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Norská cesta do nebes
Brzo ráno 25. dubna jsme odletěli jako 
peer pracovnice a pracovníci z Jako 
doma do Norska na studijní pobyt 
zaměřený na téma život drogově zá-
vislých, lidí bez domova a lidí živících 
se poskytováním sexuálních služeb. 
Abychom se od našich severských 
kolegů něčemu přiučili či si vyměnili 
zkušenosti, navštívili jsme během čtyř 
dnů šest různých organizací pomáhají-
cích lidem v nouzi.

Protože každý a každá z nás tuhle cestu 
viděla trochu jinýma očima, je následující 
článek koláží z textů, které jsme o cestě do 
Norska napsali. Možná to spíš než souvislý 
příběh bude připomínat mnohohlasnou 
diskusi, ale o tom to vlastně je. Jsme různí, 
ale stejně důležití.

25. května, brzo ráno odlet z Prahy 
do Osla, první dojmy

Tenhle let jsem si pro sebe nazvala „Bez-
domovci jdou do nebes“. Letadlem jsem 
letěla poprvé. Bylo to napínavé, ale hezké. 
Růženka

Po příjezdu jsme se seznámili s Marte, ro-
dilou Norkou, z naší partnerské organizace 
KUN, která nás tam po celou dobu prováze-
la. Zuzka a Helča

V Norsku byl v dřívějších dobách alkohol 
hodně velký problém, a tak trochu poupra-
vili jeho prodej: kromě piva jen k dostání ve 
speciálních obchodech a ještě k tomu za 
velký peníz. Po desáté večer ho prodávají 
jen hospody a restaurace. V současné době 
se na ulici v Norsku ocitají lidi hlavně kvůli 
závislosti na drogách anebo jde o migranty. 
Zuzka a Helča

26. května, Reform a Armáda Spásy

První den jsme navštívili organizaci Reform, 
pomáhající mužům při zvládání jejich agre-
se a mužům živícím se prostitucí. Pracují 
tu s muži, kteří páchali násilí ve vztazích 
a v rodinách. Vše je založeno na dobrovol-
nosti a služba je opět zdarma. Živel Eva

Malé velké kroky na 
ceste z bezdomovectví
Rebecca je ředitelkou azylového domu 
FrauenbeDacht pro ženy v Berlíně. My 
jsme měly tu možnost ji během jejího 
dvoudenního pobytu v Praze pohostit 
u nás v organizaci Jako doma. Jejich 
ubytovna je ženám mnohem přátel-
štější, než jak to známe z ČR, možná 
proto, že Rebecca se kromě vedení 
ubytovny také aktivně zasazuje o 
změny v místní sociální politice, aby se 
podmínky pro lidi v nouzi ještě zlepšily. 
Prostě, jak sama říká, je odmala rebel.

Vím, že pocházíte z hutnické rodiny. Co 
vás tedy inspirovalo k práci v sociálních 
službách?

Vystudovala jsem média a grafický design, 
ale nudilo mě pracovat stále na počítači 
a chtěla jsem pracovat s lidmi. Začala jsem 
studovat sociální vědy, ale i to byla pro mě 
nuda, tak nakonec to bylo studium sociální 
práce, a pak jsem opravdu začala pracovat 
s lidmi.

A jaké bylo dětství?

Sama jsem byla mezi třináctým a šestnác-
tým rokem v dětském domově. A taky jsem 
byla trosku rebel.

Proč právě ženy bez domova nebo v soci-
ální tísni?

To byla spíše náhoda. Při studiu v prvním ro
níku jsem měla v jednom z takových domů 
praxi- byla to ubytovna výhradně pro ženy. 
Ale tak nějak vždycky jsem věděla, že je to 
moje poslání, že je to tak správně. I přesto, 
že moje rodina s tím nesouhlasila a měla 
pro mě vymyšlenou jinou práci v oblasti 
financí.

Co se vám na téhle práci líbí?

Práce se ženami mě hrozně baví. Každý 
člověk je pro mě jako nový vesmír a přináší 
nové napínavé momenty a aspekty. Ženy 
dělají postupně malé krůčky, je to napínavé 

a zajímavé a hlavně, pro ně samotné jsou 
to kroky velké.
Tím, že jsem ve vedení domu, tak mám vliv 
na sociální politiku a kontakty na lidi, kteří 
o ledasčem rozhodují, a můžu to, co se 
bude dít, ovlivňovat. Upozorňovat na to, co 
nefunguje, a dávat návrhy, co by fungovat 
mohlo.

Jaké máte plány do budoucna?

 Líbí se mi, jak jste tady kreativní, tak mě 
napadá spoustu věci, které bychom mohli 
u nás dělat. Problém ovšem přichází tehdy, 
když by se mělo něco dít pravidelně - 
vaření, výlety. Psychózy, krizové situace, 
zhoršený zdravotní stav - jsou věci, které 
nám v tom braní. S čím bych však chtěla 
začít, je poradna pro muže, kteří se chovají 
násilně ke svým blízkým.

Co je pro vás těžké, co byste změnila?

My pracujeme s lidmi, kteří jsou bez domo-
va a zároveň mají nějaké vážné psychické 
onemocnění, a to je hodně komplikované. 
Například musíme shánět finance z více 
různých zdrojů, protože pracujeme jakoby 
na pomezí dvou kategorií.
Další věcí je, že psychiatři často odmítají 
ošetřit a ubytovat na delší dobu lidi bez do-
mova, přesto, že to ti lidé opravdu potřebují. 

Takže bych byla rada za lepší spolupráci 
s nemocnicemi, s lékaři, s psychiatry. Ale 
také s lidmi z různých městských částí, 
s politiky. Také tu chybí více míst na terapii. 
U nás bydli spousta žen s různými psy-
chiatrickými diagnózami a vůbec by u nás 
neměly být. V Německu je spousta chráně-
ného bydlení pro lidi s psychiatrickou dia-
gnózou. Jenže takovéto bydlení je pro ženy 
bez domova příliš vysokoprahové. A tak se 
snažíme na podobných ubytovnách, jako je 
ta, kde pracuji, zlepšovat podmínky.

Jaká je vaše úspešnost, kolik zen se už od 
vás pak na ulici nevrátilo?

Ve chvíli, kdy jsou u nás, mají doručovací 
adresu, nejsou tedy bez přístřeší, ale ne-
mají trvalou adresu, takže domov jako tako-
vý jim stále chybí. Nemají žádnou smlouvu 
na bydlení. Asi polovina žen během roku 
zmizí a my kolikrát nevíme kam, a s někte-
rými musíme rozvázat smlouvu, protože to 
z nějakého důvodu nefunguje.
Ze 110 žen jich asi 35 zůstává u nás celý 
rok a pět až deset žen si najde vlastní 
bydlení. I to je velký úspěch, protože když 
si uvědomíme, co vše mají za sebou a co si 
prožily… Je to vlastně dvojnásobný úspěch: 
dostat se jen z těch poměrů je úspěch prv-
ní, a vlastní byt, to je úspěch druhý.
Často také zprostředkováváme léčbu u dro-
gově závislých anebo chráněné bydlení.
Některá žena dojde tak daleko, že byt je na 
ni přepsaný, zůstává v něm a platí menší 
nájem než v běžném pronájmu.

Jak je váš dům nízkoprahový? Co drogy 
a alkohol v něm?

V domovním řádě jsou samozřejmě ilegální 
drogy zakázané, ale… Ženy přijímáme 
a tolerujeme to, když do toho nezatahují 
ostatní, nikde se třeba nepovalují jehly 
apod. Nedaleko od nás je i poradna, a když 
někdo se svoji závislostí chce něco dělat, 
může tam zajít.
  
Na základě čeho ženy do ubytovny přijímá-
te?

Máme dlouhý seznam zájemkyň. Máme 
studentky, které se musí vystěhovat od ro-

dičů nebo od přítele a nemají peníze a neví 
kam, dále máme poptávky přímo ze sociá-
lek z nemocnic, od žen z vězení nebo třeba 
z jiných zařízení, kde je pro tamní bydlící 
ženy vysoký práh. Jsou to různé naléhavé 
případy. Vždy je hrozně těžké rozhodnout, 
kdo má přijít na řadu.  Většinou bereme nej-
déle čekající, ale ženy, které jsou ohrožené, 
nemocné, s velkými úzkostmi, co nemají 
u koho přespat, upřednostňujeme. Je to tak, 
že my ženy nevyhledáváme, ony vyhledají 
nás. Taky se snažíme některým ženám 
zprostředkovat jiné bydlení.
V Německu má každý právo na bydlení. 
Na sociálce máme oddělení pro krizové 
případy. Takže ten člověk je třeba ubyto-
vaný někde na ubytovně. V případě, že je 
plno, tak člověk zajde na sociálku, a ta by 
mu měla vyhledat v databázi volné místo. 
Ale často je vše obsazené a člověka pošlou 
pryč. To je sice v Německu protiprávní, ale 
nikdo o tom nemluví.

V jakých případech s ženami rozvazujete 
ubytovací smlouvu?

Těch důvodů je několik. Člověk by platbu za 
ubytování našemu domu měl vyřizovat přes 
úřad práce. My samy to udělat nemůže-
me, musí tam dojít vždy ta konkrétní žena. 
Některé zeny místo vyřizovaní shání drogy 
a toto si nezajistí, jindy je to agrese směrem 
k pracovnici nebo ke spolubydlící, anebo 
nechají někde povalovat drogy, nebo si 
přivedou muže přesto, že to je ubytovna jen 
pro zeny, aby se tam ženy cítily bezpečně.
Co translidi, setkáváte se s nimi?

Kolegyně otvírala stanici pro translidi s ne-
mocí, existuje pro ně chráněné bydlení a i u 
nás na ubytovně občas jsou. Ve chvíli, kdy 
se z muže stává žena, není ze strany spolu-
bydlící většinou žádný problém. V opačném 
případě to někdy ostatní obyvatelky nedo-
kážou úplně přijmout.

        Ptala se Živel Eva, přepsala Zuzka  

Kucharky bez domova 
varily a mluvily o zen-
ském bezdomovectví na 
ostravských Horizontech
Ve dnech 5. – 7. května jsme s organi-
zací Jako doma jely na akci až do Ost-
ravy. Jely jsme na akci Horizonty, která 
má podtitul „mezinárodní kolaborativní 
a dialogické sympozium zaměřené na 
zotavení a sociální změnu“ a pořádá 
ji organizace Narativ. Je to vlastně 
setkání neziskových organizací, které 
si navzájem vyměňují zkušenosti, jak 
a co a za jakých podmínek funguje. 
Téma letošního setkání bylo „Jak se 
dělá komunita?“. 

Za Jako doma jsme se účastnily jak s va-
řením, tak i s workshopy. Po příjezdu ve 
čtvrtek 5. května jsme začaly vařit. Měly 
jsme plné ruce práce, protože jsme musely 

připravit oběd pro účastníky konference na 
druhý den. V pátek jsme pak oběd vydáva-
ly. Po obědě jsme se zapojily do spousty 
akcí. Byly jsme se podívat na Interaktivní 
představení „Ženy na cestě“ spojené s vý-
stavou komiksu. Večer jsme viděly divadlo 
utlačovaných Karls of Ostrava. 

V sobotu jsme za Jako doma měly povídání 
o tom, jak fungujeme, a workshop, kde jsme 
zapojily publikum do malování superhrdinek 
bez domova. Lidé si měli vymyslet postavu, 
která pomáhá ženám na ulici, a připsat jí 
superschopnosti. Další náš workshop byl 
odpoledne, kdy jsme mluvily o ženském 
bezdomovectví a násilí. Součástí byl i úkol 
domalovat zázemí schoulené ženě tak, aby 
se cítila bezpečně. Myslím, že lidem v publi-
ku to šlo a dokázali si poradit.

Poslední den, neděle, už byl pohoda a 
příprava na odjezd. Za sebe mám pocit, že 
jak vaření, tak i naše workshopy dopadly 
dobře a že dalších Horizontů se zúčastníme 
v plné sestavě. Každá taková akce mi totiž 
něco dá a hned také začnu přemýšlet, co 
a jak se dá zlepšit a zdokonalit.

 
S pozdravem Ivana

Jednou z věcí, které se nám líbily, bylo, že 
chodili na toto téma dělat přednášky do 
škol. Zuzka a Helča

Odpoledne, po dobrém - sice veganském 
- obědě na squatu Blitz (což byl mimocho-
dem moc krásný a dobře fungující squat) 
jsme vyrazili na Armádu Spásy. Trosku 
nás překvapila, protože to nebyla klasická 
noclehárna či denní centrum, ale taková 
nemocnice pro lidi bez domova. Zuzka 
a Helča

(dokončení textu na straně 2)

Uznejte sami. Kavárna Červeného kříže působí opravdu 
útulně a přátelsky.

Diskutujeme na workshopu o násilí na ženách 
a bezdomovectví.

Více o FrauenbeDacht na straně 2
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Vznikla akční skupina lidí 
bez domova 

Chceme bydlet
  

V Praze se již dvakrát se setkala nová 
skupina lidí, především bez domova 
anebo v sociální tísni, která se chce 
pokusit něco změnit a ozývat se k různé 
problematice související s bezdomovec-
tvím. 

Jmenuje se Chceme bydlet.

Na setkáních se chceme bavit o tom, 
jak ovlivňovat některé změny v připra-
vovaném zákoně o sociálním bydlení. 
Rádi bychom dělali různé happeningy, 
počítáme i s výlety a nevyloučili jsme 
ani divadlo. Dobré je vědět, že to, co se 
rozhodneme dělat, je vždy na našem 
společném rozhodnutí.

Aktivně nás podporuje Platforma pro 
sociální bydlení a také Výbor dobré 
vůle - Nadace Olgy Havlové.

Protože začínáme, není nás mnoho 
a byli bychom rádi, kdybyste se naše 
řady rozšiřovali. Když budeme jen 
přihlížet a nadávat, nic nezměníme. Ale 
takhle šanci máme. 

Pravidelně se setkáváme dvakrát do 
měsíce. Původně to bylo v Autonomním 
kulturním a sociálním centru Klinika 
(Jeseniova 60, Žižkov), ale přesto, že 
jsme ji aktivně podporovali, nevíme, jak 
to s ní dopadne a jestli místo setkávaní 
nebudeme muset změnit.

Budete-li mít zájem se přidat, 
ozvěte se na kontaktní číslo 
775 707 371.

Zuzka

Nocleh? Sprcha? Dobití 
telefonu? Poradí Mapa 
bez domova 
V Jako doma jsme vytvořily Mapu bez 
domova – praktickou pomůcku pro ženy 
v tísni, ohrožené násilím, bez domova. 
Daly jsme hlavy dohromady a vytvořily 
průvodce a zdroj informací, který má 
sloužit jako „první pomoc“ pro ženy na 
ulici. V mapě jsou uvedeny důležité služby 
v Praze podle několika kategorií: pora-
denství, bydlení, práce, materiální pomoc, 
zdravotní péče a další. Mapa je výjimečná 
tím, že kromě „klasických“ služeb uvádí 
různé praktické tipy pro ženy nucené žít 
na ulici - například kde se dá umýt, kde 
nabít telefon, kde se může člověk ohřát 
a v klidu posedět, kde je zdarma internet, 
anebo kam se obrátit, když vám onemocní 
čtyřnohý společník a peněz není nazbyt. 

Tištěnou verzi mapy rozdáváme ženám 
bez domova v Praze a zařízením, která 
tyto ženy navštěvují. 

Už při vstupu nás všechny překvapilo vyba-
vení, přepych a čistota. Tahle nemocnice pro 
chudé se nemusí stydět za nic. Podobnou 
nemocnici mají málokdy i běžní lidé. Veškeré 
vybavení, pokoje, koupelny, perličkové vany, 
masážní místnosti i jídelny jsou na vysoké 
úrovni. Nemocní muži a ženy mají odděle-
né pokoje, a na pokojích jsou po jednom. 
Růženka

Přijímají i lidi s problémem závislosti na al-
koholu či drogách. Při hospitalizaci se drogy 
ani alkohol brát nesmí, ale člověk má právo 
na substituci. Zuzka a Helča

Veškeré léčba tu je zdarma a anonymní, 
tedy i bez dokladů a pojištění. Délka léčby 
může trvat i šest měsíců. Lékaři a sestry jsou 
tady nonstop a během jídla sedí s pacienty 
u jednoho stolu. Růženka

Co se nám tam líbilo? Patra jsou zvlášť pro 
muže a zvlášť pro ženy, a od roku 2008 mají 
vytvořený speciální program pro ženy. Zuzka 
a Helča

Další fascinující věc na téhle nemocnici je to, 
že má sedm lůžek pro umírající lidi (a brzo 
se otevře patro s čtyřiadvaceti lůžky): pro 
drogově závislé, nemocné a staré.  Je úžas-
né dát starému nebo nemocnému člověku, 
který je na ulici, možnost umírat důstojně. 
Růženka

27. dubna, Červený kříž a Pro Sentret

Druhý den jsme dopoledne navštívili kavárnu 
od Červeného kříže. Je to takové denní 
centrum pro lidi s problémem závislosti na 
drogách. Společně se scházejí a tvoří různé 
aktivity, například hrají divadlo a různé hry, 
cvičí jógu, chodí společně na výlety, schází 
se tam i lidi po léčbě závislosti. A co se nám 
tu líbilo nejvíce, je to, jak jsou propojení se 
sousedy. Lidé, co bydlí v okolí, sem chodí 
na kávu, jen tak si v klidu posedět a přečíst 
noviny, a dokonce mají jednou za měsíc 
společné obědy. My jsme se zrovna jednoho 
takového zúčastnili, měli jsme velrybí maso, 
a bylo to moc a moc příjemné. Když si vzpo-
menu, jak se chovají sousedé pražského 
K-centra, je mi do breku. Zuzka a Helča

Kavárna funguje spíš jako komunita, nepo-
máhají tu třeba s vyřizováním dokladů. Ale 
všichni jsou moc milí a přátelští a mnoho 
pracovníků jsou bývalí uživatelé drog, kteří 
se vyléčili a začali tu pracovat jako dobro-
volníci. Potkali jsme tam divadelní režisérku, 
která tam také pracuje. Zajímalo ji divadlo, 
které jsme hrály s Jako doma. Pak nám 
vysvětlila, že režíruje podobné divadlo, jako 
jsme měly my. Růženka

Dále jsme navštívili organizaci Pro Sentret, 
která pracuje se ženami a trans lidmi z ce-
lého světa, které poskytují sexuální služby. 

Situace v Norsku je jiná než u nás. Nejsou 
tu žádné kluby nebo erotické bary, a stíhaní 
mohou být ti, kdo si sexuální služby kupují, 
ne ti, kdo je nabízejí. Růženka

Ulice v Norsku je hodně spojená s droga-
mi, takže i tyto služby — u nás je podobná 
organizace Rozkoš bez Rizika — mají pod 
organizaci místnost drop-inu. V této míst-
nosti se ženy setkávají a mohou si o lecčem 
promluvit. Ale nejen to. Mají tam i společné 
jídlo, dvakrát týdne dokonce teplé, a to ve 
velmi kulturním prostředí. Na jiném místě 
má Pro Sentret takovou polikliniku, kde se 
dají měnit jehly a kde se člověk může nechat 
ošetřit. Zuzka a Helča

V Pro Sentret pracují jen ženy. Poskytují 
nejrůznější služby: ženy si tu mohou vyprat, 
umýt se, koukat na televizi, popovídat si. 
Organizace má i svoji kliniku, kde se léčí 
i nemoci jako žloutenka typu C. Služby jsou 
anonymní a zdarma. Růženka

28. dubna, Natthjemmet, Sekretariát krizo-
vých center

Třetí den patřil noclehárně pro ženy bez 
domova Natthjemmet. Bylo to čtrnáct postelí 
v krásné vilové oblasti. Povídali jsme si 
tamním ředitelem a koordinátorkou Ritou, 
s kterou jsme se už v minulosti potkali v ČR 
na jedné z konferencí. Takže  opětovné 
shledáni bylo moc příjemné. Byla tu spousta 
věcí, které se nám moc líbily. Zaprvé se tam 
ženy společně podílejí na fungování, a proto 
to opravdu vytváří prostředí, které se tomu 
domácímu velmi podobalo. Ženy mohou 
noclehárnu opustit druhý den až v poledne, 
což nám přijde hrozně fajn, člověk se ráno 
může dát do kupy, třeba když půjde na 
pracovní pohovor, a může si dat i teplé jídlo. 
Má prostě na to čas. A další věc: protože 
drogová problematika je opravdu v Nor-
sku závažná, měly ženy v každém pokoji 
kontejner na toxický odpad a drogu si mohly 
na noclehárně aplikovat. Tudíž je vidět, že 
je to velmi nízkoprahová noclehárna. Ale tím 
spíš si tu samy ženy nastavují pravidla, třeba 
okolo případné agrese apod. Jistě o tako-
véto bezpečné prostředí - bez mužů - přijít 
nechtějí. Helča a Zuzka

Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnankyně-
mi a klientkami jsou v rovnováze. Nikdo není 
nadřízený nebo podřízený. Ubytované ženy 
tu dostávají důvěru, podobně jako u nás 
v Jako doma. Živel Eva

Noclehárna je zřízena církví. Pravidla zde 
mají velice benevolentní, vlastně skoro 
žádná. Mají takové heslo „Hodně pravidel = 
větší problém = stoupající agrese“. Je zde 
možnost ubytovat i cizinky. Služba je určená 
hlavně ženám závislým na drogách a pracu-
jící v sexbyznyse. Živel Eva

Jako horkou novinku mají nový dům s 
„následným bydlením“. Je to vlastně o krok 
dál od nocleháren směrem ke stabilnějšímu 
bydlení. Na chodu a ustavení pravidel se 
podílejí všichni, kdo tu bydlí. Pokoje jsou ve 
formě garsoniéry a zde už se alkohol a drogy 

užívat nesmějí (často jsou tu lidi vyléčení ze 
závislosti). V domě mají společnou kuchyň 
i lednici se společným jídlem z potravinové 
banky. Živel Eva

Vedoucí azylu podle mě musí mít velkou 
duši a musí mít rád lidi. Na otázku, jak řeší 
případnou agresi ubytovaných, řekl velice 
hezkou myšlenku, že za každou agresí je 
zraněná duše. Když se najde ten problém 
a pomůže se zraněné duši, tak agrese už 
není. A že když nejsou přísná pravidla, 
nejsou problémy. A kde je láska a pochope-
ní, tam není ani agrese. Velice hezká slova. 
Škoda, že takhle nepřemýšlí každý, mohlo 
by na tomhle světě být líp. Růženka

Odpoledne jsme navštívili Úřad norských 
nocleháren – Sekretariát krizových center. 
Tento úřad spolupracuje s dvaceti osmi 
azylovými domy. Každá část Norska má po-
vinnost zřídit krizové centrum pro ženy, které 
utíkají před násilím. Klientky jsou přijaty 
hned – bez nutnosti mít lékařské potvrzení.  
Živel Eva

Tady mě překvapila jedna věc. Když v ČR 
přijde do azylového domu pro oběti domá-
cího násilí žena s tím, že žije v násilném 
vztahu, musí mít potvrzení od lékaře, 
vyplnit spoustu formulářů a dalších formalit. 
V Norsku zaklepe na dveře a hned dostane 
místo na azylu, včetně služeb, jako je jídlo 
z potravinové banky, nebo odborníka, který 
se jí věnuje, a to až na dobu jednoho roku. 
To platí pro ženy bez dětí i s dětmi. Vše je 
zdarma a bez nutnosti mít doklady. Růženka

Závěrem

Vše, co jsme se v Oslu dozvěděli, bylo velice 
zajímavé a poučné. Všechny služby, které li-
dem v nouzi poskytují, jsou zdarma. Projekty 
jsou dotovány norskou vládou a my máme 
co dohánět, abychom byli na jejich úrovni. 
Živel Eva

Nám s Helenkou se líbil přístup sociálních 
pracovnic. Myslím, že jsou ochotnější, ote-
vřenější a vždy je pak příjemnější s takovým 
člověkem mluvit nebo něco řešit. Z nezisko-
vých organizací to byla asi Natthjammet a 
Pro Sentret. Ale ono se to vlastně ani takhle 
říct nedá, protože tam mají jiný náhled na lidi 
bez domova, chtějí jim opravdu pomoct, a ne 
se jich zbavit, jako zde v České republice. 
A na službách pro tyto lidi je to opravdu znát. 
Taky se nám tam líbil dostatek a nízkopraho-
vost zdravotních služeb pro lidi bez domova. 
Helča a Zuzka

Poslední den jsme měli odpočinkový a my 
s Helčou jsme se byly podívat v krásném 
parku plném uměleckých soch a taky v pří-
stavu. Trošku tam mrzlo, ale stálo to za to. 
Doufám, že to nebyla naše poslední návště-
va v Norsku. Výletu Zdar! Helča a Zuzka

Texty napsaly Růženka, Živel Eva, Helča, 
Zuzka. Zeditovala Jitka a Ivana

Spouštíme také online verzi, která bude prů-
běžně aktualizována a rozšiřována – 

www.mapabezdomova.cz.

Pro svůj výtisk se také můžete stavit na adrese 
Jako doma - Vinohradská 146, Praha 3 
(u metra Flora).

Bezpecí pro zeny ve 
FrauenbeDacht
Rebecca Aust pracuje v berlínské ubytov-
ně FrauenbeDacht (což je jazyková hříčka 
znamenají něco jako „Ženy pod střechou“, 
ale i „Ženy na zřeteli“) už 8 let. Ubytovna 
je výhradně pro ženy bez domova a ženy 
s dětmi bez domova. V domě pracují také 
samé ženy, čtyři sociální pracovnice a psy-
choložka, aby klientky měly pocit bezpečí, 
protože řada žen si zažila týrání od partnera. 
Pravidla tu, oproti našim podmínkám, nemají 
téměř žádná: ubytují i ženy s různými závis-
lostmi, na alkoholu i drogách. V posledním 

patře mají dvoupokoj pro matku samoživitelku s dětmi – zde je tolerance dítěte 
chlapce, ale pouze do věku dvanácti let. 
Ženy tu mohou strávit den, měsíc nebo rok. A někdo tu bydlí od samého 
začátku. Všechny služby jsou zdarma. Nedávno tu vznikla také psychiatrická 
poradna. Některé klientky totiž mají psychické poruchy. 
Ženy mají na ubytovně spoustu soukromí, jsou ubytované na samostatných po-
kojíčcích a své bydlení si hlídají a chrání. Nezneužívají benevolentního přístu-
pu, a tak se jen zřídka stává, že musí být z ubytovny vykázány kvůli špatnému 
chování.

Norská cesta do nebes
(dokončení textu ze strany 1)

Tenhle komiks je součástí Mapy bez domova.
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Dobré slovo v pravý cas
Měla jsem zdravotní problémy, a proto jsem 
nemohla navštěvovat Ženy na cestě a také 
ASLIDO. Ale můžu poděkovat, že na mně 
nezapomněly. Přicházely za mnou. Proto 
bych touto cestou jim chtěla poděkovat, 
hlavně z ASLIDA Elišce Lindovské. Vím, 
že má práci ve škole, také v ASLIDU a 
ještě se věnuje Ženám na cestě a při tolika 
starostech přišla za mnou a ptala se, jak to 
se mnou vypadá, kdy zase začnu chodit na 
setkání ASLIDA a také za ženami. Vím, že 
mě mají rádi. Ještě moc děkuju Evženu Voj-
kůvkovi z ASLIDA, ten také mi vždy zavolá 
a povykládá, co se probíralo na schůzkách 
a často mi volá, jak se cítím. Toho Evženka 
mám moc ráda a vážím si ho. Už budu zase 
mezi ně chodit. Chybělo mi to. Vždy jak cho-
dím za nimi, se odreaguji od samoty. Také 
zdravím a děkuji za každou radu, kterou mi 
poskytuji. Ještě bych chtěla poděkovat Miloši 
Neubauerovi a všem z ASLIDA a z Žen na 
cestě Monice Střelkové. Vážím si vás, mám 
vás moc ráda a těším se mezi vás.  Samota 
je zlá, ale lidé jsou dobří. 

 
Marta

Scházíme se 
v Jako doma
V Jako doma se scházejí ženy různého 
věku, ale co osoba – to osobnost, co žena 
– to jiný příběh. Většinou smutný příběh. Ale 
každá z nás má i velkou chuť něco dělat – 
nejen sama se sebou, ale i pracovat – vařit 
s Kuchařkami bez domova. Vařit zdravá 
veganská jídla, co báječně chutnají.
Pro jejich přípravu se používají dávno za-
pomenuté plodiny jako například pohanka, 
cizrna či jiné. Vidíme ve své práci radost 
a smysl. Na našich pravidelných setkáních 
povídáme s ostatními – je to osvobozující 
a pomáhá nám všem se vyrovnávat s těž-
kými životními situacemi. Povídání je ve 
vzájemné úctě a respektování těch druhých. 
Já osobně se tady mezi děvčaty cítím – Jako 
doma!
Mnohé jsme ztratily, ale právě tady možná 
vznikají ty vzácné věci – nová přátelství.
Máme všechny jedno společné – moc rády 
vaříme. Vaření je pro některé z nás určitým 
typem relaxace. Děláme to rády a vědět, 
že to, co jsme druhým uvařily, druhým také 
chutná, je pocit k nezaplacení.

 
Vlasta

Babičkovské 
zdravotní rady 
pro lidi na ulici

Proti nachlazení

Silný kuřecí vývar a dejte do něj česneku, co 
snesete. Pijte třikrát denně. Vývar si snadno 
uděláte, pokud máte alespoň ohýnek. Drůbeží 
kosti opravdu drahé nejsou a palici česneku 
někdy dostanete u sanitky Justýny z potravino-
vé banky, popřípadě investujte cca 7 Kč.

Na kašel

Cibule a cukr. Ale pozor, neužívejte před spa-
ním, nebo vám to utrhne průdušky, podporuje 
to totiž vykašlávání.

Kašel a nachlazení, průdušky

Čaj z jitrocele. A koneckonců pokud máte ale-
spoň oheň, můžete dělat čaj z jakéhokoli z ná-
sledujících lupení: maliny, jahody, černý bez. 
Jsou to velké zdroje vitaminů.

Bolest zubů

Nás lidi bez domova často bolí zuby - zkuste 
hřebíček, slouží jako anestetikum a dezinfikuje.

Lymfatický systém 

Máte-li horší lymfatický systém, ptejte se u sa-
nitky od Sananimu nebo u praktika na Naději 
po dubové kůře

Ta pomůže taky, pokud vás trápí hemeroidy. 
Usušte si svoji dubovou kůru, udělejte si odvar 
a máčejte.

Zarudlá a spálená pokožka od slunce?

Tvaroh nebo bílý jogurt - v supermarketech se 
dá sehnat levně - rozetřete na postižené místo. 
Ale pozor ne na již prasklé puchýře – jogurt se 
nesmí se dostat do rány.

Nedostatek vitamínů

Sedmikrásky či pampeliškové listy. Můžete je 
přidávat do letních salátů.

Přírodní detox 

Čaj z hluchavky výborně pročistí organismus 
a krev.

Levná večeře

Asi znáte kosmatice - jsou to květy černého 
bezu. Obalíte je jako řízek a osmažíte.

Anebo cibulové či celerové obalované kroužky, 
to když si v kuchyni chcete trochu pohrát.

Zuzka

Z deníku psa jménem Tobi
Na svět jsem přišel dne 23. 9.2013 jako nejmladší ze čtyř štěňat. 
Mám dvě sestřičky a brášku.
Panička mé maminky je ženou, která žije na ulici, a pro čtyři roz-
tomilá štěňátka hledala lidi, kteří by je měli rádi a starali se o ně. 
Všichni jsme našli ty své.
Já jsem svojí paničku uviděl, když jsem měl tři týdny a zrovna 
v ten den jsem koukl poprvé na svět. Byla to oboustranná láska 
na první pohled. Ještě jsem si musel na paničku počkat pár 
týdnů, byl jsem moc malý na to, aby si mě vzala. V mezičase se 
o mě starala další dobrá dušička jménem Ivanka. Chránila mě 
před sourozenci, mohl jsem si k ní zalézt pod peřinu, kde bylo 
teplo. Dnes jí vítám stejně jako svojí paničku, ocas si mohu uvrtět 
samou radostí nad shledáním. Pak přišel čas rozloučení s mam-
kou a sourozenci. Panička si mne odnesla v proutěném košíku. 
A jsme spolu dodnes.
Jistě se ptáte, proč si člověk bez příjmu a střechy nad hlavou 
pořídí pejska nebo jiného mazlíčka. Mnozí lidé mají názor takový, 
že lidé bez domova nemají mít psa, neboť sami sebe neuživí. 
Opak je pravdou. Moje panička mi kupuje granule, konzervy 
a občas i nějakou psí dobrůtku. Občas žrádlo pro mě dostane.
Jednou za rok jdeme s paničkou k paní doktorce Pávkové z 
organizace Psí život. Očkování je dvakrát do roka – v dubnu 
v prostorách Armády spásy na Praze 7 a v září v parku u Hlavní-
ho nádraží v Praze.
Pro mnohé lidi bez domova jsme my pejsci jediným blízkým 
tvorem, který jim rozumí. V době bolu a smutku se snažíme 
své páníčky dostat do pohody, třeba jen hrou na přetahovanou 
o hračky, procházkami anebo mazlením. Páníčkové mají pro nás 
na oplátku pohlazení, podrbání a hlavně něco dobrého na zub.  

                                                    
Tobi

Více o pomoci zvířatům a jejich lidem v nouzi 
najdete na webu Psího života 
www.psizivot.com 
nebo se dozvíte od Jarmily Pávkové 
na čísle 702 617 395.

Ivana: Mám, tadytoho psa. Černýho jak noc. Pro mě znamená hodně. Zachránila jsem ho od útulku. Je to kamarád do nepohody. 
Když je mi nejhůř, on to pochopí, on tomu rozumí. A je u mě, dokud to nepoleví.

Terka: Mám, fenu. Znamená pro mě všechno. Je to můj nejlepší kamarád. A dítě zároveň. 

Zuzka: Ano, mám. Jednoho dalmatinka, a společně s tím dalmatinkem máme dva miniaturní šneky a jednoho potkánka. Dalmatinek 
pro mě znamená úplně všechno. Ty zvířata mám hodně ráda. Jsou to společníci, kamarádi. Znamenají pro mě domov.

Anča: Kamaráda? To bylo jak dítě pro mě. Měla jsem psa, jmenoval se Mono. Byla to pro mě zodpovědnost. I když jsme s ním byli 
na ulici, dostal jídlo, očkování, všechno. Akorát potom umřel, v roce. Kamarád, byl to feťák, ho ukopal, když ho měl pohlídat. Už bych si 
nikdy znova psa nepořídila, hodně mě to poznamenalo. A nechci, aby si někdo prožil něco podobnýho, co se stalo mýmu pejskovi.

ANKETA Máš nějakého zvířecího kamaráda? Co pro tebe znamená?

Novinky z ulice
Peer pracovnice z Jako doma pro vás vyčmuchaly užitečné informace 
a novinky, o kterých možná nevíte.

Jídlo zdarma
Každý den, včetně sobot a nedělí, v 10.30 hod, dostanete jídlo zdarma v Břevnovském 
klášteře. Dostanete se tam tramvají číslo 22 a 25, zastávka Břevnovský klášter.

Nové zdravotní služby pro lidi bez domova
Od konce května jsou pro lidi bez domova v Praze otevřeny na Naději (U Bulhara) dvě 
nové ordinace

Zubní
MDDr. Havlíčková ordinuje jedenkrát za 14 dní vždy v úterý 14.00 – 18.00 hod. 

Psychiatrická
MUDr. Bečka ordinuje každý pátek 8.00 – 15.00 hod.

   K oběma je třeba se předem objednat přes ordinace Naděje, tel: 775 868 861

Kontakty na terénní zdravotníky
Terénní zdravotní službu v Praze nabízí Naděje a Armáda spásy.
Naděje má bílou sanitku, která stojí na více než deseti různých místech, 
např. v úterý 18.45-20.00 hod. na Těšnově. 
Kontaktní osoba je Aleš Strnad, tel. 733 390 610
Armáda spásy přijede za vámi, kam potřebujete, volejte tel. 604 560 220. 

Změna stanoviště sanitky
Pojízdná sanitka Naděje změnila jedno stanoviště. 
V pátek staví pravidelně na novém místě v Hlubočepech na parkovišti vedle 
Barrandovského mostu poblíž cyklostezky, 13.00 – 15.00 hod.

Rozchody a návraty

7. 5. 2016

Má mysl je zase otupena bolestí, cítím beznaděj…

Zase a znovu mi partner v alkoholovém opojení ubližuje a ponižuje mne urážkami typu „ty jsi 

ale pí..“

 A má duše se vrátila do dětských let, zpátky do let, kdy trpěla velkou bolestí, do let, kdy se mi 

matka stala nepřítelem číslo jedna místo toho, aby mne schovala do náruče před vším zlým.

 Alkohol?! Drogy?! … to nejsou léky na otupělost, strnulost, bolest a zármutek.

Hledám, stále hledám sílu na to, abych se už definitivně odpoutala od partnera alkoholika.

Kolik bude rozchodů a návratů, než si plně uvědomím, že pokračování ve vztahu je tak akorát 

jízdenka do pekla, ze kterého se budu těžko dostávat.
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Obrí Superhrdinky bez 
domova na prazském 
nábrezí
Tým holek s domovem i bez domova z Jako 
doma představuje v pražské venkovní 
galerii Artwall superhrdinky, které umí zahnat 
strach, rozradostnit maličkostmi nebo najít 
v popelnici přesně to, co potřebuješ, a mno-
hem víc.

Ženy bez domova jsou neviditelnými super-
hrdinkami dnešní doby. Často jsou nahlíženy 
pouze skrze to, co jim chybí – bydlení. Jsou 
to ale ženy, které mají svůj životní příběh, 
často až neuvěřitelné zkušenosti, sny, touhy 
a dovednosti. Samotné žití a přežití bezdo-
movectví vyžaduje notnou dávku zvláštních 
schopností.

„Ženy na ulici jsou většinou na všechno 
samy. I ten první krok musí udělat samy. Čelí 
mnoha nástrahám – chlapi, úřady, policajti, 
běžní lidé třeba v tramvaji,“ vysvětluje Eva, 
jedna z autorek kreseb, proč jsou podle ní 
ženy bez domova superhrdinky.

V létě 2014 proběhla akce Superhrdinky 
bez domova, kde ženy bez domova prezen-
tovaly své dovednosti a měly z toho velkou 
radost. Později při různých workshopech 
– i ve spolupráci s komiksovou kreslířkou 
Toy_box – ztvárňovaly a vyjádřily posilující 
identitu superhrdinky – ženy bez domova. 
V jejich zvláštních schopnostech se často 
odrážejí jejich skutečné schopnosti, ale také 
to, co další ženy jako ony potřebují a čeho si 
váží – bezpečí, podporu, radu, sílu, radost, 
kamarádství.

Galerii ARTWALL najdete na Nábřeží 
kapitána Jaroše a Edvarda Beneše 
v Praze a Superhrdinky si v ní můžete 
prohlédnout až do 5. srpna 2016.

křížovka B
ezdomoviny Přírodní zdroj světla a tepla

Opak smutného
Vnitřní orgán, často bývá postižený cirhózou
Polední jídlo
Životodárná tekutina
Část oblečení
Vřelý cit
Složky lidské stravy, důležité pro zdraví
Ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedokáže bránit
Pocit vyvolaný nedostatkem teknutin

Albert Einstein (1879 – 1955)
Nejvýznamnější vědec všech dob. Jeho 
obecná teorie relativity doposud nejlépe po-
pisuje vesmír ve velkých měřítkách. V roce 
1921 dostal Nobelovu dceru za fyziku.

/tajenka/   … je ten člověk, který obohacuje druhé. (Albert Einstein)

Jak nenaletet na reklamní triky
Nedávno jsem procházela nákupním centrem na Floře, šla jsem tam na záchod. 
Na jedné chodbě byl stolek od banky ING a od něho se přímo ke mně rozběhl 
nějaký muž. Nabízel mi, ať jdu k jejich stolku, že dostanu poukázku na nákup. 
Říkám tedy, že jdu na záchod, a on na to, že mu mám dát občanku a než se vrá-
tím, budu mít poukázku připravenou. Odmítla jsem, přece nedám svůj občanský 
průkaz do ruky cizímu člověku.

Měla jsem tak čas na rozmyšlenou a vzpomněla jsem si na „šmejdy“, co na 
různých reklamních akcích lákají lidi. Okolo ING stolku totiž chodilo dost lidí a oni 
si nikoho z nich nevybrali, ale za mnou pán běžel až k druhému vchodu. Nejspíš 
proto, že jsem starší žena a chodím s francouzskými holemi.

Když jsem šla zpátky, přiběhl ten pán ke mně znovu. Opět jsem odmítla s tím, 
že v dnešní době není nic zadarmo.  Pán mi nic nevysvětloval a odešel. Mám 
nemilou zkušenost s dvěma jinými bankami, a tak raději neriskuji.

Mám ještě další zkušenost, kdy mě před pár lety potkali dva muži a nabídli mi 
údajně výhodný paušál a jednu SIM kartu zdarma. Tu jsem si vzala a to byla 
moje první chyba. I když jsem ji neaktivovala, T-Mobile po mě chtěl 600 Kč, ačko-
liv jsem používala jen jednu SIM kartu, za niž jsem měla platit 300 Kč. Na policii 
mi řekli, že mě operátor nemůže nutit SIM kartu aktivovat. Jenže jsem udělala 
další chybu, že jsem se jim neozvala, a tak v dnešní době dlužím přes 8 000 Kč.

Co se mi však osvědčilo, je Moje ambulance. Poskytují zdravotnické služby 
a také mají své lidi v ulicích, kteří oslovují kolemjdoucí. Mě také oslovili a já to vy-
zkoušela. Protože praktického lékaře jsem v té době potřebovala. Chodím k nim 
už několik let a nestěžuji si.

Proč to všechno píšu? Člověk by si měl v klidu všechno promyslet a případně si 
nechat poradit – třeba od sociálního pracovníka nebo sociálního kurátora, který 
je v každé čtvrti. Je lepší se několikrát zeptat, než naletět a udělat si nevědomky 
dluhy.

Babička Růžovka

Do minulého čísla se nám vloudila 
chyba a Violčin text o Mildovi jsme 
neotiskli celý. Za to se moc omlou-
váme jak Violce, tak i čtenářkám 
a čtenářům. Protože je to text krásný, 
rozhodli jsme se ho netrhat a otisku-
jeme ho v tomto čísle znovu a celý, 
hezky od začátku do konce.

O Mildovi, staré paní, 
horní sousede a mém 
kohoutkovi
Chodívala jsem většinou od rozcestí pěšky. 
Asi kilometr a půl po rovině a pak po rozbité 
asfaltce mezi poli do vrchu. Od vesnice 
k vesnice tam bylo blízko.
První stavení v malé vísce pod námi patřilo 
starému holubáři. Na jméno si už ani nepa-
matuji. Tomu, kdo šel zrovna kolem, většinou 
pokynul na pozdrav. Potom ještě mávnul 
svým pomačkaným černým kloboukem. 
V tu chvíli bílí a pestrobarevní holubi vylétli 
vysoko nad stříšku holubníku, zamávali ještě 
křídly a zase se usadili zpět. Ten okamžik 
jsem milovala. Bylo to hezké. 
Holubář pomalu scházel. Ztrácel paměť, 
hubnul, a poslední rok, co dožil, už to ani 
nebyl on.  Po jeho smrti se tam usadil jeden 
zelinář. Měl ostré řeči a falešné oči. Ten 
starobylý holubník rozsekal sekyrou a spálil, 
aby se tam poštovní holubi už nevraceli.
Jak to na vsi bývá, chodívali k nám občas 
posedět různí sousedé. Téměř pravidelně 
k nám chodíval také „Starý Milda“. Milda by 
vcelku přívětivý, pokud se mu nepřihodilo 
něco, s čím nepočítal. Z mého pohledu byl 
hodný, někteří hoši z vesnice ale na něj hod-
ní nebyli. Občas měl vlhké oči, že po něm 
někdo hodil kamenem.
Vzpomínám, že chodíval legračně ustroje-

ný, ale to mu bylo vcelku jedno. Většinou 
jezdíval na motorce. Jednou natíral rouru 
u kamen stříbřenkou, trochu mu zbylo, tak 
s tím vzal i tu motorku, ale dělalo to trochu 
neplechu.
Milda zkrátka dělal různé věci jinak, než bylo 
obvyklé. Ke mně byl vždy ochotný. Když jel 
do vrchu a viděl, že mám na zádech batoh 
a na ramenou tašky, zastavil, připásal je 
k sobě nebo k motorce a já jsem je pak měla 
za bránou našeho stavení.
To bylo zajímavé, Milda byl vlastně většinu 
času něčím opásaný. U pasu nosíval otvírák 
na pivo a jiné drobnosti. Ale přepásaný byl 
i přes vestu. 
Měl malý cihlový domek. Ten domek byl 
podepřen zvenčí i zevnitř dřevěnými kůly. Ani 
nevím, kde tam vlastně mohl spát. Domek 
stát nachýlený nad strouhou podle cesty. Za 
domkem byl poměrně velký, táhlý pozemek. 
Patřil Mildovi.
Rostla tam však jen vysoká tráva a pár 
stromků. Ptali jsme se: „Proč jste si tam, 
Mildo, nedal plot?“ „To bych neudělal!“ Úplně 
zčervenal. Krátce se odmlčel a pak hrdě pro-
nesl: „Tam přecházejí srny od lesa, mají tam 
svoji pěšinu, kudy by chodily? To nejde!“
Také stará paní, co bydlela přes cestu proti 
našim oknům, měla oplocenou jen přední 
část zahrady. Vzadu, směrem k lesu, měla 

řádky se zeleninou a pár záhonů. Také ještě 
pár ovocných stromků. Její políčko se zelím, 
kapustou, pórkem a mrkví jsem naprosto 
obdivovala. Takové mohutné hlávky jsem 
jinde neviděla. Paní sklízela rok co rok vždy 
jen přibližně dvě třetiny úrody a třetinu ne-
chávala v zemi. Ptala jsem se proč. Odpově-
děla: „No přece pro srny, aby měly v zimě co 
chroupat!“
Jednou v listopadu dostala paní prudký 
zápal plic. Tou dobou jsem už věděla, že 
budeme muset vesnici opustit.
Bylo to zkraje ledna, obešla jsem ty domky 
odzadu a došla k políčku té paní. Bylo to 
políčko hnojené výhradně koňským hnojem. 
Na řádcích se držel sníh. Mokrý sníh. Vedle 
růžičkové kapusty tam zůstaly čtyři řádky 
nebo spíš řady obrovských okousaných mrk-
ví. Čněly ze sněhu, jedna vedle druhé, nať 
jako zelený chochol. Jakoby ani nebyl leden. 
Dívala jsem se za stopami. Vedly k lesu. Na 
sukni mi padaly slzy. Už zase.
Na konci zimy se mi ztratil kohoutek. Byla to 
moje vina. Měla jsem toho mladého setnout. 
Ten jenom kokrhal. Ten maličký zelený ko-
houtek, ten nekokrhal, ten zpíval. 
Našla jsem ho, když jsme naposled chys-
tali na oheň. Byl schovaný pod hromádkou 
klestí u velkého ořešáku. Schoval se tam 
provždy.

„Už jsem si na vás zvykla,“ řekla „horní 
souseda“ trochu chraplavým, silným hlasem. 
„Ani to neumím popsat, jak jsem se v té vaší 
kuchyni (tím myslela světnici) o vánocích 
cítila. Tak zvláštně. Všechno to u vás tak 
nějak patřilo k sobě. Ten barokní andílek, co 
měl nohy přes okraj skříně a hleděl k oknu 
do zahrady, to měkké světlo svící, tak zvlášt-
ně ozdobený stůl. Ty vůně, to jehličí. I ten 
kohoutek, i ta tvoje dlouhá sukně k tomu 
patřily.“ Sklopila oči. Slzy. Zažila v dětství tři 
dětské domovy. Asi to pro ni byla nedefino-
vatelná náruč všeho.
Mildu jsme ještě před naším odchodem 
přiměli k rozhodnutí, že půjde do domova 
důchodců. Milda neměl v životě žádnou 
ženu. V domově si našel kamarádku. Jak 
se přestal zaobírat svou motorkou, začal 
přibírat na váze. Asi za rok a čtvrt nám volala 
„horní souseda“, že Milda je po smrti.
Už po pár letech se tam ve vesnici hodně 
změnilo. Tohle je moje upomínka na staro-
usedlíky. Takhle to tenkrát s námi bylo.

Violka

P. S. Autorka tohoto textu dostala od Nadace 
Českého literárního fondu stipendium na 
napsání sbírky básní. Máme z toho velkou 
radost a gratulujeme. Tým Jako doma

Metráz nove
Jak už asi víte, Metráž je módní dílna, kde spolupracují módní návrhářka a ženy 
bez domova a vyrábějí nejrůznější doplňky a oblečení. V poslední době se událo 
pár nových věcí: první milou změnou je nová adresa. V minulosti jsme se schá-
zely jednou týdně v prostorách Jako doma, v současnosti se scházíme na nové 
adrese Soukenická 30, Praha 1, a to třikrát týdně.
Druhou změnou je rozšíření tvorby výrobků, tj. náramků, kšand a triček o výrobu 
broží, klíčenek, náušnic, vysekávaných náramků, náramku s našitými kolečky z 
kůže nebo koženky a také triček s novým potiskem.
Pokud se chcete k nám přidat, dejte o sobě vědět předem na číslo 776 333 672 
nebo 604 443 794 a domluvte si schůzku.

JinkaTajenka Bezdomoviny ___ NEJBOHATŠÍ je ten člověk, který obohacuje druhé.
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