
ŠEDOMODRÝ SVĚT

Dostává se vám do rukou druhé číslo našeho Newsletteru. Najdete v něm 
 zajímavé články, ale především příspěvky, které nám píšete právě vy.
Tvořte ŠEDOMODRÝ SVĚT spolu s námi, protože je pro vás, vězněné osoby.
Kateřina Molitorová
 
V dnešním vydání najdete :
str.3 nabídka na srpen, str.4 rozhovor s paní Hedvikou po propuštění jejího
přítele, str.6 recepty od vás a blahopřání, str.7 příspěvek do projektu JSEM 
 a odměny v projektu JAK, nové inzeráty v seznamce.
Snižme co nejdříve počet vězňů i recidivu: Doporučuji, aby pan ministr
navrhl panu prezidentovi (pochopitelně po konzultaci s ním) vyhlásit
spravedlivou amnestii pro všechny vězně, kdy by byla každému odpuštěna
určitá část trestu. Buď by se mohlo jednat o stejnou část (např. 20 %), nebo
by se mohlo provést členění podle typu trestu, např. 25 % u nedbalostních
trestných činů a neplacení výživného, 15 % u násilných trestných činů a 20
% pro všechny ostatní. Jednalo by se o amnestii naprosto spravedlivou a
snadno obhajitelnou....pokračování článku na straně 8.
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Začátek ligy " jak se patří"

Po prvním kole nejvyšší fotbalové ligy muselo spoustu
sázkařů trhat své tikety a kdo vyhrál, tak s obrovským
kurzem a když vsázel , tak musel být pod vlivem.
Takové výsledky čekal málokdo. Ostravští podali ostudný
výkon a díky vedení klubu jsou po krk v latrýně, ale to již
dlouhodobě . Vedení klubu neslyší rady odborníků a
fanouškům ukazuje ,že na ně z vysoka kašle.
Hradec- to je válec. Podruhé zvítězit nad Slávií , to je proti
nabitému Pražskému kádru umění. Trenér Koubek ukazuje ,
že to není o věku , ale o znalostech fotbalu a taktiky.
Sparta si postavila latrýnu hned vedle Baníkovců, neboť
podruhé během týdne se takto zostudit umí jen málokdo.
Kuchta by se měl stydět a všichni jsme zvědaví na trest od
disciplinární komise za šlápnutí na hlavu brankáře Liberce –
úmyslné.
Plzeň se štěstím zremizovala a široká veřejnost doufá , že
Plzeň postoupí do ligy mistrů , aby mohla zaplatit své
obrovské dluhy , byla by škoda kdyby tento klub musel do
úpadku. Pravda je, že s pana Šádka by jsi měli vzít v Ostravě
příklad.
Bohemians překvapili a vyhráli v Jablonci, stejně jako skvělá
Sigma v Ostravě.
Věřím, že fanoušci mezi vámi již netrpělivě vyhlíží další kola
, stejně jako já.
Myslím , že se máme na co těšit. 

Redaktor sportovního okénka Pavel
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Já 30 ti letý Václav hledám ženu na dopisování, možná i
vztah. Budeme polu trávit hezký čas, věřím v diskrétní
ženu, která pochopí i mou vězeňskou stránku. Jsem
obyčejný rom plný chutí do života. Pokud máš ráda
zábavu, hudbu, peníze tak jsem tě našel. Je ti kolem 30
ti a máš krásné zelené oči? 
Zn: SEZNAMKA 22392VL

Ahoj , jsem Jiří 35 let, pohledný, štíhlé postavy, jsem
klidný, milý, tichý, mám rád jízdu na kole, procházky
přírodou, kino, hudbu, luštím křížovky, sudoku, hraji
šachy, čtu. Hledám ženu k dopisování, ve věku 30-40 let,
z Prahy a okolí, veselé povahy, komunikativní se
smyslem pro humor, společenskou, milou, s podobnými
zájmy. zn.030586JK

Ahoj, jmenuji se Vojtěch a je mi 39 let. Mám hnědé oči,
černé vlasy a sportovní postavu. Jsem momentálně ve
výkonu trestu. Hledám touto cestou ženu na vážný
vztah. Děti nejsou překážkou. Na vzhledu ani postavě
nezáleží, hlavně ať máš dobré srdíčko. Konec mám
14.1.2023zn: 141083VK

40ti letý Tomáš, modrooký, černovlasý, sympaťák,
sportovní postavy  Koníčky: motorky, sport, cestování,
dobrá četba, muzika atd. Mám rád zvířata, jsem láskou
zklamaný. Samota bolí a už bych rád našel spřízněnou
duši. Hledám ženu, která ví, jak je samota těžká. Ženu,
která bude mít alespoň podobné koníčky. Na věku mu
nezáleží. Ženu, která nebude řešit minulost. Ženu, která
bude veselá a upřímná. Nevadí ani svobodná maminka.
Fotka potěší a rád pošlu svou. zn.41282TK

Jmenuji se Josef, jsem veselý, inteligentní, normální.
Černé vlasy, vousy, pocházím z Liberce a asi bude dobré
napsat, že mám konec trestu 10.7.2024. Prostě normální
chlap / možná i sympaťák./ Hledám ženu na poznávání,
nějakou normální, chytrou, pěknou do 37 let. Hlavně ne
tlustou, jsem totiž úplně v „cajku“, a nechtěl bych psát
Fantozziho dceři. Ideálně kdyby jsi měla míry 90-65-90 .
zn.14478JB

Atraktivní, krásná partnerka, nechť napíše muži po
padesátce k budoucí bezstarostné jízdě mimo
kontinent.Foto vítáno. Já 51/95/189 , sportovně založený,
romantik, malíř hudebník. ZN. SEZNAMKA VÍT

Ahoj ..je mi 36 let , rudovláska ve VT, mám oříškové oči,
normální postavu, bezdětná, nekuřačka, co má za sebou
více smůly, než-li štěstí, usměvavá i přes velké zklamání
v životě. Hledám muže ke všemu vzájemnému a
společnému, toleranci, pochopení i důvěře. Chci doufat v
nové zítřky. Najdeme se? Vášnivá romantička Naďa. 
zn. Naďa 86

Ahoj jsem pohodář a mám rád klid a relax. Jsem
pracovitý a spolehlivý. Momentálně ve VTOS do
17.11.2022. Profesí elektrikář, ve volném čase rybář. Do
hospod nechodím. Hledám hodnou a pohodovou ženu
pro život a ne na okrasu. Ve věku do 45 let, a měla bys
vědět, co od života chceš. Na národnosti nezáleží. Ozvi
se , budu rád. Honza  zn.23582 JT

Ahoj jsem Robert, sympatický sportovec, 80 kg, se
smyslem pro humor. Hledám dívku do 30 let, sportovní
postavy, ze Střední Moravy. Značka: 15890RO

Ahoj. Co jsem schopný dát do vztahu já? Věrnost,
dokazovat si lásku každodenními "drobnostmi" povídat
si o čemkoliv, milovat, důvěřovat si, otevřít se, pracovat
na sobě, zajistit finančně ... Po Bohu pro mě budeš vždy
číslo 1. Děti a svatbu očekávám. Jsi usměvavá, sportovní
postavy, věrná, milá, starostlivá, umíš snít? Ozvi se mi.
Nebudeme dva , ale jeden. Značka:6297JB

Je mi 30 let, měřím 167 cm, vážím 67 kg, krátké hnědé
vlasy, oči modré, normální postava, jsem asi normální,
záliby auta, autodoprava, momentálně jsem ve školském
zařízení. Hledám ženu ve věku 18-35 let na dopisování-
časem možná víc, povahově bláznivá - pohodová, musí
chtít řádný život, rodinu a musí respektovat mě jako já ji.
zn.25692MK

Mám černé vlasy, tmavě hnědé oči, štíhlou postavu.
Jsem potetovaný od levého ramene po zápěstí levé ruky.
Jsem pohodář, rád se směju a také se rád bavím. Mám
rád sport a to především fitness, jízdu na kole a
procházky přírodou. Také v životě zkouším rád nové
věci. Hledám ženu sobě rovnou a hlavně mi jde o to, aby
věděla, že mi nejde pouze o vnější krásu ,ale především
o to, co se skrývá v ní , to je to, co je pro mě důležité.
zn.12294TB

Ahoj jsem Michala z Ostravy, 172 cm vysoká, černé vlasy,
zelené oči, hubenější postavy. Jsem sympatická a se
smyslem pro humor. Hledám muže k seznámení.
zn.930930MK

Chcete se seznámit? Napište  si o formulář „seznamka“ ,
přiložte 3 ks známky B a odešlete na adresu:
 Kateřina Molitorová, VODUM, Jaromíra Matuška 55/13,
Ostrava, 700 30.
Odpovědi vám budou zaslány  nerozlepené. Inzerát bude
také otištěn v Šedomodrém světě a na internetu.
Odpověď na inzerát odešlete na naší adresu, obálku
označte SEZNAMKA  a značkou inzerátu.

SRPEN
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VODUM? TO JSME MY

ŠEDOMODRÝ SVĚT

VODUM- 
KATEŘINA MOLITOROVÁ. JAROMÍRA MATUŠKA

55/13,OSTRAVA , 700 30 
Tel:+420 604 627 091

Největší e-shop v ČR , už přes 2000 produktů na
www.balikydovezeni.cz

 
TOP 10 PRODUKTŮ NA SRPEN

 
Absolutním Vašim hitem za červenec byly nápoje

Luminy 6,-Kč Naskladnili jsme tyto příchutě: pomeranč,
coctail, melun, višně, jahoda, jablko, banán.

1. Káva Green Touch Višně v rumu 100g  99,-Kč
2. Doutníky Barlon 40 ks/ lepší chuťově než 7mi kusové
balení / 559,-Kč
3. Sprchový gel Adidas Champion League 250ml 79,-
Kč/průhledný obal/
4. Nový Old Spice  deo Night Panther 99,-Kč
5. Čaj Loyd Earl Grey 80 nálevových sáčků 99,-Kč
6. Krówki mléčné karamely 1kg 145,-Kč
7. Sluchátka KOSS špuntová 625,-Kč
8. Televize Star Light 22" 3650,-Kč
9. Barva na vlasy PALETTE ICC 0-00 super blond 89,-Kč
10. Zapalovač sexy 19,-Kč/plnitelný/

INZERCE

NOVINKY NA SRPEN
Hodinky Casio a Festina, Hugo Boss, Prim, Vostok,
Versage, Timex, Seiko, Hamilton.
Další novinky: kleštičky na nehty, manikůrní nůžky, ale i
pilníky na nehty, osušky a ručníky v různých barvách.

Z oblečení a obuvi vybíráme :
Amstaff souprava letní, pánská - tričko a kraťasy v černé
barvě s potiskem 2690,-Kč
Kraťasy Nike Dry Fit, rychleschnoucí  550,-Kč
Boxerky Kappa 4ks 555,-Kč, Umbro 4ks 575,-Kč,
kotníkové ponožky Lotto černé, bílé 3ks 99,-Kč, 
legíny s krásnými potisky 495,-Kč ,tílka pro ženy -černé,
bílé, červené  159,-Kč
dámská obuv Nike Star Runner černá 1490,-Kč

Podprsenky a kalhotky ve stále nabídce, stejně tak jako
ponožky dámské, pánské.
Dejte nám zpětnou vazbu, o které spodní prádlo máte
zájem. Napište si o aktuální obrázkový katalog a
kompletní ceník , přiložte 3 x B známku, nebo 2x A
známku.

Nakupujte přes písemné objednávky , telefonicky , přes
e-shop www.balikydovezeni.cz

NOVINKY

WWW.BALIKYDOVEZENI.CZ-VODUM
Kateřina Molitorová, Jaromíra Matuška 55/13,  Ostrava-Dubina, 700 30
Číslo účtu: 670100-2213625513/6210 IČ: 73192708 ,  DIČ: CZ7553035545

Byli  jsme první služba pro odsouzené v ČR. Jsme e-shop z nejnižšími cenami a největším výběrem zboží
pro Vás. Díky velkému zájmu o naše služby můžeme nakupovat ve větším  množství a tím pádem
nabídnout nižší ceny u těchto produktů:

Tuhý deodorant Old Spice 88,-Kč  ,sprchový gel Denim 55,- Kč ,  káva Tchibo Exclusive  mletá 250g  99,- Kč ,
Studentská pečeť  41,-  Kč ,  Protex  mýdlo 18,- Kč ,  Milka  100 g 31,-Kč .

Zboží do nárokového a hygienického balíku máme skladem, stejně jako papírenské zboží,  baterie atd.
Odesíláme i  do 48 hodin po zaplacení,  pokud není v objednávce zvláštní požadavek. Připravujeme na září
nový sortiment zboží ,  vše ve 3. vydání Šedomodrého světa .
Jako jediní v ČR prodáváme kávu Nescafé 75g  za skvělou cenu 58 , -Kč ,  balenou ve vakuu se zipovým
uzávěrem, není tedy třeba přesypávat.  Máme širokou nabídku obuvi a sportovního oblečení.  Zboží tohoto
typu dovážíme z Německa, Nizozemí, Španělska, Anglie,  Polska, Slovenska, Maďarska. Jsme rádi,  že
konečně ve velké míře naplňujete původní myšlenku: "Netahejte vaši mámu, ženu po obchodech a na
poštu. Balík je těžký a fronty dlouhé . "  Jsme potěšeni,  že jste přišl i  na velice efektivní způsob
objednávání zboží.  Objednávku pošlete nám a platbu  mohou provést od vás z domova, nebo  nám mohou
objednávku zavolat.

Co tedy nabízíme za zásilky? Nárokové balíky  a potravinové balíky do kroužku vaření,  či  sebe
obslužnosti ,  civilní balíky  PZ, hygienické balíky do 2 kg, elektro balík,  kilovky  s tiskovinami, drobným
elektrem, kytice doručené kurýrem po celé republice přímo do rukou obdarované osobě, dárky pro vaše
rodiny.

Přij ímáme již nyní objednávky na nový, obrázkový katalog   A4, minimálně 16 stran i  s ceníkem.
Pište si ,  při ložte 3 známky B, nebo 2 známky A.
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   Na otázky odpovídá paní Hedvika/ jméno na
žádost pozměněno/
Co pro Vás bylo nejtěžší v době, kdy byl přítel ve
vězení?  Hedvika: Nejtěžší byla počáteční samota,
zmatenost, nevěděla jsem, zda je v pořádku, nějakou
dobu jsem o něm vůbec nevěděla. Než došel dopis,
uplynuly asi tři týdny. Později to byla ale také
finanční tíseň, musela jsem si vyřídit dávky sociální
podpory, abych s dětmi vůbec vyžila. Najednou jsem
měla pocit, že se mi zhroutil celý svět.

Kdo Vám v té době nejvíce pomohl? Hedvika: Těžko
říct, čekali byste, že asi rodina. Bohužel tomu tak
nebylo. Ta se ode mne a dětí úplně odvrátila,
nechtěli mít s námi nic společného. Najednou děti
přišly o dědu i babičku. Nejvíce mi pomohla paní na
sociálce, všechno mi vysvětlila, pomohla mi vyplnit
formuláře. Bylo to ale na delší dobu, začátky byly
opravdu kruté. A pak pár dobrých přátel, kteří znali i
mého přítele. Jednalo se ale především o psychickou
podporu. Taky jsem sama i s dětmi navštěvovala
psychologa, který nám tedy pomohl nejvíce. 

Jak to bylo po propuštění? Hedvika: zalité
sluncem?/smích/ Hektické, bylo třeba, aby si přítel
našel rychle práci, obešel všechny úřady jako
zdravotní  pojišťovnu a sociální správu. S prací to
bylo těžší, výpis z rejstříku chce dneska každý, ale ne
každý ten záznam přijme jako bezproblémový. Začal
pracovat už třetí měsíc po propuštění, do té doby byl
na ÚP. Staral se ale hodně o děti, pomáhal mi doma.
A úplně odstřihnul své rádoby kamarády z minula. 

Co byste vzkázala všem ženám, které mají muže ve
vězení? Hedvika: To, že tam už jsou , nezměníte ani
vy, ani oni. Je třeba se s tím co nejrychleji vyrovnat a
žít dál. Pokud to dovolí rozpočet, tak podporovat
dobitím kreditu, posláním balíků, psát dopisy, děti ať
kreslí a napíšou taky. Netrpíte jen vy ženské, ale
především ti muži. Ano, jsou tam za trest a ten si
taky odpykají. Držím všem palce, a hlavně, aby se už
nikdy do kriminálu nevrátili.

Za VODUM paní Hedvice děkujeme za rozhovor.
Napište nám i vy, jak vnímáte, že by mohl být svět
po vašem propuštění, jaké máte plány a co pro to
děláte třeba už nyní. Buďte inspirací, nebo poraďte,
co po propuštění určitě nedělat.

ŠEDOMODRÝ SVĚT
JAK TO VNÍMÁ PŘÍTELKYNĚ PROPUŠTĚNÉHO JIRKY                     OKÉNKO PANÍ KATEŘINY

ROZHOVOR

Co je vlastně vězení?
Moje dnešní okénko, je mým pohledem do světa
osob uvězněných. Nejde mi o vězení, jako ústav, ale v
podstatě jakékoliv vězení člověka. Ruku na srdce,
každý z nás se v životě ocitl v situaci, kdy si připadal,
jako ve vězení. Přestože o vězení jako takovém
máme většinou velice zkreslené představy. V životě
jsem se pohybovala mezi různou sortou lidí, na
různých společenských a sociálních úrovních.
Nejvíce mi však dala má minulá práce osobní
asistentky u lidí s demencí, různými psychickými
problémy a chorobami, ale i fyzickými omezeními.
Musím se přiznat, že v tu chvíli jsem si uvědomila, co
je vlastně vězení. Není to jen omezení svobody, jako
to má většina našich čtenářů. Z mého pohledu je
největší vězení být nesoběstačný, pokud je nějaký
fyzický  nebo psychický handicap. Být uvězněn ve
svém vlastním těle. Když si člověk neutře ústa, když 
 není schopen se sám učesat, obléci, vyčistit si zuby.
Když mu to tělo prostě nedovolí. A pokud je mysl v
pořádku, tak o to hůř. Obdivuji však všechny tyto lidi,
kteří navzdory svým omezením dokážou ještě vůbec
žít. Že se dokážou smát, dokážou kolikrát i povzbudit
ostatní. Smekám před všemi, kteří se denně potýkají
v boji s vlastím JÁ a boj stále vyhrávají. Pro mě jsou
to vítězové, jsou mi nesmírnou inspirací, mnohdy i
příkladem. Jsem šťastná, že jsem měla příležitost
nakouknout na druhou stranu života člověka s
postižením. 
Myslíme si, že  vše zvládneme, že jsme na vše
připraveni. Ale je tomu opravdu tak? Kdo z vás byl
připraven nastoupit do výkonu trestu? A jak vnímáte
vězení vy? Napište mi, nejzajímavější příspěvek
odměním maličkostí a otiskneme v některém z
dalších čísel.
Na fotografii Kateřina Molitorová - v té době osobní
asistentka  a Jakub na třídenním výletě v Lednici.

OKÉNKO
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POKRAČOVÁNI POVÍDKY PANÍ LUCIE KOKEŠOVÉ Z VĚZNICE V OPAVĚ

POVÍDKY

Dnešní příspěvek navazuje na první část, tak
trochu zpověď, tak trochu z deníku vězně - paní
Lucie, který jsme uveřejnili koncem dubna na
našem e-shopu v blogu. Končili jsem v momentě,
kdy se paní Lucie drží za hlavu, kdy je v
bezprostřední tmě...
"Ptáte se "Proč?" nebo "Za co?"...Šáhněte si do
svědomí, kdo z vás by se zastavil, kdyby měl stěnu
bubliny neustále průhlednou a neustále mohl
pokračovat dál? Kdo z vás nikdy nevybočil z cesty,
neudělal krok vedle či něco protizákonného?
Odejmutí svobodného pohybu je příliš malá cena
za vaše činy, protože venku má každý z vás "tolik
práce", že mu ony podstatné životní okamžiky
stejně proklouznou mezi prsty. Tady je člověk více
vnímavější, více citlivější, a dokáže si všeho více
vážit. Jde jen o to, nepotlačit tyto vjemy
propuštěním. Vězení je vlastně jako taková velká
křižovatka. Chodíte po přechodu, čekáte na
zelenou, dáváte přednost, děláte myšky.... stejně
tak ale přejíždíte přes plnou, bouráte a mnohdy
můžete být i tzv. viníky nehod. Přebíháte nebo
prosvištíte nebezpečnou rychlostí. Nikdy však
nesertváte. Je potom na každém z vás, co si z toho
všeho vezme. Jestli bude příště zase riskovat a
bude zase dávat v šanc to, za čím pláčete, nebo
zpomalíte a řeknete si" To bych neměl..." Ve
vězení je čas. Každý má možnost se zastavit,
zamyslet se a přehodnotit svůj život. A jak
procházím vězením já? Jakým směrem se odvíjí
můj osobní svět? Uvědomila jsem si, že můj trest
je opravdu jen můj. Nikdo s ním nemá nic
společného a nikdo si za mě neodsedí ani minutu
z něj. Čas nevrátím a své chyby nenapravím.
Kolikrát je mi zle ze mě samotné za tu hru, kterou
tady musím hrát, ale jak se říká: " Kdo chce s vlky
žíti, musí s nimi výti". 

V mé rodině se dějí věci, u kterých nemůžu být,
nebo do kterých nemůžu mluvit, protože tam
nejsem. Patřím však mezi ony šťastlivce, kteří tu
rodinu venku mají, a právě oni jsou mým hnacím
motorem. Díky nim si uvědomuju, že by mohlo být
mnohem hůř a stejně jsou to oni, kdo mi každý
den dodává sílu, lásku a nekonečnou naději. Právě
oni mi plní sen každého z nás- odejít odtud
alespoň na kratičký okamžik. Dopřávají mi luxus
snít a plánovat. Díky nim vím, že zvládnu vězením
projít bez větších úhon... Díky nim chci bojovat a
vytěžit tady co nejvíc. Je to má rodina, která má
pro mě smysl. Jednou snad budou potřebovat oni
mě, proto si zaslouží vědět, že i mé srdce tluče pro
ně. Kdo ví... Možná mě potřebují už teď. Možná je v
tom zlém světě naplňuje právě láska, kterou mi
navzdory mřížím mohou věnovat... I tahle
myšlenka jistě nalezne svůj čas. Tedy... Jestliže
člověk chce a dokáže najít pravý důvod. Zjistí, že
splynul s davem a projít tady není až tak těžké, jak
se na první pohled může zdát. Ano, jsou chvíle,
kdy pláču a myslím si, že už nemůžu dál. Že to
nezvládnu. Že to nejde... Snažím se však být
optimista. Věřím, že veškeré zlo se stokrát otočí a
vrátí tak, kde bylo vypuštěno. Věřím, že na všem
zlém je přeci jen i to dobré. Nejde napsat
průvodce do kapsy. Nejde ani udělat víceúčelové
rady, jak projít vězením.... Svět vězně není pestrý.
Naopak je příliš jednotvárný. Každý z nás si ho ale
pestrým může udělat. A jak se říká, je tisíc lidí,
tisíc povah, tisíc úvah. Nejdůležitější ze všeho je
neztrácet víru a svoji osobitost. Pokud totiž
ztratíte sami sebe, ztratíte to poslední, co vám
ještě zbylo. I venku jdete po ulici za svým cílem, s
hlavou sklopenou. S kolika cizími lidmi se
zastavíte a věnujete jim svůj čas? Ukážete jim
také své JÁ? "

Paní Lucii za příspěvek a souhlas s otištěním moc
děkuji.  
Věřím, že její rodina ji bude i nadále podporovat,
dodávat jí sílu. Přeji za celý tým Vodumu  vše jen to
nejlepší, spoustu příležitostí ke psaní povídek,
receptů do našeho časopisu, ale i štěstí při různých
literárních soutěží. 
A hlavně přejeme úspěšné vydání knihy. 

V příštím čísle si přečtete : 
Tipy na nové sprchové gely, které jsme pro vás otestovali.  Povídku Tchýně Ivany Pistol- to se od srdce zasmějete,
novinky ze světa sportu, recepty od vás, příběh Antonína Clavery ze Stráže a spoustu dalšího.
Pište nám své nápady , recepty, postřehy, zkušenosti, jak to máte teď s jídlem, s vodou- když jsou tak markantně
zdařeny energie. Držte se, myslete na své zdraví, cvičte, vzdělávejte se. A ještě jednou děkuji za přízeň a za
všechny vaše objednávky. A že jich tento měsíc bylo mraky :)

Pokud máte i vy chuť přispět svým pohledem vězně
do našeho newsletteru napište příspěvek na

samostatný list papíru se souhlasem k otištění a
zašlete na adresu: Kateřina Molitorová , Jaromíra

Matuška 55/13, Ostrava , 700 30

https://www.balikydovezeni.cz/blog/view/pruvodce-svetem-vezne-od-pani-lucie-kokesove-z-veznice-opava/
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TIPY NA KNIHY

Věznice jsou nabouchané k prasknutí, lidi,
které zavírají jsou snad horší a horší. Co tedy
dělat celé dny? Kromě sbírání klepů na
kuřárně/ z čehož mimochodem smrdím jak
uzenka/se můžu dívat jen na televizi. Jenže to
je samá telenovela, oni otravní spoluvězni do
toho neustále mluví. Averze roste. není tedy
lepší lehnout si a přečíst si nějaký poutavý
příběh? Fantazie každého  pracuje jedinečným
způsobem a každý si tím pádem vybarví onen
příběh k dokonalosti, bez ohledu na
kohokoli....píše nám paní Lucie. 
z jejich oblíbených a doporučovaných knih
vybíráme:
Maggie Brookes -Vězňova žena: poutavý
román podle skutečné události z 2. světové
války, kdy moravská dívka skončila v
zajateckém táboře.

ŠEDOMODRÝ SVĚTRECEPTY GRATULACE
OZNÁMENÍ

VITAMÍNOVÁ BOMBA OD PANA JAROMÍRA N.
 Z VĚZNICE V KARVINÉ
Syrovou červenou řepu nastrouhat, nařezat půlku
ledového salátu, nařezat listový špenát, nastrouhat
vlašské ořechy, natrhat bazalku. Vše jemně
promíchat , pokapat šťávou s citrónem a trochou
olivového oleje, může být i špetka soli.
Pan Jaromír dále píše: ne všude se to dá koupit v
kantýně, ale tady v Karviné ano. Je to svěží salát v
tomto vedru a plný vitamínů, které tady tak
potřebujeme .
Panu Jaromírovi děkujeme za recept a  ostatním
přejeme dobrou chuť.

BLAHOPŘÁNÍ OD VÁS:

Paní Lucie z Opavy přeje paní Ivance Š. 
k narozeninám, které oslavila 19.7.2022.
"Drahá Ivanko, jsi to nej, co mě v životě potkalo.
Rok s Tebou utekl jako voda a já věřím, že nám
jich společně uteče ještě mnoho. Krásné
narozeniny a další rok plný štěstí Ti přeje
Luciánka."

BLAHOPŘÁNÍ OD VODUMU:

Panu Ondřejovi Čikalovi do Vinárny, panu Kennymu
Tokárovi z Karviné ke kulatinám, panu Michalu Bílkovi z
Mírova, který oslavil již v červenci, panu Jiřímu Feldmanovi
z Valdic, panu Petrovi Procházkovi z Valdic, panu Robertu
Olšanskému z Valdic, panu Danielu Kučerovi z Příbrami. z
Rýnovic, panu Robertu Hvězdovi z Brna, a všem ostatním k
svátkům i narozeninám samozřejmě také. Přejeme hlavně
zdavíčko, pohodu a krásné dny. A samozřejmě brzký návrat
domů. 

A taky sobě k novému babičkovství :) Máme kluka !!!

Chcete-li popřát někomu ve vězení či mimo v našich
novinách , pošlete nám text a my rádi gratulaci otiskneme.
Přidejte 2 známky B a pošleme Vám výtisk novin s
uveřejněnou gratulací. Na obálku napište gratulace a
oznámení.

CO DĚLAT KDYŽ:

-mi nesedí velikost obuvi, oděvů: obratem zboží se
všemi visačkami, nenošené, v původním obale odeslat
zpět na naši adresu. Do 14 dnů právo na vrácení peněz,
nebo výměnu.
-nemám kompletní zboží: může se stát, některé
produkty mají delší dodací dobu, nechceme zdržovat
balík, odesíláme proto i ve dvou zásilkách. Pokud zboží
vyloženě chybí, prosíme o potvrzení vychovatele, zboží
doručíme. Zatím jsme se vždy domluvili.
-objednal jsem špatně zboží- výměna neporušeného
zboží možná do 14 ti dnů- poté již bohužel není
možnost vrácení.
-mi personál porušil obal / standartně se tak děje  u káv,
tabáků, sprchových gelů/: zásilku nepřebírejte!!! Nemají
na to právo, porušili tím záruku výrobku. Máte možnost
se obrátit na vedení věznice, OPAS,GIBS. 

Děkujeme za vaše objednávky.
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PROJEKT JSEM- Z BĚLUŠIC OD HONZY
 

Dnešní příspěvek z března o sdílení toho, kdo
je pan Honza, je kratší ,  spíše zastavením na
pár řádků. Jak se říká, na velikosti  nezáleží .
Panu Honzovi děkuji  za to,  že mohu příspěvek
zveřejnit.  
"Ahoj jmenuji  se Honza, jsem ve vězení už 36
měsíců a 30 mám pře sebou. Pocházím z
Mostu, mám přítelkyni a dceru, které jsou 4
roky. Vězení je pro mě velmi těžké zvlášť,
když mám tak dlouhý trest.  Taktéž, když se ve
vězeňství vše mění k horšímu. Vězňům
zakazují  plno věcí,  co byly povolené. Cítím se
tu jak v pravěku. Místo aby vězeňství šlo do
předu, tak jde dozadu a vrací se do 50.tých
let.  V civilu jsem pracoval,  ale práce pro mě
bylo málo, peníze mi nestačily pro rodinu.
Proto jsem udělal pár volovin a dostal se do
vězení.  Chci celý život změnit,  dostat se co
nejdřív domů ke své přítelkyni a dcerce, po
které se mi moc stýská. Po propuštění musím
najít dobrou práci a postarat se o svou
rodinu. Uvědomil jsem si chyby své, a proto
se musím změnit.  Pracuji  už na tom zde ve
věznici .  Chodím do práce a na různé brigády
pro obce. Snažím se napravit co nejvíc věcí.
Život ve vězení nestojí  za to.  Chci se zapojit
do normálního života a být na blízku své
rodině. Jsem smolař,  ale doufám, že změna se
dostaví.  S pozdravem Honza "
Je dobře ,  že pan Honza pracuje j iž ve vězení,
z dopisů vím, že je to první krok k tomu, se
nezbláznit.  Je to přece, i  pro nás, kteří  jsme
na svobodě, velice důležité.  Máme to jako
způsob, který nám zajišťuje prostředky na
bydlení,  stravu, účty za telefon, auto a
spousta dalšího. Je dobře, že i  vězni mají
možnost pracovat ve výkonu trestu. 

Přeji  panu Honzovi,  aby dostál svým snům a
byl nablízku a nápomocen rodině, dcerce,
které j istě také chybí.

ŠEDOMODRÝ SVĚT
NAŠE

PROJEKTY ZAJÍMAVOSTI 

Další příspěvky z našich projektů najdete  v příštím čísle v září  2022 
Nový projekt s názvem Ztráty a nálezy  připravujeme již od září .  Pište si  o formulář.  
Odměny :  NB 1000,-Kč ,  kilovka za 500,-Kč, kilovka za 300,-Kč.
Budeme se těšit i  na vaše příspěvky na originálním formuláři  od nás a prosím vždy napište ,
že dáváte souhlas s otištěním a se zpracování osobních údajů GDPR. Uzávěrka dalšího čísla  je
20.8.2022 Podělte se s čtenáři s vašimi zážitky z VTOS ,  nebo ze života. Zajímáte nás. Pokud
bude příspěvek v romštině, rádi jej  otiskneme.

VYLOSOVANÉ ODMĚNY V PROJEKTU JAK

Projekt JAK běžel od dubna do června. Účast byla
docela vysoká,  příspěvky  byly zveřejněné na našem e-
shopu v blogu. Dostala jsem i několik reakcí přímo od
vás, z vězení. Psali jste básně, písně, malovali, tvořili
koláže. Začátkem července jsem  opět naházela
lístečky s čísly příspěvků do pomyslného klobouku a
vylosovala  tři náhodným tahem. Všem zúčastněným
ještě jednou moc děkuji a blahopřeji.
1.odměnu NB v hodnotě 1000,-Kč-dle vlastního výběru
od nás zdarma včetně poštovného získává pan Radek
Wieczorek z věznice v Heřmanicích.6 ks tabáku 
Ps Black 30 g putuje jeho mamince, která u nás
objednává pravidelně.
2. odměnu kilovou zásilku s oblečením v hodnotě 500,-
Kč dle vlastního výběru od nás získává zdarma včetně
poštovného pan Sebastian Laban z pražské detence.
Vybral si černé tričko Under Armour
3.odměnu kilovou zásilku za 300,-Kč s tiskovinami
známkami, časopisy získává pan Libor Vybíral z
Mírova, výběr erotických časopisů a křížovek nechal na
nás.
 Všem moc děkujeme a věříme, že další projekt bude
mít také úspěch. Protože s námi je den mnohem hezčí
a každá kačka se počítá :) Nový projekt Ztráty a nálezy
již od září, pište si o tiskopisy.
Obrázek do projektu JAK zaslal i pan Ondřej z
vinařické věznice.

https://www.balikydovezeni.cz/adresy-veznic-v-cr/
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ŠEDOMODRÝ SVĚTZAJÍMAVOSTI
ZE SVĚTA
VĚZEŠTVÍ 

 SNIŽME CO NEJDŘÍVE POČET VĚZŇŮ I RECIDIVU
 
 Zdroj: ceska-justice.cz
 Autor: PhDr. Václav Budinský, spisovatel, publicista,
autor projektů, konzultant pro problematiku
komunikace, efektivity řízení systémů a kreativní
metodologie, zakladatel a předseda Společnosti pro
právní stát
článek uveřejněný dne 13.7.2022
Není třeba znovu opakovat, že máme oproti ostatním
evropským zemím nebývale vysoký počet vězňů.
Pokud si přiznáme, že tuto situaci nezpůsobuje
výrazně vyšší kriminalita v Česku, ale náš systém
trestní a sankční politiky, můžeme najít relativně
rychlou nápravu.
 V tomto materiálu, po několika letech zkoumání a
analýz systému, po konzultacích s odborníky různého
zaměření a s využitím kreativní metodologie,
předkládám náměty, možné záměry a doporučení. Ta
by v celém své komplexu mohla v krátkém časovém
horizontu jednoho až dvou let umožnit potřebné
změny a docílit snížení počtu vězňů minimálně o 30
až 50 %. O 20 až 30 % by mohla poklesnout
recidiva.Text dávám k dispozici panu ministrovi
Pavlovi Blažkovi. Jsem přesvědčený, že má snahu, sílu,
potřebnou erudici i schopnosti náš zastaralý a
konzervativní systém trestního řízení, ukládání a
výkonu trestu konečně zlepšit, zmodernizovat a
„posunout“ do 21. století.
Návrh na spravedlivou amnestii: 
Jednalo by se o velmi rychlou pomoc přeplněným
věznicím, napjatému rozpočtu i pracovnímu trhu.
Doporučuji, aby pan ministr navrhl panu prezidentovi
(pochopitelně po konzultaci s ním) vyhlásit
spravedlivou amnestii pro všechny vězně, kdy by byla
každému odpuštěna určitá část trestu. Buď by se
mohlo jednat o stejnou část (např. 20 %), nebo by se
mohlo provést členění podle typu trestu, např. 25 % u
nedbalostních trestných činů a neplacení výživného,
15 % u násilných trestných činů a 20 % pro všechny
ostatní. Jednalo by se o amnestii naprosto
spravedlivou a snadno obhajitelnou, neboť by se
určité procento trestu prominulo všem. Vězni by
dostali novou šanci a okamžitě by se výrazně snížil
počet vězňů. Automatické propouštění vězňů, kteří
vykonají část trestu, kdy dnes mohou o podmínečné
propuštění žádat soud. Sice radikálním, ale velice
efektivním řešením by se mohla stát právní úprava,
která by umožnila automaticky propustit všechny
vězně, kteří mohou v současné době o předčasné
propuštění požádat. V případě, že by věznice věděla o
závažných důvodech, proč by konkrétní vězeň neměl
být propuštěn, musela by do určitého termínu
požádat soud, aby rozhodl, že věznici opustit nesmí. 

 Tento postup by tedy „otočil“ současný stav. Pokud
by nebyl shledán objektivní důvod, proč by vězeň
neměl být podmínečně propuštěn, byl by propuštěn
automaticky. Zavést systém, kdy je podmínečné
propuštění naprosto automatické, má nejen velké
přednosti, ale i silnou logiku. Předností je úspora
obrovského množství času soudců, státních
zástupců, přísedících a dalších pracovníků. S tím jde
ruku v ruce značná úspora finanční. Zapojovat do
rozhodování o podmínečné propuštění u všech
vězňů soudce a státní zástupce nedává absolutně
žádný smysl, protože kauzu ani odsouzeného
podrobně vůbec neznají, neví o jeho vývoji ve
výkonu trestu, netráví s ním čas ve vězení, aby mohli
konstatovat, zda došlo k nápravě nebo ne, takže
jejich rozhodování má velmi subjektivní ráz.
Část doby trestního stíhání zahrnout do délky trestu
Část délky, po kterou trvalo trestní stíhání,
doporučuji určitým mechanismem zahrnout do výše
trestu. Nebo z něj rovnou část odečíst.
Příklad: trestní stíhání trvá 10 let. Kdybychom za
každý rok odečetli půl roku z trestu vězení, tak by
člověk místo 10 let dostal 5 let. I tak je to 15 let od
obvinění. Dnes se jedná o neuvěřitelnou dobu 20 let
(pokud trvá 10 let trestní stíhání a 10 let potom by
měl trvat výkon trestu).
Pokud je např. nějaký veřejný funkcionář s vysokým
postavením a renomé stíhán a odsouzen za korupci
či jinou majetkovou trestnou činnost, stává se jeho
ponížení, ostuda, ztráta prestiže, společenského
renomé i peněz sama o sobě vysokým trestem.
Navíc – po mnoha letech takového strádání skončí
na mnoho let ve vězení. Takový člověk trestní zákon
s maximální pravděpodobností už nikdy neporuší. Je
napravený. Zbytečně dlouhé vězení pak pouze hraje
roli msty, odplaty, trestu samoúčelného, bez
jakéhokoliv nápravného smyslu.Zřízení a využívání
otevřených věznic, kde by všichni vězni trávili přesně
stanovenou část závěru trestu
Představme si člověka, který pobývá delší dobu ve
výkonu trestu, např. pět, šest, deset i více let. Trest
mu skončí a on se s určitou finanční částkou objeví
na svobodě, kde je většinou bez bytu, zázemí,
sociálních kontaktů. Nelze se divit, že valná část z
nich, i přes dobrou práci probační a mediační služby,
skonči dříve či později opět za mřížemi, což enormně
zvyšuje recidivu. Tuto situaci se snaží pozitivně
ovlivnit některé neziskové organizace. Ale kladu
otázku, proč by měly složitě a za státní peníze
budovat různé domy na půli cesty, když může
plynulý přechod adaptace mezi vězením a svobodou
řešit efektivně sám stát? Doporučuji zřídit otevřené
věznice, ve kterých by si všichni vězni odpykávali
poslední část trestu.... pokračování příště


