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BUDOUCNOST V RUKOU EXEKUTORÅ®?
PondÄ›lÃ-, 02 Ãºnor 2009

Ahoj lidi, Ä•ím dál více na kudlance, ale i okolo sebe vidím, jak se mnoho lidí ocitá na okraji spoleÄ•nosti - a pÅ™ibývá jich
geometrickou Å™adou. BohuÅ¾el, jako v&scaron;echno, tak i toto má své dva pohledy. Napí&scaron;u vám svÅ¯j Ä•erstvý
poznatek, který jsem mÄ›la s rodinou, jejíÅ¾ syn skonÄ•il na ulici. Tatínek, dnes invalidní dÅ¯chodce pobírající Ä•ástku pÅ™es 1
KÄ•, je dÅ™ívÄ›j&scaron;í horník, pocházející z víceÄ•etné rodiny ze Slovenska.

Toho v patnácti letech poslali do svÄ›ta, aÅ¥ se Å¾iví - a on &scaron;el. V dolech na Ostravsku dostal na tu dobu nejen
velmi slu&scaron;nÄ› placenou práci, ale také byt a na&scaron;el si podobnÄ› ladÄ›nou, hodnou, ale jednoduchou paní, se
kterou zaloÅ¾il rodinu a mÄ›li spolu Ä•tyÅ™i dÄ›ti - ty jsou nyní v rozmezí 30 aÅ¾ 24 let. Jeho manÅ¾elka byla sice více doma
práci, ale pozdÄ›ji si pÅ™ece jen na&scaron;la místo u technických sluÅ¾eb. JenÅ¾e pÅ™ed pár lety pÅ™i&scaron;la o práci a
jako padesátnice se zmÄ›nÄ›nou pracovní schopností a pouze základním vzdÄ›láním, o práci na Ostravsku
nezakopne. Å½ádné peníze nepobírá a podle nového sociálního zákona ji manÅ¾el je povinen Å¾ivit.
Jejich
nejmlad&scaron;í 24-letý syn je sice vyuÄ•en zedníkem, ale pÅ™íli&scaron; houÅ¾evnatosti do vínku mu nebylo vloÅ¾eno. A a
jeho výchova, která pokud jsem schopna posoudit, se skládala pouze v zaji&scaron;tÄ›ní základních biologických potÅ™eb,
nebyla pro nÄ›j pÅ™íli&scaron; motivující. Stálou práci doposud nikdy nemÄ›l, vyhovují mu brigádky s pár stovkami na ruku a
bydlením nÄ›kdy doma, jindy u kamarádÅ¯. Velmi nevázaný styl Å¾ivota. ToÅ¾ jeho otci do&scaron;la trpÄ›livost a milému
hochovi zru&scaron;il trvalý pobyt. Å˜ekl mu, Å¾e se o nÄ›j staral dost dlouho a nyní aÅ¥ se stará on.
MÄ›la jsem moÅ¾nos
jinochovi otázku "co bude dál?" Pod tvrdou slupkou pirsingoveho obalu se jeho oÄ•i zaleskly a tahle otázka zÅ¯stala bez
odpovÄ›di. No, tÄ›Å¾ko Å™íci, jak se milý hoch bude starat. I kdyÅ¾ nikdy nepracoval, tak uÅ¾ nyní je poÅ™ádnÄ› zatíÅ¾en
pochybné finanÄ•ní spoleÄ•nosti pÅ¯jÄ•ují i lidem bez pÅ™íjmÅ¯ - s tím, Å¾e jejich exekutoÅ™i to uÅ¾ z jejich rodiÄ•Å¯ vytÅ™ís
obavy o to málo, co je&scaron;tÄ› mají, houfnÄ› potomkÅ¯m ru&scaron;í trvalé pobyty ... A tak se nyní ptám: kde je
chyba?U rodiÄ•Å¯, nezdárného synátora Ä•i spoleÄ•nosti ???
Pokud by to byla výjimka, ojedinÄ›lý pÅ™ípad, pak je to smut
i tohle je Å¾ivot. JenÅ¾e - mám stále svíravÄ›j&scaron;í pocit, Å¾e tady vyrÅ¯stá nová generace bez budoucnosti. TÄ›hle
mladých lidí na ulici, zatíÅ¾ených pÅ¯jÄ•kami, pÅ™ibývá a zaÄ•ínají tvoÅ™it ne zrovna zanedbatelnou skupinu spoleÄ•nosti. An
uváÅ¾íme-li Å¾e i tito lidé mají své fyziologické potÅ™eby, díky nimÅ¾ se rodí do témÄ›Å™ nepÅ™edstavitelných podmínek Ä
nezaopatÅ™ených dÄ›tí... Tihle lidé nemají uÅ¾ co ztratit. Myslíte, Å¾e je vÅ¯bec nÄ›jaká moÅ¾nost, aby spoleÄ•nost tomuhl
zabránila?
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