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EDITORIÁL:
Číslo Bezdomovin, které se vám dostalo 
do rukou, obsahuje jak užitečné informace 
o novém komunitním centru na Palmovce, tak 
i o prázdninovém provozu Jídelny kuchařek 
bez domova. Naleznete reportáže a obrázky 
z života v Hotelu Amadeus, které nově obývají 
ženy se zkušenosti s bezdomovectvím. 
Rozhovory s obyvatelkami hotelu vám odpoví 
na otázku, jak jejich život ovlivnila koronavirová 
krize či co nového jim přinesl život v hotelu.
Přinášíme další díl Natašina příběhu, tento již 
poslední, Evičky již tradiční šokující příběhy 
ze života a v neposlední řadě další dál domácí 
gynekologie, který připravila Iva s Bětkou, 
tentokrát o pohlavně přenosných chorobách.

Lída

HOTEL MĚNÍCÍ ŽIVOTY
Útočištěm před nákazou nebezpečným virem 
COVID19 se stal pro naše ženy z Jako doma 
hotel Amadeus v blízkosti Kostnického náměstí 
na Žižkově. Postupně se v něm zabydlelo 
28 žen. 
Bylo postaráno o pravidelnou stravu, hygienu, 
oblečení o lékařský dohled. Většině žen byla 
poskytnuta Mimořádná okamžitá pomoc, 
takzvaná MOP, řešily se problémy týkající se 
dokladů, a i přes nepříznivou situaci zvenčí se 
uskutečnilo i několik vydařených kulturních akcí. 
Až na drobné neshody ve vzájemných vztazích 
nedocházelo k vyhroceným situacím.
Ženy respektovaly nutnost nošení roušek, 
důraz na zvýšenou hygienu, časté dezinfikování 
rukou i blízkého okolí. Byly jim umožněny krátké 
vycházky i nákupy.
Pokojíčky vybavené televizí, sprchou a toaletou 
zaručovaly možnost odpočinku od náročného 
života bez přístřeší, od života na ulici.
Pozvolna se vracela chuť zapojit se zpět do 
normálního života, najít si práci, ubytování, 
vylepšit svůj vzhled. 
Považuji za nutné dát obdiv a díky všem 
dobrovolníkům, kteří byli v této náročné činnosti 
nápomocni. Kéž by byla všechna předsevzetí 
našich žen zrealizovaná a jejich naděje 
naplněny. 

Byly statečné a vděčné.

Helenka Vargová

Rozhovor 
s obyvatelkami Hotelu
Rozhovor proběhl v květnu, krátce 
po otevření hotelu Amadeus

Lída: Můžete se nějak představit?

Monika: Jsem Monika s Arankou.

Lída: A jak jste narazila na hotel Jako doma?

Monika: Holky z Jako doma znám asi rok a půl. 
Na ulici jsem hodně dlouho a tady v hotelu 
jsem druhou noc a nemůžu si stěžovat, kdo 
mi dá zadarmo bydlení v hotelu Amadeus.

Lída: A jaký to je bydlet v hotelu?

Monika: Hele dobrý, je to super, akorát mě 
štve, že tu nemůžu mít Aranku (psa). Já 
mám na rozdíl od holek možnost nechat 
jí u kamarádky, to by zas bylo sprostý, 
ale je to super, akorát na to jídlo.

Lída: Jak to?

Monika: To se nedá jíst, já nejsem 
veganka, nedá se jíst, jen jedno jídlo 
jsem tady jedla. Ale já si na štěstí umím 
vydělat nějaký peníze, neříkám, že randály, 
ale na to, abych se uživila, tak jo.

Lída: Třeba z tebe bude vegan po čase v hotelu.

Monika: Ani náhodou. Já teda nejím extra 
masa, ale tohle se fakt nedá jíst. 

Lída: Hahahaha.

Monika: To je polystyren.

Lída: A jsou tady nějaké programy?

Monika: Zatím ne, teprve se to rozjíždí, teda 
já o ničem nevím, ale holky říkaly, že něco 
vymyslí. Ale můžeme chodit ven, ne na celý 
den, to je logický, jsou tady i starší ženský. Já 
jsem toxík, a prostě čeho si strašně cením je, 
že jsem sama na pokoji a fakt si cením toho, 
že když holkám řeknu, že si jdu vydělat peníze 
a jdu si něco nakoupit, tak nikdo se na mě 
nedívá skrz prsty. V uvozovkách: „na pokojích 
si můžeme dělat svým způsobem co chceme.“
Já jsem se trošku bála, že si to sem nebudu 
moci vzít, protože jsem na opiátech, takže 
vždycky budu muset jít pryč a dát si to někde 
daleko a pak se náročně vracet, ale naštěstí to 
nemusím absolvovat, což je pro mě fakt super.

Lída: A je tu ještě nějaký pravidlo kromě tohohle?

Monika: No žádná agrese, tolerance vůči 
ostatním a zákaz psů no. A myslím, že po 
půlnoci už nesmíme jít ven, ale jinak, když 
řekneš, že jdeš na 2 až 3 hodiny pryč, tak je to 
v pohodě. A žádný návštěvy, což je logický.

Lída: Mě by zajímalo, jak tvůj život změnila 
korona.

Monika: Hodně, a co vidím kolem sebe, tak 
to změnilo život hodně lidí. Já se přiznám, já 
jsem člověk, co nerad mluví o sobě. Nejsou 
lidi, občas vydělávám na somru, tak to pociťuji 
hodně. Teď jsem čistá, umytá, ale když jsem 
byla hodně špinavá před bydlením v hotelu, tak 
mě do Alberta nepustili, ať si říká, kdo chce, 
co chce, skoro vždy mě sekuriťák vyháněl ode 

Život v Hotelu Amadeus
Všichni si pamatujeme na začátek coronavi-
rové krize a následné opatření. Samozřejmě 
se to nevyhlo ani lidem bez domova. 

Z počátku jsem byla jako člověk se zkušenosti 
v rozpacích, co bude s lidmi bez domova. 
Začínaly se zavírat denní centra, noclehárny 
byly otevřené pouze pro třicet stávajících 
lidí. Trochu, no možná spíš hodně, jsem 
se bála, co bude s tisíci a tisíci lidí bez 
domova, pro které je domov ulice.
Žádné informace, málo jídla, žádné pračky, 
žádné sprchy…. a třeba taky menstruační 
vložky pro ženy a podobně…
S Aslidem jsme roznášeli jídlo, žádali jsme 
o roušky a desinfekce, ale bohužel. Ani po 
čtrnácti dnech, kdy přislíbili, že se ozvou, 
se nic nezměnilo, roušky nedorazily a ani 
přístup od státu se prakticky nezměnil. 
Denní centra, noclehárny zavíraly, služby 
pro lidi bez domova se omezovaly. 
Poté ale magistrát začal hledat řešení krizové 
situace, začal obvolávat hotely, které díky 
koronavirové krizi byly prázdné. V době, 
kdy magistrát obvolával provozovatele 
hotelu, jedna provozovatelka se ozvala sama. 
Následně se další přidávali. Takže pár dní od 
vyhlášení nouzového stavu se začaly hotely 
a hostely otevírat pro lidi bez domova.
Ten náš je od provozovatelky paní Babety, 
velké díky jí, byl otevřen na Žižkově 
v ulici Dalimilova pro lidi bez domova.
Je provozován naší organizací Jako doma 
a je samozřejmě orientován jen na ženy. 
Tým Jako doma posílili další pracovnice 
a pracovníci, dobrovolnice a dobrovolníci. 
Také jim patří velký dík za jejich práci.
Co je totiž důležité, že konečně mohla být 
rozjetá pořádná a systematická sociální 
práce. Holky byly konečně v bezpečí, 
měly soukromí a mohly si konečně odpo-
činout a udržovat dobrou hygienu.
Věřte mi jako někomu, kdo to zažil, ale pro nás 
ženy je to důležité. Mohly jsme řešit v klidu 
občanské průkazy, kartičky pojištěnce, doktory, 
pravidelnější terapie, žádosti o sociální byty. 
Je tu pár cizinek, a tak je na denním pořádku 
žádosti o přechodný pobyt a podobně. 
Kromě holek v hotelu najdete v přízemí i pár 
pejsků. Až na menší výjimky jsou vztahy mezi 
holkami ustálené a myslím si, že spoustu 
žen se i díky jistotě bydlení hodně uklidnilo 
a našlo jakž takž prozatímní pohodu.
Smlouva je prozatím do 6. července, pevně 
věřím, že bude po ukončení hotelů a hostelů 
navazující ubytovny a azyly či sociální byty, 
a ne znovu ulice, protože bydlení opravdu 
každému prospívá, jak je vidět na holkách 

KOMUNITNÍ 
CENTRUM PALMOVKA
KONEČNĚ OTEVŘENO!!

Ještě si pamatujete Vánoce v Komunitním 
centru jako doma na Florenci? Určitě ano!
Toto komunitní centrum již minulé se 
mělo brzy zavírat a já si říkala: “Kde asi 
budeme slavit ty příští? Budeme je mít, 
kde slavit? Bude nové komunitko?”

A právě teď Vám všem ženám a trans 
lidem přináším odpověď: “ANO BUDE!”
Povedlo se! Kancelářský tým Jako doma 
hledal, psal granty, zkoušel lobbovat 
u městských částí, u magistrátu.

A nakonec se povedlo!

Díky, ani tyto Vánoce nebudeme sami a venku. 

8. 6. v pondělí se konečně otevřelo nové a snad 
už naše na stálo komunitní centrum Jako doma. 
Najdete ho na adrese Novákových 655, blízko 
Palmovky, směr BALABENKA. Prozatím bude 
otevřeno od pondělí do čtvrtka v čase 14:00 
v útery bude vydávaná potravinová pomoc.
Co a jak tam funguje se dozvíte na místě, ale 
velké rozdíly od minulého komunitního centra na 
Florenci nebudou.
Komunitní centrum je menší, ale na oplátku 
máme krásnou velkou zahradu. Na sezení, 
kouření, lenošení, ale i zvelebování. Těším se, 
jak si tam vypěstujeme nějaké ty bylinky. 

Když píši tento článek, tak tam fungujeme teprve 
týden a my s Helenkou Og. jsme tam měly jen 
jednu službu. Měly jsme tu čest, že to byla ta 
první, uvítací. Byly jsme při přestřižení červené 
mašle první ženou, která do komunitka dorazila. 
Byla to Monika M., dlouholetá návštěvnice 
Komunitního centra Jako doma i na Florenci. 
V příštím čísle se dozvíte další první zážitky 
třeba i holek z našeho nového komunitka.

Těšíme se na Vás všechny!

Zuzka

z hotelu a je právem, a ne zásluhou.
A nakonec ještě velký dík kancelářskému 
týmu Jako doma, který nejenom na tom, 
že máme hotel opravdu hodně maká, řeší 
granty, nové komunitko na Palmovce a 
spoustu věcí, které opravdu nejsou lehké.

Zuzka

Série fotek 
terapeutických psu 
Bondyho, Tobíska a Vladky
Laďka psy miluje a oni ji.
Většina fotek je z našeho Hotelu Amadeus 
na Žitkově, některé z nich byly pořízeny 
během venčení našich mazlíčků. 

Nejsou to jediní psi na hostelu. Ty naše, Bondy 
a Tobísek, jsou vlastně jen na návštěvě.
Pejsci, kteří jsou v současné době domácími 
a zároveň mazlíčkama hotelu, jsou v tuto 
chvíli tři: Maxík, Aranka a Laura.

[...dokončení rozhovoru na další straně ]
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Milý čtenáři, 
chtěla bych do novin napsat poděkování 
projektu JAKO DOMA. 

Proč?

Že je korona virus a my můžeme být jako 
tým na hotelu,
ano, jsem zachráněná!

Děkuji Linda

3 krát denně jídlo a za 4 dny tabák

[..dokončení rozhovoru z předchozí strany ]

dveří. Jedině Anděl je výjimka. Žádný v rukavicích 
je to v pohodě, ale ani s nimi mě nepustili.

Lída: A kde si má tedy člověk obstarat jídlo?

Monika: Asi u Vietnamců podle nich. A další věc, 
co se změnila. Já mám stan tady pod mostem 
nedaleko a před touhle krizí nás tam bylo asi 
sedm, teď je nás tam asi 25 lidí. Ten počet fakt 
vyrostl. Začali víc a víc jezdit benga, oni jsou sami 
z toho nervózní, ale jezdí jak měšťáci, tak státní.

Lída: Holky, mě by zajímalo, jak se vám tady 
v hotelu žije? Klidně čistě anonymní. 

Balu: Já jsem Balu a žije se mi tady dobře. 

Lída: To je do Bezdomovin.

Balu: Co jsem chtěla říct, člověk je 
šťastnej, že má kde bydlet. Co si myslím, 
když to mám takhle nabídnutý, nemusím 
to platit, jídlo mám tady zadarmo.

Monika: no počkej, nemusíme to platit první 
měsíc, ten druhý měsíc možná hotel bude chtít 
nějaký peníze, tak nám Lada říkala, že nám 
pomůžou uzavřít dávky nebo tak a já na rozdíl 
od holek já vím, že kdybych řekla máti, tak ona 
by mi to zaplatila, ale jsou to důchodci, nechci.

Balu: Tak já taky dělám a beru od 
sociálky peníze. Já si na sebe vydělat 
umím. Ale víš, máš, kde spát, máš tady 
sprchu, víš co, takhle je to tu super.

Lída: Hotel, jak má být. Ještě by mě 
zajímalo, jak vám změnila korona život?

Balu: Jak mi změnil život coronavirus? No 
čím déle tu je, tím mi pozastavují řízení na 
byt, a to mě rozčiluje. Já mám podanou 
žádost, už je tam osm měsíců, a ještě nejsou 
schopný s tím nic udělat, takže já se potřebuji 
poradit, s někým tady, jestli si mám podat na 
ten magistrát a jestli by se mi na to zeptali. 

Lída: A třeba práci, není těžší najít práci dnes?

Balu: já mám práci, já dělám u kuchařek. 
Já bych tu bez práce nebyla, já bych tu 
zešílela. Pokud máš práci, tak je to dobrý.

Lída: Chtěly byste ještě něco říct do Bezdomovin?

Balu: Já jsem teď měla přednášku s holkami 
z Jídelny pro veřejnost a taky se mi ptali na 
tyhle věci. Hodně věcí ten coronavirus porušil, 
takže radost z toho nemám, ale musím s tím 
žít jako každý jiný člověk. Život jde dál.

ROZHOVOR 
S VALENTINOU, 
JAKÝ JE ZIVOT 
NA HOTELU?
Lída: Mohla by ses nějak představit 
pro čtenáře Bezdomovin?

Valentina: Já jsem Valentina Noviková. Jsem 
Ukrajinka, je mi 54 a jsem v podstatě bez domova 
50 dní. Jinak mám manžela, Čecha, který bydlí 
v bytě a žije s jinou ženou. Čistě náhodou jedna 
známá, která mi pomáhala s žádostí o azyl, mi 
doporučila tenhle hotel Jako doma. Byla jsem 
na ulici a v noci spala na Smíchově a tam jsem 
se seznámila i s paní LÍDOU. Mám problémy 
s jazykem, nerozumím už ani Čechům, ani 
Ukrajincům, protože jsem tu již 23 let, takže 
mezi Ukrajince vůbec nezapadám. Snažím SE 
hezky mluvit česky, ale je to pro mě hodně složitý 
jazyk, je dvousmyslný. Nemůžu plně vyjádřit svoji 
myšlenku, to znamená, že mám mezi holkami 
konflikty. Já něco řeknu a je to pochopeno jinak. 
Jsem problémový člověk, ale měla jsem štěstí, že 
jsem potkala paní Olinu z In-báze, kam docházím 
15 let, protože jsem žádala o azyl v roce 2007. 
Olina, moje kurátorka, sociální pracovnice 
z Ukrajiny, tak ona našla na internetu Jako doma. 
Zavolala mě a řekla: „Paní Valentino, našla jsem 
vám domov.“ Třikrát denně, my nejíme, my se 
přežíráme. Já jsem tady přibrala za dva týdny 
deset kilo. Holky, sociální pracovnice, Lucia, Eva, 
Helena, Tereza, Lada a další, Zuzanka, Helenka 
jsou fantastické. MÁM velké zdravotní problémy, 
velké, ale nemám zdravotní pojištění. 23 roky 
jsem tady, ale nemám pojištění. nechci nikoho 
pomlouvat, zaplať pánbů mi zaplatili porod, mám 
tři děti, dvě v Rusku a jedno tady, Valentina, je 
v dětském domově. Bydlí v bytě Na půl cesty. 
Jako doma mi konečně dala šanci postavit se 
svému manželovi, vymlátil mi všechny zuby, 
ponižoval, urážel, deptal, utíral si o mě boty 
a já mám konečně možnost díky Jako doma žít 
normální život. Pokud je možnost, poděkovat 
veškerému personálu, co tady pracuje od Valen-

tiny Novikové. Strašně moc děkuji za pochopení 
a šanci žít znovu. Člověk musí padnout úplně na 
dno, aby měl šanci se odrazit, ale já už tolikrát 
byla na dně, unavená, už jsem i přemýšlela 
o sebevraždě, ale víra mi v tom zabránila. Já 
vím, že musím pro někoho žít a teď pro 19 holku, 
která na mě čeká. ona se teď hledá, mě nenávidí 
a všechny ostatní, ale až se najde, tak já chci 
být po ruce. Tím pádem holky z Jako doma 
mi daly možnost a šanci postavit se na nohy, 
neskutečně si toho vážím, i když to není vidět.

Děkuji Anče, Monice, Lídě a dalším holkám.

Lída: Mě by zajímalo, jak se vám tady bydlí?

Valentina: Bydlí se mi tady fantasticky, já mám 
pro sebe pokoj, pavlač, cigarety, v životě v žádné 
společnosti nikdo nedostával cigarety, ale tady 
Eva nám dává tabák. Holky mi taky daly hezký 
šátek.

Lída: Jaký to je bydlet v hotelu?

Valentina: Kdyby to skončilo mojí smrtí, tak já 
bych byla šťastná. Já bych nechtěla, aby to někdy 
skončilo. 

Lída: A je tady nějaký program?

Valentina: Je tady kadeřnice, tý bych chtěla taky 
poděkovat, protože já nemám peníze, nemám 
je ani, kde vzít, protože nemám práci, jsem 
nemocná, hodně nemocná. 

Děkuji všem i řediteli hotelu! 

Ten coronavirus mi dokonce pomohl v jistém 
slova smyslu. Doufám, že mi holky pomůžou s tím 
zdravotním pojištěním, ale co jsem tak pochopila, 
oni, co začnou, tak dokončí.

Lída: Takže coronavirus vám přinesl spíše 
pozitivní věci?

Valentina: Ano, coronavirus mi dal, zázemí, lidský 
život, kila navíc, no a zase jsem začala žít.

Lída: Chcete ještě něco dodat?

Valetina: Děkuji za ten rozhovor a těším se, že si 
ho přečtu v Bezdomovinách

Den je krásný dnes, 

slunce svítí dnes. 

Já dnešní den ráda mám, 

líbí se mi dnešní den.

Tak tě vítám u nás,

na hotelu,

náš je skvělý dnešní den.

WORKSHOP BEZDOMOVIN
Součástí červnového čísla Bezdomovin je i řada kreseb, které 

vznikly na kolektivním workshopu tvoření obsahu novin, které 

držíte v ruce. Workshop proběhl v prostorách hotelu Jako doma 

na Žižkově, kde v průběhu dvou hodin obyvatelky dočasné-

ho hotelu pro ženy bez domova tvořily obrázky vycházející 

z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti s životem v hotelu.

autorka: Ladislava

název: Den je krásný

přepis básně z obrázku č. 7 přílohy 

[Pomalé dny hotelu Amadeus]
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14. díl: Natašin příběh
Pokračování a ukončení 1. části 
Natašina života

Dlouhé letní prázdniny skončily. 1. září začínal 
školní rok a já jsem šla do třetí třídy. Učitelka se 
nás ptala, jak jsme strávily prázdniny. Strávili 
jsme je různě, někdo byl na dětském táboře, 
někdo byl u příbuzných. 

Já a moje sestra jsme byly doma. Vyučování bylo 
zajímavé. Paní učitelka nás učila už od první třídy 
a pokračovala až do čtvrté. Na konci 4. roku se 
s námi paní učitelka loučila, moje vysvědčení už 
bylo lepší. Při odchodu nám řekla, ať nemáme 
strach, že jdeme do páté třídy, budeme tam mít 
různé předměty, už nás nebude učit ona, ale víc 
různých učitelů.

A zase přišly prázdniny, já a sestra jsme byly 
zase doma, pečovaly jsme o zahradu, brambory 
jsme okopávaly, zeleninu zalévaly, když bylo 
horko a nepršelo.

Taky jsme jako minulá léta chodili k řece a plavali 
jsme k písečnému ostrovu, kde jsme se opalovali. 
PÍSEK Byl horký, bylo nás tam hodně.

Když bylo špatné počasí, zůstaly jsme doma, 
sestra Tara vždycky četla něco zajímavého. Co 
mě zajímalo byl zeměpis. Sestra měla mapu 
zeměkoule, kde byly samý oceány, moče, řeky, 
jezera, tolik vody tam bylo! Modrá plocha byla 
větší než plocha pevniny!

Jak já jsem si oblíbila zeměpis.

Taky mě zajímaly dějiny světa.

V tu dobu u nás nešel rozhlas ani televize a jediný 
noviny, který pravidelně vycházely byly noviny 
Pravda, noviny pro dospělé.

Byla jsem do dějin ponořená až po starověk. Vše 
pro mě bylo cizí. Na první hodině dějepisu jsem 
byla vyvolaná jako první, vstala jsem a nebojácně 
jsem šla k tabuli. Vše jsem odříkala jasně 
a srozumitelně. Učitelka mi dala nejlepší známku.

Zeměpis a dějepis byly moje nejoblíbenější 
předměty ve škole. Ještě jsem měla ráda 
tělocvik akrobatiku, a zpěv, zpívala jsem 
písničky a recitovala básničky i na veřejných 
vystoupeních.

A tak utíkaly školní roky…

šestá

sedmá

osmá 

devátá

poslední byla třída desátá, poslední na střední 
škole.
Všichni jsme udělali maturitní zkoušky, pak byl 
maturitní večírek, a večerní nástup, při kterém 
jsme převzali maturitní vysvědčení
a všichni jsme se rozloučili.

Přišlo další období mého života, kam půjdu? Co 
budu studovat? Ale zde se musím s Natašou 
rozloučit, protože v dalším díle ji vystřídá Tonička.

napsáno dne 23.5. 2020 v sobotu

Nataša

PRÁCE VSEHO DRUHU
Pracovala jsem na několika místech, moc jsem 
nespala, spánek byl tak čtyři hodiny, ale bylo to 
zajímavý. Všude jsem poznávala zajímavé lidi.

První vedlejšák jsem měla ve Viagře, byl tam 
taneční sál, stryptýz a podobně. Pak jsem chodila 
do domova důchodců, opatrovnický dům, který 
je pod patronátem katolické církve. Pan farář 
je báječný člověk, chodil navštěvovat hlavně 
nemocné, když jeho bohulibá činnost byla nad 
jeho síly, posílal za sebe pana kostelníka. 

To byla kauza. Obšťastňoval několik babiček, 
rozhodně ale to nebyla duševní útěcha. 

Když jsem jednou umývala chodbu, byla jsem 
svědkem hádky mezi jednou dámou o berlích 
a druhou s francouzskou holí, které šermovaly 
s pomůckami a řvaly na sebe neslušná slova. Byl 
to souboj o život, kbelík s vodou se vylil a voda se 
rozlila po celé chodbě až na schody o patro níž, 
běžela jsem pro pomoc. Obě dvě divoké dámy 
se uklidnily, ale i přes to nějaký pacient zavolal 
policii. Když asi za hodinu přijela policejní hlídka, 
zrovna jsem domývala chodbu a douklízela jsem 
následky souboje dam. Marně jsem říkala, že se 
mi nic nestalo, chtěli moje svědectví, tak jsem 
raději utekla.

Ve stejném domově bydlela jiná dáma, 
s nikým se moc nebavila, ale stala se z ní 
tamní kulturní referentka. Pořádal se večírek, 
zpěváci z Karlínského divadla zpívali pro místní 
obyvatele krásné árie z různých operet. Paní 
kulturní referentka vybrala peníze na květiny 
pro účinkující a kontrolovala průběh večírku. 
Jeden z mých kamarádů z domova si na paní 
stěžoval, že mu několikrát vyčetla, že dostatečně 
po vystoupení netleská: „ale vždyť ta paní ví, že 
nemůžu pořádně tleskat, vždyť mám jen jednu 
ruku.“

Raději jsem měla staré pány z domova, když mě 
slyšeli, občas mě zvali na skleničku. Po tomhle 
večírku jsme to trochu přehnali. 

Moje mamka byla „pojízdná“ protialkoholní 
poradna. Jediný kamarád, který nepil, byl 
Zdeněk, trochu se bál, že se motám, tak byl tak 
laskav, že mě doprovodil domů. Máma, když mě 
viděla, tak začala nadávat: „podívejte se na ni, jak 
vypadá!!“ Zdeněk jí na to odpověděl: „Milá dámo, 
rád bych se podíval, kdybych nebyl slepý“.

Evička

Sexuálně přenosné nemoci jsou něco, u čeho si 
často nepřipouštíme, že by se mohlo stát nám, 
vždyť ten člověk, se kterým spíme, je určitě 
v pohodě a něco takového se nás určitě netýká. 
Pravda je taková, že každý může mít tu smůlu 
a přijít do kontaktu s tímto druhem onemocnění. 

Ideální je samozřejmě používat kondom, pokud 
je to možné, také je dobré si partnera/ku před 
stykem prohlédnout a pokud uvidíme něco, co 
se nám nezdá (vyrážka, vřed), styk ještě zvážit. 
Je nám jasný, že spousta z nás v ideálním 
světě nežije, ale i tak bychom se měly snažit na 
kondomu trvat, protože je to důležité nejen pro 
naše zdraví, ale i pro zdraví ostatních. Většina 
z těchto nemocí se dá léčit, ale je důležité vědět, 
jak na tom jsme a dávat se pravidelně otestovat, 
protože jen tak můžeme zahájit určenou léčbu 
a hlavně víme, jestli nemoc neroznášíme dál.

Testovat bychom se měly zhruba jednou za půl 
roku, pokud máme sex bez kondomu, bereme 
nitrožilně drogy a pokud pracujeme v sex 
byznysu, tak samozřejmě ještě častěji. Zabere to 
jen chvíli a všude, kde máme osobní zkušenost 
s testováním, byli moc milí. Dát se zdarma 
otestovat je možné v Sananimské sanitce na 
Hlavním nádraží, v Domě světla na Florenci, nebo 
v Rozkoši bez rizika, na všech těchto místech 
nám také dají zadarmo kondomy :)

Žloutenka typu C
Na žloutenku typu A a B se můžeme očkovat, 
avšak na Céčko bohužel ne. Kromě toho, že se 
přenáší krví (ohrožené jsou uživatelky a uživatelé 
drog), se Céčko přenáší také pohlavním stykem. 
Céčko je nebezpečné i proto, že je to nemoc, 
kterou necítíme, která ale po delší době vede 
k cirhóze jater a následné smrti.
Skvělou zprávou je, že je dnes možná tzv. 
bezinterferonová léčba a pokud jste pozitivní, tak 
dostanete prášky na tři měsíce a jste vyléčená. 
Doporučujeme paní doktorku Fraňkovou 
v IKEMu, která je skvělá a pomohla už spoustě 
lidem.

Syfilis
Další chorobou, o které jsme všechny slyšely 
a kterou je také dobré si připomenout, je syfilis. 
Má tři stádia, první vypadá jako malý vřed 
v oblasti kontaktu s infekcí, druhé stádium je 
vyrážka a při třetím stadiu, které často trvá 
několik let, dochází k poškození důležitých 
orgánů a mozku. Přenáší se i análním a orálním 
sexem. Pár z vás se nás na kurzech ptalo, zda 
ho můžeme chytit ze záchodového prkénka. 
Šance je velmi nízká, ale je. Nemocný syfilisem 
by si musel chvilku před vámi na prkénko 
sednout a muselo by dojít ke kontaktu jeho vředu 
s prkénkem, na které byste si pak sedla vy.
Nemoc se dá snadno léčit antibiotiky, ale 
jako u žloutenky je ten problém, že ji můžete 
mít a nevědět o tom, pokud si nevšimnete 
počátečních stádií.

HIV/AIDS
Jako poslední bychom tu zmínily obávanou 
nemoc HIV/AIDS. Je to takzvaný syndrom selhání 
imunity. Nemoc se kromě krví a z matky na plod 
přenáší také sexem. V ČR není velký počet lidí 
trpící touto nemocí, avšak číslo v současnosti 
lehce narůstá. Je důležité vědět, že stejně jako 
teď s koronavirem je protizákonné zapřít, že 
nemocí trpíte před pohlavním stykem. Opět je 
důležité se na AIDS testovat, když se nemoc zjistí 
včas, tak to může velmi zpomalit její propuknutí 
a zjednodušit postup léčby.

Chlamydie a Kapavku si necháme do dalšího 
čísla Bezdomovin. Nebojte se na cokoliv zeptat 
jakékoliv milé sociální pracovnice, je důležité být 
informovaná!

Bětka a Iva, lektorky workshopu domácí 
gynekologie
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Otevíráme Komunitní centrum JAKO DOMA na nové adrese
Novákových 655, Praha 8 (zastávka Palmovka)

Od pondělí 8. 6. 2020 bude otevřeno komunitní centrum Jako doma pravidelně od pondělí do 
čtvrtka od 12h do 18h na adrese Novákových 655 (zastávka Palmovka). 

Pro návštěvnice bude k dispozici sprcha, pračka, možnost uvařit si kávu, čaj, posedět, popovídat 
si a řešit potřebné věci s peer sociálními pracovnicemi. 

Každé úterý bude probíhat od 14.00 rozdávání potravinové pomoci v komunitním centru Jako 
doma. Od 9. 6. už nebudeme na Kostnickém náměstí, kde jsme rozdávaly doposud. 

Těšíme se na vás Jako doma!

JÍDELNA KUCHAŘEK BEZ DOMOVA
Jídelnu Kuchařek bez domova na adrese 
Brožíkova 6, Praha 5 otevřeme během června. 
                  
Pravidelná otevírací doba bude 
út - pá 11:30 - 16:30

Naše lahodné rostlinné obědy si budete moci 
nově vychutnat i na naší zahrádce. 

Zatím můžete objednávat obědy na https://
breakfaststory.cz/potes-obedem/. Za každý 
zakoupený oběd jde jeden zdarma seniorovi 
nebo seniorce nebo rodičům samoživitelům. 

V srpnu bude mít Jídelna Kuchařek bez 
domova pro veřejnost zavřeno. Budeme 
odpočívat:)

Za tým Jídelny kuchařek bez domova Lexa

OMALOVÁNKY


