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Slovo úvodem,  

zdravím Vás, čtenáři streetmagazínů. Číslo 37 (a že je to vcelku vysoké číslo, co 

myslíte?) vychází v té úplně poslední části roku, v zimě a před vánočními svátky 

a podle toho je i tématicky zaměřený. 

Nedávno mě napadlo kouknout se, jaký je vlastně význam toho všeho 

bláznovství před Vánoci – tzv. období adventu, kdy se nakupují dárky, chodí se 

na punč a jednou týdně se zapaluje svíčka. Doba adventu je symbolem zklidnění 

se, odpočinku a přípravy na svátky, které jsou symbolem rodiny a ukončení 

roku, kdy v novém roce začne celý koloběh znovu. Za sebe ale mohu říci, že 

každoročně žádné zklidnění nepociťuji, ba naopak s blížícím se koncem roku mi 

práce, povinnosti a stres přibývají, než aby ubývali. Jak to cítíte Vy?  

A jak se máte Vy? Pokud se cítíte podobně, mám pro Vás návrh – udělejte si 

nyní chvilku klidu, ve které si bez dalšího přerušování a přemýšlení přečtete 

letošní poslední číslo streetmagazínu.  

 

Přejeme Vám šťastné, a pokud možno poklidné, svátky a konec roku.  

 

Za redakci SM – Míša z Káčka ČB 
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Vánoční železná košile 

 

 

 

Vánoce = Slovo vzniklo ponecháním slyšitelného „VÁ“ v německém slově Weihnachten (svaté 

noci), z něhož ještě byla přeložena zbývající část „nachten“-„NOCE“. Vánoce. 

 

Dovolím si tvrdit, že ten nejstarší vánoční zvyk, zvyk vyprávět příběh o vzniku slavení vánoc, 

začal už dávno před tím, než se na Zemi z opice vyvinul člověk. Až jeho praktická precizní 

všímavost, pud poznávat a posléze popsat, v tom koktejlu vlastností spolu smíchanými s 

duchovnem, ustanovila základy příběhu, který mutoval a mutoval a v dnešní podobě a v naší 

části světa jej známe a žijeme jako ten vánoční. Když schválně píšu „naší části“, myslím tím, 

že jsou i jiné a většinou bývají větší, než naše. Například ta indiánská část. Sdílíme s ní 

severní polokouli, tudíž s rozdílem pár hodin i veškeré astronomické a astrologické události. 

Lidé napříč historií, na této polokouli, vždy vtiskávali určitou náboženskou nadhodnotu 

významů dnům kolem zimního slunovratu. Historie nezačíná rokem Nula, odkud pak pramení 

všechno to olovo a stromeček, dárky, Tři oříšky pro Popelku, prskavky, atd. Ježíšek, jak 

člověk dějinami kráčel, jen nahradil Saturníčka, který byl jen následovník jiného posla 

z Nebes, z kdysi pradávna. A severní polokoule nejsou jen Evropani a Indiáni, což není úplně 

relevantní.  

Jde o svatou noc. Svatou tím, že následujícího rána vyjde slunce. Slunce se vrátilo! Jeho 

světlo porazí tmu předešlého dne – dne s nejdelší nocí. Tato astronomická událost, ta jistota 

opakující se s železnou pravidelností, však v sobě nese něco víc, než jen jasně čitelnou 

metaforu věčného boje. Jináč by jí nepřikládali až takovou důležitost mnohá náboženství živá, 

i již zaniklá. V tuto svatou noc se také stírají veškeré hranice mezi náboženstvími 

veškerenstva, a filosofie těchto dní je servírovaná unisono – To, v co věříte, ať je to Bůh, nebo 

není, je zrovna nablízku. Pohružte se do sebe, zastavte se nad tím vším, co tam je, zároveň 

oslavujte s blízkými. 
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Buďte štědří, láskyplní, projevujte život tím, co ho zvnitřňuje právě vám…To člověk pak 

častěji v tento čas přirozeně zakloní hlavu a pohlédne nahoru a aniž by si to pořádně někdy 

uvědomoval, přemýšlí o tom, co tam nad ním je, a co on s Tím? Jak je na tom s Tím? A jak je 

To s ním? Jak je to vlastně s ním???? Kde je? A kde jsou lidé, se kterými je? A kde je ten Svět, 

ve kterém my všichni lidé teď žijeme?  

Vánoce jsou opravdové právě tím, jak cítíme jinakost dní. Pro každého z nás jednotlivě 

znamenají skrz zkušenosti něco jiného, ale věřím, že všichni cítíme toho profláknutého 

„ducha Vánoc“, který je taktéž absolutně subjektivní, jako vlastně celé Vánoce. Jsou tu 

nezávisle na nás, obejdou se bez nás, jako to dokázaly miliony let před námi, kdy platili ty 

stejné astronomické zákony, stejně jako ty nebeské. Ale když už tu jsme a ta duchovní část 

moudrosti ze zkušenosti lidstva říká, že tyto dny jsou výjimečné, i pro ty, co zrovna nevěří 

událostem z roku Nula, či jiným událostem z různých let, z jejichž vyprávění stal se 

náboženský systém, tak se jí nechme minimálně inspirovat. Zastavme se se svými blízkými 

nad sebou samými a sami nad svými blízkými, sami nad sebou s blízkými nablízku, na 

blízkost té "Boží" esence, kterou nalezneme právně v nás samých a v nejbližším okolí, 

protože tam je jí více, než kdy vůbec bylo na nebesích. Vánoční čas je ten, ve kterém lze 

právě na vlastní lidskou kůži snadněji zažít transcendentno, ať už pak ten zážitek 

pojmenujeme jakkoli.  

Přeji všem čtenářům SM krásné Svátky, nechte se vézt a v příštím roce na čtenou!!! 

 

Kuba ze streetu 
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Freeze… 

Slyšeli jste někdy pojem „freezing“? Je možné jej přeložit jako zmrznutí či zamrznutí, 

můžeme se s ním setkat i v lékařské terminologii: „Freezing je náhlá krátkodobá porucha 

chůze, při které pacient není schopen efektivního kroku. Toto nedobrovolné přerušení chůze 

se může vyskytnout kdykoliv během chůze nebo hned na začátku, kdy pacient není schopen 

vykročit a udělat první krok. Subjektivně pacienti nejčastěji popisují pocit, jako kdyby měli 

nohy přilepené k podlaze. Nejde o přerušení chůze z důvodu únavy, bolesti, ataxie, spasticity 

nebo dystonie. Freezing má vedle poruch chůze a dalších motorických symptomů nezávislý 

negativní dopad na kvalitu života, mobilitu a pády“ (Brožová, 2013). 

Mám pocit, že tento freezing důvěrně znám z Vašeho vyprávění. Mnoho z Vás mluví o tom, 

jak je život na drogách těžký a jak sami cítíte, že Vás ničí. Problémů stále přibývá a Vy víte 

nebo alespoň tušíte, že takhle už to dál nejde…v kontaktech se vracíme k tématu léčby, 

mluvíme o tom, co je „správně“ a jak by to mělo být a z toho, co říkáte, je vidět, že Vy to 

sami v sobě víte. Když však dojde na lámání chleba a na to udělat další krok, ať už ten první 

nebo poslední, závěrečný, často se něco stane – do cesty se postaví PROBLÉM a nohy se 

přilepí k podlaze – přichází freezing.  

Podle lékařů freezing zapřičiňuje poruchy chůze, krom toho negativně ovlivňuje kvalitu 

života, mobilitu a pády. Pokud si to přeložíme do našeho jazyka – nepohybujeme se vpřed, je 

nám hůř a hrozí pád. Co je to vlastně pád? Pomineme-li ten význam, že prostě „hodíme 

hubu“, každý z nás jej vnímá subjektivně. V terénu se potkáváme se situacemi, kdy spolu 

mluvíme o tom, že chcete přestat s braním, že se chcete jít léčit…a pak přijde freezing a vše je 

jinak. Tohle je normální, to se prostě stává. Často se pak delší čas nevidíme, a když se 

náhodně potkáme, slyšíme od Vás, že jste se cítili trapně, protože „to“ nevyšlo – třeba už 

poněkolikáté, vnímáte to jako další pád. Opakovaně se mluvíme o tom, že není potřeba se 

před námi cítit trapně nebo se stydět. V naší práci nám jde o Vás jako o lidi, rozhodně ne o to, 

jestli „plníte, co jste slíbili“ – třeba nástup do léčebny, snížení dávek či cokoliv jiného. 

Naopak – jsem tu, kromě výměny buchen, testů na nemoci a podobně – právě pro tyto chvíle, 

když něco nejde tak, jak byste chtěli, aby to šlo…nebo když prostě změníte názor. Když 

přijde freezing a nohy přimrznou k podlaze, uděláme, co je v našich silách, abychom Vás 

podpořili – když o tom budeme vědět a Vy si o podporu řeknete – a bude nám to ctí. 

 Co je však úplně ze všeho nejdůležitější – buďte v případech „zamrznutí“ laskaví sami 

k sobě, dovolte si to a netrestejte se. Freezing je, dle lékařské terminologie, náhlá krátkodobá 

porucha, která odezní. Pokud cítíte, že Vám nohy přimrzly k podlaze, horečná snaha nohy 

odlepit nebo sebe sama trestat za to, že jsem zase „upadl“, akorát ubírá energii - dopřejte si 

čas se zhluboka nadechnout. Důvěřujme zdroji, který máme každý sám v sobě – přijde 

moment, kdy bude „schopnost udělat efektivní krok“ zase plně na Vaší straně a na cestě, 

kterou máme každý před sebou, se posunete opět o kus dál.           

(Zdroj: Neurologie pro praxi: Freezing – porucha chůze. MUDr. Hana Brožová, Ph.D., 2013) 

Markéta ze streetu 
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Kuriózní novoroční tradice ve světě 

Asi každý z nás si dokáže vybavit oslavy příchodu nového roku. Rozesílání novoročních 

přání, posezení s přáteli, půlnoční ohňostroje s úchvatnými světelnými efekty. Ráno si pak 

dáme předsevzetí, co všechno budeme a nebudeme dělat další rok.  Ačkoli by se mohlo zdát, 

že Nový rok vítají lidé po celém světě prakticky stejně nebo alespoň podobně, není tomu 

vždycky tak. Připravila jsem si tedy pro vás nejzajímavější tradice a zvyky se kterými se 

můžete na Silvestra ve světě potkat 

Jednu z kuriózních tradic můžeme vidět v Chile. Zde se lidé na Silvestra schází na hřbitově, 

aby oslavili příchod Nového roku se svými mrtvými příbuznými. Podobnou tradici mají i 

v Mexiku, kde se o silvestrovské noci spojují s mrtvými. Duchy svých příbuzných potom 

žádají o různé rady. Mexičané věří, že právě silvestrovská noc je ve spojení s milovanými 

zesnulými nejúspěšnější. 

Trochu netradiční zvyky mají i v Johannesburgu v Jihoafrické republice. Zde se na silvestra 

hází nábytek z pater vysokých budov. To vypadá nebezpečně, že? V Dánsku zase lidé 

rozbíjejí nádobí o dveře svých známých a kamarádů. Čím více má rodina před dveřmi 

rozbitého nádobí, tím více je oblíbená  V Peru je během oslav Nového roku povolená bitka 

se sousedy. Místní obyvatelé věří, že se tím urovnají staré spory a Nový rok tak mohou začít 

s čistým štítem. V Rumunsku lidé naslouchají zvířatům. V případě, že zvíře nemluví a mlčí, 

znamená to pro obyvatele Rumunska hodně štěstí v dalším roce.  A pak trocha té romantiky. 

Italské Benátky jsou známé tím, že tam každoročně probíhá hromadný polibek na náměstí sv. 

Marka a soutěží se tak o nový rekord v počtu lidí, kteří se v danou chvíli na náměstí líbají 

A co vy, přikláníte se raději k našim tradicím, nebo byste rádi vyzkoušeli i jiné? Ať je to, jak 

je to, všichni si určitě přejeme to samé- hodně štěstí nám i našim blízkým v dalším roce. 

Nezapomeňme ani na staré známé přísloví: Jak na Nový rok, tak po celý rok! A nějaké to 

předsevzetí zřejmě také neuškodí   

PF 2017 !!!!!  

Martina z káčka 
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Poradna 

 
Zde odpovíme na Vaše nejčastější otázky. Své další dotazy směřujte buď přímo na 
pracovníky svých terénních programů či káček, nebo na facebookové stránky našeho káčka 
- Kontaktní centrum Prevent České Budějovice. Těšíme se v příštím čísle! 
 

 

Mám maturitu, k dnešnímu dni 15 let praxe jako uživatel drogových služeb, rád 

naslouchám  a mám vztah k lidem. Mohu dělat pracovníka na káčku nebo ve streetu? 

 

Podmínky pro pracovníka na káčku se řídí zákonem 108/2006 Sb., je nutné vysokoškolské 

vzdělání v humanitním směru, nebo perspektiva, že bude v nejbližší době doděláno. Další 

nutností pro práci v Preventu je alespoň 5 let prokázané abstinence od nelegálních drog. 

Takže bohužel, náš kolega nebudeš. 

 

Když kámoš pošle dokola joint marihuany, páchá při tom nějaký trestný čin? 

Samotná aplikace drogy v Čechách trestný čin není. Jinak je to ale s držením a 

přechováváním – to je vždy přestupek, nebo trestný čin (záleží na množství). Pokud navíc 

poskytne joint ostatním, je to trestný čin v každém případě, nehledě na množství. 

 

Můžu dělat na KC v ČB OPP? 

Pokud jsi uživatelem drog nebo alkoholu, tak 

ano, je potřeba se domluvit na probačce a 

přímo na káčku. Ale bacha, jsme přísní… 

 

Jsou záchody na káčkách oficiální 

šlehárnou? 

Ne, aplikace drogy na káčku (nebo její 

předávání) je přísně zakázáno, rozdávají se 

za to stopky. 

Míša, Káčko ČB 
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Sliby se mají plnit alespoň o Vánocích 

Přesně tohle zpívá Janek Ledecký ve své profláklé vánoční písni, dovolím si text trochu 

změnit a vyměnit slovo „alespoň“ za „nejen“. Na Vás, kteří si u nás vyměňujete stříkačky, 

mám velkou prosbu – prosím, vracejte nám špinavé buchny, nejlépe v průběhu celého roku. 

Není to náš výmysl ani potřeba nebo zlomyslnost, že bychom Vás chtěli dusit a nepřáli Vám 

čistý injekční materiál, jde o to, že jsme hrazeni z veřejných zdrojů - na to, abychom mohli 

dělat tuto práci, nakupovat potřebný materiál, testy a podobně, nám přispívá například 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeský kraj, jednotlivé obce, do kterých jezdíme, atd. 

A všichni trvají na tom, abychom stříkačky nerozdávali, ale vyměňovali, což znamená kus za 

kus.  

Rozhodně si nemyslíme, že ti, kdo si u nás občas berou buchny „na dluh“, je po použití 

rozhazují po pískovištích a dětských hřištích, jak se tak někdy říká, problémem je v tomto 

případě jasná matematika – počty přijatých a vydaných injekčních stříkaček vykazujeme do 

různých závěrečných zpráv a ti, kdo tyto zprávy čtou, se pak rozhodují, jestli nám peníze na 

další rok „přiklepnou“ nebo „nepřiklepnou“. A není tak těžké si spočítat, že málo vrácených 

buchen na dluh = žádné peníze = žádné buchny (ani další materiál) na příští rok. A to by byla 

dost prekérní situace.  

Vy, kdo u nás měníte pravidelně, víte, že dokážeme pochopit ojedinělé situace, kdy se Vám 

všechny vypůjčené buchny nepodaří sehnat dohromady – jednou za čas se to přihodit může, 

jsme lidi a na dost věcech se dá domluvit. Problém však je, když se to děje pravidelně – pak 

nás to nutí být „nepříjemní“ a o každé další buchně navíc se s Vámi dohadovat – a to pak 

nebaví Vás, ale, upřímně řečeno, ani nás.  

Proto prosíme, ohlídejte si svoje buchny tak, abyste nám mohli vrátit tolik, kolik jsme Vám 

v minulém kontaktu půjčovali – pokud máte kámoše, kteří Vaše buchny odnášejí a Vám 

potom chybí, dejte jim spíš kontakt na nás, aby si materiál na své vkládky mohli řešit sami a 

nezatahovali do toho Vás. Taky se občas potkáváme s tím, že vnímáte káčko a terén jako 

jednu organizaci a říkáte nám, že buchny od nás jste vrátili na káčku – není to tak, že bychom 

Vám nevěřili, ale, i když jsou obě služby pod Preventem, má každá oddělené statistiky a o 

tom, kolik buchen kde kdo z Vás mění, se v rámci zachovávání mlčenlivosti nebavíme a ani 

bavit nemůžeme. Údaje o tom, kolik u nás kdo mění, má 

každé zařízení ve své vlastní databázi – pokud byste měli 

pocit, že Vám křivdíme, není problém si říct a my Vám 

počet vyměněných buchen z databáze rádi ukážeme.  

Slibme si, že v novém roce budeme měnit kus za kus jak ve 

streetu, tak na káčkách – a Vy, kdo nám už různě dlouhou 

dobu slibujete, že dlužné buchny vrátíte, tak prosím 

učiňte 

Děkujeme! Streeti 
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Markéta ze streetu  

Jak se zahřát a jak radši ne 

Pár typů na zahřátí v nehostinném počasí.  

 Využívejte živá topná tělesa (kočky, psy, lidé). Čím větší tvor, tím více tepla.  

 Zašijte se někam, kde je teplo. Viz. článek „Zimní režimy na azylových domech 

(popř. káčkách)“ 

 Pořádně se oblečte. Čím více vrstev oblečení na sobě budete mít tím lepší. 

Nezapomeňte na šálu, čepici a rukavice. Držte se v suchu. Hlavně mokré ponožky vás 

mohou nepříjemně zchladit. Zeptejte se na KC, zda někdo nedaroval oblečení, které by 

vám mohlo pomoci.  

 Hýbejte se. Pohyb je zdravý, působí proti depresím a pořádně vás zahřeje. Na zmrzlé 

prsty pomáhá klasické tření dlaní. Průtok krve zlepší, když budete zatínat pěsti. Prsty 

silně zatněte, počítejte do tří a pusťte. To opakujte dvě, tři minutky.  

 Otužujte se. Nejúčinnější je otužování vodou. Ze začátku se můžete umývat mokrou 

žínkou, houbou nebo vlhčím ručníkem. Poté co si tělo zvykne na umívání, můžete 

přistoupit k vyšší fázi otužování, a to polívání nebo sprchování studenou vodou. 

Omývání může probíhat 3 až 4 minuty, polévání nebo sprcha 1 až 2 minuty. 

Otužování se nedoporučuje nemocným lidem. Děti a starší lidé by se měli otužovat 

mírněji.  

 Pijte teplé nápoje. Čaj, káva, instantní polévka. Vše k dostání na KC.  

 Dejte si teplou sprchu. Teplá sprcha je pro promrzlé tělo to nejlepší.  
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Jak se nezahřívat! 

 Oheň je dobrý sluha ale špatný pán. Proto než zapálíte byť jen tu nejmenší 

svíčičku, přemýšlejte. Není v okolí ohně něco, co by mohlo začít hořet? Matrace, 

alkohol, odpadky, deky, dřevo. Jestliže si svítíte svíčkou, ideální je na ní mít 

skleněný kryt. Když začne hořet, zachovejte klid. Nejprve chraňte život a zdraví, 

teprve potom majetek. Jeli to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit 

jeho dalšímu šíření. Při hašení si dávejte pozor, aby vám oheň nezatarasil 

únikovou cestu. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se 

nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte 

navlhčeným kapesníkem, popřípadě navlhčeným hadrem. Požár co nejdříve 

oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. 

 

 Mýtus o tom, že alkohol zahřívá, je velmi rozšířený, ovšem jde pouze o mýtus. Po 

požití alkoholu se povrchové cévy rozšíří, po čemž má člověk pocit tepla. Jenže 

tělo potřebuje mít k udržení tepla cévy naopak stažené, chrání si tím teplotu 

tělesného jádra. Proto vás alkohol opravdu nezahřeje. Navíc si v opilosti nemusíte 

všimnout omrzlin a popálenin, které o sobě dají vědět až poté, co vystřízlivíte. 

(pokračování v následujícím článku) 

 

Jirka ze streetu 

o   
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Zahřeje mě alkohol, když je mráz? 

 

Už jste to jistě někdy slyšeli, ale pozor na to, i když je tahle „rada“ mezi lidmi stále velmi 

populární a mnoho lidí jí bezmezně věří. Jedná se o klam  

Když se člověk napije alkoholu, tak se mu povrchové cévy rozšíří, díky čemuž vzniká pocit 

tepla. Ale to není pro lidské tělo vůbec žádoucí. Tělo naopak potřebuje k udržení tepla cévy 

stažené, protože tak si chrání teplotu vnitřku těla, která je důležitější než teplota pokožky. 

Když jste opilí, tak sice díky alkoholu ve Vašem těle necítíte takovou zimu, ale to je velmi 

nebezpečné, protože neodhadnete situaci (jestli je doopravdy tak teplo nebo ne) a můžete 

zmrznout. Dokládají to každoroční případy umrzlých opilých lidí, kteří skonají někde venku, 

třeba v parku na lavičce. 

Alkohol také do značné míry snižuje pud sebezáchovy. Opilí lidé často přeceňují své síly a 

mohou třeba spadnout ze střechy, nebo pod auto. Proto na sebe buďte opatrní, snažte se co 

nejlépe obléci a hodně jezte.  Nejlepší by samozřejmě bylo se pití alkoholu úplně vyhnout, 

ale pokud už musíte pít tak tak čiňte na místě, kde to dobře znáte a třeba i spíte. Abyste se 

vyhnuli „cestování“ v opilosti a předešli tak zbytečným problémům. 

 

 

Mějte se, 

Lukáš káčko Budějce 
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ZIMNÍ REŽIMY NA AZYLOVÝCH DOMECH V BUDĚJCÍCH 

 

Začalo už docela přituhovat, a tak jsme se rozhodli Vám přiblížit situaci, jak to chodí na 

azylákách v době, kdy je venku fakt zima a člověk by se docela rád přes noc dostal někam do 

teplíčka.  

MUŽI 

Azylový dům pro muže v Riegrově ulici v Českých Budějovicích poskytuje v době silných 

mrazů krizový režim pro osoby bez přístřeší, které mohou v tomto období přespávat na 

kulturní místnosti. Krizový režim začíná, když venkovní teplota klesne pod -5 stupňů. Má to 

samozřejmě nějaká pravidla. Jedná se zejména o to, že přespávat zde můžou pouze muži, muž 

může být pod vlivem alkoholu, ale nesmí překročit limit 1,5 promile. Samozřejmě se klient 

nemůže chovat agresivně. Za pobyt na kulturní místnost se neplatí a není potřeba mít u sebe 

platný doklad totožnosti. Kapacita tohoto režimu je ovšem také omezená, může zde být 

maximálně 20 osob. Lidé, kteří chtějí využít tento režim, se na Azylový dům sv. Pavla musejí 

dostavit v době od 19:30 do 21:30. Druhý den do 8 hodin ráno je nutné opustit prostory 

azylového domu. Na krizový režim může přijít i ten, kdo má na azyláku distanc!! Více 

informací ke krizovému režimu Vám poskytnou pracovníci Azylového domu sv. Pavla.  

ŽENY 

Azylový dům v Žerotínovce poskytuje v mrazivém počasí také krizový režim, krizový režim 

nastává, když venkovní teplota klesne pod -5 stupňů. Kapacita služby noclehárna bude 

v tomto režimu navýšena o 3 nouzová lůžka. První noc v tomto období je zdarma, poté se 

platí. Kdo se nedostane na lůžko, může přenocovat v prostorách azylového domu (např. na 

židli). Toto přenocování je zcela zdarma, ale kapacita je také omezená, v prostorách po 

azylovém domě může přespat 5 osob. Ženy mohou být pod vlivem alkoholu, ale jejich 

chování nesmí obtěžovat a ohrožovat další osoby (takže nebýt agresivní, apod.). 

Azylový dům Filia pro matky s dětmi v Nerudovce nabízí také možnost přenocování ve 

společných prostorách azylového domu. Opět je přenocování ve společných prostorách 

zdarma. Více informací se dozvíte od pracovnic na azylových domech.  

 

Nebojte se využít tyto možnosti!!!! 

Adél ze streetu 
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Sněhová královna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znáte pohádku Sněhová královna, kterou napsal Hans Christian Andersen? Zlý čaroděj v ní 

stvoří kouzelné zrcadlo, která má moc pokřivit obraz toho, kdo se do něj dívá. Nezobrazuje to 

dobré a krásné v lidech a věcech, ale zveličuje ošklivost. Když se však toto zrcadlo pokouší 

přenést do nebe, zrcadlo prasklo a jeho střípky se rozlétly po celé zemi. Tyto střípky se 

dostaly do lidských očí a srdce, a tak jim srdce zamrzla a jejich oči viděly v lidech a věcech 

pouze ošklivost. 

Samotný příběh se soustředí na chlapce Kaje a dívku Gerdu. Kajova babička jim jednou 

vypráví příběh o Sněhové královně, kterou Kaj později vidí skrz okno, ale ve strachu před ní 

uteče. Do Kajových očí a srdce se jednoho dne dostanou střípky kouzelného zrcadla a jeho 

osobnost se mění k horšímu, stává se krutým, protože všechno se mu nyní zdá ošklivé. 

Příští zimu Kaj nastoupí do saní Sněhové královny, která ho políbí - aby přestal vnímat zimu a 

aby zapomněl na Gerdu. Potřetí ho nepolíbí, protože to by ho zabilo. Poté ho odveze do svého 

paláce. Gerda se však Kaje vydává hledat. Navštíví čarodějnici, která po ní chce, aby s ní 

navždy zůstala. Gerda si však nakonec připomene Kaje a utíká z čarodějné zahrady věčného 

léta. 

Gerda dále potkává vránu, která jí řekne, že Kaj byl v princeznině paláci. Odebere se tedy do 

paláce, kde poznává princeznu a jejího prince, který je Kajovi podobný. Gerda jim vypráví 

svůj příběh a získá od nich kočár. V kočáře ji však přepadnou bandité, kteří ji přivedou na 

svůj hrad. Tam se spřátelí s loupežnickou dívkou, jejíž holubi Gerdě povědí, že viděli Kaje, 

jak cestuje se Sněhovou královnou směrem do Laponska. Loupežnické děvče Gerdu osvobodí 

a dává jí soba, aby na něm cestovala do Laponska. 

Gerda nakonec dorazí k hradu sněhové královny. Kaje nalézá téměř zmrzlého na ledovém 

jezeře. Dívka za ním běží a na Kaje dopadají její horké slzy, které mu rozehřejí srdce. I Kaj 

začne plakat a z očí se mu vyplaví střípky kouzelného zrcadla. Gerda Kaje políbí - zachránila 

ho svou láskou. Domů se vracejí během krásného jara.  
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Na následujících řádcích si můžete přečíst úryvek z této pohádky přímo od pana Andersena: 

V městě velmi velikém, kdež je takové množství domův a obyvatelův, že tam není ani místa na 

zahrádku pro každého z nich, a že lidé spokojiti se musí s květinami v hrncích zasazenými, v 

tomto městě bylo i dvé chudých dětí, které měly zahrádku trochu větší, nežli bývá hrnec na 

květiny. Chlapeček nebyl bratříčkem děvčete a děvčátko nebylo sestrou chlapečkovou, než 

měli se tak rádi jako bratr a sestra. Rodičové jejich byli sousedé a obývali dvě světnice vedle 

sebe ležící, tam kde dům na dům hraničil a krov krovu u žlabu se dotýkal. Na jednom i na 

druhém domku bylo v krově okénko, a s okénka bylo velmi snadno přejíti žlab u střechy a 

dostati se k sousednímu oknu. 

Na výstupek před okny u jednoho i u druhého domku postaveny byly dřevěné truhlice, v nich 

rodičové obou dětí pěstovali kuchyňské zeleniny a v každé truhlici byl i růžový stromek pěkně 

rostoucí a krásně kvetoucí. I tu pomýšleno bylo od obou rodičův na to, aby postavili obě 

truhlice šikmo přes žlab a truhlice sáhajíce od okna k oknu protějšímu byly jako dva záhonky 

zahradní vedle sebe ležící. Zelená hrachovina táhla se i po truhlicích dolů, stromečky růžové 

vzhůru se vypínaly a jejich větvičky otáčejíce se kolem oken skláněly se k sobě, tak že činily 

branku zelenou a květem růžovým ozdobenou. Poněvadž obě truhlice stály příliš vysoko, a děti 

na horu vylézati nesměly, dovolili rodičové dětem, sedati někdy na stoličkách pod stromky 

růžovými, kdež spolu hezky hráti mohly. 

V zimě nebylo arciť té zábavy. Někdy zamrzla okna docela; než děti si snadno pomohly; 

ohřály na kamnech měděné šestáky a položivše je plochou rozehřátou na tabuli zamrzlých 

oken udělaly si hezká kulatá kukátka, a takovým kukátkem dívalo se z každého okna dvé 

malých líbezných oček. Očka ta byla - sousedův chlapeček a sousedovo děvčátko. Chlapeček 

jmenoval se Kaj a děvčátko Gerda. - V letě bývaly skokem u sebe; než v zimě musívaly po 

schodech dolu a pak po schodech nahoru, chtěly-li k sobě přijíti. Schodů bylo velmi mnoho a 

na ulici se chumelívalo. - 

"To lítají bílé včeličky," říkávala babička. 

"Mají-li pak ty včeličky také královnu?" tázal se jí chlapec, neboť věděl, že včeličky mají 

královnu. 

"Ovšem že mají!" odpověděla babička. "Lítává tam, kde bílé 

včeličky nejhustěji se rojí. Je z nich největší a nikdy na zemi 

neposedá; vrací se letem na horu k tmavým oblakům. 

Mnohdykráte v noci lítá městem a dívá se do oken zamrzlých 

a divným kvítím sněhovým posetých." 

"Ano, ano! to jsme viděly," ozvaly se obě děti a teď věděly, že 

to pravda býti musí. 

"A může-li pak královna sněhová sem?" tázalo se děvčátko.  

"Ať jen přijde!" pravil na to chlapec, "pak ji posadím na zatopená kamna a tam se usuší." 
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A babička pohladila chlapci kadeřavé vlasy a vypravovala pohádky jiné. - - 

Za jednoho večera byl chlapec napolo svlečen, vylezl na židlici u okna, a díval se kulatým 

kukátkem na zmrzlém oknu; i tu viděl, že venku padal sníh. Největší pápěrko sněžné padší 

zůstalo na kraji truhlice na květiny, přibývalo a přibývalo na sebe, až z něho byla sněžina 

veliká jako panenka oblečená v běloučké tenké roucho téměř pavučinové, na němž tisíce a 

tisíce lesknoucích se hvězdiček se třpytilo. Panenka byla velmi krásná a outlounká, ale ze 

sněhu tak lesklého, že se od něho oči měnily, a panenka byla živa. Její očka svítila jako dvě 

hvězdičky a ona bílou hlavičkou a bělounkýma ručkama kývala. Chlapec uleknutý skočil co 

blesk se židle a v tu chvíli nastal šustot, jakoby veliký pták kolem okna letěl. 

Ráno na to bylo jasné mrazivé povětří, pak se dalo do tání a pak nastalo jaro: slunce jasně 

svítilo, pole se zelenaly, vlaštovice stavěly si hnízda, okna byla již dávno rozmrzla a obě děti 

seděly opět v své zahrádce vysoko u žlabu a výše než všecka ponebí obou sousedních domův. 

V letě kvetly růže tak krásně, jako nikdy nekvetly. Děvčátko naučilo se zpívati píseň, v níž i o 

růži zmínka byla a zpívajíc vzpomínala na svou růžičku. Jednou zazpívala ji chlapci, jenž 

ihned s ní zpíval: 

V zahrádce plno růžiček, tam se nám zjeví Ježíšek. 

A chlapec a děvčátko držíce se za ruce líbaly růžičky, hleděly do jasného slunéčka a 

rozprávěly se slunečkem božím jako s Ježíškem. O jak krásná byla každá chvílka na teplém 

slunéčku, jak milo jim bývalo u kvetoucích růží, které kvésti nepřestávaly! - - 

Chlapec a děvčátko sedávaly vedle sebe a dívaly se do knížky na obrázky, na nichž všeliká 

zvířátka a peřestí ptáčkové vymalováni byli. Tu právě bilo na vysoké věži pět hodin a chlapec 

vykřikl: "Ouvé! To mně píchlo do srdce!… Něco mně padlo do oka!" 

Děvčátko vzalo ho okolo krku; chlapec zamhouřil očima, ale v nich nic pozorovati nebylo. 

"Snadže již vypadlo," pravil chlapec. Ale nic mu z oka nevypadlo, nýbrž zůstalo v něm sklenné 

zrnko z čarodějného zrcadla, jež nám dobře známo jest, a v jehož nejmenším zrnečku vše co 

bývá dobré a krásné, vidí se naopak v podobě zlé a ohyzdné; ale co bývá zlé a hříšné vidí se v 

něm jasněji, tak že každá vada do očí bije. Ubohý chlapec! jen malé zrnko padlo mu do srdce, 

a mladistvé jeho srdečko mělo se proměniti v kus mrtvého ledu. Nečinilo mu bolestí, hle 

zůstalo mu v srdci vězeti! 

V tomto momentě se zastavme a přejděme z pohádky do reality – spousta z nás v srdci má 

právě takový střípek, který Kajovi spadl do oka. Pak často vnímáme svět zkresleně, třeba jako 

nepřátelské místo, kde všichni touží jen a pouze po tom, aby nám uškodili nebo nás přímo 

zničili, nebo naopak jako místo, kde neexistuje ani ta nejmenší faleš – a zklamání pak bolí. 

Nebo ještě jakkoliv jinak. Ten střípek nás nutí chovat se tak, že ubližujeme nejen ostatním, ale 

hlavně sami sobě – a to je to, co pak bolí nejvíc. Zkusme se zamyslet nad tím, kde ten střípek 

asi máme a co nám způsobuje – když o něm víme, můžeme s tím pak dále pracovat.  
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Pohádka o sněhové královně končí šťastně, Kajovi se střípek z těla dostane tak, že po 

znovushledání s Gerdou začne plakat a střípek si slzami vypraví. Nestane se tak samo, pro 

Kaje je ten moment určitě dost bolavý a nepříjemný a poté, co si uvědomí, co se stalo, bolest 

hned nepřechází, protože mu dojde, jak moc celou tu dobu se střípkem v oku a pak i v srdci 

ubližoval sám sobě. Poslední scéna pohádky vypráví o tom, jak se Kaj s Gerdou vracejí domů 

a venku je zase jaro a růže kvetou – autor tím chtěl říct, že Kaj pro sebe udělal to 

nejdůležitější a často nejtěžší, co mohl udělat – odpustil si a unavený, uplakaný, ale s tím, že 

přijal vše, co se stalo, se vrátil na místo, odkud původně vyšel a žil dál – ne „nanovo“, ne 

„úplně jinak“, ale pokračoval v tom, co dělal dřív a co mu přinášelo radost, než se všechno 

pokazilo.    

Z pohádek vždy vyplývá nějaké ponaučení – prosím, nebojme se plakat a dovolme si 

odpouštět si navzájem, ale hlavně sami sobě, i když je to těžké a bolí to – neberme si právo žít 

dál a právo na radost i v momentě, kdy se něco opravdu strašlivě pokazilo. 

Markéta ze streetu 

 

 

 
Sliby se mají plnit o Vánocích vol. II 

Vánoce se v dnešní době točí kolem dárků a slibů – ti, kdo si „jedou“ tenhle model, už týdny 

před svátky přemýšlejí, co komu darovat, aby toho bylo hodně a moc to nestálo, no a s tím, 

jak se svátky blíží, vyrážejí do ulic, kde nastává to pravé vánoční šílenství v podobě „lovu“ 

darů. A ti, pro které dárky jsou, slibují Ježíškovi, na kterého už dávno nevěří, že budou hodní, 

aby dostali dárky, které chtějí, a třeba ještě něco navíc…pojďme na to tentokrát jinak. Dejme 

dárek sami sobě, dárek v podobě slibu.  

Komu? Ne Ježíškovi, ne rodině, partnerovi, ne na káčku nebo v léčebně. Slib sami sobě. 

Slibme si, že sami sebe budeme se mít rádi a buďme sami k sobě laskaví, ať jsme, jací jsme – 

vždyť my sami jsme tím jediným, s kým musíme vydržet od narození až do konce života. 

Dovolme si slzy, když cítíme, že se nám chce plakat. Slibme si, že si dovolíme radost. 

Dovolme si ten luxus odpouštět – druhým, ale hlavně sami sobě. 

Slibme si to, co cítíme, že si slíbit potřebujeme. 

 Dovolme si žít ne ve smyslu přežívání, ale prožívání. 

Krásné Vánoce si udělejme hlavně sami v sobě – a mysleme na ně 

po celý rok. 

Markéta ze streetu 
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Borec na konec, aneb poznej svého streeta!  

 

 

 

 

 

 

 

        ? 
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               Vánoční omalovánka plná sněhu, 

vybarvi si ji podle svého   
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Jihočeský streetwork Prevent:  

ČESKOBUDĚJOVICKO 

České Budějovice: Pondělí, Úterý 11:00-19:00, Pátek 11:00-16:00,  

Mob: 723 527 515 

České Budějovice - Sídliště Máj: Úterý 13:30-15:00 

Mob: 775 627 512 

Týn nad Vltavou: Středa 14:00-16:00 

Mob: 775 627 512 

Borovany: Čtvrtek 14:00-15:00 

Mob: 776 195 360 

Nové Hrady: Čtvrtek: 15:30-16:30 

Mob: 776 195 360 

Trhové Sviny: Čtvrtek 17:00-18:00 

Mob: 776 195 360 

 

STRAKONICKO 

Strakonice, Volyně: Pondělí 13:00-16:00 

Mob: 728 469 494 

Blatná: Pondělí 17:00-19:00 

Mob: 728 469 494 

Vodňany: Úterý 15:30-17:30 

Mob: 728 469 494 

 

PRACHATICKO 

Prachatice: Úterý 16:00-18:00 

Mob: 776 195 360 

Trasa Strážný směr Vimperk: Horní Vltavice, Kubova Huť: Středa: 14:00-15:30 

Mob: 776 195 360 

Vimperk: Středa 15:30-18:00 

Mob: 776 195 360 

Volary: Čtvrtek 14:00-16:00 

Mob: 775 627 512 

Netolice: Čtvrtek 17:00-18:00 

Mob: 775 627 512 

 

TÁBORSKO 

Bechyně: Středa 16:30-18:00 

Mob: 775 627 512 

Veselí nad Lužnicí: Čtvrtek  

14:00-15:00 

Mob: 728 469 494 

Soběslav: Čtvrtek 15:30-17:30 

Mob: 728 469 494 

 

 

 

Užitečné kontakty a odkazy: 
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