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Druhý rocník Pikniku
Letos 9.8.2017 v 14.00 hod. se uskutečnil druhý ročník Pikniku, který
pořádala naše, již určitě všem známá
KRISA – Kritická sociální práce, společně s dobrovolníky.
Tentokrát se konal na pražském ostrově Štvanice.
Přes Fb se vybrala hezká částka peněz, za
které se koupilo především jídlo…maso na
steaky, klobásy aj., které na místě připravovali velmi chutně dobrovolníci a aktivisti.
Nechyběly ani sladké dobrůtky od samotných dobrovolníků, od JD jste mohli ochutnat šunkofleky a kafe, nealko od Naděje či
od KRISY.
Na Pikniku nebylo však jen jídlo, ale
taky zadarmo k rozebrání oblečení, drogerie a Psí život přidal do placu spoustu

granulí. Taky jste se tam mohli seznámit či
dokonce přidat k aktivistické participační
skupince lidí bez domova Chceme bydlet!,
přečíst si Bezdomoviny a nechat se ošetřit
či poradit od zdravotníků z Naděje, kteří
na místo přijeli svým teréňáckým autem,
Restart shop tam měl nabídku svého
oblečení z krámků a Fokus nabízel poradenství.
Všeho bylo dostatek.
A co bylo nejlepší?
Že to nebylo o žádných velkých firemních
značkách a big pomoci, ale o dobrovolnictví, srdci a svépomoci nás, lidí bez domova.
Holky pomáhaly s přípravou prostoru na
akci, jiné zase s přípravou jídla a někdo na
konci s úklidem.
A fungovalo to, a dokonce moc dobře.
Všichni se už teď těšíme na další ročník.
Na konci chceme taky všem dobrovolníkům, aktivistům, peerům i dárcům poděkovat, bez vás by to nebylo!

vydává Jako doma - Homelike, o. p. s.

A co na to holky, které se Pikniku zúčastnily?

setkání a snad se brzo uvidíme na nějaké
blízké akci, třeba pro změnu v Žižkostele.“

Jaké to bylo pro ně?

Simona, cca 50 let

Pár jsem se jich na to zeptala:

Věrka, 70 let

„Moc se mi to líbilo a těším se na další.
Doufám, že se bude znovu opakovat. Už po
třetí.Pomáhala jsem při přípravě posezení
a věcí k rozebrání. A nebyla jsem sama.
Pomáhalo tam více holek bez domova nebo
se zkušeností s bezdomovectvím. Někdo
pomáhal třeba krájet zeleninu, jiní s úklidem
na závěr. To se mi moc líbilo, že jsme se do
toho takhle všichni sami od sebe zapojily.“

Emil, 60 let

„Moc se to povedlo, moc se mi to líbilo.
Děkuji všem organizátorům, dobrovolníkům
a pomocníkům. Těším se na další společné

„Líbilo se mi to. Moc fajn byl přístup lidí,
kteří to pro nás organizovali a byli tam společně s námi. Bylo to pohostinný a pro mě
především velký relax. Nic bych neměnila
a více takových příjemných akcí.“

Květa, cca 55 let

„Super, mám rada takové akce a vždy se
těším na další. Co se mi líbilo nejvíc? Že
jídlo a oblečení na rozebrání pro nás bylo
opravdu dobré a kvalitní. Je to pro nás
důležité, protože dostat se ke kvalitnímu
jídlu pro člověka v sociální tísni není vůbec
jednoduché.
Zuzka a Helča

ProbĚhla veŘejná
akce DuŠe v ulicích
V úterý 26. 9. 2017 jsme se potkali na akci
Duše v ulicích: ženy bez domova a duševní
zdraví na Stalinu pod kyvadlem, která se
konala v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Zhruba od tří hodin byla nachystaná všechna stanoviště léčebně-kreativních aktivit,
příchozí se tak mohli těšit na Helčin pouliční
knižní bazar vyskládaný na schodech, masáž šíje od Františky, meditativní malování
a umění kaligrafie s Jinkou, cvičení pro tělo
i ducha, malování stínového já od Léni,
relaxaci a imaginaci bezpečného místa na
karimatkách s Ladou, využít samo řídící
skupinu, odnést si vzpomínku zachycenou
Polaroidem od Nikol a podpořit Evu koupí
jejich pletených výrobků nebo Růženku
koupí časopisu Nový prostor. Akce měla za
cíl upozornit na témata duševního zdraví
a bezdomovectví, která spolu často souvisí.
Vše hezky plynulo, návštěvníci a návštěvnice si užívali jednotlivá stanoviště s aktivitami, dorazili i lidé z organizace Fokus,
která se věnuje pomoci lidem s duševním
onemocněním, vyučující se studujícími
a zapojili se i kolemjdoucí. V půl šesté
se zahájilo divadlo Malá sestra se svým
představením Nástřih o zkušenostech
s porodem a různými přístupy, fungující na
principu Divadla Fórum. Během představení se zapojili i odvážlivci, kteří si vyzkoušeli
být v kůži hlavních postav a změnit děj. Po
setmění jsme se zaposlouchali do hudby
kapely +-0, která hrála v dešti zahalená
kouřem, což mělo svou atmosféru. Stánek
kuchařek bez domova nabízel sladké palačinky a polévku, já si dala palačinku a moc
mi chutnala! Celý den byl moc fajn, počasí
nám přálo, až na pár spadených kapek,
ale to k ulici taky patří. Děkuju všem, kteří
pomohli, zapojili se a navzájem se podpořili.
Užila jsem si to.

Už žádné stigma!

Momentka fotografky s polaroidem, která zachycovala auru návštěvníků

Fronta na palačinky a polívku od kuchařek bez domova

Pouliční knižní bazar

Lada

foto: Petr zewlakk Vrabec

Malování stínového já

Imaginace bezpečného místa
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TENTOKRÁT Z AZYLU
Moje malá sestra jde zítra do nové školy. Ráno musím brzy vstát. Budu na ni čekat. Chci ji
ještě vidět! - Nepodařilo se...
Naší nové spolubydlící z azylu Taře již sestry nové telefonní číslo nedaly. Vztahy s původní
rodinou se jí již dávno zkomplikovaly. Tara se nad tím zamýšlela a byla rozpačitá.
Otevřela plechovou skříňku – neměla regály ani tyčku na zavěšení ramínka. Jen jeden regálek
v horní části. Podivila se tomu. „Jak to můžeme mít uložené?“ říká Tara. Při tom skládání věcí
na mne mluvila:
„Už od sedmnácti let se živím sama. Mám jiného otce než moje sestry. Živila jsem se hlavně
jako servírka. Teď už se cítím ze všeho unavená.“
Mluvila naléhavě, pozorovala mě černýma pichlavýma očima. Hovor přerušil telefonát kamarádky Sabiny... „No jasně, no jasně, my obě začneme novej život.... úplně bude všechno jinak,
uvidíš!“
S Tarou se rodina rozešla a ona zas na oplátku s veškerou konvencí. Na svou vizáž ale velmi
dbala. Do města chodila vždy upravená a z toho mála, co měla, dokázala stvořit originální
kombinace. Byla svá, věděla to a byla hrdá.
Co se týká mužů, nebyla stvořena pro dlouhodobé a opravdové vztahy. Byla dychtivá a cynická zároveň. K několika mužům se v životě přiblížila, ale ona sama byla spíše lovkyní okamžiků
než partnerkou. Na skutečnost, že prošla krátkým manželstvím, byla v každém případě velmi
hrdá.
„Můj bývalý manžel pocházel z Afghánistánu. Rád cestoval, ale také podnikal. V Praze jsme
si našli byt. Rozhodli jsme se tenkrát, že si nábytek koupíme v IKEi. Přivezli nám to rozložené
ve velkých krabicích. Společně jsme to vybalili. Měl ten nábytek smontovat. Nedokázal to za
celou noc. Schválně jsem ho nechala. Potom jsem vzala šroubovák a za půl hodiny jsem to
měla hotový. Postele a všechno.“
Tara pak důrazně prohlásila: „Tenkrát jsem se mu mohla konečně vysmát!“
Jak mi to líčila, až vytřeštila oči a divoce se rozesmála....“dřív jsem nosila dlouhý vlasy, ale
dala jsem je pryč. Už dva roky to mám takhle“..... a hrábla na temeno hlavy do kraťoučkého
ježka.
„A je to skoro dva roky, co mi jedna ženská z azylu nadávala do turků a islamistek, že nosím
ten turban a tak jsem jí omlátila hlavu o zeď...“
Tara byla ještě ve městě po úřadech a já se zrovna vrátila na azyl, přicházím k pokoji. Z vedlejšího pokoje vyšla Šárka s dvěma taškami a říká: „Ta vaše nová spolubydlící je nějaká retro,
ještě že se stěhuju konečně na tu novou ubytovnu. Ty vlasy má natupírovaný do všech stran.
Vypadá tak divně....Jak nějaká obrovská slunečnice. Tak se tu mějte, ještě že jdu!“
Otevřela jsem dveře. Vzápětí jsem zjistila, že Šárka měla vcelku pravdu.
Další, již čtvrtá spolubydlící na našem pokoji, byla poněkud zvláštního vzezření. Byla vyšší
postavy. Vlasy kolem obličeje natupírované a přes ramena splývající. Výraz a způsob mluvy
se rychle měnily. Působila kultivovaně, ale odtažitě.
Velmi zarážející bylo její ustrojení. Měla jakési krátké bílé bolero a dlouhé bílé kalhoty a sandály. Začínalo září a bylo teplo. „Tak budiž“, říkám si. Zvláštní bylo, že v horní části nohavic
byly vystřiženy oválné otvory, ručně obšité. Připomínalo to invenci sedmiletého dítěte, které

Dovolená
v Glastonbury
Na konci června nám s Helčou, Terkou
a Nikol začala dovolená. Měla být vlastně
tak trochu pracovní.
Proč?
Protože exekuce!
Díky nim si moc nevyděláme, pak zaplatíme nějakou tu složenku a vše je rázem
pryč. A tak jsme se rozhodli, s partičkou
lidí, že využijeme nabídky brigády v Anglii
jako “ Little pickers “ – Malý sběrači, na
velkém a známém festivalu v anglickém
Glastonbury.
Vlastně je to taková babička všech festivalů. Na světě je dobrých 50 let. Je velkej.
Hodně velkej. Jejich know how je dělat
festival, co nejekologičtěji a nejsociálněji.
26.6.2017 tedy pět lidí nasedlo do auta
a z Terezkou za volantem jsme se vydali
směr Anglie a dobrodružství.
Dobrodružství začalo už při cestě. Prvním
krásným zážitkem byla plavba trajektem.
Jeli jsme jím sice v noci, ale zatemnělé
obrysy kontinentu a vlahý vánek pocházející z ostrova, byly více než romantické.
Na ostrov jsme vjeli pár hodin po půlnoci.
Řidiči už v té době měli za sebou pár
kilometrů, únava se drala do očí a to ještě
k tomu museli začít řešit jízdu vlevo. A nejenom to. Taky tu byla spoustu kruhových
objezdů a objížděk. Vždy, když jsem se
na zadním sedadle probudila, Terezka
jezdila „kol dokola kolem kruháku“. Než
jsme dojeli na místo určení, najelo se
spousty kilometrů. Většinu odřídila Terka
a já s Helčou smekáme…. dovezla nás
všechny živé a zdravé.
Po příjezdu do cíle, jsme se na chviličku
odpočali a pak už jsme zajeli k registraci.
Po registraci jsme dostali jídlo a pak nám
ukázali místo, kde jsme si mohli postavit
stany.

RADY A PORADY Z BABICCINY ZAHRADY

dostalo nápad, jak se lišit od ostatních školáků.
Věk této ženy jsem odhadovala na čtyřicet šest až padesát let.

Pracovat jsme měli až následující den, a tak
jsme se po postavení našich bivaků vydali
na první naši obhlídku areálu, spojenou
s fáračkou. Areál festivalu byl opravdu velký
a zůstávalo na něm stále hodně postavených stanů, pytlů s bordelem apod. Ovšem
i nás brigádníků stále přibývalo – nakonec
nás bylo asi 700 lidí z Čech, Polska, Lotyšska, Litvy a podobně. Všichni jsme se proplétali mezi stany a pytli s bordelem a snažili
se ukořistit něco z toho, co nám tam angličtí
mladí, přece jen bohatší nežli my, nechali.
Ukořistili jsme i pár spacáků a karimatek
pro někoho, kdo bude aktuálně potřebovat,
přeci jen zima už klepe na dveře.
Večer se přiblížil a my šli spát a ráno už
nás čekala práce. Byla to celkem náročná fyzická práce, na oběd jsme měli jen
pomálu času, do jídelny jsme běželi z druhé
strany areálu a pak zase hned zpět na plac
a sbírat. A taky všichni – včetně nás-během
práce měli na svých bedrech naloženy své
nálezy, s kterými se celý dopoledne nebo
odpoledne tahali.
A tak uběhly dva dny, a ještě jedno dopoledne, kdy nám při jednom z obědů dali na
srozuměnou, že práce je vlastně málo, že
potřebují jen stovku lidí.
Ostatní bohužel mají smůlu. Prý si můžeme, ale ještě dnes zajít na večeři. Jídlo tam
totiž dostávali jen pracující. Trochu nás to
překvapilo.
Trochu?
Překvapilo?
Hodně!!!
A nasralo!!!
Seděli jsme jak opaření a nejdříve jsme
tomu ani nevěřili. Jak dlouho tento festival
stojí, vlastně hraje, se nikdy nic takového
nestalo!!!
Byl pátek odpoledne před námi víkend, my
bez peněz, bez jídla. To nemluvím o tom,
že jsme počítali s nějakou větší vydělanou
kačkou, pomocí které člověk bude moci poplatit nějaké ty dluhy a taky si třeba konečně jednou něco koupit pro radost, a nejen
z nutnosti a potřeby. Takhle jsme si horko
těžko vydělali na cestu.
Většina z nás se snažila sehnat na honem
nějakou jinou práci v okolí, ale bohužel, až

Hned první noc jsme pochopily, že to bude zlé. Slunečnice přecházela neustále od postele
v pokoji k umyvadlu u záchoda na chodbě.
Zvláštní bylo její pečlivé nalíčení kolem očí. Vzbuzovalo dojem, že o sebe nějakým způsobem
dbá. To se ale příkře rozcházelo s tím, že byla bez spodního prádla.
Spodní prádlo nepoužívala nikdy. Ani když se vypravila na úřady. V tom obleku bílé barvy byla
ve dne i v noci.
Večer obvykle pustila z kohoutku vodu, dala ruce pod vodu, otáčela rukama a nechávala
volný průchod veškerým svým emocím. To, že se voda slyšitelně odrážela od plechového dna
umyvadla jaksi podněcovalo její nutkání hovořit znova a znova s někým, s kým se nedokázala
sama v sobě rozejít.
Křičela, mluvila a zase hlasitě volala na jakéhosi muže. Někdy si představovala, že mluví ke
skupině lidí. Vždy ovšem hájila jakousi ženu. Mám dojem, že tou ženou byla ona sama.

V této rubrice nám Jarka přináší bylinky, které lze najít ve volné přírodě v daném časovém období.

Den po dni vzrůstalo mezi námi napětí. Slunečnice občasně překvapila i tím, že si v pokročilé
noční době při rozsvíceném mobilu lakovala nehty na rukou. Tudíž, některá z nás musela vstát
a otevřít okno, vyvětrat zápach acetonu.

Tuto bylinku nejčastěji najdete na zahrádkách. Víceletá cibulovina, která se vysévá sama. Na pěstování stačí zakoupit semínka nebo trs. Potřebuje dostatek živin, vody a polostinné stanoviště. Na konzumaci jsou vhodné pouze lístky, ale celoročně.

Pokud Slunečnice usnula, bylo to k ránu. Ve spánku se hlasitě ozývala. Myslím, že i ve spaní
ji stále provázely nějaké nepříjemné představy. Jolana pode mnou odcházela do práce v pět
dvacet. Táno co ráno úplně zdeptaná.
Asi dvakrát usnula Slunečnice i odpoledne. Spala a oči měla pootevřené. Bylo to sci-fi.

Petrželka

Známe více druhů – kadeřavou, listovou, kořenovou a odrůda pastinák.
Pěstuje se jako dvouletka, na stanovišti se sama odsemeňuje, ale je tu i možnost pěstovat ji v květináči. Vyžaduje slunné stanoviště, ale na
půdu je téměř nenáročná.
Lze ji sušit a listy uchovávat také v mraženém stavu. Sklízí se jenom nejstarší listy, prostředek tzv. srdéčko se nechává. Listy se sklízí od května
až do konce října.

Pažitka

DO HRNCE: Obě rostliny používáme do vývarů, polívek, pomazánek, brambor a jako ozdobu dalších pokrmů.

PRO ZDRAVÍ:

Časem jsem si všimla, že ta bílá bolerka jsou troje. Na třetí našila bílý plyš.

Petrželka je silně močopudná, tělo odvodňuje a tím zlepšuje funkci ledvin, snižuje krevní tlak, napomáhá tvorbě červených krvinek, podporuje
tvorbu hlenu a tím usnadňuje vykašlávání. Pro zdraví je nejlepší ve formě čaje nebo salátu jako doplněk k jiným rostlinám.
Čaj je nejlepší nechat odstát 10 minut.

Přišel den odchodu. Útržkem toaletního papíru otírala jednotlivé stránky malého fotoalba,
které vzala ze své kabelky. Nesměle jsem požádala o nahlédnutí Slunečnici: „Ano, to jsem já,
když jsem ještě tančila“.
Na fotografii byla ještě hodně mladá a štíhlá. Ale už tehdy měla výraz těžko definovatelný. Vyprávěla o tom, že za originalitu jejího hip-hopového tance dostala svého času dobře zaplaceno. Mohla pozvat maminku do Ameriky a za peníze ze dvou videí z tohoto popově-džezového
stylu cestovaly tři týdny po Californii.

Pažitka snižuje krevní tlak, podporuje trávení a zároveň obsahuje velké množství vitamínu C a kyselinu listovou, která je nezbytná pro využití
vitamínu C lidským organismem.
Pažitku můžeme konzumovat s pečivem a máslem jako posyp, čerstvou přidat do zeleninových salátů či pomazánek například do tvarohové,
budapešťské či do bylinkového másla. Sušenou pažitku lze přidat do slunečnicového oleje, nechat jej 3 – 4 týdny v chladu a ve tmě a vznikne
nám ochucený olej.
Čerstvou pažitku lze zalít medem, nechat uležet 3 – 4 hodiny a poté podávat po lžičkách při nachlazení a akutních bronchitidách. Ze sušené lze
udělat čaj – doporučená teplota vody je 70 stupňů s 0,5 hodinovým odstátím.

„Teď je to jiné, od roku 2006 jsem tady. Několikrát mě vyhodili z práce. Nemůžu se dát dohromady. Možná za měsíc přijede maminka. Ráda bych ji někam pozvala, ale nejde to.“
„Chcete čokoládu?“ ptám se.
„Ne, jste laskavá, naopak, já vás pozvu na kávu. Tady je moje číslo na mobil. Tak hezký den.“

PRO KRÁSU:

Slunečnice šla spát na Hermes.

Pažitka je rostlina, která obsahuje vitamín C a kyselinu listovou, obě dvě látky mají příznivý účinek na pleň a proto z ní lze vyrobit pleťovou
masku, která nám pleť vypne.

Druhý den jsem šla vynést koš. Byla v něm karta z Air Bank.

Odvarem z petržele lze oplachovat vlasy, má posilující účinky. Vlažným čajem je možné vyčistit pleť či jej použít jako obklad na unavené oči
a odstranit z nich kruhy pod očima.

Violka

DIVADLO ŽEN BEZ DOMOVA

Tento článek navazuje na sérii příběhů z psychiatrické nemocnice Bohnice. Jména
a některá fakta jsou pozměněny, jak v tomto čísle, tak i v číslech předchozích.

na několik šťastlivců, se to nepodařilo.
A tak začala válka. Vlastně dohadování,
psaní požadavků a přání. A nakonec přišla
i demonstrace, která se dostala na internetové stránky anglického Independentu.
Naším hlavním heslem bylo: ¨Little pickers
is not little prickers“. V překladu to znamená malý sběrači nejsou malý čůráčci. Po
dlouhých rokování a dohadování jsme si vydobyli částku 50 liber ( původně jsme chtěli
proplatit náklady za cestu a jídlo 150 liber ).
Byl tu konec víkendu a taky konec demonstrací, my jsme sbalili stany a ostatní
naše či nalezené věci, vše natlačili do auta
a vydali se na další cestu. A protože místo
14 dní práce jsme pracovali jen 2,5 dne,
měli jsme ještě spoustu volných dovolenkových dní, sebrali jsme každý svých 50 liber
a vydali se místo návratu domů ochutnávat
další krásy Anglie.
A opravdová dovolená nám začala. Navštívili jsme pár přátel, kteří v Anglii žijí už
několik let. Taky jsme se mrkli po nějakých
těch památkách.
Další město, které jsme navštívili se jmenovalo Brighton. Užili jsme si tam denní i noční romantiky, dobrého jídla – především
Fish and chips při společnosti racků i blázniviny kolem tamního moře. I když bylo
moře trochu studené, Terka se koupala.
I když pláž byla kamenitá a ne písčitá, blbli
jsme na ní. Na pláži jsme zůstali relaxovat
až do brzkých ranních hodin a pak jsme se
pomalu toulali, ještě potemnělými ulicemi,
zpět do bytu, kde jsme nocovali.
Čas dovolené se krátil a my se pomalu
z Brightonu vydali zpět z ostrova na Evropský kontinent. Znova jsme tam jeli trajektem. Tentokrát ne za tmy, ale při východu
slunce. To byla poslední romantika a pak
jen dlouhá cesta zpět do Čech přes malé
Lucembursko a velké Německo.
A teď už jsme zase tu a píšem do nových
Bezdomovin.
Zuzka a Helča

Výzva pro nové zájemkyně!
Pokud Tě zajímá divadlo a láká Tě zapojit se do zkoušení divadelního představení, ve kterém účinkují ženy bez domova, budeme
moc rády, když se ozveš, hledáme nové posily!:) Máme za sebou dvě krásná a posilující divadla a těšíme se na zkoušení dalšího.
Pokud máš zájem, prosím, ozvi se Ladě Hajdíkové na telefon: 733 311 137

Kdy a kde?
První setkání již proběhlo, ale neváhej se ozvat!

S HUDBOU

Povaleč

Mám ráda ten okamžik, kdy beru svůj telefon a vyrážím na procházku. Když můžu a je krásně,
ráda chodím pěšky, beru to jako znak volnosti mého života. Většinou mám sluchátka na uších
a vnímám melodii, která se právě přehrává, moje kroky jdou s hudbou a nic nevnímám. Špatný myšlenky a pocity jsou rázem pryč, a já si připadám jako volný pták bez starostí a závazků..
Hudba je pro mě největší lék na bolest i na radost. Nejraději mám housle, piano, Bass kytaru,
kytaru, vlastně by se dalo říct, že všechny hudební nástroje na světě. Hudbou jde vyjádřit
všechno na celé planetě, všechny radosti a smutky. Lidi píšou svoje texty o tom, co mají i co
nemají, co chtějí, čeho se bojí, nebo co se jim stalo. Ale i o tom, co se děje ve světě, a proč se
to děje. Na hudbě nemám ráda moc text písní, ale spíš tu melodii, která vytváří celou písničku, bez textu není písnička a bez písničky není melodie. Rapper si napíše text a pak vytvoří
melodii na něj pasující. A to je mnohem víc než samotný text bez melodie. Podle mě, ale
každý z nás má rád něco jiného, když jdu na diskotéku nebo na koncert, či kamkoliv se bavit
a hraje tam hudba, většinou tancuju na melodii, která právě hraje, a ne na text písně. Jak bych
jinak chytla rytmus? Teď mám nejraději – No man no cry (Jimmy Sax Live), hraje tam saxofon.
Poslechni si to, je to moc dobrý!

Město Valeč je malebné městečko směrem
na Karlovy Vary. Již dvanáctým rokem se
zde koná hudební festival Povaleč. Je to
jeden z mála festivalů, kde není až tak moc
vidět ruka pokroku ve stylu security a zákazů
jako na jiných velkých hudebních festivalech.
Pravidla samozřejmě musí být, ale jinak je to
tam dost free.
A tentokrát jsme tam nechyběly ani my
Kuchařky bez domova s naším veganským
stánkem.
Na místo jsme dorazily ve čtvrtek 3.8.2017
a byly jsme tam přes víkend.
Když nám bylo ukázáno naše prodejní místo,
ostatní stánky už tam stály. Rozhlédla jsem
se po konkurenci se samými dobrůtkami,
kde stály už ten večer dosti dlouhé fronty
a doufala jsem, že i pro nás to bude dobrá
akce.
Ještě ten večer jsme náš stánek postavily.
A nejen ten. Za prodejním stánkem jsme
si udělaly takové zastřešené zázemí, které
zakončoval náš spací stan s Helčou.
Naše zázemí bylo moc hezké a ráda bych
řekla, jak se nám tu hodila vlastní zkušenost
s bezdomovectvím, ale bohužel neřeknu,
pač nápady na stavbu našeho víkendového
býváku, spíše padaly z hlav lidí bydlících.
Vše jsme měly pěkně při jednom, prodávat
jsme mohly skoro z postele. Prodejní stánek,
schované, zastřešené, poměrně velké
zázemí a stan na spaní. Byla to paráda, jen
s jednou malou chybičkou. Byly jsme totiž
v centru všeho dění, blízko hlavní stage
i techno stage a neustále až do rána jsme
slyšely každičkou skladbu, každičkého
interpreta. Jen spánek ne a ne se přes noc
dostavit.
V pátek jsme náš malý hrádek dostavěly
až za tmy, tak jsme ten večer už jen chvíli
poseděly, poslouchaly všude dunící hudby
a šly na kutě.
Druhý den ráno jsme začaly naše dobrůtky

Arranka

LÁSKA V DEVADESÁTI
Ležím na posteli, koukám do stropu a strašně se nudím. Ne, že bych neměla doma co na práci, ale já ležím v nemocnici a tam není co dělat. Na celém patře není ani návštěvní místnost
s televizí, ani kuřárna. Ven nemůžu, bez doprovodu mě nepustí. Zbývá tak akorát čtení, ale i to
omrzí. Se spolupacientkami si nepokecám. Jedna je úplně nemluvná, druhá je tak nemocná
že si povídá jen pro sebe. Ale úderem půl druhé se to trošku mění. Otevírají se dveře a vchází
stařeček o hůlce, ohnutý jako stromek ve větru, ale vždy s dobrou náladou a úsměvem na
tváři. Pozdraví nás všechny a usedá ke své babičce u postele.
Nejdříve ji celou ohubičkuje a něžně pohladí. Když jsem to viděla poprvé, hned se mi orosily
oči. Taková láska i v devadesáti! Staříček byl v tu chvíli jako patnáctiletý jinoch. Sice ho už
babička pravděpodobně nevnímala, ale staroušek jí po celou dobu návštěvy stále povídal,
co celý den dělal, co nakoupil, jak moc mu doma chybí a jak se mu stýská. Celou tu dobu ji
držel za ruku a stále hladil a něžně oslovoval: „Ty moje lásko, ty má holubičko“. Nikdy babičce
nezapomněl přinést něco dobrého na zub. Babička sama jedla dost špatně, a tak ji dědoušek
s láskou krmil. Na konci návštěvy se staříček zase loučil něžnými slůvky a spoustou hubiček
a ujištěním, že se zítra určitě opět zastaví a přinese něco dobrého na mlsání.
A co mu popřát na konec? Aby se mu jeho milovaná babička vrátila, co nejdřív domů a dědoušek byl opět veselý se svojí láskou ještě spousty let.
Eva
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prodávat. Na jídelním lístku byl bramborák s výborně upraveným kysaným zelím,
naše, již všude známé a dobré palačinky.
Na sladko i na slano. Lidem nejvíce, jako
vždy, chutnaly se špenátem. Nechyběla ani
teplá veganská gulášová polévka, druhý den
zeleninovo – česneková na zpravení žaludku
po náročných nocích.
A jaký to vlastně celé bylo?
Bylo to moc fajn, až na to noční hudební
dunění. I když si vlastně nakonec tím člověk
připomněl mladá léta. To víte, čtyřicítka na
krku už není žádné mládí.
Kromě hudby tam bylo spousty známých lidí,
foto výstava a dobré workshopy. Prodej byl
taky úspěšný a lidem chutnalo. My jsme si
ho poslední den ještě zpestřily malým zvířecím maškarním. V neděli ráno tedy prodávala žirafka, krokodýl a soptík.
Pak už jsme jen vše sbalily, naházely do
auta a vyrazily směr domov.
Takové akce nás moc baví, tím spíš, když
i prodej běží a už teď se těšíme na další.
Zuzka a Helča
Čečan a Dalmatýn
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Hrdinové A HRDINKY
kapitalistické práce
Tak se jmenuje projekt investigativní novinářky Saši Uhlové, která během půl roku vystřídala pět špatně placených zaměstnání. Za náročnou
práci, kde směny často trvají déle než dovoluje zákoník práce, dostávají
lidé nejnižší mzdu v České republice. Její motivací bylo zviditelnit lidi,
kteří často nejsou nejen slyšet, ale ani vidět. Z obav ze ztráty zaměstnání obvykle nechtějí ani anonymně sdílet svoje zkušenosti ze zaměstnání. Proto Saša společně s Apolenou Rychlíkovou, která celý projekt
dokumentovala, zvolila metodu investigativních reportáží a přímého pozorování. Možná to bude znamenat, že téma práce nebude zneužívaná
jen politickými stranami, ale s propastnými platovými rozdíly a s často
špatnými pracovními podmínkami se začne něco dělat!
Již vyšli všechny reportáže: jedna z prostředí prádelny v nemocnici Motol, druhá z Drůbežárny ve Vodňanech, třetí z prostředí supermarketu
Albert, další z výrobny žiletek v Krupce a poslední z třídírny odpadu na
Ostravsku. Všechny popisují zkušenosti, které novinářka nabyla během
půl roku a zahrnují i konkrétní příběhy jejich spolupracovnic a spolupracovníků. Více informací o projektu na http://a2larm.cz/2017/09/hrdinove-kapitalisticke-prace/.
Lída B.

To, ze jsem na ulici neznamená, ze
pro me vztahy s detmi nejsou dulezité
Před několika měsíci měla dcera narozeniny. U nás v Bistru jsem dceři
objednala dort.
V den svých narozenin si dcera dojela pro dort. Já zrovna pracovala na
baru. Předala jsem jí dort s tím, že se rozloučíme. V tu chvíli ale venku
začalo pršet, dceři se do deště nechtělo a tak na pár hodin zůstala se
mnou.....
Chvíli mne pozorovala při práci. Ve chvíli, kdy jsem „nestíhala“ nával
zákazníků, mě dcera požádala, zda jí nemohu ukázat, jak se pracuje
s EET pokladnou. A tak jsme dále pokračovaly v tandemu – dcera na
pokladně a já běhala mezi placem a kuchyní. Obě dvě jsme si tu spolupráci užívaly, čas ubíhal a my najednou zjistily, že uběhly čtyři hodiny
jako nic.... mezitím přestalo pršet.
O čtrnáct dní později jsem navštívila syna. V té době u něj bydlela kamarádka se dvěma dcerami, jedné bylo osm měsíců a té starší tři roky.
Hlavou mi proběhla myšlenka „Já už chci být babičkou“.
Pro mě je velmi důležité, že se setkávám se svými dětmi a navzájem si
pomáháme, každý podle svých možností.
Jinka

MANDALA OD JINKY
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