Příběhy některých z účastníků nového projektu
České televize

Petr Bláha
Příběh pětačtyřicetiletého
Petra Bláhy, původní profesí
zámečníka, by se dal nazvat
příznačným – po té, co svou
zálibu ve hře na
automatech přestal mít pod
kontrolou, se mu rozpadla
rodina a začala jeho dlouhá
cesta dolů. Po rozvodu se
snažil rozjet podnikání ve
stavebnictví, ze záměru
však zůstaly pouze dluhy,
které vyústily v exekuci.
Odtud už byl jenom krůček
k tomu, aby v roce 2002
přišel o byt a ocitl se na
ulici. Z Krupky u Teplic, kde
do té doby žil, se pak vydal
do Prahy, kde začal
prodávat Nový Prostor. Na
ulici protloukal až do roku
2010. Boj o důstojný život
ale nevzdal. Dnes se snaží
využít jakékoli pracovní
příležitosti, vychovává svou
tříletou dceru, kterou má se
svou druhou ženou, a rád by, jak říká, svému okolí ukázal, že v něm přeci jenom něco je.

Emil Jíra
Šestapadesátiletý
Emil
Jíra,
v současné
době
s hlášeným
bydlištěm na městském úřadu Prahy
1, vystudoval střední průmyslovou
školu dopravní. Pracoval v několika
zaměstnáních, v roce 1984 se oženil,
narodil se mu syn. Až potud
„obyčejný
příběh
člověka“.
Kombinace rozvodu a psychického
onemocnění ho ale v roce 1999
přivedla na ulici, kde žije doteď.
Mnoho let přespává po různých
ubytovnách, azylových domech nebo
squatech. Před 12 lety ho srazilo
auto, z čehož se dlouho zotavoval.
Následně mu byl přiznán invalidní
důchod. Vidinu práce už vzdal, účast
v projektu si ale ujít nenechal. „Je to
pro mě skvělá příležitost, ještě se
necítím na roli důchodce, který
v parku krmí ptáčky,“ říká Emil Jíra.

Jan Verteleckyj
Příběh
sedmačtyřicetiletého
Jana
Verteleckyje začíná nedokončeným
studiem
zahradnického
učiliště.
V šestnácti letech odešel z domova a
začal žít na ubytovně, o dva roky
později už z něj byl alkoholik. S tím
přišly i krádeže a další trestná
činnost, která vedla v jeho dvaceti
letech k prvnímu výkonu trestu. Od
té doby tam byl ještě zhruba
sedmkrát, naposledy před třemi lety.
Na ulici je od svých 22 let. Ještě, než
dosáhl plnoletosti, zplodil dceru, ke
které se nikdy oficiálně nepřiznal, ale
se kterou se dodnes pravidelně
stýká. Před osmi lety se oženil a
převzal příjemní po své ženě,
původem z Ukrajiny. Dnes ale žijí
odděleně. Jan dnes prodává Nový
Prostor, dostává příležitostné brigády
a nedávno si dodělal kurs pracovníka
v sociálních
službách.
Žije
na
ubytovně a snaží se vyvarovat se alkoholu.

Jan Kuchta
Jan Kuchta přezdívaný Attila
se
narodil
v roce
1976.
Vystudoval
chovatelství
zvířat, své profesi se ale nikdy
nevěnoval. Začal pracovat
v bezpečnostní agentuře, pak
využíval možnosti různých
brigád. V roce 1994 se mu
narodil syn, který zemřel záhy
po narození. O pár let později
se mu narodil druhý syn,
který měl také smutný osud –
zemřel ve třech letech na
rakovinový nádor. Po této
tragédii se Janovi rozpadl
partnerský svazek, rezignoval
na všechno a skončil na ulici.
Za
nějakou
dobu
se
odstěhoval za rodinou na
Moravu, kde začal pracovat
jako horník. Kvůli vážnému
úrazu si pak pobyl dva roky
v nemocnici.
Po
zotavení
odešel do Prahy, kde se
protloukal
opět
na
ulici.
Noclehy si zajišťoval na ubytovnách a v azylových zařízeních. V současnosti pracuje u jednoho
výrobce automobilů a s přítelkyní plánuje na příští rok svatbu. Bydlí v bytě bez elektriky a plynu,
takže hledají jiný pronájem.

Alžběta Plívová, tisková mluvčí

