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EDITORIÁL:
V tomto čísle, slavnostním březnovém čísle si 
můžete přečíst všechny dostupné informace 
o COVID-19, co dělat, abychom se ochránili 
a tuto dobu přečkali. Speciál o Prádelně, která 
fungovala na Žižkově v galerii INI project přes 
skoro dva měsíce. V lednu v provozu navazova-
la na uzavřené komunitní centrum Jako doma, 
provoz to byl v něčem podobný, ale neexistují 
dvě místa stejná. Jak funguje Jako doma teď 
po uzavření komunitního centra nebo i samotné 
prádelny? To se dozvíte od Zuzky, peer sociální 
pracovnice.
Dále se můžete těšit na pokračování životního 
příběhu Nataši, která mění své jméno a od příští-
ho dílu již jako Tonička. Evička přidala svůj příběh 
o Bukurešti, kdy zavzpomínala na své dávné 
přátele a těžké období Rumunských dějin. 
Jako doma pokračuje!! I přes specifickou situaci. 
A Jídelna kuchařek bez domova? Ta jede každý 
týden od úterý do pátku, díky specifickému stavu 
ohledně opatření týkajících se COVID-19, POU-
ZE ROZVOZY, takže nebojte se objednávat.
Tento měsíc byl svátek žen, 8. března si celý svět 
zavzpomínal bojovnice za ženská práva, na pře-
dešlé generace převážně žen, které bojovaly. Ale 
je ještě za co bojovat! Společnost, spravedlivou 
společnost si představuji jinak. V mé představě 
by ženy nebyly tak často obětí šikany nebo jiného 
druhu násilí. Pár rad, jak proti dlouhodobé šikaně 
bojovat, přináší Františka. 

Za Jako doma
Lída

TÝM KUCHAŘEK BEZ DOMOVA

Od úterý do pátku,
nestíháme přestávku.

Naplníme spoustu bříšek,
klidně u čtení našich knížek.

Lexoušek v bistru sedí,
dělá vše, co je za potřebí.

Verů to je provoznička naše,
otevírají se vaše duše.
Doriska výborně vaří,

na pánvičce se to smaží.
Jindříška s úsměvem na tváři,

celé bistro se rozzáří.
Verů ta ti pomůže,

i když už třeba nemůže.
Doriska je pořád k ruce,
už mi z toho buší srdce.

Šanci, naději holkám dají,
naši budoucnost otvírají.
Majduš ta nám pomáhá,

i když jsou zranění rozsáhlá.
Lexík se pořád usmívá,

smutek a beznaděj zavírá.
Tužku, papír, dobrej rým,

šiřte holky k sobě mír!

Aranka (asistence Doris a Raďouš)

MENSTRUACE NA ULICI, 
JAK NA NI?
Menstruačním cyklem si prochází zhruba 
polovina dospívajících a dospělých, ať jsou 
v jakékoliv životní situaci. To, jak první fáze cyklu 
tedy období krvácení probíhá, je velmi individu-
ální. Obecně se pro snížení rizika křečí a bolesti 
doporučuje jíst zdravě, tedy dostatek zeleniny 
a ovoce, snížit příjem soli a kofeinu, mít dostatek 
spánku, lehčí cvičení, nestresovat se, odpočívat 
a doplňovat vitamíny. Samozřejmě ne všechny 
máme možnost takového luxusu jako vybírat si, 
jak zdravou stravu budeme jíst. Co se týká vita-
mínů pro snížení křečí je důležité mít dostatek 
magnesia, obsaženého například v banánech, 
meruňkách a datlích. Dále je vhodný vitamín 
B6, který reguluje hormonální aktivitu a najdeme 
ho například v droždí. Na oteklá prsa je dobrý 
vitamín A, například v mrkvi či cibuli (kombinujte 
s olejem, vitamín A je rozpustný v tucích).
Pokud jste v situaci, kdy máte akutní křeče 
a zdravá strava vás již nezachrání, máme ještě 
několik typů. Pokud máte tu možnost, naplňte 
si láhev horkou vodou, obalte hadrem nebo 
ručníkem a přiložte k břichu. Ve schoulené pozici 
s koleny u břicha v teple odpočívejte, dokud 
křeče nepřejdou. Pokud se zhoršují, doporu-
čujeme zavolat záchranku. Druhá možnost je 
vyzkoušet některé jógové pozice, které jsme na 
našich workshopech s ženami nacvičovaly. Je to 
například pozice dítěte, kdy si sedneme na paty 
s čelem na zemi a rukama nataženýma před 
sebou a prodýcháváme do ledvin. Nebo můžete 
vyzkoušet uvolňovací cvik, kdy dáte ruce v bok 
a ve stoje podsazujete pánev a znovu uvolňujete.
Kromě křečí se mohou objevovat další poruchy 
menstruačního cyklu, na které doporučujeme 
užití bylin, které jsou lehce a levně k dostání. 
Jednou z poruch je vynechávající menstruace. 
Pokud s tím máte problém, zkuste drcený kořen 
anděliky čínské, který povaříte a výluh vypijete. Rozhovor s Magdalenou, 

iniciátorkou Prádelny pro 
zeny na Zizkove
Lída: Jak tě napadlo zrealizovat Magdaleninu 
prádelnu? 

Magdalena: Minulý rok jsem začala chodit do 
centra pro ženy bez domova. Donesla jsem tam 
oblečení v reakci na výzvu ze sociálních sítí 
a prostředí mě vtáhlo natolik, že jsem tam už zů-
stala. Bylo to pro mne nové, neznámé prostředí 
mimo umělecké závodiště. Většinu času jsme trá-
vily na schodech u vstupu do centra, kde se smě-
lo kouřit. Byla jsem svědkem spousty zajímavých 
diskusí. Mluvilo se hodně o tom, jak to v centru 
chodí, kdo o čem rozhoduje, i co a kdo zakazu-
je. Většinou se to probíralo v zákulisí, proto jsem 
chtěla vymyslet něco, třeba výměnu rolí mezi kli-
entkami centra a peerkami, kde dojde k výměně 
zkušeností, nebo něco jako mini fórum, kde by si 

MŮJ PŘÍBĚH ŠIKANY
Tímto příběhem bych chtěla ukázat lidem, kteří 
zažívají šikanu nebo by mohli zažívat šikanu, 
že v tom nejsou sami. Stačí se svěřit a tím to 
zastavit.
Tak k mému příběhu.
Začalo to v dětském domově Radeníně u Tábora. 
Bylo mi patnáct let a do dětského domova jsem 
se dostala kvůli tomu, že bývalá teta a strejda 
šli do důchodu. Ze začátku to bylo všechno fajn, 
po čase se to ale začalo zhoršovat. Jelikož jsem 
byla nová, dala mi paní ředitelka Eva P. prášky 
na hlavu, potom začala požadovat po dětech, 
aby donášeli na vychovatele. Odmítla jsem to 
a tím to celé začalo.
Byla jsem jediná, která odmítla donášet. Paní 
ředitelka použila další nástroj šikany a to ten, že 
začala obdarovávat ostatní děti mobily, náušni-
cemi a podobně. Já jsem nedostala nic, protože 
jsem nedonášela.
Ze dne na den se proti mně postavili i děti, které 
mě začali mlátit a vymýšlet si o mně věci, co 
nebyly pravda. 
Neměla jsem tam nikoho, komu bych se mohla 
svěřit.
Dali mě na 6. oddíl, kde jsem měla novou vycho-
vatelku Stroufovou, která byla jedna ruka s Evou. 
Dala mi dokonce facku a řekla o mně, že jsem 
kurva. Hlavním důvodem bylo, že jsem masíro-
vala ostatní. Takhle to trvalo do mých 17 – ti let. 

Potom jsem odešla na střední školu a přestěho-
vala jsem se do bytu do Tábora. 
Opět to na začátku bylo fajn. Jedné holčině 
Monice, jsem pomohla k tomu, aby získala mobil. 
Monika ve škole dlouho nevydržela. Jednou při-
šla ze školy a najednou jí přeskočilo. Od té doby 
mě mlátila každý den, někdy i v noci.
Po každé, když jsem zavolala policajty, tak mi 
řekli, že když není M. podnapilá nebo zdrogo-
vaná, tak mi pomoci nemůžou. Jednou dokonce 
uhodila i našeho vychovatele. Převážně ale 
mlátila a urážela mě.
Jednou jsem se zeptala vychovatelky, proč, když 
vidí, že mě Monika mlátí a ubližuje mi, proč neza-
volá policajty. Na to mi odpověděla, že se Monika 
musí vyučit.
Když jsem si myslela, že to nejhorší zažívám na 
bytě, přišly problémy ve škole. Prvák byl dobrý, 
ale ve druháku se to zlomilo. Byla tam holčina, 
která obtěžovala kluky, jeden to už nevydržel 
a řekl to učitelce na praktické vyučování. Vyhodili 
ji. Ona ale všem svým kamarádkám řekla, že za 
to můžu já, zmlátily mě. 
Poté, co jsem se svěřila jednomu vychovateli, 
co se děje, přestěhovala jsem se do garsonky 
a některé obtíže přestaly. Bylo to lepší.
Snad můj příběh někomu pomůže. Teď vím, že 
kdybych se mohla v dětském domově někomu 
svěřit, tak bych to třeba mohla zastavit dříve.

Františka

PEER PRÁCE 
V SOUČASNÉ DOBĚ
Poslední den otevření a poslední shledání 
v našem starém Komunitním centru Jako doma 
pro ženy a trans lidi na Florenci, proběhlo 
20. 12. 2019. 
Bylo to na vánoční večeři, kde jsme si udělaly 
pěkný rozlučkový a zároveň sváteční den s vá-
noční večeří a spousty dárků.
Budovu, kde jsme do tohoto dne působily, jsme 
měly pronajatou, v budoucnu tam bude stát hotel, 
abych jich v Praze nebylo málo. Práce na stavbě 
už začaly.
Personál komunitního centra a peerky čekalo po 
rozlučkové party jen velké balení, úklid a stěho-
vání, a čekání na nové prostory. pár možností se 
nám otevírá, ale jejich potenciální schválení taky 
nějaký ten čas zabere, další čas zabere i nějaká 
ta rekonstrukce budoucích prostor.
No jo, českým úřadům jako vždy vše trvá. A tak 
držíme palce, abychom nějaké prostory opravdu 
získaly. 

V současné době fungujeme:
každé úterý na Kostnického náměstí na Žižkově 
od 14:00 - 15:00, kde rozdáváme potravinovou 
pomoc. 

Nejlépe se tam dostanete tramvají 10 nebo 16 ze 
zastávky Anděl na zastávku Bertramka a odtam-
tud, to už není daleko.
Ale pokračujeme dále v různých doprovodech 
jako jsou úřady, azylové domy, doktoři, na 
kontakty s dětmi, návštěvy na LDN nemocnicích 
či léčebnách. (V současné době jsme v těchto 
aktivitách omezeny díky Coronaviru).
Co mě konkrétně nejvíce baví a co se organizaci 
Jako doma v poslední době asi nejvíce povedlo, 
hlavně holkám z kanclu, je zabydlení pár holek 
v sociálních bytech. S některými z nich úzce 
pracuji. Pomáhám jim s úřady, hledáme společně 
doktory a práci nebo prostě zaplňujeme volný 
čas. 
Být samozřejmě třeba po 30 letech zpět v bytě 
z ulice není vůbec jednoduché. Velkým tématem 
je určitě samota, přátelé, závislosti a vztahy se 
sousedy. Moji Helenku nejvíce zase okouzlují 
pátky v Prádelně, kde jsou prostory menší, pře-
hlednější a moc ráda tam vaří.
Posledním důležitým tématem pro nás je samo-
zřejmě zhodnocení fungování starého komunitní-
ho centra. Dělaly jsme něco podobného poprvé, 
proto jsme také našly spoustu chyb. O těchto 
chybách jsme se bavily na strategickém pláno-
vání minulý týden v Jizerských horách. Chyby se 
budeme snažit napravit a co fungovalo, tohoto 
také nebylo málo, se budeme snažit přenést do 
nového komunitního centra, které nám doufám 
už zůstane a neskončí někdy v zimě, kdy je to 
pro nás, pro holky z ulice, nejhorší.
Moc se na nové komunitní centrum těšíme, holky 
z kanclu pro něj dělají první i poslední.

Zuzka a Helenka

Další poruchou může být příliš silná menstruace. 
Pro její zmírnění můžete zkusit kokošku pastuší 
tobolku. Proti bolesti můžete zkusit kontryhel, 
meduňku, žebříček či měsíček. Je důležité čaje 
pít dlouhodobě a nejlépe 14 dní předtím, než 
začnete krvácet. Na zmírnění potíží při meno-
pauze je vhodná výše uvedená andělika čínská, 
která pomáhá s návaly horka, předchází rozvoji 
osteoporózy a pomáhá proti vysoušení poševní 
sliznice.
Pokud menstruaci nemáte, ale měla byste mít 
(nejste těhotná anebo po menopauze), může na 
to mít vliv mnoho dalších okolností. Například 
konzumace alkoholu a závislost na opiátech 
často zastavuje menstruaci. Pervitin nemá přímo 
vliv na zastavení menstruace, ale spíše okolnosti 
spojené s jeho užíváním jako podvýživa, nedo-
statek spánku a stres.
V dalším čísle Bezdomovin se dozvíte něco 
o sexuálně přenosných chorobách a jak se před 
nimi chránit.

Bětka a Iva, 
lektorky workshopu domácí gynekologieholky tyhle věci mohly vyříkat. Dostala jsem mož-

nost přihlásit se na uměleckou rezidenci a potka-
la se s Monikou, se kterou jsme se v Jako doma 
skamarádily a domluvily se na dvouměsíční spo-
lupráci a vytvoření místa, kde se bude odehrávat 
to, o čem jsem před chvílí mluvila. Prádelny jsou 
podle amerických nebo britských vzorů komunit-
ním místem, kde se nejen pere, ale i povídá, je 
tam přístup na internet, nebo kávovar. Ve spoje-
ní s problematikou zneužívání moci jsem si vy-
bavila známý případ irských MAGDALENINÝCH 
PRÁDELEN, které původně měly pomáhat že-
nám v nouzi, aby se nakonec staly místy napros-
to zvrhlého systému násilí a trestu.

Lída: Když jste začaly společně vytvářet prostor 
Prádelny, povedlo se, aby si holky vyříkaly to, co 
jim vadí? 

Magdalena: Zpětně vidím, že nám chyběl jakýsi 
mediátor, odborník na mezilidskou komunikaci, 
vyjednávání a řešení konfliktů. Daná zkušenost 
nám všem otevřela oči a ukázala na to, jak je 
těžké a náročné takovou iniciativu jakou je Jako 
doma provozovat.

Lída: Nevidíš tedy žádný rozdíl mezi fungováním 
komunitního centra Jako doma a Prádelnou? 

Magdalena: Vidím, od začátku se provoz v naší 
prádelně odlišoval v přístupu ve vedení a organi-
zaci. Aktivisté i sociální pracovníci většinou vždy 
vyžadují konkrétní výsledky. V tomto projektu 
jsme se hodně soustředily na proces skrze vzá-
jemnou domluvu než na účinek příkazů a ome-
zení. Zajímal nás proces, který se v umění vnímá 
sám o sobě a může být cílem. Ano, bylo to občas 
hodně chaotický, nepředvídatelný, někdy až ris-
kantní. Procházelo to různými fázemi. Na začát-
ku jsme chtěly, aby holky byly těmi, kdo určuje, 
co se bude řešit a společně si nastavovaly pra-
vidla. Zvrhlo se to do totální anarchie a od holek 
samotných vzešel požadavek, že musí mít jasné 
vedení a sdílená pravidla. S Monikou jsme pravi-
dla společně sepsaly, ale nebylo vůbec jednodu-
ché je dodržovat. Například pravidlo, že v průbě-
hu týdne prádelna není otevřena nonstop. Přitom 
ve chvíli, když někdo přijde z nemocnice, je těž-
ké ho na noc vyhodit na ulici. Přehazovaly jsme 
si s Monikou neustále zodpovědnost, kdo koho 
vyhodí, a tak dodržovat domluvená pravidla, kdo 
si je dovolí obejít, porušit, to bylo na celé věci asi 

nejtěžší. Problematické se stalo také to, že Moni-
ka po celou dobu projektu v prádelně bydlela. Byl 
to pro ni, na určitý čas její dočasný domov, který 
byl i jejím místem práce. Byla v prádelně s lidmi 
24 hodin. Bylo to velice náročné, a i z toho vzni-
kaly konflikty. 

Lída: Ve společném prostoru je normální, že 
vznikají konflikty. 

Magdalena: Ano, chtěla jsem komunitu, která 
si bude pomáhat a sdílet prostor a čas a neby-
la jsem dostatečně připravená na to, co to fyzic-
ky i psychicky obnáší. Dala jsem prostor, ale ne-
měla dostatek potřebných nástrojů, jak ho dobře 
a funkčně využívat, při absenci jakékoliv donuco-
vací síly a vytváření tvrdých provozních pravidel. 
Na začátku byl záměr o všem rozhodovat spo-
lečně, takto se ale dokáže rozhodovat užší okruh 
lidí spojených konkrétním společným zájmem 

[..dokončení rozhovoru na další straně ]
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[..dokončení rozhovoru z předchozí strany ]
nebo cílem, ale jen těžko lidé, kteří přišli do prá-
delny odkudkoliv a společný cíl nemají a nevnímají 
ho. Přála jsem si, aby tím cílem byla prádelna, ale 
nebylo na to nakonec dostatek času.

Lída: Takže příště, kdybys dělala něco podobné-
ho, tak bys více dbala na ten způsob rozhodová-
ní? 

Magdalena: Snažila bych se vytvořit lepší podmín-
ky, najít účinnější nástroje pro vzájemnou komu-
nikaci. Nejsem sociální ani komunitní pracovnice, 
organizování skupin je náročnou činností. Od za-
čátku jsem počítala s tím, že tady bude otevřeně 
sdílený prostor pro lidi z venku a najdou se i ti, kte-
ří poradí s provozem nejen technicky, ale i prak-
ticky.

Lída: A stalo se, že by někdo takhle přišel úplně 
z venku? 

Magdalena: Ano, chodila jsem Mia, která ráda 
vaří, chodila sem skoro každý den a vařila. Spo-
lečně jsme to pak snědly. Chodili sem umělkyně, 
umělci, a studenti, nikoliv kvůli uměleckým aktivi-
tám, jen se zastavit, posedět a popovídat. Někte-
ří z nich pomáhali technicky, vyrobili nám křídovou 
barvu abychom namalovali výlohu nebo vyvrta-
li díru do stropu pro naši závěsnou šatnu. Jeden 
kluk, co rozváží jídlo, nám vždy dovezl, co mu na 
konci dne zbylo. Zastavili se i sousedi z baráku 
a manželský pár nám ze zastavárny naproti done-
sl kávovar a teplé vánoční řízky a salát na štědrý 
den. A o takový prostor vzájemné výměny mi vlast-
ně šlo. O sdílení zážitků, které nám dají možnost 
uvažovat mimo vlastní životní zkušenost, a tím 
nám pomohou být citlivější k ostatním.
Jednou za dva týdny jsme tady měli mikro 
workshopy pro veřejnost. Byly vedené holkami 
z prádelny a byly jakousi narážkou na nabité pro-
gramy uměleckého provozu. Odehrávaly se celý 
den, při tom byly nepředvídatelné, takže si je uži-

li především ti, kteří s námi strávili více času. Náš 
prostor byl taky spojený s prostorem galerie AM 
180 a když se tam odehrávala vernisáž, snažili 
jsme naše aktivity nějak skloubit, provoz prádelní 
s provozem vernisáže.

Lída: A šlo to nějak skloubit?

Magdalena: Ano, propojení fungovalo, lidé se se-
známili a poznali se více mezi sebou, kontakty 
udržujeme doteď. Tento týden jsme spolu s holka-
mi byly na vernisáži v galerii Jelení a skončily jsme 
v klubu na AVU a rozdíly, které se neustále řeší se 
vcelku setřely, byly neviditelné. Všichni se bavili 
a nikdo nic neřešil.

Lída: Jeden z účastníků říkal, že prostor komunit-
ního centra Jako doma a PRÁDELNY se lišil právě 
těmi pravidly, že má pocit, že zde byly pravidla be-
nevolentnější, což se třeba ukázalo při redistribuci 
jídla, že si každý vzal, co chtěl a potřeboval. 

Magdalena: To se mi tady také líbilo, domluvily 
jsme se, že když je tu potravinová banka, tak si 
nikdo neodnese jídlo s sebou. To byl neustálý pro-
blém v Jako doma, když se rozdělovalo jídlo, vždy 
se to odehrávalo za zavřenými dveřmi a vznikala 
tak nedůvěra, jestli to bylo rozdělené spravedlivě.  
V prádelně si nikdo nemohl téměř nic odnášet ven, 
ale uvnitř se mohl kdokoliv najíst dosyta.
Ale myslím, že největší rozdíl a důležitý zážitek 
byl, že bylo v Prádelně otevřeno o víkendech non-
stop, že nikdo nemusel spěchat před večerníčkem 
na noclehárnu a foukat do alkomatu.

Lída: Takový obývák. 

Magdalena: Přesně, ta Prádelna byl spíš jen jaký-
si rámec. Na začátku jsem sice uvažovala o více 
pračkách, ale pak to mělo volnější průběh a bez 
praček a s postupem času jsem zjistila, že jich ne-
bude potřeba až zas tolik. Že investice bude po-
třeba spíš někde jinde. Možná, kdyby jich tu bylo 

více, tak by to bylo jiné. Byla by to každodenní 
společná aktivita.  Bývaly dny, kdy jsem měla pocit 
stagnace, ale s tím jsem měla problém i v Komu-
nitním centru, že se ženy často nudí, z druhé stra-
ny mi nešlo o to, dělat zábavu po celou dobu.

Lída: Mně by ještě zajímalo, ty jsi zasadila něco 
jako Komunitní centrum pro ženy bez domova do 
galerijního prostředí, v čem vnímáš tenhle obýva-
cí pokoj jako umělecký projekt, proč jsi něco tako-
vého vůbec zasadila do prostředí umělecké gale-
rie, není to v něčem zvláštní, že místo na vystave-
ná díla se návštěvníci dívají na ženy bez domova, 
které vytvářely něco jako obývací pokoj? 

Magdalena: Existuje umění, které není založe-
no na artefaktech, nespoléhá se na dívání se na 
něco, ale očekává aktivní vstoupeni do událos-
tí a podílí se na spoluvytváření. Důležitější je tady 
proces oproti produktu. Stává se, že umělecká 
praxe si přivlastní formu z jiného oboru a v přípa-
dě prádelny jde o formu sociální. A poněvadž se 
naše věc odehrává v galerii a není determinová-
na plánem ani kontrolou sociálního centra, mohou 
vznikat jiné přesahy než v ryze sociálním projektu. 
Ale nemusíme mému projektu říkat umění, může 
to být společné tápání, společné přání, společné 
nicnedělání. Důležité pro mne bylo, že jsem holky 
už znala delší dobu a tím jsem doufala, že se mi 
povede přenést nějakou svoji zkušenost a sdílet 
něco z okamžiků, které jsem trávila v jejich prosto-
ru. Příchozí pak cítili, že vstoupil do prostoru urče-
ného danými vztahy a tím, že si holky ten prostor 
vzaly za svůj, nedošlo k pouhé estetizaci. Umělec-
ké praktiky, které se zajímají o spolupráci a kolek-
tivitu nejsou něčím novým a jsou přítomné už od 
první poloviny 20. století od dadaistů a situacionis-
tů, přes konceptuální umění 60 let po vlnu partici-
pativních, sociálně-angažovaných, kolaborativních 
praktik let 90. Pro mě byly vždy přitažlivé projekty, 
které byly blíž normálnímu životu, jako například 
společné pití piva s Tomem Marionim, pořádá-
ní bazaru Marthou Rostler, nebo projekt českého 

umělce Jana Mlčocha, který výstavní prostor v Ho-
landsku proměnil v bezplatnou noclehárnu.
Další rozdíl od toho, co dělají holky v komunitním 
centru a co jsme dělaly tady v Prádelně, je i jiný 
kritický rozměr, díky úplně jiné instituci, v tom-
to případě umělecké instituci. Jak dlouho hledá 
prostor organizace Jako doma, a jaké možnosti 
máme my umělci? Jako umělci užíváme výstav-
ní prostory, které bývají plné jen v den vernisáží. 
Tento prostor byl nabízený v otevřené výzvě, kte-
rá vybízela umělce, aby si ho libovolně přetvořili 
ve vlastní ateliér, dílnu, místo setkávání, kancelář. 
Všechno jsem to tedy spojila dohromady a pozva-
la ty, kteří to využijí nejlépe. Je tu teplo, tak proč 
by lidé měli sedět venku. Tímhle způsobem by 
vlastně mohly spolupracovat různé instituce, ale 
vyžaduje to pochopení a dobrou vůli. Kamarád, 
který tady byl fotit mi řekl, že kurátor si radši po-
věsí fotku holek v galerii, než by je do této galerie 
pozval. Instituce obecně nechtějí přebírat zodpo-
vědnost za sociální problémy společnosti, a občas 
ani za to, co mají zahrnuté do povinností. Takový 
projekt vyžaduje hodně síly a času. Něco se vždy 
může pokazit nebo prostě selhat, jelikož práce 
s lidmi, je nepředvídatelná.

Lída: Chtěla bys ještě něco dodat? 

Magdalena: Kdyby se našel někdo, kdo má něja-
ký prostor, a chtěl by víc než naši fotku na stěnu, 
tak my se tam rádi, klidně jen na chvíli, nasáčkuje-
me. Prádelna putující, i to jsem si představovala, 
že klidně může být putující, že bychom se klidně 
mohli přenést do nějaké další instituce nebo jiné 
galerie.

Lída: Děkuji ti moc za rozhovor, Magdaleno.

Rozhovor s Romanem, 
návstevníkem Prádelny 
Lída: Mohl bys na začátku říct něco o sobě a jak 
ses objevil v Prádelně

Roman: Čau lidi, já jsem Roman, já jsem se octl 
v Prádelně tak, že navazovala rovnou na komu-
nitní centrum Jako doma, protože se komunitní 
centrum muselo vystěhovat, tak jsme byli já, jako 
gay, můj kamarád jako transka, tak i ženy různého 
věku rádi, že Majda přišla s myšlenkou Prádelny. 
Oficiálně tady byla galerie, ale díky tomu, jsme 
měli kam jít, nemuseli jsme být venku, hlavně teď 
v zimě jsme nemuseli mrznout a čekat někde na 
to, že nám otevřou denní centra nebo nám otevřou 
noclehárny. Tak jsme byli rádi, že se to otevřelo 
tady na Žižkově. Tak, jak to tady probíhalo, bylo 
vážně super. Monika, která to tu měla na starosti, 
je suprová, vymyslely to opravdu dobře, kdyby 
to tak fungovalo, jak to vymyslely, tak jsme tu asi 
déle, ale bohužel v jeden den přišla na kontrolu 
dcera majitelky a viděla tady ženy a samozřejmě, 
že ty ženy jsou bez domova, takže se počítá s tím, 
že tu bude trochu binec, ale na základě toho, že 
viděla, že tu je nepořádek a že tu občas ženy 
přenocovaly, tak se to vlastně zavírá. Nevím, co 

budeme dělat dál, bude to těžké. I když jsem kluk, 
ale jsem gay, tak stejně nevím, co budu dělat dál. 
A ty ženy různého věku, většinou staršího věku, to 
opravdu nevím, co budou dělat dál.

Lída: V čem se liší provoz Prádelny od provozu 
v komunitním centrum Jako doma, jestli vnímáte 
nějaké rozdíly. 

Roman: Jsou rozdíly, rozdíly byly, bohužel v mi-
nulém čase. Majda a Monika měly takový nápad 
ohledně potravin. Potraviny jsou důležité pro 
každého bezdomovce, když přišla potravinová 
banka každé úterý, tak řekly: „Uděláme to takhle, 
k potravinám bude mít každý volný přístup, najez-
te se, co vám hrdlo ráčí, akorát, co si můžete vzít 
ven s sebou, je pouze večeře.“ a vlastně to bylo 
opravdu jako doma, jdete si do kredence nebo 
do lednice a vyberete si, co chcete. Takže jste 
nemuseli čekat, že vám dají nějaký oběd za dvě 
hodiny nebo že vám dají kafe a tak dále. A hlavně 
se tu neplatilo ani za kafe, bylo to tak, že kdo měl 
nějakou korunu, tak se to poskládalo, a to kafe 
a cukr jsme si koupili. Taková svoboda. 

Lída: Takže tady nebyly tak určená pravidla jako 
třeba v komunitním centru? 

Roman: Nebyly no, jediná pravidla, která tu byla 
platná bylo to, že se tu nesmělo krást, ale jsme 

bezdomovci, takže se s tím počítá, v každé orga-
nizace po celé republice se s tím počítá. Jsou to 
lidi na ulici a v tom, co berou, tak vidí určitou část 
peněz, no.

Lída: Máš nějakou vzpomínku na Prádelnu, která 
se ti vybaví? 

Roman: Vánoční stromek na ruby. Vánoce tady 
byli opravdu dobrý. S Monikou jsme takhle strojili 
stromeček a Monika měla dobrý nápad, že jsme 
otočili stromek vzhůru nohama, byl pověšený 
svrchu na laně směrem dolů a já jsem dostal 
takový druhý nápad, že by bylo skvělý ozdobit 
stromeček tím, co má každý z nás rád. Já osobně 
jsem dal na stromek sluneční brýle, proč sluneční 
brýle? Protože mám rád módu a hadry, takže moje 
tam byly sluneční brýle, kdo třeba rád hulí, tak dal 
drtičku na strom, někdo tam dal šálu. 

Lída: Byl to takový osobní stromeček. 

Roman: Jo, jo a jako Vánoce tady probíhaly, 
štědrý den i večer, opravdu parádně. A ty dárečky? 
Takových dárků, to jsem koukal, bylo to opravdu 
příjemné

Lída: Chtěl bys ještě něco dodat? 

Roman: Je velká škoda, že se to zavírá, velká 
škoda, co se tu stalo, ale jestli můžu vzkázat, paní 
majitelce prádelny, prostoru INI project (galerie), 
nezavírejte nám to! 

Lída: Ještě mám poslední otázku, protože je to 
v prostorách galerie a je to vlastně umělecký pro-
jekt, pocítil jsi někdy, že je to umělecký projekt? 

Roman: Když se nad tím zamyslíte, to, že jsme 
tu byli my sami, bezdomovci, a dělali jsme tu to, 
co jsme tu dělali, kdyby se na to někdo podíval 
z jiného úhlu, tak vlastně my jsme ten projekt. My 
sami jsme galerie. 

Lída: A nebylo ti to nepříjemný být vlastně objek-
tem v galerii?

Roman: Naopak, já miluju umění, jsem gay, takže 
se není čemu divit, naopak. 

Lída: Tak jo, děkuju ti moc za rozhovor.

Roman: Já děkuji.

VÝLET DO BUKURESTI, 
VZPOMÍNKA NA MÉ DÁVNÉ 
PRÁTELE
Pracovala jsem u firmy Ceskom. V Třeboradicích 
pracovali většinou Rumuni, kteří tam stavěli dál-
kový topení. Byla jsem tam na výpomoc půjčená 
z letiště, kde jsem tehdy dělala.
Mí zaměstnanci, Rumuni, mě často posílali do 
různých měst v Rumunsku, kdykoliv jsem tam 
měla cestu, vozila jsem tam kávu a různý další 
potraviny. Takovou nouzi si nikdo neumí předsta-
vit. Lidé měli strach.
Jednou se mnou jel i můj syn. Všiml si, že jsme 
nepotkali ani jedno hezké děvče. O dívky v tu 
dobu nejčastěji pečovali rodiče, většinou chodily 
v doprovodu. Syn prezidenta byl úchylák, jeho 
osobní stráž dívky chytala a unášela, nikdo je poté 
již nenašel nebo je našel zohavené.
Začala revoluce. V Praze vše proběhlo klidně, 
neměla jsem představu, co se v tu dobu děje v Bu-
kurešti. V ten čas jsem tam jela na návštěvu ke 
své dávné přítelkyni. Linky ČSA byly zrušeny, tak 
jsem jela vlakem. V Budapešti mi jedna spoluces-
tující řekla, abych vystoupila, že v Bukurešti je zle, 
že se tam střílí.
Já jsem ale pokračovala v cestě za svojí přítelkyní, 

MŮJ PŘÍBĚH Z NÁVŠTĚVY 
ORKÁNU „SABINE“
V pondělí 10. února jsem zůstala doma, mám totiž 
nemocné nohy, a tak jsem dodržovala varování 
před silným větrem. Celý den jsem byla doma 
a sledovala dění na obloze, byl klid. Ve tři hodiny 
odpoledne jsem se šla podívat do poštovní 
schránky a vyhodit odpadky do popelnice, které 
stojí na chodníku.
Udělala jsem sotva dva kroky a z ničeho nic do mě 
uhodil silný vítr, byl tak silný, že jsem jen lapala po 
dechu, nemohla jsem otevřít oči a strhl mi čepici. 
Ta jen proletěla ulicí a zabočila do slepé uličky 
a tam zůstala ležet. Já jsem se jen tak tak držela 
popelnice, nemohla jsem se ani otočit, po chvíli 
vítr polevil.
Měla jsem štěstí, z domu zrovna vycházel pán, 
pomohl mi do domu, a ještě mi došel pro čepici. 
Neteř Lenka ji hodila do pračky, mám čepici a ješ-
tě vypranou. Už nikdy nebudu vycházet ven za 
silného větru. Dobré ponaučení.

Svůj příběh jsem napsala v pátek 28.2. 2020, 
napsala Tonička (autorka Natašina příběhu)

13. díl: Natašin příběh
Na konci školního roku se všechny děti těší na 
prázdniny, a tak to bylo i u nás. Začali jsme chodit 
k řece Severní Dvina – je dlouhá 7 444 kilome-
trů, voda v řece byla studená, tak jsme do vody 
nechodili, seděli jsme na břehu, užívali si slunce 
a házeli kamínky do vody – kdo dál dohodí. Dívali 
jsme se na parníky, pasažérské osobní, nebo ná-
kladní lodě včetně těch, co táhnou vory za sebou, 
motorové čluny (kařepa) a také na vyjížďky na 
loďkách (tento druh zábavy byl v tu dobu v oblibě 
včetně projížděk na koních).

Všechny parníky byly kolové, poháněný párou. Ke 
konci června se voda v řece ohřála na 15 stupňů. 
Větší kluci vbíhali do řeky, hned na sebe stříkali, 
šplouchali, pak se přesunuli tam, kde byla větší 
hloubka a plavali po proudu, byl hodně silný, nej-
dřív s proudem a pak proti proudu. Předváděli se 
před námi. Dívali jsme se na ně a trochu i záviděli, 
jak jim to šlo. Nikdo nikdy se neutopil. 

Kluci po plavání skončili na písčině, na horkém 
písku. Když ale teplota vody byla vyšší než 
15 stupňů, i my jsme se odvážili jít do vody a pla-
vali na písčinu. Tam bylo báječně. Nikomu se 
nechtělo plout zpět na břeh, ale museli jsme jít 
zpět domů.

Jednou, opravdu jen jednou za celé léto, jsme 
plavali zpět a jedna holčina Alja se začala topit, 
hloubka byla velká, a tak začala křičet: „Pomoc, 
pomoc!“ a měla štěstí. zrovna přišli její rodiče 
s dětmi a jejich otec skočil do vody i s oblečením 
a doplaval k ní, chytil ji a natáhl si ji na záda a ta 
šťastně doplavali až ke břehu.

obličej Alji byl celý bílá, nemluvila, tak ji položili 
na deku a hlídali ji. Viděli jsme to z pískoviště, tak 
jsme šli ještě opatrněji do vody a pomalu plavali 
ke břehu. Alja se totiž dostala do silného proudu 
uprostřed řeky. Doplavali jsme v pořádku a na bře-
hu si sedli vedle Alji. Všichni jsme napjatě čekali, 
až promluví. Řekla, že se bojí jít domů, tak jsme ji 
všichni doprovodili. 

To byl jen jeden případ za celou dobu, co si pa-
matuji.

Byly roky, kdy bylo celé léto deštivé, k řece jsme 
nechodili, pomáhali jsme doma, sestra Galja prala 
prádlo na valše, vyvařovala ložní prádlo, věšela jej 
na šňůru na prádlo, která byla venku, když neprše-
lo, když byl déšť, prádlo věšela na půdě. Já jsem 
chodila do kravína pomáhat mamce. Zametala 
jsem, nosila jsem telátku šťavnatou trávu, pohladi-
la ho a vyvedla ven ze stáje na čerstvý vzduch.

Nedaleko kravína byla konírna, kde byly stáje pro 
tažné koně. Z tažné techniky tam byl jen jeden 
traktor, ostatní odvážely koně. O koně se staral 
koňař, postarší pán, nikoho neměl, žil sám a vše-
chen čas trávil v konírně. Dokonce tam i spal. 
Vždycky mě povozil na koni, pro mě to byl nejlepší 
moment, kdy jsem se nejvíc radovala. 

Doma jsem se na pozemku také starala o záhonky 
a všechny cestičky na pozemku jsem udržovala 
v pořádku. Moje práce byla také brzy ráno vstát 
a odvést naši kravičku Malku na záhon (do stáda), 

který pak pastýř hnal na pastvu. Cesta byla dlouhá 
asi 5 kilometrů lesem, vždycky jsme přišly na lesní 
louku, kde byla tráva chutná a šťavnatá. Krávy se 
pásly celý den a nikam neutíkaly, pastýř jen odpo-
číval a k večeru nakrmené stádo přihnal do ves-
nice. Po cestě všichni vesničané odchytávali své 
kravičky po celém dni nasycené. Nikdy hladem 
netrpěly, mléka dávaly dost. Mamka krávu Malku 
pravidelně dojila, byla jsem u toho, vždycky jsem 
čekala až dostanu čerstvé nadojené mléko. 

Čas rychle utíkal, léto se blížilo ke konci. Počasí 
bylo zamračené, obloha se zatahovala, teplota 
ráno nepřevýšila 4 stupně a dny se krátily. Z bílých 
nocí se staly šedé. Po večerech jsme si svítili pe-
trolejovou lampou. Sestra četla hodně nahlas a já 
jsem poslouchala, opakovala písničky i básničky 
a já s ní. Taky sama sestavovala vyprávění.

Nataša

Napsáno v úterý 18. února roku 2020

už za hranicemi jsem ale slyšela rány. Otevřela 
jsem okno a uslyšela jsem střelbu. Ve vagonu byl 
akorát průvodčí a já. 
Vlak ani ve stanici nezastavil. V Bukurešti jsem 
přemýšlela, jak se dostanu na místo, kam potřebu-
ji. Měla jsem ale velké štěstí, byl tam jediný taxík, 
kterého jsem chytla a nadiktovala jsem mu adresu 
své přítelkyně. 
Když jsem dorazila k přítelkyni, tak ta dostala šok. 
Hrozně se divila, jak jsem se do Rumunska vůbec 
dostala, protože všechny cizince vraceli zpět. 
Všichni byli rádi hlavně kvůli jídlu a kávě, co jsem 
přivezla.
Nejdřív jsme si tedy udělali kávu. Přivedla jsem 
veškeré potraviny, nebýt taxíka, tak bych to nedo-
vezla. Manžel kamarádky prohlásil, že mnoho lidí 
bylo zastřeleno jenom proto, že navečer sháněli 
něco k jídlu. nikomu nepřeji tak hrozný pohled…
Po dvou dnech byl klid. Konečně jsme vyšli 
z domu. 
Vojáci nešli proti obyčejným lidem. Všichni cizinci 
byli vyzváni, aby opustili zemi. Do Rumunska 
nikoho nepouštěli. Linky byly zrušeny. Na letišti, 
kde jsem čekala ještě se třemi Čechy, jsem opět 
měla štěstí.
Přistáli Němečtí novináři, které nepustili z letiště. 
Akorát jim natankovali palivo na cestu do Sofie, 
kam měli nakonec namířeno. Kapitán nám vyšel 
vstříc a vzal nás s sebou. A ze Sofie? To už letěla 
normální linka do Prahy. Němečtí novináři koukali, 
jak jsem uplakaná. Když jsem slyšela ten nářek, 
jak lidé hledají své vlastní děti, bylo to tíživé.

Evička

Jídelna Kuchařek bez domova je již od 
podzimu opět v provozu. 

JÍDELNA V NOUZOVÉM REŽIMU aneb 
ROZVOZY
Hle, s čím v těchto pohnutých dnech přišel 
náš krizový štáb: Svět se zastavil... 
Ovšem nikoliv pro všechny!
Ubytovny nájem neodpustí, i když je 
vyhlášen výjimečný stav. Ne každý má svůj 
domov, ve kterém může žít a nakupovat 
online. Někteří domov mají, ale mohou 
o něj brzy přijít. Kuchařky bez domova se 
v této sociální tísni nacházejí. Proto bude 
i nadále Jídelna Kuchařek bez domova 
v omezeném provozu fungovat.
Vnímáme odpovědnost za zdraví našich 
spoluobčanů a spoluobčanek a souhlasí-
me, že méně (sociálních kontaktů dnes) 
momentálně znamená více (sociálních 
kontaktů v budoucnosti). Ale někteří z nás 
nemají možnost si vybírat.
V následujících dnech budeme připravovat 
a rozvážet obědy na objednávky. Nakrmí-
me lidi, kteří do práce chodit musí, i ty, kdo 
pracují z domova. Naše přísné hygienické 
podmínky budou ještě přísnější a pro Ku-
chařky např. máme zajištěny ušité respirač-
ní roušky, jež budeme minim. po čtyřech 
hodinách pravidelně vyvářet. Bude nás 
méně a budeme od sebe dál, ale přesto 
tu budeme. Děkujeme organizaci Break-
faststory, že nám s tím pomáhá. Pokud 
budeme mít obědy navíc, budete si je moci 
objednat přes nesnezeno.cz.  

JÍDELNA KUCHAŘEK BEZ DOMOVA
Brožíkova 6, 150 00, Praha 5 

(dvě zastávky od Anděla, 
tram 9, 10, 15, 16 –> „U Zvonu“)
v dnešní době pouze ROZVOZY!

facebook.com/jidelnakbd

Přijďte nás navštívit a něco si zobnout!

Vzhledem k situaci rozšíření pandemie viru COVID-19 jsme byly nuceny upravit a omezit provoz aktivit komunitního centra. Do 
konce vládních opatření (karanténa, nouzový stav) fungujeme hlavně v terénu. Každé úterý rozdáváme potravinovou pomoc od 
14h do 15h na Kostnickém náměstí na Žižkově. Rozdáváme potraviny, hygienu, roušky, dezinfekci na ruce. Přejeme zdraví všem 
a těšíme se, až otevřeme komunitní centrum na nové adrese!

KDE: 
Kostnického náměstí na 
Žizkově
Zastávka U Památníku: 
bus č. 133, 135, 175, 
nebo zastávka Husinecká: 
tram č. 5, 9, 15, 26. 

zdroj: mapy.cz
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Koronavirus 
a karanténa
Co znamená 
karanténa?

Vláda v neděli 15. března 2020 před půlnocí 
vyhlásila celorepublikovou karanténu. Tím zaká-
zala volný pohyb osob na veřejnosti. Opatření 
prodloužila do 1. dubna 2020. Karanténa se 
může prodloužit.
Je vyhlášena povinnost mimo domov nosit rouš-
ku, případně alespoň zakrýt si ústa a nos šálou/
tričkem.

Proč je to nutné?
Důležité je omezit kontakt mezi lidmi na minimum, aby 
se virus dále nešířil.  Virus je nebezpečný hlavně pro lidi 
v seniorském věku, špatnou imunitou a s chronickými 
onemocněními. Udržujte si alespoň 2,5 metru vzdálenost 
od ostatních a noste roušku. Vaše rouška chrání ostatní, 
roušky ostatních chrání vás!

Můžu jít do práce a z práce
Do sociálních služeb
Za rodinou, blízkými
Vyvenčit zvířátko
Nakoupit do obchodu s potravinami
V naléhavých záležitostech můžu jít na poštu, úřad, 
do zdravotnických zařízení (návštěvy v nemocni-
cích, domech pro seniory a na psychiatrii jsou ale 
zakázané)

Úřady:
Jsou otevřené pouze v pondělí a středu maximálně na 
3 hodiny
Vyzývají k řešení věcí (vyřizování dávek apod.) po tele-
fonu, elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) nebo 
poštou
Call centrum úřadu práce: 844 844 803

Co zůstává otevřené:
Supermarkety, obchody s potravinami 
(v prodejnách nad 500 metrů můžou od 8 do 10 ráno 
nakupovat pouze senioři)
Lékárny, trafiky, drogerie, prodejny zdravotnických potřeb, 
elektroniky
Pošty (pouze do 16:00)
Městská hromadná doprava (jezdí v prázdninovém 
provozu)
Sociální služby v omezenějším provozu
Pohřební služby

Co je zavřené:
Restaurace a hospody
Samoobslužné prádelny
Ubytovací služby – hotely (ubytovny zavírat nemusí)
Knihovny, nákupní centra (kromě obchodů, které mají 
výjimku)

Roušky:
Rouškou chráníte sebe i své okolí proti rozšiřování koro-
naviru. Za nenošení roušky můžete dostat pokutu. 

Jak bezpečně zacházet s rouškou:
Nejprve si umyjte nebo dezinfikujte ruce, ať viry zachyce-
né na rukou nepřenesete na roušku.

Rouškou si zakryjte nos a ústa a přesvědčte se, že mezi 
vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery.

Během nošení se roušky nedotýkejte. Pokud se jí do-
tknete, hned si ruce umyjte nebo vydezinfikujte. Rouška 
slouží jako filtr a kapénky s virem se do ní zachytávají.

Jakmile rouška na jedno použití zvlhne, vyhoďte ji 
do uzavřeného koše a vezměte si novou. Roušky na jed-
no použití nikdy nepoužívejte znovu. Látkovou roušku lze 
nosit pouze několik hodin, potom ji vyperte na 90 stupňů, 
vyvařte v hrnci nebo vyžehlete, potom se dá zase nosit 
(nezapomeňte, že opakovaným použitím rouška postup-
ně ztrácí svou efektivitu).

Roušku sundávejte zezadu a nedotýkejte se přední části. 
Poté si umyjte nebo vydezinfikujte ruce

Obecně je vyhlášen zákaz cestování do zahraničí


