitt dobreh
dobrého
se mäs
máš dobf
zäkaznika. Kdy
m ppoo tobe
m
zákazníka.
Kdyžz poto
potom
tobě chce
chce jeno
jenom
o jst
m dohodli
o by
to, cco
jstee ssii pfede
předem
dohodli,, müze
může tto
býtt
s
pořádku.. A
A kk tomu ssii jeste
ještě müze
můžeš
celkem vv pofädku
vydelat.
vydělat.

Muze
M~že
•-i

to ale
orobfhat
ale.,probíhat
::~aK,a qbcas
to,,
Jlnak,..a
obcas to
ölt vsechno stoj
holt
stojii
za hovno
hovno..

W
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Pfece znäs
e nedafi.
Přece
znáš takove
takové dny
dny,, kd
kdyy se ttii ni
nic
nedaří.
Nemáš
kdee vyspat,
vyspat , neciti
necítíš
dobře , al
ale
Nemäs sse
e kd
s ssee dobfe,
e
nutně potfebuje
potřebuješ
peníze.. AA zäkaznika
zákazníka taky
taky
nutne
s penize
e najit
e poto
m jest
e na
ještě
na-ne aa nne
najít.. AA kdy
kdyžz sse
potom
mizerně,, nikd
nikdo
už
štveš,
protožee se citis
cítíš tak mizerne
stves, protoz
o uz
s tebou nechc
nechce
mít ni
nice spolecneho.
spOlečného .
e mit

takové
dny sotv
sotva
můžeš myslet
myslet na
na svoje
svoje
V takov
e dny
a müzes
zdravi. Prest
o si musis
Přesto
musíš dät
dát pozor, co deläs
děláš a
zdraví.
dělat:: poku
pokud
nemáš
bezpečnějšíi
necháš
nechäs ssii delat
d nemä
s bezpecnejs
sex (safe
(saferr sex) , müze
můžeš
dostatt AID
AIDS
takyy
s dosta
S aa tak
pohlavně pfenosno
přenosnou
nemoc..
pohlavne
u nemoc
Pokud dostane
dostanešs pohlavn
pohlavně
přenosnou
ne-e pfenosno
u ne
moc (napfikla
(například
kapavku,, syfilidu
syfilidu , hepatitidu
hepatitidu
d kapavku
atd.),, bud
e to dost otravne
přípa
atd.)
bude
otravné.. V kazdem
každém pfipade
e pä
s pracodě to
to znamenä
znamená,, zže
párr dni
dní nemüze
nemůžeš
pracovat.
vat.
Když
pracuješs nna
ulici , nna
nádraží, vv barech
Kdyz pracuje
a ulici,
a nädrazi,
nebo vv parku , jsi svy
svým
vlastním
pánem.. Za
Za-m vlastni
m pänem
s o vsechno
to se musi
musíš
všechno starat ty
ty säm
sám.. Musi
Musíšs
dbät oo to
y aa dos
měll kondom
kondomy
dostt lubri
lubri-dbát
to,, aby
abyss me
kačního gelu
gelu.. Al
Ale
kdyžz pracuje
pracuješs v klubec
klubechh
kacniho
e ii kdy
h mistnostech
s vzdy
nebo vvee vlastnic
vlastních
místnostech,, musi
musíš
vždy-y aa lubrikacn
lubrikačníi ge
gell
cky mi
mítt kvalitn
kvalitníi kondom
kondomy
po ruce.

Pfi
sexbyznysu
e pfenosno
u nemoc
Při präci
práci v sex
byznysu müzes
m ůžeš dostat pohlavn
pohlavně
přenosnou
nemoc..
Nejznämejsi
a (pfijice)
Nejznámější z nich jsou kapavka,
kapavka, syfilid
syfilida
(příjice) a hepatitida, a pak
je ještě
jeste pär
pár neznämych,
neznámých , ktere
které ale taky nesmis
nesmíš brä
brátt na
na lehkou vähu.
váhu .
Pfed nekterymi
e müzes
chränit, pfed
Před
některými nemocemi s
se
m ů žeš chránit,
před jinymi
jinými ne
ne.. To je
umis rozpoznat pohlavne
u
tvoje riziko.
riziko. Kdyz
Když umíš
po hlavně pfenosno
přenosnou
m na sobě
sobe nebo nnaa svych
nemoc sä
sám
svých zäkaznicich,
zákaznících ,
uz ti to trosku
už
trošku pomüze,
pomůže , abys moh
mohll
bezpecne
Kdyz
bezpečně pracovat.
pracovat. Když
chytnes pohlavne
chytneš
pohlavně pfenosnou
přenosnou ne
ne-moc, musis
kratsimi nebo
počítat s kratšími
moc,
musíš pocitat
delsimi pracovnimi
delšími
pracovními pauzami. Tak se
rychle
rych
le müzes
můžeš dostat do väznych
vážných
financnich
finančních potfzi.
potíží. Kdy
Kdyžz
takové choroby
choroby nejsou lelétakove
ceny,
čeny , müzou
můžou probihat
probíhat kompli
kompli-kovaněji. Ostatne:
Ostatně: vedome
vědomé nakazenakažekovaneji.
ni'jinych
ní
jiných osob pohlavne
pohlavně pfenosnypřenosný
e trestä!
mi nemocemi sse
trestá!
jeste jednou: pfe
d nekterymi
Tak ještě
před
některými
e müzes
jinymi
nemocemi sse
můžeš chränit,
chránit , pfed
před jinými
o dobro
u
zas ne
ne.. Nejlepsim
Nejlepším pfedpokladem
předpokladem pr
pro
dobrou
präci je, kdyz
práci
když tyhle nemoci budes
budeš umet
umět rozléčit. Kdyz
Když si vsimnes,
všimneš, ze
že neně
poznat a lecit.
co neni
není v porädku,
pořádku , vzdycky
vždycky jdi k lekafi,
lékaři ,
kterému
řuješ , nebo na Zdravotní
kteremu důvě
düvefujes,
Zdravotni
üfad
úřad (Gesundheitsamt).
Odmitej "osetfoväni",
"ošetřování", kdyz
když se to mä
má
Odmítej
konat za barem,
barem , nebo kdy
kdyžz ti tvüj
tvůj
zäkaznfk
zákazn
ík "neco"
" něco" najde ve sve
své domäci
domácí
lekärnicce.
l ékárničce . Nikdy nevi
nevíšs

jake léky
leky dostaneš
dostanes
• jaké
jestliüöinkujf
• Jestli
účinkují
jestli je moznä
• Jestli
možná nesnäsfs
nesnášíš

®

Uritritis (zänet mocove trubice)

bolesti pfi cüränf, obcas kapky belaveho vytoku,
- bolest i varlat .

J

Kapavka

tlv
po asi
asi 22 až
3.2.14
dnech: bolesti
bolesti pf
cüräni, nazloutl
y
po
14 dnech:
přii čůrání,
nažloutlý
vytok zz péra
pera,, svrbění
svrbeni' vv řiti
fiti aa taky
taky bolesti
bolesti krku
krku .. Kapavk
a müz
e ale
ale
vý10k
Kapavka
může
taky bý1
byt bez
bez příznaků
pfiznakü!!
taky
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Kondylomy

male bradavice
bradavic e na
n a žaludu,
zaludu, na
na zadnici
zadnici
malé
nebo vv řiti
fiti,, svrběni.
svrbeni. Občas
Obcas nejsou
nejso u vidět.
videt.
nebo

Syfllida (prfjiCei bezbolestn e vfidky se strupy
na okraji'ch, suchä küze, zvysenä teplota, bezbolestn e opuchle
lymfaticke uzliny (napfi'klad na krku), vyräzky. Syfilidu müzes
lehce pfehlednout, protoze je casto bez pfiznakü .

Herpes

puchyfky na
na rtech
rtech,, na
na péru
peru,, vv řiti
fiti
puchýřky
nebo vv krku
krku.. Puchýřky
Puchyfky sice
sice zmizí,
zmizi, ale
ale vrací
vracf se
se,,
nebo
kdyz jsi
}s\. nemocný.
když

=
Chlamydie
cüräni,í, občas
obca s kapky vodnateho vytoku, poti'ze
== bolesti připfi čurán
bolesti
kapky vodnatého vý1oku , potíže
klouby. Často
Casto skoro
skoro žádné
zädne potíže
potfze
ss klouby.

,

r G p a l l C a (virov
zänet jater)
Jäter) unava.
ünava, nažloutlá
nazloutl ä kuže,
küze, žlutobílé
zlutobile
Hepatitida
A (VIrOvýy zánět

belmo očí
oci,. hnědá
hnedä moč
moc,. světlá
svetlä stolice
prüjem ,, příznaky
pfiznak y podobné
podobne jako
jako
bělmo
stolice ., prujem
chfipky. Hepatitidě
Hepatitide AA můžeš
müzes předejlt
pfedejit očkováním
ockovänim.
uu chřipky

svrbeni, male cern e tecky v ochlupeniokolo pera.
re se obcas pohybuji,
skräbance -..
. .drobne
.')
.

D pfiznak
jak o uuhepatitidy
hepatitidyA,
A,jenom
jenom mnohem
mnohemhorší,
horsi,
Hepatitida B
příznakyy jako

obcas potíže
potize ss játry,
jätry,zvracení,
zvracenf, nevolnost.
nevolnost. Hepatitidě
Hepatitide B
B můžeš
müzes předejít
pfedejit
občas

Svrab (scabies)

svrbeni, červená
cervenä vyrážka
vyräzka
svrbění,
na celém
celem těle
tele,, často
casto mezi
mezi prsty
prsty nebo
nebo vv záhybech
zähybech kůže
küze,,
na
na zápěstí
zäpesti aa pod
pod kolenem
kolenem
na

ockovänim.
očkováním.
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C pfiznak
jakouuhepatitidy
hepatitidy A,
A,nemůžeš
nemüzesse
seale
aleproti
protiníni
Hepatitida
C
příznakyyjako
nechat ockovat, tykä se lidi, ktefi spolecne pouzivaji stejnou jehlu pfi fetoväni,

svrbeni, občas
obcas strupy
strupy na
n ažaludu
zaludu,, bílé
bile skvrny
skvrny vv krku
krku
Mykóza (candida) svrbění,

nechat
se lidí, kteří
společně používají
stejnou jehlu prubeh
při fetování,
pfenosočkovat,
je možný
moznytýká
transfuzemi
krve.Vetsinou
velmi komplikovaný
komplikovany
nemoci .
přenos
je
ii transfuzemi
krve.
Většinou velmi
průběh nemoci.
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Ale:
se
•• nikd
nikdoo nedokäz
nedokážee riet
říct ,, Ja
jakk dlouh
dlouhoo se
leky musí
mus f brát
brä t
léky
nikd o neví,
nevi, jestli
jestli léky
leky účinkují
ücinkuji trvale
trvale
•• nikdo
n e všichni
vsichni lidé
lid e lek
snäs i ((müzou
se
lékyy snáší
můžou se
•• ne
vyskytnout těžké
tezke vedlejší
vedlejsi účinky)
ücinky)
vyskytnout
j e velm
•• bran
braníi lekü
léků je
velmii komplikovan
komplikovanée a
da ssee sotv
a dodrze
sotva
dodržett kluk
kl ukyy pracujicim
pracujícímii
dá
(musi's brä
vv sexbyznys
sexbyznysuu (musíš
brátt vzd
vždyy v stej
stej-nou dobu
dobu až
az nekolik
desitek präskü
nou
několik desítek
prášků))
jeste neexistuje
neexistuje očkovacr
oökovaci látka
lätka
•• ještě

Pokud ssee ffdf
e prenosnyc
h
Pokud
řídíšs podl
podlee ra
radd tykajfcfc
týkajícíchh ssee pohlavn
pohlavně
přenosných
nemoci', je to i nejlepší
nejlepsi ochrana
ochrana proti
proti HIV
Näsledujici kapitola
kapitola
nemocí,
HIV.. Následující
se zabyv
o sex
jenom
bezpečnějsího
sexuu (safe
(saferr sex
sex)) jenom
se
zabýváä pravidl
pravidlyy bezpecnejsfh
V a AIDS.
V se prenäs
m obtfznej
přenášíi mnohe
mnohem
obtížnějii
v souvislost
souvislostii s HI
HIV
AIDS. HI
HIV
nez pohlavn
e přenosné
prenosn e nemoci
h
než
pohlavně
nemoci.. Dodrzovän
Dodržováníi näsleduji'cfc
následujících
pravidel bezpecnejsfho
sexu tak znamená
znamena ochranu
ochranu proti
proti HIV a
bezpecnějšího sexu
pravidel
AIDS -— zdaleka neznamen
ä ochran
prepohlavně pře
neznamená
ochranuu taky prot
protii pohlavne
nosnym nemocem!
nemocem!
nosným
Co to Je
je HIV, co to Je
je AIDS?
AIDS ?
je virus,
virus, kterým
kterym se člo
cloHIV Je
vök müze
infikovat.
věk
můie Infikovat.
kterä müze
vypukmůže VYjlukNemoc, která
nout pozdeji
nazyvä
pozděJI,, se nazývá
AIDS.

krätce
o nejdůle
nejdüleKrit~, O

zitejsich faKtech:
faktech:
žitejslch
•W •

,V • •& *
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Velmi vysok
m
Velmi
vysokée rizik
rizikoo infikova
infikovatt ssee vire
virem
tebe existuje
HIV pro tebe
• pokud nepouziväs
nepoužíváš kondom,
kondom , kdy
kdyžz jsi
pfi soulozi
při
souloži aktivni
aktivní
• pokud partner nepouzivä
nepoužívá kondom ,
kdyz jsi pfi
soulozi pasivn
když
při souloži
pasivníi
pfi koufen
kouřeníi dostane seme
seme-• pokud se při
tvych üst
no do tvých
úst
jehlou,, kterou
kterou
• pokud si
si pi'chäs
pícháš drogy jehlou
pfed tebou uz
před
už nekdo
někdo pouzil
použil
Vysoke riziko
tebe taky existuje
Vysoké
riziko pro tebe
d prací
praci nebo behe
m ni
• pokud pfe
před
během
ní
pijes alkohol
alkohol,, beres
jine
piješ
bereš präsky
prášky nebo jiné
ze se ti lip pradrogy. Mas
Máš sice pocit, že
si tolik nedäväs
cuje, ale uz
už si
nedáváš pozor!
pozor!

~

m ddáa jeno
m riet
říct ,, z
žee ssee
Proto ssee zati
zatím
jenom
nemoci
nemoci , kter
kterée ssee vyskytuj
vyskytujíi
u nemoci AIDS
AIDS,, dají
daji poměrně
pomerne
v prübeh
průběhu
dobfe lecit
ä ii nadej
e nemoc
dobře
léčit.. Stoup
Stoupá
naděje
nemoc-nych lid
delsi život.
zivot. To ale nezna
ných
lidíf nnaa delší
nezna-menä odvolän
e vyle
mená
odvolánri poplachu
poplachu:: trval
trvalé
vylé-fienir ještě
jest e stále
stäle nenr
neni vv dohledu
dohledu!I
čen

Da se AIDS lecit
?
Dá
léčit?
?
Existuje terapie
terapie?

infekcni
infekční

Vsichni lid
Všichni
lidée maj
majíi vvee sv
svée krv
krvii lätky
látky ,
ktere jjee ochranuj
d nemocemi
které
oc hr aňujíi pfe
před
nemocemi .
U lidí,
lidi, kteří
ktefi mají
maji AIDS
AIDS,, tato
tato ochrana
ochrana už
uz
U
nefunguje dostatečně
dostatecne .. Prot
dostävaji
nefunguje
Protoo dostávají
tezke infekcn
těžké
i n fekčníi nemoci
nemoci , nnaa kter
kterée do
do u umfft
můžou
umřít..
konce müzo
d zäpa
Tyto infekcn
infekčníi nemoc
nemocii (napfikla
(například
zápall
o tezk
y prüjem
daji na
plic neb
nebo
těžký
průjem)) se
se dají
na ne
něu pomern
e dobf
e osetfova
jakou dob
dobu
poměrně
dobře
ošetřovatt
leky.. Kdy
z nektef
léky
Když
někteříi infikovan
infikovaníi bero
berouu
nektere z novejsich
některé
novějších lekü
léků ,, tak virus HIV
o virus
e
z krv
krvee "zmizne"
"zmizne".. Pfest
P řesto
virus züstan
zůstane
napfiklad vvee vnitfnic
h orgänec
h aa
například
vnitřních
orgánech
v lymfatickyc
lymfatickýchh uzlinäch
uzlinách.. Viru
Viruss je stäle
stále
jeste tady, ale nedä
ještě
nedá se najit
najít v krvi.

co jsem
se m se už
uz
N~ CO
davno chtel zeptat

Nezävisi,, poku
Nezávisí
pokUdd dodrzuje
dodržuješs zäsad
zásadyy
bezpecnejsiho sexu
sexu (safer
(safer sex).
bezpečnějšího
Avsak nechränen
y styk jenom s jednou
jednou
Avšak
nechráněný
e znamena
jedinou osobo
osobouu müz
může
znamenatt velm
velmii
vysoke riziko
o tak
vysoké
riziko . T
To
takyy plat
platíi pr
proo sexu
sexu-äini partnery, do kterých
kterych ses
zamiloval .
ální
ses zamiloval.
Il kdy
kdyžz ttoo jjee tezke
těžké :: Läsk
Láskaa ttěe nechrän
nechrán íi
pfed AIDS. Düver
a znamena:
před
D ůvě ra
znamená : pouziva
používatt
lubrikacni gel.
gel.
kondomy a lubrikační
m zpüso
Jde ted
tedaa vzdyck
vždyckyy oo to , jaky
jakým
způsom neb
o Ja
bem ttoo deläs
děláš ,, nikol
nikolii ss ky
kým
nebo
jakk
casto.
často.

nebolj:
neboU:
otäzku!
Ja mam otázku!

Cp t9
tp je nechrä
eg
nechrá--

neny styk nebol
nebolii
nebezpecny sex?
nebezpečný

Nechräneny
N
echráněný sty
stykk znamena
znamená,, zžee seme
seme-o kre
u vniknou
o tve
no neb
nebo
krevv müzo
můžou
vniknoutt ddo
tvé-o ddo
o tel
a tveh
a
ho tel
tě l a
a neb
nebo
těla
tvéhoo partner
partnera
o üst
o fiti
h
((napfiklad
nap řík l ad d
do
úst,, ddo
řiti ,, d
doo vetsic
větších
ran,,do
ran
do oci).
očí) .
Pfiři nechränene
P
nech ráněné m
m styk
stykuu ssee ddáa pfenä
přenáset virus
e pfe
šet
virus HIV
HIV tak jako ii pohlavn
pohlavně
přenosne nemoci.
nosné

-

Zävisf riziko doZávisí
poctu
AID~ na počtu
stat AIDS
sexuälnich
sexuáln}ch
partneru?

, --

-

Je to vid~t)~stli
videt, jestli
JQ
nekdojehrtVinfinekdo
je MIV infikovany?
Ne!
nekdo u
mä AIDS
AIDS,, může
müze vypavypaIl kdy
kdyžz někdo
užz má
,dat
jeste vel
velmi
zdrave.
dat ještě
mi zdravě.

Dosjan uAIDS,
Dostanu
kdyz mäm
když
mám sex
muzi?
s muži?

Nemüzes,, kdy
Nemůžeš
kdyžz dodrzuje
dodržuješs zäsad
zásadyy
bezpecnejsiho sexu
e
bezpečnějšího
sexu . V tomt
tomtoq pfipad
případe
müzes
muzi bez rizika.
m
ů zeš soulpzit
souložit s muži
rizika .
e tak
Pro se
sexx ss zenam
ženamii ostatn_
ostatně
takyy plati
platí::
drz se pravidel bezpecnejsiho
drž
bezpečnějšího sexu
sexu..

A kdyz jsem.aktivjsem aktivA,kc!yž
nf pn
SQuiozi al
ni
prl SQUIOZI,
alee
nestrfkam: le
nestříkam:
je to
nebezpecne?
nebezpečne?

Ano, i toto
toto je
je nebezpečné
nebezpecne ..
Lehce
e doji
m porane
Leh
ce müz
může
dojítt kk drobny
drobným
poraněnim nnaa tvoje
m per
o vv fiti
o
ním
tvojem
péruu neb
nebo
řiti.. Temit
Těmito
malymi
e ddoo tveh
a
mal
ými ranam
ranamii müz
může
tvéhoo tel
těla
yniknout krev
krev infikovaná
infikovanä vire
m HIV.
HIV.
vniknout
virem

casto se stástäJak často
vä, že
ze mám
mäm styk
vá,
nekym. kdo
kdo Je
je
s něJcim,
HIV infikovany?
mfikbvany?

To
neumíi říct.
To nikdo
nikdp neum
riet.
Pokud jsi
jsi me
sex s mnoha
mnoha muži
muzi a žezePokud
měll sex
nami,
nami, byl
byl mezi
mez i nimi
nimi pravděpodobně
pravdepodobn e tataky infikovan
ky
infikovanýy clovek
člověk .. Z deset
desetii muzü
mužů ,,
ktefi prav
pravideln
styk s jinými
jinymi mu
kteří
idelněe maj
majíi styk
mu-zi,, b
jede n moh
ži
byy jeden
mohll mi
mítt viru
viruss HIV
HIV.. Al
Alee
pokud mä
sex , nemusi
pokud
mášs bezpecnejs
bezpečnějšíi sex,
nemusíšs
delat starosti.
starosti .
sisi dělat

v J

(12)
@

CotpjebezpecC9.19
je bezp'eč
neisi sex (safer
neJsI
sex)?

Bezpecnejsi
ze pf
Bezpe
č nější sex znamenä,
znamená , že
přii sousou.lozi a kourení
koufeni používáš
pouziväs kvalitn
loži
kvalitníi kondosprävne iubrikacni
prostfedky..
my a správné
lubrikačn í prostředky
Pokud je ttoo mozne
možné,, me
měll by
byss koufi
kouřitt je
je-nom s kondomy
kondomy.. Poku
Pokudd ttyy aa zäkaznf
zákazníkk
to chcet
e
delat
be
z
kondomü
,
däve
j
chcete dělat bez kondomů , dávej si
zädne semeno
semeno nedostapozor, aby se žádné
io ddo
o tvyc
e pouzive
lo
tvýchh üst
úst.. Rads
Radšii al
ale
používejj
kondomy,, chrän
d pohlavne
před
pohlavně pfepře
kondomy
chráníf ii pfe
nosnymi
nempcemi
.
"Kapk
nosnými nemocemi "Kapkyy slasti
slasti "
při koufen
kouřeníi spi's
spíš mensim
menším rizikem.
rizikem .
jsou pfi
Kdyz pouzfyä
Když
používášs robertk
robertkyy (gumov
(gumováä pe
pé-o jiné
jine pomücky,
ra) neb
nebo
pomůcky , däve
davejj si pozor,
aby se
se použily
pouzily jenom
jenem na
n a jedné
jedne osobě
osobe..
Take pf
d
Také
přii tvrdsic
tvrdŠlchh hrätkach
hrátkách , napffkla
například
bicoväni,, by
bičování
byss me
měll dbä
dbátt nnaa kontakty
krve s krví,
krvi, používej
pouzivej tedy stejn
stejnýy bi
bičc jekrve
nom na
na jedné
jedne osobě
osobe ..
nom
Bezpecnejsi
zenami:: i tady mu
B
ezpečnější sex
sex s ženami
mu-sis pfi
soulozi používat
pouzivat kondomy.
síš
při souloži
Bezpecnejsi
B
ezpečnějš í se
sexx znamenä
znamená,, zžee rizik
rizikoo
infikovat ssee vire
m HI
V jje
e pr
infikovat
virem
HIV
proo teb
tebee
velmi m'zke.
velmi
nízké.

Takieste
jednou:
Tak
ieště jednou:

Souloz ~z
bez kondomu
kondomü je
je nebezpečnál
nebezpecnä!
•• Soulož
Pokud se
se pi'i
pfi koufenf
koufenf semeno
semeno dostadosta•• Pokud
ne do
do tvých
tvych úst,
üst, je
je i toto
toto nebezpečnél
nebezpecne!
ne

Proto:
Proto:

lKdyž
Kdyzpracuješ
pracujes
J vvsexbyznysu
sexbyznysu
ravidja hry"
Musfs znát
znät určitá
urci "gravldJa
Musíš
hry"..,
ozne
mohl öd
riziko mo
pbY$ mol)I
odlJadn ut riZiko
mozne
ce
virem
HIV.
Infl!kce

m

Nejdülezitejsf zäsady
Nejdůležitější
zásady bezpecbezpeč
nejsfho
sexu
(safer
sex)
jsou:
něJšího
sex) jsou:
Zadnou soulož
souloz bez kondomu
kondomü a patřičného
patricneho
Zádnou
lubrikacni'ho gelu!
gelu!
lubrikačního
semeno do
do tvých
tvych úst
üst při
pri kouření!
kourenf! Pokud
Pokudto
to
Zádnée semeno
bude možné,
mozne, používej
pouzivej kondomy^
bude
kondomy.

Zädne semeno
semeno aa žádnou
zadnou krev
krev do
do tvého
tveho těla!
tela!
I Žádné

Zädne semeno
semeno aa žádnou
zadnou krev
krev do
do větších
vetsich ran!
ran!
Žádné

soulo2 vždycky
vidycky ss kondomem
kondomem
•• soulož
kouFen f co
co možná
moznä vždycky
vfdycky ss kondokondo•• koufenr
mem
mem

(gumovä péra)
pera) a jiné
jine sexuální
sexuälni pomůcky
pomücky
,„Robertci"
Robertci " (gumová
(vibrätory a|T
jenom do
do Ledné
jedne řiti
fiti ,. buc
do tvé
tv e
ťvibrátory
aj.)) patr
patříi jenom
buďf do
nebo do
do Jeho.
jeho. Nikdy
Nikd y je
je nepouzívejte
nepouzfvejte dohromady!
dohromady!
nebo

Existuji rüzn
kondomech ,
Existuli
různée brozurk
brožurkyy o kondomech
pohlavn
e pfenosnyc
v ně
přenosn ýc hh
oo koufen
koureníi aa o pohla
nemocech.. Klidn
zepte j streetstreetnemocech
Klidněe s
see zeptej

Pri SM
SM nebo
nebo piercingu
piercingu(p.ropíchávání
(propi'chäväni různých
ruznych míst
mfst
Při
na těle)
tele) bys
bys o[)ravdu
opravdu mel
mel vedět
vedet,, co
co děláš,jlnak
deläs. jmak
na
dochäzf kk infekcím
infekcim aa nechtěným
nechtenym poraněnlm.
poranenim.
dochází
Ani u
u stálých
stalych zákazníků
zäkaznfkü neexistuje
neexistuj e nižší
nizs i riziko.
riziko.
Ani

Ostatne!
Ostatně!

workerü!
workerů!

drzis těchto
techto pravi.d~,
pravijdej, ,
Pokud se držíš
znqmena to pro
znamena
ro tebe necnraneny
n~chranen
stvk. J
st/k
ho partnerovi honis?
NE
partnerovi poskytuješ
poskytujes masáž?
masäz?
partnerovi
NE
použipartnerovi strci's svüj prst
prst do
do fiti?
partnerovi
NE ale~j~\iv?c~'r°vé
partnerovi strcis svou pest do fiti
ale použi(fisting)?
NE i~~~v~c~rové
partnera biješ
bijes nebo
nebo bicujes?
partnera
NE
NE
partnera líbáš
libäs ii jazykem?
jazykem?
partnera
NE
ho partnerovi
partnerovi vykoufis , aniž
aniz by
by
ho
NE
do tvých
tvych úst
üst stríknul?
striknul?
NE
do
ho partnerovi
partnerovi vykoufis aa jeho
jeho
ho
serneno se
se dostane
dostane do
do tvych
üst? ANO
semeno
'ch úst?
partnerovi lizes fit?
r,e~~an~Uf
NE nebo
ti ho partner honi?
NE
ti ho partner vykoufi?
NE
ti ho partner vykoufi a stfiknes
NE
do jeho üst ?
NE
a to
pfi soulozi jsi aktivni a
ANO ~eehs~r;k~~~t
nepouziväs kondom?
ANO
pfi souloži
soulozi ISi
jsi aktivní
aktivni aa používáš
pouziväs
NE
kondom
gel?
ondom aa lubrikacni gel?
prst partnera je v tvoji fiti?
NE
NE
partner ti lize fif?
NE
NE
a to
partner pfi souloži
soulozi je
je aktivní
aktivni aa
partner
ANO ~ehs~r;k~~Yž
nepouzivä kondom?
kondom?
ANO
nepoužlvá
ale použipartner ti strci svou pest do fiti
NE ~j~\iv?c~'r°vé
(fisting)?
NE
strčíš svůj

řiti?

ale pouzivejte gumove
rukavice!
ale pouzivejte gumove
ruRavice!

bičuješ?

II);'kouříš ,

vykouříš

Dokud nenf
<rev na fiti
nebo vevn~ř.
vevnitr.

a toii
tehdy, kdyz
nestriknes!

eři

ubrikačnf

při

ato ii
tehdy, kdy z
nestn'kne!

ale pouzivejte gumove
rukavice!

A pak
pak je
je tady
jeste "dirty
„dirty sex"
sex"
A
tady ještě
[= "špinavý
„spmavy sex",
sex", tj.
tj. výkaly
vykaly aa moč]
moc]
[=

Vseobecne se
se dá
da říct
riet,, že
ze výkaly
vykaly (.(„scat",
moc (.golden
(„golden shower"
shower" [=
[= .zlatý
„zlaty
Všeobecně
scat", .„kaviar")
kaviar") aa moč
desf'], .přírodní
„pfirodni sekt")
sekt") nejsou
nejsou rizikem
rizikem pro
pro infikování
infikoväni virem
virem HIV,
HIV, pokud
pokud dodržuješ
dodrzujes
déštj,
zäsady bezpečnějšího
bezpecnejsiho sexu!
sexu! Jiné
Jine nemoci
nemoci se
se ale
ale přenášet
pfenäset dají!
daji! Pf
techto
Přii těchto
zásady
praktikäch pozor
pozor na
na to,
to, aby
aby se
se titi nic
nie nedostalo
nedostalo do
do úst
üst nebo
nebo do
do oč
oci!
praktikách
í!

Kondomy a lubrikacni prostredky
Af js i aktivn i neb o pasivni , musf s pouziva t kvalitn i kondom y a lubrikacn i
prostfedek, ktery se da rozpustit ve vode.
Nikdy pf i souloz i nepouzive j prostfedky , kter e obsahuj i olej neb o tuk
(napfiklad kremy , detsky olej, margarin atd.) , protoz e nici kondomy.
Streetworkefi, iniciativ y pr o prostituty, spolecnost i AIDS pomoc a Zdravotni
üfady (Gesundheitsamt ) maj i ty sprävne a kvalitni kondomy . Klidn e se tarn
po nich zeptej. Casto tarn dostanes kondomy a lubrikacni' gely zadarmo.
Pozor n a kondom y z automat ü ö d lacinyc h firem . Cast o tar n najde s
kondomy, kter e jsou vickrä t pfelozen e ( v takzvanych "vajiccich s pfe kvapenim" nebo v zapalovaci'ch). Tyto kondomy zpravidla nejde pouzit!
Tip: Dohodn i s e svy m zäkazni'kem , z e budet e soulozi t jeno m s tvym i
kondomy.
Näsleduje mal y pfehle d beznyc h znace k kondom D a lubrikacnic h gel ü
pro souloz s muzem:

Kondomy

Rif muže
muze Je
je těsněJší
tesnejsi než
nez pochva
pochva aa zvlhčuJe
zvlhcuje se
se míň.
min. Kondo
m tak
tak musí
musi hodně
hodne
Řiť
Kondom
vydrzet. Proto
Proto bys
bys měl
mel používat
pouzivat Jenom
jenom vhodné
vhodne kondomy,
kondomy, Jako
jako například
napfiklad
vydržet
HT-Spezial, Hot
Hot Rubber
Rubber (black,
(black, classic.
classic, easy)
easy),, Mondos,
Mondos, GaySafe.
GaySafe.
HT-Spezial.

Lubrikacni gely

KY jelly, Softglide Masculin, Eros, Wet Stuft a pfipravky z lekären ulehcuji
vniknuti do fiti. Musi se pouzit dostatecne mnozstyi gelu.
Take pfi masäz i nebo kdyz se honi pero müzou byt uzitecne!

vyhybej se margarmu, kremu a oleji!

[Näsledujfcf nävod ti ma
-jomocr

iserrj se uz
Na co jsem
už
davno chtel zepta
zeptatt
Pro»
roc.se obcas roztrhn e
pön
ondom?
mnoho důvodů:
düvodü:
Je mnc
kondom při
pfi soulozi
düvodem asi casto
Pokud se kondom
souloži roztrhne,
roztrhne , důvodem
často bude,
ze jsi pouzil
lenke nebo nekvalitni
že
použil moc tenké
nekvalitní kondomy. Pouzivej
Používej proto
zkontrolovane značkové
znackove kondomy.
kondomy.
zkontrolované
trvanlivosti možná
moznä uz
vyprsela.
Doba trvanlivosti
už vypršela.
Moznä, ze
svymi nehty poškodil
poskodil kondom pfi
otviräni obalu
obalu
Možná,
že jsi svými
při otvírání
pfi navlékan
navlekäni.
í.
nebo při

Pokud je to mozne, rozvin kondom pfes cele
pero.
Vzdycky navlekni kondom säm .

Navlekl jsi kondo
m špatně
spatne,, napfiklad
sis nedal
nedal pozor, aby
aby byl
Navlékl
kondom
například sis
byl
kondomu prostor
prostor pro
pro semeno (rezervoár)
(rezervoär) .
vv kondomu

Dej hodne lubrikacniho gelu na kondom a
taky kolem fiti (musi to byt pofädne kluzke).

Dal jsi pffli
gelu na
na kondom
kondom..
přílišs mälo
málo lubrikacm'ho
lubrikačního gelu
Dal

Kapka lubrikacniho gel u uvnitf kondom u
zvysuje prozitek.

Vräzel jsi svoje
svoje péro
pero moc
moc tvrdě
tvrde a moc
moc často
casto a přitom
pfitom jsi
jsi üpln
e
úplně
Vrážel
vytahoval péro
pero z fiti.
vytahoval
řiti.
Pouzil jsi
jsi špatný
spatny lubrikační
lubrikacni prostředek
prostfedek (máslo,
(mäslo, olej,
olej, vazelínu
vazelin u
Použil
atd.).
.).
atd
Mel jsi
jsi pros.t
smülu., Sem
Sem tam
tarn se
se může
müze kondom
kondom normäln
e
Měl
pros.těe smůlu
normálně
roztrhnout. Sere
Sere tě
te to
to,, ale
ale to
to se
se stává!
stävä! Proto
Proto radši
radsi,, pokud
pokud to
to bude
bude
roztrhnout.
mozne,
se
dohodni
s
e
zäkaznfkem,
aby
nestfika
l
v
tve
fiti
kdyz
se zákazníkem ,
nestříkal tvé řiti ,, i když
možné, se

pouzi'vä kondom.
kondom .
používá

Jaks jvne nay
nas: e nebo l e

kondom
9

Kazdy, kdo
kdo už
uz sisi jednou
jednou navlékl
navlekl kondom
kondom,, ví,
vi, jak
Jak to
to chodí.
chodf. Občas
Obcas
Každý,
se kondom
kondom nerozvine
nerozvine (pak
(pak jsi
jsi jej
jej držel
drzel obráceně)
obracene),, občas
obcas titi vyklouzvyklouzse
ne zz ruky
ruky (pak
(pak máš
mäs lubrikační
lubrikacni' gel
gel na
na prstech),
prstech), nebo
nebo zklouzne
zklouzne
ne
pod přei3kožku
pfedkozku.. Il obal
obal se
se blbě
blbe otvírá.
otvirä.
pod
Tady jenom
jenom pomůže
pomüze:: cvičit
cvicit,, cvičit
cvicit,, cvičit.
cvicit.
Tady
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iku kondomu (rezervoä r - prosto r
pro semeno) mez i palcem a ukazoväkem .
Krouzek, ktery tvoff navfjen y kondom , mus i
byt venku. Pokud kondo m nem ä rezervoär,
musfs si jej säm vytvofit. V rezervoäru ne:jsmi
byt zädny vzduch, jinak kondo m müz e
prasknout.

Zacinejte pomalu a opatrne. Rif se casem
uvolnuje. Potom se taky kondom nemüz e tak
jednoduse poskodit.
Kdyz sedis na zäkaznikovi, nemüze stäl e
znovu üplne vytahovat z tebe svoje pero. Tak
mäs souloz lip pod kontrolou.
iteji kontroluj, jestli kondo m jeste sedi.

'tahujes pero z fiti, drz kondo m
pevne. Vytahuj pero, dokud je jeste tvrde .

Koufenf
Kouření

Koufenf je
rozäifenä aexuálnl
sexuälni praktika mezi
zäkazniky. Kdyz
ho někdo
nekdo
Koufenl
le rozAllená
mezi prostitut
prostitutyy aa zákaznlky.
I<dyž tlti ho
kouff, muze
s se
pqhodlne opfrat
neco vzrulullclho.
vzruäuiicihq.
kouH,
mOžeě
ae pohodlně
oprrat dozadu, zavira
zavlratt oöi
očl" a
a myslet nnaa něcó
vlastnö celkem
celkem vv pofädku
Pro mnoho chlapcü
chlaPcíl je to
to vlastně
poi'ádku.. Kdy
Kdyžz hhoo mäs
mái ty koufi
kourltt zäkaznizákaznluz jiná
jina věc.
vec. Tfeba sl
si myslil,
mysliä, !e
ze to je v pofädku,
protoze to budei
budeä mft rychkovi, je to
to už
poi'ádkU, protofe
le za sebou, al
e
pro
jineho
je
t
o
nepfijemn
e
nebo
odpome.
Pf
i
tom
müzes'
ale pro jiného to neol'Oemné
odpOrné. pn tom mO!ei pouziva
pouffvatt
kpndom, a tak celá
celä ta věc
vec bude mozn
mfrt odpomä
o nepfijemnä
kondom,
momAa mIň
odporná neb
nebo
nepffjemná..
m HI
V existuj
e jeno
m tehdy,
o dostan
Riziko infikova
Infikovatt ssee vire
virem
HIV
existuje
jenom
tehdy, kdy
kdy!z ssee semen
semeno
dostanee

tvych úst.
üst.
do tvých

Nemecko
Německo

coisem
dävno chte
Na co
jsem se uz
už dávno
chtěll
zepiat:
zeptat.

SUB/WAY berlin
V.
SUB/WAY
berlin e.
e. V.
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Berli
n
0-10777 Berlin
Tel:+49-30-215
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+49-30-215 57
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Co kdyz m i ho nekdo kourfe
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Projektt
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D-20099 Hamburg
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0-20099
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Pro lebe neexistuje zädne riziko dostat HIV.
Pokud jsi HI V pqzitivni a stfiknes do jeho üst, müzes ale
infikovat zäkaznika.

Co kdyz ja ho nekomu kourfm?
Dokud se
se žádné
zädne semeno nedostan
e ddoo tvých
tvych úst,
üst, rizik
infikovat se
se virem
virem
nedostane
rizikoo infikovat
lebe neexistuje.
neexistuje. Zákazníci
Zäkaznici cast
o bývají
byvaj i velmi
velmi vzrušení
vzrusem a v močové
mocove
často
HIV pro tebe
trubici.uz
trochu semena. Müze
s zäkaznika
trubici
,už müze
může by
býtt trochu
Můžeš
zákazníka poprosit
poprosit , aby se
pfed koufenim
vycürat. Tím
Tim ssee vypláchne
vyplächne semeno z mocove
před
kouřením se
šeli vyčůrat.
močové trubice.
krku (krvácení
(krväceni zubních
zubnich dásní,
däsni,
Pokud mäs
máš malä
malá poraneni
poranění v üstech
ústech nebo v krku
puchyfky,, zänet
krku), používej
pouzivej zäsadne
puchýřky
zánět krku).
zásadně kondom .

__ .._.qtých úst

üst

Semeno v ústech
üstech je pro tebe
lebe velkým
velkym rizikem
rizikem infekce
infekce HIV.
HIV. Upozornuj
zäkazUpozorňuj zákaznika na to.
to. lI když
kdyz ti nabidne
dobfe si
si rozmysli
rozmysli,, co mu nabídneš.
nabidnes.
peněz , dobře
níka
nabídne vi
vícc penez,
Stfikäni do úst
üst je
je nebezpecne.
Stříkání
nebezpečné .
pfece jenom
jenom stalo, hned vyplivni semeno a důkladně
dükladne si
si vypláchvyplächPokud se
se to přece
ni ústa
üsta -- poku
d
to
bude mozne.
pokud to bude
možné. Nie
Nic nespolkni
nespolkni!!

2oJcdvz zäkaznikfekne,
ze je
zeje
esfovany na Hi\/? ekne,
'
'
slepfistup na
to. V tomto
tomto prostředí
prostredi se
se tolik žvaní.
zyani. Možná,
Moznä, že
ze to je pravda ,
Nepřistup
na to.
moznä, že
ze ne.
ne. Na
videt,, jestli
jestli má
mä HIV
HIV nebo ne.
možná,
Na nikom neni
není vidět
Ani negativní
negativni výsledek
vysledek testu
testu neříká
nefikä nie
soucasnem stavu
stavu zákazníka
zäkaznika .
Ani
nic o současném
feprve po
po třech
tfech až
az čtyřech
ctyfech týdnech
tydnech po
po infikování
infikoväni jde
jde virus HI
V testem
festem
HIV
Teprve
krvi prokázat.
prokäzat.
v krvi
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Adresy iniciati
v pro
prostitut y
Adre§y
iniciativ
pr:o prosti!uty
ve stredoevropsKych
stfedoevropskycn zemfch
zemlch

KISS
Alte Gasse 37
D-60313 Frankfurt/Main
0-60313
FrankfurtlMain
TelVFax: +49-69-293 671
671
Tel./Fax:
po., St.
po.,
st. 14-19
14- 19
Ct.
16-2
0
čt. 16-20
Looks
Stephanstraße 4
Stephanstral3e
0D-50676
-50676 Köl
Kai n
Tel./Fax: +49-221
+49-221-240
-240 5566 50
TeJ./Fax:
st.'14-18
st.
'14-18
ct. 16:30-18:3
0
čt.
16:30- 18:30
Marikas
Dreimühlenstraße 1
OreimOhlenstral3e
0D-80496
-80496 Münche
MOnchenn
Tel: +49-89-72
5 7 0 84
+49-89-7257084
9 43
Fax: +49-89-747 93
939
pä. 12-17
pá.

Svycarsko
~Yin
~~r~c~o

Herrrriann in Zürich
Müllerstraße 37
MOllerstral3e
37
CHZOrich
CH- 8004
8004 Zürich
TeL/Fax: +41
00 15
Tel./Fax:
+41-1-1-29
-2911 00
15
üt.,st,
ct. 12-16
12-16
út.
, st. , čt.

Rakousko

Verein Wiener
Wiener Sozia
Verein
Soziall Projekte
Projekte
Stricherprojekt
Stricherprojekt
Esterhazygasse
1
8
Esterhazygasse 18
A -- 106
0 Wie
A
1060
Wienn
Tel:: +43-1-40
+43-1-4079929
Tel
79 929
Adresa a otvírací
otviraci doby zatím
zatim
jiste. V době
dobe redakcni
redakční
nejsou jisté.
uzäverky projekt
projekt stále
stäle ještě
jeste
uzávěrky
nebyl založený.
zalozeny.
nebyl

Macfarsko
Macl'arsko

Bad Boys Projek
pfi Ovegylet
Bad
Projektt při
Jenö uct
Zichy Jeno
uctaa 29
H-1088 Budapest
Tel:+36-1-153
34 39
Tel
: +36-1-1533439
Fax:+36-1-351
2015
Fax:
+36-1-351201
5
Email:
budapest@compuserve.com
Email: budapest @compuserve.com

Nizozemsko
Nizozemsko

AMOC/DHV
AMOCIDHV
Stadhouderskade 159
BC Amsterdam
NL-1074 BC
Tel:+31-20-67
21 19 2
Tel
: +31-20-67 21192

