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LEGRACE NA PLACE
PÃ¡tek, 04 leden 2008

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo.... O Vendelínku ÄŒtvrtkovi a jeho spasiteli bezdomovci Miroslavu Szamszely se
nyní pí&scaron;e v&scaron;ude. Chudák, uÅ¾ od samého zaÄ•átku mÄ›l hrÅ¯zu a dÄ›s z médií. Stal se "celebritou", nÄ›kým, kd
mÅ¯Å¾e zvednout sledovanost, Ä•tenost, kdo mÅ¯Å¾e pÅ™ípadnÄ› pomoci ke zviditelnÄ›ní... VÄ›Å™ím, Å¾e to bylo my&scaro
dobrém - dát mu jídlo, postel, práci. Ale....

Ale rozhodnÄ› to byl obrovský zásah do jeho Å¾ivota. Rozhodla jsem se poÅ¾ádat o pár otázek radního, který ho "má na
starost" za magistrát - pana JiÅ™ího JaneÄ•ka. Napsala jsem mu tedy a chvilku po pÅ¯lnoci odeslala následující dopis....

From: Daniela Umlauf-Goldwein
Sent: Friday, January 04, 2008 1:05 AM
Subject: Druhá &scaron;ance

Dobrý den,

pane radní, ráda bych Vám jménem Ä•tenáÅ™ek a Ä•tenáÅ™Å¯ na&scaron;eho Ä•asopisu www.kudlanka.cz podÄ›kovala z
podanou ruku a novou &scaron;anci bezdomovci, který zachránil malého Vendelínka. Je velmi chvályhodné, Å¾e se
snaÅ¾íte vyÅ™e&scaron;it jeho nesnáze do hloubky, ne jen ho "hodit do spoÅ™ádaného Å¾ivota" a plav si jak umí&scaron;...
(myslím tím pomoci uspoÅ™ádat jeho osobní ekonomiku). Pro Ä•lovÄ›ka, který Å¾il tak dlouho "jinak", bude návrat k
povinnostem zpoÄ•átku jistÄ› obtíÅ¾ný. PÅ™eci jen byl doposud pánem svého Ä•asu, v podstatÄ› nic nemusel...

Bude mít nÄ›jaký dohled? Respektive nÄ›koho, kdo mu poradí, kdo ho pÅ™ípadnÄ› vÄ•as upozorní, pokud by hrozilo, Å¾e to
nezvládne? Myslím, Å¾e se pan Szamszely stal jakýmsi prototypem moÅ¾ného návratu bezdomovcÅ¯ do Å¾ivota pracující
spoleÄ•nosti. Bylo by &scaron;koda, aby po urÄ•ité dobÄ› média psala o tom, Å¾e to nevy&scaron;lo - asi by to pak hodnÄ›
ovlivnilo uÅ¾ tak odtaÅ¾itý postoj vÅ¯Ä•i nim. (Není tÅ™eba si ov&scaron;em namlouvat, Å¾e v&scaron;ichni chtÄ›jí situaci, do
z rÅ¯zných pÅ™íÄ•in dostali, Å™e&scaron;it. Naopak mnohým Å¾ivot na ulici vyhovuje.)

Nápad zÅ™ídit ubytovnu na vodÄ›, byl chytrý a zásluÅ¾ný. Za ten rok, co je s pÅ™estávkami v provozu (jak jsem se doÄ•et
internetu) poskytla moÅ¾nost pÅ™espání a oÄ•isty mnoha bezdomovcÅ¯m. Velmi pÄ›knou reportáÅ¾ pÅ™inesl Ä•asopis Polici
Tehdy, pÅ™ed rokem, kdyÅ¾ se ubytovna otevírala, v uveÅ™ejnÄ›ných textech zazníval podtón strachu, jak to bude pokraÄ•ov
se zvládne udrÅ¾et tam poÅ™ádek a kázeÅˆ...

Zvládalo se to, nebo byly - Ä•i jsou - nÄ›jaké vÄ›t&scaron;í problémy?

Bude tato ubytovna v nadcházející zimÄ› staÄ•it? PÅ™ípadnÄ› poÄ•ítá se je&scaron;tÄ› s nÄ›jakým dal&scaron;ím Å™e&sca

Byla bych velice ráda, kdybyste mi mohl tÄ›chto pár otázek odpovÄ›dÄ›t, abych je pak mohla pÅ™edloÅ¾it na&scaron;im
Ä•tenáÅ™Å¯m.
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V dne&scaron;ních novinách se mj. pí&scaron;e, Å¾e:

"Ten Ä•lovÄ›k si vybral urÄ•itý Å¾ivotní styl. Jeden druh bezdomovcÅ¯, to je takové to tuláctví a to je on. To uÅ¾ tu bylo i za p
republiky. On chce více ménÄ› Å¾ít svým svobodným Å¾ivotem. Najednou byl ohroÅ¾en jeho Å¾ivotní styl," uvedl psycholog
Nesnídal. "Pro nÄ›j je to krásný Å¾ivotní styl. Probouzí se a je svobodný. KdyÅ¾ se rozhodne, Å¾e nÄ›kam pÅ¯jde, tak tam pÅ¯
KdyÅ¾ se rozhodne, Å¾e nebude vstávat, tak nevstane. VÅ¾dycky má moÅ¾nost volby. PÅ™edÄ›lávat takové lidi není
jednoduché, dodal.

Tak uvidíme - snad budou mít nakonec oba &scaron;tÄ›stí - muÅ¾ i muÅ¾íÄ•ek - doposud to lehké moc nemÄ›li...

d@niela
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