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Vánoce – svátky klidu a míru aneb Vánoce na ulici
Z oblohy padá jedna vločka za druhou,
letošní Vánoce tedy budou bílé. Už se
stmívá, pouliční lampy se rozsvěcují.
Z oken okolních domů na nás blikají
barevné žárovčičky jako posel blížících
se Vánoc.
Vánoce, jak byly vždycky krásné, když jsem
seděla u okna a koukala se do nočního
ticha, jak padá jedna vločka za druhou. To
ticho a jen zářivý třpyt napadaného sněhu
v záři měsíce. To všechno je minulost.
Dnes, v tuto chvíli, je vlastně nenávidím.
Zůstala jsem na ulici. Jsem sama, smutná.
Je mně zima, boty úplně promáčené. Není
kam se schovat. Zima je mi jak po těle, tak
na duši, u srdíčka. Všichni někam spěchají,
nakupují a jsou veselí a šťastní.
Také já pospíchám, akorát ne zvesela
a šťastně. Já pospíchám z nutnosti. Jdu si
stoupnout do řady mně podobných lidí, kteří
jsou na ulici také. Jdu si stoupnout do řady
na teplou polévku a krajíc chleba k sestrám
Matky Terezy - Misionářkám Lásky. Už
z dálky vidím velký houf lidí, jak se mačkají
u dveří a zoufale čekají, až se otevřou.
S jejich otevřením na vás dýchne teplo
a vůně horké polévky. A k tomu se přidává
ještě úsměv matky představené a její ruce,
jak nás zve dál do útrob tohoto tepla. Sedáme na lavice jeden vedle druhého. Jsme
promrzlí a většině se klíží víčka. Tak by se
nám chtělo v tom teple spát. Místo toho
vstáváme a začínáme se modlit. Taková
malá daň za kousek teplého jídla. A po
modlitbě nám matka představená a další
pomocnice nalévají horkou polévku do připravených talířů. Je čočková, horká a dobrá. Hotová delikatesa v tomto studeném
počasí. Jíme mlčky a rychle, rádi bychom

Rychlé zabydlování v Brne,
zadluzování v Praze.
Konference, kterých jsme se
s Jako doma úcastnili
S holkami Jako Doma se účastníme
i různých konferencí věnujících se tématu
bezdomovectví. Jedna z nich se konala
11.10. 2016 v Brně. A byla na téma nedávno spuštěného projektu rapid re-housingu.

Co je rapid re-housing?

Rapid re-housing (česky rychlé zabydlení)
je koncept převzatý ze zahraničí, konkrétně
ze Spojených států. Je to projekt takzvaného sociálního tréninkového bydlení, šitý
každému na míru, a jeho cílem je lidi navrátit do bydlení co nejrychleji.
První, kdo se do takového sociálního
projektu v ČR pustil, bylo město Brno. Co
bylo v tomto případě důležité, že projekt
podpořili brněnští radní. V Brně byl tento
první projekt rapid re-housingu zaměřen na
rodiny s dětmi s cílem navracet děti z ústavní péče do rodin.

Jak tedy projekt probíhá?

Nejdříve se prováděl výzkum a sčítání lidí
bez domova - během jednoho týdne. Vše
bylo pod hlavičkou Platformy pro sociální
bydlení a se sčítáním pomáhali dobrovolníci.
Vše je především postaveno na zohledňování potřeb jednotlivců, párů a rodin. Což
například znamená i řešení bydlení pro
lidi - rodiny v nevyhovujícím bydlení, jako
jsou třeba ubytovny, dále pomoc při řešení
krizových situací nebo možnost bydlet na
jednom místě déle než rok (což je moc
krátká doba na rekonvalescenci sociálně
slabších či lidí v bytové nouzi s přidruženými problémy různého charakteru).
Město Brno má k dispozici 29.000 bytů
v bytovém fondu. Bylo vybráno 50 bytů
a projekt byl sestaven tak, aby padesáti
rodinám poskytl bydlení. Jedinci vyplnili
dotazník, a tak se účastnili výzkumu. Jediné
kritérium byla bytová nouze a projevení
souhlasu ke spolupráci se sociálním pracovníkem. Pak byli náhodným losováním
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si totiž ještě přidali. Znáte to, kdo zaváhá…
Tady to platí dvojnásob. Je nás moc a na
všechny se přídavek nedostane.
Dojídáme, opět se krátce pomodlíme a už
je na čase se opět rozejít do ulic. Ti šťastnější jdou na azyly či ubytovny, ti ostatní,
jako já, opět do setmělé ulice, kde mezitím
napadl další sníh.
Přituhlo. Tma se už dá krájet. V ulicích svítí
vánoční výzdoba, z obchodů jsou slyšet
vyhrávané koledy. Teď na mě ten splín
z Vánoc padá ještě víc. Všichni se někam
rozutekli, zůstávám opět sama i se svými
myšlenkami a začínající depresí z Vánoc. Z tramvaje pozoruji lidi a je mně do
pláče. Takhle opuštěně jsem se snad nikdy
necítila. Ta samota a opuštěnost je téměř
hmatatelná. Jen natáhnout ruku a sáhnout
si. Jenže, kdo by si sahal na bezdomovce
a řekl alespoň jedno vlídné slovo.
Rychle dojíždím na Hlavní nádraží k Naději,
vyzvedávám chleba k večeři a pospíchám
do další fronty. Tentokrát na loď Hermes,
která je mým dočasným domovem. Mezi
známými spolunocležníky ze mě chmurný
splín trochu opadá, ale… V hlavě to máte
pořád.

Je po večerce, ležíme na bidlech, ale ani
jedné se nechce spát. Každá z nás vzpomíná na ty krásné Vánoce, co zažily. Z kapsy vytahuji malou figurku Santa Clause
a rozsvěcuji ji. V její slabé záři je vidět, jak
se holkám derou slzy do očí a jsou vděčny
za tenhle kousek vánoční výzdoby v ponuré
kajutě. Dáváme si dobrou noc a zkoušíme
letošní Vánoce zaspat.
A co mě drželo nad vodou? Hned po vánocích mě na denním centru u svaté Terezie
oslovila sociální pracovnice, jestli bych jela
ještě s dalšími děvčaty na výlet. Samozřejmě jsem souhlasila. Kdy se bezdomovci
povede, aby mu někdo zaplatil výlet na
celý víkend. S jídlem, cestou, ubytováním
a ještě mu vymyslel program, aby se tam
ten víkend nenudil. A líbilo se mu tam.
Jsem moc ráda, že jsem tenkrát nezaváhala a opravdu jsem na ten výlet odjela. I když
s velkými pochybami. Odjelo se 10. ledna
s organizací Jako doma, která je zaměřená
na pomoc ženám v tíživé životní situaci,
a 16. ledna už jsem s nimi spolupracovala
a vařila v projektu Kuchařky bez domova.
Od této doby se děvčata z Jako doma stala
součástí mé rodiny a já se s nimi cítím
opravdu Jako doma.
Celé tři a půl roku, co jsem žila na ulici,
stála děvčata za mnou. Snažily se mě
psychicky podpořit, dodat ztracenou sebedůvěru, která na ulici mizí strašně rychle.
Staly se z nich kamarádky, které se nikdy
neotočily zády, nikdy nezavřely oči a podaly
pomocnou ruku několikrát za sebou, když to
bylo potřeba. Nabídly brigádu, takže jsem
si mohla našetřit i na nájem na ubytovně,
a tím tak udělat obrovský krok z ulice do
normálního světa běžných lidí. Kéž by
všichni, kdo jsou na ulici, měli také takové
andělíčky strážníčky.
Holky, moc děkuji.
Živel Eva

Nové denní centrum pro ženy v Praze
Milé ženy, s radostí oznamujeme, že se otevírá nové nízkoprahové denní centrum pro ženy.
Zřizuje ho Farní charita Praha 1 – Nové město. Denní centrum se bude slavnostně otevírat 6. prosince
(tedy po uzávěrce těchto Bezdomovin) a posvětí ho kardinál Dominik Duka.
Centrum se nachází v Žitné ulici 35 (zelené dveře vlevo) na Praze 1. Přijďte se podívat.
V nabídce služeb bude výdej potravinové pomoci, výdej oblečení, sprcha, výdej polévky, praní prádla,
výtvarný atelier Plamen poznání a další volnočasové aktivity a konzultace se sociální pracovnicí či
pracovníkem.

Denní centrum bude otevřeno každý den, tedy i v sobotu a neděli, a to následovně:
Po 10.00–12.00, 13.00–16.00 // Út – Pá 9.00–12.00, 13.00–16.00 // So – Ne 10.00–16.00.
Živel Eva

		

vybrány první šťastné bydlící rodiny. Časem
je i možnost zřízení trvalého pobytu.
Cílem je ukončovat nebo ještě lépe předcházet bezdomovectví, udržení a stabilita
bydlení bez rizik, stabilizace. A já pevně
věřím, že se brzy něco podobného začne
dít i v Praze, hlavním městě České republiky, a nebudeme Brnu jen tiše závidět.

Jak rychle rostou dluhy

Druhou konferencí, která se konala 1. 11.
v Praze v hotelu Olšanka, byla akce s názvem Krize na oddlužení nečeká, která se
věnovala rostoucímu zadlužení lidí a jeho
řešení. Pořádající organizací byla nezisková organizace Remedium.
Dopoledne jsme tam za Jako doma já
s Lexou vedly workshop. Chtěly jsme
zúčastněné seznámit, s kolika organizacemi, úřady a sociálními pracovníky a vůbec
pomocí se musí vypořádat žena, když
odchází od násilného partnera. A tak jsme
při workshopu vzaly příběh paní Marie,
inspirovaný skotskou předlohou. Vzaly jsme
klubko, já si sedla v roli Marie doprostřed
a Lexa začala příběh číst. Já podávala
klubko od sebe lidem v kruhu okolo mě,
kteří znázorňovali různé instituce: úřady,
policii, sociální pracovníky, učitele ve škole,
kam chodily Mariiny děti, a oni mi podávali
klubko zase zpět. Věřte mi, že na konci byla
z toho pěkná pavoučí síť.
(Dokončení článku na s. 3)

Jako doma křtili
svou první knihu

Tak, a máme to za sebou. Byla to velká
sláva, na kterou jsme se moc těšili. Dne
24. 11. 2016 jsme pokřtili svou první knihu
Naděje je na druhém břehu. Kniha vypráví
příběhy několika žen bez domova. Je doplněna spoustou fotek, které fotily samy ženy
z oněch příběhů. Máte tedy jedinečnou
možnost nahlédnout do jejich životů, sdílet
s nimi jejich těžké osudy, ale také radosti
nad každou překonanou překážkou. Nakouknete do různých zákoutí Prahy a okolí,
do stanů, nocleháren, azylových domů a
cesta vás zavede až na loď Hermes, kam
byste se asi za normálních okolností asi
nedostali.
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Jaká byla bruselská Konference lidí zijících v sociální tísni
a chudobe?
Zpovídala jsem Emila Jíru, který je
členem Pražské participační skupiny
Chceme bydlet! a který cestoval za
nás, lidi v sociální tísni, do Bruselu na
Konferenci lidí žijících v sociální tísni
a chudobě.
Ta se uskutečnila již po patnácté, a to
v prostorách Europarlamentu ve dnech
15-16. 11. 2016. Tématem byla chudoba.
Konference se zúčastnili lidi z celé EU,
celkem ze sedmadvaceti států. Konferenci
uvedla europoslankyně proslovem a s vědomím, že je potřeba s chudobou něco
dělat.
Za Anglii, Německo a za nás Českou
republiku tam bylo i zastoupení z řad lidí
se zkušeností z bezdomovectvím. Přijel
Evžen z Ostravy (Aslido), Emil z Prahy
(Chceme bydlet!), Samuel z Brna (Hnutí za
Nové bydlení). Za Chorvatsko zase dorazili
vozíčkáři, kteří s chudobou bojují taktéž.
Bohužel ne všechny země to měly stejně.
Některé země tam měly jen lidi ze shora,
co chudobu nikdy nezažili. Třeba Slováci
tam měli spíše úředníky, “což se mi moc
nelíbilo“, říká Emil.
„První den se mi líbil,“ pochvaluje si Emil.
„Pracovalo ve skupinách. Postupně jsme
byli propojeni nejprve s Islandem, pak s Itálií a pak se Slovenskem. S každou skupinou se diskutovala různá témata, z kterých
se dělaly výstupy. Probírali jsme podstatu
participace, volební účast a její důležitost – jestli lidi chodí nebo nechodí volit
a proč. Bylo zajímavé vzájemné porovnání
zkušeností. Taky jsme se věnovali rozdílné
politické situaci.“
„Druhý den už byl méně dobrý. Bylo to hůře
zorganizované,“ porovnává Emil. Druhý den
probíhal v panelu, s diskuzí na závěr. „Problematické tam bylo třeba to, že nebyl prostor na to, abychom se setkali ve skupině
a pobavili a prodiskutovali vše předem mezi
sebou. A ani s ostatními skupinami jsme se
neměli moc času potkávat mimo a diskutovat více.“ Komplikovaný byl i překlad, když
někteří odborníci – sociologové mluvili příliš
rychle anebo potichu. „Tím pádem jsem
z toho nic neměl,“ postěžuje si Emil.
„S ubytováním a postaráním se o nás
i s místem konání jsem byl spokojen. Jediné, co mi připadalo jako taková šaškárna,
byla písnička, zpívaná před večeří europoslancům před Europarlamentem,“ doplňuje
Emil.
Všechno, co tam zaznělo, se bude zpracovávat a předávat europoslancům. A já
za sebe doufám, že to nezůstane ležet
jen v šuplíku v kanceláři, ale bude se dále
o tom diskutovat a pomůže při řešení
otázek sociální tísně, chudoby a bezdomovectví.
Zuzka

Na křest, který se konal na střeše pražského paláce Lucerna, se dostavil velký počet
zájemců, fanoušků a přátel, kteří si od nás
knihu za dobrovolný příspěvek koupili. Jestli
máte také zájem dočíst se něco z životů
žen bez domova, kniha je ještě k dispozici.
Stačí nás kontaktovat na mailu info@jakodoma.org nebo třeba facebooku jakodomaos. Také si s vámi rádi o knize popovídáme,
když budete mít zájem.
A nakonec to nejlepší. Tímto bychom chtěly
poděkovat autorovi knihy, Radu Banditovi,
jak krásně a zároveň citlivě dovedl sepsat
tak palčivé téma, jako je právě ženské bezdomovectví. Rade, děkujeme!
Živel Eva

foto Petr Zewlakk Vrabec
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Druhý den po premiéře se
mi po vás začalo
stýskat
Divadelní představení Co čumiš?! je
mozaika příběhů a lidí, kteří v nich
vystupují i kteří je vyprávějí. Následující
rozhovor s celým naším ansámblem je
taky taková mozaika, takový mnohohlas.
Vedle sebe vtípky i vážná prohlášení,
do kterých hned zase vstupuje pes Tobi,
a tazatelka se občas ocitá v roli zpovídané. Vlastně, ten rozhovor je nakonec
představení podobnější, než jsme se
samy uvědomovaly.
Osoby a obsazení:
Jinka, Jana, Růženka, Ivana • herečky
Zuzka • režisérka, herečka
Bára
• dramaturgyně, herečka
Radka • scénografka, arteterapeutka
Jitka
• herečka, hudební doprovod,
redaktorka
Jitka: Co se vám na Co čumiš!? nejvíc líbí?
Jinka: Mě se líbí všechno.
Růženka: Mě se nejvíc líbí Co čumiš.
Jitka: To heslo?
Růženka: Ne, ta scéna (komická scéna
o tom, kdo víc čumí, pozn. red.).
Bára: Mě se nejvíc líbil ten proces zkoušení.
Kdy jsme to hledaly a kdy jsme se setkávaly
a jak to vznikalo, protože to byl úplně jinej
postup, než jsem kdy zažila. Takže to se mi
líbilo nejvíc.
Jana: Já jsem ráda, že jsem odbourala nedůvěru Růži, to za prvý, a potom jsem ráda,
že jsem mohla dělat další divadlo s Ivankou,
protože se s ní ráda potkávám. Potom bych
chtěla říct, že jsem ráda, že jsem se tím pádem mohla seznámit se třemi ženami, které
divadlo umí dělat. Pak jsem ráda, že ty (na
Jitku) sis taky vyzkoušela, jak je to strašný
hrát před lidma (smích). A jinak prostě mám
pocit, že už další divadlo hrát nebudu, protože se celá třesu, strachy.

(prakťák – univerzální stůl, který jsme využily
v představení jako stánek, ale jinak slouží
třeba jako schody na jeviště nebo tribuna
v hledišti, pozn. red.) a kostýmy z ničeho.
A taky se mi líbilo, že jsem viděla Zuzku
při práci. Takže jsem si to divadelně užila.
A osobně, po premiéře, když jsem všechny
viděla, fakt, že to bylo divadlo, ze všech těch
příběhů… tak jsem si říkala, že tyhle ženský
mi pomohly přestat se v něčem bát.
Jitka: A Zuzko, co se nejvíc líbilo tobě?
Zuzka: (dětským hlasem) To asi nejde takhle
říct, co nejvíc! (smích, poté už svým běžným hlasem) No, asi souhlasím s Ivanou, to
unikátní setkání, ten tým, že jsme se takhle
sešly. A když už jsme byly v tý Venuši takhle
spolu, když už to byly ty poslední zkoušky,
tak už to byl mazec, jak už se to skládalo
všechno dohromady, že jsme držely spolu.
A přesně, že se pak člověk probudí po tý
premiéře a myslí na ty ostatní, jak se maj.
Jitka: Z čeho jsi vycházela pro tu režii?
Protože ty jsi na začátku přišla s nějakou
představou. Z čeho jsi vycházela a jak se to
pak dál formovalo?
Zuzka: Já myslím, že ač se to stalo náhodou, tak název Co čumiš nás docela nasměroval v tom způsobu hledání. Nebo se tím
pojmenovalo určitý téma, který bylo potom
tím stěžejním – nebo takhle, pojmenovalo
se téma, který se stalo formou. A to vzniklo
náhodou, to jsme vymyslely s Bárou, to je
taková historie.
Radka: Předtím se to jmenovalo Třetí pohled.
Zuzka: No, Třetí pohled. Ale ten můj záměr
bylo podívat se na svět, na podzimní Prahu
očima žen, které mě zajímají a které se
rozhodly se mnou pracovat. A to se vydařilo,
i když ta samotná inscenace je mozaikou,
složená z těch střípků, který můžou občas
působit nesourodě, tak si myslím, že ta
nesourodost ve výsledku funguje v tom, že
se seznamujeme s různými druhy nahlížení
na věci kolem nás. A jsem hrozně ráda, že
i když jsme se nezaměřovaly přímo na to,
jako to bylo v ONY (předchozí představení
hereček bez domova, pozn. red.), na osobní
příběhy, tak že jsme se do určitý míry poznaly a že to tam je, že to je bohatý na to vnitřní
téma. Ale není to primárně naše zpověď. Je
to pohled očima někoho třetího. To mi přijde
dobrý.

Ivana: Mě se na tomhle divadle líbí, že jsem
poznala spoustu novejch lidí, který bych
v normálním životě snad ani nepoznala
a nepotkala. A jsem ráda, že Radka, Zuzka
a Bára s námi chtěly spolupracovat.

Jitka: No a jak teda vzniklo Co čumiš? Řekněte nám tu historku.
Bára: Vymyslel to jeden náš kamarád. To
byl brainstorming někde v hospodě, ve dvě
ráno, to už jsme byli hodně unavený. Ono to
asi nemá nějakej příběh.

Jitka: A vy, Jinko a Růženko, chcete něco
dodat?
Jinka: Já každopádně chci poděkovat, že
jste vzali Tobiho do hry. Protože Tobi tady je
fakt sám za sebe (smích). (Tobi právě strká
hlavu do Jinčiny kapsy, která tam pro něj má
pamlsky.)

Zuzka: No, ona to je replika, kterou jsme
potřebovaly do tý inscenace nějak zanést,
zapracovat, ale přišlo nám to v tu chvíli
vhodný, že to je výstižný: je to trochu provokace a zároveň ta neodbytnost toho pohledu.
Že z toho cítíš ten pohled, ty oči, kterých se
nemůžeš zbavit.

Růženka: No, když bylo po premiéře, tak mi
bylo smutno po holkách, že je dlouho neuvidím. Ale pak jsme se potkaly ještě v Orku
(ateliér Radky, kde jsme občas zkoušely
a malovaly), to jsem měla radost, že mi
Baruška zavolala.

Radka: Taky je to trochu agresivní…

Jitka: Růženko, ty jsi vlastně jediná, kdo
předtím nehrál divadlo, tak se tě chci zeptat…
Růženka: No, a ty jsi taky předtím nehrála
divadlo!

Ivana: Je fakt, že když tam ten pes má bejt,
tak tam z ničeho nic vpluje. A lidi koukaj.

Jitka: (smích) No jo, ale já teď dávám otázky.
Chci se tě zeptat, v tom divadlo ses ukázala
jako komediální talent, věděla jsi to o sobě
předtím? A jaký to vlastně pro tebe bylo?
Růženka: No, já prostě vždycky něco dělám,
když mě to zrovna napadne. Já jsem s Kuchařkama byla na výjezdu, a tam jste se ptali, kdo by chtěl hrát divadlo. A já na divadlo
ráda chodím, tak jsem si řekla, že zkusím,
jestli taky něco dokážu zahrát. Premiéra se
povedla. Měla jsem trochu strach, abych
něco nezapomněla, třeba s tou Františkánskou zahradou, protože to povídám pokaždý
trochu jinak.

Bára: Tak stejně je to o vás, i když tam
říkáme o jiných lidech, tak stejně to tam
prosakuje.

Jitka: Ještě jsem se chtěla zeptat Jany
a Ivanky, který se podílely právě i na představení ONY, jestli to můžete nějak srovnat,
nebo v čem to je teď jiný?
Ivana: No, já si myslím, že to, co jsme
předtím dělaly s Kačkou Jungovou (režisérka, pozn. red.), bylo drsnější, bylo to o nás
a dost do hloubky. Kdežto tohle je takový
odlehčený. A taky je dobrý, že ten text jde
z nás, není danej. Myslím si, že i pro holky je
to snazší.

Radka: Jak teď Jinka mluvila o tom, že se
jí líbí, že se zaintegroval Tobík, tak mě se
líbí, že se do toho zaintegrovala arteterapie,
protože s tím se taky nepočítalo, a z toho že
vznikla grafika, která se pak použila do programu, a i to, že holky mají zkušenost jako
Kuchařky bez domova, tak i to je součást
představení, a ne jakoby přidaná, jako nějaký catering, ale že to je součást inscenace.

Bára: Ale to bylo i v ONY, že ten text byl váš?
Ivana: No, ale tam to šlo víc do hloubky, to
spíš bylo na psychiku, že tam byly řešený
naše problémy, a některý z děvčat, nebo i já
sama, jsme to těžce nesly, a musely jsme
kolikrát i několik dní se dávat dohromady,
abychom byly schopný s tím vylézt mezi
diváky. To bylo fakt těžký, o hodně těžší než
je tohle nebo jakýkoliv jiný divadlo.
Jitka: Otázka na závěr: proč by podle vás lidi
měli dělat divadlo, co je na tom dobrého?
Ivana: Jak už jsem řekla, poznají jiný lidi, dostanou se do jiný dimenze lidí nebo skupiny
lidí. Jako třeba my, holky bez domova, to se
dostaneš úplně do jiných sfér. A je to zábava!

Jinka: Když tam teda voláme na ty psy, tak
tam teda aspoň ten jeden je. (ostatní smích)

Jinka: Jo, to je přesně u těchhle představení. Já když jsem s Ježkem a Čížkem hrála
představení Experti, tak nám lidi říkali, máte
to dobře naučený, a my jsme jim vysvětlovali, právě že to nemáme naučený, to jsou
naše životní zkušenosti. Že jeden se dostal
na ulici, protože hrál automaty, druhej přišel
o práci a manželka ho vyprovodila. Že to jde
z nás. - Hele, já už tam nic nemám, žádnej
piškot!

Zuzka: Já jsem ráda, že jsme našly odvahu
tam hrát (původně se se Zuzkou, Bárou a Jitkou do hry nepočítalo, pozn. red.). A že ty
s tou basou to tam lámeš. To je skvělý. Bez
toho by to nebylo ono, rozhodně.
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To pondělí paní Běla vystoupila ze své ponurosti. Navzdory tomu, že hruď měla celou
zafačovanou a levou ruku rovněž.
„Na tu bábovku si nacákejte šlehačku, co
stojí hned vedle!“ Přitom se spiklenecky
usmívala. Ten úsměv jsem ráda opětovala.
Tušila jsem, co ji těší.
Nedělní odpoledne, předcházející tomu pondělnímu ránu, jsem prošla pod okny jejího
bytu. Byla to náhoda. Zrovna jsem šla kolem,
když jsem zaslechla a zahlédla pootevřeným
oknem jejího synovce. Měl příjemný, barvitý
a sytý hlas. Ještě výraznější než paní Běla.
Svojí milé tetičce hrál a zpíval zrovna něco
na přání.
„Víte, sestřičko (to oslovení byla naše dohoda, já jsem sestřička nikdy nebyla), byl tu
včera synovec. Hraje na lodi. Už ho bolí krční páteř, jak musí pořád hrát. Jsou to dlouhé
štace na zaoceánském parníku. Hlavně si
stěžuje na ten obratel, co má název atlas.
Nejradši by s tím seknul, ale co má dělat,
živí ho to.“

Bára: (potichu, skromně) Jé, tak děkuju, to
mi ještě nikdo neřek. (po chvíli, nahlas, v legraci) A všechno to tam napiš!

Při těch verších jako by Říp vystoupil z rámu
a my obě přistoupily k jeho úpatí.
Poté, co se mi vrátil hlas, jsem vděčně
děkovala.
Blížil se prosinec. Taška do nemocnice byla
dávno připravená. Stála vedle postele.
Bylo před Mikulášem. Koupila jsem stříbrnou fixu a skicák. Požádala jsem syna, aby
nakreslil pro paní Mikuláše. Se stříbrným
Mikulášem a květinou jsme se vydali do
nemocnice. Paní měla ohromnou radost.
Přestože jsme se nezdrželi dlouho.
Asi za dvanáct dnů jsem přišla znovu. Řekli
mi: „Předevčírem zemřela, poslední čtyři
dny se stále ptala na chlapce se zvláštním
jménem, co jí přinesl Mikuláše, chtěla ho
ještě vidět.“
Ještě než jsem odevzdala klíč od bytu
v Libušině ulici, šla jsem se s tímto místem
rozloučit. Už vím jenom, že jsem šla do
jejího pokoje, rozhlédla se a nějak mi bylo
nevolno. Všechno bylo najednou zoufale
chudé. Teprve teď jsem si to uvědomovala,
že tam paní měla jen to nejnutnější.
Říp se schoval, tak jako zachází slunce.
Někam do polostínu za postel.
Paní Běla by možná žertem řekla: „Co říkáte, sestřičko, že nějak zplacatěl?!“
Violka

Omalovánky
pro radost
Jinka pro vás namalovala vánočního
kapříka a novoroční přípitek. Snad
vás potěší jejich omalování a třeba si
s nimi budete moci vyzdobit alespoň
nakrátko svůj prostor na ubytovně,
noclehárně nebo chatičce či stanu.

Bára: Já myslím, že to byla hrozná sranda,
fakt hlína během toho zkoušení. Úplně jsem
odcházela z těch zkoušek plná endorfinu
a fakt s dobrou náladou. Vlastně to je náhoda, že jsme se setkaly s podobným smyslem
pro humor.
Jinka: Já jsem taky nečekala, že když se
mnou Tobík bude chodit na zkoušky, že Zuzka udělá to, co udělala, že ho vzala do hry.
A je to ten prvek, co to ještě osvěží.

//Babičkovské rady pro zdraví//
Pití alkoholu v zimě

Zuzka: A zároveň je to fór.

Určitě znáte tvrzení, že alkohol zahřeje.
Ale ona to není tak docela pravda. Alkohol rozšiřuje cévy, takže pomůže zahřát zmrzlé ruce a nohy, ale tím vlastně
tělu odebere teplo z nejdůležitějších orgánů ve středu těla.
Takže po odeznění krátkodobého účinku alkoholu je člověku zima ještě větší.
A při větší míře alkoholu můžete tvrdě usnout, zima vás nevzbudí a můžete umrznout.

Radka: Já se pokusím doříct něco, co tu
ještě nezaznělo. Mě se líbilo zčásti to, co
už říkala Bára, jak se to poskládalo, z těch
střípků, z těch Zuzčiných a Bářiných dramaturgických úkolů a těch jednotlivých věcí, jak
z toho vznikla taková mozaika. A líbí se mi
dělat takový divadlo, kdy se řeší prakťáky

Růženka – ale protože je na jevišti, tak
děláme, že se neznáme – mě požádá, abych
jí půjčila židli. Má berle, tak nemůže moc
dlouho stát. Ráda jí židli půjčuju. Ale není
to vše. Teď bych tam zase jen tak stála já
a proto mě Růženka vyzve, ať si sednu na
zem vedle ní na jeviště, zavřu oči a poslouchám její vyprávění. Tak tedy poslouchám.
Jsme v zahradě, kde jsou lavičky, cestičky,
poletuchy, paní s kolií na procházce, pán si
čte noviny, kamarádi čekají na Růženku na

Je to už téměř dvě desítky let, co jsem v jednom malém městě po krátkou dobu vstoupila
do života několika osamělých žen.
Na sklonku svých životů měly samy potřebu
o sobě to zásadní sdělit.
Jako terénní pečovatelka jedné agentury
jsem mezi nákupy, úklidy a nošením uhlí
naslouchala tomu, co je v životě potkalo,
co dokázaly, s čím se trápily, čím jim doba
ukřivdila.
Řízením osudu, nebo jak bych to setkání
a okolnosti nazvala, jsem jedné z nich potom
po několik let pomáhala až do úplného konce. A to dávno potom, co sem od agentury
dostala výpověď. Prostě jsem té paní dala
ústní slib. Slib jsem dodržela. Ale nikdy bych
už tuto věc radši neslibovala, konec je těžký.
S paní Bělou to bylo jinak. Ona odcházela
definitivně do nemocnice, když jsem očekávala, že od agentury dostanu výpověď.
Chtěla bych vzpomenout pár chvil jednoho
z posledních společných pondělních setkání.
Paní Běla patřila k ženám, které se rozhodly
pro učitelské povolání za cenu toho, že se
neprovdají a nebudou mít svou rodinu. Ve
své době musela dát písemný slib.

Na chvíli se odmlčela.
„Sestřičko, …dnes jsem se rozhodla, že vám
budu recitovat! Podejte mi hůl!“
Podala jsem tedy hůl a šla si sednout na
místo, které mi paní určila. Naproti její
posteli.
Nad onou její postelí se skvěl v rámu temperou namalovaný, sytými, hutnými tóny
vyvedený Říp.
Obraz tam měl své čestné místo. Šlo na něj
světlo z východní strany. Od oken vedoucích
do Libušiny ulice. Paní byla na ten obraz patřičně hrdá. Před lety jej namalovala sama.
Malými krůčky došla o holi ke své posteli.
Nohama se o ni zapřela. Do půl těla zafačovaná se postavila zcela zpříma. Na okamžik
se na mě ostře podívala, pak zvážněla a
začala recitovat.
Sytým hlasem začala přednášet jednu z básní Josefa Hory. Ta drobná paní svým hlasem
zcela zaplnila všechen prostor, co byl kolem
nás. Její hlas zněl podobně naléhavě jako
hlas jejího milovaného synovce.
Bylo to její vyznání tomuto kraji.
Báseň o Řípu.
O nelehkém životě
v této krajině
pod Řípem.
Zůstaly jsem obě v souznění s její láskou
k mluvenému slovu.
Žasla jsem nad tím, jak tu báseň uchovala
v paměti. Přesvědčivost jejího podání mi
brala dech.

Jitka: Díky, chcete ještě někdo něco dodat?
Jana: Já bych chtěla dodat, že Bára je
nejkrásnější herečka, jakou znám. (ostatní
herečky hlasitě přitakávají, zmiňují Bářiny
oči)

Jana: Já s tímhle tím naprosto souhlasím, já
jsem také toužila po Růže, ano! (Všichni se
smějí.)

Co čumIš!?
aneb v divadle jsem
se ocitla ve
Františkánské
zahradě

Vzpomínka
na paní Belu

Tato žena musela být jako mladá lidsky velmi
silná. Za války mnoha lidem pomáhala tím,
že za spoluobčany vyjednávala s gestapem
v němčině, aby obhajovala jejich práva. Po
nějaké době se potom zhroutila. Po válce
zase učila.
Poznaly jsme se však v době, kdy ji už
dlouhou dobu dusila zlá nemoc. Toto je moje
krátké vyprávění:

(Dokončení článku ze s. 1)

foto Michaela Škvrňáková

lavičce, děti si hrají na hřišti. Když slyším
o domečku uprostřed a fontáně z nahých
ženských těl, dojde mi, že jsem ve Františkánské zahradě. Už vidím i Růženku, která
zde prodává Nový prostor.
V tomto příběhu jsem se ocitla na představení Co čumiš!? v divadle Venuše ve Švehlovce. Skupina žen bez domova a s domovem vypráví příběhy, které se dějí v jejich
každodenním životě, příběhy, které potkávají
na ulici, v tramvaji, na dětském hřišti. Chvíli
si „zahrají“ i na Kuchařky bez domova a pozastaví se nad tím, proč na ně pořád někdo
čumí.
Je to bezva představení, další repríza bude
v lednu, pro ženy bez domova domluvíme
vstup zdarma.
Lexa

Pozdravení Vlastě

Teréňačky mění otevírací dobu

Ženy, pozor! Od listopadu 2016 je prodloužená otevírací doba
v Jako doma pro služby „teréňaček“, k nimž se obracíte
se svými problémy.
Nová otevírací doba je každé úterý od 14 do 18 hodin na
adrese: Jako doma, Vinohradská 146, Praha 3, 2. patro
výtahem.
Přijďte, těšíme se na vás a rádi vám pomůžeme vyřešit vaše problémy nebo jen tak si popovídáme o životě u kávy.
Živel Eva

Naše kolegyně a kamarádka Vlasta Petřinová
je vážně nemocná a leží v nemocnici. Rádi
bychom jí touto cestou vzkázali, že na ni myslíme, a prosíme všechny, kdo ji znají, ať jí drží
palce na brzké uzdravení.
Redakce Bezdomovin a všichni z Jako doma

Odpoledne proběhly různé přednášky k dluhovému tématu (návštěvu přijali i exekutoři
apod.) a také panelová diskuse na téma Krize dlužníků bez domova. My jsme tam byly
za Jako Doma, dále přijal pozvání psychiatr
z Naděje, ředitelka azylového domu pro matky s dětmi. Projevy od všech zúčastněných
byly moc zajímavé. Ten svůj jsem si rozdělila
na období a důvody dostání se na ulici, na
dluhy nadělané na ulici a na dobu pokusu o
návrat zpět.

Když není ani na rohlík

Bohužel jsem se nemohla zúčastnit ostatních
workshopů a přednášek, tak snad napřesrok.
A taky doufám, že dřív než napřesrok schválí
naši politici něco směrem k exekucím, aby
třeba na osobní bankrot (insolvenci) mohli
dosáhnout i lidi s dlouhou zkušeností s bezdomovectvím a velkými dluhy. Ty se totiž dají
udělat velmi rychle na obyčejných Dopravních podnicích. A věřte mi, že když nebudu
mít pořádně ani na rohlík, jízdenku si fakt
kupovat nebudu.
		

Zuzka
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Dokud budou v našem světě přetrvávat chudoba, nespravedlnost a hrubá nerovnost, nikdo z nás
nemůže doopravdy ... /tajenka/ (Nelson Mandela)
kov, který se taví a lije do vody pro předvídání budoucnosti
když na chodníku zamrzne roztátý sníh a klouže to
tradiční vánoční cukroví z kořeněného těsta
když se během zimy oteplí a roztaje sníh

Nelson Mandela (1918 – 2013)
jihoafrický bojovník proti apartheidu
(společenském uspořádání založeném
na rasismu a oddělení bílých a černých),
politik a prezident Jihoafrické republiky v letech 1994 až 1999. Byl prvním
černošským prezidentem zvoleným
v prvních svobodných volbách v historii
Jihoafrické republiky.
(zdroj: Wikipedie)

drobnozrnná luštěnina, na Nový rok se jí, „aby bylo hodně peněz“
rostlina, která parazituje na stromech, a o Vánocích se věší nad stůl
bramboračka, mrkvová, písmenková….
krájí se na Vánoce, aby člověk podle hvězdičky uvnitř viděl, jak na tom bude v dalším roce
chvíli před Vánoci přichází nejkratší den v roce, zimní ….

Metráž v Bruselu
Na pozvání Českého kulturního centra v Bruselu se designová dílna Metráž, v níž pracují
ženy v sociální tísni, zúčastnila ve dnech
21. – 23. 10. akce EUROPEAN FASHION
AND DESIGN MARKET. Krom Metráže se
akce zúčastnilo dalších 32 designerů ze
střední a východní Evropy.
Cílem této akce byla snaha ukázat obyvatelům Bruselu, že designová móda může
být cenově dostupná i pro střední vrstvu
obyvatelstva.
A protože návštěva Bruselu nezůstala jen
u práce, ale stihly jsme i trochu obhlédnout
město, tady je pár poznámek a dojmů.

Postřehy Z Bruselu

•

Cesta do Bruselu byla pro mne první
cestou letadlem.

•

Brusel má přibližně stejný počet obyvatel
jako Praha.

•

Strach z atentátů jsem vnímala skrze
přítomnost vojáků se samopaly na letišti a
v ulicích města. Přišlo mi, že běžní obyvatelé města to až tak moc neřeší nebo svůj
strach nedávají najevo.
Nepořádek na ulici, nedopalky od cigaret,
použité kelímky, odhozené papírky od čehokoliv … jediné, co jsem nepotkala, byla
neuklizená psí hovínka. Místo popelnic
různě barevné pytle tříděného odpadu,
které se odváželi podle rozpisu firmy svážející odpad.

Doprava: Trasu z místa, kde jsme bydlely
do místa, kde jsme vystavovaly a prodávaly autobusem číslo 71. Při svých toulkách
městem v době volna jsem se svezla metrem a tramvají a při tom i fotila. „Dostala“
mne i značka Pozor tramvaj nakreslená na
přechodu pro chodce.

•

Nejraději jsem se toulala postranními
uličkami, koukala do výloh obchůdků.
Ochutnala jsem mušle a hranolky, nakoupila dětem dárky. Sama sobě jsem udělala
radost nákupem ve výtvarných potřebách.

•

Procházka lesoparkem, který se nacházel
cca 15 minut od místa, kde jsme bydlely,
mi utkvěla tím, že i v takovém prostoru
jsou názvy ulic.

•

Prostor parku je rozdělen na dvě části –
nahoře silnicí a dole kamennou bránou.
Část původních hradeb je šetrně zakomponovaná do současné zástavby.

•

Návštěva trhu: Zaujalo mne rozdělení
tržiště na dvě části. V zadní části trhu se
prodávaly keříky, stromky, květiny, tykve a
dýně. V přední části byly stánky podobné
těm, co jsou u nás na farmářských trzích,
navíc mandarínky s lístečky, asi dvoumetrový stůl a na něm mísy s různými druhy
oliv a papriček, v chladicím boxu různé
druhy sýrů. A kolem černošky se zamotaným kusem látky na hlavě, kytarista pobrukující si světové hity, opodál tři mladíci
hráli a zpívali písničky Beatles, přes ulici
hrál starý muž na tahací harmoniku.

TAJENKA: ODPOČÍVAT

•

•

Bezdomoviny vydává Jako doma – Homelike, o. p. s., 2016
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Evropská unie

•

Kus dále se nachází větší vodní plocha
obklopená vrbami z jedné strany a z druhé
klasická městská zástavba typická pro
Brusel – úzké, dvou až třípatrové cihlové
baráčky. Na ostrůvcích odpočívaly husy a
kachny, kolem lítali racci.
Jinka

