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Diskuse proběhla na sněmovní 
půdě pod taktovkou Platformy pro 
sociální bydlení. Program byl rozdě-
len do tří dílčích bodů, první z nich 
se zaměřoval na problematičnost 
koncepce zásluhovosti a zdůraz-
nění toho, že bydlení je potřeba. 

Během prvního bodu promluvila i 
Zuzka, spolupracovnice Jako doma, kte-
rá bytovou nouzi vnímá jako komplexní 
problém a zdůraznila přirozenou potřebu 
bezpečí. Druhý bod se věnoval problema-
tice státního financování, které by dle Víta 
Lesáka mělo v ideálním případě financo-
vat veškeré náklady na sociální bydlení, 
které by ale garantovala obec. Třetím 
bodem byla problematika vytváření ghett 
skrze vysokou koncentraci domácností 
na jednom místě, které se potýkají s vel-
kými sociálními problémy, proto je nutné 
rozmístit sociální bydlení v rámci běžné 
zástavby a mimo vyloučené lokality. 

Po každém bodu programu následo-
val popis osobních zkušeností od Zuzky 
a Emila, kteří disponují zkušenostmi 
s bezdomovectvím. Jejich zkušenosti jsou 
podstatnou součástí hledání řešení byto-
vé nouze, protože kdo jiný než lidé, kteří 
dopady s bytovou nouzí spojené zažili 
na vlastní kůži, můžou popsat, co potře-
bují a kde jsou úskalí zavedené praxe.

Lída

PROBEHL DISKUZNÍ SEMINÁR: DESATERO PRO
 RESENÍ BYTOVÉ NOUZE

probírali plány do budoucna. Co chceme 
zviditelnit, kde chceme být vidět a slyšet, 
čemu se nejvíc věnovat v nejbližší době. 

No, jak jinak než pokračovat téma-
tem zákona o sociálním bydlení. Chtěli 
bychom více otevřít téma stravenek na 
hmotné nouzi. Více kontaktovat další lidi 
v sociální nouzi, aby do toho šli s námi. 
Nejsou to jen pravidelná setkání jednou 
za 14 dní a diskuse, nejsou to jen pocho-
dy, demonstrace či jiné akce, které mají 
za cíl zviditelnit náš názor a hlas (jako 
například Kulatý stůl s paní Marksovou 
z MPSV a panem Klímou z MMR).

Jsou to také různá setkání s po-
litiky jako například s panem Ivanem 
Bartošem a empatickou ženou Lydií 
Bartošovou z Pirátů či s radním Prahy 
1 panem Lackem a dalšími. Byli jsme 
také přizvání na různé diskuse k tématu 
bezdomovectví, ženské bezdomovec-
tví, úzkosti, dostupné bydlení a další.

Jsme stálými hosty expertní skupiny 
pro řešení koncepce bezdomovectví na 
MPSV, pravidelně se setkáváme na MPSV 
ohledně pravidel na azylových domech 
(jako zástupci lidí s osobní zkušeností, dále 
zástupci sociálních služeb a charit, zástup-
ci krajského zastupitelstva a v neposlední 
řadě inspekce, zda vše funguje, jak má.

V neposlední řadě úzce spolupracu-
jeme s Platformou pro sociální bydlení, 
které jsme se stali členy jako Aslido, 
podporuje nás a je nám oporou. Není to 
ale jen Platforma, kdo za námi stojí, je 
to i Jako doma – Homelike o.p.s., stu-
denti Za solidaritu či Autonomní sociální 
centrum Klinika, Přestupní stanice a 
věřím, že i další jako jsou Piráti, Mladí 
zelení i Strana zelených jako celek. 

Zelená je příroda, pohoda, klid a ener-
gie a já věřím, že ty naše participační 
skupinky se budou jen a jen rozrůstat 
a rozkvétat po celé České republice.

Nakonec jsme si ještě jednou potvrdili 
změnu významu zkratky již známého Asli-
da (dříve Akční skupina s lidmi bez domo-
va, pogratulovali Evženovi za znovuzvolení 
na pozici předsedy a Emilovi, který byl 
nově zvolen jako místopředseda……………

………..pak už jsme jen pomohli 
pouklidit, poděkovat za vypůjčení prostor 
a společně zajít na oběd, pivo či kolu, 
kde jsme ještě dlouho oslavovali, jedli, 
posrkávali pití společně povídali. Už se 
pomalu den přehupoval k večeru a my 
museli utíkat zpět na vlak do Práglu.

Takže nejsme ledajaká participační 
skupina, co se schází a diskutuje, jsme 
registrovaný spolek lidí s osobní zkuše-
ností s bezdomovectvím, co mají možnost 
společně měnit věci, které se nás týkají!

 

MÁME SVŮJ HLAS!
MÁME SVŮJ NÁZOR!

Zuzka

REGISTROVANÝ SPOLEK   
- ASLIDO – 

Asociace lidí pro domov!
V sobotu 10.3.2018 jsme vstávali já 

s Helenkou a ostatní z Chceme bydlet! 
brzo ráno. Snad ještě dřív než v pracov-
ní dny. Chystali jsme se totiž do Ostravy. 
Sice jen na otočku, ale těšili jsme se. 

V 6 45 hodin jsme tedy já, Helča, 
Emil, Venca a Dušan nastoupili do rych-
líku směr Ostrava a vyrazili za zážitky 
sobotního dne. Základní otázkou je, 
proč? Proč jsme vyrazili do Ostravy?

Měla se zde sejít Valná hromada AS-
LIDA (aktivní spolek lidí bez domova) 
a pobavit se a následně odhlasovat změ-
ny. Vše začalo na strategickém plánování 
našeho nově vznikajícího spolku před 
pár měsíci v Brně, kde se tenkrát sešly 
participační skupiny lidí se zkušeností 
s bezdomovectvím z Ostravy (Aslido), 
Prahy (Chceme bydlet!) a několik jednot-
livců z Blanska, Jihlavy a Brna. Tenkrát 
jsme řešili, co a jak dál v období dvou let.

Také jsme se bavili především o zalo-
žení celorepublikové asociace lidí se zku-
šeností s bezdomovectvím. A protože se 
nám myšlenka líbila, shodli jsme se na tom, 
že se zatím Ostrava a Praha spojí v jeden 
právnický subjekt, zaregistrovaný spolek 
ASLIDO – Asociace lidí pro domov!!!!

„Pro domov“ jsme zvolili schválně, 
protože věříme, že skupiny mají sílu 
a hlas. Chtěli bychom tím říci, že sociální 
systém u nás v České republice nefun-
guje tak, jak by měl. A to, že člověka na 
ulici dostane jen jeho osobní selhání je 
jen dalším rozšířeným stereotypem.

Okolo 11 hodiny jsme dorazili do Os-
travy, po zaslouženém cigárku jsme se, 
někdo tramvají, někdo pěšmo, vydali do 
tamního centra Rozkoše bez rizika. Po 
cestě jsme potkali ostravský kluky, Elišku 
a pár slečen, co v ostravské divadelní hře 
připravované Aslidem „Nový kruh“ pomá-
haly s hrou (princip divadla utlačovaných. 

Brzy jsme dorazili do cíle, pozdravili 
se se zbytkem Ostraváků. Evžen, je-
den z místních, nám mezitím připravoval 
malé pohoštění. Pak už jsme si sedli na 
svá místa, popíjeli kávu a valná hromada 
mohla začít. Po krátkém představova-
cím kolečku jsme se vrhli do práce.

Evžen předseda a Eliška v krátkosti 
představili, co nás čeká, trochu jsme se 
pobavili o nějakých zákonech a paragra-
fech, jak změnit stanovy spolku, jak správně 
zapsat Aslido jako nový celorepublikový 
spolek, který bude mít své odnože (pod-
spolky) v různých městech České republiky, 
já osobně doufám, že nás bude víc a víc. 

Odhlasovali jsme si některé změny jako 
třeba nový název spolku ASLIDO – už ne 
bez domova, ale pro domov. Diskutovali 
jsme o společných pravidlech, jak často 
bude valná hromada, kdo smí být čle-
nem s hlasovacím právem a kdo stálým 
hostem, takzvaným spolupracovníkem.

Odhlasovali jsme si předsedu a mís-
topředsedu. Nakonec jsme ještě chvíli 

důchody ani nebudou nebo budou tak níz-
ké, že kdo byl chudý teď, bude v důchodu 
ještě chudší. Nějak věřím, že tu tisícovku 
nebo dvě na jídlo snad vydělám i v důcho-
du, pokud se o sebe budu v současnosti 
dobře starat. Kromě toho už mi stejně 
šest let chybí, protože jsem na mateřské 
byla dvanáct let a stát prý ženám zapo-
čítává jen šest let mateřské na důchod. 
Prostě starat se o rodinu na mateřské 
déle, než šest let se finančně nevyplácí

U mě to bylo o to složitější, že jsem 
mateřskou ani nepobírala na své dvě děti 
ze čtyř. Ne, že bych se nestarala, naopak 
jsem se starala ještě o další čtyři děti 
v pěstounské péči a pobírala odměnu 
pěstouna, tenkrát pět tisíc korun, a pro-
tože to bylo bráno jako příjem, o peníze 
na mateřské jsem přišla, tenkrát to nešlo 
napsat na manžela, když pracoval na 
plný úvazek. Naštěstí dnes už toto ne-
platí, dnes už lidi můžou brát mateřskou, 
pracovat neomezeně i brát odměnu pěs-
touna, akorát to musí správně zdanit

Ale za minulostí se již nechci ohlížet, 
děti jsou dospělé až na poslední. A ještě 
z jedné věci mám obavy, ze závisti, kte-
rou už jsem zažila. Stává se, že když se 
člověku daří špatně, přijde o přátele, ale 
také se stává, že když se člověku daří líp, 
někteří přátelé začnou odpadávat, proto-
že s vámi kamarádí, aby měli lepší pocit, 
že někdo jiný je na tom hůře než oni.

Ano, obzvláště na ulici přesně 
platí podle známé písničky, že přá-
telství, to je někdy víc než láska.

 Edita

MOJE NOVÁ PRÁCE 
Chci s vámi čtenáři Bezdomovin sdílet 

moji radost z toho, že po dlouhé době (asi 
po třech letech) dělám práci, která mě 
naplňuje, baví, a mám s ní I dlouholeté 
zkušenosti, i praxi. Pracuji s dětmi ve škol-
ce, děti jsou prostě úžasné bytosti. S nimi 
zapomínám na má trápení ohledně rozvo-
du (o něm vám napíšu snad někdy příště, 
toho snad lépe zpracuji, rozuměj, uplyne od 
něj delší doba). Zatím je to příliš čerstvé.

Navíc tato úžasná práce je v docház-
kové vzdálenosti od mého bydliště, takže 
nemusím dojíždět. Sen všech Pražáků, ne?

Už i já mám možnost najíst se čer-
stvého domácího jídla. Tolik jsem si to 
přála, protože je to blahodárné pro můj 
zdravotní stav. Žádné mražákové jídlo!

Cítím, že to, že nyní pečuji o děti, mě 
motivuje se v mnohém starat lépe i o sebe. 
Mého syna (5 let) si mohu brát do prá-
ce s sebou, jeden týden, druhý týden je 
u svého tatínka. Od prosince se hodně 
věcí obrátilo k lepšímu, ani jsem to tak 
brzy nečekala. Říkala jsem si, že tak za 
rok, za dva se z té kaše nějak vyhrabu. 
Ale samozřejmě není vše úplně růžové. 
Jedná se o dvě věci. Nacházím se v tak-
zvané „šedé ekonomice“, Ale raději to než 
dřít jako otrok v nadnárodní společnosti.

Když jsem mluvila s mou maminkou, 
měla jsem radost, ale ona ne. Jako stará 
účtařka mě varovala, že na důchodu mi 
bude tahle vyměřená doba chybět. Ano, 
bude. Ale za více než dvacet let už možná 

Jak na penzisty
Šla jsem na poštu, dvě ženy tam dělaly 

nábor do obchodní banky. Řekla jsem jim, 
že mám vkladní knížku. Přesvědčily mě, že 
vkladní knížky budou zrušeny a jaké vý-
hody má obchodní banka. Dostanu 200Kč 
a hrneček k tomu. Něco jsem podepsala. 
V současné době šel náš dům (Varšavská 
31) na Praze 2 šel do družstva a chtěli 
360 000 korun a tolik jsem neměla. Po-
třebovala jsem půjčku. Na základě letáku 
jsem byla poslána do Lipanské ulice na Žiž-
kově. Sepsali jsme smlouvu na 500 000 Kč. 

Podmínky byly: 1. založit penzijní 
pojištění v České spořitelně, 2. zaplatit 

7 000Kč zálohu. Když jsem to vše splnila, 
tak mi řekli, abych se s nimi telefonicky 
spojila. Volala jsem snad dvacetkrát a po-
řád mi někdo říkal, že jsem v pořadí. Stále 
jsem nabíjela telefon penězi. Zděsila jsem 
se, když se v telefonu ozvalo varování. 
Zprávy byly nahraný na magneťáku.

Když jsem si založila penzijní pojištění, 
zrušila jsem si pojistku, ale musela jsem 
doplatit asi 4 tisíce korun. Na to mi přišel 
doporučený dopis. Na poště mi ho nechtěli 
vydat, protože mi dělali novou občanku.  
Když jsem ho získala, stálo tam, že musím 
doplatit 320 Kč, které jsem okamžitě šla za-
platit do Kooperativy. Za několik dnů (asi za 
14) mi pan Dr. Kuchta vzal 30 tisíc z konta. 

Tak a byla jsem na nule.

Pracovala jsem od rána do večera. 
Byt jsem zaplatila. Mezí tím mi umřela 
maminka a moje rodina také potřebovala 
peníze. Tak jsem byla nucená byt prodat. 

Byt jsem tedy opustila a sháněla 
jsem ubytování v domově důchodců. 
Jedna paní mi nabídla pomoc. Zbytek 
peněz asi 200 000Kč jsem ještě měla. 
Paní Z., velice milá paní, mi řekla, že 
musím zaplatit sponzorský dar, abych 
mohla bydlet. Ale měla ještě pomocnici 
paní G., která za mnou přišla a chtěla 
ode mě 20 000 Kč za službu. Nestačilo 
jí sedm, které jsem jí dala před tím.

Obě dámy jsem navštívila. Paní Zelin-
ková byla údajně těžce nemocná. Paní Z. 
na mě křičela sprosté nadávky. Přivedla 

muže a řekla: „Prohlídni si tu krávu“. 
Bála jsem se o vnoučata a nechtěla jsem 
skončit v metru na kolejišti. Moje bývalá 
rodina již v Praze není, tak vám to píši. 

Je možné, že ruksak mi ukradli v me-
tru, měla jsem v ruce jen kšandy. Ne-
měla jsem žádné dokumenty. Občanku, 
všechny dokumenty jsem měla v ruksaku 
včetně penze. Kolikrát jsem jela na čer-
no, nevím Skončila jsem v Bohnicích. 
Teď mi je jako bezdomovci. Bydlím ve 
sklepě, za který platím malou částku.

Eva

foto: Platforma pro sociální bydlení
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BRIT
Brit je pětiletý malý pejsek, kterému 

se o Vánocích 2015 jednou pro vždy 
změnil život. Srazilo ho auto, byl vážně 
zraněný a v bezvědomí, ale řidič od ne-
hody ujel. Majitel Brita byl však pán bez 
domova a neměl peníze na veterináře, 
a tak Brit zůstal bez jakéhokoli ošetření. 

V květnu 2016 jsme se o Britovi dozvě-
děli my a okamžitě jsme se za ním rozjeli. 
Našli jsme ho v opravdu zuboženém stavu 
– byl celý zanedbaný, měl rozsáhlé kožní 
problémy, byl ochrnutý na zadní nohy, a měl 
na nich hnisající proleženiny a odřeniny až 
na kost… V takovém stavu jsme ho tam 
nemohli nechat. Přesvědčila jsem jeho 
majitele, aby nám Brita daroval s tím, že 
mu poskytneme veškerou potřebnou péči.

Vyšetření na veterinární klinice ukáza-
lo, že kromě jiného má Brit i hnisavý zánět 
močového měchýře. Bylo také zjištěno, že 
má zlomeninu třináctého hrudního obratle 
a narušenou míchu, ale že má stále šanci 
na kvalitní život. Brit byl i přes svůj handi-
cap velmi optimistický pejsek a bojovník 
…a tak jsme se rozhodli dát mu šanci. 

Postupně jsme vyléčili všechny ne-
duhy, a protože kvůli dlouhé časové 
prodlevě od zranění nebyla operace 
možná, Brit začal s rehabilitací. V nožič-
kách se podařilo obnovit reflexy, takže 
je Brit dokáže částečně používat. 

Zatím se na nich neudrží, dostal ale in-
validní vozík, který mu pomohl k návratu 
do plnohodnotného života. Díky němu 
zas lítá venku se psími kamarády, jak 
poděs :-) Brit je neskutečně milý, nekon-
fliktní, mazlivý a vděčný pes. I přes svůj 
handicap je Brit veselý pejsek plný živo-
ta, svůj handicap vůbec nevnímá a jeho 
záchrana rozhodně měla význam.

Bohužel jako důsledek úrazu Brit nemá 
pod kontrolou vyměšování. A právě hlav-
ně kvůli tomuto handicapu se nám pro něj 
nedařilo najít nový domov. Protože si u nás 
Brit už hodně zvykl a je dost citlivé povahy, 
nakonec jsme rozhodli ponechat ho trva-
le v péči naší organizace. Není zavřený 
někde v kotci, ale pečujeme o něj v domá-
cím prostředí, tak jako o ostatní pejsky.

Pejska je možné adoptovat na dálku 
a jakoukoliv částkou pomoci s placením 
rozsáhlých poplatků za léčbu. Navštivte 
webové stránky: www.prizivot.cz, kde najde-
te pod složkou virtuální adopce pejska Brita.

Článek napsala spolupracovnice Jako 
doma Martina pro server Psí život. O Brita 
se s velkou láskou každodenně stará.

Martina

RADY OD EDITY<<<<<<<<<<
Trápí vás svrab? 
Pak se začtěte do následujících 

řádků. Nikdy nevíš, kdy tě to chytne!
Svrab je velice nepříjemný, to ilustruj 

i známé české rčení: „nechat někoho ve 
svrabu“ což je v přeneseném významu totéž 
jako nepomoci někomu v těžké situaci.

Toto infekční onemocnění způsobuje 
hmyz pouhým okem neviditelný, zákeřník 
svrabový. Zlaté vši! Ty jsou aspoň vidět 
a jsou většinou pouze e vlasaté části hlavy, 
až tedy na veš šatní, která se mže ukrý-
vat i v oblečení, v kobercích a podobně.

Inkubační doba je čtrnáct dní. To zna-
mená, pokud se dnes nakazíte, zjistíte to 
až za čtrnáct dní, až když zákožka naklade 
vajíčka, vylíhnou se larvy a ty vykoušou 
komůrku pod kůží. To se projeví úporným, 
nesnesitelným svěděním. Když si ložiska 
rozškrábete, může s přidat i druhotná bakte-
riální infekce. Podle toho, od koho a kde jste 

se nakazili, tam nás svědí nejvíce. Mohou 
to být záda, pokud jste spali na ubytovně, 
kde nemají omyvatelnou matraci nebo 
neperou pravidelně deky, samotné čisté 
povlečení nepomáhá, stejně proleze. Nebo 
nohy, pokud jste si půjčili cizí boty nebo 
byl hmyz na koberci. Dlaně rukou, tam je 
to jasné. Pokud třísla, svrab je i pohlavně 
přenosnou nemocí. Kde boláky nenajdete, 
je obličej, tomu se hmyz vyhýbá, protože 
ho vystavujeme slunci a v zimě zase mra-
zu. Pokud tedy někdo má boláky v obličeji, 
není to svrab, ale akmé, které nakažlivé 
není a nemusíme se tedy ničeho obávat. 

Ve vlasové části ale svrab být 
může, pozor tedy na čepice, hře-
beny, gumičky a podobně.

Už vás svědí celý tělo jen o tom čtete? 
A co teď s tím? Za prvé, svrab není tak 
vzácný, jak si lidé myslí a nevyskytuje se 
jen mezi lidmi bez domova a na ubytovnách, 
ale nejvíce, odtud s tím mám zkušenosti 
já, je z oddělení pro seniory, v různých 
léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Ti 
mají kůži oslabenou, a proto nákazu leh-
ce chytí a také děti jsou náchylnější. To 
je také důvod, proč tyto instituce zakazují 
většinou návštěvy dětem do deseti let.

Mast na léčení svrabu je pouze na 
předpis, pojišťovnu stojí jedna tuba okolo 
1000 korun a citlivější člověk potřebuje 
i dvě tuby plus pro všechny členy rodiny, 
i když nemají příznaky. A to je důvod, proč 
toto léčivo neradi předepisují. Většinou 
musíte obejít lékařů víc, než se některý 
slituje. Druhá možnost je nechat se hos-
pitalizovat na infekčním oddělení, ale to je 
také problematické, to je ještě dražší pro 
pojišťovnu. Samozřejmě lékaři neřeknou: 
„Je to svrab, ale léky nepředepíšu.“ Řekne 
třeba: „Je to ekzém, alergie na…“  a napí-
še na to lék, který ale svrab pochopitelně 
nevyléčí, ale jsou výrazně levnější. 

Lidem v LDN píšou zase ditiaden, 
aby se zklidnili a neškrábali se nebo dají 
rukavice, které si pacient nesundá. Ta-
ková je představa pekla: svědí vás celé 
tělo, ale poškrábat se nemůžete…

Tady moje rada, vyzkoušená a osvědče-
ná. Jděte do zverimexu a kupte si šampón 
pro psy s permetinem. Musí tam být uvede-
ná látka PERMETRIN, sledujte i koncentra-
ci, slabší prostředky jsou určené kočkám, 
ale ty jsou příliš slabé a nepomohly by vám. 
Ve sprše se namočte, potřete šamponem 
celé tělo i vlasy a nechte pět minut půso-
bit, poté spláchněte. Všechno oblečení si 
vezměte čisté, včetně bot. Staré oblečení, 
pokud nemžete vyprat, raději vyhoďte. 
Pokud nemůžete něco vyprat, například 
boty, dejte do igelitky a nechte v něm ne-
prodyšně uzavřené sedm dní. Totéž plyšáci, 
hračky, knihy a vše, co se nemůže prát 
na vysokou teplotu. Pereme minimálně na 
šedesát stupňů, usušíme v sušičce nebo 
v zimě venku na mrazu. Přežehlíme. 

Věci můžete také vložit do mra-
záku, máte-li možnost, stačí tři 
dny. Výborné hlavně pro boty. 

Důležité!!! Dezinfikovat vše, včetně bot, 
i když jste měli infekci třeba jen na zádech. 
Za pá dní byste svědění řešili znovu.

Šamponovou kůru zopakuj-
te za dva dny, pokud je svědění 
úporné, můžete již druhý den.

Šampón ze zverimexu mají někdy i v lé-
kárně, stojí okolo sto korun, účinkuje i na 
blechy a vši – v lékárně je dražší, za dvě 
stě až tři sta korun. Pokud je pro Vás pro-
blém sehnat i sto korun, je ještě možnost 
přírodní. Nasbírejte si VRATIČ obecný a pe-
lyněk černobýl. Uvařte silný odvar ve dvou 
litrech vody, tím potřete celé tělo, nechte 
působit. Na odvar budete potřebovat asi 
1 kilo rostlin. NEPIJTE, působí komplikace. 
Rostlinu můžete užít i vnitřně. Uvařte si čaj, 
ale pozor, rostliny jsou mírně jedovaté, to 
znamená malé množství, asi hrst na šálek 
vody, vypít ráno a sledovat příznaky. Po-
kud je vše v pořádku, znovu ráno vypít.

Neužívejte v těhotenství a nedávej-
te jej dětem! Zevně děti omýt můžete, 
ale sledujte případnou alergickou reakci. 
Vratič a pelyněk se odedávna užívaly 
na vyhnání parazitů z těla a je možné je 
sbírat celoročně na lukách, v lesích a po-
dobně. V zimě jsou v uschlé podobě.

Edita

RADY Z BABIČČINY ZAHRÁDKY
FAZOL OBECNÝ
Při vnitřním použití zvyšuje imunitu. Jeho výluh naopak snižuje hladinu cholesterolu v krvi; má močopudné účinky, pomáhá při dně, ledvinových kamenech, zánětu 
močového měchýře a má příznivé účinky na ledviny, slinivku a krevní oběh. 
Odvar z fazolového lusku se používá při otocích ledvinového původu.
Fazol obecný se používá i vnějšně při revmatickém onemocnění. Na spáleniny se pokládají obklady z vařených rozmačkaných fazolových zrn.

FENYKL OBECNÝ
Při vnitřním použití usnadňuje odkašlávání a pomáhá při žaludečních křečích a kolitidě (zánět střevní sliznice, který způsobuje průjem a objevuje se většinou s příměsí 
krve a hlenu, doprovázená bolestmi břicha a teplotami).
Fenykl je užitečný při dyspepsii (příznaky - pálení žáhy, bolesti břicha, nadměrné nadýmání).

JABLKO
Působí na nervovou soustavu, díky minerálům, které obsahuje, posiluje organismus a zbavuje jej škodlivých látek. Jablka mají protizánětlivé, mikrobiální a krvetvorné 
účinky. Zelené jablka léčí i zastaralé katary žaludku, nastrouhaná jsou dobrá proti průjmu.
Syrová, pečená, ale i vařená dokáží přispět k léčbě poruch trávení, skleróze, vodnatosti, dně, revmatismu, chudokrevnosti, bolesti hlavy, závratí či hypertonii (jedná se 
o zvýšenou ztuhlost svalů, k níž může vést buď poškozením nervů zásobujících příslušnou oblast, nebo buněčné změny uvnitř svalu samotného.

PŘÍRODNÍ LÉČINA NA UKLIDNĚNÍ, NESPAVOST A POSÍLENÍ NERVŮ
KAVA – KAVA
Extrakt z oddenku pepřovníku opojného obsahuje takzvané kavapyrony, které zklidňují a navozují spánek, působí protikřečově na uvolnění svalstva a proti strachu.

 

ANTARES
Tabletka obsahující extrakt z oddenku kavakava.

KOZLÍK LÉKAŘSKÝ
Má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, dalo by se říci, že je terapeutický. Pomáhá při psychomotorickém nepokoji, nervovém podráždění, nespavosti, 
nervovém vyčerpání a duševní přepracovanosti.

LICHOŘEŘIŠNICE VĚTŠÍ
Používá se při zánětech dýchacích cest horních a chronických zánětech plic.

ŘEPÍK
Využívá se při problémech s játry, prospívá při léčbě trávicích poruch a průjmů.

ŘEBŘÍČEK
Prospívá ženskému tělu při gynekologických obtížích, tlumí všechno krvácení.

ŘEDKVIČKA
Pomáhá při onemocnění jater, ledvin, zvýšené kvašení stravy ve střevech, uvolňuje hlen a usnadňuje vykašlávání při onemocnění průdušků.

BRAMBORY
Čerstvá šťáva z brambor napomáhá při překyselení žaludku, během pálení žáhy či jaterních onemocnění. 

Cílem života je konání dobra…

Jak vznikají bezdomovci
 Otec dvou dětí žil 9 roků se svojí 
družkou. Platil řádně byt, který byl napsaný 
na jeho družku. Zamilovala se do muže, 
který byl mladší o devět let. Muže vyhnala 
a vyměnila zámky. 
Stýskalo se mu po dětech a domáhal se 
návštěvy. Její amant společně se svými 
bratry ho napadl zmlátil tak, že měl otřes 
mozku, pohmožděniny, a dokonce polámané 
nohy tak, že do jedné mu museli dát šrouby.
Pomohli mu přátelé, spí ve sklepě, má 
bolesti hlavy a velké bolesti nohou. 
Je bezmocný a bez peněz.

Eva

Natašin příběh na pokračování

2. DÍL: NÁHODNÉ 
SETKÁNÍ

Příběh je pravdivé vyprávění o živo-
tě jedné spolupracovnice Jako doma 
Nataši. Popisuje události, které se 
staly její rodině v průběhu 20. století. 

Moje mamka, ještě nezletilá, utekla od 
svojí mámy (mojí baby), nechtěla být s ní. 
Moje baba byla šílená do práce, sama dře-
la a nutila pracovat i své děti. Moji mamku 
baba zaměstnávala od 6 let. Mamka říkala, 
že se jí ráno nechtělo vstávat, chtěla spát, 
ale moje baba jí vyhnala z postele, proto 
se moje mamka rozhodla od ní utéct.

Vystoupila z vlaku, který ji i s celou ro-
dinou deportoval z Ukrajiny do Ruska, na 
zastávce někde ve středním Rusku. Bylo 
tam plno lidí, kteří byli násilně vyhoštěni ze 
svých rodišť na území Sovětského svazu 
a čekali společně na vlak na Sever Ruska. 

Na zastávce ji odchytila jedna rodina, 
která hledala pomocnici do domácnosti. Tak 
se mamka dostala do ruské rodiny. V rodině 
měla svoje místo u jednoho stolu s celou 
rodinou, nebyla ponižovaná, cítila se jako 
její členkou. Tam zůstala až do plnoletosti, 
ale pak už chtěla být samostatná. Vracet se 
na Ukrajinu nechtěla, tak se rozhodla, že 
bude pokračovat na Sever Ruska. Strojve-
doucí vlaků byli zvyklý na utečence a brali 
je pravidelně do vlaků, tak se moje mamka 
dostala do vlaku mířící na Sever. Na jedné 
zastávce vystoupila a pokračovala pěšky 
přes les. Někým byla upozorněná, že po 
stezkách jezdí hlídky na koních a utečence 
chytají, tak se má prý schovávat za stro-
my, kdyby náhodou slyšela dusot koní.

Cesta lesem byla dlouhá. Konečně 
vyšla na břeh řeky Vagy, řeka byla široká. 
Na protějším břehu viděla dívenku máchat 
prádlo. Mamka na ni zavolala a popro-
sila ji, aby pro ni někdo dojel. Dívenka 
zařídila loďku, ve které přijel nějaký kluk 
a převezl mou matku na druhý břeh. 

Ta dívenka, která máchala prád-
lo, byla její mladší sestra Claudie! 

Tak se moje mamka dostala do své 
rodiny, do které vlastně ani nechtěla. Když 
ji uviděla moje baba, strašně jí vynadala 
a pro mou mamku tím začalo peklo. Baba 
ji honila pracovat, někdy i zbytečně, a tak 
se moje mamka rozhodla zase utéct.

Šla do přístavu, nastoupila na parník 
a jela s ním až na konečnou zastávku, 
tam, kde se řeka Vaga vlévá do řeky Se-
verní Dviny. Je dlouhá kolem 800 kilome-
trů a na konci se vlévá do Bílého moře.

Na břehu (v přístavu Bereznik) bylo plno 
lidí, kteří čekali na svůj parník. Mamka, 
která se za tu dobu už naučila dobře rusky, 
se ptala po práci všude možně. Nakonec jí 
poradili, že za chvíli přijede parník z Kotla-
su směrem na Archangelsk, ať nastoupí 
a jede jednom jednu zastávku k ústí řeky 
Vajeňgy, která končí v Severní Dvině. Tak 
poslechla rady a udělala to. Jela jenom 
jednu zastávku, tam vystoupila a zůstala 
tam do konce svého života. To byl její do-
mov, o ničem jiném nechtěla ani slyšet.

To je kousek příběhu mé mamky

Nataša

OBRÁZEK OD JINKY
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Aranka připravuje výstavu!
Jednou jsem přemýšlela nad minulostí mého pejska 

Bondyho, kterého jsem si nechala přivézt z Bosny nebo 
Chorvatska. Postupem času, během přemýšlení, mě 
napadla výstava. V Jako doma máme spoustu pejsků, 
a kočiček, který žijí mezi námi i ty, co odešli do psí-
ho a kočičího světa. Každý pejsek a kočička má svůj 
vlastní příběh, stejně jako my lidi, tak mě napadlo se 
ojejich příběhy podělit. Výstavu plánuji koncem května, 
nebude to jen výstava, ale i povídání o lidech bez do-
mova a o jejich psích kamarádech. Povídat bude Zuzka 
a Helča, myslím a pevně doufám, že to bude úspěch.

 
Aranka

KOMUNITNÍ CENTRUM JAKO DOMA
Komunitní centrum pro ženy, které je ve správě neziskové 
organizace Jako doma se nachází v ulici Pobřežní 8 na 
Florenci, je otevřené přes celý týden kromě víkendů:
 Pondělí až čtvrtek od 10 do 18 hodin

Pátek od 10 do 15 hodin 
Centrum je určené pro ženy a transgender ženy. Slouží jako 
bezpečné místo pro ženy a místo společného setkávání. Je zde 
možnost se umýt, vyprat si, složit hlavu, odpočinout či vzít si 
oblečení z freeshopu. Dále je možnost docházet zadarmo na 
jógu či pedikúru, a to každý pátek od 10 hodin (objednat se 
můžete na telefonním čísle 773 539 872, stačí poslat SMS, 
Edita Vám odpoví zpět) a mnohé další. 

Těšíme se na Vás!

GULÁŠOVKA NA HLAVÁKU<<
Každých čtrnáct dní v neděli od 16:00 do 18:00 
přináší Pirátská strana lidem bez přístřeší gulášovou polévku na 
Hlavním nádraží. Pořadatelem akce je její člen Ondřej Profant. 
Akce se koná za účasti předsedy strany Ivana Bartoše.
Když jsem na akci byla naposledy, zúčastnilo se přes 100 lidí 
bez domova. 

Martina

>>Jak probíhá redakční rada?
Jdu pozdě, už zase, zvládám to tak v celou a dvě minuty. Huf. 
Všichni už jsou na místě. 

Rezervovaly jsme si zadní, větší místnost. Když dorazím z rádia 
zrovna hraje reggae, nic jinýho než Boba Marleyho neznám, tak 
budeme věřit, že je to on. Sešlo se nás zrovna docela málo, ale 
něco jsme vyřešily. Druhou půlku redakční rady řešíme, jak se 
máme a jedna spolupracovnice vypráví, co se jí stalo, že musí 
bydlet ve skladu, kde si uložila věci, když hrozilo, že skončí úpl-
ně na ulici. 

Přidej se k nám, napiš svůj příběh nebo cokoliv jiného, co tě pálí! 

Těším se na Tebe, schůzky probíhají v Pobřežní 8 na Florenci!

Lída za Jako doma

Evropská unie


