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Nechceme vase drobné, 
chceme práci !
Sice byl můj život „bez domova“, ale 
já jsem to brala tak, že domov mám 
a je to hotel s milionem hvězd. Nebo 
jsem říkala, že se věnuji městskému 
outdooru. Kdo mě znáte, víte, že jsem 
městské bydlení vyměnila za lesní, 
bydlím teď totiž v chatce bez elektřiny, 
pro vodu si chodím ke studánce, ale 
užívám si to a moderní vymoženosti 
nepostrádám..

Nepotřebuji, aby mě kdokoliv litoval za 
to, kde bydlím nebo že snad nebydlím, 
potřebuji především práci, abych měla na 
živobytí.

Prací jsem vystřídala až moc. Ne, že bych 
měla tak ráda změny, ale okolnosti většinou 
rozhodly za mě. Někdy se podmínky změ-
nily ze dne na den, někdy zas se pomalu, 
ale jistě zhoršovaly a v určitou chvíli se pro 
mě daná práce stala neúnosnou. Nebudu 
konkrétní ohledně jednotlivých míst, ale jed-
nalo se o agentury, „fabriky“, supermarkety 
různých značek. 

Napadlo vás někdy se zabývat tím, v jakých 
podmínkách pracují zaměstnanci v ob-
chodech, které navštěvujete? Nebo třeba 
jen jezdíte kolem. Kdybyste zjistili, že jsou 
špatné, přestali byste tam nakupovat?

Já to už udělala. Raději teď nakupuji v míst-
ním vesnickém krámku, kde se během dne 
střídají členové jedné rodiny a za pokladnou 
mají útulný obýváček, kde si můžou pose-
dět, když zrovna žádný zákazník v obchodě 
není. Vlastně pracují doma, kde se mohou 
najíst teplého domácího jídla a neztrácejí 
drahocenný čas dojížděním.

Za mého působení ve „fabrice“ to bylo asi 
takhle. Cesta tam zabrala asi 2 hodiny, 
10 hodin práce, 1 půlhodinová přestávka, 
ze které na zhltnutí jídla zbylo 10 minut, 
protože do jídelny bylo daleko. Během pau-
zy se musela obstarat i toaleta. Mnohým 
starším ženám to pochopitelně nestačilo, 
hlavně v létě, kdy v hale bylo velké teplo 
a muselo se více pít. Některé nosily raději 
pleny, protože u WC stála „team leaderka“, 
která vracela ženy zpátky na pracoviště se 
slovy, že na toaletu mají přestávku. Já jsem 
i přes to na WC šla. Šéfová na mě posla-
la sekuriťáka s tím, že jsem tam už moc 
dlouho. 

Dobrovolně povinné přesčasy byly napros-
to běžné, protože lidi za těchto podmínek 
brzy odcházejí pryč. Za noční směnu jsem 
nachodila po skladu něco kolem 25 kilome-
trů, až jsem měla nohy samý puchýře, jak 
mi otékaly. Z nemožnosti chodit na toaletu 
dle potřeby jsem dostala zánět močového 
měchýře. 

Na jiném oddělení při práci za pásem 
museli zaměstnanci dělat stále ten samý 
pohyb. Kdo onemocněl, toho vyhodili nebo 
mu dali podepsat dohodu. Spát jsme stíhali 
asi jen šest hodin denně díky tomu, že 
autobusy nejezdily hned po směně. Na 
směnu jely včas, ale zpátky už ne. Však 
to znáte ze Saturnina: „Při cestě tam hrozí 
prodlení z práce, zpátky už ne“, to jen una-
vený zaměstnanec se potřebuje vyspat, ale 
nestihne to.

Po roce práce v této firmě jsem měla dovo-
lenou, jen jsem spala a jedla nebo koukala 
do zdi, psychicky mě to úplně vysálo, neby-
la jsem schopná dělat vůbec nic, i číst knihy 
jsem zapomněla.

Nezapomněla jsem číst, jen jsem se na to 
nemohla vůbec soustředit, udržet pozornost 
jen na jednu stránku.

Hrozně ráda pletu, ale v tu dobu, když jsem 
upletla jednu ponožku, nebyla jsem schop-
ná dokončit i druhou. Po ukončení práce ve 
fabrice mi trvalo půl roku dát se do původ-
ního stavu. A co když tam někdo pracuje 
třeba pět let? Jeho schopnosti se monotón-
ní prací a špatnými pracovními podmínkami 
úplně ztratí a už nikdy neobnoví, bude to 
nemoc z povolání?

Přemýšlejte nad tím, až si budete objedná-
vat zboží ze skladu nějakého e-shopu. Za 
sebe vám radím, vybírejte raději z nějakého 
menšího až úplně malého obchodu. Třeba 
ho má majitel někde poblíž domova a stíhá 
se proto starat o děti. Můžete tak podpořit 
a dát vydělat konkrétnímu člověku a ne 
nadnárodní firmě, která lidi vymačkává jako 
citrony.

Takže na konci se vrátím k nadpisu Chce-
me práci, ale za důstojných podmínek, kte-
ré neškodí našemu zdraví. Není to tak, že 
nechceme pracovat, jen je potřeba odmít-
nout otrockou práci. Kdyby to totiž udělali 
úplně všichni, zaměstnavatelé by museli 
s tímto přístupem přestat, protože v jejich 
firmách by už nikdo nechtěl pracovat. 
Kdyby se všichni zamysleli nad tím, co vše 
kupují, zda to opravdu potřebují a zda to 
třeba nemohou opatřit od někoho, koho 
třeba znají, kdo má svoji dílnu, zahradu, 
ať už se jedná o oblečení, kosmetiku nebo 
zeleninu.

Edita

Rozhovor s Lydií z Pirátů 

Nevím jak začít. Původně jsem chtěla 
rozhovor. 

Vybrala jsem si pro něj Pí Lydii, ženu 
a matku a v neposlední řadě členku 
Pirátské strany se zájmem o sociální 
politiku a participativní metody 
fungování. 

Sešly jsme se ve Čt předminulý 
týden u nás v KC na Florenci. Jenže 
místo rozhovoru, jsme si jen povídaly 
a filozofovaly. 

O čem? 

Tak trochu o všem… 

O Pirátské straně, 
O ženách a matkách, 
O bydlení, 
O lidské komunitě, 
O chudobě…. 

Lydie je mladá, aktivní žena, která má raději 
přímý kontakt s lidmi než dopisování na 
internetu. Vystudovala střední pedagogic-
kou školu se zaměřením na humanitární 
práci. Následně prošla spousty různými 
zaměstnáními a v současné době studuje 
knihovnictví a informační vědu. Škola jí moc 
baví, pač se zajímá o fungování společnosti 
v dnešní době a o co můžeme ve společ-
nosti usilovat. 

Hodně jí zajímají způsoby, jakými je možné 
vytvářet otevřenou společnost nebo instituci 
tak, aby v ní všichni, kteří do ní patří, měli 
svůj hlas a prostor. 
Také je aktivní členkou Pirátské strany, kte-
rá se například velmi důrazně zasazuje za 
dostupné bydlení a která, kromě odborníků, 
také otevřené komunikuje s lidmi, kterých 
se to osobně týká. 

A v neposlední řadě je to žena a přede-
vším matka, což už samo o sobě není vždy 
lehké. 

Jak vnímáš dnešní lidskou komunitu? 

Dříve lidé žili v menších semknutých 
společenstvích. V dnešní době lidé žijí 
hodně uzavřeně, v takových mini rodinkách, 
v izolaci.
Ztratili jsme vztah k místu, kde žijeme, 
nevytváříme fungující komunity, které by 
mohly být svépomocné. 
Kdy se lidé lépe znají, umějí si i lépe pomo-
ci navzájem. 

Jak vnímáš bydlení, sociální bydlení….? 

Bydlení by neměla být zásluhová věc. By-
dlení, potrava, ošacení patří mezi základní 
lidské potřeby a jsou předpokladem důstoj-
ného života. 
Když tyhle statky zařadíme mezi komodity, 
se kterými je možno svévolně obchodovat 
a činit je nedostupné, uděláme z nich před-
mět soutěže. 
Kdo uspěje v soutěži, ať jí a bydlí 
DÉLÁŠ TAK SVOBODU ZÁSLUHOU!!! 
A v podstatě tak vytváříš podmínky pro 
vznik chudoby. 

Jak jsi se dostala vlastně k Pirátské straně 
a co tě na ní zaujalo? 

Když jsem si uvědomila důležitost infor-
mací, že je to zlato současnosti a že díky 
internetu z nich může mít užitek mnoho lidí.  
A že já jsem veřejnost. A jak je těžký sehnat 
práci. A, že to není jen a vždy o osobním 
selhání, ale o společenským a systémovým 
selhání… 
Tak jsem se začala osobně aktivizovat 
a Piráti mně byly nejbližší. 

Pirátské motto tedy zní? 

Svobodu lidem a kontrolu politikům, kteří je 
zastupují. Věříme, že informovaní, vzdělaní 
lidé dělají lepší rozhodnutí, než když za ně 
rozhoduje někdo jiný. Takže zároveň chce-
me umožnit veřejnosti, aby se do politiky 
mohla více zapojit.
Piráti jsou za dostupné bydlení. Když mám 
bydlení, jsem v bezpečí, mám kus materiál-
ní svobody a šanci na důstojný život. 
Není nutné udržovat hierarchii, kde aby 
jeden měl, a druhý musí nemít. 

Co chudoba a dnešní doba? 

Na otázku odpovím otázkou: 
Jak je jednoduché v dnešní době přijít 
o bydlení? 
Kdo reálně má na tři nájmy? 
Kdo má na to platit speciální zdravotní 
výlohy? 
Kdo dokáže dlouhodobě platit kombo po-
platků, splátek…… 
…..a co když se něco stane a nemám 
dostatek sociálních vazeb, rodinu a zůstanu 
bez příjmů? 

Zase se dostáváme k lidské komunitě, zdra-
vím sociálním vazbám… 

Ano, jsme tvorové od přírody společenští, 
zdravá vztahovost je přirozená a dobrá. 
Dám příklad: když mám nemocné dítě, kdo 
se o něj postará, když budu v práci? 
Když mám bydlení, zdravé soc. vazby, 
dostatek sociální podpory, nějak se to 
finančně zaslepí. Někdo se o dítě postará. 
Najdu si jinou práci…apod. 
A když ne???? 

Jak je těžké sehnat práci? 

Práce je plno. Ale…..jaké práce. Člověk 
vydrží spoustu nelidských podmínek, když 
nemá možnost a jinak ohrozí svoji existen-
ci. Dobře je to vidět na dokumentu Apoleny 
Rychlíkové. 
Sama jsem jeden čas hledala 5 měsíců 
práci, tak aby to nebyla práce na přežívání, 
ale abych se cítila společensky potřebná. 
Nebylo to vůbec jednoduché a ke konci 
jsem byla velmi vyčerpaná, docházela ener-
gie, docházely peníze….a do toho jsem se 
cítila společensky zbytečná… 

A takhle jsme si povídaly a filosofovali ještě 
dlouho….. 

…..spousta žen v takové situaci a v tako-
vém období se snaží nějak situaci překle-
nout, třeba tak, že se opakovaně vrhá do 
nezdravých vztahů, stává se na partnerovi 
ekonomicky závislá. Často se tam přidává 
násilí…. klokánek a děti….a na ulici je to 
pak už jen krůček. 

Děkuji Lydii za rozhovor 

PS: Kdo chce Piráty potkat a trochu se 
seznámit s jejich politikou dorazte v neděli 
18.2.2018 na Hlavní nádraží, kde pravidel-
ně, každou druhou neděli dávají Piráti 
od 16.00 do 18.00 hodin. Guláš. 
   
   Zuzka 

Milí čtenáři, milé čtenářky, jsem tu zpět po 
několika měsících odmlky. Opět přináším 
obyčejný příběh ze života ulice, příběh 
muže, který měl při vší smůle také velké 
štěstí, protože narazil na ochotné lidi 
a chuť pomoc bližnímu svému. 

Tímto článkem bych chtěla také veřejně 
poděkovat dvěma ochotným mladým 
strážníkům od městské policie. Jejich jmé-
na sice neznám, nechtěli nebo nesměli je 
možná říct, sdělili mi jen svoje služební 
čísla. 

Tak tedy, strážníci číslo 3120 a 2392 
děkuji za rychlou a pohotovou pomoc 
při své práci člověku, který to v danou 
chvíli opravdu potřeboval. Snad mu vaše 
pomoc v těch mrazivých dnech zachránila 
život. Jste dobrým příkladem pro ostatním 
strážníky!!

Živel Eva

Pochvala za ochotu
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Vánocní dárek trochu 
jinak
Můj dnešní příběh je o dědovi Felixovi.
Je to starý a nemocný muž, který bydlel ve 
svém bytě jako každý druhý. Jednoho dne 
ale vyhořel a to byl začátek jeho života na 
ulici. Z ní se mu ale povedlo dostat a střída-
vě bydlel v azylových domech a na ubytov-
nách. Pak ale onemocněl a musel být hospi-
talizován na lůžkové oddělení v nemocnici. 

V nemocnici ho přijali i přes to, že neměl 
doklady. Ty mu někdo nedávno ukradl a on si 
ještě nestihl vyřídit doklady nové. Po nějaké 
době Felixe z nemocnice propustili do domá-
cí péče a zde již začíná jít do tuhého.

Ono se řekne do domácí péče, ale ono 
nebylo kam. V nemocnici se nikdo nezajímal, 
jak jejich pacient bude „doma“ zvládat běžné 
domácí práce, nákup, hygienu. Felix při 
chůzi používal francouzskou hůl, ale nedalo 
se říci chůze, byl to spíše jen krok sum 
krok. Celý se chvěl a klepal, zadýchával se. 
V nemocnici jsou pro tyto případy sociální 
sestřičky, které tot s pacienty řeší. Zde se 
neřešilo vůbec nic!

A tak se náš Felix dostal zase na ubytovnu. 
Bez dokladů, bez pečovatele. Byl sám se 
svojí samotou a nemocí

Bez dokladů vás neubytuji, slyšel Felix. 
Musíte si dojít na úřad pro doklad o ztrátě 
občanského průkazu. Ale jak? Felixovi vy-
hrkli slzy do očí. Pustili ho v pátek odpoledne 
před Vánoci. Než by se někam došoural, tak 
mu dvakrát zavřou. A potom, v pátek není 
nikde přední den. Byl tedy odsouzen ke třem 
dnům na ulici, aby si mohl potřebné papíry 
vyřídit. 

U dveří stál shrbený stařec, opřený o hůl, 
v hlavě asi tisíc myšlenek, co bude dál! Co 
bude dělat? Kde bude spát? Nezmrzne? 
Pomůže mu ještě někdo?

Napadlo nás zavolat na policii, jestli by 

Felixovi nemohli vystavit potvrzení o ztrátě. 
Chvíle vybavování po telefonu. Nakonec pří-
slušník policie na druhém konci řekl, že po-
šle hlídku na místo a pokusí se věc vyřešit.
Po chvíli čekání přijeli dva mladí strážníci, 
vyslechli Felixe. První odpověď byla, že 
potvrzení nevydají, že musí přeci jen Felix 
osobně na úřad. Vmísila jsem se do jejich 
rozhovoru: „A jak si tam dojede? Vždyť sotva 
chodí..“

Strážníci byli ochotni Felixe prolustrovat Fe-
lixe přes počítač, zda není hledaný a zkon-
trolovat si, že Felix je opravdu Felix. Byl 
v pořádku, ale to na situaci nic nezměnilo. 
„Tím jste nám pánové ale nepomohli“, řekla 
jsem, „vy nevystavíte potvrzení, my neuby-
tujeme a za dvě až tři hodiny vám budeme 
volat znovu, že vám tu Felix leží na ulici pod-
chlazený nebo zmrzlý. Takže žádná pomoc.“
Když píšu, že strážníci byli ochotní, tak 
opravdu. Zavolali na služebnu, aby se po-
radili se starším a zkušenějším. Nakonec si 
pro Felixe přijeli sociální pracovníci z Charity. 
Strážníci ještě celou dobu čekali na jejich 
příjezd a naložení pacienta do auta. Snad 
bude Feli na tyhle Vánoce vzpomínat v dob-
rém. Začali špatně, ale dopadlo to dobře 
díky obětavosti lidí, kterým nebyl lhostejný 
osud pana Felixe. 

Tak tedy ještě jednou pánové číslo 3120 
a 2390 díky za vaši pomoc.

Živel Eva

A ještě pár slov na konec. 

Lidi, zastavte se na chviličku v tom neu-
stálém spěchu za mocí a za penězi. Roz-
hlédněte se kolem sebe. Kolem vás jsou 
lidé! Jednou taky budete staří a nemocní, 
nemohoucí. I vy jednou budete potřebovat 
nějakou pomoc, jakou v tomto případě potře-
boval pan Felix. Stačí jen podat ruku, mile se 
usmát nebo pohladit.

Přeji Vám všem šťastný rok 2018!

Stalo se.....
Stalo se. Stalo se to, co se dle mých celoži-
votních úvah a představ nemohlo a nemělo 
nikdy stát.

Ocitla jsem se náhle bez bydlení. Odehrálo 
se to rychle a jednoduše. Jednoduché jak 
facka, jak se to říká. Dostala jsem výpověď 
z nájmu a do daného termínu se mi nepoda-
řilo sehnat podnájem nový. Ačkoli vrcholilo 
léto, život na ulici se mi okusit nechtělo. Ani 
trochu.
Navíc jsem dáma s ne úplně dobrým zdra-
vím a věkově, no, dejme tomu na začátku 
věku seniorského. Co dělat? Kde najít 
pomoc?
Oběhala jsem různé sociální organizace až 
nakonec pan Bc. Petr Krása z Fokusu mi 
telefonicky zařídil pobyt v azylovém domě 
Naděje ve Vršovicích. Tisíceré díky!
Přibližně na rok své existence jsem byla 
zachráněna. Nebudu teď popisovat podmín-
ky a způsob života v takzvaném „azyláku“, 
protože cíl mého článku míří jinam.
Rozhodně ale velký zisk mého pobytu v 
tomto užitečném zařízení tkví v tom, že jsem 
zde poznala různé typy žen, mnohé i s kratší 
či delší zkušeností života bez domova. I když 
jsou to příběhy více či mého neradostné až 
smutné, nesmírně mě začaly zajímat.
Později jsem zjistila, že se dokonce tisknou 

noviny s názvem „Bezdomoviny“, které vydá-
vá společnost Jako doma – Homelike o.p.s.
Toto občasné periodikum mě zaujalo a pár-
krát jsem se vypravila do společnosti Jako 
doma na Flóru. Za nedlouho tam vysel pla-
kát, který oznamoval začátek konání kurzu 
Škola ulice. Jeho obsah měl být zaměřen na 
otázky a problémy žen na ulici, které jsou 
oproti mužům specifické a společností zatím 
bohužel opomíjené.
Po krátkém zvažování jsem se do kurzu při-
hlásila, protože jak jinde v tomto pojednání 
uvádím, otázky kolem tohoto tématu mě nad 
míru zajímají.
Kurz začal v říjnu loňského roku. A protože 
žiji sama a vítám každou možnost někam 
chodit mezi lidi a někam patřit, dodnes mezi 
ženy z Jako doma chodím ráda. 
I když nevím, jestli splním podmínky a dosta-
nu certifikát, taky neví, jestli vědomosti zde 
získané zúročím v práci pro zlepšení pozice 
a podmínek žen bez domova, rozhodně 
nelituji, nelituji ničeho, co rozšíří mé duševní 
obzory a obohatí mou mysl novým pozná-
ním.
Proto patří můj velký dík všem organizáto-
rům: Aničce, Zuzce, Lence a Ladě (ostatní 
nejmenované nevyjímaje) za nás za všech-
ny, které se necítíme doma ve svém provi-
zorním bydlení. 

Jsme doma v Jako doma!

Marta Abrahámová

Report z koncertu a křtu 
desky Superhrdinky: 
hudba pro ženy 
bez domova
O desce Superhrdinky: hudba pro ženy bez 
domova už se v Bezdomovinách psalo. Ješ-
tě jsme ale chtěli zavzpomínat na její křest! 

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 jsme se sešli ve 
Futuru a celá akce mohla začít. 

Nechyběly kuchařky bez domova s výbor-
nými mňamkami, takže jsme se ze začátku 
věnovali hlavně občestvování, až do doby, 
než nás do koncertního sálu přilákal nádher-
ný hlas Kataríny Málikové, která hrála první 
v pořadí. Člověk se mohl na chvíli zasnít. 

Casopis z parku
Travel digest, časopis pro ty, co rádi poznávají svět, ležel na nízké zídce v parku. Kolem té 
zídky jsem spěchala na tramvaj. Lesklá bílá titulní strana s vyobrazenými velbloudy díky světlu 
z lampy stojící opodál, byla dobře viditelná. Nerozmýšlela jsem se a časopis vzala s sebou. 
Zářijové číslo 2017. Nahlédla jsem do něj v tramvaji. 
Dostala jsem se k němu až o Vánocích a píšu o něm až teď, o měsíc později.
O Vánocích jsem v časopise několikrát listovala. Alespoň jsem se tak mohla trochu odpoutat 
od reality žité v azylu pro ženy.
Všechny ty obrázky jsou lákavé. Některé fotografie jsou z míst, která jsou povětšinou dobře 
známe. Jiné jsou z míst, která v budoucnu málokterá z nás pozná lépe. 
Z těch prvně zmiňovaných jsem položila obě ruce na dvojstranu obsahující článek o praž-
ském orloji. Napravo od shora dolů vyzařovala gotikou fotografie dvou apoštolů. Nesou silnou 
expresi. S ohledem na neměnnou vzdálenost věčného dialogu s příchozím, umělec - řezbář 
vdechnul oněm postavám skutečně maximálně sugestivní gesta…
Vedle fotografie – doplňující fakta. Tak, jak je uvádí jeho současný správce čili orlojník. Pro 
úplnost obrázek v rohu dole: Na jeho dlani majestátní řemeslně dokonalý klíč. Tu dokonalost 
snad překonat nelze. Jiný design…řeklo by se dnes. 
Ten cestovatelský časopis jsem nechala jednou večer ležet ve společné místnosti našeho 
azylu. Článek o pražském orloji někdo vytrhnul.
Tak jsem jej zas schovala do skříně.
…A teď listuji. Nový přímý let z Amsterodamu na ostrov Mauritius. Letadlo mířící vysoko 
vzhůru. Na čistou oblohu do bílých oblaků nad mořem. Pod tím sloupec základních informa-
cí včetně důležitých upozornění o tom, za jakých okolností a v kterou roční dobu může přijít 
hurikán či jiná katastrofa. 
…A dále zase o tom, co známe. O babím létě. A skutečně zvoucí obrázky. Mimo jiné o pa-
voučkovi, který tou dobou „poletuje“ vzduchem na svém pavoučím vláknu. Na své pavoučí 
přízi. Ty pavučinky dobře známe, uvíznou nám někdy ve vlasech. 
Píše se tu, že tou dobou si pavouček hledá nové místo k životu a nechává se unášet větrem 
kamkoliv. Dále krátké připomenutí toho, odkud na nás hledí slunce v průběhu roku. Je příjem-
né už jen o tom číst. Všechny výraznější změny v oteplování, ochlazování, změny v proudění 
vzduchu jsou tu uvedeny v přesném kalendářním sledu. 
Obracím na dvojstranu s názvem: Barevná střední Evropa.
Fotografická báseň, zobrazena je tu: Krajina u Kyjova
V přední linii pole zorané a obkroužené mělkou brázdou. Ke středu několik stromů stínících 
kapličku. Bílá kaplička má bleděmodrou barvu na dveřní oblé části. Stříška červenavá. Syté 
barvy země kolem. Za kapličkou ještě stojaté, dozrálé pole s táhlou remízou. Skrze mraky 
prosvítá slunce. Jen tu a tam.
Hladím tu dvojstranu. Pomyslně usedám. Ještě před první plán. A ještě před obraz. Před celou 
tu líbeznou krajinu…A představuji si k tomu podvečerní ptačí chór. Vévodit mu budou dvě 
káně – možná tři nad lesem.
A dále a dále. Další místa v Evropě a mimo ni. A dvojstrana s divokými koňmi. Tak takhle běží 
divocí koně pod Kavkazem…Tak, jak se jim zachce, jinak ne…Nepatří nikomu. Tak se o nich 
píše, že běží za větrem a vítr zas běží po horách…
Pokračuje sled informací. Čeho se vyvarovat, kdy nezvyšovat hlas, s čím je nutno počítat 
a také, s čím jistojistě počítat nelze. 
Další fotografická dvojstrana zcela skvostná. Český fotograf Vladimír Čech mladší zde popisu-
je historii toho, jak se dobral několikaletým úsilím z původně průměrného nočního záběru foto-
pasti do jiné dimenze. Až k dokonalé originalitě, kdy používá hodně kvalitní techniku a přidává 
ještě nezbytné pohybové senzory a externí světlo. Jeho fotografické studio uprostřed lesa 
přináší skvosty. Jsou tu obrázky: mladý rys v novém sněhu, kuna lesní, záběr bachny obezřet-
ně se rozhlížející, před ní je detailní zátiší se spadanými šiškami a kolem černý les.
Ten záběr na vyhublou bachnu v černém lese mě odvedl úplně jinam.
Vzpomínám na jeden lednový den. Bylo to na Hané. Na zvláštním místě nad vsí.
Na jednom paloučku poblíž mohutných buků se za poledne ve slunci zazelenala kraťoučká 
travička. Pod jedním bukem byly necky s vodou. Kolem posedávaly husy. Ta největší se po-
jednou rozeběhla, rozepjala křídla a skočila do necek. Travička se zatřpytila perličkami duhy. 
Husa volala po ostatních, postupně se v neckách vystřídaly všechny.
Ta chvíle měla atmosféru. Přišlo mi líto, že nemám čím fotit.
Abych se vrátila k tomu, o čem píšu. Určitě je k nezaplacení každá rada, která pomůže 
předejít nesnázím. A i když se někdy vracíme bez suvenýrů, nevadí, protože vždy s novým 
poznáním. I já náležím k občanům, kteří pravděpodobně nikdy nevyužijí informaci o tom, jak 
se správně pohybovat po poušti, tudíž ani nemohu potkat bludný kořen. Ale číst o tom, jak se 
dá cestovat například Ománem, je lákavé…
Cestování jako takové je jedna z dobrých variant, jak předejít například v TRAVEL DIGEST 
zmiňovanému: environmentálnímu žalu. Novému druhu moderního smutku…

 …A někdy třeba pomůže jen vzpomínka na krásnou chvíli.
  …Když vaše milovaná slepička 
  pro svých devět drobounkých kuřátek 
   sličně opěvuje 
    žlutou hruštičku
    právě spadlou.
       (v horních tónech A-dur)
           

          Violka

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

Liana a Mišpule
Moje maminka pracovala jako hlavní sestra. Přijali pacientku v rizikovém těhotenství, velice 
milou, která zázrakem porodila. Žena o své minulosti nikdy nemluvila, až z dokumentace se 
dověděli, že jako dvanáctiletá prošla peklem, koncentrákem. Během pooperačního léčení byl 
její synáček v dětském domově. Vše dopadlo dobře. Její přátelé s ní sdíleli radost.
Chodila k nám na návštěvu. Radovala se z každé maličkosti a synáček jí těšil každý den. Jed-
nou jí domů donesl kočičku hladovou a nemocnou. Pojmenovali ji Mišpule a odnesli ji
k veterináři. 

V průběhu času šel synáček do první třídy, ráda jsem ji navštěvovala, ale v roce 1968 přišel 
zlom. Podařilo se jí emigrovat do Švédska. Když jsem jí doprovázela na letiště, řekla: „ Nacis-
mus a komunismus je jedno a totéž.“

Pravidelně jsem dostávala zprávy ze Švédska. Ve Stockholmu se jí ujal nějaký pán, který byl v 
Buchenwaldu s jejím otcem a financoval jí i karanténu kočky Mišpuli. Chodila tam na návště-
vu každý den. Při jedné návštěvě potkala uplakanou paní, tak se jí ptala, proč je tak smutná, 
vysvětlila jí, že má v karanténě svého psa boxera a dluží asi týdenní poplatek za pobyt psa. 
Hrozili jí, že jestli nezaplatí, tak psa utratí. 

Naše přítelkyně Liana jí nabídla svoji pomoc, zjistila, kde je ochrana zvířat a dovedla tam 
zoufalou paní. Poprosila vedoucí ochrany zvířat o půjčení peněz na zaplacení dlužné částky. 
Druhý den ženy z ochrany zvířat napsaly do novin a porosily čtenáře o peněžní příspěvek na 
karanténu onoho pejska. Dohromady se vybralo v přepočtu šest set tisíc korun. Byl to krásný 
článek, stálo tam:

„Každý emigrant utíká, aby zachránil svůj život, ale i přes krajnost jejich situace, tato 
žena neopustila svého psa.“

Natašin příběh na pokračování

1. díl: Útěk z Ukrajiny
Příběh je pravdivé vyprávění o životě 
jedné spolupracovnice Jako doma Na-
taši. Popisuje události, které se stali její 
rodině v průběhu událostí 20. století. 

Vyštudovala jsem v Leningradu vysokou 
školu ekonomickou. Pak jsem se seznámila 
s Pražákem, manželem, který měl vystudo-
vané dvě fakulty Karlovy univerzity, tak jsem 
za ním přijela do Prahy. V Praze tedy bydlím 
již 52. rokem, přijela jsem v roce 66 v létě.  

Pocházím původem z Ukrajiny, z obou stran 
moje rodiče pocházeli z ukrajinských rodin 

a byli násilím vystěhovaní na sever Ruska. 
V době vystěhování bylo mojí matce 14 let. 
Ukrajinu jsem navštívila jedině v roce 90, kdy 
jsem tlumočila na metodologickém konziliu, 
který se zabýval hospodářskou pomocí. 
Jinak jsem ještě vystudovala několik jazyků, 
těsnopis a pracovala jsem jako ekonomka, 
ale i jako průvodkyně. 

Můj muž neměl rád Němce, protože bydlel 
blízko gymnázia Nad Kavalírkou, které za 
války sloužilo jako štáb německých oficí-
rů, takže denně chodili kolem domu mého 
manžela a taky Němci tenkrát dělali kontroly 
v bytech, v té době je začal nesnášet. Potom 
šel na Klasické gymnázium, které stojí proti 
kostelu Cyrila a Metoděje, kde se za války 
schovávali parašutisti. Všichni študáci přímo 
viděli lidi, kteří byli ukrytí v kostele, ale i to, 
jak je Němci odtamtud chtěli dostat. To byl 
zážitek, který se mému muži zafixoval a od 
té doby prostě Němce nesnášel. Když jsem 
přijela, tak mě zarazil nápis, který stál nad 
dveřmi: Němcům a psům vstup zakázán. 
Takhle to prostě bylo.

Matčina rodina žila na Ukrajině v relativně 
pěkném domě s hospodářstvím. V 30. le-
tech, poté co naší rodině sebrali zemědělství 
i přilehlé hospodářství, přišla domů kontrola. 
Můj děda schoval na příští rok zrna, aby měli 
co zasít, aby neměli příští rok hlad. Sebrali 
i to a pověsili na dům cedulku, kde stálo: 
Nepřítel národa a vodili ho po vesnici jako 
nepřítele národa. 

Potom je začali vyhánět z bytu a začali 
vynášet nábytek. Mamka se během vystěho-
vání nechtěla hnout z postele, tak jí vynesli 
i s ní. Několik rodin z vesnice bylo shromáž-
děných na nádraží. Potom přijel dobytkářský 
vlak, v lednu to probíhalo, a nacpali je do 
dřevěných vagónů, kde se netopilo. Lidi 
tam umírali včetně mého dědy a vezli je na 
Sever. Babi s dědou měli čtyři děti včetně mé 
matky, můj děda měl nejradši právě ji a babi 
měla ty tři ostatní. Když jeli na Sever Ruska, 
strojvedoucí už věděli, kde se nachází 
pohřebiště, tak tam čas od času zastavili 
a přeživší z vlaku odnášeli mrtvá těla na 
přilehlá místa podél kolejí a pohřbili je tam. 

Moje mamka mi několikrát vyprávěla, že by 
poznala to místo, kde je můj děda pochova-
ný, kde byl zasypaný. A jelo se dál, jakoby se 
nic nedělo.
 
Zůstala moje bába a čtyři děti. Toňa, jedna 
z dcer, najednou zmizela, utekla během ces-
ty. Bába začala řádit, ale nic s tím nenaděla-
la, moje mamka, když to viděla, že její sestra 
o tři roky starší utekla, tak na další zastávce 
sestru následovala. Zůstal nejstarší syn 
a nejmladší dcera Claudie se kterými bába 
přijela na místo, kam měli být všichni depor-
tovaní. Tam je v zimě vysypali, na Severu 
Ruska, kde neměli kde bydlet. Tak si společ-
nými silami postavili takzvané zempljanky, 
ve kterých se snažili přečkat zimu a v létě si 
postavili už permanentní obydlí.

Zábal na odvšivení
Šampóny proti vším, které jdou koupit v lékárně, jsou zbytečně drahé. 
Přinášíme nejlevnější a účinnou metodu, navíc ověřenou, jak se zba-
vit vší, když k nim člověk náhodou přijde, což se stává.

Když to jde, tak nejdříve vyčesat živé vši nad umyvadlem 
nebo vanou, aby šly vidět. Pokud tam nějaký budou, tak 
hned spláchnout.

Potom vzít nejlevnější olej (jeden až dva hrníčky podle 
délky a hustoty vlasů) a vetřít do vlasů od kořínků ke ko-
nečkům. Až budou vlasy celé pokryté olejem, zabalit je do 
igelitu (nebo dvou) a ručníku a nechat působit minimálně 
2 hodiny, ideální je přes celou noc. Vši se udusí.

Poté umýt šampónem a vyčesat mrtvé vši a pak také 
hnidy (hnidy mohou také umřít, ale nemusí, mají výdrž 
mršky!). A je hotovo…skoro!:)

Zábal ideálně ještě několikrát opakovat během následují-
cích dní.

Oblečení je dobré také vyprat, anebo pokud nemáme po 
ruce pračku, vzít si čisté oblečení a to špinavé vytřepat, 
dát do pytle a nechat tam 36 hodin. Vši déle nepřežijí.

     Držíme palce!:) 

L & A

Pokračovala Potmě, rapy a holky, tuhle kom-
binaci miluju! Na desce je její skvělej song 
s ještě skvělejším textem. 

V mezikoncertní pauze došlo taky na dražbu 
obrazu od Toybox, byla to celkem rychlá pře-
střelka a už se gratulovalo novému majiteli, 
měla jsem radost. Osobně mu pogratulovala 
i Hela, která byla pro obraz inspirací. 

Po dražbě se posluchači a posluchačky 
mohli zase ponořit do hudby Katarzie, pat-
ronky desky, a Stinky hrající na akordeon. Je 
tolik talentovaných hudebnic! 

Nesměla chybět ještě jedna podstatná věc, 
bez které by křest nebyl křtem, takže než 
koncert skončil a rozutekli jsme se, vylezli 
jsme společně na pódium, kde Helča a Ka-
tarzia slavnostně pokřtily desku a my u toho 
mávali rukama. 

Byla to sláva a doufám, že si v budoucnu 
zase nějaký koncert zopakujeme. 
Děkuju všem, kteří se na tom všem podíleli 
a podílejí <3

Milada MANDALu 
od Jinky

vybarvi si...

Katarzia

Potmě
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Superhrdinská moderátorská dvojka

Katarína Máliková

Křtíme tě desko, křtíme!

Na pódiu
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Evropská unie

ALBUM, AZBEST, BLESK, BŘÍZA, CEDULE, 
CENTRÁLA, CUKETA, CUKRÁRNA, ČÁSTICE, DIRI-
GENTKA, ESKORTA, FLITR, CHLAD, CHOBOTNICE 
INDIÁNKA, JATKY, KANÁL, KAPELA, KATASTR, 
KERAMIKA, KOMETA KONTROLA, KORÁB, KRAVIČKA, 
LARVA, LETENKA, MOMENT, NÁSTRAHA, NÁVŠTĚVA, 
OBEZITA, ODPOR, OPONA, POVLAK, REKLAMACE, 
ROZKVĚT, SÁLON, SMETANA, SOUDKYNĚ, ZÁHON, 
ZPĚVAČKA

Ani Právo, Respekt, Blesk, ani Hospodářské noviny ...(tajenka)

Osmisměrka Bezdomoviny

PEDIKÚRA
Nohy máme jenom jedny, musí nás nosit celý život. 
Někdy, když jsou namáhány celodenně, přímo prosí o péči.

Nabízím proto ojedinělou službu ženám, 
přijďte na pedikúru do komunitního centra pro ženy 
na adrese Pobřežní 8, Praha a to každý pátek od 10 hodin.
Objednat se můžete na telefonním čísle 773 539 872, stačí poslat SMS, 
odpovím Vám zpět. 

Každý pátek se mohu věnovat třem ženám. Můžete ale přijít i bez objednání, 
služba je zdarma. Pouze pro ženy či dívky!
Obsahem pedikúry není lakování nehtů, ale zevrubná péče o nohy a řešení 
zdravotních obtíží s nohami spojené jako například zarostlé nehty, kuří oka, 
rozpraskané paty a podobně!

Edita

>>>INZERCE<<<

REDAKČNÍ RADA BEZDOMOVIN
Jsi žena a chtěla bys něco sdělit světu? Hledáš prostor, kde 
sdílet své zážitky, zkušenosti? Máš v hlavě nebo v šuplíku roz-
pracované nápady na povídky, příběhy, komiksy, básně? Připoj 
se do naší redakce Bezdomovin. Noviny vydáváme jednou za 
dva měsíce. Příští redakční rada bude 26. února od17:00 v 
komunitním centru pro ženy na adrese Pobřežní 8.

AKČNÍ SKUPINA LIDÍ SE ZKUŠENOSTÍ S BEZDOMOVECTVÍM
26.2.2018v 18.00 hod na Pobřežní 8 

…v KC pro ženy bez domova bude další setkání participační pražské skupin-
ky Chceme bydlet! 
Přijďte mezi nás a podílejte se na řešení věcí, které se Vás týkají
těšíme se!!!


