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EDITORIÁL:
ŽIVOT NA HOTELU

Ten den bylo na hotelu rušno. Slunce se opíralo 
o stolky na dvorku, kde ženy seděly v hovoru 
u kávy. Na moji výzvu, zda někdo nechce 
udělat rozhovor do Bezdomovin, nikdo moc 
nereagoval. Nevadí, řekla jsem si a flousila se 
po hotelu tam a zpět a zpět a tam. 
Sem tam někdo vzal do ruky tužku a namaloval 
kresby, které do tohoto čísla přikládám jako 
ilustrační. 
Nebe bylo jasné, ani obláček jen cigaretový 
dým nad hotelem prozrazoval, že pokoje jsou 
plně obsazené. Ve tři hodiny dorazila Jasmína 
ozbrojená nůžkami na stříhání vlasů. I přes 
jisté nejistoty byly všechny ženy toto odpoledne 
ostříhané s výsledkem spokojené. 
Alena mi vyprávěla o knize a filmu Čas zabíjet, 
skvělá recenze, díky za ní. 
V těchto novinách dále naleznete i pokračování 
příběhu Toniččina života, kam šla Tonička 
na školu? Nechybí ani rozhovor s kuchařem 
Etienem z Jako doma nebo fotky od fotografky 
Lindy, které vyfotila jeden den na hotelu.
Laďka, Aranka a Balu přispěly svými básněmi 
a koláží, proto jsou tyto noviny tak plné.

ROZHOVOR S ETIENEM
nový zaměstnanec organizace Jako 
doma

Lída: Ahoj Etiene, mohl by ses v pár slovech 
čtenářům představit?

Etien: Já jsem Etien a vařím pro Jako doma, to 
je asi tak vše. 

Lída: Proč jsi začal pracovat v Jako doma? 

Etien: Protože Radouš mě oslovil, jestli bych 
nechtěl vařit pro Jako doma a taky většina mých 
kamarádů tu pracuje, tak proto.

Lída: Má tahle práce nějaké výhody?

Etien: Já tuhle práci mám rád a benefity? Hmm, 
že jsem našel práci.

Lída: A jaký máte vztah s obyvatelkami hotelu?

Etien: Já myslím, že dobrej, občas je to 
náročnější kvůli jazyku, ale je to v pohodě.

Lída: A ty používáš češtinu nebo angličtinu?

Etien: Češtinu. Jedna žena tu mluví anglicky, ale 
většina žen česky.

Lída: Vidíš nějaký problémy v téhle práci nebo 
těžkosti?

Etien: Ne, občas jsou tu nějaký konflikty, někdo 
nemá rád zeleninu třeba...

Lída: A ty vaříš vegansky, nebo i s masem?

Etien: Ne ne, já vařím i s masem, třeba dneska. 
Snažím se do jídla dávat maso, jak jen můžu. 
Ženy mají maso rády.

Lída: Chceš ještě něco dodat, vzkázat 
čtenářům?

Etien: Jestli se chcete najíst, jste vítáni.

Lída: Tak díky moc za rozhovor!

PŘÍBĚH JEDNÉ DISKRIMINACE
Mám potřebu napsat krátký text ohledně 
pražských ubytoven.
V Jako Doma je na denním pořádku, jak se říká, 
že si někdo od nás obvolává ubytovny a my mu 
jsme v tom nápomocné.
Ne vždy je lehké sehnat levnou a jakž takž 
ucházející ubytovnu.

Že je to obchod s chudobou, asi nemusím ani 
zmiňovat.
Nejhorší na tom je, že leckdy je to pro nás, co 
známe ulici, jediná možnost bydlení.
Jeden z důvodů, proč je málo sociálních bytů 
je, že veřejnost se dost bojí mít vedle sebe lidi 
ze sociálně slabších vrstev a v neposlední řadě 
kauce na komerční byty, kterou můžete získat 
od sociálky, ale stylem, smlouva na byt a my 
vám na jednu kauci půjčíme, ale pronajímatel 
vám zase nedá smlouvu bez zaplacení. 

Zamotaný kolotoč.

Ale proč mám potřebu se zmínit o ubytovnách?

Nedávno se nám totiž na dvou pražských 
ubytovnách stalo, že i když daná žena chtěla 
zaplatit hotovost a měla ubytování rezervované 
a domluvené, tak v jednom případě při osobním 
a v druhém případě telefonickém kontaktu byla 
slečna / paní odmítnutá, protože byla Romka. 
A to se mně fakt nelíbilo. Ani se s tím nějak 
moc netajili. Na otázku, kde budou bydlet, 
odpověděli ať zkusí jinou ubytovnu. Je jich tu 
dost a poděkovali za pochopení. No to mě snad 
rozčílilo ještě víc. 
Nevím, jaké pochopení tím měli na mysli, ale 
tohle mi přišlo jako jasná diskriminace.
Ošklivý.

Zuz

PO PRÁCI
Já na básničku nemám,

 nějak to na mě padá, mám práce dosti. 
Už se těším až si dám večer nějaké kosti. 

Vařím v bistru na festival,
 zítra budu pokračovat, 

Verča, máma, Zuzka,Terka, Lenka,
budem jedna velká skupinka. 

V pátek s námi jede ještě Simča,
to bude prča.

Aranka

ŽENY
Tak si tu ženy sedíte,

školy jste některé splnily,
teď máte chvíli čas,

a odpočíváte zas.

Všechny ženy čekáme,
na to, kdo z nás vyhraje.

Nejvíce se ženy milé těšíte,
co vás za milé překvapení čeká.

Co to bude?
Kdopak to ví?

To se za chvíli dozvíme

Laďka

VÝLET S JAKO DOMA
Na přelomu srpna a září se dělo v Jako doma 
spousta věcí. Holky mají na starosti hotel, 
který vzniknul během první vlny koronanaviru, 
komunitní centrum běží s nově vznikající 
krásnou zahradou a samotné problémy 
přicházející s druhou vlnou korony. Přesto si 
našly čas se zařízením třídenního výletu pro 
jako doma.

A tak se jelo.

Od 31. srpna do 2. září vyrazilo asi dvacet holek 
z komunitka a deset žen z personálu na výlet 
na Vysočinu. Ubytované jsme byly v krásných 
apartmánech a mohly jsme mít s sebou i pejsky. 
Všude kolem byla jen krásná příroda. 
Lesy, louky, kukuřičné pole a za barákem 
velikánská přehrada. Holky na celý pobyt 
vymyslely táborovou hru.
„účastnice zájezdu“ plnily postupně během dne 
deset úkolů jako na příklad vyrobit panenku 
z přírodního materiálu, najít s druhým člověkem 
tři společné věci, zahrát si pexeso a podobně. 
Největší výzva z táborové hry bylo ovšem 
koupání v přehradě. Zima nebyla, ale 30 stupňů 
taky ne. Jako první vodu zdolala Laďka a Klaudii 
bylo zase problém dostat z vody ven, jak se jí 
tam líbilo.

Kdo splnil všech deset úkolů, tak vyhrál a že jich 
nakonec bylo víc. 

Kromě hry jsme byly na krátkém, ale terénem 
trochu náročném výletě v blízkém městečku, 
některé z nás byly na šlapadle a užily si trocha 
romantiky, jiné využily tamní velkou trampolínu, 
někdo hrál líný tenis nebo petank a někdo jen 
tak líně odpočíval. Což se ale nedalo říci o 
psech, kteří tam byli, běhali všude v lese a na 
poli. Večer nechyběl ani jeden den táborák a 
buřty. 
Myslím, že se tam všem líbilo a těším se na 
další výlet. 

A nakonec díky Simoně a Balu, které se staraly 
o naše hladové krky. 

Zuz

Fotky od fotografky Lindy
// Po nalezení fotoaparátu v prostorách hotelu Jako doma jsem se přístroje chopila já, Linda. 
Nejdřív jsem všechny vyfotila, pak jsem šla ven a dokumentovala jsem sebe a přilehlé ulice.

foto: Paní Tulejová před a po stříhání od Jasmíny

dobré kamarádky z hotelu, jsou to naše hrdličky

Naše nej recepční kamarádky, 
jsou dobrosrdečné, 
někdy dají i cigaretový papírek navíc

autoportrét fotografky Lindy, dle svých 
slov se ksichtí ráda a pořád stejně

týmová spolupráce

autorka obrázku: Kačka
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JE ČAS ZABÍJET, John Grisham
recenzentka Alena se zaměřuje jak na knižní, tak i filmové zpracování, 

pozor!! recenze jde podrobně i po dějové linii, takže se dozvíte i konec a zápletku.

Alena: Kniha Je čas zabíjet se odehrává v právnickém prostředí na jihu USA. je to podle skutečné 
události, pouze je děj posunut o deset let dopředu. Je to o tom, jak dva naprosto zhulení a ožralí běloši 
znásilní a následně chtějí zabít dvanáctiletou černošskou dívku. Když ji chtějí dobít, stále tam někdo 
je, tak ji odhodí jako kus odpadu do křoví, ale najdou jí její známý, a tak se téměř mrtvá dostane ke své 
rodině domů. Po pár dnes v nemocnici umře.

A teď to teprve začne. Šerif okamžitě dle informací a důkazů, které byly jasné, přeci jen, bylo to okresní 
město, kde se všichni znají, určí podezřelé. Na jihu byla segregace bílých a černých silná, částečně 
přetrvává do dneška.

Z jiné knihy vím, že nějaký soudce si všimnul, že ještě v roce 93 tam platil zákon, že cizoložství 
černocha s běloškou nebo naopak je možné trestat sto ranami bičem. Zákon se neuplatňoval, ale nebyl 
v tu dobu zrušený. 

No a v tomhle městečku je šerif černoch, ale má kolem sebe mnoho pomocníků. Je to šerif charakterní, 
ve městečku je velmi populární, protože byl hráčem amerického fotbalu, takže byl zviditelněný, má 
respekt jak u bílého, tak i černého obyvatelstva. Udržuje tam rovnováhu, kterou tato vražda naruší.

Všichni tuší, že to, co bude následovat nebude úplně v pořádku, je to výbuch. Díky tomu tam padne 
návrh, že by se měl celý případ přenést do jiné jurisdikce, do jiného státu. Kolem celého případu se 
objeví velké emoce a přeci jen se jedná o zemi lynčů. 
No a samozřejmě se v daném městečku vyskytuje jeden dobrý právník, běloch, a ten odmítne hájit 
obžalované, protože je přítel té černošské rodiny.

Soudce na ně uvalí vazbu bez možnosti kauce, protože věděl, že by došlo okamžitě k nepokojům. Ale i 
přes to se podaří rodině oběti zabitou holčičku pomstít a obžalované vrahy zabít.

Lída: Jako ve vězení?

Alena: Ve vězení, nikdo tomu zločinu nebyl nakloněn. Tedy dva členové rodiny oběti jsou obžalováni z 
vraždy zločinců. A přichází právní bitva.

Šerif, aby to urychlil, tak přesvědčil jednoho z obžalovaných vrahů holčičky, aby svědčil proti tomu 
druhému a slíbil mu zkrácení trestu. To se samozřejmě rodině oběti nelíbí, tak se rozhodnou jednat 
autonomně na vlastní pěst.

Kniha je hodně zaměřená na trestní právo, zabývají se tam paragrafy, kličkami. 

Nakonec knihy, přes všechny strasti se právníkovi podaří oba dva členy rodiny oběti z obvinění vysekat.

Děj se ve skutečnosti odehrával v 60. letech, kde byla segregace černochů a bělochů opravdu extrémní, 
zvlášť lokály a podobně, to tam prostě bylo, existovalo. V tu dobu na většině území US byl ještě platný 
trest smrti.

Doporučuji přečíst nějakému právníkovi, který se chce zabývat trestním právem, protože je tam opravdu 
důkladně popsán anglosaský právní řád. Ale více můžu doporučit Firmu od stejného autora Johna 
Grishama. nemyslím si, že je to nějak výrazně dobrá kniha. Grisham píše hodně z právního prostředí. 
Tato kniha se mi jeví příliš popisná a krutá. Nemusí tak důkladně popisovat akt znásilnění. 

Lída: Myslíte si, že ta kniha je lepší než film?

Alena: Myslím si, že ta kniha je mnohem popisnější, takže je určená hlavně pro lidi, kteří si potrpí na 
detailní popis, což je ale zase dané délkou filmu a knihy, film trvá maximálně dvě hodiny, takže jsou tam 
některé věci popsané zkratkovitě nebo vynechané úplně.

Lída: Díky moc za recenzi!

Alena

Koláz od Balu, obyvatelky hotelu Jako doma
Jaká Balu je? Co je pro ni důležité a co naopak nemá ráda?

JAKÁ JSEM?
Dobrý člověk
všímavá
 pozorná živá
pečlivá
veselá spolehlivá
JAKÉ MÁM VLASTNOSTI A CO MÁM RÁDA?
hudbu
 hlavně svoji rodinu, to je pro mě všechno
ráda vařím
 nemám ráda nepořádek a špínu
ráda chodím do lesa, do přírody  mám ráda svobodu
 mám ráda staré filmy, klid a pohodu
A CO NEMÁM RÁDA?
faleš
 podrazy
  drby
   plané sliby, sliby, které se nesplní

DALŠÍ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI
V posledním čísle jsme nakously téma sexuálně přenosných nemocí a dnes 
bychom se podívaly na další nákazy, se kterými se člověk může v životě potkat.

CHLAMYDIE
Jednou z nich je infekce, která je nejčastější sexuálně přenosnou chorobou, často se na ni zapomíná 
a způsobují ji bakterie Chlamydie. Dobrá zpráva je, že tato infekce se poměrně snadno léčí antibiotiky, 
špatná zpráva je, že až u 80 procent lidí s vagínou nemá žádné příznaky. Pokud je neléčená, může 
způsobit vážné zdravotní komplikace a neplodnost. Chlamydie nejčastěji napadá sliznici urogenitálního 
traktu, dýchací cesty, oční spojivky, klouby a nervový systém. Pokud vás pálí při močení a máte vagínu, 
nemusí to být vždy chlamydie, ale nějaká blíže nespecifikovaná bakteriální infekce, pokud máte penis 
a pociťujete pálení či řezání, neberte to na lehkou váhu a navštivte lékaře nebo lékařku, kde vám 
provedou bezbolestný stěr a zjistí, jestli jste něco od partnera či partnerky chytil/a, nebo ne. 
Pokud budete pozitivní na chlamydii, je důležité kontaktovat své sexuální partnery a partnerky, aby se 
i oni nechali otestovat a mohli se případně začít léčit (to ostatně platí u všech sexuálně přenosných 
nemocí, jen tak zabráníme nevědomému šíření).

15. díl: Toniččin příběh 
Vysoká škola
V Natašině příběhu vystupovala jako 
hlavní protagonistka Nataša, tu v dalších 
dílech nahradí Tonička. Sama autorka, 
která se rozhodla v dalším pokračování 
vystupovat již pod vlastním jménem.

Po ukončení střední školy jsem nevěděla, co 
mám dělat, jestli mám jít studovat a co studovat. 
Hrozně jsem toužila po tom jít studovat lidové 
umění – folklór a zpěv. V Archangelsku byla 
hudební škola, asi je tam dodnes, ale tam 
požadovali umět ovládat alespoň jeden hudební 
nástroj, ve škole, kam jsem chodila já, nic 
takového nebylo. 
V Archangelsku byly ještě tři vysoké školy – 
Institut pedagogický, medicíny a lesotechnický. 
Žádná z nich mě nepřitahovala. Tak mi poradili 
jít na ekonomiku, všude jsou dobří rádci, prý 
po ukončení budu pracovat, sedět v kanceláři 
v teple, klidu a tichu až do důchodu.

Tak jsem se rozhodla jet do Leningradu, kde 
studovala moje sestra.
Po přijímacích zkouškách jsem nastoupila do 
školy. Pro nás posluchače prvního ročníku 
některé předměty byly nezáživné, nic 
neříkajícího, nejhorší ze všech byla politická 
ekonomie – marxismus, leninismus, Kapitál Karla 
Marxe, hodně studentů propadlo na zkouškách, 
někteří ji opakovali dokonce i třikrát.
U zkoušky jsem nikdy nepropadla. Před 
zkouškami jsem šprtala po nocích, ráno jsem 
neměla strach jít ke zkoušce. 
Asi před deseti lety jsem mluvila se studentkou 
soukromé Vysoké školy ekonomické, říkala mi 
předměty, které studují. Zeptala jsem se, jestli 
studují kapitál Karla Marxe a slečna se na mě 
udiveně podívala a zeptala se: „A kdo to byl?“
Studentský život byl různorodý, celé dny od 
pondělí do soboty, v tu dobu byla sobota 
pracovním dnem, byl samé přednášky, v poledne 
byla přestávka, o přestávce se všichni hrnuli 
do jídelny na oběd, šla jsem poslední, jídlo bylo 
dobré.
Stipendium bylo 20 rublů na měsíc. Na živobytí 
to bylo málo, ale studentská kolej byla zadarmo. 
Žádná finanční pomoc nebyla možná, jediné 
východisko byla brigáda. Skoro všichni měli práci. 
Po vyučování každý z nás šel na své pracoviště. 
Kluci šli na nákladové nádraží přehazovat těžké 
pytle. Já jsem šla na své pracoviště, do mateřské 
školy. 

Tuto práci dostala moje starší sestra, pracovaly 
jsme spolu, byla to domovnická práce. V suterénu 
byly pokoje pro personál a pro domovníka. Také 
jsem tam bydlela, pozdě večer jsem studovala 
těžké předměty a v noci jsem šla spát. Vstávala 
jsem v pět hodin, ihned jsem šla ven se podívat, 
jak to vypadá.
Když byl v noci silný vítr, napadalo listí, tak jsem 
musela zamést, všude zůstala čistota. Po práci 
jsem se umyla, připravila tašku s našprtanými 
předměty a šla jsem do jídelny. Paní kuchařka mě 
měla ráda, dávala mi chutné snídaně a s sebou 
svačinu do školy. Vyučovací hodina začínala v 9.
Některé přednášky byl zajímavé, poslouchali 
jsme se zatajeným dechem a jiné byly nudné a 
suché, nezáživné tak, že jsme se nemohli dočkat 
konce. Konečně skončila přednáška a přišla 
polední přestávka, všichni se hrnuli do jídelny 
na oběd. Poslední přestávka trvala 30 minut. Po 
polední přestávce jsme se pomalu vraceli zpět do 
poslucháren na další přednášky. 
Konečně po vyučování jsme byli venku na 
čerstvém vzduchu, kdo měl pracovat, utíkal 
na pracoviště. Já sama jsem si vzala oběd do 
krabičky a šla jsem do práce. Zametala jsem, 
aby všude byl pořádek, zalévala jsem kytky, 
vytrhávala plevel a v zimě shrnovala sníh na 
cestičkách a na chodnících. Tyhle práce mě 
bavily, na čerstvém vzduchu se mi vyvětrala 
hlava naplněná informacemi z přednášek.
Školka fungoval ve dne i v noci od pondělí do 
soboty. Jen neděle byly volné. Venku jsem 
pracovala do setmění na zahradě, pak jsem šla 
na večeři, všechno bylo připravené, jídlo jsem si 
odnesla do svého pokoje. Po jídle jsem studovala 
přednášky, kterým jsem nerozuměla, některé 
věty jsem si musela opakovat několikrát. Když 
jsem začínala chápat, byla jsem spokojená a šla 
jsem spát.
Taková byla moje každodennost.
Tak utekly 2 ročníky mého studia a práce ve 
školce. Sestra šla do pátého ročníku, začala psát 
diplomku a na školku neměla již čas. Zůstala 
jsem na práci sama, nechtělo se mi školku 
opouštět, ale sama bydlet ve velkém pokoji se mi 
také nechtělo, ale jak už to bývá, přišla náhoda.
Na návštěvu do školy přišla Nina, nedávno tady 
studovala, řekla, že také nechce bydlet sama ve 
velkém pokoji, tak přešla na jiný obor a dostala 
menší pokoj. Šla jsem se podívat na její pokoj a 
hodně se mi tam líbilo.
Na přednášky jsem chodila jen pár metrů a 
práci? Tu jsem změnila, začala jsem pracovat 
na střední škole v jídelně, kde jsem jako jiné 
studentky uklízela. Byla jsem spokojená, všechno 
mi vyhovovalo, v neděli jsem chodila do kina a na 
dlouhé procházky do parků.
V pokoji jsem bydlela s Vikou, byla z Ukrajiny. 
Měla ráda sport, jednou přinesla lístky na fotbal, 
hrál Zenit Leningrad a Šachter Donbas, tak jsme 
šly na stadion. Hlediště bylo zaplněné, řady byly 
dlouhé, seděly jsme někde uprostřed. Za námi 
seděla řada námořníků, kteří měli na čepicích 
napsané Baltický flat. Fandili Zenitu. 
Vika hlasitě fandila, já jsem mlčela. Bylo to 
vzrušující. Z řady námořníků se ozvalo: „Komu 
fandíte?“ Vika odpověděla, že Šachteru. „A 
proč?“ ozval se stejný hlas. „Protože jsme 
Ukrajinky.“ 
„A jaké máte příjmení?“ Protože měla Vika 
ruské příjmení, vykřikla to moje. Námořník byl 
překvapený, příjmení zopakoval a pak nastalo 
krátké ticho. „A u nás jich je plno v Archangelské 
oblasti.“ zareagoval po chvíli námořník.
Tak jsem šla na sportovní utkání poprvé a taky 
naposledy.
A utíkaly další studentské roky. 
Poslední ročník byl napínavý, vyžadoval dost 
pozornosti, učila jsem se po večerech do noci, 
byla to moje příprava ke státním zkouškám. Při 
státnicích jsem obstála a dostala jsem diplom, a 
tak skončil můj vysokoškolský život.
Na nástěnce byl seznam zaměstnavatelů a 
možných prací. Každý musel povinně odpracovat 
tři roky od Leningradu až po Sibiř. Vybrala jsem si 
svůj Archangelsk.

KAPAVKA
Další nemocí, kterou jsme minule nezmínily je kapavka. Podobně jako chlamydie, I kapavka může 
probíhat bez příznaků, obecně se uvádí, že u lidí s penisem má bouřlivější průběh a vyvolává prudký 
zánět, u lidí s vagínou může zase probíhat bezpříznakově, a to může být problém, protože se nezačne 
léčit včas a pak způsobí vážné zdravotní komplikace. Přenáší se kromě sexuálního styku třeba i 
sdílením stejných ručníků nebo společnou koupelí. Způsobuje ji bakterie Neisseria gonorrhoeae a 
podobně jako chlamydie je jednou z nejrozšířenějších pohlavních nemocí.
Mezi příznaky u lidí s penisem patří pálení a bolest při močení a hojný hnisavý výtok z močové trubice, 
u lidí s vagínou to mohou být bolesti při pohlavním styku, otok vulvy, žlutý až zelený výtok a krvácení 
mimo menstruaci.
Riziko nákazy těmito nemocemi můžeme snížit používáním kondomů, rozhodně bychom měli/y být 
opatrní, pokud nám partner nebo partnerka sdělí, že mají některé z výše zmíněných problémů, v 
takovém případě bychom měly sexuální styk ještě zvážit a ideálně počkat až po vyšetření lékařem nebo 
lékařkou, navštívit se dá například ordinace Naděje, U Bulhara na Hlavním nádraží.

lektorky domácí gynekologie Bětka a Iva

16. Díl: Toniččin příběh 
MY LIDÉ ZE SEVERU
Prarodiče
Tyto nové příběhy se budou jmenovat 
My lidé ze Severu. 

V březnových Bezdomovinách jste mohli vidět 
fotky bez popisu. Na fotkách byl děda, jak mě drží 
v náručí a vedle stála moje sestra Halina. Další 
fotky fotila moje mamka, jak stojíme u našeho 
domu. Já s mamkou a o 14 let mladším bratrem 
Alešou, to bylo v srpnu 1969, v ten rok jsem 
přijela z Prahy na návštěvu. Poslední fotka byla 
z oslavy mých narozenin z roku 1956, jak stojím 
se sestrou a mamkou.
Patnáctý díl tohoto příběhu začal pod mým 
vlastním jménem Tonička. Už nebude Útěk 
z Ukrajiny, vždyť s Ukrajinou už nemám nic 
společného.
V roce 1990 jsem byla na služební cestě v Krivom 
Rogu, tam bylo sídlo stavby Krivorožského 
metalurgického kombinátu, kombinát stavěly státy 
RVHP v Krivorogské oblasti. Tam můžete potkat 
už potomky mých příbuzných, sestra mi dala 
jejich adresu.
Jedni z nich byli i moji prarodiče. Moji prarodiče 
z otcovy strany byli statkáři. Mého dědu nutili 
podepsat převod majetku státu, ale nepodepsal. 
V noci nechali všechno a odešli na nádraží, kde 
bylo místo srazu. Když přijel vlak, všichni do něj 
nastoupili a vydali se na cestu směrem na sever 
Ruska a tam i všichni zůstali. Hned se pustili 
do práce a společnými silami postavili neveliký 
domek s ruskou pecí a na ní jsem i přespávala 
s kocourem Vaskou, když jsem tam trávila celé 
zimy.
Také tam měli domácí zvířata: kravičku, telátko, 
prase, slepice a kohouta, který ráno kokrhal a 
pravidelně mě probouzel.
Jeden čas jsme měli i koně, děda jezdil pro seno 
na místo senoseče, kde byl stoh sena. Seník byl 
malý. Děda mě brával s sebou. Když Vám píši 
tento moment, úplně ho i vidím.
Pozemek kolem domu byl udržovaný, vysazovali 
brambory, zeleninu, cibuli, česnek a mrkev nebo 
zelí a pak okopávali. Na podzim zase zeleninu 
vykopávali. Moji prarodiče byli soběstační.
Děda byl pracovitý, moje babička, dědova 
manželka zemřela, když mi bylo šest měsíců, 
bylo to v zimě, kdy byly silné mrazy a země 
promrzala.
Vykopat hrob nebylo jednoduché.
Naše mamka byla věčně v práci v kravíně. 
V domě jsme zůstali my tři, děda, moje sestra 
Halina a já. Děda měl na starosti práce v chlévě, 
tak jsme zůstaly doma sami sestra a já.
Často k nám chodila na návštěvu jedna paní, byla 
to Polka. Když byla mamka doma, spolu se bavily 
polsky. 
Dědu ani mamku nikdy nenapadlo se podívat 
na Ukrajinu. Drsný sever přijali jako svůj nový 
domov se vším všudy, dokonce si mamka zvykla 
na ruské jméno Pavla, od narození se jmenovala 
Pavlína.
Moje a mé sestry Haliny rodiště je ruský sever, 
tam jsme se narodily, vyrostly, vychodily školu 
a odmaturovaly. Na sever já nezapomínám. 
S mladším bratrem udržuji kontakty do dneška i 
když jsem naposledy byla doma v roce 1990. Můj 
bratr se svojí ženou Naděždou nechtějí nikam 
jezdit, tvrdí, že všechno vidí v televizi, což mají 
pravdu.
Tohle všechno, co vyprávím, se událo už hodně 
dávno, ale stále se mi to vybavuje v paměti.

jezero

lodě u Archangelsku

Tonička studentka
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JÍDELNA KUCHAŘEK BEZ DOMOVA NABÍRÁ 
NOVÉ KUCHAŘKY/BARMANKY/PEKAŘKY
Jídelna Kuchařek bez domova zaměsnává ženy v sociální tísni. Nemáš práci, nemáš kde bydlet 
nebo jsi v jiné těžké situaci? Přidej se k nám! V Jídelně Kuchařek bez domova vaříme a pečeme 
lahodné zeleninové a ovocné dobroty. Naučíme tě vařit, péct, obsluhovat, vést bar a kasu. To 
stojí za to, ne?! Získané dovednosti můžeš využít jak u nás, tak i v jiném zaměstnání. U nás 
můžeš pracovat jak v Jídelně, tak prodávat na stáncích nebo obsluhovat cateringy. Navíc jezdíme 
společně na výlety, povídáme si a snažíme se vytvářit bezpečné prostředí pro nás pro všechny.
Už se na tebe těšíme :)

Volej naší provozní Verče na telefon 775 707 371.


