
BEZDOMOVINY 

BEZDOMOVINY
Únor 2016 vydává Jako doma - Homelike, o. p. s.

1

Vítejte v novém roce a u nových Bezdomo-
vin. Tyhle jsou v něčem speciální.

Určitě to znáte ze svého života – něco plá-
nujete, ale ono to vždycky dopadne trochu 
jinak. Tak je to vlastně s každým číslem 
Bezdomovin. Redakční rada si naplánuje 
příspěvky, ale pak se do toho vloží život 
anebo se přihodí něco nečekaného, takže 
něco nestihneme napsat anebo o něčem 
jiném naopak rozhodně napsat musíme, byť 
by to bylo pět minut před uzávěrkou. 

A tak se stalo, že do tohohle čísla se nezá-
visle na sobě sešlo několik článků – podě-
kování. Poděkováním kamarádkám, které 
vám zachránily život, nebo i poděkování 
neznámým lidem, kteří přispěli do sbírky 
oblečení pro lidi v nouzi.

Nejdřív jsme si mysleli, že uděláme zvláštní 
rubriku Místo k poděkování, kde otiskneme 
právě takovéhle texty. Jenže se ukázalo, že 
Místem k poděkování je vlastně skoro celé 
tohle číslo Bezdomovin. Tedy kromě strán-
ky, kde se dozvíte, co můžete dělat, když 
jste obětí nebo svědkem násilí.

Když o tom tak přemýšlím, tak to jsou tako-
vé dvě velké myšlenky za Bezdomovinami 
– pomáhat si v nouzi a nevzdat se i tváří 
tvář bezpráví. Přeju vám hodně takových 
posilujících zážitků i v roce 2016.

Jitka

Ve čtvrtek 17. prosince v poledne jsme se sešly na pražském Pa-
lackého náměstí u velké sochy, abychom uctily památku zemřelým 
ženám ze sexbyznysu. Setkání svolala Rozkoš bez rizika, naše 
oblíbená organizace, která funguje přes dvacet let a zaměřuje se na 
ženy, které se živí prodejem sexuálních služeb. S Rozkoší můžete 
hrát divadlo nebo se nechat vyšetřit, zda nemáte HIV nebo jiné sexu-
ální choroby. Poskytují i sociální poradenství. 
Když jsme přišly, červený stánek už byl skoro připravený a dělalo se 
na posledních úpravách. Po chvíli se začali scházet další lidé, a to 
i ze zahraničí. Sociální pracovnice z Rozkoše bez rizika je seznamo-
valy s touto akcí a tím, proč tu jsme.  
My jsme si nechaly vystavit „průkaz sexuální pracovnice od Mini-
sterstva rozkoše“. Provozování sexuálních služeb nám ale nebylo 
povoleno, protože jsme zatím neprošly lékařskou prohlídkou. Fiktivní 

průkazka má upozornit na problematický návrh zákona, podle kte-
rého by se sexuální pracovnice měly takto prokazovat. Pro sexuální 
pracovnice to znamená povinnou registraci – ztrátu soukromí sou-
visející s uvedením adresy do registru. Prohlídky by byly povinné 
pouze pro pracovnice, nikoliv pro zákazníky. Dle Rozkoše bez rizika 
pak zákazníci např. vyžadují sex bez kondomu, což je pro sexuální 
pracovnice zdravotně nebezpečné. Mnoho sexuálních pracovnic se 
bude chtít registraci vyhnout, a dostanou se tak do ilegality.  
Této akce jsme se účastnily již druhým rokem a těšíme se zase 
příští rok.  

Nikss a Lexa  

Ministerstvo rozkose vydávalo prukazy

Terka, naše milá provozní v Kuchařkách 
bez domova, pracuje s námi, ženami bez 
domova, už pár měsíců. A protože má velké 
srdce, napadlo jí, že by se na Štědrý den 
někde mohlo udělat hezké odpoledne a ve-
čer pro lidi, pro něž je domovem ulice a kte-
ří nemají kde být a s kým ten den strávit.
Vše bylo spontánní a poprvé. Začali se shá-
nět sponzoři, prostory, dobrovolníci, natiskly 
a roznesly se pozvánky…

A povedlo se.

Tedy 24. prosince ve tři odpoledne se 
otevřely prostory pražského Žižkostela, kde 
se konala akce „Od lidí pro lidi“ – pohoštění 
a program pro lidi bez domova. Vše bylo 
veganské, protože jídlo, krom spousty nad-
šenců, pomáhaly vařit také Kuchařky bez 
domova z organizace Jako doma, které vaří 
právě vegansky. Z večerní tabule si člověk 
mohl vybrat klasického kubu, veganskou 
sekanou s bramborovým salátem anebo 
jednu ze dvou výtečných polévek – mrkvo-
vou se zázvorem nebo hráškovou. Stoly 
byly nazdobené spoustou cukroví a ovoce. 
Co se nesnědlo, mohli si zúčastnění odnést 
s sebou a něco se odneslo na noclehárnu 
v Pernerově ulici.

Od lidí pro lidi: 
stedrovecerní cas 
v Zizkostele

Zdroj foto: ROZKOŠ BEZ RIZIKA

Spolu s jídlem si lidé mohli odnést oblečení 
a hygienické potřeby, na něž se předtím 
udělala sbírka. Tímto děkujem všem lidem, 
co nás takto obdarovali. No, a nechyběl ani 
krásně nazdobený stromeček a muzika.
A jak to probíhalo? Lidé začali přicházet už 
okolo třetí hodiny, a přesto, že se všech-
na místa u stolů zaplnila, panovala tam 
příjemná, rodinná atmosféra. Na úvod jste 
si mohli poslechnout libé tóny kytary a nád-
herný hlas pouliční umělkyně Lucky. Pak už 
se povídalo, jedlo, trochu i tančilo, zpívalo. 
A tak až do desáté večerní. Bylo to moc 
příjemné odpoledne a večer.

Chci poděkovat 
především Terce, 
protože do téhle akce 
dala vše! Dále moc 
velké díky Žižkostelu, 
všem dobrovolníkům 
a dobrovolnicím, kdo 
pomáhali,  s čím se 
dalo, kamarádům, fa-
rářovi Žižkostela, který 
tam také s námi trávil 
odpoledne, zpěvačce 
Lucce a firmě IFM, kte-
rá pomohla finančně.

Příští rok chceme akci 
opakovat. Včas dáme 
vědět, ale těšit se mů-
žete už teď.

Zuzka

Moc se mi líbilo 3. 12. na návštěvě v Aslidu s dcerou Janičkou. Přišel tam Mikuláš, anděl 
a čert. Janička plakala, že jí čert vezme do pytle a odnese do pekla. Naštěstí neodnesl! Anděl 
jí pak dal balíček se sladkostmi, byla moc ráda a spokojená.  Nikdy na to nezapomenu!
Chtěla jsem moc poděkovat holkám studentkám, že jsou super a moc hodné, že tak pomáhají 
všem ženám, mně i malé Janičce. Můžu říct, že jsem potkala dobré lidi, kteří pomáhají lidem 
začít nový život.

To je moje povídání.

Martina z azylu  (Ostrava)

Mikulás v ASLIDU

Není nic lepsího nez dostat druhou sanci
Když mě v roce 2013 přijali do domu 
na půl cesty na Sámovku, byla jsem 
šťastná - není nic lepšího než dostat 
další šanci. Na druhou stranu jsem se 
bála, že mi přidělí klíčovou pracovni-
ci, se kterou si nebudu rozumět. Můj 
první dojem z Terezy byl příjemný a 
postupem času šel strach pryč. Rozu-
měla jsem si s ní a měla ji moc ráda 
(a mám pořád). Je to taková mámov-
ská sociální pracovnice.  Asi v polovině 
naší spolupráce mi oznámila, že čeká 
miminko. Byl to pro mě hrozný šok, že 
mi odejde a že dostanu jiného klíčové-
ho pracovníka. Postupem času mi ale 
došlo, že lidé zmizí z místa, kde nás 
něco spojovalo, ale nikdy neodejdou 
z našeho života. Pokud to nechceme 
a nedopustíme. Měla jsem to štěstí, že 
můj další sociální pracovník byla opět 
ženská. Tentokrát jiná, ale v podsta-
tě stejně milá, hodná a sympatická 
Kristina, jsem s ní spokojená na 100%. 
I když už na Sámovce nebydlím, s Kris-
tinou jsem doteď v kontaktu, občas si 
napíšeme nebo i zavoláme. Pokaždé 
to má výborný účinek. A tak jsem se 
rozhodla udělat s Kristinou rozhovor 
o tom, co nás propojilo – o Sámovce.

Nikss

N: Jaké děti, či mladí dospělí, přicházejí do 
sociální služby Sámovka, ve které pracu-
jete?

K: Do Sámovky mohou přijít mladí dospě-
lí, kterým je od 18 let do 26 let. Služba je 
pro ty mladé dospělé, kteří prošli nějakou 
formou ústavní výchovy (kojenecký ústav, 
dětský domov, zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc), nebo náhradní rodinnou 
péčí (pěstounská péče, adopce). Nepřijímá-
me zájemce, kteří jsou v akutní fázi závis-
losti (třeba na drogách, alkoholu či auto-
matech), nebereme také lidi, kteří potřebují 
akutní psychiatrickou léčbu - těm nejsme 
schopni v Sámovce poskytnout adekvátní 
podporu. Nejčastěji k nám přicházejí klienti, 
kteří jdou buď přímo z ústavní/náhradní 
rodinné péče, a potřebují ještě nějakou 
formu podpory než se vrhnout do samostat-
ného života, nebo se na nás obrací také 
lidé, kteří z této péče odešli již dříve, žili 
chvilku samostatně, a samostatný start do 
života se jim nezdařil, například se zadlužili, 
a hledají podporu, aby se opět postavili na 
vlastní nohy. Klienti u nás mohou bydlet 
1 – 1,5 roku.

N: Jak vy se koukáte na klienty, kteří k Vám 
přicházejí, očima sociálního pracovníka?

K: Klienty, kteří k nám přicházejí, vnímám 
jako mladé dospělé lidi, kteří to neměli v ži-
votě jednoduché a potřebují na svém startu 
do života podpořit, jelikož nemají dobré ro-
dinné zázemí. Chybí jim ta forma podpory, 
která je v běžné rodině normální.

...dokončení rozhovoru na str. 3



2 3

V rámci terénního programu Justýna 
vyjíždí pravidelně každý týden na ně-
kolik míst v Praze mobilní poradna pro 
ženy. Pracovnice poradny v ní pomáhají 
a radí ženám, které se setkaly s násilím 
či jinou trestnou činností a chtějí řešit 
jejich následky či si jen tak pohovořit. 
Nejčastěji se napadené ženy obrací na 
poradnu s následujícími dotazy.

Byla jsem na ulici napadena a chci podat 
trestní oznámení. Kde a jak to můžu udělat?
 
Trestní oznámení můžete podat na kterékoli 
služebně Policie ČR nebo na státním zastu-
pitelství. Nemusí to být přímo v místě, kde 
jste byla napadena. Oznámení můžete na 
policii podat ústně, tj. nadiktovat ho policis-
tovi, nebo si ho předem připravit a odnést 
na služebnu nebo poslat poštou. Je důležité 
dobře popsat, co se stalo, a uvést co nejvíce 
detailů, na které si vzpomenete. Pokud máte 
nějaké důkazy (fotku, svědka), určitě to 

nezapomeňte sdělit. Policii můžete požádat, 
aby Vás informovala, jak Vaše oznámení 
prošetřila. Má na to pak jeden měsíc. Na 
policii můžete zavolat nebo dojít osobně 
a zeptat se, jak věc dopadla.

Co když chci vzít trestní oznámení zpátky?
 
Trestní oznámení nemůžete vzít zpátky. Jak-
mile ho jednou podáte, už je v rukou policie, 
jak s ním naloží. Pokud policie dojde k závě-
ru, že se mohl stát trestný čin, musí zahájit 
vyšetřování a pachatele trestně stíhat. Jen 
v případě, že by trestný čin spáchal Váš 
blízký (např. partner), musí mít policie k jeho 
trestnímu stíhání Váš souhlas. Týká se to 
ale jen některých méně závažných trestných 
činů (např. krádež).

Mám jít na policii k výslechu a nechci tam jít 
sama. Můžu si s sebou vzít svého přítele?

Ano, jako oběť trestného činu máte právo si 
s sebou na policii vzít důvěrníka. Tím může 
být kdokoliv, koho si zvolíte - Váš přítel, 

kamarádka, známý. Důvěrník však musí být 
svéprávný (starší 18 let) a nesmí být sám 
nějakým způsobem zapojen do téhož trest-
ního řízení (např. jako svědek). Důvěrník by 
Vás měl podpořit hlavně psychicky. Nemůže 
proto nijak zasahovat do průběhu výslechu. 
Pokud by důvěrník při výslechu rušil, může 
ho policie z výslechu vyloučit. Měla by Vám 
ale dát možnost vybrat si jiného důvěrníka.

Jak dostanu náhradu škody za věci, které mi 
ukradli? 

V trestním řízení vystupujete jako tzv. poško-
zená a máte možnost se k trestnímu řízení 
připojit a požadovat po pachateli trestného 
činu náhradu škody (cenu ukradených věcí). 
Soud pak při odsouzení pachatele rozhod-
ne taky o náhradě škody - zda a kolik Vám 
pachatel musí zaplatit. O náhradu škody 
je třeba požádat včas, nejpozději na za-
čátku jednání soudu a také ji doložit (např. 
účtenkou, fotografií). Peníze pak můžete po 
pachateli vymáhat přes exekutora.

Co když mi pachatel zlomil ruku, kolik dosta-
nu na náhradě škody?

Zranění musí posoudit lékař a podle jeho 
povahy a závažnosti stanovit výši náhra-
dy. Náhrada má dvě části – tzv. bolestné 
a náhradu za ztížení společenského uplat-

nění (trvalé následky). V praxi lékař přidělí 
Vašemu zranění určitý počet bodů a ty se 
vynásobí hodnotou jednoho bodu, která činí 
cca 250 Kč. 

Policie to vyšetřuje, ale útočníci jsou pořád 
na svobodě a já se bojím, že mě znovu 
napadnou. Je možné jim nějak zakázat, aby 
se ke mě přibližovali?

Ano, pokud už byli pachatelé policií obvině-
ni, může jim být uložen zákaz styku s Vámi 
jako s poškozenou. Rozhoduje o tom státní 
zástupce nebo soudce tzv. předběžným 
opatřením. Vy můžete uložení předběžného 
opatření policii nebo státnímu zástupci sama 
navrhnout. Zákaz styku se může vztaho-
vat i na Vaše blízké. Pokud by pachatelé 
uložený zákaz porušili, rozhodně to nahlaste 
policii. Pachatelé za to můžou skončit až ve 
vazbě. 

In IUSTITIA je pražská právnická organizace, 
která se zabývá násilím z nenávisti a posky-
tuje právní pomoc lidem jemu vystaveným.

Právo jede!
Co mohu delat, kdyz jsem byla napadena na ulici?

Co mám dělat, když mám podezření, že je někdo v mém okolí oběť domácího 
násilí?

Máte-li podezření, ale nejste si jisti, naťukněte toto téma velmi opatrně a citlivě. Reakce rodiny, 
přátel a známých je pro oběť domácího či sexuálního násilí velmi důležitá. Váš blízký se totiž 
může obávat posměchu, drbů nebo toho, že se celá věc otočí proti němu. Důležité je snažit se 
pochopit, jak to vnitřně prožívá, projevit zájem a nabídnout pomoc.

Co mám dělat, když jsem přímým svědkem domácího násilí?

Jestli se ocitnete přímo u situace, kdy je někomu ubližováno ze strany partnera či jiného rodin-
ného příslušníka, nesnažte se do sporu za každou cenu naplno vstoupit. Násilná osoba může 
ohrozit i Vaše bezpečí. Držte si tělesný odstup a slovně ji upozorněte, že pokud toho nenechá, 
zavoláte policii. V mnoha případech je právě přivolání policie jediným možným řešením. 
Pokud za Vámi oběť přijde aktuálně po napadení a je zraněná, pomozte jí zdokumentovat, 
co se stalo. Podpořte jí v tom, aby navštívila lékaře a řekla mu, co se přesně stalo a kdo jí to 
udělal.
 
Jak můžu pomoci někomu blízkému, kdo je obětí domácího násilí?

Jestliže znáte někoho, kdo je obětí domácího nebo sexuálního násilí a chcete mu pomoci, 
projevte zájem, respektujte jeho volbu a přání, buďte mu oporou.

Naslouchejte nezaujatě a s porozuměním bez jakýchkoli pochybností, zjednodušování, odmít-
nutí, předsudků či výčitek.

Můžete říci svůj názor nebo radu, ale pouze v případě, že cítíte, že si o to druhá strana říká.

Do ničeho oběť nenuťte, pomozte se jí zorientovat v situaci, ale všechna rozhodnutí nechte na 
ní.

Mějte pochopení pro (ne)oznámení trestného činu na policii i pro (ne)opuštění násilného 
partnera.

Nabídněte, že ji doprovodíte do poradny pro oběti domácího násilí, k lékaři či na policii. 

Někdy je dobré zmínit, že služby neziskovek pomáhajících obětem domácího násilí jsou po-
skytovány bezplatně, na žádost anonymně, citlivě a tyto organizace mají ze zákona povinnost 
mlčenlivosti. Žádné informace o klientovi nebudou sděleny třetím osobám.

Co je lepší nedělat?

Důležité je oběti znovu neublížit necitlivým jednáním. To se týká hlavně zpochybňování pocitů, 
pokládání nevhodných otázek, vyjádření výčitek, zlehčování celé situace apod.

Není vhodné nutit oběť k nějakým krokům, nebo je dokonce konat za ni bez jejího vědomí.

Vyhněte se dobře míněným radám a neustálým nabídkám pomoci, které jsou velmi důrazně 
opakovány, protože mohou vzbudit v oběti pocit bezmoci a neschopnosti situaci řešit.

V neposlední řadě se neobviňujte z toho, že jste něčemu mohli zabránit nebo něco udělat 
jinak. Není to pravda.

Sám/sama jsem z celé věci rozhozený/á. Na koho se můžu obrátit?

Pokud se někomu blízkému děje příkoří v podobě násilí v rodině nebo mezi partnery, je 
normální, že tato situace zasáhne i Vás. Můžete se kvůli tomu velmi trápit. Třeba taky nemáte 
komu se svěřit. Nezapomínejte, že pomoc odborníků je nabízena i Vám. V poradnách, které 
pomáhají obětem domácího a sexuálního násilí, poskytují většinou poradenství také osobám 
blízkým – tedy Vám. Pokud byste si s konkrétní situací nevěděl/a rady nebo byste si chtěl/a 
o celé věci promluvit s někým nestranným, určitě takovou pomoc vyhledejte. 

Persefona

Persefona z.s. je brněnská nezisková organizace, která poskytuje poradenství obětem do-
mácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Více o ní se dočtete v Bezdomovinách č. 

2 – říjen 2015.

Restart Shop jsme otevřeli v Biskupské ulici na Praze 1 asi před rokem a půl s tím, že to 
bude obchod s věcmi, které nám lidé darují, a že v něm chceme zaměstnávat mladé lidi 
s nízkou kvalifikací, kteří hledají řešení své obtížné situace: hledají práci. Od té doby 

jsme měli řadu kolegyň, ale i kolegů na tréninkových pracovních místech, pomáhali jim řešit 
jejich situaci, a ti si pak našli další práci. 

Je to taková zvláštní, ale zajímavá situace pro sociálního pracovníka, takzvaného experta na 
řešení problémů lidí, když se z klienta vlastně stane kolega, který také za svou práci u stejné-
ho zaměstnavatele bere mzdu (cca 5-7 tisíc čistého za poloviční úvazek). Vztah je to najednou 
nejen (sociálně) pracovní, kdy oba usilujeme o to, aby klientovi bylo pomoženo, ale z mnohem 
větší části jde o vztah kolegů, kteří usilují o nejdůležitější cíl: pomoci zákazníkovi Restart Sho-
pu, aby byl maximálně spokojený. A to je dřina!

Zákazník potřebuje, aby prodejna byla čistá a uklizená, aby zboží bylo dobře označené a 
vyrovnané. Rozmýšlejí a přebírají, které zboží si vyberou a opět v něm udělají nepořádek. Pak 
přijde pán, kterému upadne na zem při prohlížení knih o jazzu kelímek s kávou. Ta je rázem je 
rozšlapaná po celé prodejně. Další zákaznici se z ramínka vysmeknou plesové šaty, které si 
ale takto od kávy „rozhodně nevezme“. Hrozivě zazvoní zvonkohra na dveřích, a ty se rozlét-
nou. Do prodejny vstupuje nasupený pán, který si koupil kabát a zapomněl jej tam… Musíte si 
třeba říct: „Nic se ale neděje, jsem tu od toho, abych to všechno dal do kupy.“ Všichni musíme 
být trpěliví a vstřícní k zákazníkům i k sobě navzájem. Ta zvláštnost vztahu s klientem-kolegou 
je asi v tom, že se zabýváme spokojeností někoho dalšího (zákazníka) a tahle spolupráce 
daleko prohlubuje spolupráci na řešení nějakého trápení naší kolegyně nebo kolegy, dříve 
klienta. Navíc v doslova radostném prostředí. Když se občas objeví dárkyně, které to, že nám 
daruje již nenošené šátky a k tomu přibalí budík, protože pod stromečkem našla jiný, udělá 
rozhodně radost a vezme navíc růžovou košilku z Vánoční nadílky, která jí byla malá, a Ježí-
šek od ní ztratil účet. Lidem dělá obrovskou radost, když někoho mohou obdarovat :)

Nakonec – řešit problémy kolegů je prostě daleko přirozenější, než řešit problémy klientů. Vě-
řím, že taková sociální spolu-práce s kolegyněmi bez domova by mohla dobře fungovat. A tak, 
pokud byste po přečtení tohoto článku chtěla začít u nás svůj Restart, a je vám do 26 let, urči-
tě se ozvěte na tel. 774 435 709 Ester, napište mail na ester@restartshop.cz nebo se zastavte 
v Biskupské 1 na Praze 1. 

Jakub Šlajs, Česká asociace streetwork, o.p.s.

Co mohu delat, 
kdyz v mém okolí dochází k domácímu násilí?

Restart Shop, 
práce & radost

Módní úlovky z Restart Shopu

Takhle, lidičky, vypadá rychlá a účinná po-
moc. Pomoc v pravou chvíli. 

Jako každý den večer jsem šla „domů“ na 
loď Hermes. Dneska je však výjimečný den. 
Dnes nás na loď nepustili. V 19.30 vyšla 
služba na palubu a ohlásila, že je na lodi 
havárie a bude pravděpodobně odstraněna 
pozdě v noci, možná také ale až druhý den. 
Takže naše možnosti jsou jít na jinou nocle-
hárnu. Zavolali na noclehárnu Vackov, která 
slouží v zimním období zdarma, a nahlásili 
jim větší počet příchozích klientů. Ale potíž 
je v tom, že počet míst je omezený. Další 
možností jsou ostatní placené noclehárny. 

Než jsem se rozkoukala, zůstala jsem před 
lodí sama. Z jednoho důvodu. Ke své  smůle 
jsem totiž v té době chodila o berlích. Než 
jsem někam došla, byla to věčnost. Než 
bych se tedy dobelhala na Vackov, všichni 
by mě už předběhli. Na Pernerce a Armádě 
spásy bylo ten den už obsazeno. Jiná nocle-
hárna pro ženy v Praze není. A tak mě čeka-
la studená noc venku. Bez bundy, deky nebo 
spacáku, protože s tímhle nikdo nepočítal.
Poslední zoufalý nápad bylo zavolat kama-
rádkám Zuzce a Helče na ubytovnu a po-
prosit je, jestli bych si u nich mohla zaplatit 
na pokoji přistýlku. Děvčata zareagovala 
okamžitě a bez rozmýšlení. Když jsem k nim 
dorazila, dostala jsem večeři a kávu. A teplou 
postel.

Tímto chci Helče a Zuzce ještě jednou moc 
poděkovat. Strašně si vážím jejich pomoci, 
protože v tu chvíli musely vzdát svého sou-
kromí a dokázaly se mnou podělit o postel 
a teplo. Holky, děkuju.

Živel Eva

Život bez domova je někdy pěkná na-
kládačka a vy to víte nejlépe. Spojenci 
zase vědí, že úředníci se k lidem bez 

domova někdy chovají arogantně a odmí-
tavě. Odmítnutí, úřední šikana, urážky, po-
směch a obavy z nich mohou být důvodem, 
proč vyběhat potřebné věci někdy představu-
je nadlidský výkon a proč se vám tak často 
nedostává pomoci, na kterou máte právo.
 
Od toho jsou tu Spojenci lidem bez domova, 
skupina dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se 
za vás postaví. Pomohou vám vyběhat po-
třebné věci jako registraci u lékaře, na úřadu 
práce, na sociálce a podobně. Ale můžete 
spolu klidně jen zajít na kafe a popovídat si.

Od začátku února na vás budou čekat vždy 
v sobotu od čtyř hodin u stánku Food not 
Bombs ve vestibulu Nádraží Holešovice 
(stanice metra C, Partyzánská 1546/26, 
170 00 Praha). 

Nad horkou polévkou od FnB si domluvíte, 
kdy a kam potřebujete zajít přímo s člově-
kem, který vás bude doprovázet. Přijďte, ve 
dvou se to vždycky lépe táhne a společně 
dokážeme více!

Zachránkyne s vecerí, 
kávou a teplou postelí

Potrebujete spojence?
Když jste na ulici a ještě se třeba potýkáte 
s některou se závislostí, váš zdravotní stav 
bere za své. Tenhle kratičký článek by měl 
být především poděkováním lidem, co mi 
opravdu zachránili holý život.

Před dlouhou dobou jsem bydlela v jed-
nom ze svých provizorních bydlení, když, 
jak bylo zjištěno při pozdější diagnóze, se 
u mě začala projevovat nemoc zvaná en-
dokarditida. Tenkrát jsem to ale ještě nevě-
děla a vůbec si neuvědomovala závažnost 
celé situace. Endokarditida je onemocnění 
srdeční chlopně, kdy ji napadne infekce, 
zlatý stafylokok, rozmnoží se a začne ji 
ničit.

Příznaky jsou velmi nenápadné a připomí-
nají řadu dalších onemocnění, třeba jako 
je chřipka nebo nachlazení. Máte vysokou 
teplotu, hůř se vám dýchá, bolí vás na 
hrudníku. A tak jsem to zpočátku, protože 
jsem myslela, že je to chřipka, nechala 
být. Ale postupně se přidala nechuť k jídlu 
a teploty byly navzdory paralenu vyšší 
a vyšší – až došlo k celkové sepsi organi-
smu.

V této chvíli nastupují mé dvě zachránky-
ně, které mě celou daly do kupy, umyly, 
zavolaly a zaplatily taxíka (a to bojovaly se 
závislostí na heroinu) a odvezly mě do ne-
mocnice – kde si mě samozřejmě nechali.

Později jsem se dozvěděla, že po přijetí do 
nemocnice mi doktoři hádali tak čtrnáct dní života.
Takže holky, Marcelo, Bobino, zachránily jste mi život, bez vás bych tu už nebyla.

P.S. Ulice je divočina, ale i přesto – nebo právě proto, se tu uzavírají silná přátelství. Lidé si 
pomohou, rozdělí o poslední chléb. Život na ulici je hodně temný, ale najdete v něm i velká 
osvětlená místa.

Zuzka

Temná a svetlá místa ulice

Jedné mojí bývalé spolubydlící z azylu se 
stalo, že po letech nedobrého vztahu s part-
nerem se u ní projevila určitá zvláštnost. 
Psychické onemocnění zvané obsedantní 
neuróza.

Brzy, co jsme se poznaly, dostala jsem 
otázku, jestli bych mohla něco zopakovat 
– jen krátké slovní spojení. Řekla mi, že to 
uklidňuje její myšlení, zvlášť večer, před 
spaním. Po několik měsíců jsem potom 
večer co večer opakovala slova, o která mě 
žádala. Některá slovní spojení se opakovala 
poměrně často, jiná méně. Ta slova ve mně 
nějak uvízla. Dost dobře nevím proč. 
Ta její „slova k zopakování“ pro ni znamena-
la takovou verbální hradbu proti negativnímu 
světu zvenku. Časem jsem si uvědomila, že 
na veškerá moje sdělení nahlížela jakoby 
v nějakém pomyslném zrcadle. Většinu 
mých slov odklonila tím zrcadlem zase 
zpět. Akceptovala a přijímala moje smutky 
a radosti, ale nikoliv názory. Ty většinou zas 
jakoby odeslala zpět.

Toto byl jeden z našich posledních rozhovo-
rů:

Ona: Co myslíš, nechají mě tu ještě pár 
týdnů?

Já: To nevím, to je tak padesát na padesát.

Ona: Ne!! Řekni sto na sto.

Já: Dobrá. Je to sto na sto.

Ona: Tak díky, drž mi palce.

Od nového roku se už nevídáme. Pár večerů 
jsem byla trochu nervózní, že po nikom nic 
neopakuji. Do nového roku jsme si popřály 
po telefonu. Na závěr mě požádala, abych 
druhou část onoho novoročního přání po-
přela. Nechápu, proč to chtěla, ale vyhověla 
jsem jí.

… tak dobrá, tak tedy NE-zdraví, ale alespoň 
to štěstí…

Tyto následující řádky jsou složeny ze slov, 
která jsem většinu večerů opakovala, a ze 
slov, které jsem k té mozaice přiložila.

VRÁTÍ SE 
 PÍRKO.
NE ODLOUČÍM SE
OD ŠTĚSTÍ.
NE RUŠÍM.
NEZABLOUDÍ 
  NIKDY.
NE ODLOUČÍME SE
OD NADĚJE.
  NE PŘERUŠÍ SE
PROZVONÍM.
  RADĚJI PROZVONÍM.
NEZTRATÍ SE
           NIKDY.
  NE PROZVONÍM.
VRÁTÍ SE
ŠTĚSTÍ.
     NE
          RUŠÍM.
NESE 
         ŠTĚSTÍ.
VRÁTÍ SE
    DAROVANÉ
        PÍRKO.
NE ODLOUČÍME SE
ZCELA
 OD SVÝCH
        OBAV.
ANI
       OD
              SEBE
                        SAMA.
   NE RUŠÍM
         NE
   PROZVONÍM
VRÁTÍ SE
   ŠTĚSTÍ.
NEZABLOUDÍ
        ONO
       PÍRKO.
    NERUŠÍM NIKOHO

Violka

O jedné zvlástnosti
N: Kdybyste mohla něco změnit, co by to 
bylo - kdybyste měla kouzelný proutek?

K: Tak především bych všem našim klien-
tům přála, aby měli dobré rodinné zázemí, 
rodinu, na kterou by se mohli vždy obrátit, 
mámu a tátu, kteří by je měli nejen rádi, ale 
byli schopni se o své děti postarat, ale svět 
není ideální a tak je to jen takový sen. Dále 
bych ještě ráda změnila sociální systém, aby 
se změnila forma ústavní výchovy, která není 
ideální a ani být nemůže. Ústav nikdy nemů-
že poskytnout vše, co dítě potřebuje pro svůj 
přirozený vývoj. Ráda bych tedy podpořila 
myšlenku pěstounské péče, širší síť služeb 
pro ohrožené rodiny, vyzdvihla bych potřebu 
finanční a i jiné podpory sociálně slabým 
rodinám. Tak aby děti mohly zůstávat v rodi-
nách, samozřejmě pokud by nebyl ohrožen 
jejich život či zdraví. Rodinám, které by na 
základě této podpory - a to nejen finanční 
- zvládly péči o děti lépe, a nebyly jim děti 
úřady odebrány.

N: Co byste vzkázala klientům, kteří ze Sá-
movky odcházejí?

K: Přeji jim všem, aby byli stateční, aby se 
nikdy nevzdávali svého snu, aby šli v životě 
poctivou cestou a za svým snem. A také 
bych jim vzkázala, aby - kdyby se nedařilo, 
anebo kdyby potřebovali v něčem pomoc 
- se vždy obrátili na Sámovku. Sámovka je 
totiž nejlepší :)

N: Zajímá Vás jejich příběh po odchodu ze 
Sámovky?

K: Samozřejmě, že mě to velmi zajímá. Mám 
vždy radost, když přijde bývalý klient do Sá-
movky s tím, že se mu v životě daří, že má 
práci bydlení atd. Ale vidím samozřejmě ráda 
všechny bývalé klienty, i ty, kterým třeba 
něco nevyšlo a přijdou si pro radu, nebo jen 
tak na návštěvu pro nějakou formu podpory. 
Takže - zajímá mě to hodně.

N: Co musí člověk udělat, aby se do Sámov-
ky dostal?

K: Sámovka je určená pro mladé dospělé 
od 18 do 26 let, je tedy třeba naplnit tuto 
věkovou podmínku a mít v historii pobyt 
v ústavní nebo náhradní rodinné péči. Ka-
ždý, kdo tyto dvě podmínky splňuje, může 
službu kontaktovat – telefonicky i osobně, 
a domluvit si osobní schůzku. Na té si 
zájemce vyplní žádost o službu, dozví se, co 
v Sámovce všechno nabízíme, a poví nám, 
co by od naší služby potřeboval. Od zájem-
ců očekáváme určitou míru samostatnosti 
a především aktivní přístup ke spolupráci 
při řešení aktuálních problémů i své blízké 
budoucnosti.

N: Jak dlouho funguje Sámovka a co všech-
no nabízí?

K: Sámovka funguje dvanáctým rokem 
a během té doby ušla veliký kus cesty. Výčet 
aktivit Sámovky je bohatý, obecně Sámovka 
podporuje ohrožené děti, dospívající a mladé 
dospělé, kterým během let poskytovala 
různou formu podpory. V současné době 
realizujeme program Bydlení právě pro mla-
dé dospělé – pobytovou službu Byty na půl 
cesty. Věnujeme se také nejmenším (před-
školním) dětem, pro které máme terapeutic-
kou mateřskou školku, a v neposlední řadě 
podporujeme i seniory, kteří k nám dvakrát 
do měsíce dochází na tvůrčí dílny.
Z uplynulých let rozhodně stojí za zmínku 
také projekt SOS18, ze kterého nám do dnes 
fungují webové stránky (www.sos18.cz), na 
kterých existuje poradna a jsou tam zajíma-
vé informace a rady. Tento projekt probíhal 
řadu let a věnoval se přípravě dospívajících 
lidí (v té době pobývajících v dětských do-
movech) na odchod do samostatného života. 
Příprava se zaměřovala na různá témata – 
např. nalezení práce, bydlení, hospodaření 
s penězi, trávení volného času. 
 
N: Co program Bydlení nabízí?

K: Program Bydlení v Sámovce nabízí našim 
klientům pomoc a podporu v jejich obtížné 
situaci. Prakticky pomoc spočívá v poskytnu-
tí bydlení, za které si klienti platí nájem. Byd-
lení ale není stejné jako na ubytovně - klienti, 
kteří v Sámovce bydlí, musí během pobytu 
řešit svou nelehkou situaci tak, aby ideálně 
do roka byli schopni se odstěhovat. V řešení 
různých situací jsou jim k dispozici sociální 
pracovníci, kteří klienty podporují a motivují, 
pomáhají jim řešit jednotlivé situace, ale zá-
roveň je také kontrolují a vedou k zodpověd-
nosti. Konkrétně pomáháme klientům např. 
s hledáním práce, s vedením domácnosti, 
učíme klienty hospodařit s penězi, řešíme 
s nimi dluhy, další studium, trávení volného 
času…

N: Je Sámovka jiná než ostatní?

K: Samozřejmě (směje se)  - Sámovka 
je totiž nejlepší. Věříme na dobré konce 
a podle toho také přistupujeme ke klientům! 
Abych byla konkrétní, tak například jednou 
z velikých výhod Sámovky jsou další stupně 
bydlení pro klienty, kteří ve službě udělali 
veliký kus práce, ale jejich situace ještě není 
natolik stabilní, aby zvládli samostatné byd-
lení – pro ně nabízíme startovací byty a byty 
typu satelit. Také se můžeme pochlubit na-
bídkou terapie, která je pro klienty Sámovky 
zdarma – i když to někdy vypadá, že 
z ní máme radost jen my :)

...dokončení rozhovoru ze str. 1
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Kamarád
Základ státu
Vězení
Porost na obličeji
Zdravotnické zařízení
Zimní čepice
Opak bídy
Onemocnění jater, 
„nemoc špinavých rukou“

křížovka Bezdomoviny
„Nejjistější místo, kde naleznete    ……..    ruku, je na konci vašeho ramene.“

Mark Twain (1835 – 1910)
Americký spisovatel, novinář a humorista. Kvůli špatné finanční situaci své rodiny musel již ve 13 letech do 
práce. Číst a psát se naučil při práci v tiskárně, kde se i vyučil. Twain si svým psaním vydělal značné množství 
peněz, ale hodně zase ztratil investicemi a musel vyhlásit úpadek. Ve své nejznámější knize Dobrodružství Toma 
Sawyera popisuje jedince z různých společenských vrstev, dotýká se i problému otroctví.

Poslední představení ONY / Dokumentár-
ního divadla žen bez domova se konalo 
v pátek 15. ledna v pražském Studiu Alta. 
Vstupné bylo dobrovolné – někdo si koupil 
lístek v předprodeji, někdo vhodil příspěvek 
na místě do kasičky, někdo šel zadarmo. 
Chtěli jsme, aby se na tohle polední předsta-
vení dostali i ti, kdo by si jinak lístek za dvě 
stovky nemohli dovolit. Sál byl plný k prask-
nutí, pár lidí dokonce přišlo zkrátka.
Herečky a hudebnice představení odehrály 
suverénně a s přehledem. Některé si to 
vysloveně užívaly. Jiné prý před tolika zná-
mými v hledišti měly strašnou trému – to ale 
na jejich hraní nebylo vůbec poznat. Takže 
na konci při děkovačce došlo i na ovace 
vestoje.
Pak následovala diskuse, kdy herečky, hu-
debnice, režisérka a scénografka odpovídaly 
na otázky publika a vykládaly, jak představe-
ní vznikalo.
Pro přenesení magické divadelní atmosféry 
vám přinášíme několik fotek, které pro nás 
zdarma nafotil Petr Zewlakk Vrabec.

Jitka

ONY
Derniéra

 plný sál a ovace ve stoje

V závěru loňského roku se dílna Met-
ráž zúčastnila  Superdesignmarketu. 
Superdesignmarket je výstava českých 
designeru napříč obory – oděvy, šper-

ky, bytové doplňky… Stánek Metráže tu měl 
velký úspěch – vraceli se i staří známí: lidé, 
kteří už něco z našich výrobků mají doma.
Všechna trika se prodala, náramků zůstalo jen 
pár, a tak se dokonce musely brát objednávky. 
Tak je co dále po vánocích dělat…

Metráž je tvořivá pracovní dílna určená ženám 
v nepříznivé sociální situaci. Nabízí možnost 
věnovat se navrhování a výrobě módních 
doplňků jako jsou náramky, kšandy, trika. Do 
budoucna se počítá i s pletením, háčkováním, 
šitím, tisky na textil a dekorativními aplikacemi.
Scházíme se každou středu od 9.00 – 16.00 
v prostorách Jako Doma na Vinohradské 146, 
Praha 3.
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