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Slovo úvodem 

 

Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou 28. vydání časopisu Streetmagazin.  Všechny služby 

občanského sdružení Prevent daly hlavy dohromady a každá z nich napsala 

článek, který se nějakým způsobem týká fenoménu „ulice“.  

Krom toho přináší toto číslo zprávu o nové legislativní úpravě, která se týká 

všech uživatelů drog v ČR, a na konci časopisu můžete najít i trochu inspirace.   

Pomůžete nám, když řeknete některému pracovníkovi káčka nebo streetům, 

jak se Vám časopis líbil a jaké věci Vám v něm chybí. A pokud by kdokoliv 

chtěl přispět vlastní tvorbou nebo vlastním příběhem, budeme rádi.  

S úctou 

Redakce SM 

 

 

 

„Nejtěžší věcí v životě je naučit se, který most přejít a který spálit.” 

Laurence Peter 

 



V ČR bylo opět stanoveno větší než malé množství drog.  

Po delším čase přichází opět zákonná úprava, která se významně týká 

uživatelů drog.  

Připomeňme si, že držení takového množství drogy, které je považováno za 

větší než malé, je bráno jako trestný čin a přísněji trestáno, než držení 

menšího množství drogy, které je přestupkem.   

Tabulka níže ukazuje orientační váhu/množství látky, kterou u sebe může mít 

uživatel, aby držel malé množství drog a dopouštěl se tak „jen“ přestupku.  

Množství je orientační, protože rozhoduje množství účinné látky v nalezené 

droze. 

Pozor! Mluvíme jen o držení drog. Dále existují skutky, které jsou automaticky 

brané jako trestné činy bez ohledu na množství drog, které u člověka policie 

najde. Nalezené množství pak může už jen přitížit.  Jedná se o: nedovolenou 

výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, 

nedovolené pěstování rostlin a hub obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku, výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě, omamné 

a psychotropní látky a jedu, šíření toxikomanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontaktní místnost na káčku …  

Pro nezasvěcené: káčko / kontaktní centrum je budova, kde člověk najde 

mnohé služby pohromadě. Je možný si tam vyměnit stříkačky, nechat 

zkontrolovat bolavá místa a získat odkaz na doktora, vysprchovat se, mrknout 

na internet, připravovat se na léčbu nebo se podělit s pracovníky o svoje 

těžkosti a radosti… A mnoho dalšího.  

V terénu slýcháváme názor, že káčko je tady jenom pro lidi, co už jsou úplně 

na dně a odepsaný.  O tomhle mýtu by se dal napsat samostatný článek, 

prozatím musím říct, že to není pravda. Káčko je tu pro lidi, co berou drogy 

jakýmkoliv způsobem; pro lidi ohrožené závislostí i jinou, než je ta na drogách 

(např. hra na výherních automatech);  pro blízké osoby uživatelů drog i pro 

lidi, kteří se chtějí něco víc o drogách dozvědět.   

Kontaktní místnost je jednou ze služeb káček.  V podstatě se jedná o místnost, 

kam se můžou klienti posadit a jen tak pobýt v bezpečí anonymity a pravidel, 

která na káčku a na místnosti platí. Mezi pravidla patří třeba zákaz užívání 

drog a zákaz agresivního chování. Jinak je na každym člověku, jak svou hodinu 

využije, protože na kontaktní místnosti může být každý jen hodinu denně. 

Někdo hraje karty. Jiný odpočívá u časopisů a další zase povídá s pracovníky 

káčka o životě.  

Kontaktní místnost nabízí možnost udělat si zdarma kávu/čaj, šťávu a za 

poplatek 5 Kč instantní polévku. K dispozici je sprcha, počítač s internetem a v 

některých centrech i možnost využít pračku.   

Na káčku v Prachaticích a ve Strakonicích navíc funguje i speciální služba pro 

lidi, kteří jsou bez domova a žijí na ulici. Je pro ně vyhrazený den, ve který 

můžou přijít a využít právě kontaktní místnost k odpočinku, kávu/čaj pro 

občerstvení a sprchu. Pro využití této nabídky nemusí být návštěvník káčka 

uživatelem drog.  Během těchto dní fungují i další služby pro klienty káčka bez 

omezení (jako např. výměna, konzultace, poradenství…).  Ve Strakonicích se 



jedná o středu od 13:00 do 17:00. V Prachaticích je tato možnost v úterý od 

13:00 do 16:00.  

Zajímá Vás víc? Zeptejte se na káčku.  

Kontaktní Centrum 

České Budějovice 

Provozní 

doba 

Kontaktní 

místnost 

Hygienický servis 

(sprcha) 

Pondělí 10:00 – 18:00 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 

Úterý 8:00 – 16:00 - 12:00 – 15:30 

Středa 10:00 – 18:00 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 

Čtvrtek 8:00 – 16:00 - - 

Pátek 10:00 – 18:00 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 

KCP ČB Tř. 28. října 1312/16, České Budějovice. Telefon: 387 201 738 

 

 

 

 

 

 

Komenského 174                                                          Primátorská 76 

(naproti vchodu do Teplárny Strakonice)                 (vedle Penny) 

386 01 Strakonice                                                         383 01 Prachatice 

Telefon: 383 322 357                                                   Telefon: 388 310 147 

 

 



 

Substituce (když jsi) na ulici – jde to?  

Je reálné, aby člověk, který je na ulici, vstoupil a udržel se v substitučním 

programu a  jak ho to ovlivní?  

Pokud by to možné nebylo, můj článek by tady končil .  

Pokud to možné je, jak vlastně může způsob bydlení (nebo spíš nebydlení) 

člověka v substituci ovlivnit? 

Teoreticky rozhodně přijetí na substituci to, kde bydlíš, neovlivňuje. Prakticky 

ovšem určitě vliv má - je nesmírně obtížné pro člověka na ulici přijít někam 

včas. To je ale nezbytný předpoklad, abys byl do léčby přijat (je to 

zdravotnické zařízení, vstupní konzultace s lékařem je nezbytná pro 

nastavování dávky metadonu/Subutexu/Suboxonu) a aby sis plnil své 

povinnosti. Povinnostmi myslím přijít včas na výdej i konzultace a nebrat jiné 

látky. Důležité je být i trpělivý - správné nastavení dávky, při které ti bude 

dobře, ale zase nebudeš za 2 hodiny po dávce nekontrolovatelně usínat, pár 

dní trvá.  

Hodně pak záleží na tvé motivaci – když vydržíš, můžeš vidět, jak je ti každý 

den o něco lépe, metadon je zadarmo, trefit se do celkem 5 výdejních hodin 

za den (9-12 a 14-16hod) je určitě snazší, než dělat každý den peníze a shánět 

na ulici s nejistým výsledkem zda, kolik a za kolik… Když je ti dobře máš víc 

času, protože nesháníš celý den jen peníze na drogy, je pak zase jednodušší 

začít dávat si do pořádku věci typu dokladů, bydlení, dluhů, práce apod.   

Pokud se tedy vrátíme k úvodní otázce v názvu článku, odpověď je: ANO, když 

chceš. 

Lenka Moravcová, SC Prevent 

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT - Matice školské 17,  České Budějovice 

Tel/Fax: +420 387 730 459 

 



 

 

Pouliční prostituce 

Jihočeský streetwork Prevent pracuje také s ženami, pracujícími v sexbyznyse. 

Zde je pár rad, které by se Vám ženám mohly hodit. 

Co je to vlastně prostituce? Prostituce je poskytování jakýchkoliv sexuálních 

služeb (ať jde o pohlavní styk, anální nebo orální sex, nebo jen manuální 

stimulaci) za úplatu nebo jakoukoliv protihodnotu (např. může jít o peníze, 

drogy, jídlo, atd.). 

Ženy pracující v sexbyznyse, uvědomte si, že to, co prodáváte, je Vaše tělo a 

Vaše osoba. Vy samy si můžete ve většině případů určovat svoje hranice, co 

ještě povolíte a co již ne. Pokud ovšem tuto volbu máte a k této práci Vás 

nikdo další nenutí násilím, nebo vydíráním (ať už psychickým nebo fyzickým). I 

v takových případech je třeba myslet na sebe a zkusit se z této složité situace 

vyprostit. Jsme tu od toho, abychom Vás ženy, které v této profesi pracujete, 

vyslechli, pokusili se pomoci, mohli s Vámi sdílet okamžiky, které nemusí být 

např. se zákazníkem vždy příjemné. Hlavně se s námi nemusíte nestydět o 

tom mluvit, přiznat si sama sobě, že „já jsem ta, která si vydělává vlastním 

tělem“. Rádi se Vám pokusíme pomoci a vyslechneme Vás. Nemusíte být na 

to samy. Naším základním pravidlem je mlčenlivost. Takže se nemusíte bát, že 

by se o Vás někdo dozvěděl, protože jsme vázáni mlčenlivostí. 

Tato profese s sebou přináší mnoho situací, které mohou být pro Vás velmi 

riskantní a nebezpečné a je třeba to mít na paměti. Lze některým těmto 

situacím předcházet a snažit se omezovat rizika s tím spojená. 

Protože jde o prodej Vašeho těla, hraje důležitou roli vzhled. Měly byste mít 

přesto na paměti, že není vhodné nosit např. šály, šátky, velké náušnice, 

kabelky s dlouhým uchem, rozpuštěné dlouhé vlasy. Všechny tyto věci se 

mohou stát pomůckou ke škrcení a svazování. Obuv byste měly mít 

pohodlnou a nejlépe bez podpatků, abyste v případě nebezpečí mohly rychleji 



utíkat. Dobré je s sebou nosit pro svoje bezpečí také např. klíče na píchnutí 

nebo pepřový sprej či lak na vlasy, které můžete použít na svou ochranu. 

Ještě než nasednete k zákazníkovi do auta, vyplatí se, abyste si zákazníka 

předtím pořádně prohlédla; zjistila, zda v autě nesedí ještě další lidé; zda 

zákazník nemá např. na zadním sedadle zbraň či nůž. Je dobré si ještě předem 

dohodnout, jaké praktiky zákazník vyžaduje, jaké praktiky Vy poskytujete a za 

kolik, abyste se vyhnula případným konfliktům. Výhodné je mít i svá místa, 

kam se zákazníky jezdíte, aby v případě, že se něco stane, věděli ostatní, kde 

Vás hledat. Měl by o Vás někdo další vědět (např. pasák, kamarádka), kteří na 

Vás budou mít telefonický kontakt a v případě, že se po dohodnuté době 

neukážete, Vás půjdou hledat. Pokud máte divný pocit ze zákazníka či situace 

a Vaše intuice Vás varuje, dejte na svůj vnitřní hlas. 

Někdy mohou hrát významnou roli také návykové látky a alkohol, které mění 

vnímání a sebekontrolu, přinášejí ztrátu zábran a snížení vlastních hranic. Díky 

tomu lze lépe přistoupit i na sexuální praktiky, na které byste za střízliva 

nepřistoupily. Je tedy vhodné užívat alkohol nebo drogy v dobu, kdy se 

nebezpečí pro Vás stává minimální (pokud se zrovna nechystáte na trasu, po 

skončení „směny“) nebo v případě že musíte drogy užít, tak alespoň s mírou, 

abyste byla v případě nějakého problému schopna reagovat. 

To, že pracujete se zákazníky, kteří po Vás chtějí sexuální praktiky, nese s 

sebou značná zdravotní rizika. Je zde velmi vysoké riziko pravděpodobnosti, 

že se nakazíte pohlavní či jinou infekční chorobou. Nelze stoprocentně 

spoléhat na žádného zákazníka, který tvrdí, že sexuální služby využívá jen od 

Vás. Zákazníci často rádi ženy mění a zkoušejí nové služby, které každá z Vás 

nabízí. Proto se vždy chraňte a využívejte kondom, který by Vás měl před 

většinou nemocí ochránit. Existují ale i jiné ochranné pomůcky, např. dámský 

kondom či rouška pro orální sex. Např. přes orální sex se lze velmi dobře 

nakazit syfilisem, proto je dobré využívat právě tyto roušky nebo kondomy. 

Dobré je využívat i jiné pomůcky, které sníží rizikovost sexuálních praktik, 

např. lubrikační gely, latexové rukavice. O těchto pomůckách si s Vámi rádi 

popovídáme a informujeme Vás o jejich výhodách. Zajímavou pomůckou jsou 

i menstruační houbičky, které může žena využívat v době menstruace, ačkoliv 



by bylo lepší sexuální praktiky vůbec neprovozovat, jelikož se při styku s krví 

zvyšuje riziko přenosu infekčních onemocnění. Menstruační houbička Vás 

před nákazou infekčních onemocnění neochrání, pouze umožní sex v době 

menstruace, proto vždy využijte i kondom. Kondomy lze od nás získat zdarma. 

Od organizace Rozkoš bez Rizika lze získat zdarma také navíc lubrikační gely, 

menstruační houbičky a orální roušky. Pozn. Za poslední roky byl v Jihočeském 

kraji, zejména mezi ženami pracujícími v sexbyznyse, zaznamenán zvýšený 

výskyt nákazy syfilisem a HIV. 

Základem práce v sexbyznyse je péče o své tělo. Je třeba dodržovat hygienu, 

po každém zákazníkovi se nejlépe omýt, nebo alespoň použít vlhčené 

ubrousky. Vyplachování pochvy se vůbec nedoporučuje. Nutné je především 

chodit na pravidelné gynekologické prohlídky. Pokud máte obavy říci svému 

gynekologovi, čím se živíte, nebo žádného nemáte, organizace Rozkoš bez 

Rizika má své zdravotnice, které Vás mohou vyšetřit. Je třeba se nechávat 

pravidelně (3x-4x ročně) testovat na infekční onemocnění. Služba Jihočeský 

streetwork Prevent či kontaktní centra v Českých Budějovicích, Strakonicích a 

Prachaticích Vás mohou otestovat na syfilis, HIV a žloutenky typu B a C. Jedná 

se o orientační screeningové testy, kdy je výsledek znám do několika minut. 

Testy provádíme zcela zdarma. Poskytneme Vám také informace o rizicích, 

přenosech, projevech aléčbě  infekčních a pohlavních onemocněních. 

Jihočeský streetwork Prevent (terénní sociální služba určena pro uživatele 

drog, ženy pracující v sexbyznysu, osoby ohrožené sociálním vyloučením) 

České Budějovice a okolí  723 527 512, 775 627 512 

Strakonicko  728 469 494  a Táborsko  728 469 494 

Prachaticko776 195 360 (Vimperk, Horní Vltavice, Volary) 

Terénní program Rozkoš bez Rizika (pro ženy pracující v sexbyznysu) 

Strážný, Vimperk, Horní Vltavice   777 180 188 

La Strada (pro obchod s ženami a vykořisť. osobami) 

Info a SOS linka: 222 717 171, 800 077 777 (bezplatné volání) 

 

 



Následující článek pro Vás napsal A., kterému se podařilo dostat 

z ulice: 

Zdravím Vás všechny. Jsme tam, kde jsme, ale to vůbec neznamená, že to je 

konečná stanice.  

Tímto samozřejmě nikoho neodsuzuji, protože bych se měl nejdřív sám 

podívat do svého svědomí a hlavně do minulosti. Měl jsem vše a nedokázal 

jsem si toho vážit. Rodina mě úplně zavrhla, takže vlastně zůstalo jen to, 

abych se spoléhal na staré kamarády. Ale vše dopadlo úplně jinak. Kamarádi, 

které jsem znal, už neznali takového, jako jsem byl já. Pak jsem teprve poznal, 

že každému, nebo skoro každému, pomůžou lidi, kteří Vás vůbec neznají. To 

už byla doba, kdy jsem byl na ulici a nevěděl, co dál. Pak přišla další rána – 

nástup trestu. Proč? Nezaplacené alimenty na mého syna, kterého jsem 

nesměl ani vidět. Po trestu to dopadlo tak, jak to bylo předtím. Opět ulice a 

potom dost těžkej propadák, kterému se říká „CHLAST“. Trvalo to asi rok a 

přišel další nástup. Dalo se to přežít, ale už člověk přemýšlí, co bude, až skončí 

a vrátí se domů. Přišel návrat a neskutečná radost, když jsem viděl na 

vlakovém nádraží ceduli města, kam jsem jel. A co dál? Stále ve stejných 

kolejích. Přijdete na sociálku a řeknou Vám, že musíte na pracák. Tam Vám 

řeknou, jestli máte veškeré doklady od kurátora. No co Vám zbývá? 

Nastartovat nohy a pak dostanete 1000 Kč. Já vím, že se mi to píše už celkem 

v klidu, protože jsem našel ubytovnu s teplou vodou a kuchyní. Ale musím 

šlapat nahoru. Přeji to Vám všem a rád bych poděkoval káčku za vše.  

A.                      

 

 

 

 

 



 

Vážení, 

ze zkušenosti víme, že jsou mezi vámi tací, kteří by mohli využít služeb 

Azylového domu sv. Pavla (Riegrova 32, České Budějovice – kousek od 

Palačáku). Toto zařízení nabízí dvě základní služby: Noclehárna a 

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova. 

Noclehárna  

Na noclehárnu musím mít platný občanský průkaz.  

První noc na nocležně je zdarma. Každá další noc stojí 30 Kč, klienti přitom 

musí absolvovat seznámení se službou. Tento proces se odehrává během tří 

sezení.  

Noclehárna je otevřená od 19:30 do 20:30 (letní období). 

Podmínky vstupu jsou: nesmíš nadýchat více jak 0,6 promile. Pokud jsi 

očividně pod vlivem drog, pracovníci ti s tvým svolením mohou udělat testy 

na drogy z moči. Vyjdou-li pozitivně, budeš muset nocležnu opustit.  

Nocležnu může využít max. 20 lidí. 

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 

Otvírací doba je od 8.00 do 16.00 hod. 

V rámci centra se můžeš vysprchovat, získat čisté oblečení, uvařit si jídlo, 

využit internet, sledovat TV. Důležitou součástí služby je sociální poradenství. 

Taky si můžeš dát každý všední den mezi 14,00 a 14,30 hodin teplou polévku. 

Polévka je vydávána zdarma. Za poplatek 5 korun si můžeš dát čaj, vyprat si 

nebo si koupit čínskou polévku.  

Na denním centru může být v jeden okamžik maximálně 15 klientů. 



Od některých z vás se nám donáší, že na azylovém domu jsou na vás 

pracovníci zlý atp. Věřte tomu, že to jsou taky jenom lidé, kteří mohou mít 

také „své dny“. Avšak budete-li dodržovat pravidla Azylového domu sv. Pavla, 

služby tohoto zařízení vám budou k dispozici v plném rozsahu. 

S láskou TomášH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Když nemám poštovní schránku a hledá mě dopis od soudu nebo i 

jiná obálka. 

 

Nemáš si kam nechat zasílat poštu a čekáš 

důležité psaní?! Na Káčku ti s tím rádi 

pomůžeme….  

 

Co pro to musíš udělat: 

-  Zajít na KC a informovat pracovníky KC, že by 

sis chtěl nechat zasílat poštu na káčko. 

- Poskytnout své jméno a příjmení (pracovník s tebou sepíše potřebný 

formulář). 

-  Aktivně se zajímat o nově příchozí poštu, abys neprošvihl důležité zprávy. 

 

Co bys měl dále vědět: 

 

-  V případě úředního dopisu (např. od soudu) je na KC zanechána „výzva“ na 

tvé jméno, tento dopis je třeba si vyzvednout osobně na poště. 

-  Pošta je uschována v kanceláři KC, a to maximálně po dobu 3 měsíců od 

data doručení. Po 3 měsících je vrácena na Českou poštu jako nedoručitelná. 

-  V případě změny doručovací adresy bys o tom měl informovat pracovníka 

káčka. 

 

Pokud potřebuješ vědět více informací, zajdi na KC, rádi ti tvé další dotazy 

zodpovíme!! 

 

 

Podobná služba funguje i na káčku ve Strakonicích a v Prachaticích.  



Výběr z novin a deníků:  

časopis Týden 01/2014 

Nejčastější cesta ke ztrátě bydlení? Dluhy, říká ministerstvo. 

Situace, které znají tisíce Čechů: nevýhodné úvěry, peníze nestačící na 

nečekané výdaje a nutnost půjčit si třeba na nákup nové pračky či ledničky od 

firem požadujících vysoké úroky. I tak se lze dostat do dluhové pasti. Dluhy 

přitom patří k nejčastějším cestám k bezdomoví. 

Mezi rizikové faktory pro vznik bezdomovectví na straně osob patří dluhy, 

nezaplacené nájemné nebo hypotéky, rodinné konflikty a rozvraty, 

propuštění z institucionální péče (dětský domov, vězení, psychiatrická 

léčebna, nemocnice). Velkou roli při ztrátě domova hrají i různé psychické 

poruchy či drogy a alkohol. 

časopis Týden 04/2014 

Dluhy u pojišťoven - milionová pohledávka vznikne i z nezaplacení pár stovek. 

Liknavost k úředním povinnostem může zajít velmi daleko. Jsou lidé, kteří 

kvůli odkládání nezbytností mohou přijít i o střechu nad hlavou. Milionové 

dluhy mohou vzniknout také v případě, že neřešíte třeba platby za sociální 

nebo zdravotní pojištění. 

 

 

 

 

 

 

 



„Umění do klobouku“ 

  

Nedávno se mi jeden 

kamarád, který si dřív „přivydělával“ žebráním, svěřil, že v té době dělil lidi na 

ty, co mají, a na ty, co dají – a k jeho překvapení se prý tyhle dvě skupiny 

málokdy prolínaly – bohatí (nebo aspoň bohatě vypadající) prý dávali nejmíň. 

Jeho zkušenost mě přiměla k zamyšlení, do jakých skupin dělím já ty, kteří mě 

zastavují na ulici a různými způsoby se domáhají peněz.  A stejně jako on jsem 

skončila u dvou skupin – skupina těch, kterým nechci dát, a těch, kterým chci 

dát. 

 Do první skupiny řadim „výmluváře“ a „vyděrače“. „Výmluváři“ jsou ti, 

kteří si vymýšlí za vlasy přitažené historky a doufají, že ten, komu je říkají, 

bude natolik blbej nebo nepříčetnej, že jim uvěří. Ačkoliv občas chtě nechtě 

oceňuju fantazii těchhle bájetvorců, peníze jim z principu nedávám. Jako 

„vyděrače“ označuju ty, kteří se ve mně snaží vyvolat výčitky svědomí za to, že 

jím, piju, bydlím, chodím, pracuju, miluju, přemýšlím, kupuju, dívám se, spím 

atd. atd. Důvod, proč bych se měla cítit provinile a svý špatný svědomí 

vykoupit drobnejma, si vždycky najdou. Ani těm peníze nedávám. 

 Naopak do skupiny těch, kterým chci dát, patří ti, co říkají pravdu, a ti, 

kteří mě na oplátku něčím potěší. Těm, co říkají pravdu, dávám peníze prostě 

jenom proto, že se mi líbí, že ze mě nedělají pitomce a jsou upřímní. Těm, 

kteří mě něčím potěší, dávám peníze ne proto, že si o to řekli, ale proto, že 

dělají něco, za co zaplatit chci. Na mysli mám pouliční umělce, tzv. buskery. 

Buskeři jsou umělci (hudebníci, malíři, divadelníci, tanečníci, polykači ohňů, 

tvůrci obřích bublin, živé sochy, akrobati, žongléři…), jejichž pódiem je ulice, 

publikem kolemjdoucí a kasičkou klobouk. Busking je součástí kultury 

mnohých evropských měst. V České republice se na něj bohužel stále pohlíží 

nedůvěřivě jako na „hlučnou žebrotu“ a jen málo českých měst je k pouličním 

umělcům vstřícných. Přitom umění buskerů je často na velmi vysoké úrovni – 

na ulici se zrodily třeba takové hvězdy jako EricClapton, Janis Joplin, Bob 

Dylan nebo u nás Radůza a Vladimír Merta. Posuny k větší vstřícnosti měst 



jsou ale naštěstí znát i u nás. Ten, kdo procházel v poslední době centrem 

Prahy, může jistě potvrdit, jak město díky částečnému povolení buskingu ožilo 

a dostalo veselejší a uvolněnější atmosféru. Téměř každé velké město pořádá 

v posledních několika letech svátky pouličního umění – např. v Českých 

Budějovicích ožijou ulice díky Buskersfestu už počtvrté, a to od 25. do 27. 

června.  

 Busking není žebrota, busking je umění, životní styl a způsob, jak 

zpříjemnit atmosféru města. K buskingu není potřeba nutně talent – stačí 

dobrý nápad, schopnost prodat ho a chuť pobavit druhé. Pouliční umělci se 

od žebráků liší tím, že nežádají jen to, aby někdo udělal něco pro ně (dal jim 

peníze), ale dělají také oni sami něco pro druhé. A tak si tak říkám, že bych 

vlastně původní dvě skupiny měla rozdělit na skupiny tři – na ty, kterým dát 

nechci, ty, kterým dát chci, a ty, kterým dám ráda. 



INSPIRACE Z KNIH: 

Úryvek z knihy Roberta Fulghuma, která se jmenuje „Ach jo“. Ukázka popisuje 
jehopravidelnou cestu skrz park plný bezdomovců, kteří neustále žebrají na 
kolemjdoucích o „nějakejdrobák“. Jednoho dne ale nastala změna. 

Ukázka z knihy (redakčně kráceno): 

Teď vám povím velmi odlišnou verzi pohádky O Popelce. Z úplně jiné třídy. 
Vystupují tam dospělý herci; jedná se o školu tvrdých úderů a neodehrává se 
to na jevišti, ale na ulici. 

„Pane, máte smysl pro humor?“ 

„Jistě.“ 

Za pětník vám povím skoro celej vtip.“ 

„Skoro celej vtip?“ 

„Jo. A pak vám za dvacet centů řeknu pointu.“ 

„A co když nebudu chtít pointu slyšet?“ 

„No to už bude na vás. Zkuste to, dejte mi pětník – tím nic neztratíte“ 

…… 

Zpátky do toho parku k muži, který nabízí neúplný vtip. Dal jsem mu pětník a 
on mi předložil povídání o rabínovi, jeptišce, praseti a kuřeti v telefonní budce 
v Detroitu. Něco neuvěřitelného.  A on to vykládal tak skvěle, že jsem mu za 
pointu dal pět dolarů.  Stálo to za to. Smál jsem se pak skoro celé odpoledne – 
kdykoli jsem si na to vzpomněl.  A poslal jsem do parku pár přátel, aby si to 
poslechli. Nechtělo se mi vyprávět jim ten vtip a pointu zadarmo. 

Druhý den jsem se dozvěděl, že součástí života parku je teď menší estráda. 
Servírka z nedalekého bistra, která si tam každý den chodila zakouřit, když 
měla přestávku na kafe, se s několika těmi otrapy skamarádila. Ona si s nimi 
prostě povídala. 



Považovala je za lidi. Přesvědčila je, aby při tom žebrání projevili trochu 
tvůrčího přístupu. Při stejném úsilí by si mohli vydělat dvakrát tolik a ještě si 
užít nějakou legraci. Tak proč ne? Co tím mohli riskovat? 

Tím se vysvětluje ten pán s nedokončeným vtipem. 

….. 

Nová atmosféra (v parku) možná dlouho nevydrží, ale právě teď je tam jaro. 

Ta servírka je pohádková dobrodějka. Nemá kouzelnou hůlku, ale zato soucit a 
představivost. Tím v těch somrácích něco probudila – ne jejich rozum, ale 
sebeúctu. 

Nedala jim tykev ani střevíčky, zato však nápad, jak se k nim dostat. 

Nevyřešila jejich problémy, ale vyřešila problém jídla na jeden den. 

Přiměla je, aby si chytili rybu, místo aby žebrali o kosti. Dala jim zahlédnout 
pravdu, že vždycky existuje alternativa, které se říká naděje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  „Dumpster diving“ aneb fárání bez nouze  

 Následující článek vyšel v Literárních novinách v  květnu roku 2013.  

         Mirko Raduševič v něm seznamuje čtenáře se sestupem na dno popelnic. 

        Uvádíme jeho zkrácenou verzi.  

Dumpster diving. Česky to znamená potápění se do kontejneru. Stačí se 
ponořit do kontejneru a vzít si vyhozené potraviny. Jiným slovem je řeč o 
freeganech. Freegani nejsou bezdomovci, kteří něco podobného dělají z 
nutnosti, ale jde o lidi, kteří mají zaměstnání a třeba jsou to i 
 vysokoškoláci. Z kontejnerů u obchodních řetězců si berou prošlé 
potraviny, a to vše pod praporem hnutí, které chce poukázat na to, že 
obchodní řetězce vyhazují potraviny zcela zbytečně, tedy i takové, které 
jsou ještě poživatelné. 

Freegani sami sebe definují jako lidi, kteří mají svůj každodenní život 
založený na sdílení zdrojů, minimalizování negativních dopadů spotřeby, 
snížení a využívání odpadu za účelem nezávislosti na ekonomice 
orientované na zisk. Freegani se staví proti sociálním a ekologickým 
důsledkům, které produkuje ekonomický model, kde se oceňuje pouze 
zisk na úkor životního prostředí, práv lidí a zvířat. 

Freegani alias „nořiči se do kontejnerů" věří, že se opět můžeme stát pány 
svého času. Věří v to, že opět nebudeme sluhy svých dluhů, že nebudeme 
muset pracovat na více pracovních úvazků a že se otočíme zády k 
inzerátům, které nás přesvědčují, že nemůžeme být spokojení a úspěšní, 
když si nekoupíme to nejnovější zboží. Freegani věří, že se cokoliv dá 
opravit a znovu použít, že zboží, které již máme, se dá udržovat. Freegani 
odmítají kupovat zboží, které opravdu nepotřebují. Těmto aktivistům jde 
o to, užívat si svých rodin a života.  

 



 

Slovo závěrem 

 

Vážení čtenáři,  

Děkujeme za vaši přízeň. V příštím vydání se můžete těšit na několikastránkový 

dopis, který nám byl poslán jako vzkaz pro všechny čtenáře SM. Uvádíme z něj 

malou ukázku:  

„ … Streetworkeři z K–centra pražského SANANIMU mají v mém vyprávění svoji 

roli, takže už je myslím na čase, abych je uvedl na scénu. Ne tedy, že by v zimních 

chumelenicích chodili za naší partičkou zoufalců na pole. Ale to jim nemám za zlé, 

oni samozřejmě vůbec netušili, že tam ještě stále někdo žije. To nevěděl skoro 

nikdo, což byla vlastně jedna z velmi mála výhod, protože nám ty naše dva nebo tři 

zbylé stany nikdo nevykradl. Ne tedy, že bychom v nich měli něco zvlášť cenného, 

ale na druhou stranu to, co jsme tam měli, bylo vůbec vše, co nám na tomhle světě 

patřilo…“  

Budeme rádi za vaše názory a připomínky k časopisu, které můžete říct streetům 

nebo na některém z káček. Zároveň platí, že když budete cokoliv potřebovat, 

obraťte se na ně také. Budou-li moct, pokusí se pomoci.  

Toto vydání, stejně jako vydání předchozích dílů SM, je ke stažení na 

edekontaminace.cz Tento internetový portál obsahuje i všechny vyšlé časopisy 

Dekontaminace a řadu dalších časopisů, článků a materiálů. Doporučujeme 

k navštívení. 

 

Hezké léto!   

http://www.os-prevent.cz/ 




