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Den Romu
v komunitním centru
Jako doma

bych chtěla poděkovat Paní Denise,
Zuzce, Helence, Gábině, Helče, také
TLaděímto
a všem, co pomáhají. Chtěla jsem si

u Jako doma udělat kurz Terénní pracovnice (peer), ale bohužel jsem nezvládla
psychický tlak ze všech stran na moji osobu
a musela jsem odjet z Prahy a tím jsem ho
propásla.

I u nás v komunitním centru se na den
Romů nezapomnělo. Jeden z hlavních důvodů je, že romské ženy tvoří důležitou část
žen, které komunitní centrum spoluutváří,
druhým důvodem je fakt, že romská menšina je součástí české společnosti již nějaký
ten pátek, a i přes tento fakt je neustále
opomíjená. Proto jsou oslavy Dne Romů
zásadní a doufejme, že se přes oslavy
podařilo téma menšin dostat do veřejného
prostoru, alespoň nějak..

Když jsem se po nějaké době znovu objevila v Jako doma, tak jsem na tom nebyla nejlépe, ale přítomné dámy mi hodně pomohly,
vyslechly mě a snažily se mě přivést na jiné
myšlenky.
I když jsem zprvu potřebovala jen radu
ohledně bydlení, tak jsem přijala vše mi
nabízené od hygieny, po odpočinek či teplo.
Jsem za to velice vděčná.
Pro mě je priorita najít vyhovující bydlení,
abych mohla být opět se svými dcerami, pro
které dýchám, ale paní z OSPODU na Praze 7 je proti, místo toho, aby pomáhala, tak
spíše škodí, nepomáhají ani stížnosti. Mám
muže, který byl letos odsouzen na hodně
let. To mě položilo úplně. Ještě mu zbývá
223 měsíců, což je šílená doba, nepomohlo
ani podané odvolání. Ale hodně mi pomáhá, volá mi, když jsem přišla o dcery, tak
mi zachránil život. To byl ještě po operaci
žaludku.
Je mu bych chtěla také moc poděkovat za
jeho pomoc. Je pravda, že se chceme vzít
jen nám to neumožnili v zastoupení. Zkouším, kde a jak bychom se mohli vzít, jelikož
jsme spolu téměř sedm let a dcery ho mají
rady, nejmladší mu říká táto.
Chtěla bych za ním jet na návštěvu, ale
OSPOD Prahy 7 tomu brání. Je vše hodně
náročné, jak psychicky, tak finančně. Proto
bych chtěla upřímně poděkovat zaměstnancům Jako doma a mému snoubenci
bych chtěla říct, že ho strašně moc miluji
a NIKDO a NIC to NEZMĚNÍ. A že mu za
vše, jak mě uklidňuje a podporuje telefonicky, v dopise, ale i na návštěvě, děkuji!

Jak ale vypadaly oslavy u nás? Na štěstí
jsem potkala v ten den Ladu, která mě pozvala na odpolední dýchánek. Přišla jsem
akorát včas, abych stihla koncert jedné
ženy, která na kytaru vyhrávala zásadní
romské písně, samozřejmě se nezapomnělo ani na Věru Bílou, která nedávno opustila
pozemský svět a vypravila se na dlouhou
cestu za světlem. Hru na kytaru doprovázel
zvučný hlas Nikoly, Helenky a dalších žen,
které písně znaly slovo od slova. Nechyběl
ani tanec, který byl natolik bezstarostný až
jsem se musela smát.
A jídlo? Skvělé! (bohužel jídlo neumím moc
dobře hodnotit a komentovat, tak to nechám
takto stroze)
Lída
Na živý program u nás se můžete těšit i na
dále. Po Dni Romů následoval například
otevřený koncert pro veřejnost Severního
nástupiště...

R. K.

Rozhovor s Arankou o lásce a
jiných věcech

BYDLENÍ JE ZÁKLAD

Protože tenhle rozhovor vychází v červnových Bezdomovinách a jaro a léto je v nějaké mé trochu stereotypní představě spojený
s láskou, tak bych se zeptala na pár otázek,
které se toho týkají.

Šerik: Jsem na ulici už pětadvacet let a už
mě to fakt nebaví ta ulice

Ahoj Aranko, můžeš se nám jen v krátkosti
představit? Co tě baví, jak se máš?
Ahoj, jsem Aranka a pracuji v bistru jako
baristka či číšnice, teď se mám momentálně dobře. Baví mě divadlo a koukání na seroše, momentálně koukám na Hry o trůny,
jsem v 3 sérii.

Rozhovor se ženou bez domova Šerikem

Lada: To chápu.
Š.: Nebaví, už se mi fakt chce brečet, chce
se mi plakat, normálně a co kromě ulice
mám? Nic. Co z ní mám…. Akorát peníze,
to jo, ale jinak. Spaní, spím venku.
L.: Na ulici spíš pětadvacet let?
Š.: Jo, na ulici. Jsem na ulici od roku 1999,
teď je rok 2019.

Co pro tebe znamená láska?

L.: A jak ses dostala na ulici?

Láska… je to nejkrásnější a zároveň nejsmutnější cit, který podle mě každý člověk
dokáže cítit bez rozdílu na to jestli je žena,
muž, malý chlapec, malá dívka, starší babička, starší dědeček…
Lásku můžeme cítit jak ke svojí rodině nebo
přátelům, kteří nám hodně pomáhají a stojí
při nás nebo ke svým zvířecím mazlíčkům,
taky nás bolí, když nás jednoho dne opustí,
to je láska, když vám někdo chybí, nebo se
naopak na někoho hodně těšíte a nedokážete si vysvětlit proč...

Š.: Díky rodičům. My jsme se pohádali aprostě jsem bouchla dveřma a šla. Jsem
řekla: „Víte, co mi můžete a čau.“

Rozhovor si přetěte do konce na str. 2...

Lidé s námi budou zacházet tak, jak jim to
dovolíme. Mohou hranici stále posouvat,
dokud neřekneme dost. Na světě se určitě
najde člověk, se kterým si nebudeme připadat jako hadr na podlahu. Je jen na
nás, zda se rozhodneme a uděláme
ten krok do neznáma. Každý člověk
si zaslouží být součástí naplňujícího
vztahu a plnohodnotných přátelství..
A

r

a

n

k

a

L.: A kolik ti bylo?
Š.: Něco kolem třiceti, teď je mi 57. V červnu mi bude 58, jestli se teda toho roku vůbec dožiju. Liduško, já už fakt dál nemůžu.
Holky mi v komunitku daly boty, ty boty
nebyly prošitý.
Rozhovor si přetěte do konce na str. 2...

Severní nástupiste
Komunitní centrum v Pobřežní na Florenci
je pro ženy a trans osoby v sociální tísni,
ale snažíme se ho jednou za čas vždy
otevřít i pro veřejnost, aby se naši přátelé
i lidé, co nás neznají, mohli podívat, jak to
u nás chodí a vypadá.
Víme, že spousta žen, které k nám chodí,
musí být často na azylových domech nebo
noclehárnách ještě před osmou hodinou
večer, někdy i dříve, aby na ně zbylo místo.
Hodně kulturních akcí naopak zase začíná
až večer, tak jsou pro mnohé lidi nedostupné.
Rozhodly jsme se proto uspořádat koncert,
který by začínal dříve než po zapadnutí
slunce a na který by tak mohly i ženy od
nás z komunitního centra. Pozvaly jsme
naše kamarádky a kamarády se skupinou
Severní nástupiště, téměř desetičlennou
kapelu, která hraje a zpívá folkovou muziku.
Těšily jsme se, že bude hezky a koncert
bude moci být venku, ale nakonec nás
zradilo počasí a musely jsme ho přesunout
do vnitřních prostor. Vůbec to ale nevadilo –
koncert měl takovou semknutější, osobnější
atmosféru.
Když jsem se během koncertu rozhlížela
po všech, kdo jsme tam byli, dojímalo mě
to. Helča, která smaží palačinky, holky
z komunitního centra, rozesazené, postávající i pobíhající mezi kapelou a publikem,
psi, Roman, který chrastí do rytmu hudby
a vybírá dobrovolný příspěvek, Nikola
roznášející chlebíčky z kuchyně a prozpěvující “veganství, veganský”, staré známé
tváře a spousta nových, na některých bylo
znát dojetí, na některých únava, na jiných
radost, pobavení či klid.
Severní nástupiště u nás pro mě byl
v mnoha ohledech silnější zážitek než jiné
jejich koncerty. Nevím, jestli je to jen tím, že
jejich hudba má opravdu velkou sílu (a pro
mě pokaždé trochu jinou a překvapivou),
nebo i tím, že se hrálo v prostředí, které je
tak nabité upřímnými emocemi a intenzitou.
Věřím, že je to obojí. Víc takových koncertů,
víc takových zážitků!
Majda

vydává Jako doma - Homelike, o. p. s.

Jarmarské trhy očima
dalmatinka a cecana
Jak už víte, tak jarmarky jsou tradicí již od
pradávna. Během nich se prodávaly výrobky všeho druhu, každý přinesl výrobky,
které doma vyrobil či vypěstoval a z peněz,
co vydělal, pak živil rodinu, ze získaných
peněz celá rodina žila, jedla, a dokonce pila
dobrou vodu, víno anebo pivo.
Tuto tradici jsme zavedly i u nás v našem
komunitním centru Jako doma. Taky děláme farmářské trhy, dělaj je holky, které jsou
v těžké životní situaci, nemají, kde přespat
a jsou ve špatném psychickém rozpoložení.
Tak jim vzdáváme hold a úctu za to, že
vyrábějí s láskou, poctu za to, že vyrábějí
výrobky na jarmarky. I když jsou nevyspalé,
utahané životem, tak na přípravě Jarmarků
a všeho kolem se i přes těžkosti podílejí!
Děkuji Dalmatin od Cecana
Naše komunitní centrum, jak už psala moje
Helenka, již třikrát přilákalo nejen ženy
v sociálně těžké situaci, ale i veřejnost na
takzvané jarmarské trhy, jinak to můžeme
chápat jako takové Dny otevřených dveří.
Nejen, že si lidé mohou komunitní centrum
prohlédnout, popovídat si s námi, ale mohou si i koupit nějaký z našich výrobků.
Výrobky se většinou vyrábějí v čase společných tvořivých aktivit v úterý a ve čtvrtek,
nebo i v jiný čas a někdy i ve spolupráci
s Žitnou (komunitní centrum pro ženy).
Lidé mohou koupí výrobku podpořit chod
komunitního centra. Za peníze pak kupujeme například kávu, chleba či jiné nezbytné
věci pro chod komunitka. Také plánujeme
malé společné výlety.
A co vlastně vyrábíme? Kde bereme inspiraci?
Výrobky jsou většinou tematicky změřeny
na probíhající svátky, o Vánocích vyrábíme ozdoby a věnce, o Velikonocích různé
osázené květinové výzdoby a kraslice. Se
Žitnou jsme často dělaly přáníčka, pohlednice či náušnice či náramky z korálků. Inspirace přichází většinou od holek samotných
či z internetu.
Určitě dáme včas vědět o dalším našem
Jarmarku a budeme rádi, když dorazíte!!!
Zuzka

1

SRÁŽKA na kolena, sáhnutí na dno
Vše nastalo v srpnu 2017. Přišla jsem o to
nejcennější, co jsem kdy měla. Ale s pomocí
přítele se to zvládalo o trošku lépe. Na konci
listopadu se mi zhroutilo úplně vše, když přítele zavřeli. Jezdila jsem za ním, psala jsem
mu, pravidelně až do května 2018, když mi
nepřišla povolenka na návštěvu a pohádali jsme se. Nemluvil se mnou dlouhých
117 dní. Dostala jsem předvolání k soudu
jako svědek, byla jsem moc ráda, že ho zase
vidím, jestli mě ale on viděl rád, to nevím. Po
své výpovědi jsem zůstala u soudu a čekala.
Celé odpoledne jsem proseděla v soudní
síni a brečela, jelikož jsem cítila, že bez té
osůbky nemohu žít.
Strašně ho miluji a nechci ho ztratit.
Byla jsem ráda, že jsme to vše srovnali
a začali opět komunikovat. Chtěli jsme se
vidět, ale dělali nám problémy, nechtěli mě
a mé dcery napsat na kartu návštěv či jak
tomu říkají, ale poté, co jsem to začala řešit
přes ředitele a přes ministerstvo spravedlnosti zapsali nás do karty až někdy na konci
listopadu, ale ani v prosinci jsme návštěvu
nestihly. Až 5. 1. 2019 proběhla návštěva,
a to bylo krásné, ale moc krátké, tři hodiny
utekly jako voda.
Začala jsem vyběhávat to, co jsme oba chtěli, sňatek, ale bohužel ho nepovolili (sňatek
v zastoupení zmocněncem. Jediné, co se
nám povedlo, že přítel podepsal dobrovolně otcovství pro moje dcery. Konečně jsou
naše.
Píšeme si pravidelně a každý měsíc 1. sobotu v měsíci za miláčkem jezdím. Na třetí návštěvu měly jet i dcery, ale jedna ...z OSPODu to zamítla, ale podle zákona č. 89/2012
sb. Účinnost 28.2.2017 oddíl 5 §927 na to
nemají právo, když chtějí návštěvu obě strany. A to řešíme dodnes.

...dokončení rozhovoru s Arankou ze str. 1
..ale když toho člověka najednou uvidíte stát
před sebou, rozklepou se vám kolena, udělá
se vám takový ten divný pocit v žaludku,
kdy nevíte jestli máte strach z něčeho nebo
jste jen tak nervózní, ale přitom za to může
ta osoba, která stojí naproti vám. Ten pocit,
když se na vás usměje svým kouzelným
úsměvem a zářícíma očima a vy se nezmůžete ani na slovo:) a přitom je vám s tou osobou tak krásně a každá minuta je nejdražší
pro vás jen když máte možnost si tu minutu
užívat právě s ním/s ňou:)

Nejmladší dcera omítá jíst pravidelně, jelikož
nechápe, že je tak jednoduché něco poslat
do vězení jako nějaký dárek k narozeninám
a podobně a také, že za ním nemůže jít na
návštěvu.
Přítel byl odsouzen na šíleně dlouhou dobu
v únoru 2019, ale odvolal se. Jednou jsem
se složila i před miláčkem, což jsem brala
špatně, že jsem situaci neustála, nezvládla.
To, že jsme se viděli potom soudu, bylo pro
nás oba velmi posilující. Držíme se navzájem, píšeme si, voláme. Tedy, píšeme si
již méně, ale každý den si alespoň jednou
zavoláme. To mě nabíjí silou. Je to prostě
moje zlatíčko. Vím, že by bylo lépe, kdybych
ho mohla mít u sebe, to mě nejvíce bolí a to,
že ani dcery nemám u sebe, jelikož sháním
nějaké bydlení, ale zatím marně.
Vím, bylo by to o polovinu lepší, ale bude
nám chybět můj muž (snoubenec) a hlavně
táta pro nejmladší dceru, která je na něm závislá a chce jít za ním. Píšeme si pravidelně,
posílám mu balíky (kilovky) a vše, co chce,
i když nechce, chce, abych měla i já, ala já
to dělám pro něj a proto, že ho strašně moc
miluji, nic a nikdo nás nikdy nerozdělí.
Občas nevím, kudy kam, co bude, někdy
jsem v koncích z toho všeho, ale pro tohle
moje zlatíčko to musím zvládnout.
Chci zpět dcery a být šťastná s mým miláčkem.
Je to má opera a můj život a životní láska.
Neumím si představit život bez něj a bez
mých dcer. Ty tři jsou pro mě opravdu všechno důležité.

PES ZRÁDCE
Měla jsem prima kolegu. Jeho žena byla
velice krásná. Měli psa, kterému říkali chlupaté miminko. Zuzanka, jeho paní, ho byla
venčit. Úplně náhodou potkala svoji bývalou
spolužačku, kterou několik let neviděla. Při
radostném setkání ji spolužačka řekla, že
koupila na Barrandově byt a řekla: „Máš volno? Jestli jo, pojď se podívat klidně i s pejskem, já mám v autě fenku.“
Bydlela v krásném prostředí, kde mohly
psi volně pobíhat, mnoho dnes zastavěných ploch byly ještě prázdné. Zuzanka na
Barrandově nikdy nebyla, a tak souhlasila
a obě se vydaly oním směrem. Pustily psy
a pomalu šly k novému domovu.
Najednou Body (tak se jmenoval pes Zuzanky) zůstal stát u jednoho keře a ani se
nehnul. Jinak poslouchal na každý povel.
Zuzce to bylo divné a šla se podívat. Načapala tam manžela, jak si to rozdává s lehkou
dívkou. Manžel dostal šok. Zuzka sundala
vodítko z Bodyho a sešlehala manželovi
pusu. Dívka utekla.
Kolega přišel do práce samý šrám. Aby mohl
za bar, kde pracoval, dermakolem jsme se
pokusili zahladit stopy po výprasku. Nepochlubil se, jak k tomu přišel. To jsme se
dozvěděli až od Zuzky.
Týden spal v šatně, než se s manželkou
usmířili.
Eva

Doufám, že to nakonec vše dobře dopadne
a bude to tak, jak má být!
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R. K.

SCREAM

Mocný se výkřik nese tmou
a ulice je prázdná jako moje duše,
život je krutou - hrůznou hrou,
na oltář smutku pokládám růže.
Já závidím šedému kameni,
když dlaň a stín noci jej hladí,
to měsíc mi dává znamení,
že pryč jsou léta bláznovství a mládí.
Kde smích a radost berou lidé?
V Kotvě nemají je k mání,
svět je Dachau a mi jemu židé.
....chci křičet, ale něco mi v tom brání.
Pavla
Obr.
Autor: Edvard Munch
WebMuseum at ibiblioPage: http://www.ibiblio.
org/wm/paint/auth/munch/Image URL: http://
www.ibiblio.org/wm/paint/auth/munch/munch.
scream.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37610298

krát řekla, že na ženy se lidi dívají jinak než
na dva muže. Od té doby mi bylo jedno, kdo
si co myslí.
Znáš nějaké lidi bez domova, kteří se identifikují jako gayové, lesby, bisexuální nebo
trans? Je jich hodně?
Ano znám čtyři gaye, několik leseb a dva
trans lidi, muže a ženu
Myslím, že je jich hodně.

Jaké to je být ženou a mít ráda ženy i muže
(být bisexuální)? Narážíš na nějaké předsudky?
Mít ráda ženy je pro mě stejný jako mít ráda
muže. Nemám odjakživa ráda nálepky. Neřadím se do žádné kolonky. Jsem Člověk.
Nenarážím na žádné předsudky, i když je
pravda, že můj první vztah se ženou, toho
jsem se hodně bála, ale kamarádka mi ten-

Myslím, že někdy může být to, že je někdo
gay, lesba, bisexuální nebo trans, jedním
z důvodů, proč skončí na ulici, může se
setkat s nepřijetím od rodiny i společnosti…
jak se na to díváš? Vnímáš to podobně
nebo jinak?
Myslím si to, ale osobně nikoho asi moc
neznám, jen jednu trans ženu. Myslím si,
že jsem se naučila dívat se jinýma očima.
V dnešní době je všechno možný, proč
člověk může skončit na ulici. Některé rodiče
jsou natolik věřící, že radši pošlou svoje
vlastní dítě na ulici než, aby ho přijmuli takový, jaký je. Já bych své dítě přijmula takové,
jaký je než ho ztratit. Radši bych se vzdala
víry než vlastního dítěte.
Chceš k tomu tématu ještě něco doplnit?
Love is louder - Láska je hlasitější
To je můj oblíbený citát.
Děkuju za rozhovor
(otázky kladla Lada)
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eměla jsem domov. Moje bývalá šéfová mě našla u Bulhara na Naději.
Pracovala jsem ihned jako kuchařka.
Její muž mi našel provizorní sklepní
prostor, kde jsem mohla nocovat. Bylo to
lepší než venku. Nebylo tam nic nežli postel.
Dostala jsem peřiny a …. Několik metrů od
domu byl bar nonstop. Pan barman je dodnes můj přítel, udělal mi kávu, někdy jsem
si dala pivo. Bylo tam krásně teplo a televize.
Chodila jsem tam denně, tak na hodinku.
Štěstí, které mě v mé situaci potkalo, ale bohužel netrvalo dlouho, asi jeden a půl roku.
Majitelka domu, kde byla naše hospoda,
chtěla víc a víc za nájem a tržba nebyla tak
vysoká, nedohodli se a domácí dala mé
šéfové výpověď. Barman mi dohodil práci na
úklid. Pracovali jsme v partě, potkala jsem
tam paní, která bydlela ve stanu. Bylo mi jí
líto, tak jsem jí nabídla, jestli nechce přespat
u mě. Sotva se ubytovala, tak zapla všechny
staré spotřebiče, ohřívač vody, topení, starou
pračku. Když jsem přišla domů, nebylo
v místnosti k dýchání. Rozvěšené hadry,
které našla, byly po celé ploše. Já jsem nic
nezapínala. Bála jsem se poplatků. Koupala
jsem se na Naději nebo v bazénu, kam jsem
si chodila zaplavat. Když jsem byla sama,
platila jsem minimum. Řekla jsem jí, že to
není únosné. Mé očekávání se splnilo. Zvýšil
mi PRE zálohu na 800Kč. Dříve jsem platila
jen 300Kč, a ještě mi vraceli. Spolubydlící
ale dále takhle hospodařila a poroučela. Že
prý si elektřinu zaplatí, ale na nájem mi nedala ani korunu. Ve výsledku jsem doplatila
asi 7 000Kč za elektřinu.
Svoji penzi jsem ukrývala v gauči. Jednou
jsem otevřela gauč a tam nic, všechny peníze zmizely. Dostala jsem šok. Večer mi moje
spolubydlící vehementně tvrdila, že jsem
sklerotik a že mě zavede k lékaři a ona, že
bude mojí opatrovnicí. To by v praxi znamenalo, že bez ní bych si nemohla jít sama pro
penzi ani pro žádnou peněžní zásilku. Brala
by si za opatrování, pletla se do všeho.

...dokončení rozhovoru se Šerikem ze str. 1
Já jdu takhle na Náměstí Republiky, prostě
jsem zakopla a podrážka upadla. Tyhle,
co mám na sobě, ty jsou prošitý, ty mi dal
kamarád, ty jsou výborný.
Já už fakt dál nemůžu.
L.: Co by pro tebe bylo řešením? Pro tvoji
situaci.
Š.: Bydlet, bydlet, prostě. Ta ulice mě vysává. Bylas někdy na ulici?

nevím, kde budu spinkat Liduško, to nevím.
Já už takhle ale dál nemůžu, je mi 57 let.
Kolik je tobě?
L.: Je mi 28 let.
Š.: Tak to si proti mně koťátko. Co by ode mě
chtěla slyšet?
L.: No, co bys mi chtěla říct. Co ti dělá
radost.
Š.: Třeba ty.

L.: Ne, nebyla.

L.: Tak děkuju

Š.: Já spím na Palmovce, mám tam místečko, mám tam karton, jsem úplně v pohodě,
ale furt se bojím, že bude pršet, to bych se
musela schovat.

Š.: No opravdu a nový zuby by mi udělaly radost. Nemám zuby, já jsem slyšela, že první
zuby jsou zadarmo.

L.: Přenocováváš sama nebo s někým?
Š.: Sama, ale na squatu ne, na Palmovce
mám klid, nepruděj mě tam policajti, ani si
mě nevšimnou, projedou a jedou dál.
Já jsem na ulici pětadvacet let, ale nikdo mi
moc nevěří. Ty jo, ty mi věříš, ale moc lidí
ne.
Ale už fakt dál nemůžu. Potřebuju nahoru,
ne spadnout dolu.
L.: Napadá Tě, co by tomu mohlo pomoc se
dostat nahoru.
Š.: Potřebovala bych vydělat nějaký peníze, aspoň na ubytovnu, no ale to mi nikdo
nedá. Třeba dva tisíce vydělat. Dostat se
nějak aspoň na ubytovnu, prostě nespat
venku. Spát venku pro mě není dobrý, je
mi 57 let. Už mě několikrát okradli. Já jsem
přišla o všechno, měla jsem i občanku, ale
i o tu jsem přišla. Já jsem měla dvě kartičky,
kartičku pojištěnce a OZPčko, tady nějaká
holka mi vzala bundu, já ty kartičky měla
v kapse. Byla jsem na záchodě a peněženka
v háji, nikdo jí nenašel.

L.: No tak to nevím, já jen vím, že se stále
více platí u zubaře.
Š.: Já bych potřebovala zuby, já jsem úplně
nešťastná. Mám paradentózu, já jí mám po
taťkovi, všechny zuby mi vypadaly. Pak jsem
potkala frajera, byl ožralej, ptala jsem se,
co děláš. On mi dal pěstí kvůli koťatům. My
jsme bydleli na Palmovce, teď ji zbourali,
on mi dal pěstí kvůli koťatům, obvinil mě, že
jsem je spálila. Říkala jsem, ty blbečku, já
koťata miluju, proč bych to asi dělala? Svedl
to na mě. Ty kočky, Lízinka porodila koťata,
čtyři koťata, kámoš říkal, že jsem je spálila,
pak to ještě svedl na kámošku, já mu říkám,
kámo, to si děláš srandu, já bych je nikdy
nespálila, mám ráda všechny zvířata. Ale
ta situace pro mě nebyla dobrá, tak na mě
zaútočil. Dostala jsem tečku.
L.: Jáj, to je nepříjemný.
Š.: Za mnou teď chodí jedna kočička, vypadala hladově, přišla za mnou, tak jsem jí dala
kousek sekaný, celou jí zbagrovala a pak už
jsem jí neviděla.
Nějaká ženská, seděla jsem takhle na betonu, tak jsem se zeptala, neměla byste jedno
cigáro? Jsem na ulici, spím venku. Ona mi
dala dvě padesátky, ještě mi říká, to je na
jídlo. Tak jsem odpověděla, no jasně a hned
jsem šla do jídelny a dala si rajskou s knedlíkama.

Dáma, která mě zaměstnávala, měla problém s výplatou. Žádala mě o potvrzení od
lékařky, protože jsem neodpracovala celý
měsíc. Řešila to moje spolubydlící bez mého
vědomí v baru, kde jsem pracovala. Mé
vedoucí odcizila ruksak, kde měla stravenky
a dokumenty. To jsem se dozvěděla poté.
Spolubydlící pomoc jsem odmítla, nechtěla
jsem se dopustit podvodu. Náš barman byl
zděšen. Já jsem vše potřebné přinesla a od
šéfové jsem obdržela výplatu. Po incidentu
s ruksakem jsem prosila spolubydlící, aby
vrátila šéfové ruksak s dokumenty. Nevrátila
je a smála se. Prý to udělala kvůli mně.

L.: A kdy se to stalo?

Ve sklepním bytě už nebydlím. Mám krásný
podnájem. Setkala jsem se s ní a ona řekla:
„Jak to, že je byt prázdný?“ Zapomněla jsem,
že má klíče. Tvrdí, že mě živila.

Projekt „Bojovnice mezi námi“ přesně takové
válečnice zachycuje. Hledám příběhy žen, které
čelily různým těžkým situacím, jako je domácí násilí,
šikana kvůli barvě pleti ale i ztráta dítěte nebo dokonce
bezdomovectví či boj s drogovou závislostí. Snažím
se seskupit všechny největší problémy, kterým ženy
čelí a jednou provždy tak vykořenit iluzi, že jsme slabé
a bezmocné pohlaví.
Hlavní důvody, proč jsem se rozhodla takový projekt realizovat, jsou dva. V první řadě bych chtěla každé ženě
v těžké životní situaci dodat odvahu, aby se nevzdávala.
Ukázat jí, že i ona může zvítězit, že má smysl bojovat.

Eva Myslivcová

///Kde se dá přespat, když se člověk dostane na ulici
///tipy od babičky Růžovky

K

dyž je léto a je hezky, dá se spát skoro všude. V parku na lavičce, případně v křoví, stačí pod sebe dát jen nějaký karton, aby nebyla zima od země,
na přikrytí stačí něco lehčího jako je svetr nebo velká šála (pléd). Pokud prší, poslouží i lavička na zastávce autobusu někde na konečné, která má přístřešek.
Na ulici jsem se dostala ve svých 27 letech v době, kdy jsem byla dlouho v nemocnici
(3 měsíce). Manžel si mezitím našel jinou ženu, doktoři mu řekli, že nebudu moci nic
dělat a že se o mě bude muset starat. Měla jsem prasklou cévu na mozku. Operovali mě
ve Střešovicích (profesor Fusek), můžu říci, že velice dobře. Letos to bude 34 let. Potíže samozřejmě mám, ale jinak mohu žít plnohodnotný život. Mimo práce se také věnuji
divadlu od Jako doma. Za mlada, když jsem neměla kde přespat, jsem šla na výpadovku na Brno, nechala jsem se odvést na kraj Brna, pak jsem přelezla svodidla a stopla
jsem si auto zpět do Prahy. Obě cesty jsem spala. Když jsem přijela do Prahy, bylo
už ráno a já se mohla jít dospat do tramvaje, autobusu nebo metra. V nočních spojích
MHD se spát nedá. Protože vás ani nevezmou. Nejhorší je to v zimě, nemůžete stát na
zastávce na konečné, musíte nastupovat a vystupovat několik stanic od konečné, jinak
vás řidič nevezme. To se mi stalo před 2 roky, když jsem jela v létě z letního kina (kinobus), přestože už přibližně 10 let bydlím po ubytovnách, pořád asi vypadám jako bezdomovec. Chodím o francouzských holích, jsem obyčejná žena menší postavy, chodím
čistě oblečená a je mi 60 let. Nejsem žádná bardotka, tak si někteří řidiči myslí, že mám
chodit pěšky. Byla doba, kdy jsem měla jednoho známého řidiče na noc a jednoho přes
den. Ten mi tenkrát řekl, paní vy jste tak krásně spala, že mi vás bylo líto budit. A když
měl službu, mohla jsem s ním jezdit. Když jsem spala třeba v sadě pod stromem, tak
jsme s přítelem koupili plachtu a uvázali ji mezi stromy, pod sebou a na sobě deky.
Koupali jsme se v lavoru, dokonce jeden čas v korbě dětského náklaďáku. Tam jsem si
i prala a prádlo si věšela na stromy a keře. To bylo v létě. V zimě jsme se chodili koupat
do Holešovic na nádraží a prádlo jsme prali v samoobslužné prádelně, je tam i sušička.
A když se spí venku nebo v nějaké obyčejné boudě, musí se počítat s tím, že člověka
může někdo napadnout, nebo po něm budou běhat potkani o velikosti dospělé kočky.
Pokračování příště…
Růženka

Š.: To už je hodně dlouho a od tý doby
nemám papíry. U holek mám rodnej list,
ten mám schovanej. Když bude pršet, tak

J

AKÝ JE ROZDÍL MEZI OBĚTÍ A VÁLEČNICÍ?

Jedno rozhodnutí – naše rozhodnutí. Život není vždycky fér, špatné věci se dějí
a ne vždy jim dokážeme zabránit. Ale vždycky bude jen a jen
v naší moci rozhodnout, co to s námi udělá. A ve chvíli, kdy si
tuhle svou moc uvědomíme, ve chvíli, kdy se rozhodneme, že

pokračování

Začala jsem chodit do školy, tomu slovu
jsem moc nerozuměla, před tím jsem chodila
do mateřské školy (detskij sad), které se
říkalo sadík. Slovo škola pro mě bylo neznámé. Ve škole to bylo o něčem jiném než
v sadíku, tam jsme si hráli, zpívali, poslouchali pohádky, společně snídali, obědvali,
paní kuchařka vařila dobře. Po obědě jsme
chodili spát, pak nás čekala svačina a nacvičovali jsme tanečky (lidové). V sadíku jsem
byla oblíbená (paní učitelky mě měly rády),
ráda jsem tam chodila.
Co pro mě byla škola? Vyprávění, kterému
jsem nerozuměla, příkazy, rozkazy, jak se
máme chovat, co smíme a nesmíme dělat
a k tomu všemu jsem ještě dostala nejhorší
slabikář ze všech, který jsem doma nechtěla
ani otevřít, natož číst a k tomu všemu se mi
doma baba posmívala.
Do školy jsem chodila nepřipravená (sestra
mi nepomáhala). Jak se říká, první třídu
jsem odbyla, nastalo jako, venku se oteplilo,
na řekách se pohnuly ledy, všichni se chodili
dívat, jak se řeky zbavují ledu.
Někdy v květnu jsme šly se sestrou do školy.
Šly jsme po cestě až jsme došly k našemu
domu, kde v tu dobu byl jen náš děda (otec
mého otce). Řekla jsem sestře, že se u něho
zastavím, on jediný mě měl rád, vždycky mi
dával cukroví. Sestra tedy sama pokračovala do školy.

Š.: Já jsem chodila do práce, jedenáct let
v zahradnictví, než jsem přišla do jinýho
stavu, mám dvě holky, ty mají rodiče, to
je dobrý (chvíli je ticho a Š. pláče) a pak
jsem dělala s kůžema, hověziny teletiny ve
fabrice, to jsem ještě bydlela, teď bydlím
venku. Nechci, abys to někdy zažila,
víš, kolik mi umřelo kamarádů na
ulici? To ne, to ne. Nechci to
znovu zažít. Kamarádi, co mi
pomáhali s prachama.
Já se ti přiznám, já si takhle
kleknu, no včera jsem ti
takhle klekla a pokuta za
litr? No děkuju nechci.
L.: Cože? Co tam je
napsaného na tý pokutě? Klečela a žebrala
do kšiltovky. To je
šílenost.
Š.: Moje kamarádka
klečela v Týnský,
dostala dvě koruny
do čepice a osm a půl
tisíce pokuta? Od
kriminálky jí dostala.
L.: Ty máš asi hodně
pokut, co?
Š.: Jo, ale snažím se
jim vyhýbat, nechci
sedět, víš co. Nikdy jsem
neseděla.
L.: A jak by sis představovala
svět, kde bys mohla být spokojená? Tenhle svět není moc přívětivý
totiž.
Š.: No nebejt na ulici, to je základ. Nikomu to
nepřeju.
L.: Tak děkuju moc Šeriku za rozhovor.

//PROJEKT Bojovnice Mezi námi//

se nenecháme zničit, právě tehdy se z oběti stává válečnice.

Příběh Nataši
7. díl: Moje dětství

L.: Umíš si představit, že bys chodila do
práce?

A přiznejme si, když víme, že se s něčím takovým
dokázali poprat i jiní (aniž by měli výjimečné štěstí,
výjimečnou rodinu, výjimečnou osobnost…) bojuje
se nám snáz. Nemusí nás děsit myšlenky, že „tohle
se možná nedá zvládnout“. Víme, že to jde, víme, že
můžeme zvítězit.
Ale abychom vůbec začali bojovat, je nutné uvědomit
si, jak ohromnou moc v rukách vůbec máme. Mnoho
z nás bylo stále ještě vychováváno v přesvědčení,
že velkou část našeho života řídí někdo jiný (štěstí/
smůla, osud, bůh…) a že zachránit nás může jen
chrabrý princ (partner, přítelkyně, sociální pracovník,
šéf…). A to je druhý důvod, proč jsem se do projektu
pustila, abych ženám ukázala, že to tak úplně (neboli
vůbec) není pravda, že princezna se dokáže zachránit
i sama. Dokonce i když jsme zlomené a na kolenou,
když uchopíme život do vlastních rukou, získáme
ohromnou sílu. Z oběti se stane válečnice, která si
svůj osud píše sama.
PROJEKT „BOJOVNICE MEZI NÁMI“ NAJDETE NA WWW.WILD-DIANA.CZ.

K dědovi jsem nešla. Šla jsem do seníku,
kde jsem zůstala sedět až do konce vyučování. Byla mi zima, dostala jsem hlad.
Dala jsem si sice svačinu, kterou jsem měla
připravenou do školy, krajíc chleba namazaný škvírkami, ale dostala jsem žízeň a sebou
jsem nic neměla (do školy se nenosilo pití,
později si pamatuji, že se rozdávali koblihy
asi ve 4. třídě). Když jsem snědla svačinu,
už se mi nechtělo sedět zmrzlá v seníku,
chtěla jsem ven, ale bála jsem se, že mě
uvidí děda, tak jsem statečně seděla dál.
Skončily vyučovací hodiny, všechny děti šly
domu, sestra také přišla domů, ale sama.
Mamka se ptala, kde jsem, sestra řekla, že
asi u dědy. Po cestě do školy jsem totiž řekla
sestře, že jdu k dědovi. Obě šly k dědovi, ale
děda nevěděl, co je se mnou, on mě neviděl.
Tak se šly zeptat sousedů, ty opověděli, že
mě neviděli. Pokračovaly teda ke břehu řeky,
kde se sbíhaly děti, tam jsem taky nebyla.
Šly se tedy podívat k menší řece Vajeňgu

(vtéká se do Severní Dviny), ale ani tam
jsem nebyla. Obě dvě ženy, mamka i sestra
se bály, protože Vajeňku je hluboká řeka.
Tak šly rychle zpátky k dědovi. Mamka
dostala nápad, že bych mohla být v seníku.
Tak tam šly a co uviděly? Seděla jsem celá
zmrzlá a skrčená.
Na nic se mě neptaly, odvedly mě domů,
ale když jsem se vzpamatovala, byl výslech.
Řekla jsem, že nechci chodit do školy,
protože se mi tam nelíbí. Přemlouvaly
mě, abych dochodila 1. třídu a ve 2 třídě
dostanu lepší učebnice. Školní rok skončil
25. května. Všechny děti dostaly vysvědčení
s různými známkami, já jsem měla trojky.
Nastaly letní prázdniny, trvaly tři měsíce, to
je dlouhá doba. Leckdo odjel do Archangelsku třeba kvůli zdravotním důvodům k doktorům. K místním lidem přijížděli příbuzní a
známý s dětmi a některé děti zůstaly přes
celé prázdniny. K nám nikdo nepřijížděl, ale
nám to nevadilo.

Celé dny jsme trávily na řece, voda byla
ještě studená, tam jsme seděly na břehu
řeky Vajeňgi a jen jsem se dívaly na písčitou kosu, která odděluje řeku od Severní
Dviny a závistivě jsme se dívaly na starší
kluky, kteří přeplavali na písčitou kosu a
opalovali se tam. Váleli se v teplém písku,
skákali do studené vody.
Po Severní Dvině pluly parníky, vlečné
parníky, které za sebou tahaly vory dřeva,
mířily po proudu řeky až do Archangelsku
odkud pluly proti proudu osobní parníky
do Kotlasu, které se zastavovaly u nás
v přístavu. Parníky se jmenovaly Puškin,
Gogol a Někrasov.
Chodily jsme do přístavu, vyhlížely, kdo
k nám přijel, vystupující z parníku byli
vřele vítáni svými příbuznými a já jsem na
to jen smutně koukala. Ale i na nás přišla
řada, i k nám přijeli příbuzní, naše teta,
maminčina sestra, která utekla z vlaku, co
jel na sever, jmenovala se Tosja, odjela do
Donbasu, kde pátrala po svých sourozencích, kteří byli dovezeni na Sever. Můj
strýc, Juzik, teta Klaudia, moje baba (jejich
mama) zůstali v Šenkurském rajonu. Moje
mama dorazila sama na sever přímo ke
své matce (k mojí babě), utekla později na
parník a přijela sama do Berezniku a nakonec do Usťvajeňgi
Teta Tosja dlouho pátrala po svých ztracených sourozencích, ale nakonec adresu
našla!!
Napsáno dne 18. 4. 2019 čtvrtek
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RADY ZEN ZENÁM BEZ DOMOVA
Na redakční radě
jsme se zamyslely, jaké rady by mohly ulehčit ženám bez domova
život na ulici. Ženy čerpaly výhradně ze svých osobních
zkušeností, které vycházejí z náročných situací,
ve kterých se sami ženy nacházejí či
nacházely.

//KDE SE DOBŘE NAJÍST BEZ PENĚZ?
Jídlo pravidelně vydává organizace Naděje, Armáda Spásy či Baptistická
církev. Food not bombs vydává jídlo každou středu a neděli v 16:00 na náměstí
Winstona Churchilla či v pátek od 17:30 na nádraží Holešovice a v sobotu od
16:00 tamtéž.
Další možnost, jak získat studené potraviny je dumpster (sběr z popelnic u supermarketů). Ženy doporučují Albert Gercenova po 22. hodině, což je
nejlepší čas jít do akce. Některé supermarkety své popelnice zamykají, ale
u řady z nich jsou popelnice s jídlem přístupné.
V sobotu u Malostranského náměstí v kostele sv. Tomáše v 9:00 začíná
výdej jídla i oblečení.

//KDE SE BEZPEČNĚ VYSPAT?
			

V noclehárně Armády Spásy lze přenocovat za 30kč za

noc, další možností je azylový dům Pernerova Matky Terezy, kde lze přespat za
40Kč, problém je ale její nízká kapacita, v neposlední řadě lze využít loď
Hermes, kde lze přespat za pouhých 20Kč.
		

Ženy nedoporučují spát venku bez nějakého doprovodu (kamaráda,

kamarádku či přítele). Další možností, jak sama Růženka popisuje v článku,
je jezdit tramvajemi či autobusy z konečné na konečnou. Tento způsob přečkání noci je ale bohužel nepříjemný nejen díky neustálému buzení, ale i díky
nepříjemnému chování nejen řidičů. Problémem je, že v místech nádražích či
tramvajích jsou ženy bez domova často vyhazované.
Rizikem nocleháren je nepříznivé prostředí pro astmatiky, kterým prostředí nepřispívá a znemožňuje bezproblémovému dýchání.

„Když mám astma, v noclehárnách nelze dýchat, musela jsem na
ulici. Nikdo neudělá koutek, raději mě poslali na ulici.“

DALŠÍ ZKUŠENOSTÍ JE, ŽE SKORO NIC NENÍ ZADARMO.

//KDE SI POČÍST?
		

Stojany na Pštrosárně nabízejí možnost si počíst, otevřené

knihovny (skříňky) skýtají též možnost. Další možností je navštívit Městskou
knihovnu, kde je možné si sednout a knihu si v poklidu přečíst na místě.

//KDE SEHNAT ČISTÉ OBLEČENÍ?
Jednou z lehce dostupných možností skýtají freeshopy
(Orebitská – infoshop Salé, komunitní centrum – Pobřežní) či další místa, kde
lze buď úplně bezplatně sehnat oblečení nebo za minimální poplatek – Žitná,
na Bulharu na Naději.

NÁŠ OBLÍBENÝ PAN PĚNKAVA NA POŽÁDÁNÍ ROZDÁVÁ TAKZVANÉ POTVRZENÍ PRO OBLEČENÍ.
Z naší rozpravy vzešla zásadní zkušenost, na které se všechny ženy shodly.

Všude s vámi jednají s despektem!

Bezdomoviny vydává Jako doma – Homelike, o. p. s., 2019
Kontakt: www.jakodoma.org, info@jakodoma.org
Do novin přispěly: Eva, Nataša, Růženka, Pavla, Lída, Majda, Radka, Aranka,
Šárka, Diana, Zuzka, Helenka
Grafiku udělala: Jitka Pročková
Texty přečetly a chyby opravily: Ludmila Böhmová
Náklad: 1000 výtisků
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