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Paříž má dítě a les má ptáka; pták se jmenuje vrabčák; dítě se jmenuje gamén. […] 

Tvoreček je veselý. Nejí každý den, má-li však chuť, jde večer co večer do divadla. Nemá na 

košili, nemá na střevíce, nemá ani střechu nad hlavou; je jako mouchy, které také nic takového 

nemají. Je mu sedm až třináct let, žije v tlupách, toulá se po ulicích, bydlí pod širým nebem, 

nosí po otci staré kalhoty, které mu sahají přes paty, po nějakém jiném tatíkovi má starý 

klobouk, který mu padá přes uši, má jedinou žlutě lemovanou kšandu, běhá, hledá, žebrá, 

povaluje se, kouří špačky, kleje jako trestanec, potlouká se po krčmách, zná se se zloději, tyká 

si s holkami, mluví hantýrkou, zpívá oplzlé písně, ale v srdci nemá nic špatného. To proto, že 

má v duši perlu, nevinnost, a perly se v bahně nerozpouštějí. Bůh chce, aby člověk byl 

nevinný, dokud je dítětem. 

Kdyby se někdo zeptal toho obrovského města: „Kdo je to?“, odpovědělo by: „To je moje dítě.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Neumělecký text 
 

 

Děti ulice jsou označovány jako důsledek urbanizace.  

Je těžké stručně definovat děti ulice. Věkově se jedná o poměrně široké spektrum. Nejmladšími, 

pokud nepočítáme přímé potomky těchto dětí, jsou pěti až šestileté děti. Horní strop pak tvoří mladí 

lidé okolo 23-25 let. Osmdesát až devadesát procent z nich se ale pohybuje mezi 6-15 rokem. 

Důvody, pro které se ocitly na ulici, jsou v zásadě tři. 

Hlavní skupinu tvoří děti, které nemají kde být. Bezdomovci od raného věku, převážně sirotci 

sdružující se do pouličních gangů, jejichž činností je v lepším případě sběr a třídění odpadu nebo 

hraní fotbalu. V horším pak čichání lepidla, žebrání či drobné krádeže, které snadno přecházejí až 

k loupežným, mnohdy ozbrojeným, přepadením. 

Další skupinu tvoří děti, které z nějakého důvodu utekly z domu a rozhodly se žít na ulici. Mnoho 

sirotků je vychováváno svými příbuznými či sousedy, kteří mají často hodně vlastních dětí a péče o 

tyto sirotky je velkou zátěží, což vede ke zhoršeným vztahům, v horších případech i k týrání.  […] 

Třetí skupinu tvoří děti, pro které je typická tzv. „home-street migration“, tedy ty, které mají nějaké i 

třeba velmi primitivní zázemí ale na ulici denně odcházejí, aby sehnaly prostředky k obživě. Zde 

tráví většinu času, povětšinou sbíráním, tříděním a následným prodejem odpadu, popřípadě 

pouličním prodejem.  […] 
 

 

 


