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Obydlí bezdomovců

O jejich problémy se společnost příliš nezajímá. Není jich mnoho, žijí vesměs nenápadně na okraji. Občas lze bezdomovce spatřit, jak
někde polehávají či posedávají, pokuřují a popíjejí alkohol, vybírají popelnice, ukládají se ke spánku - jeden muž si dokonce "ustlal" v
závětří vstupního prostoru prodejny Albert u Rajské zahrady, jiný byl spatřen, jak kolem desáté opouští kontejner v ulici Bří Venclíků.
Jsou otrhaní, nevábní a nějak přežívají i za pomoci žebrání v anonymitě. Nejhorší je pro ně zima, pokud uhodí silné mrazy, což se stalo i
letos.

Několik pražských bezdomovců díky publicitě vystoupilo z anonymity. Například pan Josef, třiapadesátiletý prodejce časopisu Nový
prostor, si zřídil dle reportáže v příloze Lidových novin provizorní příbytek v bývalé stavební buňce v areálu oplocené vodní nádrže
poblíž Centra Černý Most. Žije bez podpory průměrně ze tří tisíc za měsíc, které si vydělá prodejem časopisu a příležitostnými
brigádami. Venku měl nefunkční lednice plné zásob, uvnitř dva gauče, stůl s ubrusem, psací stroj, skříňky a spoustu drobností. Přitápěl
si teplometem na plynovou bombu, na spaní měl pořádný spacák a peřinu. Vstával v pět ráno a na zahřátí si vařil kafe, než odjel
prodávat na smíchovské nádraží. V důchodu hodlal napsat autobiografický román. Rozhodli jsme se, že se za ním vypravíme a
popovídáme si o životě. Najít jeho nouzové bydliště se mi v labyrintu nájezdů u výpadovky na konci Černého Mostu sice napodruhé
podařilo (i díky leteckému snímku), ale stavební buňka už tam nestála.

Ani nic jiného, co by připomínalo, že tu snad několik let přebýval. Nicméně jsem se alespoň od mladíka, který nedaleko pracuje jako
hlídač a v těchto končinách se často se svým psem pohybuje, dozvěděl, že v lesíku za betonárkou se nachází starý železniční vagon, v
němž prý přespávají bezdomovci. Dále za tratí objevil ještě několik zemljanek. Ty jsem neviděl, ale vagon jsem nakonec našel.
Zepředu vypadal jako bunkr z válečného filmu. Celý pokrytý rzí, těžké zavřené dveře na bocích se ani nepohnuly. Vlézt do něj by se
dalo jedině zezadu, ale provizorní, plachtou zakrytý vchod byl zevnitř kvůli nechtěným návštěvám zatarasen.

Dodejme, že potřebu řešit problémy bezdomovců uznává pražský primátor Jan Kasl, který se nedávno poprvé sešel s šéfem Armády
spásy, jež bezdomovcům u nás nejvíc pomáhá. A v březnu se má konat mezinárodní konference na téma bezdomovci.
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