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Seznam příloh
Rozhovory s respondentkami
Rozhovor s paní A
Já: Mohla byste mi povědět něco o vašem životě?
Ona: Nevim, co chcete slyšet..
Já: Pro mě je důležitý, co je důležitý pro vás z toho vašeho života. Takže co mi budete
chtít povědět..
Ona: Dobře, tak jsem matkou pěti dětí. Mám 16ti letého syna, 9ti letou dceru, 7mi letou
dceru, 5ti letou dceru a 4letou dceru. Jsou to jediný a úplně všechno co mám. Mám
báječnýho muže (pláč).. se mi vůbec nechce.. vůbec nevim, co vode mě chcete slyšet..
jsem odsouzená na 5 let, mám za sebou 30 měsíců.. vůbec nevim, co bych vám dál řekla.
Před nástupem výkonem trestu jsem normálně žila se svojí rodinou. Ptejte se.. vážně
netušim, co víc vám k tomu říct. Výkon trestu je to nejhorší, co mě v životě potkalo.
Myslim si, že pak už snad jenom ňáká nemoc v rodině, že nic horšího není, než výkon
trestu, to odloučení od těch svejch nejbližších je hrozný. Jinak co vás zajímá? Ptejte se..
(celé doprovázené pláčem)
Já: Můžete mluvit o té rodině, kterou teď postrádáte.
Ona: Vůbec nevim, co vám mám říct jo.. za těch 2,5 roku.. odcházela jsem, když
Kristýnce byly necelý dva roky.. holčička na sunaru, na plenách.. dneska je to samostatná
jednotka, která se dokáže voblíct, prostě naučili se žít beze mě. Je to hrozný. Vůbec
nevim, co vám mám říkat. Mám báječnou rodinu, báječnýho chlapa, kterej prostě to jen
taktak zvládá, výchovu pěti dětí, všechny je uživit, odvíst je na kroužky prostě má toho
moc no.. zatímco my tady ve výkonu trestu se válíme.. to je tak zbytečnej čas tady,
promrhanej.. vůbec nechápu, čim je to pro společnost přínosem. Starosti jsou venku
prostě, výkon trestu odnáší rodina toho odsouzenýho, ne ten odsouzenej. Kor tady jo..
tady to má aspoň ňákej smysl tim že chodíme do práce a staráme se o ty nemocný lidi.
Jako to je jediný co tady má smysl.. jinak veškerý programy zacházení, háčkování,
pletení, vytváření ňákejch hodin, já nevim.. to je všechno tak zbytečný.. nevim jinak..
mám radost ze svejch dětí, prostě jde jim to ve škole a to všechno mi uniká.. Martínkovy
první lásky, je v prvním ročníku na ekonomický škole.. to je můj nejstarší syn.. a o
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všechno přicházim. O všechny jeho zážitky, jeho nový přátelství, o hrozně moc. Výkon
trestu mi vzal úplně vítr z plachet. Jediný, co mě drží nad vodou, že budu podávat
podmíněný propuštění. Možná budu po Vánocích už na svobodě, možná taky ne. Nevim,
co vám mám říkat..
Já: Jak se to stalo, že jste tady?
Ona: No to je část, na kterou vůbec nejsem pyšná. Já jsem tancovala ve Švýcarsku jako
striptýzová tanečnice a v roce 2002 jsem sehnala kontakt čtyřem děvčatům, z toho jedna
nás udala, že barman jí tvrdil, že po dohodě s námi má poskytovat sexuální služby, takže
nám to dali jako obchod s lidmi. Takže nás odsoudili na pět let oba dva nepodmíněně do
věznice s dozorem. Protože jsme nikdy nebyli soudně trestaní, nikdy žádnej škraloup,
protože to je ostrahovej paragraf, tak nám ho dali do dozoru. Manžel už to má za sebou,
ten seděl od roku 2009 do roku 2011, pak byl propuštěn na podmínečném propuštění
v polovině trestu. Dostal pětiletou podmínku, tu už má taky za sebou. A já protože jsem
nemohla nastoupit s nezletilejma dětma, tak jsem si pořizovala děti až do jeho návratu,
abysme se stihli u těch dětí vystřídat, pak jsem nastoupila já do vězení. Protože Světlá
nad Sázavou sice umožňuje nástup do výkonu trestu s nezletilými dětmi, ale pouze do tří
let věku dítěte. Což bohužel, jelikož mám pětiletej trest nemůže vyjít že jo.. takže jsem
nastoupila bez nich. Jinak rodina jezdí co 14 dní na návštěvy, teď už rok chodim ven
vlastně na volný vycházky a přerušení trestu, takže děťátka vídám prostě každej měsíc,
což je báječný. Ale od tý doby, co chodim ven, je to daleko horší, protože říkám měsíc
co měsíc je opouštim.
Přišla dozorkyně, jestli už byla na obědě. Po domluvě odchází na oběd, pauza.
Ona: Víte co, bejt máma vod pěti dětí a bejt ve vězení.. to mám děti školou povinný, těch
dětí se samozřejmě ptaj ostatní děti, kde mají maminku, proč na třídní schůzky chodí táta,
chodí pro ně jenom táta. Moje děti vědí, že jsem ve vězení, že jo. Teď se ptaj, mami
prosim tě proč si ve vězení? Tam chodí jenom lidi, co kradou a ty nekradeš, tak proč si
ve vězení. Teď jim to vysvětlete.. hrozný (pláč). Nejvíc se ptá ta Ilonka, ta sedmiletá.. ta
je takový čertovo kvítko a hrozně jí to zajímá. Teď víte co my tady v tom vězení máme
svojí řeč, svojí.. jak jsme uzavřený v tý vzduchový bublině, tak žijem tim, co je tady. A
pak vylezete ven a připadáte si jako z Marsu. Protože oni maj úplně jiný starosti, oni
žijou.. jo ty lidi a my tady hnijem.. úplně.. nevim.. myslim si, že dobře tak já nemám
žádnou škodu z trestný činnosti.. jo nemám dluhy z trestný činnosti, že nemusim splácet..
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ale třeba si myslim, že zavírat mámy od nezletilejch dětí.. ještě k tomu na takovýhle roky..
prostě nevim.. myslim si, že náš systém je úplně nanic. Co se tohohle týče, naše justice
katastrofa.. vězeňství katastrofa. Si vemte, že vylezeme ven a dostaneme tisíc korun od
sociálky, jak ty lidi se maj zmátořit.. je to nedomyšlený všechno. Já vim, že sme neměli
páchat, jako abysme se nedostali sem.. ale jednou nohou jsou tady úplně všichni.. jo kdo
řídí auto.. já nevim no. Nemyslim si, že je to dobře vymyšlený.
Já: Hmm.. máte ňákou podporu, když máte jenom muže venku a pět dětí. Jak to zvládá,
jestli tam je ňáká podpora pro ně?
Ona: My bydlíme.. manžel bydlí ve Vesnici SOS a pomáhají mu samozřejmě sociální
pracovnice, OSPOD a můj otec si semtam vezme holky, jinak je na všechno sám. To taky
náš stát vůbec nezajímá.. nás odsoudili současně za trestný čin obchod s lidmi ve stádiu
pokusu. Prostě dostali sme oba dva pět let s tim, že máme nastoupit já plácnu do třech
měsíců. A teď co děti, já sem měla Viktorečku malinkou, tý ještě nebyl rok, takže mně
dali okamžitě odklad do roka dítěte. Manžel zdravotní potíže, nikoho to nezajímá jo.. tak
jsme psali žádost vo odklad, ať si stihne vyřídit věci.. ne nic zamítá se.. takže manžel.. já
sem otěhotněla, manžel nastoupil.. čekala sem třetí dítě vlastně Ilonku. A teď najednou
zůstanu sama, s třema dětma, byt na krku, firmu na krku a nikoho nezajímá, jak se s tim
poperete prostě.. dostala sem mateřskou, 7600 dávky, jenže sem měla 7500 nájem.
Nikoho to nezajímá, z čeho budete žít, jak budete žít, nic. Jo prostě když sem chtěla
přídavky, voni vám berou příjem rok zpětně, takže je vůbec nezajímá, že ten příjem už
dneska nemám, ten co sem měla před rokem. Prostě nemáte nárok, odchod.. takže mi
narostly dluhy, tim že sem buď nezaplatila nájem, nebo sem nezaplatila elektriku, oni mi
to nechali běžet. Pak jsem jednou zaplatila, jednou ne, abych prostě přežila, takže sem
vytloukala klín klínem. Takže za dobu manželova výkonu trestu jsem si ještě vydělala
ňákejch 150 tisíc dluhů. Dneska to vyrostlo do výše 600 tisíc že jo, protože máte úroky,
penále, náklady exekutora. Pak vás zavřou, pak sem nastoupila já, vyměnili sme se u dětí.
Manžel naštěstí teda podniká a postará se. Ale je od nevidim do nevidim v práci. Přijde z
práce, musí vyprat, vyžehlit, dát jim večeři, vykoupat je, napsat s nima úkoly. On je úplně
vyřízenej. Navíc není úplně zdravej, má solitární ledvinu, má vysoký krevní tlak, má
cukrovku, 4x denně si píchá inzulín, to všechno ze stresu prostě.. Taky to tu nikoho
nezajímá..
Já: Ňákou podporu od rodiny, říkala jste, že tam funguje trošku děda?
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Ona: Hm (pláč).. můj taťka.. ten mi i píše, když jsem na přerušení trestu, tak za ním jedu,
ale on je zdravotně na tom velmi zle. Má maminka vlastně nežije už deset let a moje
babička mi zemřela teďkon 22. července. Nikoho jinýho nemám.. takže v rodině nikoho
jinýho nemáme.. a manželova sestra mi teda pomáhá. Ta mi posílá právě vlny na to
háčkování a tak.
Já: Maminka vám zemřela před deseti lety..
Ona: Hm v roce 2007.. ještě než nás odsoudili, tak vlastně maminka zemřela. Na
rakovinu.. to je taky hrozný.. babička mi zemřela na rakovinu teď vlastně v tom červenci
a já sem šla den poté ven, jako na volnou vycházku. Měsíc předtim jsem za babičkou jela
na LDNku, že se za ní pojedu podívat.. všechno mě ještě poznávala. Pak 22. zemřela a já
jsem 23. měla volnou vycházku, už jsem ji nestihla.. nevim, co dál vás zajímá..
Já: Možná, jestli můžete hovořit o tom vztahu k mamince, k babičce..
Ona: Babička mi byla úplně nejblíž, ale tim, že sem šla do vězení, tak babička neviděla
díky tomu, že stará už byla za prvý, za druhý má cukrovku taky, takže ztrácela zrak, takže
hrozně špatně viděla, takže sem jí psala centrofixem velký písmena dvoucentimetrový no
prostě vzkazky, telefonovaly sme si samozřejmě. Jediná její starost, no slibovala mi, že
na mě počká no.. nevydržela.. já jsem věřila, že vydrží těch dva a půl roku ještě,
nevydržela.. (pláč) výkon trestu vám vezme úplně všechno, úplně.. i ty vztahy jako.. i
přesto, že mi rodina jezdí každých 14 dní na návštěvu nebo teď každý měsíc jezdim
domů, tak je to narušený.. my sme s manželem manželé 17 let a jak ste dva a půl roku od
sebe, tak tam samozřejmě ta propast ňáká vzniká že jo.. musíme se naučit společně žít,
on má jiný výchovný praktiky než mám já na děti. Teď já přijedu domů na osm dní, teď
jedu na osm dní domů, přijedu a teď od začátku prostě se snažim s nima sžít. Oni maj
zajetej systém, do kterýho já nepatřim, takže první den pozorujete. Pak samozřejmě k
tomu mám ňáký připomínky, takže kolikrát manžela napomenu, něco mu vytknu, on mi
říká, néé já zas na ně musim bejt tvrdej, protože sem tady na ně sám. Oni prostě musí mít
režim, oni musí poslouchat. Teď já jak mi jich je líto, že jo, jak je furt vokřikuje, tak je o
to víc mazlim. Je vidět na těch dětech, že jim tam chybí ta máma, ta něha, to mazlení
(pláč).. jo oni jsou jak vojáci ty moje dětičky, voni sou vycepovaný prostě, maj vynikající
výsledky ve škole, ale sou to normálně smutný děti. Takhle prostě děti v první druhý třídě
nevypadaj.. jo oni sou smutný, nešťastný.. a teď já přijedu domů na osm dní, dám jim
ochutnat jo jaký to je, když maj mámu a po osmi dnech je zase opustim a vracim se sem..
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to je hrozný.. snad už to skončí. A teď přijedete sem do kolektivu 50ti ženskejch, 50ti
chytrejch ženskej, protože tady to je opravdu výběrová věznice a nevezmou sem každýho
feťáka nebo šmejda z ulice.. prostě sou tady chytrý ženský a prostě jak sou chytrý, tak
jedou intriky, záviděj si mezi sebou, pomlouvaj se.. jako je to všude, je to i venku, ale jak
je nás tady 50 na dvou patrech, tak ta zášť je daleko těžší.. rozumíte mi..
Já: A hlavně jste tady furt že jo..
Ona: A hlavně sme tady pořád ano.. pořád ty stejný lidi, pořád ty stejný starosti.. a teď já
sem zjistila, že už nemám vůbec chuť poznávat ty nový, co přijížděj.. vůbec nemám chuť
se seznamovat, nemám chuť s nikym mluvit .. posledního půl roku jsem nejraději zalezlá
na svý posteli, kde si háčkuju nebo si čtu, nebo píšu a nemluvim s nikym.. to je úplně si
myslim to nejlepší, ale to taky nejde že jo.. prostě potřebujete někoho s kym můžete
promluvit.. nevim co vás zajímá ještě..
Já: Mě zajímá, co je pro vás důležitý, to je pro mě zajímavý.
Ona: Pro mě je teď nejdůležitější dostat se ven k dětem, víte co.. a tim, že sme tady, tak
samozřejmě každá z nás se snaží vydat maximum, aby se dostala ven.. jo oni tvrdí, že
trest vás má vychovat, kdo mě chce vychovávat ve 40ti letech.. já sem nekradla,
nefetovala, nepila alkohol, já sem jako nežila nezřízený život.. dobře, tancovala sem
striptýz, to není jako úplně fajn, ale není to nic trestnýho.. jestli si rozumíme.. jo že sem
žila čistej život, jako sem máma dětí, o svoje děti jsem se starala vzorně, společnosti sem
jako nijak neškodila, neokrádala sem nikoho, nikoho sem nepodváděla a teď mě tady
chtěj převychovat.. jako k čemu.. jako moje děti doma trpí, strádaj tim, že nemaj mámu a
manžel ten je na pokraji sil, aby to všechno zvlád. A já sem v base, kde můžu háčkovat,
plíst, dát si kávu, lehnout si na levej bok nebo na pravej bok, je to o ničem. Víte co to mě
trápí, kdyby mi řekli, že budu sedět ne pět let, ale rok a budu celej rok dřít, dvanáct hodin
denně jak bulhar o chlebu a o vodě, tak je to pro mě daleko schůdnější než pět let ležet
na zádech.. rozumíte mi.. že vůbec..
Já: Máte pocit, že jste tady i nezaslouženě..?
Ona: Ne to určitě ne.. já jim když ty tanečnice přes nás odjížděly, já sem si vůbec.. mně
vůbec nedocházelo, co z toho může vzniknout jo.. jakej otřesnej paragraf mi může hrozit,
nebo jakože je to vůbec trestný.. mně vůbec nedocházelo, že když já sem tančila šest let
a pojedou tam holky, kterym někdo nabídne, že jim zaplatí za sex.. šest holek je tam
dodnes přes nás jo v tý cizině, sou tam furt.. dvě se tam vdaly prostě a žijou ve Švýcarsku
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a prostě jedna jediná.. já si myslim, že ten proces byl celej jako blbě postavenej, blbě
vodsouzenej.. ale to nevadí jako.. hledat dneska, jestli jsem vinna a nebo nejsem vinna.
Dneska sem tady hotovo.. už mám polovinu trestu za sebou a chtěla bych, aby to skončilo.
Každej z nás v životě udělá ňákou chybu. Já si myslim, že už jsem si ji odpykala a chtěla
bych domů za dětma. Asi těžko se mi to bude dětem vysvětlovat, že jsme jim vzali pět let
života.. vemte si 2,5 roku můj muž, 2,5 roku já (pláč).. já mám hrozněj strach z toho, že
to nedoženu.. rozumíte mi, že.. pro dítě je nejdůležitější prvních šest let života, kdy se
formuje jeho osobnost a Kristýnce jsou 4 roky.. vyrůstá s tátou, když přijdu domů na osm
dní, říkaj mi teto.. chtěj se mazlit.. ty první 4 dny z těch osmi jsou prostě úplně báječný,
spontánní a pak už počítaj dny.. pak počítaj hodiny.. oni když odjíždim to je strašný
(odmlčí se)..
Já: Jaký to je pro vás, když tam jste a víte, že máte omezenej čas s nima?
Ona: Hrozný, taky si užívám tak první dva dny a pak už se to krátí, taky počítám. A pak
víte co.. všechny ty holky, co chodí domů na přerušení trestu, tak jdou buď k rodičům
nebo.. nikdo to nemá tak jak já.. já musim přijet domů, vzít do ruky hadr.. všechno umejt,
uklidit, protože jak je to jak chce, můj muž je chlap.. je čistotnej, má vytřeno takhle okolo
nábytku, ale jako kdybyste viděla ty záchody.. pane bože.. já vždycky říkám, Martine jak
v tomhle můžete žít. Jo takže prostě musim uklidit, uvařit jim a teď.. já už hrozně chci
bejt máma na plnej úvazek.. hrozně už toužim po tom jim uvařit, upéct, připravit jim
svačinu do školy, napsat s nima úkoly, podepsat jim žákovskou.. tohle všechno mi prostě
uniká. Víte co, Viktorečce je 9, cvičí gymnastiku, to je nejstarší moje holčička, je krásná
úplně moc, nejkrásnější moje dítě, ne vona je úplně báječná. A teď má desátý narozeniny
a to je tak smutný dítě.. totiž když přijedu domů jenom na jeden den, tak ona těm ostatním
dětem dá prostor. Jak už je veliká, tak ona se stáhne do ústranní a nechá ty maličký, aby
po mně hupkaly a tadyto a pak večer, když všichni usnou, tak si ke mně lehne a povídá
mi, že brečí tajně, aby jí táta nenadával. Že jim táta nadává, když brečej. Takže se shovaj
do pokojíku a brečej si potají (pláč).. hrozný. Teď jedu domů, takže každej den volám
domů. Tady je vodsaď je výhoda, že můžeme volat pětkrát týdně domů, volám domů..
oni počítaj dny prostě za jak dlouho přijedu.
Já: Jak často můžete jezdit takhle domů?
Ona: Každej měsíc jezdim jezdim 24 hodin 24 hodin osm dní.. 24 hodin 24 hodin osm
dní.. takže jednou za tři měsíce vlastně na osm dní, když máte kázeňský odměny za práci..
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to taky.. víte co, makáme jako sanitářky u starejch umírajících lidí, je to hrozný.. ta práce
je šílená a zdá se mi, že člověk tady hrozně zhrubne, jestli mi rozumíte. Jak jste
dennodenně v kontaktu se smrtí.. tak přijdete do práce, hmm ten pude.. ten člověk umře
a vy tu mrtvolu úplně.. mně připadá, že sme normálně roboti. To člověka normálně
popíšete tim fixem a podvážete mu tu bradu, hodíte přes něj ten pytel.. fuj, hrozný.. jo já
v ten moment to udělám. Toho člověka ošetřim, umyju, odvezu ho do márnice.. pak večer
přijdu sem zpátky a rekapituluju, každý den. Rekapitulujete ten den vlastně co se stalo. A
já pak třeba nemůžu vůbec spát. Mně je pak tak hrozně, když si uvědomim, kolik lidí,
mrtvejch, jsem už odvezla do márnice. A venku mám svoje lidi a nemůžu se o ně postarat.
A tady za 6 korun 70 za hodinu děláte tak ohavnou práci. Ona je to smysluplná práce a ta
smrt je hrozná, jo.. teď ty lidi samozřejmě, když tam děláte ňáký měsíce na tom patře, tak
tam máte svoje oblíbence, máte lidi, který vám moc neseděj mezi pacientama. Když vám
pak umře ňáká babička, kterou ste ošetřovala půl roku, vona vám umře pod rukama. A
teď nemůžu to doma vyprávět, protože když já přijedu domů a chci říct manželovi, co mě
tady trápí, tak voni to nechápou.. dětem vůbec to říct nemůžete. Manžel říká fuj, vůbec
mi to neříkej, ňáký posraný lidi, nebo že ti tam zvracej. Jo úplně říkám Martine zvykneš
si na všechno ty lidi to potřebujou.. Ne fuj mrtvoly, to mi vůbec neříkej.. jo že nemáte s
kym se o to podělit o to o tu hrůzu odsaď.. nevim.. já sem třeba pracovala tady v denním
stacionáři, to byla báječná práce, tam mě to bavilo moc. To bylo lepší než na tom patře.
Tam byli lidi s Alzheimerem a s různýma druhama demencí jako se stařeckejma
demencema.. Ty jsou báječný, oni sou úplně bezprostřední, úplně úžasný, fungujou těla
a nefungujou jim hlavy, takže sou úplně super. S nima vlastně aktivizujou, cvičí se s nima,
trénuje se paměť, zpívá se s nima. A voni sou hrozně vděční za jakoukoli náklonnost, tak
oni sou úplně rozsvícený jo, úplně zapálený (usmívá se), to mě bavilo moc. Tady jako v
tý nemocnici se staráte o lidi, kterým fungujou hlavy a nefungujou jim právě ty těla a
umíraj na rakoviny, na stáří, hrozný. Hmm..
Já: Vnímáte, že něco z toho, co jste tady zažila, získala, se dá použít venku? Myslim ty
zkušenosti spíš..
Ona: No určitě už nebudu věřit nikomu, vůbec nikdy a nikomu. Nikdy nikomu už nebudu
pomáhat, vůbec prostě.. nevim myslim si, že zlomí vás, trest vás zlomí, úplně. Já nevim,
já sem tu pokoru přirozenou měla i venku, přirozenou úctu ke stáří sem měla taky i venku,
já nevim, mně jako trest nic nedal.. mě vzal. Já sem se tady nemusela učit háčkovat, já
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sem se nemusela učit vyšívat, já sem to všechno uměla z venku. Dobře udělala sem si
tady ten sanitářskej kurz, ano naplňuje mě starat se o starý lidi, baví mě to, ale určitě to
nebudu venku dělat, za ty peníze, který za to sou určitě ne. Co mi to dalo.. určitě budu
obezřetnější, určitě budu opatrnější, určitě nechci dělat se ženskejma v kolektivu, nikdy
už prostě, protože tady zažijete hrozně zklamání, zloby.. víte co, my sme tady všichni
nešťastný, každý máme svoje trápení, tak proč bejt ještě zlej, ale takhle nesmýšlí každej.
Jo tady se každej snaží po zádech toho druhého vyšplhat vejš, přitom jsme všichni v base,
tady nemáme kam šplhat, tady sme si všichni rovni. Jo nemusíme na sebe chodit žalovat
do kanceláře, že tahle dneska nevytřela pokoj, to je.. některý ty ženský tady řeší takový
malichernosti, jaktože ona dostala větší perník než já.. jaktože ona má dražší řasenku.. jo
záviděj si nesmyli, který venku ty lidi ani nenapadnou, ale tady jak jsme opravdu v tom
vakuu.. nevim..
Já: Ten systém k tomu trochu nesvádí? Já nevim, jak to tady chodí ohledně pochval, nebo
tady těch věcí, co potřebujete získat.. nesvádí k tomu systém trošku, nebo to tak není
postavený..
Ona: Nevim, asi jo.. jenomže víte co.. pochvaly, kázeňský odměny máme za práci. Já je
mám teda pokaždý, protože svojí práci dělám na 100%, ale samozřejmě může se mi stát,
že ji nedostanu a budu se ptát proč, když svoji práci plnim jako předtim minulej měsíc a
měsíc předtim a nikdo vám není schopnej vysvětlit, proč ste ji tentokrát nedostala. Sou
tady holčiny, který si myslim pracujou na 100% a nedostanou ji, jo to si určitě
vychovatelna a právě proto mi připadá, že to není posuzovaný jak tu práci dělám, ale jak
ji umim prodat, jak ji umim okecat. Víte co, když budu chodit a budu říkat, vidíte jak sem
krásně utřela tenhle stůl a jak sem krásně utřela prach na skříních, tak budu mít větší
úspěch než ta, která to opravdu udělala. Když půjdu a řeknu, prosim vás nepůjčíte mi
štafličky, já bych potřebovala vytřít pavučiny v rohách místností. Neudělám to, ale půjčim
si štafličky.. jo tak mám větší šanci tu odměnu dostat, než když si ty štafle vezmu bez
zeptání a udělám to jo.. no nevim..
Já: Že to teda není adekvátní ocenění..
Ona: Myslim, že ne no.. i když teda já si fakt nemůžu stěžovat. Hlavně je těžký na tom
soužití tady, že sme tady lidi různí že jo. Venku bysme se určitě v takovýhle sestavě
nesešly a určitě je tady z 50ti 3 lidi, se kterýma bych si šla ven dát kávu a zbytek nechci
do smrti vidět prostě, ani je potkat ani slyšet. A ne tim, jakej je to paragraf, ale tim jakej
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je to člověk. Já si myslim, že zmetek zůstane zmetek, ať ho zavřou nebo nezavřou. Prostě
ten výkon trestu nevěřim tomu, že ty lidi předělá. Jo já si myslim, že když nastoupíte a
ste v jádru dobrej člověk, tak zůstanete dobrej člověk, i když zlomenej, i když vás pustěj.
A když sem nastoupí šmejd, tak odejde jako šmejd. Nevěřim tomu, že z něj výkon trestu
převychová slušnýho člověka, ne nevěřim.
Já: Bylo v období těch 2,5 let, kdybyste se zpětně koukla, že byste vnímala, že by vám to
odnětí svobody něco dalo? Že jste to vnímala pozitivně a teďka se to mohlo přehoupnout
do toho negativního, že už je to opravdu dlouhý? Zajímal by mě ten průběh..
Ona: Když vás zavřou, tak máte pocit, že končí svět, že úplně vám končí život a máte
hrozně moc času rekapitulovat celej ten život, jak sem žila. Samozřejmě sem v životě
udělala spousta chyb, řešila sem spousta nesmyslů. Se svym manželem jsem se hádala
kvůli kravinám, dneska určitě nebudu řešit malichernosti venku. Určitě budu se snažit žít
plnohodnotnej život, dalo mi to, určitě mi to dalo. Protože svobody si nevážíte, dokud
vám ji nevemou a dokud jsme venku, tak jsme všichni nesmrtelní. Všichni máme pocit,
že se nám nic nemůže stát, že prostě.. určitě mi to dalo, určitě.. věřim tomu, že o to budu
lepší rodič, až mě pustěj ven. Budu o to lepší manželka, až mě pustěj ven. Určitě s
manželem budeme mít daleko hodnotnější vztah než sme měli předtim než sem šla jako
do basy. Věřim, ano dalo mi to určitě, myslim si, že jo. Protože rekapitulujete jako
všechno, vztahy s rodičema, se sourozencema, úplně všechno, rekapitulujete svoje chyby
v životě, určitě každej z nás udělal spoustu hloupostí. Jo určitě v tomhle mi to něco dalo.
Hlavně ze začátku myslíte na to dobrý, co bylo doma, o co ste přišla. Pak vám vleze do
hlavy i to špatný a říkáte si, kdybych tenkrát neudělala tohle, nemuselo to takhle
dopadnout. Nebo kdybych se tenkrát zachovala takhle, mohlo to dopadnout líp. Joo..
myslim si, že budu hodnější, až vylezu ven.. jako určitě co se týče ve vztahu s mým
mužem a vůbec co se týče s okolím. i když můj manžel vylez ven, tak ten prostě furt věří
lidem, jo on je prostě dobrák. Kde může, pomůže. Já mu říkám Martine ty si nebyl v base,
neblázni, nevěř, nepomáhej.. on jako furt se snaží, furt věří že.. hledá v těch lidech to
dobro.. já nevěřim, já teď momentálně nevěřim vůbec, že ňáký dobro venku je.
Já: V čem myslíte, že vám to změní ten vztah s tím mužem?
Ona: Budu hodnější, nebudu se s nim hádat kvůli nesmyslům.. hmm nevim v čem.. hmm..
ne my sme.. on můj manžel je štír a on a moje babička sou jediný lidi na světě, nebo
babička už nežije.. sou dva lidi, který mě vytočí na první našlápnutí, on mě dokáže tak

10

rozčílit, že sem úplně běsná.. a to se mu už nepovede (smích).. teď až vylezu ven
nenechám se tak rychle vytočit, už budu.. víte co, my jedeme autem a někdo předjíždí a
on je úplně běsnej, úplně vzteklej a já říkám, nenervuj se.. a to mě naučila až basa.
Trpělivosti, jo trpělivost, čekat, prostě, v base furt na něco čekáte, pořád. Něco
potřebujete, čekáte, furt jenom čekáte. V čem to bude lepší.. no nebudem se hádat, určitě
se.. takhle.. teď momentálně jsem přesvědčená o tom, že se s nim nebudu hádat, ale
nevim, nemůžu to slíbit úplně na 100% (smích). Slibuju mu to v každym dopise, v
každym telefonátu, pak přijedu domů a dokážu se pohádat i v těch osmi dnech jo.. ale
teda pokaždý se pohádáme v těch osmi dnech (smích).. ale ne to my než se naučíme spolu
žít, pak už to bude dobrý jo..
Já: Takhle si to nastavujete znova a znova že jo, kdykoli přijedete..
Ona: Ano oni jak to maj zajetý a mně tam něco nesedí úplně, takže jako do toho zasáhnu
a přitom do toho nesmim zasahovat, musim to nejdřív sledovat, jak to maj. Ale já prostě
nebudu svoje děti fyzicky trestat, nikdy ode mě nedostaly, ani na zadek nic prostě.. a
manžel je trestá.. Kristýnka dostala vařečkou za to, že rozbila akvárko, 60ti litrový v
obejváku. Se napřáhla koštětem a mlaskla do něj.. a manžel sedí na tý sedačce v tom
obejváku a vidí, jak to akvárko vytýká a ona pustí to koště a říká, to ne já, to ty. On říká,
já sem jí nemoh ani seřezat v ten moment, protože já sem zůstal úplně koprnělej ten
moment.. v obejváku po kotníky ta voda.. to ne já to ty.. hmm.. von taky nadržuje tý
Kristýnce, tý nejmladší. Ale přijedu domů a všechny Martínek, Viktorie, Ilonka, Márinka,
všechny jdou ke mně, jenom ta nejmladší Kristýnka, tatínku můj ty si se vrátil. Von pro
mě jede a voni čekaj doma, já přijedu, voni na mě naskáčou jak kobylky. Teď já mám
hlavu během hodiny jak škopek, protože tady je relativně klid a voni mluví jeden přes
druhýho.. teď já mám takovou hlavu.. a jenom ta Kristýnka, nejmladší se mazlí s taťkou,
protože má pocit, že jak ty ostatní děti se soustředí jen na mě, aby nebyl smutnej.. jo oni
sou báječný.. teď sem měla Viktorku v nemocnici, tu nejstarší holčičku, teď oni ty tři
ostatní holky tak plakaly, se jim stejskalo, oni jak.. hrozně moc je to stmelilo, protože já
sem v base. A hrozně rychle dospěly mi ty děti.. jo ten Martínek v 16ti letech, studuje,
pere, vaří, žehlí, stará se o mladší sourozence, píše s nima úkoly. On vlastně zastává mojí
roli a on pokaždý, když přijedu domů, on říká prosim tě mami prosím už se vrať. A já
říkám Martínku já to nemůžu ovlivnit. No tak snad tě v půlce pustěj, tátu taky pustili
(pláč). Já mu říkám, Martínku ale já nesedim v Ostrově, já sem v Praze prostě, ta Praha 6
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nepouští. Já nevim, jestli mě pustěj.. Proč by tě nepustili, v DSce seš a chodíš na přeruška,
chodíš ven, jo to má všechno nastudovaný. No já pojedu k soudu, já pojedu k soudu. Já
říkám Martínku prosim tě nejezdi tam, já nechci, abys mě viděl v poutech, jak mě
potáhnou na řemínku. Ne mami já si tě od soudu povezu domů. Teď oni s tim počítaj, že
pudu domů.. si vůbec neumim představit, že by mě nepustili. Sou z toho nešťastný, vůbec
si nedovedu představit, co se v těch jejich makovičkách odehrává.. nevim.. v noci, máme
v obejváku takhle sedačku, takže si jí rozložíme a spíme já a všechny moje holčičky spíme
dole v obýváku.. a já du spát, u mě leží ta nejmladší, pak Ilonka, Márinka a Viktorie.. no
a v noci, když usne Kristýna, tak Viktorka řekne mami odnes jí, já ji musim přesunout na
jiný místo a jde si ke mně lehnout ta druhá a usne ta druhá, tak ji taky přenesu a všechny
u mě takhle usnou. A v noci Kristýnka, mami potřebuju kakat, dělej, já no tak pojď.. néé
musíš mě odnést, tak ji nesu na ten záchod, já rozsvítim.. zhasni.. takhle sedí na tom
záchodě úplně drobínek.. ona je.. kdybyste je viděla, ony sou sladký, prostě.. ony sou
opravdu to nejlepší co se.. to je jediný co se mi v životě povedlo. (pláč) Sedí na tom
záchodě a řiká odnes mě zpátky, tak ji otřu a odnesu ji zpátky. A dej Ilonu pryč.. řikám
proč.. já budu u tebe spinkat ne Ilona. Tak musim zase Ilonku přenýst a vzít si ji k sobě.
(nadšeně povídá) Ona se zaňufá mi do podpaží, ona úplně.. ona mišičkuje a do minuty je
tuhá. A pak tu poslední noc, když odjíždím.. tak ony sou vzhůru .. protože nespim, každou
hodinu chodim vstávat, kontrolovat hodiny, abych nepřijela pozdě, nebo abysme
nezaspali, abysme to stihli.. protože jak nepřijede, tak dete na díru, prostě katastrofa,
prostě hrozný. Takže já už sem vlastně tu poslední noc nervózní, už sem podrážděná, děti
to asi cejtěj, protože Ilonka je co hodinu vzhůru. Jak se pohnu, mami už musíš, jo oni
úplně prostě.. a manžel mi řiká, oni pak 14 dní brečej, já je pak 14 dní dávám dokupy,
ony noc co noc pláčou. On řiká, já jim musim vynadat, já jim nemůžu, já je nemůžu
rozsekávat tim, že budu se trápit s nima. Prostě přestaňte řvát, dyť máma přijede za tři
tejdny, prostě musim je uklidňovat jo.. je to strašný.. a hrozně se změnily ty děti za ty dva
a půl roku. Mně posílali fotky, že jo.. když se na to dívám.. maj hlavně ten smutek v očích
maji.. prostě všechny ty moje děti. Nevim (pláč).. kdybych měla jít znova do vězení, to
by byl můj konec.. jako.. nevim.. já už snad raději nepudu ani přes přechod na červenou..
teď dostanu podmínku, jestli mě pustěj.. určitě na pět let.. nebudu snad ani jezdit autem,
protože.. jo jak má člověk strach.. já už bych nechtěla do basy, já nechápu lidi, co se
vracej do vězení, vůbec..
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Já: Oni nemaj to zázemí, který máte vy. Vy máte úžasný, máte se kam vracet, kde chcete
bejt..
Ona: No jasně, tak věřim tomu, že kdyby mě zavřeli podruhý, tak už to zázemí mít
nebudu, protože.. já nevim no.. i tady sou lidi, který seděj podruhý že jo.. zdravotní péče
ve vězení taky stojí úplně za prd prostě.. já si myslim, že kriminál nás všechny změní,
všechny nás poškodí, jak zdravotně tak psychicky určitě. Já si vůbec nedovedu představit,
až budu doma, třeba měsíc.. podle mě se budu otáčet, furt budu mít strach, že pro mě
přijdou. Si vůbec nedovedu představit, že tohle doopravdy jednou skončí. Teď si vemte,
že manžel mě sem veze a říká mi, tak si deš zase odpočinout viď od nás.. a on se otočí
tady, vysadí mě, já si pobrečim tady a lehnu si na levej bok, na pravej bok. A tři dny to
dospávám jo třeba těch osm dní doma. Tři dny já tady sem úplně mrtvá, protože doma
jedete na 100%, na 150%, já prostě fakt funguju abych jim ten barák dala dokupy, abych
jim ho uklidila. Teď dětem peču každej den, vařim, teď s nima zpívám, čtu, čtu jim
pohádky a Viktorku učim háčkovat.. to co se mnou dělala moje máma, moje babička.. a
jak se to snažim všechno stihnout, tak sem úplně nadoraz.. protože tady opravdu člověk
odpočívá relativně, tady sme v lázních, tady nemáme starosti, zda platíme nájem, jestli
nám poteče teplá voda, jestli dostaneme najíst.. oni nám tady uvařej, perou, vyžehlej.. jo
my všechno máme pod nos.. a venku já se nezastavim, já prostě nestíhám, hmm.
Mluvíme o tom, zda by chtěla končit rozhovor, ona že je nejistá v tom, co má říkat a
nelehko se jí o tom mluví.
Já: Mě zajímá, jak ste to měla i se svýma rodičema? V čem ste vyrůstala..
Ona: Já sem měla báječný rodiče takže.. mám úžasnýho tátu, měla sem úžasnou mámu..
moje máma byla.. v mý rodině nebyl nikdo soudně trestanej.. my sme byli úplně normální
úplná rodina, prostě, fajnová.. já nevim, co k tomu říct, jak to popsat..
Já: Dobře ste se cítila, dostala ste to, co ste potřebovala?
Ona: Hmm.. Já když svýmu synovi něco vytýkám, tak on mi řekne, zkus si ty představit,
jak ti ve 13ti letech někdo sebral mámu. Já si nedovedu představit, že by mě tohle potkalo,
že by prostě mi na 2,5 roku zmizela ze života máma. Nedovedu si to představit, i přes to,
že si myslim, že sem si se svejma dětma blíž, než sem si byla já s mojí mámou.. se synem
máme.. sme si tak blízko, že mi řekne úplně všechno a sem si tim jistá.. on mi řekl, když
poprvý zkoušel kouřit, v těch 15ti letech sem přijela na návštěvu a hned mi to řek, za
tepla. Když se poprvý líbal se slečnou, poprvý měl takový to voťukávání se slečnou..
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mami a myslíš, že a tady to.. on mi řekne úplně všechno, on je báječnej, on je.. achjo.. a
holčičky taky mi taky řeknou, víc než tátovi určitě.. oni z mýho muže maj přirozenej
respekt.. on je trochu, trochu Hitler, (smích) on je normálně diktátor. Říká vždycky můj
syn, že u nás doma vládne diktatura, on je prostě táta cepuje, musí, jinak by se zbláznil.
A chybí jim tam taková ta něžná jednotka no, takový to mazlíčkování.. Taky chce jít
studovat na vysokou školu, teď je na ekonomce a chce dělat práva.. má praxi u účetní, u
mýho muže účetní z firmy. Ta ho normálně platí, on normálně účtuje všechno, on je
zodpovědnej, on je šikovnej.. mluví anglicky, německy.. on je šikovnej.. chytrej moc.. on
byl už jako dítě.. když nás vlastně odsoudili, Martínek se sesypal, tak sme chodili k
psychologovi a von měl v pěti letech 134 IQ, naměřený.. jako opravdu je makovička.. a
právě i ten psycholog říkal, nesmíte mu dát najevo, že ste zlomená, když zavřeli mýho
muže, tak sme jezdili k tomu psychologovi, protože malej to špatně nes.. a on říká, on
když uvidí, že vy ste nešťastná, že vy ste zlomená, tak von vás úplně sešrotuje, on tim jak
je chytrej, tak on okamžitě zaútočí, opravdu vás, von vás ještě jako.. a je no, on s náma
cvičí dobře a s mym mužem von to umí.. on s ním tak kulantně komunikuje, on ho má
prostě.. on je.. báječnej.. já nevim co víc říct.. prostě moje dětičky jsou to jediný, co se
mi v životě povedlo.. je načase abych jim to mohla vrátit, abych jim prostě mohla ten čas
ňák vykompenzovat.
Já: Dobře, děkuji, můžeme tímhle rozhovor ukončit?
Ona: Jo.

Rozhovor s paní B
Já: No a mě by vlastně zajímal ten váš životní příběh..
Ona: Ten je hrozně složitej (smích)..
Já: Tak tím líp pro mě..
Ona: Takže svym způsobem všechno začlo někdy v roce 2002, kdy můj dnes už bývalý
manžel propadl alkoholu, automatům a nezajímal se o práci. A protože v tý době už jsem
vlastně měla dvě děti, i když ne velký, protože syn se narodil v 97. roce, dcera v 99., takže
jsem se snažila ze začátku ňákým způsobem celou tu situaci řešit, protože tím, že on
nechodil do práce, já doma ještě na mateřský, takže sem žila jen z rodičovskýho
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příspěvku.. takže sem začla podnikat, na inzerát jsem naskočila vlastně jako asistentka
k jednomu manažerovi pod Stavební spořitelnou, kde jsem vlastně pracovala nějaký rok
nebo dva a v té době vlastně začínala Stavební spořitelna Wustenrot, kde začaly ty
překlenovací úvěry, kde vlastně každý klient, i když nebyl klientem té stavební spořitelny
a zaplatil kauci, tak vlastně dostal potom výši toho překlenovacího úvěru, ať to bylo 200
tisíc, 300 tisíc, nebo 350 tisíc. A tenkrát vlastně ten náš manažer vymyslel takovou akci,
že jsme založili akciovou společnost a vlastně pod akciovou společností sme měli ať
zedníky, já nevim podlaháře, topenáře, prostě všechny možný fyzický osoby pod
živnostenským listem a nebo teda firmy, který tohle prováděly, protože samozřejmě
každý klient v té době, nebo si myslim, že je to i dneska, kdo si žádá přes stavební
spořitelnu překlenovací úvěr, tak se mu hlavně jedná o peníze. Ne o to aby já nevim si
měnil okna nebo udělal podlahu atd, ale prostě proto aby ty peníze měl. Takže tenkrát ten
náš manažer s některými klienty pracoval tím stylem, že ano my vám půjčíme kauci,
kterou musíte zaplatit ve všech překlenovacích úvěrech je stejná, ňákých 80 tisíc. S tím,
že teda 80 tisíc jim půjčíme, vložíme teda vlastně na stavební spořitelnu s tím, že až někdy
dostanou peníze, tak vlastně nám daj provizi 10% z té částky a když někdo chtěl vložit
nebo řek na rovinu že potřebuje peníze, nebo nemá žádnou firmu, která by mu prostě dala
fakturu atd takže to taky zajistíme a potom z té částky bude taky provize 10%. Takže jsme
takhle ňák začli spolupracovat s těmi klienty, těch klientů jsme měli téměř 160 a vlastně
až po nějakých dvou letech najednou začala Stavební spořitelna zjišťovat, proč ten klient
neplatí splátky, nebo jestli má udělaný ty různý přeměny nebo rekonstrukce v tom domě
a zjistili jsme, že vlastně z těch 160 klientů platí asi jen 14, prostě všichni ostatní se na to
vykašlali. Takže jsme to museli nějakým způsobem začít dávat dohromady, takže jsme
se snažili prostě sehnat fotky, protože oni chtěli poslat prostě fotky, že teda je něco
vyměněnýho nebo změněnýho. Takže do toho jsme se nějakým způsobem pustili. A
protože do toho já ještě, abych měla ňáký peníze navíc, tak jsem šla dělat pod Českou
spořitelnu, kde teda jsem dělala pod člověkem, kterýmu jsem nedůvěřovala, ale na druhou
stranu on vystupoval jako inženýr, judr, takže jsem si říkala, tak snad je to všechno
v pořádku. Tam byly různý smlouvy, on začal spolupracovat v Anglii s ňákou prostě
firmou finanční, takže určitý věci prostě se mnou i řešil, nebo prostě klienti se kolikrát
obrátili na tu anglickou společnost, no a najednou prostě jsem přijela domů ze školky
s dcerou a najednou prostě u nás přijela kriminálka s tím, že teda musim k výslechu, takže
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si mě vodvezli, nechali mě tam teda téměř 48 hodin. A vlastně teda se řešilo, nebo se mě
ptali na ty klienty, co se týká tý stavební spořitelny. Těch 160 klientů.. Takže prostě šílený
spisy prostě, výpovědi těch klientů, kteří neplatí atd. Takže my sme vlastně potom byli
odsouzeni všichni dá se říct z tý akciovky za to, že sme vlastně se dopustili podvodu.
Takže to byl takový trošku problém v tom, že my sme se snažili vysvětlit, že svým
způsobem my sme se podvodu nedopustili, protože to že sme za ně zaplatili kauci není
podvod a to že lidi neplatěj je jejich problém.. jako my je nemůže hlídat a vobjíždět každej
měsíc 160 lidí a ukažte nám, že ste zaplatili atd.. ale dopadlo to tak, že policie mezitim
začla ještě řešit právě toho, jak jsem říkala, že sem dělala u Český spořitelny toho pana
inženýra, kde prostě teda došlo k ňákým já nevim 4- nebo 5 věcem, které prostě jim
ňákým způsobem prostě nesedli ohledně té Anglie, takže to začli zjišťovat a když vlastně
teda došlo k soudu ohledně té stavební spořitelny, tak mi policie sdělila, že tady ty 4
kauzy, že to de úplně mimo mě, že to prostě jako nic není, nic to jako nespadá, že to
budou řešit toho pana inženýra, takže to sem prostě absolutně vynechala. Byla sem teda
odsouzená k 33 měsícům, což prostě teda jako právník se snažil, abych měla podmínku,
protože trestaná jsem nebyla, takže nechápou proč jako z tohohle titulu hned teda
nepodmíněnej trest. Takže jsem vlastně tim že děti byly malý, do toho já jsem se chtěla
rozvést, protože manžel nebyl schopný ho dát do klidu, nebo prostě donutit ho prostě
teda, aby se na různý věci vykašlal.. takže jsem se vlastně dala žádost o rozvod a zažádala
jsem soud, aby mi odložili nástup do výkonu trestu s tim z těch důvodů, že děti jsou malý,
do toho se rozvádím, abych zajistila děti, že budou mít kde bejt, až nastoupim do výkonu
trestu. A vlastně celou tu dobu při těch soudech, po vlastně toho odkladu výkonu trestu
jsem dál prostě spolupracovala s tím inženýrem a judr. Kdy on teda vyloženě jezdil už
jenom potom do tý Anglie, ta společnost tady byla, byla sem i na tom jednání, jako
připadalo mi to celkem jako normální, bez ňákejch prostě podvodů nebo problémů. Prostě
oni chtěli prostě pomoc, protože to byla finanční asociace, spíš jako podnikatelům,
vyřízení rychle. Vlastně 4 nebo 5 klientů dostali peníze, prostě všechno absolutně
v pořádku. No a takže tím že jsem s ním spolupracovala po celou tu dobu, než jsem
nastoupila do výkonu trestu, takže všechno prostě v pořádku, děti jsem si zajistila, s tim,
že zůstaly u mého přítele, ten se prostě v rychlosti rozved, protože nebyl dva roky
rozvedenej a nežil s manželkou. Takže rychle se rozved, aby si děti mohl vzít do péče,
takže do péče dostal děti. Děti samozřejmě nadšený, protože samy viděly, jak se jejich
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otec chová a prostě jeho jednání a vůbec všechno. Takže jsem nastoupila do výkonu trestu
a dala jsem si žádost sem..
Já: To je jaký rok?
Ona: 2009.. dala jsem si žádost sem na Řepy a protože tady bylo plno, tak mi tenkrát
zástupce vedoucího výkonu trestu tady v Řepích sdělil, že přijedu v únoru do Světlý nad
Sázavou a že teda jako si mě jako stoprocentně stáhnou sem do Řep. Což teda taky udělal,
takže v únoru 2010 přijeli, já jsem okamžitě jela eskortou sem a nastoupila jsem vlastně
sem do Řep. A byla jsem tu ani ne dva měsíce a najednou sem přijela kriminálka
k výslechu, protože jsem z toho byla úplně zmatená prostě, co se děje nebo o co de a
vlastně jsem se dozvěděla, že ten jistý pan inženýr a judr vůbec není inženýr není ani
judr.. že je sice pravda, že je členem tý finanční asociace, že teda těch 4 nebo 5 klientů
opravdu jako jim poskytl finanční půjčku, všechno proběhlo, ale těch dalších já nevim
pomalu 20 nebo 30, který vlastně já jsem s nima jednala, nebo sem jim posílala vlastně
veškerý formuláře, který museli vyplnit, protože on věděl, že mám jít do nástupu trestu,
takže nechtěl, abych vyloženě pracovala já jenom s nima. Takže všechno on mi poslal
mejlem, co mám zařídit, komu mám zavolat, co maj vyplnit atd atd.. a některý vlastně ty
provize který prostě šly, tak šly automaticky prostě ke mně na účet no a já jsem se od tý
kriminálky dozvěděla, že vlastně všechny peníze, který on vytáhl z těch dalších 19 nebo
20ti lidí a částky téměř od pomalu já nevim, od půl miliónu až ke dvoum miliónům prostě
vyhrabal on prostě sám pro sebe. Takže to sem tady zůstala úplně vyděšená co je.. naštěstí
teda ten vyšetřovatel byl celkem takovej dá se říct normální, tím že viděl, že to s nim chci
řešit, jednám s ním úplně normálně, prostě na férovku, prostě co bylo jako bylo.. takže
nechtěli prostě ňáký, že bych měla tady ňáký omezení prostě, protože sem chodila tady
dál do práce, prostě všechno bylo v pořádku.. s tím, že teda mi sdělil ale ať počítám, že
se to potáhne šíleně dlouho a že k soudu stoprocentně dojde, protože prostě ty provize,
který vlastně chodily mně na účet, plus dvakrát vlastně chtěl, jestli ty peníze může poslat
mně na účet, z důvodu, že tam má ňáký problém s exekucí, tak aby mu to nesebrali.. takže
s tim, že to přišlo mně a ty klienti potvrdili, že teda já jsem s nima byla v telefonickém
občas mejlu, že já jsem s nima jednala, takže sem v tom byla prostě takhle zahrabaná
v tomhle tom podvodu. No a protože jsem 2011 měla mít PPéčko, takže o to jsem si
požádala, tím že jsem neměla obžalobu, jenom jsem teda byla obviněná, tak soud mě
propustil a celou tu dobu vlastně, protože jsem dostala podmíněné propuštění, vlastně
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zbytek jsem 17ti měsíců na zkušební dobu 4 let, takže co jsem přijela prostě domů, tak
jsem nastoupila do práce, prostě žila jsem úplně normálně, prostě takovym tim řádnym
životem. S tím, že jsem i s tou policií dál spolupracovala, že prostě jakýkoli výslech nebo
cokoli, tak jsem tam prostě samozřejmě jela.. no a došlo vlastně až v roce 2013 došlo
k soudu poslednímu, kdy teda soud pronesl, i když dodneška to prostě řeší právník,
protože prostě nevim jak voni to nazývaj prostě, že udělaj ňákou tu chybu v tom soudnim
řízení a tohle je protože tam bylo prostě desítky svědků, který prokázali prostě že ten pán
prostě vždycky představoval jako judr. Ing. a prostě všechny plný moce a já nevim co
všechno.. do toho ta policie tenkrát mi ukázala tenkrát pomalu 30 příjmovech a
výdajovech těch lístků, kde byly moje podpisy a hned jak sem to viděla, jak to položili
na stůl říkám to jsem nepodepsala, to není můj podpis. Takže mě vzali znalce a vopravdu
ten znalec řekl, že 100% všech těch podpisů prostě není mejch a že to udělal ňákou tou
formou prostě přes jako přes okno jako přes světlo jako obtažený ten podpis a ještě ke
všemu teda špatně.. takže zjistili že prostě tohle všechno udělal von tyhle všechny
podvody atd, ale prostě ten soud to prostě nevzal prostě v potaz ani prostě výpovědi těch
svědků. Prostě už jste jednou byla potrestaná, už jste prostě byla za podvod, takže jdete
podruhý a dostala jsem pět let. Neporušila jsem podmínku, protože tohle bylo předtím..
Takže když si budu dávat PP, takže snad teda se na to přihlídne, že bych mohla na tu
půlku jít.
Já: Takže teď jste tady dva a půl roku?
Ona: Hm, teď v února to bude dva a půl.
Já: Jak to vnímáte celou tuhle situaci?
Ona: No já tim, že už vlatně v tom prvním trestu jsem si uvědomila prostě takovej ten
svůj špatnej krok v tom, že jsem to měla všechno prostě díky těm dluhům, co nadělal
manžel a to abych tu rodinu uživila, nebo udržela nad vodou, abysme prostě neskončili
někde na ulici, takže jsem prostě to udělala blbě, měla jsem sebrat děti a prostě
vodstěhovat se s tim, že dám prostě žádost o rozvod hned. Ale já prostě tim, že sem..
jednak jsem se vdávala starší, první děcko se mi narodilo ve 33, takže jsem byla tak ňák
nevim od babičky nebo od mámy, že prostě když si někoho bereš, tak si ho bereš protože
s nim chceš žít a mít s nim rodinu atd. a že určitý problémy a situace se daj samozřejmě
vyřešit. Né hned prostě že odejdu, nebo si najdu někoho jinýho, takže prostě sem si říkala
jako fajn, jako ty problémy jsou v každý rodině, to zkusím ňák vyřešit nebo to vyřešíme
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.. takže si myslim, že to byla ta chyba, že teda jsem se snažila tu rodinu zachránit a vlastně
šla jsem do toho co prostě nebylo dobrý jo.. a vlastně svým způsobem jsem si uvědomila,
že sem si měla uvědomit už když jsme třeba pro tu stavební spořitelnu dělali, že vlastně
se dopouštíme ňáký chyby, že to je prostě proti zákonu a u toho manažera, u toho pana
inženýra si myslim, že kdybych to věděla nebo kdybych se někde dopátrala tomu prostě,
že není nebo že je to trošku jinak, tak asi myslim si, že tehdy bych asi došla k tomu, že
bych šla a asi bych to tý policii řekla. Ale tim že vlastně já jsem nic nechtěla zjišťovat od
těch klientů, nebo jestli se něčeho prostě docílili prostě jestli něco vědí, nebo nevědí jo..
tim že jsem měla před tím nástupem trestu, tak prostě jsem nechtěla nikomu vysvětlovat
a nechala jsem to bejt.. a myslim si, že to tenkrát byla chyba, protože když si člověk
uvědomil, když jsem tehdy přišla domů na to první ppéčko a pak jsem si zadala jeho
jméno prostě do googlu, tak jsem se najednou dozvěděla úplně všechno jo.. ale tenkrát to
člověka vůbec nenapadlo jo.. takže prostě vim, že jsem se měla zachovat jinak, na druhou
stranu tím, že jsem to ppéčko první neporušila tak prostě jsem dospěla k tomu, co jsem
prostě chtěla.. být s těma dětma, starat se o ty děti, prostě mít zázemí a prostě žít normálně
jo.. je fakt teda, že tím že jsme se rozvedli, je fakt teda že mám pomalu stovky exekucí
díky manželovi, protože než nás rozvedli to trvalo skoro rok a on za ten rok nadělal
takovejch dluhů a půjček prostě ne od normálních lidí nebo bank, ne tady těch společností,
takže prostě to jsou hrozný exekuce, neuvěřitelná částka a na to když prostě jsem zjistila,
když jsme se rozvedli v tom 2006, že on se o děti od tý doby vůbec nezajímal, prostě
alimenty neplatil nic, tak jsem si v duchu říkala, že prostě to byla ta největší blbost co
jsem mohla udělat, že jsem se nerozvedla prostě hned. Že jsem se na všechno nevykašlala
a vlastně svým způsobem díky němu a svý blbosti, že jsem šlápla špatně, tak zase jsem
zkazila život dětem, což prostě jako když byly menší a byly u přítele, tak to ňák tak
dávaly, protože dcera ta ho brala vyloženě jako tátu.. ta prostě to byl pro ní, to byl on táta,
nikdo jinej.. on se jim úžasně věnoval, prostě úplně jinak prostě než jejich otec a pro ně
to bylo prostě, že je držel prostě tak ňák jako v těch pozitivních situacích a nebrali to tak
blbě, že prostě sem v kriminále že jo.. tím, že jsem jezdila na návštěvy, do toho tenkrát
sme s nima mohli chodit i na zahradu prostě když bylo léto, tak to bylo samozřejmě pro
ně úplně úžasný, tím, že jsme neseděli tak jako ve Světlý, prostě kde já nevim 150 bachařů
a prostě všichni nad váma atd.. takže to prostě ňák tak brali celkem v pohodě.. teď je to
ta situace trošku horší a složitější protože, já jsem vlastně nastoupila v srpnu 2014, kdy
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trvalo vlastně ještě ňák půl roku než synovi bude osmnáct a dceři vlastně mělo bejt
šestnáct v březnu.. takže prostě situace taková že jsem si říkala na jednu stranu jsou starší,
měli jsme zázemí, měli jsme všechno, prostě já tim, že jsem dělala v zdravotnictví co
jsem vždycky chtěla, prostě se starat vo seniory, mít prostě svůj ňákej takovej malej prostě
senior klub, kde prostě bude prostě deset seniorů, o který se bude člověk starat.. tak to
jsem se dostala, zařídila jsem prostě úžasnej objekt, jo prostě fakt všechno.. zaměstnance
jsem zařídila, lékaře komplet prostě všechno.. měli jsme neskutečně žádostí prostě
klientů, kdo by k nám chtěl nastoupit.. ale tim, že jsem nemohla mít s.r.očko, do toho syn
ještě nebyl plnoletej, takže jsem se domluvila s neteří, která svym způsobem jsem jí
pomáhala ve výchově, protože její matka byla něco podobnýho jako můj manžel, takže
prostě Dominika byla většinu času vždycky u nás.. takže jsem se s ní domluvila, že se
zařídí s.r.očko, nechali jsme si udělat registraci na asistenční péči atd.. a domluvila jsem
se teda s ní, nebo Dominika mi sama nabídla, že si nechá děti, že si dojdem jenom na
OSPOD.. tím že to chci dělat já a nechci to dělat přes soud, tak že ona se o ně bude starat
atd. že finančně vlastně jsou zajištěný atd.. takže to sme všechno udělali před mym
nástupem do výkonu trestu.. no a měsíc po tom, co já jsem nastoupila, tak jsem se
dozvěděla od naší paní sociální, že děti jsou v takovym tom sos dětským domově
v Orlíčku, což jsem teda tady se psychicky složila, protože jsem nechápala, co se stalo
nebo co je.. pak jsem se teda dozvěděla, že ona byla v OSPODU a zrušila celej ten
protokol, že prostě se o děti starat nebude, že s nima nevychází, že prostě jí neposlouchaj,
že nemá ani na to, aby si koupila lak na vlasy.. prostě různý ptákoviny, že prostě je tam
napsaný v tom protokolu a prostě sepsaný, protože přijeli z OSPODU.. tak jsem to
nechápala, protože oni viděj tu situaci, že prostě ten senior klub funguje, prostě že
všechno je, takže to ňák nechápali, takže o tom mluvili s dětma, no a tak se dozvěděli, že
ona si našla ňákýho přítele, což je ňákej šílenej kriminálník a ona je bohužel takovej tvor,
že je ovlivnitelná, že prostě jí on ovlivnil, prostě cokoli on chtěl, tak ona udělala.. takže
on jí donutil, aby teda se dětí zbavila, s tím, že on se bude starat o ten senior klub atd.
Takže jsem se dozvěděla, že ona jim nedala ani peníze na svačinu, ani na autobus, takže
kolikrát děcka nešly prostě ani do školy.. no prostě hrozný problémy, takže děti potom
když přijely sem za mnou na návštěvu, tak děti říkaly, mami nebreč, my jsme rádi, že
jsme tam.. my sme šťastný, že sme tam odsud odešly, protože ona jak se chovala a on..
to je hrozný, říkaj všechny věci ti vzala, zapomeň, že něco dostaneš zpátky.. takže jsem
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začala zase já řešit přes civilní soud, protože jsem jí psala x dopisů i doporučených prostě,
aby dala dětem jejich oblečení, takový ty věci, který jsou pro ně důležitý.. protože prostě
já nevim třeba pro mě je důležitý.. nebo důležitý, taková srdeční záležitost.. že doma je x
alb prostě fotoalb, kde jsou děti, když se narodily, prostě až do ňákýho toho věku, kde
nejsou na žádnym cdéčku nebo prostě na flashce a teďkon prostě nejsou jo.. a když si na
to člověk vzpomene a když si řekne, no tak za chvíli budou mít děcka svojí rodinu, budou
chtít třeba dětem ukázat, hele to jsem já když jsem byla malinká a prostě nemaj šanci..
nebo já nevim, ňákej dárek, kterej jsem prostě dostala vod svojí babičky prostě už nikdy
v životě neuvidim.. prostě tyhle ty svým způsobem.. jo pro někoho jsou to třeba blbosti
jo, ale prostě pro mě to jsou věci, který vim, že už je v životě neuvidim a něco mi ty věci
říkaj.. to je to samý jako když děcka by se měly vodstěhovat někam do ňákýho bytu a
nebudou tam mít prostě určitý věci, tak nejsou prostě doma.. jo tam to patřilo prostě domů
a je to jejich že jo.. takže jsem začala řešit přes civilní soud, který se teda pořád táhne už
dva a půl roku.. teďkon teda probíhalo jednání 1. listopadu, kdy teda mi právnička, sem
dostala soudem určenou právničku, protože jsem se na to obrátila, aby mě někdo moh
zastupovat, že prostě já jsem v kriminále, tak mi nevěřej, takže prostě věřej jí, protože
ona tam vyslovila, dala vyjádření k tý žalobě, že všechny ty věci vodjakživa byly její a
nebo to byly věci seniorů, takže já s nima nemám co zacházet, nebo dělat.. takže to sem
vyloženě asi psychicky vyprskla smíchy, protože říkám tak jako co mám víc jako v tom
řešit.. takže teďkon to řeší soud 22., že si teda zavolal svědky, protože jsem tam dala x
svědků lidí, kteří prostě mě znaj pomalu vod 90. roku, znaj naší domácnost, znaj co sme
měli neměli, takže doufám, že tam něco prostě k něčemu dojde.. s tim, že teda syn po
plnoletosti mu řekli v Orlíčku, že teda jako tam bejt nemůže, takže ten teda naštěstí mu
škola zařídila, že šel na internát, aby teda dostudoval.. no a Anička ta šla do dětskýho
domova Korkyně, což je úplně úžasnej dětskej domov, protože to je takovej ten
soukromej, protože díky člověku, kterého my známe, on je jejich sponzor a von jim koupil
dům na Dobříši, je to klasickej rodinnej barák, nádhernej pro ňákej 10 dětí a jsou tam
děcka vod ňákejch dvanácti do těch osmnácti let, po dvou maj prostě krásný pokojíčky,
můžou bejt kdykoli venku, můžou jít na diskotéku, jet kamkoliv prostě stačí jenom říct
prostě dopředu, chtěla bych jít tam a tam a prostě nikdo to tam prostě.. ne že by řek né
budeš ve čtyři tady a víc ven nebudeš.. prostě to jejich jednání, přístup k těm děckám i to
že za mnou každý měsíc jezdí za mnou ta jejich sociální pracovnice a prostě tady spolu
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probíráme prostě co je co není.. si myslim, že na jednu stranu je možná lepší, než kdyby
teda měla být dál s tou Dominikou, což si myslim, že by bylo pro ně horší než tohle.. no
jinak syn nedostudoval, protože nezvlád maturitu.. na jednu stranu se mu nedivim,
protože on na sebe převzal vlastně všechny takový ty starosti a problémy, takže prostě to
nezvlád.. takže jsme se domluvili, že na rok teďkon vodložil znova opakování toho
čtvrtýho ročníku, že zkusim v únoru to PPéčko a že teda doufá, že se dostanu teda domů
a že pak dostuduje.. takže teďkon zase náš stát úžasnej, protože já jsem vůbec nechápala,
protože voni mu řekli že prostě když mu bylo těch vosmnáct, takže nemá šanci na to, aby
prostě od nikoho, protože on i ten Orlíček i ta Korkyně má kontakt prostě sponzorů, maj
kvanta bytů, prostě pro děcka, kterym je vosmnáct, aby teda začly žít, naučit se tý
samostatnosti atd, tak prostě mu řekli, že vlastně nebyl v žádným děcáku, tak proč by to
měl.. přitom ten Orlíček byl dětskej domov, takže prostě to sme nechápali.. takže naštěstí
teda jeho nejlepšího kamaráda rodina mu řekla že teda že než si najde práci, nebo
nashromáždí si ňáký peníze, který by si ušetřil, aby si teda pronajal byt, že může být u
nich, takže bydlí na Dobříši..
Já: Takže jsou obě děti v tý Dobříši?
Ona: Hm.. takže to svym způsobem ňák tak, svym způsobem jako de.. Míša si našel práci,
není to sice nic tak jako úžasnýho, i finančně ne, protože si vemte v dnešní době mít 12,5
tisíce jako je trošku trošku málo na to, aby si našel podnájem, do toho samozřejmě
pomáhá Aničce, takže prostě je to takový všechno komplikovaný, složitý a i když člověk
si se snaží si říkat, už jsou velký, to zvládnou, stejně to ve vás furt je a stejně nad tim furt
přemýšlí člověk.. a neví co a jak jim pomoct, protože nepomůžete že jo.. no a do toho
řikám, jak jsem říkala náš stát prostě, nechápu.. na jednu stranu už dneska chápu Míšu,
proč prostě mi řek, že až mu bude osmnáct, že pude pracovat do Španělska, protože já
jsem se dozvěděla, že jejich otec zemřel..
Já: Jejich otec zemřel?
Ona: Hm.. takže jsem začla zjišťovat kdy kde co, abych teda prostě já nevim zařídila
sirotčí důchod nebo atd.. a můžu vám říct, že půl roku jsme zjišťovali s naší paní sociální
co je, co není.. OSPOD se o to vůbec nezajímá, nebo když chtěj ode mě ňákej souhlas,
nebo ta Korkyně, ten dětskej domov prostě musí mít souhlas od OSPODu, že Anička
může bejt víkend u Míši jo.. ale voni prostě od toho daj ruce pryč jo, my nejsme
vopatrovníci, a co já vodsaď zjistim, nic.. takže naštěstí minulej týden jsme to teda
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vyřešili, že víme, kde je úmrtní list, kterej byl teda soudně ověřen, kdy teda bylo přesně
úmrtí, takže můžu teda konečně zařídit Aničce sirotčí důchod, ale nejvíc mě úplně mrzelo,
že Míša jel na tu Prahu 9, s tím, že si vzal rodnej list, aby teda zjistil co a jak, abych
nemusel já tady odsaď psát x dopisů a voni ho votamtaď vyhodili, co ho to vůbec zajímá,
že prostě jako absolutní nezájem. Na Český správě sociálního zabezpečení jako proč
bysme jí měli platit sirotčí důchod, jako až to bude vyřízený, tak to doneste.. prostě
absolutně jako nezájem prostě proč.. takže je to takový na jednu stránku tady všechno
složitý a asi tim, že já nevim jsem starší než jsou tady ty holky, a asi sem taková ta trošku
taková jiná máma, že prostě ty děcka jsem měla jako starší žena a beru takovej ten vztah
náš trošku jinak, takže prostě tady nedokážu skákat radostí a vod rána do večera dělat
chichichacha prostě to mi nejde no.. no takže doufám, že v tom únoru to ňák všechno
vyjde, snad se to vyřeší a bude všechno v pohodě..
Já: Jak to myslíte, že máte ten vztah ňák jinak? Jak to máte?
Ona: Jinak.. asi tim, že řikám první dítě jsem měla v 33 a mně vlastně vod mejch 19ti let
tvrdili, že těhotná nebudu, že dítě mít nebudu. Takže pro mě Míša byl ňákej dar vyloženě,
tak možná tim, že mi tohle tvrdili prostě já k nim mám asi fakt jinej takovej prostě cit,
pouto, vztah vůbec všechno jo.. takže já třeba když to srovnávám s dětma, nebo
s kolegyněmi z práce, který měly děti, tak těm to bylo jedno, tak přišel v pět ráno, že
nezavolaj, jako nezájem.. to já bych se zbláznila.. takže děti už pak na to byly zvyklý, už
kolikrát říkaly mami a dost, už nevolej jo.. že třeba Anička, když byla dvě hodiny venku,
tak já prostě telefon, Ani všechno v pohodě jo tohle.. jo prostě mě zajímá to co s nima je,
co dělaj, jestli je všechno v pohodě a snaží se jim nějakým způsobem pomoct a i když
vim, že odsaď jim nepomůžu, tak se pořád snažíte v tý hlavě vymyslet nějakej způsob,
jak to udělat jo.. a prostě děcka taky ke mně maj ten vztah takovej citlivější tím, že ten
táta se o ně nestaral a vlastně když byly malý prostě všechno bylo jenom na mně a oni to
věděly, takže já jsem pro ně takovej ten človíček, kterej je jejich jo.. takže Anička vlastně
když došla to tý Korkyně, tak tam byla asi 14 dnů a psychicky se sesypala a byla prostě
v Bohnicích psychiatrický léčebně, protože prostě zjišťovali , jestli prostě tam není ňákej
prostě psychickej defekt, protože se prostě složila psychicky.. a voni teda tam napsali teda
zprávu lékařskou, že teda jako to citový pouto mezi mnou a ní je prostě šíleně silný a že
prostě ona to nedala tím, že najednou nevěděla co s tím Míšou prostě.. nedostudoval, bude
to tak, nebo co bude dělat.. jo prostě všechno tohle to prostě voni.. i mezi sami sebou.. jo
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což prostě.. tenkrát z toho Orlíčku ta ředitelka nechápala, jak můžou prostě dva
sourozenci mít takhle mezi sebou silný citový pouto jo.. ta dokonce i prostě, potom i
psycholožka jí řekla, ať se je nesnaží rozbourat jo, protože vona se snažila je odtrhnout..
aby každej začal jako sám, lae prostě u nich to nejde, prostě je to tak mezi náma a myslim
si, že hmm je to na jednu stranu i možná dobře, na druhou si myslim, že asi néé, protože
když si člověk představí to, že prostě vylítnou z hnízda a najednou ha budu doma sama
a co budu dělat jo.. a teďkon najednou se vám to honí hlavou, že voni dva tam nebudou,
tak třeba pro mě si myslim, že to bude šíleně těžký to zvládnout jo, prostě se s tím smířit
a budovat si ten svůj život já sama jo.. ale proč se mě ptáte, proč si myslim, že jsem jiná..
já když to tady vidim a vim, že ty holky maj možná ještě horší problémy s těma děckama
jo.. ale tady prostě jenom chichichichachacha a nezájem jo.. a hlavně že budu mít
vyfénovaný vlasy a zmalovaná, jak když du támhle na miss jo.. tak mi to připadá fakt
takový divný, ale protože si myslim, že rodina je to první co prostě bych řešila a co tady
ve mě je.. a že prostě vo čem přemejší a ne že se budu věnovat tomu, že si budu hrát tady
na ňákou miss..
Já: Takže prostě máte hodně blízkej vztah..
Ona: No..
Já: A ňákym způsobem i závislej, že jo..
Ona: No, řekla bych, že jo..
Já: Kam se vytratil ten partner, přítel?
Ona: Já když vlastně jsem tady byla a řešilo se to vyšetřování, tak on to jako ňák tak
nepobral tim způsobem, že další soudy, další problémy, takže když jsem se vrátila vlastně
z toho prvního výkonu trestu na to PPéčko, tak je fakt, že mi pomoh s čímkoliv, ale já
jsem řekla, že prostě, protože mi sme si to tady ňák řekli po návštěvě, že jako, ať se na
něj nezlobim, ale že už by to nedal, to že bych šla znovu a tohle.. a já jsem řekla, že ho
nemůžu tady přesvědčovat může to dopadnout tak a tak.. s tím že jsme se rozešli a zůstali
jsme přátelé dál.. děcka k němu chodili prostě dál, protože sme bydleli blízko sebe, takže
jsme se stýkali, chodili jsme já nevim kolikrát sme strávili vánoční svátky všichni
pohromadě, ale prostě už z nás nebyli partneři, byli sme jako přátelé.. no a tam taky došlo
ke katastrofě, protože vlastně ve 2015 v listopadu von zemřel na infarkt.. takže to bylo
taky šílená rána, hlavně pro děti, hlavně pro Aničku protože ta říkám ta ho brala jako tátu,
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takže já jsem říkala vopravdu na mě tady padaj všechny ty věci a všechny ty katastrofy,
co venku prostě se můžou dít v rodině..
Já: Tam teda nebyl ani ten člověk, co by si vzal ty děti.. a rodiče?
Ona: Nemám.. já nemám nikoho z rodiny.. takže jenom já a děti..
Já: Ňákej sourozenec..
Ona: Ne, takže vo to je to možná i složitější..
Já: Tak to stoprocentně, ještě když se pak spolehnete na neteř, která..
Ona: Tak to ne.. já si říkám jednu věc, já jsem vždycky tvrdila, že boží mlýny melou
pomalu a jistě a věřim tomu, že proti ní se to vobrátí, svym způsobem se to obrátilo v tom
senior klubu, protože tam prostě vznikly ňáký šílený problémy, a byla tam ňáká kontrola
i ňáká ta asociace pro ochranu seniorů, tak někdo z rodiny z těch klientů tam musel něco
nahlásit, co se tam děje, protože z hodiny na hodinu to muselo být zavřený. A už jenom
jak se postavila k těm zaměstnancům, protože tam pracovaly fakt úžasný holky, protože..
to byla taková moje srdeční záležitost jo.. já řikám jednu věc, kdo pracuje v důchoďácích,
v LDNce, kdekoliv, tak prostě to musí bejt opravdu taková ta srdeční záležitost, protože
se staráte vo starý lidi, nemocný lidi, a když to dělá někdo jenom proto, abych byl v práci
a něco dostal.. nene, tam vopravdu člověk se k tomu musí postavit trochu jinak a tam ty
holky, co se tam dostaly, tak byly úžasný, prostě některý z nich si myslim, že to v nich je
a bude a doufám, že pokračujou dál a pokračujou v tý práci prostě dál, někde
v důchoďákách.. von vlastně ten přítel tý neteře během dvou měsíců polovinu těch holek
prostě vyházel.. jo takže si myslim, že tam k něčemu muselo dojít, i k ňákejm dluhům,
protože my sme tenkrát, nám zařizovala stravu právě ten Orlíček, protože oni vařili stravu
pro svůj dětskej domov, pro senior klub v Sroticích a pak vozili nám jídlo, protože tim,
že tam měli cestu, takže to bylo všechno že jo tak jak by mělo bejt.. no a on mi tenkrát
vzkazoval přes děti, že jim Dominika dluží skoro za čtyři měsíce, takže si myslim, že tam
docházelo k ňákym velkym problémům, takže si myslim, že se trošku ty mlýny votočily
a myslim, že se to votočí ještě..
Já: A vy jste říkala, že jste ten klub založila? K tomu je potřeba nějakej kapitál ne?
Ona: No tam byla jediná výhoda toho, že když já jsem byla s tím přítelem, tak já jsem
tenkrát, co jsem zdědila po babičce, né sice ne ňákou vobr částku, ale ňáký peníze tam
byly, tak já jsem vlastně mu pomáhala, von rekonstruoval celej rodinnej dům, ňákej bazén
si dělal atd., takže ňáký peníze já jsem do toho investovala a on vlastně když jsme se
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rozešli, tak on mi je vrátil, takže já jsem na základě toho, těch peněz vlastně zašla tady do
toho objektu, aby se vlastně zařídil ten senior klub.
Já: Takže vám do toho zase něco zahučelo..
Ona: Hmm a asi to už neuvidim nikdy, říkám všechno se řeší přes ten civilní soud, takže
je to marné..
Já: Ještě když se vrátim do toho roku 2002, jak tam začly ňáký ty podvody.. jestli jsem to
dobře pochopila, vy jste netušila, že děláte nějakej podvod..?
Ona: Takhle já jsem nevěděla, nebo nevěděla, já jsem vlastně nevnímala tu věc, že když..
dobře když poskytnete někomu ať už je to s.r.očko nebo fyzická osoba prostě půjčku a
domluvim se s ní, že dostanu 5, 10% prostě zpátky, tak si myslim, že to pro mě podvod
není.. prostě ty peníze můžu půjčit komukoliv.. pokud se s ním domluvim, že mi vrátí
tolik nebo tolik, myslim si, že v tom není nic jako špatnýho jo.. já jsem si ani neuvědomila
ani to, že když jim poskytujeme ty faktury vlastně za rádoby rekonstrukce těch bytů nebo
domů, že to je právě ten největší problém, ten podvod jo.. protože my sme ňák tak všichni
věřili tomu, že ty lidi prostě teda budou splácet ty překlenovací úvěry tak jak maj.. jenže
bohužel k tomu jak říkám se postavilo jenom 14 lidí, který spláceli, zbytek nesplácel..
Já: Oni se nedopustili žádnýho podvodu?
Ona: Dopustili, dostali všichni podmínky..
Já: Takže když si vemu toho judra, tam ste tušila, tam jste mu úplně nevěřila, ale nechtěla
jste vědět..?
Ona: No to bylo až to bylo vlastně až potom svým způsobem půl roku před nástupem do
výkonu trestu, protože mně potom prostě tak ňák překvapovalo to že.. jednak teda velký
částky za provize, což svým způsobem sem byla ráda jako to nikdo nebral jako špatný..
ale že on prostě všechno prosim tě vyřiď tohle to, musíš tohle to poslat, musíš na DHLko
do Opletalky, aby tohle poslali tomu angličanovi atd.. a prostě dá se říct, že najednou
hrozně moc věcí bylo na mně.. ty to vyřiď, ty to vyjednej jo.. a to mě ňák tak zarazilo,
jsem si říkala, proč to mám vyjednávat já a von jako že musí jet tam a tam, nebo že je
nemocnej nebo cokoli.. a potom u těch soudů jsem se dozvěděla vod ňáký tý jeho
asistentky, která s nim byla v kanceláři, že kolikrát ani ji nebral telefony, že jí donutil
k tomu, aby zvedla telefon, aby řekla že je pryč.. já si myslim, že on dělal všechno tohle
úmyslně, protože zjistil, že tady u nás v Česku kvanta podnikatelů chce šílený peníze
různý miliony, a on je teda naslibuje, začal vystupovat i za tu asociaci finanční, což jsem
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se dozvěděla až potom u tý policie, že oni vlastně to zrušili a on prostě dál za ně rádoby
prostě dál jednal a vlastně ty klienty získával prostě tím, že já tady mám zplnomocnění,
což teda měl, jenže to už bylo neplatný, protože voni už nefungovali že jo..
Já: Ještě jste tam mluvila o tom, že maminka a babička brali to manželství vezmete se
vydržíte..?
Ona: Takhle já asi já i z důvodu toho, že naši se rozvedli, když mi byl rok, protože mamka
přišla do jiného stavu a tenkrát v té době v ňákym 63 že jo prostě to bylo ještě když bydleli
na vesnici že jo, jéé tak vona je v jinym stavu a nevdala se jo a tohle to prostě.. na to se
asi tenkrát koukalo úplně jinak, protože mamina mi tenkrát řekla, že se ňák dohodla s mojí
babičkou, že se vemou, i kdyby se za rok za dva rozvedli, ale prostě ať má jako dobře to
je otec tvýho dítěte, vzali jste se atd.. takže z toho důvodu voni se vzali a když mi byl rok,
tak se rozvedli. Takže já tím, že jsem tátu vlastně neměla..
Já: Neměla, nevyrůstala jste teda s tátou, jako mužský vzor, že by tam byl?
Ona: Nene, takže já i z toho důvodu, mě vždycky víc zajímali chlapi, který byli starší než
já, možná vo víc starší.. protože já jsem v nich viděla nejen toho svýho chlapa, ale i svýho
tátu.. jo prostě takový, což si myslim, že má každá ženská, která vyrůstala jenom
s mámou, jo myslim ať je to přítel, milenec, manžel má i toho tátu.. protože myslim každá,
každá z nás která takhle v mládí vyrůstala má toho partnera minimálně o deset let starší.
Já: Myslíte tady jako?
Ona: Né jako vůbec.. protože co já mám x kolegyň, tak vlastně žily jen s matkou a měly
manžela vo x let staršího a taky přesně prostě měli ho jako manžela ale i jako tátu..
Já: Jaký bylo teda vaše dětství s maminkou?
Ona: Dobrý.. já si myslim, že úžasný.. vůbec nebylo nic, že by něco špatně, nebo že
bysme spolu nevycházely, nebo naopak..
Já: A jako samoživitelka měla na vás čas?
Ona: Joo já teda tim, že teda jednak do pátý třídy jsem byla u babička, protože můj děda
nechtěl, abysem šla do jeslí nebo do školky, takže jsem byla u nich.. máma za mnou
jezdila ve středu každej tejden, potom pátek, sobota, neděle tam se mnou byla.. každou
dovolenou nebo volno byla se mnou, takže tam mi bylo fajn.. a potom vod šestý třídy sem
šla v Praze, pak jsem šla na zdrávku, prostě všechno absolutně v pohodě.. a vlastně vod
chvíle, kdy jsem mohla chodit na ňákou brigádu, tak prostě jsem se snažila, abych si
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viděla, když jsem si chtěla koupit kozačky já nevim džíny cokoli, takže jako nikdy
v tomhle tom jsme problém neměli..
Já: Takže vy jste asi do toho roka byla..
Ona: No já jsem byla jenom s mámou, protože von byl jako můj otec spolu nikdy nežil..
jo on ji sehnal byt, aby bydlela tady v Praze, ale nikdy s náma nežil..
Já: No a vy jste k němu nikdy nejezdila?
Ona: Ne.
Já: Nemáte žádný vzpomínky?
Ona: Ne ne neviděla.. a to sem ho chtěla vidět, protože jsem přesvědčila mámu, aby ho
sehnala, když mi bylo ňákejch šestnáct.. takže máma ho sehnala, sehnala kde je.. ale
prostě on se se mnou sejít odmít.
Já: A od jaký doby jste žila u tý babičky s dědou?
Ona: Ňák vod ňákýho roku a půl až do konce pátý třídy..
Já: Takže to je ňákejch deset let?
Ona: Hm..
Já: Takže to jste je měla jako druhý rodiče, dá se to tak říct?
Ona: Jo babička byla moje druhá máma..
Já: A maminka teda jezdila za vámi každou středu..
Ona: Hm.. (chvíli ticho) jako já si myslim, že dětství jsem měla úžasný, já si nestěžuju..
Já: Bylo o vás postaráno prostě, lásku jste měla a tak?
Ona: Hm, nic špatného co by mělo bejt..
Já: A jak jste říkala, že jste pak jela do Prahy, to bylo za maminkou? Od těch řekněme
deseti let..
Ona: Hm, protože máma měla vlastně, řekněme dělala od.. co vystudovala stavební
průmyslovku, tak dělala pod montovanejma stavbama, který se potom měnily že jo na
zase IPS, potom na Skansku atd.. takže vlastně u ní dělala celou dobu, takže potom od
nich dostala možnost jako družstevního bytu, takže jsme bydleli v Krči, takže všechno
v pohodě.
Já: A kolik mamince bylo, když vás měla?
Ona: Devatenáct..
Já: Takže mladá.. hmm.. vy jste vlastně říkala, že vám řekli, že nebudete moct mít děti..
jak dlouho jste byla v manželství s bývalým manželem, od kolika let?
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Ona: My sme se poznali někdy v 93, a to sme se tak ňák stýkali a vlastně on pak dostal
takovej nápad, protože on měl hotelovou školou, protože on bydlel na Smíchově měl byt,
že teda abych se vykašlala na pronájem co jsem měla, takže se přestěhovala k němu,
protože on měl celý patro vlastně s jeho matkou.. takže 7+2 prostě byt úplně neskutečnej..
takže sem se tam vodstěhovala s tím, že prostě si pronajmem hospodu, že to tam
zrekonstruujem atd. doděláme.. a vlastně ňákejch ani ne po třech půl měsících, co jsme
dělali na tý hospodě, tak jsem zjistila, že jsem těhotná, takže jsme se brali v 96 v září.. a
to už jsem vlastně byla těhotná..
Já: Hospodu jste teda..
Ona: Jo měli jsme asi rok a půl no a pak začly právě takový finanční problémy, takže
jsme se na to vykašlali, že teda to přenecháme, že to od nás zase odkoupil dál.. S tim že
on si potom našel práci, ale tam byl ani ne dva roky, prostě to začlo čím dál tím horší,
protože říkám von tam potom začal alkohol hroznym způsobem, takže to sem potom..
zkusili ňák že byl v tý protialkholový léčebně, takže potom ňákejch půl roku nebo
třičtvrtě roku dobrý potom zase prásk a vlastně když se narodila dcera, tak za dva roky
začal úplně šíleným způsobem, vykašlal se na jakoukoliv práci, prostě automaty a prostě
nezájem vo rodinu vo nic..
Já: Hmm.. a bylo pro vás tedy ňák důležitý udržet to manželství?
Ona: No já jsem si furt říkala prostě je to táta mejch dětí, prostě jo asi tím, že já jsem tátu
neměla, tak pro mě to bylo podstatný prostě, aby oni ho měly jo.. jenže potom říkám
prostě někdy v tom 2005 říkám a dost jako, dyť ty děcka nikdy nepřídou až budou starý
mi říct mami ty seš tak hodná, že prostě jo si s tim s tátou zůstala a tohle a já řikám dyť
voni to sami už viděj prostě jo jak prostě se chová, jak je opilej dennodenně, tak jsem si
prostě řekla ne.. to sem si měla uvědomit už dávno, už předtím skončit to timhle
způsobem..
Já: Je něco co je důležitý, co jsme vynechaly, co byste mi ještě chtěla říct?
Ona: Já myslim, že nic..
Já: Vnímám, že tohle je takový citlivější, tohle téma..
Ona: hmm.. já si myslim, že ještě bude dlouho.. já si myslim, že i venku že prostě jako..
si vemte že všechno se mění, jako si vemte že dva a půl roku je tady, svym způsobem bez
ňákejch starostí, bez vyřizování, oběhávání, nakupování atd.. a teď najednou vlítnete ven
a myslim že to bude o něčem jinym zase.. že zase ňáký starosti samozřejmě.. do toho
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člověk se bude snažit dětem pomoct, ňák něco aby oni to zvládli všechno.. si myslim, že
to nebude tak jednoduchý, ale na druhou stranu.. to vždycky tvrdila moje babička, že jsem
jak ježiš jak vona to říkala, že jako nosorožec nebo hroch že jsem.. že prostě jdu hlavou
do zdi, padnu, ale vstanu a voklepu se a du stejně dál, že prostě jsem v tomhle tom hrozná..
to mi tvrdila od malinka. Si myslim, že měla pravdu.. říkala ty budeš mít hrozný
problémy, ale ty pudeš furt proti tomu prostě.. vona říkala to nepochopim.. ty prostě
spadneš, rozbiješ si s prominutim držku, ale ty vstaneš, voklepneš se a deš dál.. vona
říkala na jednu stranu je to dobře, protože ty se ničeho nevzdáš, ale na druhou stranu
prostě ne.. tak to je fakt to mi říká i syn, mami ty se ničeho nevzdáš prostě, zatím půjdeš
a vždycky do konce prostě..
Já: Když žádáte o to PPéčko, máte nějakou představu, jak to bude vypadat, kdyby vás
pustili teďka v tý půlce?
Ona: Noo, jak by to bylo? Tim, že já mám zajištěný bydlení, tak prostě jako tam je to bez
problémů a myslim si, že nebude problém, tak jako nebyl tenkrát, když jsem vyšla,
protože já jsem u toho přítele byla ani ne tejden a našla jsem si hned podnájem a šla jsem
s děckama do toho podnájmu, takže tohle u mě problém není jo.. prostě se hned vopravdu
ten den co vyjde domů začít starat co bude kam pude dělat atd.. já sem byla doma ani ne
tři neděle a šla jsem do práce, prostě tu práci jsem si našla jo.. prostě se člověk tomu musí
začít věnovat hned, ne teď si dám klid a 14 dní si odpočinu ne.. prostě já jsem v tomhle
tom taková, že jdu hned, abych si všechno zařídila a pak ňák ten život prostě postupoval
klidnym normálním způsobem.. takže tohohle se nebojim, jenom říkám, že ňáký starosti
budou že jo.. protože dneska vyřídit všechno podstatný nepodstatný není na hodinu ale
vyřizování na hodně dlouho..
Já: Ale prostě práce se nebojíte..
Ona: Vůbec ne, já jsem se hrozně bála, protože jsem si říkala teďka všichni
zaměstnavatelé chtěj výpis z trestního rejstříku atd. a šla jsem vlastně do důchoďáku
v Dobřichovicích, protože jsem zjistila, že tam hledaj sanitářky, ošetřovatelky, všechno
možný, takže mi bylo řečeno, abych šla teda na pohovor, takže během dvou dnů jsem
byla na pohovoru.. vzala jsem si s sebou všechny papíry možný doklady atd.. u toho
pohovoru byl ředitel toho důchoďáku a vrchní sestra a teďka jako když začli projednávat
jestli mám něco co bych chtěla říct dopředu atd.. tak jsem řekla, že teda bych jenom chtěla
říct to, že mám záznam v trestním rejstříku, že jsem byla ve výkonu trestu a že mám
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podmínku.. on se na mě podíval, ale s úsměvem, a říká mi, vy jste někoho zabila, nebo
ublížila na zdraví nebo něco takovýho.. né říkám já jsem seděla za finanční podvod a von
říká, tak to neřešte.. tady se staráte vo seniory ne vo peníze.. vůbec to neřešil.. můžu vám
říct, že jsem tehdy přemýšlela nad tím, že kdokoli z cizinců jsem jde dělat, tak výpis
z trestního rejstříku mít nemusí a pak ve finále třeba zjistíte, že už je to člověk, kterej má
x trestnejch záznamů ale prostě to nevadí, takže to si myslim, že náš stát trošku pobírá
trošku jinak..
Já: Ještě se vrátím k těm podvodům.. vím, že jste to teda nedělala záměrně, ale bylo to
spíš ňáký existenciální hledisko, nebo že ste chtěla víc a víc peněz?
Ona: Já jsem svym způsobem zajištěná byla, ale jak jsem vlastně měla po tom soudu..
teď se budu bavit po tom judrovi že jo.. tak tím že jsem věděla, že mám možnost mám
možnost mít ňákejch 25, 30 pomalu až 50 tisíc měsíčně navíc, tak prostě jsem říkala, že
pro mě je to výhoda, můj manžel nedělal, neplatil dětem alimenty nic, všechno bylo na
mně jo.. a tenkrát když jsem začla v tom 2002 s tou stavební spořitelnou, tak tam šlo
vopravdu vo to, abych měla co nejbližší prostě plat, protože tam už začlo sem vám říkala
alkohol, automaty a táhnout to z 3,5 tisíce to bylo nemožný.. jo ale zase na druhou stranu
nešla jsem do ničeho, aby to bylo vymyšlený tajhle pojď udělat podvod, protože potřebuju
dva miliony, nebo tři miliony ne.. prostě jo, prostě naběhla jsem si jo.. největší chyba byla
kvůli tomu inženýrovi že jo, že jsem si vůbec nic nezjišťovala.. že prostě jsem to nechala
bejt, že jsem měla ověřený, že ty angličani vopravdu byli, tim že i sem mu telefonovala,
posílala faxy, tak vim, že to opravdu bylo číslo do Anglie, to jsem i zjišťovala jo.. tak
jsem to ňák neřešila, tak jsem říkala dobrý, tak to prostě funguje jo.. ale nenapadlo mě,
že on se k tomu postaví takhle, že oni skončej a von bude dál rádoby prostě pokračovat a
bude z toho mít šílený částky, protože v rozsudku to dělá ňákejch skoro 9,5 milionu.. ale
tim že prostě mně šli tenkrát 2-3 částky na účet, tak to bylo 4,5 a k tomu prostě mně
nahodili všechny ty provize, takže prostě to bylo nad 5 milionu a nazdar..
Já: Vy jste teda získala 5 miliónů?
Ona: Oni to brali tak, že když to přišlo mně na účet.. ale i když jsem prostě měla dva
svědky, který prostě potvrdili, že před nima já jsem mu to prostě dávala v hotovosti,
protože to chtěl v hotovosti, protože to nemoh na účet z důvodu exekuce, tak prostě je to
nezajímalo.. prostě měla ste to na účtu, vy ste s těma klientama jednala, vy jste s nima
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komunikovala, takže to je prostě na vás.. a k tomu načetli všechny za ty dva roky všechny
provize a vůbec nezájem..
Já: Hm.. Ještě v jakém období jste přišla o maminku, babičku?
Ona: O babičku v 2001 a o mamku 2005..
Já: Takže ňák vlastně před rozsudkem?
Ona: Hmm..
Já: Ke komu jste měla nejblíž?
Ona: Abych řekla pravdu, tak k tý babičce.. já třeba s mámou, říkám my jsme měly dobrej
vztah, ale prostě pro mě babička byla něčím víc..
Já: A s dědečkem jste to měla jak?
Ona: No já jsem vlastně, děda umřel, když jsem šla do první třídy, takže to bylo takový,
že si toho moc nepamatuju, ale vim, že se ke mně choval úžasně a vim, že mi to
potvrzovala potom jak máma i babička, že on chtěl, abych já nechodila do školky, proč
bych měla bejt ve školce, když prostě můžu bejt u nich doma na zahradě.. myslim si, že
sem prostě pro něj byla, hlavně jsem byla první vnučka, takže si myslim, že jsem byla
pro něj to hlavní..
Já: Jo jo.. nějaký kamarádi, blízký lidi kolem sebe?
Ona: No tam šlo spíš o to, že jsem měla hrozně moc kamarádů ale oni ňák nebrali dobře
jako právě mýho bývalýho manžela.. jo vlastně většina z těch známých jsme se prostě
ňák tak rozešli díky němu.. no pak byly děti, no já nejsem ten typ, že bych musela mít ty
nejnejnej kamarády.. jako jo mám hodně známých, prostě děvčat, který prostě se mnou
dělaly v práci, že si jednou dvakrát do měsíce napíšeme, nebo zavoláme, přes facebook,
je pravda, že třeba z toho našeho senior klubu my píšou dvě zaměstnankyně, píšou mi
každej měsíc.. když jdu teďko na přeruško, tak okamžitě mi volaj, co je, jestli je všechno
v pořádku.. jako myslim si, že by se nějakym způsobem i snažily pomoct dětem, ale samy
maj rodiny jo.. vobě dvě maj děti, maj čtyři děti, takže ještě aby se staraly vo cizí děti to
ne.. ale vim, že to jsou svym způsobem kamarádky, který podpořej prostě v těch dopisech,
jakoukoli zprávu, že na mě vzpomínaj a myslej a to si myslim, že tady je to
nejpodstatnější.. taková ta ňáká podpora psychická..
Já: Před tím manželem jste měla ňáký dlouhodobý vztahy?
Ona: Jo jako úžasný.. já tim, že mi tenkrát řekli, že děti nikdy mít nebudu, takže já jsem
si užívala toho života, že vždycky o víkendech někam na ňáký diskotéky a jezdili jsme
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na hory někam vo víkendech, prostě jezdila jsem s lidma, který jsem znala od svých já
nevim šestnácti, sedmnácti.. a vlastně dá se říct, že do tý doby než jsme se vzali s mým
minulým manželem, tak jsme byli tak ňák v kontaktu, ale potom se ňák tak jako.. oni asi
poznali, spíš než já, že prostě to není to pravý vořechový, takže tim to skončilo.. ale jako
říkám těch kamarádů a známejch jsem měla vopravdu víc než dost.. jenže zase na druhou
stranu, když upřímně jich bylo víc než ještě, protože před revolucí vlastně díky revoluci
kvanta lidí šlo do zahraničí, začlo podnikat a už neměli čas, že se budem scházet tam nebo
tam.. protože třeba kolikrát jsme se snažili prostě po tom 89. si zavolat, hele poď sejdeme
se tam, nee to nejde a víš já teďka mám dost práce a podnikám v tomhle a tomhle.. prostě
to taky byla hrozná změna, takže kvanta těch lidí zmizela úplně aniž byste věděla kam
takže.. a myslim si, že v dnešní době to je furt stejný, že člověk má svejch problémů ještě
abyste se někde stýkali.. dneska si myslim, že to je jednodušší přes face atd.
Já: Mně to takhle stačí, děkuju moc.

Rozhovor s paní C
Já: Tak jo zapínám, takže děkuju..
Já: Mohla byste mi povědět něco o vašem životě?
Ona: Takže moje mamina mě měla v necelých 17ti, moje babička se mnou byla teda na
mateřský. Tátu si z dětství nepamatuju, viděla jsem jenom pár fotek, vim teda jako prostě
do mejch pěti let jsem se stýkala s jeho rodinou.. od maminy postupem času vim vlastně
jenom, že se o mě vlastně táta soudil, že mě chtěl teda, že to vypadalo, že mě do péče
dostane, nakonec maminy advokátka to teda vybojovala. Vim, že se tam něco odehrálo,
protože vod těch pěti let jsem nejezdila už ani k těm jeho rodičům, nevim proč, mamina
se mnou o tom jako mluvit nechtěla.. každopádně táta mi kontaktoval možná v ňáký osmý
třídě, mi poslal do školy blahopřání k narozeninám, kdy já jsem mu chtěla vodepsat.
(slzy) Ale máma si to nepřála, takže mě táhla hned k sociální pracovnici, že to na mě
nemá dobrej vliv a další prostě jakoby věci.. a že mi teda vyhrožuje že jo takovýhle věci..
vlastně z toho nikdy nic nebylo, já jsem nevěděla kam ho vlastně jako kontaktovat, máma
vo něm prostě nikdy nemluvila.. dneska tu potřebu samozřejmě mám, měla jsem ji i
předtím, ale teď je to už takový jako vo to víc.. kdy člověk jako chce že jo.. s mámou..
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my jsme k sobě jako blízko nikdy neměly.. nevim vlastně ani jakoby proč, prostě to tam..
jestli to bylo tim, že jsem byla mladá, vona teda jako byla mladá.. nebo.. prostě nevim..
prostě jsme k sobě ten vztah nikdy nenašly prostě.. byly pro ni důležitější asi jiný věci..
nevim.. i tim, že ona byla sama, měla vlastně jenom dva přítele.. bylo to prostě jakoby
zvláštní, nikdy jsme spolu ani jakoby moc nemluvily, jak se mám, co se mám, prostě
jakoby tohlecto.. pro mě jako babi s dědou byli víc, než ta moje máma, která ke mně
jakoby ten vztah úplně neměla a já jsem si jakoby v uvozovkách dělala co jsem chtěla,
ale furt to bylo vo tom, že jsem se jí jakoby chtěla furt zavděčit, takže jsem nikdy ani
nekouřila, nebrala alkohol, drogy, že jo nic takovýho nikdy, protože jsem se furt chtěla
zavděčit, furt jsem jako měla tu potřebu.. se mnou vlastně jakoby samozřejmě babi, nikdy
se mnou jakoby nikdy nic nerozebíral, takže tohle zůstalo takový jakoby všelijaký..
samozřejmě chyběl ten chlapskej vzor, takže jsem o to víc tíhla k tomu dědovi.. no a u
nás teda obrovskej problém je v tom, že babi nechce, aby se to říkalo před mami, mami
aby se to říkalo před babi, takže vlastně se tam furt celej život odehrávala takováhle
habaďůra ve smyslu ta neví vo tom, ta neví vo tom.. takže mě ve finále k tomuhle vlastně
vedli.. no a myslim si, že to asi má jakoby i tu souvislost s tim že jakoby já jsem si vlastně
některý ty chyby jakoby převedla do toho vztahu že jo, kterej jsem měla potom jakoby
s otcem svých dětí.. a furt jsem dělala ňáký chyby, který jsem samozřejmě opakovala, na
druhou stranu jsem se snažila jakoby vyvarovat toho, co jsem viděla doma že jo.. takže
vo to je to pro mě větší že jakoby že prostě ne.. a vlastně pořizovali jsme si děti poměrně
mladý, chtěli jsme, na Tomáška jsme čekali dva roky a Tomášek se nakonec narodil jako
přirozeně, jako bez asistence, protože my jsme se jako léčili z toho.. a Tomášek se narodil
a my jsme šli od sebe, když Tomáškovi bylo 9 měsíců a já jsem byla teda těhotná s, jako
čekala jsem Ondráška a musim říct, že to teda bylo jako fakt náročný, na tu psychiku i
fyzicky samozřejmě a finančně.. a na tohleto nikdo nemyslí a vono je to vo tom, že ta
ženská se stydí za to že jo.. protože do tý doby jsme chodila do práce, měla jsem ty svoje
peníze, svůj čas všechno že jo.. a najednou se dostanete do toho, a teď se za to stydíte, je
to pro vás samozřejmě obrovská prohra, nechcete si o tom s nikym povídat, když někam
přijdete na úřad, tak to nikoho nezajímá, fakt jakoby narazíte hrozně moc, narazíte.. takže
vás to samozřejmě vodradí a mě třeba vodpískala i ta moje rodina, že prostě černá ovce
rodiny že jo.. jsem zůstala sama s dětma, takže tam tu podporu jsem prostě neměla a ve
finále z toho vznikla trestná činnost podvodu.. protože jsem si nechtěla říkat, nechtěla
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jsem se svěřovat, chtěla jsem to řešit po svým.. a to vzniklo teda neplánovaně, fakt
nechtěně, akorát že pak jsem vytloukala klín klínem, protože jsem nechtěla.. ještě jsem
se styděla za tohle že jo.. takže se to ještě nabalilo a mít děti po roce a čtvrt je teda
vopravdu jako mazec.. vohromnej a samozřejmě je to i vo tý psychice, kdy ty tátové všude
fungujou a pro mě byla taková ta priorita mít tu úplnou rodinu a najednou jsem ji že jo
neměla a už to vlastně nikdy nebude že jo.. už ten sen se jakoby rozplynul.. do toho mi
teda, když jsem byla těhotná, zemřel děda, kterej pro mě byl jakoby všechno, takže tim
se to samozřejmě taky jakoby rozjelo.. takže je fakt, že pro mě pak přišla vazba, pro mě
ty děti prostě byly vodjakživa prostě všechno a samozřejmě se jim člověk snaží
kompenzovat.. a ve finále si to člověk ani neužije, že jo.. jsem se na to připravovala, četla
jsem mraky knih vo tom a najednou zjistíte, že když ty děti jsou rok a čtvrt vod sebe a
když je na to člověk sám, tak to jakoby nestíhá.. vy už vlastně nemáte moc energii na
tyhle věci vokolo, protože je to hlavně vo tom že, vo těch nutnejch potřebách že jo.. a pak
už to jako není a samozřejmě vás to jako mrzí že jo.. mrzí vás takový základní věci, že se
nemáte s kým podělit vo to že začíná chodit a je to vo tom, že když jsou nemocný, tak
padáte na pusu a je to další jako věci.. no každopádně vazbu jsem nesla vo to hůř, protože
jejich táta se s nima nevídal, teď jsem dělala pro to všechno a takže s tou vazbou přišli
jakoby i vo mě.. my s tou mámou, s kterou se neshodneme ani na výchově, na ničem, tak
vlastně je má máma moje.. a takže bojujem vo to, aby mi je vozila a další věci..
samozřejmě s tou vazbou některý věci člověk přehodnotí, ale furt to není tak jako akutní,
jakoby furt řešíte to co bude, to co je a ještě se jako nezamýšlíte nad tou svojí, k tomu
tam jako není prostor.. a řekla jsem si, že chci ti vztahy s tou mámou jako dát, už jsme si
nějaký věci vyříkaly, samozřejmě každá máme to svoje že jo.. každá prostě.. domluvily
jsme se, že to zkusíme, vono to stejně moc dlouho nefungovalo no.. pak na tý vazbě vás
nikdo nepřipravuje na to, co vás čeká po tý vazbě že jo.. protože jsem nikdy neznala
nikoho ve výkonu trestu, ani ve vazbě, takže pak je to vopravdu zase další sešup.. no a
pak přišel výkon trestu a pak v tom výkonu trestu už s vámi pracujou, že jo.. takže
psychoterapeuti, další ty věci a uvědomíte si, že tohle to všecko má nějakej ten základ
v tý rodině, že vlastně furt je to vo tom jako nenaplněnejch vztazích, nenaplněnejch
dalších jakoby věcech.. a vono je samozřejmě hrozně těžký vyrovnat se s tadytou
veškerou prohrou, že přicházíte vo okamžiky, který už v životě nevrátíte a nemůžete do
toho zasahovat a samozřejmě víte, že ty děti vokoukaj podle toho, jak se chováte vy jako
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rodič že jo.. a vo to je to pro mě horší, že vyrůstaj s tou mámou, se kterou já se prostě
neshodnu a vidim kam je ta výchova jakoby žene že jo.. a s tou mámou že jo, my bojujeme
doteď, protože vona nikdy nebude upřímná, nikdy se k tomu nepostaví čelem a nikdy se
mnou nebude komunikovat jakoby na rovinu.. takže je to ještě běh na dlouhou trať, že jo
i venku, takže asi tak.. spíš se teď ptejte.. to je jako tak ve zkratce..
Já: Mě právě zajímaj ty detaily, když ste třeba hovořila, že ňáký ty věci co ste zažívala ve
svojí rodině, že jste nechtěla dělat ty chyby..
Ona: Bylo to fakt vo tom, že tohle nemá vědět ta babička, tohle nemá vědět ta mamina..
voni jakoby jely proti sobě, že jo.. to tam furt neustále, takže jsem furt přemýšlela, co kde
můžete říct.. takže voni vás vlastně nutili k tomu, že si máte vlastně, že lžete odmala
jakoby a vlastně si to stejně necháváte pro sebe, protože to je vlastně špatně.. a vlastně
tam jde vo to, že nikdy jakoby jsem je já nikdy nezajímala, že jo.. tam nikdy neprobíhalo
takový to, že by si se mnou někdo hrál a nebo že by se o mě někdo zajímal.. já si jako
nepamatuju, že by se mě třeba máma zeptala, jak se vlastně vůbec mám.. že jako úplně
základní banální věci no.. (pláče) takže prostě, to tam prostě nikdy nebylo.. nebyli tam
jakože kamarádi a takovýhle ty věci. Jakoby že by jí to vlastně zajímalo a to vlastně
pokračovalo vlastně do dospělosti, vlastně pokračuje to do furt.. a tady je jakoby horší to
uvědomění, že i když se člověk dostal do týhle situace a kolikrát je to jako na dřeň, tak
přesto vona tady přesto není. I když jí člověk psal dopisy fakt jakože uznal chybu nebo
prostě napsal všechny ty věci ohledně dětí, nebo ohledně těch našich vztahů, tak vona
stejnak nikdy nezareaguje a stejně jedná za mýma zádama, což bych třeba nikdy nečekala,
že jakože se mi sem dostanou věci. Což se mi sem samozřejmě dostalo a já už nechci
nikdy lhát, nechci do toho zabředávat, tak jsem jí řekla, že to vim a že to.. a stejně na to
nezareagovala, stejně vám to neřekne, i když je konfrontovaná s tou situací a pro ní je furt
důležitější, kdo si co myslí, jak na to reaguje to vokolí, než tadyhlecto.. a praktikuje to
dál, praktikuje to na mejch dětech a je to všechno špatně že jo.. a vo tátovi mi samozřejmě
nikdy tu pravdu neřekne, je to hlavně tady vo těch vztahách, vo těch citech.. furt jsem
přemýšlela proč to tak je, jestli vo tom, že byla mladá, nebo že sem měla rozštěp toho rtu,
takže jsem vlastně byla vod malinka, jezdila jsem po těch voperacích.. jestli jí to babi
vyčítala, jo jakoby furt nevim.. a nikdy se mi nepodaří to rozlousknout, samozřejmě už
mi bylo jako doporučováno, ať to prostě vodpískám, ať to nechám bejt, že mě to vlastně
táhne furt zpátky.. zkoušela jsem to, to samozřejmě není tak jednoduchý, nechcete těm
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dětem vodebírat tu babičku, nechcete jako tadyhlecto.. a právě že máma mě odebírala
toho tátu, tak jsem chtěla, aby táta mejch dětí aby spolu byli v kontaktu, protože tim, že
mě umřel děda, tátu nemám, tak tam nebyl žádnej chlapskej vzor a von vlastně fungoval
do Tomáškovejch prvních narozenin, pak nic.. pak se řešilo, pak jeho máma chtěla testy
DNA, ale to se nedohadovali jo, mně to prostě bylo jedno, protože jsem měla čistý
svědomí a pak teda že by je chtěl vídat, ale jenom Tomáše, protože Ondru nechtěl uznat..
takže jsme se zase soudili a nakonec ty testy DNA byly na voba dva kluky a von dostal
dva měsíce na to, aby se teda s Tomáškem, protože Tomášek si ho už nepamatoval,
protože se dlouho neviděli, tak aby se s ním vídal za mý přítomnosti, s tím, že pak si ho
bude moct brát. Já jsem je tam vždycky nechala samotný, šla jsem vedle do pokoje a
každopádně tam byl dvakrát a pak řekl, že už je vídat nechce. Že je vůči mně citově
zainteresován a že je prostě vídat nechce, takže je pět let neviděl. Posílá na ně teda peníze,
ale nevídá se s nima.. a já když jsem byla na vazbě, tak jsem ho prosila, aby teda tý mámě
aspoň pomoh, nebo aby si je vzal k sobě, protože jsem si myslela, že jakoby jeho máma
a von bude menší zlo, než moje máma. Bohužel teda to tak nebylo, von prostě nechtěl,
ale začal tam jezdit s tim, že je to, pro ně to byl strejda Jirka při tý vazbě.. já když jsem
přišla z vazby, tak jsem prostě řekla, že nechci jim lhát, nikdy jsem jim nelhala a teď
prostě nebudu, takže jsem jim řekla, že je to jejich táta.. Ondrovi to bylo jedno, ten to
vůbec neřešil, Tomášek se ptal, jestli spolu ještě někdy budeme a jakoby trochu to řešil,
ale jakoby v klidu, nebylo to ňáký emotivní.. jednou větou jsem mu stačila vysvětlit, že
prostě jsme si nerozuměli, že prostě každej žijeme.. jako v klidu, pochopil to všechno..
s tím, že si najdeme ňákýho strejdu, kterej s náma teda jako bude a prostě bral to fakt jako
v pohodě.. no a vídali se teda i když jsem byla venku, akorát s tím, že se vídali u mý
mámy, že se nechtěl furt potkávat jakoby se mnou.. ten vztah má k Tomášovi jakoby víc,
Ondru prostě jakoby furt nebere. Oni samozřejmě když jim vstoupil do toho života, tak
to trošku řešili, trošku jakoby to bylo v tom smyslu, že ten Jirka, že tam měli toho chlapa
že jo prostě. Von jim vždycky něco přivez, takže viděli v tom ty dárky.. no každopádně
co jsem ve výkonu trestu, tak to vomezuje a vomezuje, jezdí tam jako minimálně a furt
je to stejnej Jirka, i když ví, že je to jejich táta. Má teda novou přítelkyni, která než jsem
ztloustla a dostala se do týhle podoby, tak mi je hodně podobná, což jako vim vod dětí,
viděla jsem i ty fotky.. takže voni prostě ho jako tátu neberou, myslim si, že ani nikdy
jako brát nebudou, ale každopádně bych chtěla ten vztah jako do budoucna i udržet, aby
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tam ten táta fungoval. I když mi to hodně lidí vyčítalo, říkali, že je lepší že jakože prostě
jim nemotá hlavu že jo.. že je to pro ně snazší.. protože von jim slíbí, že přijede, nepřijede
a voni jsou z toho zklamaný.. je to vo tom, že von tam jezdí na hodinu, ňákym způsobem
to funguje/nefunguje, ale voni tim, že už jako votupěli, tak už to neřeší, je to pro ně takový
nezajímavý.. ale každopádně i ten rozchod teda byl takovej, že jsme si to nevyříkali, bylo
to takový celý zmatený a zůstalo to vlastně furt jakoby votevřený.. vlastně von byl pět let
sám.. furt jako nemáme jasno, furt si to voba neseme dál.. takže vim, že jakoby až tohle
jednou skončí, ne hned, ale až se to vykrystalizuje všechno, tak vim, že prostě chci,
abychom si sedli, abysme si to vyříkali, abysme za tim udělali.. abysme si to jako
vyjasnili, abysme mohli jít oba dva dál, protože já i.. když jsem potom měla jeden
chvilkovej vztah.. no chvilkovej jako, ňákou dobu jsme spolu byli, ale nebyli jsme spolu
dlouhodobě.. musim říct, že měl fakt jako výbornej vztah k dětem, fakt se jim věnoval,
ty kluci fakt, fakt jim to hrozně pomohlo, tak on ho tehdy taky zkontaktoval, aby prostě..
prostě vim, že to musíme vyřešit.. ve finále furt si to nesu i já a chci to mít ňákym
způsobem vyřešený a chci, abysme nastavili ňáký pravidla, aby to fungovalo, ať buď se
s těma dětma vídá a nebo ať teda jakoby.. prostě si to ňákym způsobem nastavit..
abychom si vyříkali, co bylo, protože takhle je to furt otevřený.. protože jsem furt brala
na někoho vohled.. a nakonec jsem na to dojížděla že jo.. protože je to vo tom, že se
snažíte furt někomu zavděčit, takže na někoho furt berete ohled. Teď už prostě vim, že to
chci mít i s tou mámou, nastavit tomu ňáký pravidla a už tam prostě je ten vodstup.. furt
žiju v ňáký naději, to samozřejmě, ale.. protože jsem zjistila, že teď už je to trochu jiný,
protože když dojde fakt na lámání chleba.. není to teď tim výkonem trestu, bylo to i když
jsem zůstala doma sama a do trestný činnosti bylo ještě, ta tehdy ještě nebyla že jo.. tak
mě taky v tom nechala vymáchat, takže vždycky když vo něco jde, tak vona mě v tom
vždycky nechá. Což je hrozný zjištění jako a obzvláště potom tady, když si to všechno
uvědomíte.. a člověk i když nic neudělal a přesto ta máma nefunguje a vo to víc to
nechápete, když jste pak máma a vo ty děti bojujete a ty možnosti máte fakt minimální..
a celej život vlastně za ně bojujete, neumíte si to představit a jako máma jí jako víc
nechápu že jo.. a vo to víc se snažim těch chyb vyvarovat.. ty děti jsou pro mě všechno,
vážim co říkám a to je právě vono.. že vona jakoby, moje máma neřeší, že mluví jakoby
sprostě, že jde špatnym příkladem, že říká věci, který maj na tu dětskou psychiku jakoby
ohromnej opravdu dojezd, ať je to srovnávání, ať je to prostě spoustu dalších věcí, tak
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ona tohle praktikuje.. a já vidim, jakej to na ty děti má.. vona je nepodporuje v tom, že se
jim stejská po mně že jo.. takže je to obrovskej boj, je to obrovská cesta ještě tadyhlecto..
vim, že s ní už nemůžu počítat a ani nechci, protože mně by to zas ve finále zlomilo ten
vaz a nechci.. chci si to ňákym způsobem nastavit, protože samozřejmě nechci těm dětem
vzít babičku ani do budoucna, byť je to takhle jak to je, ale prostě chci tomu nastavit ňáký
pravidla. Prostě chci si to ňákým způsobem vyříkat a utnout to prostě. Takže.. a
samozřejmě je to o tom, že vlastně jsem neměla pořádně ten vzor toho chlap a ženská že
jo, takže samozřejmě a nikdo vám jakoby neřekne, nikdo se mnou nemluvil vo
tadytohlectom, takže první vztah, který jsem měla s otcem svých dětí, tak my jsme spolu
byli ňákou docela dlouhou dobu, žili jsme spolu, chtěli jsme děti že jo a všechno tahlecto
že jo.. takže byl to pokus omyl, člověk si na to musel přijít a samozřejmě díky tomu víte,
co chcete.. člověk se formuje, já říkám, že každá zkušenost proste jako je na vás co si
z toho vezmete, je to zkušenost budoucna.. a takže vo tomhle je to.. my jsme byli oba dva
prostě mladý, tahle ta zkušenost tam chyběla.. tý mámě vlastně zazlívám i to, že vona mě
nikdy vlastně nic nenaučila a do ničeho mě nepřipravila, neřekla mi, jak se co dělá.. vůbec
ta domácnost, já jsem si pak na všechno musela přijít sama.. strašně věcí jsem musela
zjistit, strašně věcí jsem zjistila až tady.. že prostě to takhle může bejt, že to takhle může
fungovat, že takhle jsem to měla dělat.. takže mě to fakt provází celej život, se mi to táhne
až do tý dospělosti.. a tady pak když člověk.. jsem podstupovala ty zetka, podstupovala
jsem tu psychoterapii s panem Hradeckým vo tom trestním činu.. ty zetka jsou vlastně
„zastav se, zamysli se, změň se.. kdy to člověk taky takhle všechno probere a najednou
se vám votevřou ty souvislosti.. a že se to vlastně všechno furt vopakuje, protože moje
babi se rozváděla, když mámě byli tři roky a jejímu bráchovi šest.. našla si teda dědu,
kterej mě vesměs vychovával.. a vlastně máma mě měla v 17ti a měla mě taky sama.. a
já jsem to vlastně celý zase zkopírovala, takže je to vlastně celý špatně.. až tady mi vlastně
došlo, jak se to celý kopíruje.. a já jsem si s mámou ani s babi vlastně nikdy nerozuměla,
protože voni jsou jiný než já.. a tím že mě vychovával ten děda, tak ten děda, von taky
nemusel na to jejich, ta televize.. takže von mě vychovával úplně jinak, takže já mám
priority jiný než voni a proto jsme si nikdy nerozuměly a ani si rozumět nebudem.. a já
se snažim prostě zbořit to pořadí, že by se to opakovalo, že by to vedlo dál a už tohle
prostě jakoby nechci.. nechci, aby to pokračovalo, aby se to neslo.. o to víc mě štve, že
máma ty děti jakoby má a prostě zase je to tak, jak to je že jo.. ale furt věřim, že ňákej
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základ maj a že se to zase vrátí v momentě, kdy s těma dětma zase bude v dennodenním
kontaktu, takže se to změní, ale samozřejmě je to pro mě ta těžší situace, protože je budu
zase k něčemu vést a vono je to pro ty děti hůř přijatelnější, že jim nastavíte ňáký pravidla,
má to ňákej řád.. a ještě teď jdou do blbýho věku..
Já: To jsem se chtěla zeptat, kolik jim je?
Ona: Mladšímu teď bylo osm a staršímu bylo v červnu devět, takže tam už to trošku
začíná.. u toho mladšího ne, ale ten starší začíná to s ním zmítat, tím že máma
nekonzultuje co a jak a máma nemá žádný výchovný jakoby a vymyká se jí to z rukou
jo.. to cítím už v tom telefonu, nebo když přijedou, tak vona je nezvládá, ona na to prostě
fakt nemá a začíná se jí to vymykat z rukou.. pro mě je teď hrůza to, že kdyby mě nepustili
na to ppéčko, že vlastně tam je hrozně tenkej led s prošvihnutím tý doby, kdy je to
kočírovatelný, kdy prostě jako se s tím dá něco dělat. A mám strach, že se jí to vymkne
z rukou, že ten malej.. už teď je to takový.. vona ho pouští, aby chodil sám ven, neví kde
je.. oni jsou samozřejmě, tam je výhoda toho, že oni maj ten slušnej základ jakoby
z předtím, na to tak spolíhám.. v momentě kdy je se mnou, tak jako funguje že jo.. ono je
to tady vo něčem jiným, ale není to ty hranice toho denního života že jo.. jako furt je to
vo tom, že se neděje nic hroznýho, nemám jakoby z toho.. ale prostě de vo to, že si vůči
ní samozřejmě něco dovolujou, je to vo tom, že jí neposlechnou.. ona s nima nemluví o
tom, co je venku může čekat, co by se mělo nemělo.. a to že já jsem nikdy domů nepřišla
ani pozdě, nikdy jsem nechodila po klubech, nikdy jsem nepila alkohol, nikdy sem prostě
fakt nekouřila nic.. to bylo o tom, že jsem se chtěla zavděčit, strašně jsem chtěla tu
mateřskou lásku, strašně po tom prostě toužila, takže jsem si to nedovolila z tohohle
principu jako.. ale ty moje děti tohle nemaj že jo.. protože oni mě samozřejmě zklamat
nechtěj, ale vůči tý babi jim to je jedno.. tam je vidět, že jim je to jakoby jedno.. jo oni
prostě ji maj na háku a přitom já jsem prostě jakoby chtěla, aby se ty děti učily, jak se
staráme o ty generace, jak ty rodiče můžou fungovat, jak ta rodina celkově může
fungovat, jak se to může celý stmelit a strašně mě mrzí, že to nefunguje, ono to jakoby
nejde a ono to hlavně nepůjde, protože ta jedna strana to jako neukočíruje.. takže já hrozně
přemejšlim vo tom, jako oni dělaj takový ty náhradní babičky, dědečky, co nemaj ty svoje
rodiny, tak strašně bych chtěla takhle někoho najít, kdo by prostě takhle fungoval, aby ho
ty děti viděly ten příklad, jak to funguje, jak je to fajn, protože já jsem to dětství strávila,
ty prázdniny u dědy a všechno tadyhlecto a už tenkrát jsem vnímala, že to tam nefunguje
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z tý máminy, babiny strany a tohlecto.. a strašně bych jakoby chtěla to ty děti naučit jinak,
chtěla bych to zlomit, ten generační náš jakoby.. a z těch chyb se prostě poučit.. nechci,
aby oni v tom oni pokračovaly.. aby to na ty moje děti dolehlo, aby.. to je to co jsem já
říkala.. že za rozpadem našeho vztahu stojí vlastně jakoby jeho máma, tak strašně bych
jakoby chtěla, aby.. ona je třeba strašně dobrá babička.. ten vztah díky ní takhle jakoby
skončil, protože tam byly další okolnosti.. ale myslim si, že kdyby došlo na to, že si
sednem, ňákým způsobem si to všechno vyříkáme, že by jako babička mohla fungovat
jako časem.. a chtěla jsem, aby je měl radši on, než moje máma.. což tadyto zjištění je
hrozný na tý vazbě, když jakoby zjistíte, že vlastně zjistíte, že nechcete, aby ta máma
vychovávala někoho dalšího, že je to špatně.. no a je to tak no.. takže pro mě prostě je to
o tom, že ty děti nemaj tu péči, kterou by měly mít, že mi uniká spoustu věcí, který už
jakoby nikdy nevrátíte že jo.. prostě vám to uteče a nemáte na tom ani vliv.. a máma mi
ty informace ani jako nepodává, malej nezvlád první třídu že jo.. protože se mu smáli ve
škole, že nemá mámu, protože mu to nevěřili, že tu mámu vůbec má.. a máma si
samozřejmě trošičku na těch dětech kompenzuje to, že teď má ty malý děti, kdy jakoby
už.. na druhou stranu ji to obtěžuje, protože má ráda už svůj klid, takže se to v tomhle
tom jakoby bije a teď samozřejmě ví, že jí ty děti jakoby odejdou, nebo že ke mně tíhnou,
takže samozřejmě mě bojkotuje v tom, aby ty děti vode mě jako vodradila, aby je měla
pro sebe.. takže vlastně já když jsem teď.. když jsem chtěla.. já bych pro ty děti udělala
všechno, takže Tomášek když hodně marodil, protože oni vod tý doby, co jsem ve výkonu
trestu, tak strašně marodí, že jo.. maj zápaly plic, jako je to samozřejmě psychický.. a
Tomášek měl vlastně dodatečný odklad, protože byl marod, aby neopakoval, aby se to
s nim netáhlo a Ondrášek je od malinka, má takovej ten syndrom toho hyperaktivního
dítěte.. a chtěla jsem, aby Ondra nastoupil do první třídy, taky už to nikdy nezopakujete
že jo ten nástup.. a tim že samozřejmě on potřebuje, on potřebuje klidnej přístup.. když
byl malej, tak jsem byla zoufalá, protože na něj nefunguje domluva prostě nic, tam prostě
to bylo.. fakt jsem měla stavy, kdy jsem byla z toho zoufalá a pak jsem na to přišla.. že
tomu musí člověk předcházet a pak když to přijde, tak na to určitým způsobem reagovat..
ale to tý mámě nevysvětlíte že jo.. prostě na něj bude hystericky řvát, dá mu na zadek a
prostě má to na něj horší jakoby destruktivní na tu psychiku jeho.. takže on se moc
nerozvíjí.. je to vo tom, že vlastně.. takže ve finále to pokračovalo, neřeší ve škole co
s nim dál a jde na to prostě jakoby špatně.. já jsem chtěla, aby chodil do třídy o malym
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kolektivu, do těch 15ti dětí, a ona že ho tam vozit nebude a že prostě tadyhlecto.. ona na
to peníze má, ještě chodí do práce, bere tu pěstounskou, takže ona má těch peněz fakt
hodně, protože žije ve vlastním bytě.. kdyby zaplatila někoho, kdo by ho tam vozil a vozil
ho zpátky.. já jsem jí to říkala, pro něj to bude mít hrozný důsledky že jo.. a samozřejmě
to neřešila, nechala to dojít vlastně k tomu, že byl neklasifikovanej, celý prázdniny měl
zápal plic, takže zkoušky neudělal, takže vlastně propad do první třídy.. tomu se dalo
zabránit jo, to se dalo zastavit.. a teď tady máte svázaný ruce a fakt nic nemůžete.. je to
fakt hrozný.. ten malej vám tady pak řekne, že ho ve třídě mlátí, že mu nevěří.. prostě má
tu mámu.. vy nemůžete nic, protože ta máma vás neposlechne, můžete si tady házet hrách
o zeď že jo.. pro něj to má hrozný ty následky, už to že opakuje první třídu, už to že jí
opakuje.. kdyby aspoň do tý první třídy nastoupil do nulky, nebo do tý jiný třídy prostě o
tom malym počtu.. pro něj těch 30 dětí je.. on se nevydrží soustředit, on potřebuje inej
přístup.. ona to neřeší, pro ní je to jak bych to řekla, jakoby položka, pro ní co nejsnazší,
neřeší jak oni se cítí.. a tohlecto přesně dělala se mnou..
Já: Je to teda to, co vám chybělo u tý mámy?
Ona: Jo.. ona to zase praktikuje na těch mejch dětech, že jo.. jí je to jedno, co ty děti
prožívaj, co by bylo třeba, aby si nenesly následky atd.. teď jsem vlastně měla možnost
s ním do tý první třídy jít, protože vězeňská mi nabídla dva dny, že jo abych šla do tý
školy.. a ta máma to celý zastavila, že jo, protože to nechtěla.. zase jí šlo o její ego, kdy
ona to ego neumí upozadit.. a teď ještě nechala mě i vězeňskou pátrat, proč to celý
ztroskotalo, proč to vlastně celý jakoby nešlo, protože ten malej tim žil, že by to šlo.. a
celý to ztroskotalo, nechala nás všechny pídit, kde je chyba, no a samozřejmě nepočítala
s tim, že mi se k tomu ve finále dopídíme a zjistíme, že za tim stojí ona že jo.. tak jsem jí
s tim konfrontovala a ona mi k tomu stejně nic neřekla, prostě má svoje, tim to jakoby
hasne.. no takže to celý pozdržela, prostě pro ní je pohodlnější, abych ideálně byla tady,
abych se jí do toho nemontovala, aby ona měla ten svůj.. byť ona to nezvládá, nestíhá, je
z toho vynervovaná, že je tam má, ale z druhý strany tam má to svoje ego, který je pro ni
důležitější, takže pro ni je pohodlnější, když tady budu, to mi radši pošle peníze, pošle
mi, co potřebuju, ale prostě abych jakoby byla od ní pryč.. takže tam je to ještě běh na
dlouhou trať, obrovskej, ale čim dřív, tak tím samozřejmě líp.. protože pro ty děti to je
fakt hodně náročný.. prostě ty děti žijou jenom tim, až já budu prostě doma, že jo.. a tim,
že ona je nepodporuje v tom kontaktu se mnou, oni říkaj, že mi píšou dopisy, ona to
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neposílá, já nevim, jestli jim ty dopisy ode mě kolikrát čte, pro mě prostě je teda záchytnej
bod, když jim volám, kdy se slyšíme, ale jim ten telefon prostě nestačí, pro ně to je nic,
pro ně jsou ty návštěvy, že jo a ona je sem prostě vozit nebude víc jak jednou za měsíc..
takže je to prostě začarovanej kruh. A prostě když oni jsou tady, tak ožijou, je to pro ně
to nejdůležitější a teď ona je v tom nepodporuje, takže oni s tim neustále bojujou no..
Já: Kolik vám zbývá tady?
Ona: Teď mám půlku teď v listopadu, takže si to chci podat a kdyby to dobře dopadlo,
tak by mě mohli v lednu propustit, a když by mě nepustili, tak samozřejmě to budu
zkoušet že jo furt, to je jasný.. ale chybí mi tři a půl roku do konce, což je strašně dlouhá
doba pro ty kluky jako.. to je prostě.. furt spolíhám v tom, že mě to celý odsedět nenechaj..
teď jde o to, aby to bylo co nejdřív.. je to vo tom, že ty děti nemůžete mít hned u sebe, že
jo, že se musíte postavit na vlastní nohy a musíte že jo dokázat, že vám ty děti můžou
vrátit. Ale jde o to, že už s nima můžete být v tom kontaktu, můžete je vodit do tý školy,
můžete si je brát na víkend a už je to prostě vo tom, že si s nima můžete každý den volat
a je to ve vaší linii.. že máte trošku lepší na to vliv, je to vo tom, že ho můžete dát do tý
jiný školy a můžete ho tam vozit, že jo.. že ten důsledek je, vona prostě nedává těm dětem
tu péči, kterou by mohli, že jo.. ale tim, že já bych to napadla, tim bych nic nezískala, to
by šli do dětskýho domova že jo.. možná že by to bylo to menší zlo, že by v tom dětským
domově měli lepší péči, že by to bylo lepší, ale já si furt řikám, že už to teď doklepem, že
prostě to dáme.. oni třeba byli v PPP a ona tam ani neuvedla, že já jsem ve výkonu trestu
a že prostě to tam neuvádí.. a dělá věci, který nejsou ve smyslu toho, že by podporovala
ty děti, je to vo tý péči že jo.. já nechci jít do týhletý války, protože my už jsme se soudili
při tý vazbě, kdy ona mi ty děti vozit nechtěla, takže já jsem musela žádat soud, aby jí to
nařídili, aby mi o nich musela poskytovat informace, aby mi je vozila že jo.. dokonce
jsem musela zkontaktovat organizaci vlastně, která tomu pomohla a tak dál a doteď je to
vlastně všelijaký, ale nechci znova bojovat s tou vlastní mámou u toho soudu, protože
fakt to bylo jako náročný.. dokonce i ten soud tam tehdy zkonstatoval, že to bylo hrozný
a že prostě máma tam ty emoce nemá.. protože to soudní jednání bylo tehdá vypjatý, fakt
šlo o ty děti, i soudkyně měla ty slzy ve vočích, protože to bylo fakt emotivní, protože
mně šlo o ty děti a to.. ona prostě jí to bylo jedno.. pro ní to bylo prostě bez emocí a i ta
eskorta, co vycházela, tak říkala, že to prostě nechápala.. ona tam ty emoce prostě nemá
a mít nebude, takže nechci jakoby jít.. protože mám všechno, abych to dohnala k soudu a
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jí podrazila ty nohy v tomhle tom, ale nechci jít do tý války, ale chci to jít jako tou formou,
že prostě jít ven, bejt s nima v kontaktu, postavit se na vlastní nohy a pak teprve po ňáký
delší době, až to půjde, si je vzít k sobě že jo zpátky.. ale mít tam ten vliv už teď, protože
tam nemám žádnej, tý mámě můžete říkat stokrát něco a ona si stejně bude dělat co chce
že jo, takže je to úplně jedno.. ale samozřejmě je to jakoby o tom jejím zdravotním stavu,
protože než přišla vazba.. a samozřejmě zase jsem si vědoma toho, že celý jsem to
způsobila já, že jo, že to je moje chyba, že jsem se dostala sem, že tim ty děti trpí.. ale to
jsou věci, který vám v tý době vůbec nedojdou, že to tak může skončit, vůbec vás to
nenapadne, že s tim nemáte vůbec žádnou zkušenost, takže je to loterie že jo.. takže ve
finále to, že oni maj teď ty zdravotní problémy, tak je vlastně moje chyba, celý je to
postavený tady na tom, že mě to štve a spolíhám hrozně na to, že až budu doma a bude
se to ňákým způsobem už ubírat, že ty zdravotní ustoupí, že je to způsobeno tim
odloučením.. a hlavně nejhorší je, že když se ty vztahy trochu ulehčily, tak mamina
v momentě kdy ona je hlídala, ještě když jsem byla venku, tak to vždycky skončilo ňákým
úrazem, vždycky to skončilo ňákým prostě fakt problémem.. ať už to bylo to, že malej
prolít skleněnejma dveřma, protože ona se s ním dohadovala, chtěla mu vzít to kolo, že
já jsem přijela z práce a ona mu to kolo zavřela za proklený dveře, to kolo dostal takže
pro něj to bylo všechno, takže samozřejmě těma pěstma praštil do toho skla, takže já jsem
ho hned vzala, hned jsem ho odvezla a ona prostě s tim Ondrou jako neumí jednat.. je to
o spoustě dalších úrazů, ať to byl hřebík támhle v noze, ať to byl vyhozený kloub tady, a
prostě vždycky něco, takže já tý mámě prostě nevěřim.. vim, že když jsem byla tehdy
s Ondrou v porodnici, tak já jsem Tomáše neměla kam dát a já jsem si ho chtěla vzít
s sebou do porodnice.. když mi teda řekli, že já ho mít s sebou nemůžu, já jsem ho
nechtěla dát do dětskýho domova, takže nakonec pediatrička zavolala mojí mámě a
přemluvila jí, aby si teda Tomáše vzala po dobu toho, kdy já budu v tý porodnici.. a byli
za mnou jednou, pak už nepřišli, že to bylo daleko a tak.. no a já jsem přijela z tý
porodnice a Tomášek byl ňákej přepadlej, tak večer mi máma řekla, že jí spad ze schodů
a byl v nemocnici že jo.. já řikám, proč si mi to nezavolala, protože já bych samozřejmě
podepsala reverz že jo a nenechala bych roční dítě samotný prostě v nemocnici že jo.. ona
ho tam nechala a odešla jo, to je prostě pro mámu nepochopitelný.. ten malej si to fakt
nesl strašně dlouho, strašně dlouho, byl úzkostnej, bál se jezdit výtahem, bál se kdekoli
zůstat jakoby jo.. do ňákejch pěti let si to fakt nes jo, byl prostě strašně poznamenanej..
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to bylo o tom, že já jsem tu důvěru už tehdy ztratila, ona mi to neřekla, uvedla tam věci,
který tak prostě nebyly, že jo.. že prostě datum narození jako jejich otce, prostě blbosti,
ale už to že tam uvedla jako klamný informace a to že mně to vůbec neřekla.. pro to já
celý ten svůj trest prostě trnu, protože vim, že by mi to prostě neřekla, kdyby se něco
dělo.. takže v momentě kdy mi nezvednou telefon, tak já jsem strachy šílená, protože
nevim, co se děje.. a tak to samý bylo teď o prázdninách, protože malej měl zápal plic,
měli přijet na návštěvu a nakonec nepřijeli, nakonec přijeli na tu další návštěvu a vypadlo
z ní, že byl malej na áru, že byl v nemocnici. Malej mi teda řek, že se mu nejvíc stýskalo
po mně, že tam měl s sebou fotku, je to přesně o tom, že jo, proč.. v tomhle tom je to
prostě hrozný, že tam nejste, že je samo v tý nemocnici, že se mu po vás stejská a vy jste
prostě tady, kde jakoby jste neužitečná že jo.. nebo jak to jakoby říct.. že ty děti vás
potřebujou tam a ne tady že jo.. to samý bylo vlastně po tý vazbě, kdy já jsem tam byla,
malej byl nemocnej, Tomášek, máma ho chtěla poslat do školy že jo.. já řikám nemůžeš
ho poslat do školy, musí jít k doktorovi, my jsme se tehdy hrozně zhádaly, hrozně, máma
byla prostě hrozná.. já jsem se tehdy sebrala.. protože v tý době už ho měla v pěstounský
péči, protože to bylo mezi tou vazbou a tim trestem a já jsem ty děti měla vesměs skoro
furt u sebe, protože ten soud mi to povolil, ale nemoh mi je vrátit, protože běželo to trestný
řízení, takže mi je nemoh vrátit, takže jsem je měla aspoň celou dobu u sebe.. zrovna ňák
děti hlídala, kvůli tomu, že jsem byla v práci a já jsem říkala, že prostě ho vezmu
k doktorovi, tak jsme se kvůli tomu děsně zhádaly a já jsem ho odvezla do nemocnice na
kontrolu a samozřejmě si ho tam nechali, protože měl zápal plic.. samozřejmě to bylo o
tom, že ta máma to špatně vyhodnotila, nebylo to poprvý že jo a proto prostě vim, že ona
i po tý zdravotní stránce, že ona je nedoléčí, že radši je vyžene do školy, než aby to.. takže
oni ten zápal plic maj třeba třikrát do roka, protože ona to nedoléčí, posílá je tam, kam
nemá.. to je všechno špatně, je to o tom, že ona chce mít pokoj, že oni seděj u televize, u
pořadů, který si myslim, že ani nejsou pro děti.. oni mi tuhle řikaj, že ňákou kriminálku,
já jsem na ně koukala, protože to není nic, co bych prostě chtěla, aby vůbec viděli.. je to
potom ten klamnej efekt že jo.. nám to doma neběželo ani jako kulisa, protože ty děti to
vnímaj, co se odehrává, nemyslim si, že by nic z toho, co tam běží.. i ty pohádky jsem se
snažila, aby měli výchovný, aby měli chvíli ráno, chvíli večer, aby tam ta televize
neběžela a prostě najednou je to tom, že ta televize běží furt.. jí je to jedno, jakej to má
na ně vliv, jí je jedno, že celý den sedí u počítače, protože pro ní je to snazší že jo, oni si
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tam jedou hry než aby šli ven.. my sme furt byli venku, furt aby byli v kontaktu s dětma,
furt jsme cestovali, aby měli ten pohyb že jo.. oni ten pohyb teď nemaj žádnej, protože ta
moje máma je taky líná.. takže o tomhle tom to je, tady máte tu bezmoc, to zoufalství a
těm dětem nemůžete dát to, co byste chtěla.. takže oni prostě jedou tady v tom jejím
režimu.. takže tak, takže se můžete ptát..
Já: Já bych vám chtěla nabídnout kapesník, ale já jsem si ho s sebou nevzala..
Ona: To je dobrý, já mám v kapse..
Já: Vnímám, že to je citlivý tohle to..
Ona: No je no.. ale je fakt, že člověk už se naučil.. jako mentálně, že už si je toho člověk
vědom, protože to jsou věci, který si předtím nedáte do souvislosti, nebo neuvědomujete
a tady ten čas přemejšlet je že jo.. a ten psycholog vás zpravidla k tomu stejně dostrká a
je tam k tomu ten tvrdej doraz jakoby zpátky že jo, že tam děláte vy i ty chyby.. že se furt
někomu obětujete, že se o něco snažíte, což člověk se musí naučit i bejt sám za sebe.. ale
zase je to tom, že se vám nikdo nevěnoval, nikdo vás to nenaučil a aby k tomu člověk
došel sám, je složitý že jo..
Já: S tím souhlasím.. dalo by se podívat, co vám chybělo u tý mamky všechno? Já tam
vnímám ňákej zájem, prachobyčejnej zájem..
Ona: Jo to prostě bylo o jakýchkoli emocí, o jakémkoli citu, že jo, o objetí, o zájmu, o
tom, jak to máte, že by vás něco naučila, že by ten čas s vámi trávila.. tam vůbec nebylo
nic.. tam to bylo o tom, že máte vypráno, že dostanete najíst, aby byly výsledky ze školy
a tím to haslo.. to bylo jediný, co tam fungovalo, jako ty základní věci..
Já: Ňáký třeba hranice, že by vám říkala, co se smí, nesmí?
Ona: Ne, já jsem si mohla dělat, co jsem chtěla.. já jsem nechtěla nic porušovat, že si to
tim zasloužíte, chtěla jsem zavděčit se, nebo jak to říct..
Já: Jak jste věděla, co se smí a co se nesmí?
Ona: Asi vlastním takovým.. z toho okolí to ňák vydedukujete, jako neláká vás to.. je to
o tom, že moje máma celej život kouřila, fakt celej život prostě.. to samý já jí vyčítám
vůči svejm dětem, že jako nekazí mým dětem zdraví, takže aspoň začala kouřit tu
elektronickou cigaretu.. i když teda taky nevim, jak to tam je.. ale celej život jsem v tom
vyrůstala, takže já si ani nikdy nezapálila, ani nikdy nezkusila, měla jsem k tomu odpor..
já jsem měla to zdraví, sport, k tomuhle mě ved ten děda, že ten děda se mnou jezdil na
kole, jezdil se se mnou vykoupat, kdyby bylo po mámě, tak jsem se jela vykoupat jednou
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za léto.. díky němu jsem uměla bruslit, lyžovat, všude mě bral prostě.. chodil se mnou na
houby.. tady je úplně nejhorší uvědomění toho, že já s tou mámou nemám vůbec žádný
vzpomínky, že já to mám všechno na dědu, na babi maximálně.. ale já na tu mámu nemám
žádnou vzpomínku, že bysme spolu šly na houby, nebo se vykoupat, nebo že bysme jely
na kole.. jo nemám s ní žádnej zážitek, žádnou vzpomínku, jestli mám třeba dvě věci,
který si pamatuju.. ale jinak prostě tam nemám nic.. já jsem jí to říkala už jako dítě, jako
paradoxně, že jsem jí říkala, že si myslim, jestli nejsem adoptovaná, že nejsem její.. a já
jsem hrozně chtěla sourozence, ten teda nikdy nepřišel.. i jsem jí to psala do dopisu tady
odtaď, že prostě to nechápu.. že sama jako máma si neumim představit, co by moje děti
musely udělat, abych já je odpískala takhle to co ona dělá se mnou.. že já bych za svoje
děti bojovala, jako rozumíte mi.. furt je to o tom, že já bych ty svoje děti nenechala nikdy
padnout, že i kdyby začaly fetovat, nebo kdyby začaly alkohol, fakt kdyby šly do vězení..
tak furt bych jako máma za ně bojovala, abych je z toho dostala, že jo.. samozřejmě viděla
jsem to i u těch mejch známejch, co ty děti začaly dělat.. já jsem se s drogama nikdy
nesetkala jo, až když tady v tom výkonu trestu.. samozřejmě v tý Světlý je to 95% feťáků,
že jo, najednou zjistíte, co je možný, že ty lidi ve 40ti letech v životě nedělali.. vidíte tam
to co jako vůbec nevíte, že existuje.. vidíte ty holky, co maj vysoký školy a najednou
začnou s drogama, maj rodinný zázemí a zase je to naopak o tom, že měli ty peníze a ty
rodiče na ně neměli čas že jo.. a tak dál, tam těch příběhů byly mraky a ve finále podle
mě ty drogy jsou únik od tý reality.. ty lidi utíkaj od těch svejch problémů, nezvládaj to,
asi je to hodí do jiný dimenze.. ty lidi se tam o tom baví 24 hodin denně, pro ně to jsou
zážitky, který máte a vy jste pro ně jako exot, protože ty vaše zážitky, který vám přijdou
vtipný a normální, pro ně to je něco nereálnýho.. vidíte tam ty holky, co začnou střízlivět
a jsou třeba dva roky bez toho fetování, jak najednou se probíraj a zjišťujou, že ten svět
okolo je fajn a normální, začnou objevovat.. je obrovskej malér v tom, že tady vlastně
není nikdo, kdo by se jim pořádně věnoval.. protože v momentě, kdy vylezete z toho
výkonu trestu, tak skáčete jako do dalších starostí a všechno je to hrozně těžký, pro ty
lidi, co nemaj s výkonem trestu tu zkušenosti, tak pro ně jste ten odpad tý společnosti a
je strašně těžký se zase někam dostat.. ty lidi v tom skončí znova.. nikdy jsem to jakoby
nezkusila, že sem nechodila po nocích.. jednou jsem měla půl rok, kdy jsem chodila a to
jsem jako protancovala jako celou noc prostě, to stačilo.. fakt jsem jako neudělala nikdy
nic za co bych se měla jako stydět, nikdy že bych se opila, že bych přišla domů pozdě..
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já jsem prostě fungovala.. ani mě to nikdy nenapadlo, nelákalo.. a ta máma se nikdy
nehejbala, nesportovala, nic, já to měla vždycky obráceně.. ani nikdy neměla jako přátele,
já jsem naopak zase strašně společenskej člověk že jo.. já se s těma lidma z toho baráku
znala skoro se všema, ona se nebavila skoro s nikým.. my jsme prostě úplně protipól, až
jsem si říkala, že snad ani není možný, že jsme máma s dcerou.. že tam strašně je ten
rozdíl mezi náma.. a takový to že spolu jdete něco vybírat do krámu, tak to jsem nikdy
nezažila, že jo.. nikdy nikam se mnou nešla, nepomáhala mi zařizovat byt.. a
samozřejmě.. říkala jsem si, že to třeba jednou přijde.. jak člověk po tom strašně touží..
ale vidíte tam ty rodiče, který bojujou za ty děti, který byly v těch léčebnách a prostě oni
je okradli já nevim o co všechno.. a ono to furt funguje, furt ty rodiče za ně bojujou.. já
jsem to tý mámě psala, že mi to je strašně líto, že ona za mě takhle nikdy nebojovala..
kdyby to bylo na ní, tak jsem tady, jí je to prostě jedno, kde jsem co jsem.. a já jsem jí to
psala.. řikám, kdybych já začala fetovat, tak jsem si fakt jistá, že po roce by mě klidně
nechala.. jo kdybych tomu propadla, tak ona by mě nechala na tý ulici někde zemřít.. jí
by to fakt bylo jedno.. já jsem zkusila se 14 dní neozvat, protože dýl to nevydržim, protože
mi jde o děti, aby ty děti měly ten dopis ode mě, aby ty děti měly tu vazbu, i když
samozřejmě nevim, jestli jim to čte.. já jsem zkoušela, co vlastně by ona dělala, jestli by
jako jestli se mi třeba něco nestalo, protože mě jednou odvezla rychlá do nemocnice.. a
dělá v domově důchodců jo, kde ty lidi umíraj, jak je to na psychiku těžký.. nedělám tady,
celej život, dvacet let.. že tady taky je to na psychiku mazec že jo, že vidí ty rodiny, jak
spolu drží, jak je to jako o tady těch lidech a že prostě je to mazec, jak ty lidi umřou, že
maj spolu hezký vztahy a že člověk nikdy neví, co se stane.. tady ty holky taky řeší
rakoviny a další věci.. že vlastně kdybych já se jí neozvala z toho výkonu trestu, když mě
sebrali, že jí je to jedno, kde jsem.. že vlastně nemá ten strach, že se mi může něco stát,
kde jsem.. kdybych já se jí neozvala, tak jí je to prostě úplně jedno.. a myslim si, že teď
jezdí taky jenom kvůli tomu, že to má nařízený tim soudem, protože má ty děti a má tu
povinnost.. kdyby tam ty děti nebyly, tak věřim, že jí je úplně jedno kde jsem a co jsem,
jo že tam prostě tahleta povinnost není no.. a nechápu, nechápu to, protože si nejsem
vědoma, že bych jí někdy něco udělala jo.. jediný to, že mě měla v těch 17ti, že tam prostě
je ten prvopočátek.. že jakoby mě vůbec měla, asi jo.. nikdy tam nevzniklo nic, nikdy
jsem jí nedala tu příčinu.. ze začátku teda jako, že to že jsem ve výkonu trestu, že jsem
něco spáchala, že je to ostuda a blabla.. a pak jsem ve finále zjistila, že to tak není, že je
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to dávno předtím a že to tak vlastně je furt.. a vždycky když mi něco bylo, tak ona jediná
nebyla, takže tak.. ona prostě nefungovala, nefunguje.. o to větší já mám teď tu potřebu
najít toho tátu, že jo.. ale na druhou stranu nevim, jak bych za nim přišla vlastně, jestli
vlastně on by to chtěl že jo.. hrozně bych chtěla najít tu jeho rodinu, ke který já jsem
jezdila..
Já: Ňáká ta potřeba lásky, taková ta základní, že někdo vás má rád..
Ona: Jo to určitě taky.. a taky je to o tom, že bych chtěla znát ten názor druhý strany..
protože mamka mi to nikdy neřekla.. akorát jednou když byla v nouzi, tak mi řekla, že
táta mě chtěl do péče.. já si matně pamatuju, že jsem se stýkala s tou jeho rodinou někdy
do pěti let, ale jeho si jakoby nepamatuju.. jeho jsem měla na jedný fotce a ještě máma se
snažila, abych ty fotky neměla, abych je nikdy nenašla.. to jsem fakt našla jednu jedinou
fotku, kde on je na tý fotce.. kterou samozřejmě nemám, protože mi jí nedala..
Já: On tam tehdy nebyl? V té vzpomínce, když jste jezdila k jeho rodině?
Ona: Ne protože tam je fakt jenom matná vzpomínka na jeho mámu s tátou.. ale je naživu,
protože on mi někdy v těch 13ti letech poslal to přání do tý školy a přesně vidim, jak ta
máma dělala vlastně to samý, jak se snaží mě odříznout od těch dětí.. a prostě já jsem
věděla, že tohle nechci s tim otcem mých dětí udělat, nikdy jsem mu nechtěla zabránit,
aby se s nima vídal, udělala jsem naopak všechno proto.. všechen majetek jsem mu
nechala, nikdy jsme se nedohadovali, mně šlo jenom o to, aby se s těma dětma vídal.. o
to, je to pro mě větší prohra, že on ten zájem neměl, že oni toho tátu nemaj, že ten vzor
nemaj, byť podle mě by byl dobrej táta.. prostě nefunguje takhle.. a samozřejmě jsem tam
já dělala svoje chyby.. v tom vztahu, že to ňákym způsobem tak vzniklo celý..
Já: Dá se říct, co jste si přenesla z tý rodiny do vztahu s tím partnerem?
Ona: No určitě, on ten vztah byl celej tim ovlivněnej jako.. my jsme spolu začali od mejch
19ti do 24ti nebo tak nějak.. ten byl asi jakoby celej tim ovlivněnej.. to byl první můj
vážnej vztah, my sme spolu začali hned bydlet, já jsem vlastně pořádně nevěděla, jak se
o tu domácnost postarat, jak hospodařit s penězma, jak vlastně.. neuměla jsem si vlastně
vytyčit ten svůj prostor, že jsem pro něj všechno obětovala jsem se, ono to samozřejmě
nejde dlouhodobě.. to časem stejně musí v něčem vyústit.. je to zkušenost, o to víc dneska
vim, co chci, vykrystalizovalo se mi co musim, nemusim, co chci, nechci, kde musim
dělat kompromis, kde ne že jo.. ale v tý době jsem to nevěděla že jo, protože jsem ani
neměla ten vzor, jak to má fungovat, jak to má vlastně bejt..
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Já: A vy jste teda, jestli to chápu, jste se mu hodně obětovala, pečovala o něj..
Ona: Já jsem pro ten vztah dělala všechno, já jsem vlastně pokračovala, z domova jsem
vlastně to měla v bledě modrým.. ale tam jsem tu lásku dostávala zpátky, ale taky jsem
nevěděla pořádně co.. já teď nevim, prostě fakt jako malichernosti, ale my jsme se nikdy
jako vyloženě nehádali, ale spíš to bylo o tom, že jsem s nim neuměla jednat na tu rovinu,
že jsem si neuměla vybojovat ten svůj prostor.. a tim, že jsem vždycky sportovala, tak já
jsem to všechno omezila že jo.. prostě nedávala jsem mu podmět k tomu žárlil.. prostě
chtěla jsem mít doma ten klid, takže jsem radši ustoupila, protože bych šla do toho, že
bych si hájila ten svůj prostor.. do toho druhýho vztahu jsem šla už trošku jako
vykrystalizovaná, jestě tam jsem udělala pár takových chyb.. mně až nejvíc dal ten výkon
trestu, kde jsem se naučila nebát se říct to svoje.. nikdy mě nikdo nenaučil říct si a nebát
se ne jakoby konfliktů, já jsem se jako nikdy nehádala, to mě asi nikdo nenaučí být
konfliktní typ.. ale říct si to svoje, stát si za tim, i za cenu toho, že ňák bude.. a samozřejmě
v tom druhym vztahu jsem se to jakoby naučila, ale ještě furt to mělo jakoby nedostatků..
a až ten výkon trestu vás dožene jakoby na dřeň, fakt je to o tom, že se musíte naučit vyjít
s těma lidma, ale nemůžete si s prominutím nechat srát na hlavu, protože to tady nejde..
hlavně já jsem celej život měla potřebu vyjít s každým.. že jsem prostě nešla do toho,
abych s někým nevyšla, to strašný co má naše rodina.. že jim strašně záleží na tom, kdo
si co myslí a je jedno, že vevnitř je to úplnej hnus, ale navenek to musí vypadat dobře,
aby si nikdo nic špatnýho nemyslel.. a tohle dělala moje prababi, babi a moje máma to
zkopírovala.. a já jsem taky jeden čas to samozřejmě kopírovala.. já jsem se bála udělat
jakoukoli chybu, aby mě někdo jakoby nezkritizoval že jo, bála jsem se jakýkoli kritiky,
bála jsem se, abych se někomu neznelíbila.. a v tom výkonu trestu je to o to horší, že tady
si ledacos kdekdo něco vymyslí a může to mít na vás ten dopad, že třeba nepůjdete domů
že jo.. strašně dlouho jsem s tim válčila tady mezi těma lidma, jak se k tomu postavit..
furt jsem měla tu potřebu vyjít s každým a ono pak zjistíte, že to nejde vyjít s každým..
že ať si každej myslí co chce, a mně už je to dneska jedno.. a tohle je hrozně důležitý pro
to jít ven, protože když já jsem šla z tý vazby, tak jsem o tom neuměla mluvit, styděla
jsem se za to a neuměla jsem ty věci brát, tak jak jsou.. a to se týkalo i toho, že jsem
zůstala sama.. já mám furt ten samej problém, že pro druhý bych se rozdala a neumim si
říct pro sebe o pomoc.. jo neumim si přiznat, že to je prostě v háji, že prostě bych.. a to
jsem se tady už naučila, že prostě už umim si vyznačit ten svůj prostor, že neřešim, kdo
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si co myslí.. stojim si za tim, tak jak to je.. nesnažim se zavděčit, prostě nechci každýmu
vyjít vstříc, nechci každýmu pomoct, nechci pro každýho to.. a už si umim říct o pomoc,
umim říct že je to takhle a takhle, a že už s tim jsem srovnaná, že jsem ve výkonu trestu
a že prostě buď mě ty lidi takovou berou nebo ne.. v tom případě za to ty lidi nestojí, tak
nestojí a jít jakoby dál.. už jsem se naučila to odmítnutí, jo dřív jsem to neuměla, dřív to
pro mě bylo úplně katastrofální.. to samý bylo i v práci, já jsem dělala asistentku a ve
finále jsem v tý práci byla od nevidim do nevidim, končila jsem v sedm hodin večer a
ještě po nocích jsem dělala, aby všechno bylo a neuměla jsem.. to samý prostě.. jo já jsem
to kopírovala prostě celej život, že jsem si neuměla ten svůj život vytyčit, neuměla jsem
říct, že to buďto neudělám.. ale naučila jsem se tohle v tý práci v tý Světlý, protože tam
jsem taky měla práci jako jedno z nejlepších míst, který tam jako bylo.. měla jsem ňákou
zodpovědnost a tadyhlencto.. a dopracovala jsem se.. že jo tam už jsem si vyzkoušela, že
za mě mluví ta práce a že nepotřebuju nikam chodit a že prostě vytyčim si ten svůj prostor
a že když řeknu, že takhle ne, takže neztratim tu svoji pozici, že prostě ty lidi na mě
nebudou naštvaný.. a mám to i tady, že radši to řeknu s humorem, buďto to vezmete,
nevezmete, to je váš boj, je mi jedno, co si kdo myslí.. jako nemám potřebu se někomu
obhajovat, ospravedlňovat, vysvětlovat, prostě je to moje rozhodnutí.. je to tak jak to je,
byť se vám to nelíbí.. když jsem přišla na začátku trestu, tak jsem myslela, že mi ten trest
nemá co dát a že to jsou všechno okolnosti.. a furt jsem to obhajovala a nakonec jako
zjistíte, že vám to jako dalo hrozně moc.. a samozřejmě záleží na tom, jestli je tomu
člověk otevřenej nebo nechce že jo.. že vidíte lidi, kterým je to prostě.. furt maj tu svojí
pravdu a pro mě ne.. mně to jako fakt hodně dalo a jsem za to ráda jako (pláč).. protože
myslim si, že kdyby nepřišel výkon trestu, tak si neumim představit, jak by to jako
skončilo.. za prvý to bylo o tom, že děti pro mě byly všechno, takže já jsem spánek pomalu
nevěděla co to znamená.. a fakt to šlo na tu dřeň, neuměla jsem se nikomu svěřit, já jsem
vlastně nikomu ani nevěřila.. já jsem nebyla zvyklá se svěřovat.. já jsem tady na to, co
jsem měla z dětství, tak já jsem neuměla navazovat ani ty přátelský vztahy.. pro mě to
bylo jenom o tom, že já jim pomůžu, jdu si s nima zasportovat a neuměla jsem to brát
zpátky, neuměla jsem si říct o tu pomoc, neuměla jsem přijmout to, že by mě někdo
pochválil, že by mi vlastně někdo pomoh.. protože jsem na to byla zvyklá z domova,
protože u nás doma to nikdy nikdo neocenil a když jsem byla dospělá a vydělávala jsem
si, tak jsem tý mámě, byť ona vydělávala i víc než já, tak jsem jí pomáhala rekonstruovat
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ten byt.. prostě na úkor sebe jsem jí šla udělat tohlecto, támhlecto, odvezla jsem jí,
přivezla jsem jí.. a tenkrát mi to ten partner říkal, ty dyť oni tě využívaj, nechovaj se
k tobě, tak jak se chovat maj, že to tam je hrozně patrný, že já dělám pro ně všechno a že
vobráceně to není a že by to mělo být obráceně.. dneska už vim, že takhle ne no, že nechci
jakoby se někomu zavděčit v tomhle tom smyslu, ale já jsem si tohle právě přenesla i do
těch přátelských vztahů, že prostě jsem se nikomu nesvěřovala, nikoho jsem si do toho
svého života nepustila, protože jsem mu vlastně nevěřila.. ty kamarády jsem měla, jeden
kamarád můj mi napsal do toho výkonu trestu, že jeho to uráží, že jsem se mu nebyla
schopná svěřit, protože to nikdo nevěděl, že se vůbec něco stalo, takže jsem si mohla říct
o tu pomoc, ale neřekla jsem si, že k tomu vůbec nemuselo dojít k týhle trestný činnosti,
i z tý trestný činnosti prostě byla cesta jo.. prostě já jsem se za to natolik styděla, nechtěla
jsem to nikomu říct, ale tam šlo o tu pointu, že prostě jsem byla s těma dětma a neměla
jsem ty peníze, kolikrát jsem neměla na mlíko, neměla jsem na léky, byla jsem v fakt
šílenejch stavech a tim, že jsem ani neuměla hospodařit s těma penězma, tak to lítalo
úplně špatně ven že jo ty peníze.. to je to co já tý mámě hrozně zazlívám, že mi nedala
vůbec nic do života, že mi vlastně fakt jakoby v ničem nevyškolila, neproškolila, neřekla..
tohle jí mám fakt jako docela za zlý.. já jsem ve finále na to hrozně doplatila, v rámci tý
trestný činnosti, že jo.. oni mi to potom jako napsali, že je to uráží, že vlastně o tom to
přátelství není, že vlastně si jich jako nevážim jako přátel, že jim nevěřim.. a to mi třeba
vůbec nedošlo, protože já jsem to měla obráceně že jo, já bych pro ty přátele, který jsem
měla, tak já bych pro ně udělala všechno (pláč).. já jsem je nikdy jako nesoudila, ať udělal
co udělal, v těch vztazích a tak, každýmu jsem se snažila poradit, každýmu jsem pomohla
jakkoliv i na úkor sebe a nic jsem za to nikdy neočekávala, prostě ty předsudky jsem tam
nikdy neměla, ani to očekávání, protože samozřejmě jsem na to nebyla jakoby zvyklá..
ale pro mě jakoby ve finále je obrovskej fór právě v tom, že já jsem furt měla potřebu
někomu něco dokazovat.. dokazovat, že jsem vlastně ta dobrá kamarádka, která tady bude
za všech okolností a když se kamarádi rozešli, tak já jsem se jim snažila dokázat, že ty
ženský nejsou všecky špatný a že to může bejt v pohodě, že ty ženský nejsou jenom
takový mrchy, že to není jenom o tomhle.. prostě furt jsem celej svůj život někomu něco
dokazovala.. jo že když jsem se s někým o něčem bavila, byť jsem se pohybovala v docela
vysoký sféře, tak jsem od nikoho nikdy nic nechtěla, aby si ten člověk nemyslel, že se
s nim bavim jenom kvůli tomu, že po něm.. jo že je tam ten majetek, jo nebo že dělá
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v týhle tý funkci, takže já jsem furt jakoby někomu furt něco dokazovala.. v tý práci nebo
v rámci toho přátelství, furt to bylo o tom, že tohle takhle není a že je a furt prostě.. celej
život vlastně.. a tady už mě to naučilo, že prostě ne, že už mi je fakt jedno kdo si co myslí,
nechci už nikomu něco dokazovat.. už jakoby je mi to jedno.. a já jsem tohle potřebovala
zažít, ale vždycky to muselo dojít až tak daleko, že si fakt člověk sáhl na dno, tak pak se
odrazí, pak se naučí v tom nějakým způsobem poprat a naučí se to používat v praxi že jo..
protože ona teorie je jedna a praxe je druhá že jo.. vy vlastně zjistíte, že i když s těma
lidma nesouhlasíte, tak oni vás nepřestanou mít rádi že jo.. a tady toho vodmítnutí já jsem
se vždycky bála.. a já jsem se tady kvůli tomu vždycky bála jít i do vztahu, že jsem se
bála jakoby ne vodmítnutí, ale tohohle, že to co řeknu může skončit jakoby.. a nechtěla
jsem těm dětem motat hlavu že jo.. a samozřejmě, jak všude vidíte furt jak to funguje,
kde koho podvádí.. tak se vlastně furt snažíte, bojíte se, že to s vámi ty lidi nemyslí
upřímně, to mám z toho vztahu s tou mámou že jo.. protože prostě slova jsou slova a činy
jsou činy a pro mě fakt je důležitější jestli to cítíte z toho každodenního chování, z toho
běžnýho života, jestli ten člověk vás má rád než to, že řekne já tě mám rád a za rohem
půjde a udělá něco jinýho že jo.. a to je přesně ta moje máma..
Já: Jak jste to měli s důvěrou?
Ona: Já nevim..
Já: Cítila jste, že vám věří v tom, co děláte?
Ona: Tam nebyla nikdy žádná podpora jako.. že by mi třeba řekla jo to je dobře.. tam
naopak furt byl ten pocit, že pro ní nejsem dost dobrá, ať dělám co dělám.. jo oni to
vlastně nikdy neocenili.. ať to bylo to, že sme udělali strop, že jsem dodělala tohle, tamhle
jsem byla na soutěži, tuhle jsem byla tohleto, tady jsme vyhráli mistrovství a stejně nikdy
nic nebylo dobře.. nikdy tam nepřišla pochvala nic, nikdy tam nepřišlo, že by to bylo
dobře jo.. a paradoxně když jsem jela dělat ty zkoušky, tak mě tam zase vez ten děda, jo
zase ten děda mě připravil.. děda byl u všech mejch důležitých okamžiků a ta máma tam
prostě nikdy nebyla.. a právě o těchhle vzpomínkách to vlastně je.. ona mě vlastně nic
nenaučila, ani v rámci bruslí, lyžování, plavání.. ať je to o tom, kdo se mnou šel do školy,
ať je to o tom, kdo se mnou u těch důležitých okamžiků prostě byl..
Já: Měla na to čas, když na vás byla sama?
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Ona: Měla! Tak ona od mý první třídy vlastně byla s tím jedním partnerem, se kterým
byla do čtvrtý třídy a pak byla s tim Láďou, se kterým byla do patnácti mejch.. a pak byla
jako..
Já: Takže vy jste tam měli ňákýho jakoby otce, chlapa..?
Ona: Jo.. jakoby od tý první třídy do tý čtvrtý on měl taky syna z partnerství, takže tehdy
jezdil na střídačku jednou za 14 dní, my jsme si strašně rozuměli i s nim s tim přítelem,
ale oni se pak rozešli a pak si našla toho Láďu.. mně ten člověk neseděl, ale prostě jsem
zase chtěla, aby ta máma byla šťastná, tak jsem jí řekla, že teda.. protože se mě tenkrát
ptali, jestli tam teda může bydlet, tak jsem řekla, že jo, i když jsem prostě.. jo neměla
jsem ho ráda, ale šlo mi o tu mámu.. takže oni spolu bydleli teda a to bylo něco šílenýho,
to bylo prostě hrozný.. a i přesto že máma věděla, jak to jako je, tak upřednostňovala jeho
že jo.. já jsem jí to nezazlívala, já jsem chtěla, aby byla šťastná.. no a pak se rozešli, my
jsme se přestěhovali, no a pak už si našla partnera.. to je přesně ono.. ona má ráda svůj
klid, nikdo jí nesmí mluvit do života, takže on chtěl, aby bydlela s nim, ona měla radši
toho psa, než jakoby mě.. pro ní ten pes byl důležitější.. když byla s dětma a ten pes
startoval po dětech, tak ten pes byl přednější než ty moje děti že jo.. ona s nim nikdy
nechtěla bydlet, nenechala si do ničeho mluvit, prostě furt jí jakoby bylo všechno bylo
jedno.. ale samozřejmě.. není to o tom, že bych veškerou vinu chtěla házet na tu mámu,
akorát si to člověk dává teď do tý souvislosti a prostě vidí ty věci trochu jinak.. předtím
si to neuvědomoval ty souvislosti no.. člověk přemýšlí nad všem že jo, nad svým dílem
viny.. takže nakonec oni se taky rozešli.. pro toho chlapa to časem bylo neúnosný, takže
teď je sama..
Já: Ještě mě napadá, jak to máte s přáteli, který jste měla venku, který se ozvali sem..
jestli udržujete přátelské vztahy i odsud..
Ona: Strašně lidí neví, že jsem tady, furt to zůstalo v tý fázi, že to neví.. a ty co to ví, tak
ze začátku to bylo takový to nepříjemný, že jsem jim to neřekla, že o tom to přátelství
není a tadyhle ty věci.. teď si píšem, z mojí strany prostě minimálně.. já jsem jim to
napsala, že nechci.. já jsem ten svůj trest postavila na tom, že nechci.. já jsem končila i
ten vztah, kterej byl, přesto že ten chlap za mnou stál.. jo to je přesně ono.. já mám pocit,
že mě nemůže mít upřímně rád, že by to se mnou zvládnul že jo.. ale já jsem chtěla být
sama i ve smyslu toho, že jsem nechtěla být na nikom závislá, nechtěla jsem být někomu
přítěží, nechtěla jsem, aby na mě někdo čekal.. chtěla jsem si to v tý hlavě srovnat, chtěla

54

jsem být sama, nechtěla jsem být ovlivňovaná někým z venku.. což mi samozřejmě
situaci x krát během toho trestu ztížilo že jo.. ať to bylo vůči těm dětem, ať to bylo vůči
tomu, že se mi některý věci řešily fakt složitě.. ale prostě chtěla jsem bejt sama že jo, bylo
to vo tý mý hrdosti, bylo to o tady těch mech věcech.. ale jako píšem si, píšem si fakt
minimálně.. svátky, narozeniny, tady na to píšem si.. ale já prostě furt nemám tu vazbu
ven, takovou potřebu.. protože ty lidi stejně nechápou o co tady jde.. já nemám potřebu
to táhnout přes tu vychovatelnu, protože ty dopisy si všechny čtou že jo.. a já mám takový
to, že si to svoje soukromí chránim, já nechci si to tady jakoby ventilovat, protože vim,
jak je to tady strašně zneužitelný.. ale hlavně já se nechci vracet do tý minulosti.. já ty
přátele, který jsem měla předtím, jakoby nemám tu potřebu.. já prostě chci fakt začít úplně
od znova, budovat ty přátelský vztahy jinak, ale jako vim takhle i z informací, co mi píšou
ty lidi, že ty dveře nemám zavřený nikde.. že tam ta vazba prostě je, že ty lidi mě rádi
uvidí a tak dál, ale já prostě moc nechci.. protože to je to co jsem jim psala už do začátku,
že už vlastně nejsem ten člověk, který ho znali, že mě ten trest změnil a že nevim, jestli
by vlastně dneska jim vyhovovala, jestli bych dneska byla ten člověk, se kterým se chtějí
vídat.. a že už to mám dneska taky nastavený jinak.. jo že mě to změnilo, že už to je jinak
a vidím přesto, že samozřejmě je to takhle, ale já už ty přátelství chci navazovat jinak a
nový a nechci se už vracet do tý minulosti.. i když samozřejmě ta minulost je vaší
součástí, nejde to vymazat a samozřejmě jsou to lidi, který když potkáte, tak si pokecáte,
jsou to lidi, který když potkáte, tak někam zajdete nebo si napíšete, ale už to není o tom
blízkým přátelství, který tam bylo předtím a už to nechci, protože vim, že tam některý ty
věci nebylo jakoby z mý strany jakoby dobře a těm lidem těžko se to bude vyvracet že jo
že už to tak není.. já dneska vyhledávám jinej typ lidí, nebo jak bych to řekla.. dneska už
je to o tom, že mně už to nevyhovuje, že dneska už to chci jinak no.. takže asi tak.. dneska
už mám jinou cílovou skupinu.. dneska už vim, že chci mít ty přátele, se kterýma se chci
bavit o všem, kterým chci přiznat, jak to je.. potřebujete to někomu říct a potřebujete to
komunikovat.. já jsem tady zjistila, že už před ničim neutečete.. já jsem si třeba neprožila
ten rozchod, neprožila jsem si hodně věcí, byly jiný starosti.. neprožila jsem si hodně
věcí, ale ono vás to ve finále všechno dožene že jo.. a dneska vim, že chci o všem mluvit,
dneska vim, že už nechci nic v sobě dusit, protože ono vás to stejně jednou dožene,
protože ono je to o to horší, horší průběh to má a hůř se z toho dostáváte, než když to

55

potom má takovej konec.. takže já dneska už se snažim o všem mluvit, nenechávat si
takový svoje rádoby křivdy nebo prostě tyhlety věci už ne..
Já: Je vidět, že vám to tady hodně dalo, i když je to nepříjemná zkušenost..
Ona: Jako tvrdá, ale je potřebná.. protože fakt jakoby mě to ve spoustě věcech zachránilo..
kdyby to nebyla trestná činnost, tak já bych se jakoby stejně řítila do šílenýho způsobu
života.. dřív nebo později já bych stejně zkolabovala na vyčerpání, časem by mě to
zkolilo, by mě to dohnalo.. tady měl člověk možnost si to uvědomit.. fakt jakoby v tý
praxi to začít používat.. si to tady odžít.. ale bojim se toho, že když vás nepustí do určitý
doby, tak vás to jakoby zlomí.. to že vy máte nějakou sílu, hnací motor a furt se někam
vyvíjíte, ale pak najednou zjistíte, že už není kam, že pak si to už musíte odžít venku že
jo, že tady už to dál nejde.. a já si myslim, že když už jste dýl tady, tak potom už to zase
stagnuje, protože vás to jakoby utlumí, obouchá tady tim režimem.. už nemáte to že chcete
dál.. a že vás tady zničí ten stereotyp, to co je tady vlastně no.. ono je strašně těžký udržet
si to, co je venku a ne to co je tady, protože tady je bublina toho, že každej si na něco
hraje, vlastně vám nikdo neříká pravdu.. je pravda, že to co si odsud odnášíte je to, že tu
nevěříte nikomu, že za všim něco hledá, což je teda hrozný jako.. ale z druhý strany si
říkám, že to časem venku zase zmizí, že to časem se tim jakoby odboucháte.. tady je
nejhorší to, jak zjistíte, že ten člověk se na vás směje a za zády vás stejně pomlouvá.. a to
jsou lidi, že si myslíte že jsou kamarádi a za zády to nefunguje, tak si říkáte, jestli tohle
funguje venku, jestli jsem to neviděla.. a pak zjistíte, že si to nechcete připouštět, že vám
to vlastně je jedno.. a s tim jdete i ven, že už za tim nehledáte ten podtext, akorát je tady
takový to, že hrozně hledáte, jestli vám někdo lže nebo nelže a pak taky zjistíte, že vám
to je vlastně jedno.. že už je to jejich boj, že pravda je stejně jinde.. a zjistíte, že už se
nechcete zabývat těma jinejma lidma, že už prostě tu hlavu tim zbytečně zatěžujete.. že
máte jiný starosti, chcete si to vyřešit po svým a je vám vlastně jedno, jak to ostatní vidí
nebo nevidí no..
Já: Takže něco, co jste měli od malička v rodině, to jak vás viděj ostatní..
Ona: Jo to tady odbouráte, to tady prostě odbouráte, ale ne každej to tak má, prostě jsou
lidi, který si to nesou, a třeba to nemaj z rodiny jo.. mně to třeba strašně dalo i v tom, jak
tady pozorujete ty rodinný vazby, ty vztahy, tak najednou jakoby zjišťujete, co jako rodič
můžete napáchat za paseku tim, že tohle řeknete.. mě teda ta psychologie vůči těm dětem
zajímala vždycky jo, fakt jsem měla ledacos načteno, fakt jsem to zkoušela v praxi.. tady
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zjistíte, jaký malicherný věci vám vyjedou z pusy, aniž byste se nad nimi zamýšlela, že
to má pro ty děti následky celej život, že to má ty následky a o to víc mě to štve vůči těm
mejm dětem, že vim, že se tam něco podobnýho odehrává.. ale furt doufám v to, že budu
mít ten čas to zlomit jo.. někdo mám pocit, že toho času moc nezbejvá a někdy si říkám,
že tam je jo.. že tam je takovej rozdílnej pohled na ten horizont.. někdy je to že už to
nejde, že pak zase to.. ale já zas mám to, že jsem jakoby optimista a nikdy se nevzdám
jo.. že prostě furt koukám pozitivně dopředu.. a že ty věci beru takový, jaký jsou a že
koukat zpětně to už stejně neovlivnim jo, že prostě se snažim tim neřídit a ty zkušenosti,
který jsou se snažim otočit ve svůj prospěch no.. ono vás to formuje zase dál že jo..
správně jak se říká, že chybama se člověk učí, tak to fakt tak platí.. dokud nezjistíte, že
tohle je to špatně, tak to nezjistíte, že jo.. stejně je to v těch vztahách, že jo.. dokud jsem
nepřišla na to, že takhle je to špatně, tak prostě bych k tomu nedošla, protože mi to stejně
nikdo neřek.. nikdo se mnou o tomhle nemluvil a já prostě dokud si sám nepřijde na pokus
a omyl a dneska už víte, kde má smysl dělat kompromis a kde ne.. a on stejně ten vztah
je jinej, protože je to s člověkem, kterej to zase má jinak a je to zase jiný.. takže se stejně
formujete až během toho vztahu že jo.. já jsem si myslela, že skončil svět, že mě nikdo
nebude chtít se dvěma dětma a že je to konec světa a prostě.. ale furt samozřejmě je tam
taková lítost nad tim.. že se s tim musíte vyrovnat, že to nebude ten sen, že s někym
zestárnete, že spolu budete mít ty děti.. on bude vychovávat ty vlastní děti a budem mít
ty zážitky společný, že to už nikdy nebude.. a s tim je těžký se srovnat, to fakt přijmout
je trošku složitý.. z druhý strany jsou dneska lidi, který jsou schopný ty děti vzít, chovat
se k nim hezky a že vlastně ten život tim nekončí, že je ten život před sebou a to samý je
srovnat se s tim, že jste po výkonu trestu, že prostě jít ven a je to jakoby ne ponižující, ale
je to něco za co se stydíte.. je to něco s čim se hůř žije, obzvláště když člověk byl zvyklej
na ňákej post, byl zvyklej na něco jinýho.. tak teď je to o tom sklopit tu hlavu, ale už si
to prostě připustit, že je to jiný a už to prostě k vám to patří.. a furt je tam ten horizont, že
za čas se to srovná a už to fakt zůstane v dávný minulosti a pojede se prostě dál.. mě mrzí,
že s těma lidma ve výkonu trestu nikdo nepracuje, že je tam strašně lidí, co by to
potřebovalo.. že tam běží takový to, že to odsuzujou, že někdo na ňákou aktivitu, terapii
támhle jde.. to že si to ten člověk odsedí, je ve finále trest pro tu rodinu, protože ta rodina
se s tim musí popasovat, ta rodina za váma musí jezdit.. pro tu rodinu je to finanční zátěž
a samozřejmě psychická.. pro vás samozřejmě taky, to že to je odloučení od rodiny, ale
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ve finále vy tady nikterak jakoby netrpíte jo a ve finále.. něco je fakt špatně nastavený,
ten trest je daleko větší tý rodině než jakoby na vás a je to o tom, že s těma lidma nikdo
nepracuje.. to že si to někdo odsedí, tak ve finále jsou tam, kde byli a nic jim to vlastně
nedalo jo.. a vidim to tu docela často.. a mělo by to být tak, že si něčím projde, aby se nad
něčim zamyslel, aby s těma lidma někdo pracoval, aby prostě uchopil ty souvislosti..
Já: Ale tak ty nástroje tady jsou, jde spíš o to, jestli je člověk využije ne?
Ona: To není jako..
Já: Jak vy jste se k nim dostala? Na tu psychoterapii, k těm dalším aktivitám?
Ona: Na ty „zetka“ tam je výběrový řízení.. to jsou vlastně na všechny ty skupiny, ale
ono to má všechno malou kapacitu, je to o dvanácti lidech, a to je strašně málo.. tady je
přes 700 lidí a to běží půl rok, 24 lidí ze 700 jakoby za rok je strašně málo že jo.. je to o
tom, že to chce třeba po větších skupinách, pro více lidí, aby se tomu fakt někdo věnoval,
aby i nenásilnou formou.. tady se třeba něco řekne na tom sčítání těch výchovných
pedagogů a každej si to přebere jinak, každej má ty myšlenkový pochody jiný.. a on je to
pak průšvih v tom, že ne všichni ty zaměstnanci jsou schopný si to ukočírovat.. třeba na
tý Světlý v tý kuchyni pracujou lidi, který vůbec neuměj jednat s lidma.. to je prostě pro
mě jako šok, kdy oni řvali bez rozmyslu, uráželi, já hrozně nemám ráda to urážení, tim
slovem i dospělejm můžete ublížit hrozně moc.. a teď co se tam odehrává pro ty lidi není
vůbec výchovný, jako tam je to naopak učí jakoby horším věcem a mně to přijde fakt
šílený.. měli by to dělat lidi, co jsou fakt extra proškolený a ty lidi přimějou a naučí se
chovat jinak.. já to chápu, je to složitý, tam jsou lidi, který jsou po několikátý po výkonu
trestu, nikdy nepracovali a najednou musí pracovat, je to fakt složitý, ale přeci je k tomu
nedonutí tímhle tím způsobem jo.. tohle prostě podle mě je obrovskej průšvih.. takže tak..
Já: Můžeme to takhle uzavřít ten rozhovor?
Ona: Jo určitě.
Já: Moc vám děkuji.

Rozhovor s paní D
Já: Jestli bych vás mohla poprosit, jestli byste mi řekla svůj životní příběh?
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Ona: Hmm já nevim, jestli mám dobrej životní příběh. Ne já jsem měla krásnej život a
věřím, že zase bude krásnej a tohle prostě co se přihodilo, tahle etapa, asi to muselo být
no.. ale jinak jako abych si stěžovala na ten život nebo tak, říkala, že je nespravedlivej,
né, prostě to muselo přijít všechno no.
Já: Jak se to stalo, že jste tady, co se to stalo?
Ona: Nebudu říkat, že jsem o ničem nevěděla, nebo že jsem úplně nevinnej člověk,
rozhodně nejsem, nikdo není nevinnej člověk, ne jenom tady, kdekoliv jinde že jo to
víme.. ale určitě si myslím, že nejsem vinna, za to za co tady jsem, já mám teda krácení
daně a poplatku.. vlastně v uvozovkách jsem měla okrást stát, jo finanční úřad konkrétně,
jsem dělala účetní.. ale nedlužím nic na finanční úřad, teď mi zrovna přišlo, že tam nemám
nedoplatky, nic.. vlastně mě zažalovala jedna firma, který jsem dělala účetnictví..
respektive ani ne ta firma jako nový majitelé tý firmy.. a byl tam žalovaný i bývalý
majitel, samozřejmě to v uvozovkách odnesla ta účetní.. nemohla jsem se s tím dlouho
vyrovnat, považovala jsem to za velikou křivdu.. a když jsem se s tím srovnala, tak jsem
si řekla, že se to tu dá nějakým způsobem přežít.. protože doma mám lidi, který stojej při
mně, pořád jo, a to je to nejdůležitější a zas bude dobře, bude.. já jsem dělala externí
účetní, takže já jsem dělala v několika firmách.. ale konkrétně tady jsem dělala od roku
2005 vlastně než se to stalo do roku 2012, takže 7 let.. nejdřív jsme byli oba dva
vyslýchaný jako obviněný, potom už ten jednatel byl hlavní svědek a jenom já jsem z toho
obviněná.
Já: A co jste vlastně provedla?
Ona: Já jsem měla zkrátit daň a poplatek na DPH ve výši 1 650 000Kč, to jako že finanční
úřad měl vracet společnosti vratky na DPH.. on jí je vracel, samozřejmě že jo, ale zisk
z toho měla ta firma, ten jednatel, nikoliv já, externí účetní..
Já: A vy jste to špatně spočítala?
Ona: Ne, to byly jakoby fiktivní faktury že to byly.. že to nebyly faktury, který
zodpovídaly za podnikatelskou činnost tý společnosti.
Já: Takže vy jste dostala faktury..
Ona: Já jsem dostala faktury normálně.. z každýho toho roku já jsem dostala kopie, já
jsem je zpracovala a hned v zápětí na to jsem dostala hned originály jo.. tam nebylo nic..
akorát v posledním čtvrtletí nebyly ty originály, byly zase kopie a ozval se mi finanční
úřad na kontrolu.. já jsem jednateli zavolala, že máme kontrolu a on mi poslal originály..
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od tý doby jsem s nim nemluvila a ani jsem ho neviděla až pak u soudu.. zrušil český
mobil, on to byl Slovák a už jsme spolu nejednali.. já jsem na kontrolu došla, dala jsem
tam kopie, oni nám to neuznali, nic by se nedělo.. za tři měsíce přišlo, že jsem je
zpronevěřila ty peníze..
Já: A vy jste je dostala?
Ona: Ne. Já říkám tehdy jsem těm policajtům říkala, co je to zpronevěra? Zpronevěra je,
že něco ukradnete ne? Říkám já jsem neměla přístup k účtu, nic, já jsem nezpronevěřila
žádný peníze. No a po asi 6ti měsících, asi po čtyřech přišlo stažení toho obvinění, to
nebylo ještě obvinění, to bylo jenom podání vysvětlení, že tam bylo všechno v pořádku a
bylo to překvalifikováno už ne za zpronevěru, podvod, ale za krácení daně a poplatku a
tam už jsem byla jenom jediná podezřelá jakoby já. Já jsem neměla žádnýho právníka, já
jsem pořád věřila, že se to vysvětlí, že.. dyť jsem nic neudělala, tak to se přeci vysvětlí
že.. no a když jsem tam zjistila, že se to nevysvětlí, tak už bylo pozdě. Ale už to snad
bude za námi, doufám..
Já: Kolik jste dostala?
Ona: Já jsem dostala pět let.
Já: Pět let?
Ona: Hmm pět let.. pět let..
Já: Jako natvrdo?
Ona: Hmm.. poprvé.. v životě jsem nebyla trestaná, neměla jsem nikde žádnou pokutu,
nic.. nikde nic prostě.. pět let..
Já: Takže teďka máte půlku? Budete si žádat..
Ona: Teď budu mít v únoru půlku, hmm.
Já: Říkala jste, že při vás stojej ňáký lidi venku, kdo to je?
Ona: Rodiče, dcera a syn.. no i přátelé.. takový ty silní přátelé, který byli, tak ti jsou..
bývalý manžel a tak, takže pár lidí tam kolem sebe určitě mám.. hrozně moc se těším, až
s nima budu venku, jako nastálo.. ne jenom na ty tři dny na přerušení, ale nastálo no..
vim, že ten život teďkon bude asi.. my jsme měli krásnej život, krásnej.. tady ten můj
odchod to narušilo jenom tim, že jsme si uvědomili, že jsme opravdu hrozně silní a pevní..
že to citový pouto, co je mezi námi, je tam hrozně silný, nám se ještě utvrdilo, že je ještě
silnější než jsme si mysleli.. já jsem byla s rodičema v kontaktu každej den, každej víkend
jsme byli pohromadě jo všichni.. ano, ale tady jsme zjistili, že je to ještě silnější..
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Já: Jak máte staré děti?
Ona: Já mám dceru 21 let a syna 10ti letýho?
Já: Můžu se zeptat v kolika jste měla dceru?
Ona: Ona se narodila 16. dubna a mně 23. dubna bylo 19, takže v 19ti se dá říct.
Já: Vypadáte hrozně mladě..
Ona: Jo, děkuju (smích).
Já: Jak to máte s exmanželem?
Ona: To je strašně dobrej přítel, bývalý můj manžel.. my jsme měli dobrej vztah, když
jsem byla venku, i teď.. já mu třeba napíšu, když má u sebe Davídka, tak mu napíšu, že
mu děkuju, že se o něj dobře stará, že mu koupí tohle tohle.. a on mi sem zase napíše, že
to je samozřejmý, že to je jeho povinnost, že já jsem to dělala 8 let, tak on to dělá teď.. jo
tam není nic a ba toho kluka vede tak, že všichni mu dávaj maximum, všichni, ale mámu
mu nikdo nenahradí.. takže on ví, že až se vrátim, tak že budem spolu.. jo slyšim tady
případy, že ty rodiče nechtěj, aby byli dál v kontaktu nebo tak, tak to u nás nehrozí.. to je
moc hodnej člověk takhle to řeknu..
Já: A fungoval, když jste byla ještě venku?
Ona: Fungoval, bral si Davídka jednou za 14 dní..
Já: A přispíval?
Ona: No on přispíval, aby to bylo, protože to měl daný soudně že jo.. nebo soudně, když
jsme se rozvedli, tak soud mu z toho vypočítal nějaký alimenty, dohromady to na obě děti
dělalo 4 tisíce, takže on mi je posílal, já jsem je vybrala a zase jsem mu je vrátila.. prostě
jsem věděla, že jemu by chyběly a my jsme je nepotřebovali..
Já: Vy jste dokázala sama děti zabezpečit?
Ona: Dokázala, já jsem měla vlastně přítele a dokázali jsme to.. jo takže jsme mu je zase
vraceli..
Já: A ten přítel?
Ona: S tím přítelem jsem se rozešla, když jsem nastupovala do výkonu.. ještě do listopadu
jsme spolu byli, já jsem šla v srpnu, ale to by nemělo smysl.. z mý stránky si myslim, že
by to nemělo smysl.. protože on by žil venku, já bych žila tady..
Já: Jak dlouho jste předtím byli spolu?
Ona: 7, 6 let..
Já: Aha, tak to jste spolu byli celkem dlouho..
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Ona: No tak byl z toho překvapenej… byl z toho mýho rozhodnutí bych řekla
překvapenej.. a dneska je doufám šťastně ženatý… ženatý je, snad šťastně a zase to je
jedna kapitola za mnou.. on byl o deset let mladší a nezasloužil by si to, aby na mě čekal,
to by si nezasloužil.. a ani nevim, jestli by chtěl čekat… mohlo se stát, že by za půl roku
čekat nechtěl a tak jsme se prostě tak nějak dohodli…
Já: A dcera ta už je veliká, nějak soběstačná?
Ona: Je, ona vlastně ještě tady táhla byt.. vlastně jí bylo 19 když jsem odešla.. to nezvládla
protože ty finance neměla, studovala ještě vysokou školu, tu musela přerušit.. brigády
měla, ale žádnou stálou práci neměla.. bylo to těžší.. teď už je to takový lepší.. má práci,
která jí baví.. je to takový srovnanější.. já říkám, že jak se ten konec blíží, protože jsme
všichni takový.. bylo to špatný, když mi sem přijela na návštěvu ze začátku a řekla, že
má prostě 200kč na týden a s těma musela vyjít co se týkalo jídla.. takže věděla, kolik
rohlíků si koupí prostě jo, kolik jich může sníst za den.. a já jsem věděla, že jí vlastně
nemůžu pomoct že jo..
Já: Vy jste neměla žádný finance..
Ona: Tady jsem neměla nic a doma jsme taky neměli nic našetřeno.. Ale to už je za námi,
já si myslim, že všechno špatný co bylo, je za námi, musí bejt (smích). Musí to tak prostě
být..
Já: Říkáte, že máte hezký vztahy s rodičema.. oni nějak pomáhali, pomáhají?
Ona: Rodiče pomáhaj tý dceři.. oni jsou spíš založený po materiální stránce.. takže oni jí
dokážou zabezpečit, co se týče živobytí.. takže moje mamka jí dokáže navařit na každej
den, na každej tejden.. ale tady bylo horší to, že bydlej na vesnici a Nikolka bydlí tady
v Praze že jo.. takže když ta mamka jí pomohla třeba s tim jídlem, protože nevěděla, kde
bude spát, u který kamarádky a přece tam nepůjde s taškou jídla.. takže to tenkrát nešlo..
dneska už to jde samozřejmě, dojíždí z tý Prahy, můj táta jí koupil auto, takže může
dojíždět.. takže ty jí pomáhaj takhle no.. já si myslím, že i finančně kdyby si řekla, ale
dcera je taková, že nechce jako žádat jo.. teď třeba měla auto porouchaný, měla ho tři
týdny rozbitý a já říkám tátovi, tak jí ho zaplatíš ne.. no tak jo, dyť ona si neřekne.. já
říkám no tak to je jasný, když to tak dlouho není opravený, tak na to asi nemá ne.. tak to
Nikolce řikám - říká a tys jim to takhle řekla? - No samozřejmě – Tak to jsem ráda.. ale
sama by si neřekla.. takže ano pomáhaj i jí.. mě taky držej nad vodou.. neposílaj mi žádný
peníze.. mně sem přišli do věznice asi dvakrát peníze z domu, to bylo na začátku, od tý
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doby co si vydělávám, tak nechci.. nezatěžovala bych je tim.. to radši to kafe mít nebudu..
já teda nekouřim, tak to kafe radši mít nebudu, kdybych na něj neměla.. jo ale nechci, aby
mi sem něco posílali, to radši ať to daj tam dětem, ale nechci, aby mi sem něco posílali..
to nějak zvládáme..
Já: A s rodiči máte pěknej vztah? Vy jste říkala, že rodiče zabezpečej po materiální
stránce, tak jsem vnímala, že je tam ještě nějaká jiná stránka..
Ona: Tak já jsem si myslela jakože.. materiálně jsem to brala jako věcma, ne jakože
financema.. takhle to u nás nikdy nebylo, to ne.. třeba my jsme pod stromečkem vždycky
měli hrozně moc dárků, ale ne nikdy finančně, nebo tak něco.. jo jako třeba moje mamka
měla sestru a ta svojí vnučce, tam u ní mohla mít i finance.. ta měla každej měsíc nebo
každýho půlroku novej telefon nebo nejkrásnější džíny.. to u nás zase ne.. ona jí pomůže
materiálově co se týče toho živobytí, toho jídla.. ale aby šla do obchodu a řekla pojď
necháme tam pět tisíc a něco jí koupila, to neexistuje, to ne, to ne tohle..
Já: Váš vztah s dětma máte jakej?
Ona: Já bych řekla že samozřejmě krásnej (smích), to je úplně jasný.. Nikolka ač jí je 21,
tak vám neřekne do očí jo mám tě strašně ráda, ale řekne mami já už tě potřebuju doma..
jo timhle tim stylem.. já už jsem tak šťastná, že ti budu moct psát blbosti nebo třeba mi
napíše do dopisu, když třeba ze začátku byla někde na diskotéce a já jsem jí už v deset
volala, tak jí to vadilo.. ona povídá, že dneska by dala cokoli, kdyby jí v deset zazvonil
ten mobil, že se ptáš jak mi je.. ze začátku mi říkala, že mi volala a můj mobil zvonil na
nočním stolku, jenom proto aby měla ten pocit, že volá tý mámě, prostě to vytočila jentak
a nikdo jí to nezved že jo.. neřekne vám mám tě hrozně ráda, miluju tě, to neřekne.. to
říká ten malej.. ona ne.. ona vám to dám timhle tim, jak je šťastná, že jste s ní, byť třeba
na tý 24ce, nebo na tom přerušení, tak to vám dává strašně moc.. no a Davídek to je, to je
zlatíčko prostě.. ten mi napíše do dopisu, že mě má moc rád, dokonce tě přímo miluju..
sám si vede tu korespondenci, já jsem byla doma a říkám bývalýmu manželovi, Jirko ten
mi píše krásnej dopis viď.. a on povídá já nevim, co ti píše.. jak to nevíš? On povídá hele
v létě přišel, že chce nadepsat adresu, že i adresu si bude psát sám a Davídek povídá
samozřejmě, to je soukromá korespondence, to nečte nikdo.. napíše, dojde si na poštu, dá
tam 14 korun a pošle.. prostě ten je úžasnej, je to mazlík, je to kluk no..
Já: Takže když jste venku, tak jste s nima.. a vy jste s nima u toho bývalýho?
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Ona: Nenene, Davídek žije u bývalýho manžela, ale já jsem s nima u mých rodičů.. Jirka
mi ho tam vždycky přiveze.. večer většinou odjíždí domů.. třeba teď na Vánoce bych
měla být doma a budeme všichni spolu, i bývalý manžel.. to je Davídkovo přání, abychom
byli úplně všichni dohromady a my s tím problém nemáme, takže budeme úplně všichni
dohromady..
Já: On nemá novou rodinu ještě?
Ona: Novou rodinu nemá, měl přítelkyni, ale jakmile si vzal jakoby Davču, tak žije pro
něj.. už ta přítelkyně tam není.. vim, že kdybych tady měla být deset let, tak bohužel on
deset let bude žít pro toho syna.. protože mu dává maximum, snaží se mu dávat
maximum.. i když mi kolikrát napíše, já se snažim dávat mu maximum, ale nedám mu
ho.. nejsi to ty, takže já mu to nedám.. ale samozřejmě se timhle tim způsobem hrozně
snaží..
Já: S rodiči to máte jak konkrétně vy.. nebo jaký bylo vaše dětství?
Ona: Krásný.. já jsem nebyla.. já jsem sama bez sourozenců, ale nebyla jsem ten typ
člověka, který by měl všechno.. já jsem třeba dlouho neměla ty silonový punčocháče,
rifle.. jako moje první rifle mi koupila vlastně babička, když jela někdy v 85 roce do
Jugoslávie, tak mi přivezla první rifle, to si pamatuju doteď.. a ony se mnou rostly asi do
15ti let, to jsem měla jenom kraťasy, ale furt jsem je měla.. a když mi někdo koupil něco
lepšího, tak to byla tahleta teta, která měla vždycky ty peníze, ta mámy ségra.. tak jsem
tam za ní jela do tý Mladý Boleslavi, šly jsme tam někam na burzu a ona mi tam koupila
riflovou bundu a já říkám, ale to mi máma vynadá, že je drahá jo.. a ona povídá, ale
prosim tě, já jí to prostě řeknu, to se dneska nosí a máš jí jo.. no a já jsem si jí vážila,
babička mi do toho všila zimní kožíšek a měla jsem zimní bundu z toho jo.. ale na
pionýrských táborech jsem byla od druhý třídy, každý prázdniny.. na dovolených u moře
jsme nebyli, to jsem byla poprvé když jsem šla z osmý třídy, jindy ne jo, to jsem byla
jednou.. ale i tak..
Já: Máte nějaký zážitky s rodičema?
Ona: Tak tam jich hodně nebude no, rodiče jako hodně pracovali nebo hodně pracovali..
klasika, normálně pracovali.. a jako ňáký zážitky nebo dovolený nebo tak.. my jsme
vlastně neměli dovolený žádný akorát tu jednu jedinou jsem s nima zažila.. a to bylo v tý
osmý třídě, v těch 14ti letech, kdy mě vzali poprvé.. oni mě vzali poprvé k moři taky do
Jugoslávie, ale brali jsme to přes Itálii, protože já jsem milovala Itálii.. mně se totiž strašně
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líbili snědý typy, já jsem doma vyprávěla, jak se mi líběj italové, takže proto jsem
milovala Itálii.. Takže oni mi udělali takový překvapení, že jsme do tý Jugoslávie jeli přes
Itálii, sice jsme byli jenom na kraji v tom Terstu, ale aspoň tak.. no a jinak asi ne, hory
nebo tak něco, ne.. byla jsem u babiček o prázdninách a přes týden s nima jako..
Já: Chybělo vám to takhle zpětně když se podíváte..
Ona: Ne, já jsem se snažila mejm dětem to jakoby dát.. takže jsme s Davčou jeli na ty
hory a s Nikolkou jo.. na dovolený u toho moře jsme teda byli dvakrát, taky nic moc ale
nebyli na to peníze že jo.. v Čechách jsme byli jednou aspoň na společný dovolený.. tak
jako víc, v tom jsem se s nima snažila.. třeba do kina jsme chodili víc.. jo to já jsem se
svýma rodičema třeba neměla.. jo oni mi řekli prostě jako klidně mohla jsem jít sama
nebo tak.. proto jsem asi možná chtěla jít na internát, abych asi byla z domova, proto jsem
chtěla pionýrský tábory, abych nebyla doma.. že jo já jsem brečela, když jsem jela z toho
tábora.. no protože jsem tam byla s partou dětí a tak, tak asi z toho důvodu..
Já: Že jste nechtěla být doma..?
Ona: Že jsem nechtěla být doma, protože jsem tam byla sama.. tak asi tak.. ale abych jim
to někdy vyčetla nebo něco řekla.. to vůbec ne.. to nikdy..
Já: Takže máte ten domov spojenej s tim, že jste sama doma, rodiče byli v práci, žádnej
sourozenec nic..?
Ona: To ne no.. a vlastně každej pátek jsme jezdili k babičce na víkend.. když už jsem
byla starší tak jsem jezdila sama k druhý babičce, s rodičema na druhej víkend k tamtý
babičce že jo.. ale jako myslela jsem si, že to tak je, že to tak má být, nikdy jsem nehledala,
že to má být jinak jo.. takže spíš jsem se kamarádila s holkama ze třídy, které ani neměly
ty babičky, nebo je měly daleko, takže ty víkendy trávily v tom paneláku, ty mi záviděly,
že můžu jet na tu chalupu, takže jsem ani neřešila, že by to mohlo být jinak.. asi vůbec..
Já: Vy jste říkala, že na vesnici žijou rodiče?
Ona: Hm, u Uhlířskejch Janovic..
Já: Jo..
Ona: My jsme bydleli v Kutný Hoře, naši tam maj ještě byt, a co zemřela babička, tak se
nastěhovali do toho baráku po ní..
Já: Takže s prarodičema tam jste trávila ráda ten čas?
Ona: Ráda.. jednu babičku tu mám teďko na LDNce v Kutný Hoře.. k ní jsem jezdila spíš
z toho důvodu, že jsem tam měla kamarádky.. a pak posléze i kamarády, v těch 15ti a
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tak.. a u tý druhý babičky.. ta mi zemřela teď v červnu to byly 4 roky.. tak tam jsem měla
ten citovej vztah.. to byla maminka mamky a tam jsem jezdila s nima.. my jsme u nich
žili když mi bylo do dvou let, pak se teprve naši odstěhovali do tý Kutný Hory.. a ta
babička žila pro mě.. i pak pro moje děti, já zase pro ní.. ta moje mamka mohla říct cokoli
a ta moje babička řekla ne počkáme až co na to Pavli.. jo tam jsme byli my.. když jsem
byla starší, tak já jsem jí vozila k lékaři, já jsem jí vozila na nákup.. jo prostě nikdo jinej
nesměl jo.. tam to bylo takhle no..
Já: Dá se říct, že vám byla nejbližší?
Ona: Ta mi byla nejbližší. Ta mi rozhodně byla nejbližší..
Já: Bližší než mamka třeba?
Ona: Hm určitě.. dneska už to tak třeba nevidim.. jo asi.. ale oni to všichni věděli.. jo
rozhodně ona mi byla nejbližší, z celý rodiny, určitě ona.. ona taky když umírala.. tak
vlastně.. já jsem jí 25. března jí bylo strašně špatně, bolelo jí břicho, tak jsme jí odvezli
do nemocnice, tam si jí nechali.. a 27. jí přendávali na LDNku, že jí je dobře, že jí nic
není.. nicméně na LDNce udělali další vyšetření a zjistilo se, že má nějaký zánětlivý
buňky.. jinak to byl zdravý člověk, ona brala prášky akorát na vysoký krevní tlak, na nic
jinýho, v 87 letech, na nic jinýho.. a já jsem jí říkala, že si jí 31. března vezmu doma..
říkám, já bych si tě vzala i teď, ale nešlo to, bylo konec daňovýho přiznání, bylo konec
března a já jsem to měla všechno nasmlouvaný, tam to prostě nešlo dát.. ale i přesto, ona
byla v Kutný Hoře v nemocnici, já jsem bydlela tenkrát v Kostelci nad Černými lesy a
každej den jsem za ní jela, každej den, 40km jsem jela.. vlastně ono to bylo 30 tam a 30
zpátky, nebo ještě víc.. den co den.. no a ona už se nepostavila na nohy.. jsem s ní chodila
třeba cvičit, takže pak jsem tam jezdila každý den, někdy i dvakrát denně.. (22:13) jak
kdy, protože jsem tam jela třeba k zubaři, tak jsem se za ní zastavila, ale věděla jsem, že
tam musím jít i navečer, protože čeká, že já jí nakrmim, že já jí prostě dám tu večeři, takže
jsem tam musela jet třeba večer znova, jo? No… no…a pak jsme jeli na dovolenou, 3.
Června jsme odjížděli, 20. Jsme se vraceli a … my jsme se tam 3. Byli rozloučit s ní,
řikám -babi odjíždíme na tu dovolenou, víš o tom, bude sem chodit mamka, teta a budeš
tady mít plno lidí, my se uvidíme za 14. Dní, bude krásný počasí-. My jsme šly vždycky
na vozejček a ona počítala letadla na obloze, řikám, budeme počítat letadla a ona už to
měla v hlavě pomotaný, jo? Měla, ale tohle řekla zřetelně a pěkně nahlas, řekla -Já na
Tebe počkám, ale už nikam jezdit nebudeme, bude to dlouhý, ale počkám- a já jsem ve 4

66

hodiny odešla z toho jejího pokoje a ona v půl 5 upadla do komatu… a vydržela v tom
komatu celejch 15 dní, než já jsem se vrátila z tý dovolený. Ve středu jsme se vrátili, hned
jsem jela za ní, všechno jsem jí řekla, že Davídek se naučil plavat, všechno jsem jí zkrátka
pověděla a ona mi za 2 dny zemřela v náručí…. Takže… čekala
Já: Hmm
Ona: Čekala… bylo to úplně… bylo to něco… nikdy jsem to nezažila prostě… nikdo
nevěřil, že takhle vydrží a naštěstí ta mamka i ta teta to věděly, že ten cit je tam tak
strašnej, že pak mi dovolily, abych si zařídila to poslední rozloučení celý jakoby … já
nemluvim vůbec do toho, co jak bude a pani na tom pohřbu, ta řečnice chtěla napsat
vlastně … já vždycky brečim, když o tom mluvim, vždycky … závěrečnou řeč a já jsem
jí to napsala a ona mi řekla, že samozřejmě mi to opraví a pošle mi to, abych s tím
souhlasila, to bylo v pondělí a v pátek jsme měli pohřeb a ona mi nic neposlala… takže
já jsem šla za ní, že teď nebude žádná řeč nebo že nebude nic … a ona mi povídá - Já
jsem tam neměla co opravovat-… vy jste o ní věděla, to mělo hlavu a patu a vy jste jí
musela strašně moc naslouchat … jo? Od dětství, babička byla sirotek, od dětství až po
to stáří, řikám, ona mi často vyprávěla no a já jsem jí prostě poslouchala. Takže si myslím,
že jsem se s ní rozloučila dobře, tak jak si to zasloužila.
Já: Hmm… hezký
Ona: Nemluvte
Já: Takže je důležitá babička prostě
Ona: Určitě … a každý týden jsem jezdila na… na náhrobeček, zapalovala jsem svíčku,
všechno, převzala to po mně dcera.
Já: Hmm hm
Ona: Teď když jsem se byla podívat na ten hřbitov, ten hrobeček vypadá pořád krásně,
převzala to ona … nejsme věřící rodina, protože jsme k tomu nebyli nikdy vychovaný,
ale Davídek přijde prostě na hřbitov a povídá si s tou babičkou, povídá jí, co dělal třeba,
kolik dal gólů ve fotbale, co dostal ve škole, vykládá jí o tom u toho hrobečku, nikdo ho
k tomu nenutí, nikdo ho to neučil, takhle jde prostě sám od sebe a… když třeba ve škole
se mu stalo, že uklouznul nebo něco tak já mu řikám -musíš na sebe dávat pozor Daví,
víš, že sis mohl zlomit nožku- a on mi řekne -nemoh, babička na mě dává z nebíčka pozora … tak prostě oni jí taky hrozně milovaly ty děti … prostě neskutečně, proto já když
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jsem tady na tom domově vlastně … tak v hodně těch babkách… vidím tu mojí, oni jsou
pak ve stáří úplně stejný všechny
Já: Takže děláte i na tý LDNce.
Ona: Hmm
Já: Jo,jak to máte… jaký jste to měla teda vlastně s těma rodičema teda, jestli taky
takovýhle nějaký povídání, sdílení, když jste něco měla, trápení, kluky, cokoliv
Ona: Ne, my jsme určitě ooo… je to zajímavý, že o takovejchle věcech jsme nemluvili
nikdy. Nemluvili jsme prostě … že mě něco trápilo nebo tak, já nevím, jestli mě někdy
něco trápilo, protože jsem o tom nikdy nemluvila, nebo jestli mi toho dávali tolik nebo
tak, jako že by mě nemělo co trápit … nevím… fakt nevím, ale při tom jsme před sebou
neměli nikdy žádný tajnosti
Já: Hmm
Ona: Prostě já když jsem rodičům řekla, jdu tam a tam, ale bude tam ten a ten … tak hele
ale jako to nemyslíš vážně? A proč ne? Proč bych tam nemohla jít? Dyť já tam jdu jenom
tak s nima … no tak dobře, ale jako, já jim říkám, jooo nebojte, ale vždycky věděli, kde
jsem byla, s kym jsem byla, ale při tom jsme se tý mámy nechodila na nic ptát
Já:Hmm
Ona: Tam to prostě nebylo
Já: Jo
Ona: Nikdy. Já nevim, třeba ale teď například… třeba u Nikolky … ona samozřejmě plno
věcí sdílí se mnou, ale … třeba byla tady na návštěvě a řekne mi něco a neřikej to babičce,
řikám -joo, dobrý, já jí to řikat nebudu-, ale i další návštěva a Nikolka třeba o tom mluví
nahlas, že byla někde s nějakym klukem a to by se babičce nelíbilo, když má třeba svýho
přítele a to řikám -ty tady mluvíš takhle před nima- a máma třeba - to už víme 14 dní-. Ta
Nikča to stejně řekne, protože nedokáže před nima mít to tajemství, nechce, aby to
nevěděli, jo?
Já: Hmm
Ona: Ale já si nemyslim, že já bych s nima probírala nějaký první lásky nebo tak něco,
teď třeba zpětně jo
Já: Jo
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Ona: Joo? Třeba v době, kdy se narodila Nikolka nebo kdy jsem se vdala, zpětně určitě
ano, ale rozhodně ne v době, když to bylo aktuální, to ne, ale asi jsem neměla potřebu
nebo já nevim
Já: A takže se nevybavujete, že byste to s někým sdílela?
Ona: Ne
Já: Kamarádka?
Ona: Já si nějak jako ani nevzpomínám, abych řekla pravdu
Já: Jo
Ona: Já jsem třeba řekla, jo, přijela jsem třeba v pátek z internátu a řekla jsem třeba, ve
škole je kluk, říkaly mi holky ze třeťáku, že se mu třeba líbim a máma - no a co jak?řikám -já nevim, já jsem si ho moc nevšímala-, za tejden jsem třeba přišla a říkala jsem,
jo, ta jsem se s nim jako začala víc bavit, to jsem asi řekla, jo, ale možná že tim, že ona
se mě zeptala třeba, ale jinak…¨
Já: Hmm a vy jste teda žila na internátu na tý střední škole a to jste teda studovala
zdrávku?
Ona: Ne ne ne, střední ekonomickou
Já: Jo, účetnictví, jasně. Takže tam jste měla třeba, i když oni ty internáty jsou docela
jako drsný, ne?
Ona: Ne, tam to bylo něco jako tady, my jsme měli internát nad školou
Já: aha
Ona: Takže to bylo takový hodně podobný… měli jsme, moje mamka dělala kuchařku a
dělala taky na sss… dělala na učilišti kuchařku a tam měli třeba internát, že ty holky, já
když jsem za ní chodila jako dítě třeba, když měla odpolední, tak ty holky tam třeba měly
ve středu vycházku do půl 10, chodily třeba s klukama do kina nebo tak, to my jsme tady
na tom internátě neměli, my jsme měli každej den pouze do 6 hodin, jo, měli jsme tam
asi jako takovej přísnější režim aaa pokud jsme chtěli do kina, ale bylo to třeba od 15 let
až, tak jsme museli mít souhlas rodičů, jo bylo to v tomhle takový
Já: Hmm že to bylo přísnější
Ona: Bylo to přísnější než třeba jsem zažila u ní no
Já: A u rodičů jste měla jakou výchovu? Spíš byli benevolentní nebo jste se dokázala
s nima domluvit
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Ona: Vždycky jsme se dokázali domluvit … já nechci říct, že bych se jako prosadila, ale
asi tím, že jsem byla sama a nechtěla jsem celý ty prázdniny trávit sama, celý ty 2 měsíce,
tak jsem furt od tý 2. Třídy měla ten tábor pionýrskej, vždycky, bylo to na 3 týdny aaa…
jednou to se stalo ze 7. Do 8. … mamka prostě nějak, že bude tábor od její práce a táta že
bude jako od nemocnice, no nějak se dohodli nebo nějak to prošvihli a nebyl tábor ani od
jednoho a já si pamatuju, že jsem jim říkala a co já jako budu dělat celý ty 2 měsíce, když
nepojedu na tábor, tak jsem říkala, že tak nic, tak se neuvidíme, za to, že jste mi nezařídili
tábor, tak vás nechci celý 2 měsíce vidět a dopadlo to dobře, já jsem byla u babičky u
jedný, pak třeba u druhý
Já: Že jste si mohla teda sama jako říct, co budete dělat
Ona: Tak jako oni tam nebyli a já jsem tam prostě byla, prostě mě naštvali, že mi neudělali
tábor … a když jsem potom vlastně šla z osmičky do prváku, tak to byla revoluce a začal
místo pinýrskýho kroužku, že jo, byl turistický oddíl, tak jsem se tam přihlásila a s těma
jsem jela na tábor, tak jsem řekla rodičům -tak letos jsem si zařídila tábor sama, je to sice
až na Slovensko do Rajeckejch Teplic-… řikám, ale to nevadí, hlavně ten Tábor mám, já
vím, že jsem jim to tenkrát vytkla, než abych se spolíhala na vás to by bylo… asi se špatně
dohodli tenkrát …
Já: Ale vy jste si to ošéfovala sama
Ona: Já jsem si to ošéfovala sama
Já: A oni jako v pohodě?
Ona: Jo, oni to prostě zaplatili a jo, tak dobře, tak jo, tak dobře teda, já jsem se už pak na
ně nespolíhalo, jo, a vlastně to bylo i v tom, že táta, jí jsem chtěla jít vlastně na zdrávku
a táta chtěl, abych šla na ekonomku, jo, protože on dělal ve zdravotnickym prostředí,
takže prostě on néé, běž na ekonomku, to máš lepší, jistější a takový … no když mě fakt
takhle úplně… totálně zblbli, tak já řikám a oni museli do Kolína, ta já řikám, tak víte co,
já na tu ekonomku pudu, ale pudu do Liblic, a je to, nebudu doma a oni, no tak jak chceš,
jo, prostě, tak teda jo a ty chceš dojíždět, řikám ne, když chcete, abych šla na ekonomku,
tak ale pudu pryč, a oni hm tak teda jo
Já: Takže jste si potřebovala prosadit tu svojí
Ona: To jsem si jako prosadila, jo, mohla jsem bejt na tom internátě, nevadilo jim to,
vlastně jsem … sestřenice se mi vdávala v sobotu, kdy já jela potom v neděli na internát,
hrozně moc, bylo mi 14 let… byli jsme na tý svatbě, tady u tý Mladý Boleslavi a já jsem
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tam poprvé pod dohledem rodičů pila a pila jsem tam normálně ferneta, toho, to snad
nebyl ani citrusovej, normálně obyčejnej fernet, ale hrozně moc jsem tančila, takže mi
absolutně nic nebylo, mamka ta měla jen hrůzu z toho, že mi bude špatně a že druhej den
jedu na internát a táta ten jenom, prosím Tě, nech jí, tej špatně nebudu, vždyť je furt
v jednom kole, já jsem pořád tancovala, já jsem byla, vzpomínám na tu svatbu sestřenky,
bylo to fakt úplně suprový, ale oni mě nechali, oni to viděli a oni mě nechali, jim to asi,
asi že to bylo pod jejich dohledem, nevím, jo prostě, absolutně jim to nevadilo, babička
taky nic, babička kolikrát říkala -ať už ta holka nepije, vždyť je mladá, ať už to nepije- a
já řikám -prosím Tě, sestřenka bude mít svatbu jenom jednou, co bych to nepila? jo, prostě
takhle, takže žádný takoví ty rodiče, který by vám něco zakázali, abyste nemohla něco,
ne to neexistovalo
Já: Jo
Ona: Kdybych začla kouřit, tak věřím, že mi táta řekne – Tak si kuř, věřím, že si přijdeš
na to, že kouřit třeba nebudeš, mně to je jedno – ale jako to mě nelákalo, takže jsem jako
nikdy nezačla nebo tak, ale prostě, nebyli nějak zákazoví
Já: A že by vás teda vedli k tomu, co se smí, nesmí, co je dobrý, co se nedělá nebo jste si
na to přicházela sama?
Ona: Asi … nebo že mi to možná tak nějak jako řekli nebo já spíš jsem asi nechtěla dělat,
co se nedělá, mě asi to nikdy nenapadlo nebo já nevim, já jsem neměla jako problémy ve
škole, že bych byla nějaká špatná žákyně nebo ta něco nějaký problémy takhle, nikdy, ani
na tom internátu, nic, takže mě to asi nikdy nenapadlo nějaký takovýhle věci
Já: Neporušovala jste nikdy nic
Ona: Ne ne ne ne to ne, takže to mě asi nikdy nenapadlo, takže oni asi nemuseli jakoby
mi něco řikat… nebo řikat no, to mě nenapadlo
Já: Vy jste říkala, že jste se na ně nemohla spolehnout po těch prázdninách jak nebyl ten
tábor, jak to vnímáte? Můžete se na ně spolehnout?
Ona: Jo… třeba… prostě, jak jsme teďko, jak jsem teďkon tady tak… třeba řikám – Budu
potřebovat – zkusila jsem samozřejmě jednu třetinu u soudu, o který jsem věděla, že mám
nárok, řikám si, zkusim to, nikdy za to nic nedáte, jenom, že se projedu k tomu soudu,
zkusila jsem to taky a já řikám –Budu potřebovat jakoby připojení od rodiny, že jo –
Takže Nikolce i rodičům je jedno, co si napíšete, oni vám to podepíšou a já řikám –
Nikolko počkej, já teď potřebuju mluvit s našima, musim to s nima probrat – a ona mi na
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to řekne – Ne, s nima ne, musíš se mnou, proč s nima? – řikám - Protože oni jsou teď
důležitější jakoby v uvozovkách pro ten soud než ty – No to ne, mamko, oni nic nezařídí,
vždyť to já všechno vyřizuju – řikám – Já to sice chápu, ale ten soud bere ty rodiče, já
s nima budu bydlet v tom bytě. Takže já řikám, oni mi musej dát připojení, my spolu sice
budeme bydlet v pronajatym bytě, ale to u soudu nemá váhu, protože zase pronájem bytu,
že jo, řikám – Já musím napsat, že budu bydlet u těch rodičů – třeba tam totiž měsíc budu,
třeba tam budu a budu od nich dojíždět, takže to musím napsat takhle a řikám – Ale
Nikolko, ty samozřejmě napiš připojení svoje, jakoby pro mě, já Ti v tom nebránim – jí
to bylo takový, že jsem upřednostnila je jo, ne neupřednostnila, ale oni nevědí, co by měli
napsat, oni nevědí … oni neznaj… oni neznaj termíny třetiny, půlky nebo co je dozorce,
dohled, já když jsem přijela poprvé domu na 24 hodin a řekla jsem jim – Tak za měsíc –
tak oni na mě koukali, jak na měsíc? Přijdou na návštěvu,řikám ne, já zas přijedu, jo za
přijedeš? Oni se v tomhle tom, oni to neznaj
Já: A oni se o to nezajímaj?
Ona: Ne, oni se o to nezajímaj, zajímá je ta dcera, jo, oni jako zákony, soudnictví vůbec
nestudujou, je jim to jedno, jo, prostě jim je to úplně jedno, akorát mi jednou řekli – Hele
ty můžeš to zkusit na tu půlku, že jo? – řikám – Ne, já můžu zkusit i tu třetinu, já zkusim
tu třetinu – a táta – To nezkoušej to, to určitě nemá smysl – jo, spíš takhle, třeba je teď je
ta půlka a on mi řekne – Nedávej to hned 6. Února, vydrž třeba měsíc – já řikám – Co
blázníš? – a on – Ať na Tebe nekoukaj, jako že spěcháš – prostě… to je… on mě chce
mít strašně moc doma, to ne, že ne, ale aby to bylo pro ně dobrý, jo… víte co, on táta je
takovej ten člověk, kterej, když budu tady spokojená a budu tady 10 let, tak tady budu
spokojená a budu tady 10 let, když budu spokojená ve Světlý nad Sázavou, tak budu
spokojená ve Světlý nad Sázavou
Já: Jo
Ona: A budu tam třeba 10 let, tak on bude taky spokojenej, jo, ale když budu tam
nešťastná, jako když jsem tam byla 2 měsíce a byla jsem úplně nešťastná, tak oni byli
taky špatný
Já: Jo, takže, jestli já si to zkusim tak nějak přetransformovat, oni nemaj takový to… já
chci pro tu dceru to nejlepší, ale je to to nejlepší, co on vidí, jako že je nejlepší, ale on to
bere…
Ona: To nejlepší pro mě
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Já: Co je … jak se cejtíte v tom vy
Ona: Hm
Já: Jo
Ona: Jo, takže prostě, helejďte se, já jsem řekla … ze začátku jsem mu řekla, že řikám –
Nikolko, pošli mi sem nový daňový zákony, ať z toho nevyjdu – Oni jen ten tak mezi řečí
vám řeknou – A ty v tom pak budeš pokračovat jako? Rozmysli si to – A já – Jo, tak se
nechám zaměstnat, jako asistentka třeba, můžu dělat to účetnictví – po půl roce, jsem jim
řekla, že to dělat nebudu, že chci dělat tu ošetřovatelku, sanitářku a oni všichni řeknou –
No to jsme rádi, my bysme ti to nerozmlouvali, ale tohle bude asi lepší, víš, měli bysme
strach, ale jsme rádi – Ale oni by vám neřekli - ne, to nesmíš – v žádným případě… ne,
to by neřekli
Já: Takže oni předpokládali tu vůli a věřili vám, že.. a jak se v tom cítíte, že je to pořád
na vás?
Ona: Hmm… tak vadilo mi to určitě v momentě, kdy jsem nastoupila, protože jsem
věděla, že bude strašně moc věcí, na který bude máma sama, na který nikdy sama nebyla,
jo… a taky plno dopisů bylo, jak mě strašně potřebuje, jak je úplně bezbranná, prostě
máma jakoby jo, táta ten to asi měl nějak v sobě, já nevim…a… na jednu stranu mě to
hrozně těší, že oni mi pořád důvěřujou, já vlastně… i když jsem tady, tak jsem je nikdy
nezklamala… jo a já si myslím, že to je taky hodně důležitý, já třeba taky Nikolce řikám,
že jsem na ní hrozně pyšná… za všechno a ona mi na to řekne – Ty na mě ale nemáš bejt
proč pyšná, já jsem ještě nic nedokázala – Já řikám – Dokázala Nikčo, to jak se o sebe
umíš postarat – Ona povídá – To je normální, to je… to by udělal každej – Řikám – Ne,
řikám, pro mě tady děláš – Co pro Tebe dělám? Tam jezdim každých 14 dní. Já řikám,
prostě bráchu do školy, seš mu tou mámou, že on v tobě má tu oporu – Mámu mu
nenahradim mamko, ať bych dělala, co bych dělala – jo, prostě ona nechce slyšet slovo,
že já jsem na ní pyšná, protože já nemám bejt proč na ní pyšná … ona mi napíše vánoční
přání a… to umim nazpaměť, ona mi tam napíše, že
Já: Chcete mě zase dojmout? (smích)
Ona: Tak já budu zticha (Smích)
Já: Ne, pardon, povídejte (smích)
Ona: Ona mi tam napíše, že všemu… prostě já vidíte, teď jsem to spolkla … vším, čím
jsem nebo čím doufám, že budu, vděčím svému anděli v závorce své matce … to prostě…
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je strašně hezký, vim… je jí 21 jedna, vim, že mě má neskutečně ráda … nikdo se nestydí
z naší rodiny za to, že já jsem tady, nestydí se za to rodiče, vědí to naší lékaři, věděj to
jejich známí, nestydí se za to ani Nikolka, vědí to její kamarádi, jo… nemáme žádný
tajemství, že… ví to syn, tady jsou… tady, i jsem s nima na pokoji, tady jsou prostě
ženský, který děti to třeba nevěděj, myslej si, že je ta maminka třeba v nemocnici nebo
že je někde jinde, ne, u nás to věděj všichni, protože oni se za to nestyděj, takže řeknou –
Proč bych se za to styděla? My se za to taky nestydíme
Já: Ty rodiče, měli o vás zájem? Když jste byla malá? Zajímali se, co škola a tak?
Ona: Jo, zajímali, ale oni mi důvěřovali, oni mě nikdy nezkoušeli, já kdybych třeba za
nima nešla a neřekla – Chci vyzkoušet – tak mě nevyzkoušeli, mamka je vyučená
kuchařka, takže vám řekne, že není tak chytrá, že tomu nerozumí třeba například … táta…
ten má nějakej… nějakej strojní obor, ale dělal řidiče celej život u záchranky a pak na
hygienický stanici… samozřejmě s matematikou mi pomáhal víc, ale matematika jako
byl dobrej, ale když bych za nim nešla tak… on se vás zeptá - Co ve škole? – a dobrý,
oni věděli, že když bych jim lhala, tal bych do vodnesla, kdybych řekla – Dobrý – a on
se pak na rodičovskym sdružení dověděl, že to dobrý není, nebo bych mu dala podepsat
žákovskou knížku a tam by zjistil, že to dobrý není, tak bych to vodnesla, určitě bych
měla nějak… třeba bych měla nějakej trest, já nevim, jo… ale já jsem neměla potřebu,
prostě jsem třeba přišla a řekla, dneska dostala jsem 5 z tohohle a z tohohle a táta –
Zvládneš to nějak opravit? Nebo rozumíš tomu? Řikám – Jo, rozumim, prostě jsem
úplně… jo? Ale to bylo, až když jsem byla starší, do tý 5. Třídy to tam nebylo, že jo to
jsem měla bez pětek například… takže tam… voni se jakoby nezajímali a to samí jsem
dělala já… já jak jsem to jako dítě nezažila, tak moje Nikolka se od první třídy taky učila
sama, já jsem se s ní neučila, ona se učila sama…ona se vypravovala do školy sama od
první třídy, týden jsem jí pomáhala, týden jela sama…dojížděla autobusem 3 kilometry,
všechno sama prostě a… zajímavý je to, že když jsem to chtěla učit toho Davídka… tak
ona byla ta, která mi řekla – On nemůže chodit sám, neblázni – řikám – Nikčo, tys byla
od první třídy doma sama, chodila jsi sama, proč by nemoh on? – No on je to tekovej,
víš, takovej, no, to on ne – Ona byla ta, která v tom bránila, že on by nemoh, ona o něj
měla větší starost než já… a hlavně řikám – Davča má mobil, tys ho neměla, tys ho měla
někdy až ve čtvrtý třídě – a on prostě od druhý třídy měl mobilní telefon, takže se mi
hlásil, jsem doma, jsem tam jako, to samý jsem mu dávala, tu volnost a tu zodpovědnost
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hlavně, jo? Kde vlastně Davídek se narodil a… to si pamatuju jak dneska, byly nějaký
volby, já nevim, bylo to v červnu, takže byly asi komunální volby, já jsem jela do vedlejší
vesnice volit a … Davídkovi byl takovej měsíc a Nikolka s ním zůstala doma, já řikám –
Hele, je napapanej, spí, zůstaň tady s nim jenom, jo? Já jsem za chvilku zpátky – otázka
4 kilometrů a já přijedu, zapomněla jsem si klíče, tak bouchám, nic, tak zvonim, po dlouhý
době a ona s nim přijde v náručí a já řikám – Proč ho máš v náručí? On brečel? – a ona –
Ne, ale byl pokakanej, tak jsem ho musela přebalit – a od tý doby, byl její, od 11 let se
takhle ona o něj stará jako, jo? A nebylo to, že musíš, máš ho tady na starost, to bylo
jednou, když byl takhle maličkej, ale – Já s nim chci jít na karneval, já s ním pudu, já
s nim du támhle – Ona…jo?
Já: Ona ho měla, vy ne tehdy.
Ona: Ona prostě
Já: Vy jste toho sourozence neměla, ona za něj asi byla vděčná, že jo?
Ona: No nechtěla ho, jelikož to bylo po 11 letech vlastně jí bylo v dubnu 11, on se narodil
v květnu, takže ho nechtěla jako… teď v tomhletom věku, proč teď a takový… jo, třeba
i proto ta moje máma jí řekla – Neboj, ty budeš pořád jako … jenom Nikolka a chtěli
dávat toho Davídka jako na druhou pozici, že taky řikali – Prosím Tě, co teď po tolika
letech, si se zbláznila, jo prostě to tam neřekli a já prostě to tak chci a ona – No tak dobře
– ale bylo to teda takový, já třeba jsem jim nikdy Nikolku ani nedávala na hlídání, že jako
bych chtěla já, že já se pudu bavit a vy budete hlídat, neexistovalo, oni řekli – Dej nám
ho sem nebo běž ty si tam – Tak děti chcete tam bejt? – Tak jo – ale abych já řekla – Hele
deme se táhle bavit, budete je tady mít – Ne … ne, ani jednoho, byly to moje děti, já je
mám, tak buď s nima prostě udělám tu zábavu nebo s nima holt musim bejt doma
Já: A jak jste fungovali jako rodina? S tim, ten váš bývalý, ten Jirka, tak to je tatínek i
Nikolky?
Ona: Hm obou dvou
Já: A jak jste fungovali teda jako rodina?
Ona: … když
Já: Nebo jak jste fungovali jako partneři?
Ona: Jako partneři…. Všechno jsem měla na starost já, on… proto jsme se vlastně rozešli,
on je strašně hodnej člověk, ale on je nerozhodnej člověk a je to hroznej pesimista, my
jsme se hádali kvůli zbytečnostem, kvůli tomu, že končil víkend a v pondělí on musí zase
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do práce, zase do práce, já řikám, když jste to slyšela 6x za den, řikám – Ježišmarja to
musí každej, to je normální, ne? – A byli jsme, byli jsme prostě v hádce, protože jemu se
samozřejmě nechtělo a takový, on i dneska je hrozně nerozhodnej, ale už v hodně věcech
mi dal zapravdu, ale ví, že to je samozřejmě pozdě, ale více méně… on si vždycky plnil
všechny sny, třeba i teď máme nějaký dluhy, protože on chtěl mít motorku, tak hele –
Tobě choděj na účet ty peníze, tobě nabízej – že jo, bežněj účet jsem měla, tam nabízej,
můžou nabídtnou okamžitě třeba 80 tisíc bez čehokoliv jenom podle pohybu na účtě –
Vem si to, já bych si tu motorku chtěl koupit – No tak co já jako žena jsem neudělala,
vzala jsem si to, že jo, aby on si jí moh koupit, jo? Já jsem třeba takový věci neměla,
nepotřebovala jsem nový auto, já jsem s nim ale měla každý 4 roky nový auto, protože
on to vyžadoval nový auto, my jsme museli mít furt na úvěry auta … já jsem ale takovýdle
věci nepotřebovala, jo? On byl ten, kterej měl… na druhou stranu třeba si řeknu dneska,
že to má taky dobrý, on měl třeba jedny rifle a 3 trička, ale drahý měl ty rifle, ty rifle
tenkrát třeba měl pro mě, pro mě drahý, protože já jsem je měla třeba od vietnamců a on
měl rifle třeba… já nevim dízli… já nevím, jaký jsou rifle ty značky, jo, prostě třeba ty
rifle stály dva a půl na příklad, pro mě to bylo úplně šílený, ale on si na tom trval
Já: Hmm
Ona: Samozřejmě, on měl jedny, já měla třeba čtvery, že jo, ono jsme byli na stejných
penězích, ale já viděla, že on je náročnej, já ne
Já: Jo
Ona: Takže tam to bylo takhle, ale úplný hádky jako že bysme šli nějak do krve nebo si
nadávali, to zase ne, to jako nějak v normě, no vlastně já když jsme od něj odešla, tak
jsem odešla já s tím prostě, že jsem sbalila Davídka a šla jsem, bylo to v létě v červnu a
šla jsem do takový chatový oblasti, měli jsme novej dům postavenej na hypotéku, celej
nově vybavenej, to teda musím říct, že to bylo období, kdy mi to rodiče trošku vyčetli,
kdy mi řekli, že jsem se úplně zbláznila, že vlastně Jirkovi nechávám celej barák, novej,
kde oni nám pomáhali, což byla pravda, to jako… moje máma když přijela a řekla si, že
potřebujete umejt okna, tak je všechny umyla, koupila do každýho okna záclonu … zase,
ta materiální stránka, všechno jako, jo? Aaaa… táta nám odvozil všechen nábytek,
všechno, co jsme si koupili, táta vzal autem a odvozil nám to do toho baráku jo jako a já
jsem vlastně odešla s ničim, jenom s tim Davidem, Nikče jsem to vysvětlila, ta že si tam
dochodí základní školu, já jsem zatím přes léto byla v chatě … a pak jsem si našla
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pronájem právě v tom Kostelci a pak jsem si teprv našla toho přítele …a… vlastně, já
jsem řekla Jirkovi – Já musim, Jirko, odejít, jsetli neodejdu teď, už od sebe neodejdeme
a my si ubližujem, todlecto není žití, to je prostě soužití, to je o ničem, jsme mladý na to,
abysme se takhle soužili, to nejde, ty se trápíš, já se trápim, to nejde – A on jako že to
chápe, já řikám – Ale odcházím, tak prostě buď si tady, no když nemáš kam jít´, buď si
tady – a šla jsem pryč a všechno jsem mu tam nechala, prostě jsem odešla já, tak přece si
to nebudu brát, že jo. A teď zase, pak ten barák šel vlastně na prodej, tak jsme všechno
odstěhovali k nám, k tomu bývalýmu, k tomu příteli, co jsem měla, a teď zase jsem
všechno nechala tomu přítelovi … takže to má všechno on a … táta se mě třeba ptá –
Pojedeš si pro ten nábytek? – A já řikám – Ne, chci nějaký svoje osobní věci, chci věci,
který tam mám po babičce, který jsou mi cenný – A táta povídal – A to už máš jako
všechny tyhlety věci vodvožený u nás – a já řikám – A ty osobní na sebe chci, ale nábytek,
používá to teď někdo jinej, já to nebudu používat po někom jinym, ať si to prostě nechá,
já to nechci – Když nebyli schopny to jakoby vystěhovat oni, tak já to určitě dělat nebudu
Já: Co to, že jste do toho takhle kopla sama?
Ona: U toho přítele nebo?
Já: U toho prvního
Ona: U toho prvního?
Já: U manžela
Ona: Já jsem prostě viděla v tom, že jsme neměli tu společnou řeč, že mně prostě vadily
ty jeho věčný, pesimistický nálady … on opravdu… a šílená nerozhodnost, to jako určitě
a… bylo to pořád, já jsem, on byl takovej stále, já jsem to jenom nechtěla vidět, jo? A on
mi řikal, že já jsem prostěm člověk, kterej se… jakoby rád baví, ale já jsem nikam
nechodila se bavit, abych chodila na nějaký zábavy sama nebo tak něco, to vůbec ne, já
jsem nikam takhle nechodila, jo… ale nechodili jsme nikam, nejezdili jsme nikam a to
ani potom ne, takže to v tom taky nebylo, ale prostě… spíš se mi líbilo to, že ty ostatní se
jakoby bavěj jináč než on, on… tam bylo špatně, když v zimě mrzlo, v zimě padal sníh,
zase padá sníh, v létě je hrozný teplo, no tak kdo by to řek, když je léto, tak musí bejt
teplo a mě ty věci strašně vadily, mě to hrozně unavovalo a já jsem mu to i řikala a on
jako že to ví, že už to řikat nebude a takový… ne, stejně, stejně to prostě řek, stejně to
použil, ale kdyby vám to řek třeba jednou – Ježiš to je hyc, to zas bude den a takový –
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Ale jo… to bylo všechno, jo, prostě, nemůžeme jet támhle, protože je hroznej hyc, no a
na to auto bude pražit to slunce a to je takový špatný, jo, prostě všechno dohromady
Já: Já vnímám, že jste taková pozitivní a samostatná, takže …
Ona: Ono to nešlo, ono to opravdu nešlo dohromady, on mi vždycky říkal, že nemám
žádný trápení, že mi nic nevadí, že mi nic, vždyť to není pravda, vždyť já jsem měla na
těch ramenech úplně všechno, jemu bylo jedno, jestli zustane doma z práce, jo, on furt
chtěl zustat doma z práce, protože jeho nebavilo dělat furt v tom, v tom lakýrnictví, on
dělal na lakovně stylovej nábytek tak dělali… tak já pudu na mateřskou, co, ty si jezdi
každej den do práce, já jsem to udělala, vždyť já přeci měla bejt s tim Davidem, ale tak
když chtěl, tak mu teda vyjdu vstříc a ono se to stejně nezměnilo, bylo to ještě horší, takže
po půl roce jsem to zabalila, řikám – Ne, chodu, mateřskou si nechám na sebe já a ty si
něco najdi, někam si choď, tak začal chodit k obci takový ty práce, dneska dělá v tý
lakovně, je tam spokojenej, vzali ho zpátky, protože byl šikovnej a je spokojenej, jo …
ale prostě to bylo pořád něco, furt všechno, furt bylo něco špatně, jo a ještě nejhorší na
tom bylo to, že když ho tady píchlo… tak už by to mohlo bejt tohle, když ho dloublo tady,
tak by to zase mohlo bejt tohle a to já nemám ráda a nedokázala jsem mu to říct, prosím
Tě, přestaň se pozorovat, nech to, to není tak, ale to viděl jenom na sobě, to, že Nikča
měla přes čtyřicítky horečky, to je přece Nikolka… ta to zvládne, ona to s tebou zvládne,
jo, ale…. Tady prostě… řikám zrovna tak s angínou, s chřipkou, se všim by dokázal ležet,
já jsem tohle neznala a to jsou věci, který mi strašně vadily, ale … byla jsem hloupá, ty
věci byly i na začátku, jo, měly mi vadit na začátku a nemusel bejt žádnej rozvod,
nemuselo bejt vůbec nic, že jo … já jsem si pořád myslela, jestli se třeba nezmění
Já: Vždycky doufáme
Ona: I když měl pak toho kluka, když se narodil ten kluk, tak sem doufala, že se to změní,
že bude mít toho syna, jo a že to bude jinačí
Já: Byl to i nějakej důvod, proč mít toho Davídka?
Ona: Jo, i po tech letech, hm, určitě, určitě, i po těch letech, já jsem to měla naplánovaný
a on – Ne, nepudeme do dalšího dítěte, co když to bude zase holka – Řikám – Nebude,
uvidíš, že nebude – Já jsem to měla propočítaný, řikám – Podivej, musím otěhotnět tak a
tak, aby se to narodilo v květnu nebo v červnu – v dubnu, já jsem pracovala ještě pořád,
v dubnu je daňový přiznání … dépéháčka, v červenci už jsou zase dépéháčka, takže
květen, červen, ideál květen, ni, když jsem to povídala mí paní doktorce, tak povídali –
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No, já bych vám to přála, ale nevim, nevim – No, když jsem přišla do jinýho stavu podle
plánu… to vypadá, že to bude ten kluk – tak řikám – Pani doktorko, to bude, to bude –
no a splnilo se to zase, prostě …jsem říkala, musí to bejt a zase to, vyšlo to,jo, vyšlo to
Já: Jako jenom jestli to bylo jako nějaký lepení toho vztahu nebo jste byli spokojení..
Ona: Já jsem si myslela, že se prostě změní, že bude jakoby žít pro to dítě, takhle on by
pro děti dal maximum, to je bez debat, jo, a že se prostě úplně celkově změní, jo… že to
bude úplně jinačí, ale… stejně nebylo, já nevim, my jsme prostě v tý době dodělávali ten
barák a… třeba nám moh zavolat nějakej řemeslník, že nemůže přijít, protože něco, nedej
bože kdyby byl nemocnej a on už v tom viděl, že nám to v životě nedodělá, jo… no to si
zase sehnala, to on to v životě nedodělá a já – No tak sis ho měl sehnat sám, že jo – ano,
sehnala jsem je já, protože kdybych je já nesehnala, tak to tady není do teďka, řikám –
Tak si je sežeň sám – jo, prostě takový a on třeba přišel ten řemeslník za dva dny, řikám
– Vidíš, přišel – nojo, abys neměla poslední slovo, jo, prostě … ve všem viděl, ve všem
to viděl špatný, ve všem to viděl, ve všem to bylo špatný
Já: A ten přítel potom, ten…
Ona: Ten byl úplně jinej, ten byl úplně jinej, jako on byl o 10 let mladší, on mi vlastně
začal hlídat děti, Davídka, já jsem ho měla ve firmě, kde on dělal taky řidiče a…
odpoledne mi začal hlídat toho Dádu, takže tak jsme se vlastně něják sblížili, byl mladej,
tak jsem nejdřív do toho vztahu jít nechtěla, bála jsem se toho, ale ten kluk … měl nějaký
problémy doma, takže v 18 odešel z domu, já jsem se s ním seznámila vlastně v nějakej
21, když jemu bylo 21 a on nevypadal ani vizáží na 21, ale hlavně ne ani myšlením, on
opravdu už tenkrát byl na 30, takže… jsem do toho zkrátka šla a on opravdu, byl pravej
opak toho Jirky, jo…Nikolka, když to srovnála zpětně, tak řekne, že byl úplně stejně
hodnej, on byl stejně hodnej, to určitě… ale nebyl už to takovej pesimista, už dokázal i
víc věcí, on dokázal věci si zařídit, ale jako třeba když jsem mu to řekla, zase by plno
věcí nechával na mně, platby, bydlení, všechno by nechával na mně, jo, ale když jsem
třeba řekla, musíš zařídit tohle a ono to třeba nebylo, řikám – Tome, máš na to dva dny,
dělej něco jako– jo, jo, jo řikám, tak, nech mě, nepřipomínej mi to furt, dokázal to, jo, ale
trošku jsem do něj musela, ale dokázal to, dokázal to a my sme třeba měli rozbitý auto
tenkrát s tím motorem, tak… když by to bylo prostě s bejvalym manželem, tak
samozřejmě bych to musela zařizovat já, on to auto napsal na mě a hned řek – Musíš se
o to postarat – kdežto tady prostě… to auto bylo jakoby jeho volba, i když s autem jsem
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jezdila jenom já, on ho skoro vůbec nepoužíval, tak to prostě zařídil všechno on, řikám
Tome – Já to auto potřebuju, jako musíš mi zařídit nějaký auto, to já jako nemůžu bez
auta – a on se prostě v tomhletom snažil,jo, byl jinačí, byl určitě jinej a nezasloužil by si
to, abysme byli 2 roky jakoby bez sebe a v uvozovkách na mě čekal, na druhou stranu
chtěl se kolikrát ženit, já sem nechtěla, vim, že by chtěl mít určitě svojí rodinu, ale
respektoval to, že já mám 2 děti a řek - Já mám Davču jako svýho, já to beru - tady sem
mu tu šanci prostě dala, on si nezasloužil, aby byl jakoby v uvozovkách připoutanej ke
mně a pak už ten život …nebyl, třeba tak, jak chtěl
Já: Tomu rozumim no… tak ten Jiří, ten byl stejně starej jako vy?
Ona: Ne, ten je o 6 let starší
Já: O 6 let starší, jo… a jakej je tatínek? Jakoby váš tatínek, jakej je tatínek
Ona: Můj je… asi jako já, oni říkají, že jsem po tátovi, tak úžasnej … ne, usměvavej,
hodnej… táta je lev, takže… táta si myslí, že má pořád pravdu… takže Nikolka je beran,
hodně se s nim pře, protože ne vždycky má ten děda pravdu, děda nerozumí moc moderní
technice,jo, a tak dále a tak dále, takže Nikča to vidí jinak a já jsem typ člověka, kterej se
se starejma lidma nehádá… takže já i když budu třeba vědět, že to tak fakt není, tak mu
to odkejvu, jo, ne z pozice, že je to táta, ale aby byl asi nějakej takovej klid a při tom třeba
vim, že je to třeba úplně jinak, ta Nikolka to ještě nedokáže, takže… jako… třeba se
dohadujou, jo nebo třeba ona teď měla rozbitý to auto a on tvrdil, že je to timhle, ona
řekla, že ne a už, už tam byl problém, už byli v sobě, jo a já řikám – Tak když myslíš, že
to tím je, tak to kup, nech to spravit a je to, jo… prostě … snažim se to udělat nějakým
jiným způsobem, ale řikám, na tátu,i na mámu …ve všem je maximální spolehnutí, tátovi,
když řeknu, že v 6 ráno, teď jsem měla jednu operaci a šla jsem na ní v 6 ráno, řikám –
V 6 ráno budeš tady čekat pře budovou – tak tady prostě v 6 ráno bude, já nemám strach,
že by přijel v 6:10, Nikolka samozřejmě třeba přijede v 6:10 a nemáte ten telefon a už
jste nervoznější, jo, ale u něj to neexistuje, jo
Já: Že se můžete spolehnout
Ona: Sto procentně, se všim, se všim, prostě budeš tady v 6, tady to budeme stěhovat,
todle pudeme dát tam, bude připravenej, neexistuje, že by prostě nebyl, že by řek –
nemůžu – nebo – spim – nebo něco, ne
Já: A jak fungovali rodiče doma, jakoby… řekněme nějaký vaření, domácí práce, jako co
měl kdo na starosti
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Ona: My jsme bydleli v paneláku, takže tam jako nic moc nebylo a vaření… mamka
dělala v kuchyni, takže… třeba proto mě tady ani nevadí strava, protože já jsem byla od
malička zvyklá na školní jídelnu, co se týkalo mámy, pak zase na internátě školní strava
a tady, to je úplně to samý … takže jako, já jsem nenáročnej strávník, protože sem
to…mám to vlastně od malička, že jo, takže jídlo jsme měli z tý jídelny a o víkendu, vařila
prostě mamka všechny domácí práce…. To je třeba trošku takovej problém, protože
všechno si táta udělá doma sám, všechno, to samý jsem hledala já v tom svým chlapovi
a tam už zase byl kámen úrazu, Jirka byl takovej, že se do těch věcí nechtěl pouštět a radši
by si někoho najal… ten náš táta by nám to udělal a on třeba nechtěl, jo a teď v tom byl
ten boj, řikám – A proč to bude dělat někdo cizí a budeš mu platit? Může to udělat ten
táta nebo se to nauč sám – Ne, já nechci . v tom byly taky problémy, on by to radši dal
zaplatit nějakýmu řemeslníkovi, protože ten, ten tomu rozumí, řikám – Ten tomu může
rozumět úplně stejně jako ten táta, třeba se s tim živí teprve 5 let, to není pravda jako,
vždycky jsem se snažila vysvětlit, ale ten druhej přítel, ten Tomáš, ten byl taky kutil, ten
si taky všechno udělal sám a to vim, že takovýho člověka já potřebuju, jo, protože to jsem
viděla doma…
Já: a tak takže taťka jakoby dělal tadyty práce
Ona: Taťka spraví všechno, opraví všechno
Já: opravoval, mamka uklízela
Ona: Jo
Já: vařila, třeba jak jste řikala, že zařizoval, kdo byl takovej ten akčnější, jak jste říkala,
že všechno zařizujete doma
Ona: Co se týkalo takovejchle věcí, určitě táta, táta… protože… máma ta není, ta
rozhodně ne, mamka dneska si dokáže na poště vyzvednout důchod, jo, protože to už
dokáže, ale dřív nedokázala jít zaplatit složenku,
Já: Jo
Ona: jo… ona neumí zaplatit platbu přes internet, ona neumí s počítačem, ona vám
nenapíše smsku, jo, ona si jí ani nepřečte, ona vám dokáže zvednout mobil, ale když bude
mít navolený pod číslama 1,2,3 někoho, tak … když bude mít volat na pevnou linku, tak
milionkrát volala Nikolce, protože to podrží dlouho a ono se jí to vytočí jako, protože to
má pod ní a jí to nedojde, proč je to tak, jo, ona není ten technickej typ a takovýdle věci
nikdy nezařizovala, to dělal táta, třeba potřebovali pronajmout byt a oslovili mně, řekli
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mně – Musíš nám zařídit pronájem bytu, jo, ať to pronajímáme za nejlepší peníze a udělej
tam prohlídky a tonhlencto a tohlencto, ať máme dobrý nájemníky, zařiď to ty, nějakou
smlouvu vytvoř – Já jsem to s nima konzultovala, ale je to jejich, ale při tom to daj prostě
na vás, jo, já nevim, potřebuju sehnat okurky Pavlušo, seženeš někdy okurky na zavaření,
prostě, tak… jo, takovýdle věci jsem jim dělala já, táta už pro ně dojel, to nebyl problém,
ale takový věci jsem musela zařídit já
Já: Jo, i teďka v dospělosti jakože
Ona: Teďka v dospělosti, teď v dospělosti, teď když jsem měla já svojí rodinu a oni
vlastně byli sami dva, teď v dospělosti
Já: Dobře, je něco, co vám přijde podstatný a nějak jsme se o tom nebavily?
Ona: Já nevim, spíš co zajímá vás (smích)
Já: No já mám tady úplně super materiál
Ona: Já jsem vám toho řekla tolik …jako
Já: Já to mám zaměřený na vztahy, jo, takže proto i jsem se takhle, to ptala hodně na ty
rodiče, a tak, jak to máte vy
Ona: Já si prostě myslim, že mám, že vůbec ty naše vztahy tim, že já jsem tady, se
nenarušily, ba naopak se ještě víc… jestli mi chtěl někdo ublížit tim, že by mě dal sem,
tak to se nestalo, ba naopak, spíš víc jakoby se to ještě prohloubilo a neni to tak, že bych
přijela domu a rodiče nebo děti mi prostě řekli, já bych třeba řekla – Hele, tohleto
nedělejte, to je lepší to udělat takhle nebo dejte ty peníze radši sem – Tak mi neřeknou –
Prosim Tě, ty víš prd, ty si seděla – cokoliv, neexistuje, oni se mě, oni čekaj na tu radu,
jo… kor teď, prostě něco třeba chtěj dělat nebo tak, máma - tak už počkáme až přijde
Pavluša a uděláme to s ní dohromady - jako jo, prostě … já nejsem vystrčená z toho jejich
života, nebo že bych byla tady, že jsem tady úplně něco jinýho nebo méněcenná ne, ne,
vůbec ne
Já: Ještě se zeptám, vy jste říkala, že jste měla dceru v 19, to už jste byla vdaná za toho
Jirku?
Ona: Já jsem se brala v prosinci no
Já: Jo a před tim jste spolu nějakou dobu chodili?
Ona: Hm, my jsme spolu chodili od 17, v dubnu mi bylo 17, asi tak nějak jsem ho poznala
Já: A byli jste spolu teda jak dlouho?
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Ona: My jsme spolu byli … Davídkovi byly 2 roky, do roku 2008, to bylo do roku 2008,
takže my jsme spolu byli v 94 jsme se brali, takže to máte 14 let a… dejme tomu, ten rok
a půl, 2 roky jsme spolu tak byli, no 15,16 let jsme spolu byli určitě a vlastně jsme se
rozváděli až v roce 2011, my jsme se nerozvedli hned v tom roce 2008
Já: Jo
Ona: My jsme od sebe odešli, ale rozvedli jsme se až 2011
Já: A ten další přítel teda…ten Tomáš
Ona: S tím jsem byla 6 let
Já: Takže v tom 2008, vlastně když jste se
Ona: 2010, 2009, končil 2009, v únoru 2010 jsme se tak nějak jakoby sblížili a ne, to ne,
to říkám blbost, my jsme spolu byli na začátku už 2009, hm, určitě, určitě, určitě, protože
Davídko, on se narodil, Davídek se narodil v květnu 2006, já jsem odešla v červnu,
v červnu jsem odešla když mu byli 2 roky v tom květnu a s Tomášem jsme začli bydlet
až v únoru 2009, v únoru 2009, už jsem ho znala samozřejmě před tim, toho Davču hlídal
od zimy, od října ho hlídal, jo, ale začali jsme k sobě mít nějak až v únoru 2009, ano
Já: Jo, ale odešla jste dřív, ještě než jste poznala toho Tomáše teda
Ona: No to jsem odešla, no
Já: A před tim prvním manželem jste tam měla nějakej ještě … jako vážnej vztah
Ona: Vážnej se asi nedá říct, měla jsem jednoho jakoby, nebudu řikat, prostě ty školní
lásky, že jo, to je nic a ty lásky, co byly na internátě, to je taky nic, ale jakoby větší hlubší
jsem tam pak měla vlastně… vlastně to byl tohohle toho manžela soused, tam, on se mnou
dělal v práci, já jsem chodila na brigádu ke starkovi, vlastně už od těch 16 let jsem tam
chodila na brigádu a… pak jsem tam vlastně nastoupila na chvíli, než jsem otěhotněla,
vlastně jakoby na stálo, no a… takže vlastně někdy v těch 15 a půl jsem si začla vlastně
s tim jejich sousedem jakoby, ale on měl přítelkyni, byl starší a měl přítelkyni a nechtěl
se s ní rozejít, takže my jsme se spolu viděli třeba víkendy a pak jako to nemělo smysl a
začla jsem vlastně tady s tim, takže ne, takže maximálně on, ale řikám, on měl přítelkyni,
nebyl to můj nějakej jakoby abych s nim mohla chodit někam na zábavy nebo tak
Já: Jasně a ten, ta Nikolka, to jste plánovali?
Ona: Nikolka, to bylo takový, svým způsobem plánovali, proto, jdou o hodinu napřed
Já: Já vim
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Ona: Protože …vlastně… bylo, že bysme si jakoby chtěli bydlet sami a tam od tý obce
stavěli byty a oni mu řekli, manželovi bývalýmu, že vlastně mu ten byt daj… když teda
bude mít nějakou partnerku, pak přišlo, že musí mít rodinu, tak jsme to jen tak zkusili no
a pak přišlo, že musí bejt ale i ženatej, že to jako nejde jako jen tak, jo, prostě to musí bejt
kompletní rodina, tak všechno nám vyšlo, nám to od začátku
Já: To byl komunismus, ne?
Ona: Už nebyl
Já: Ne vlastně, to byl 96 rok
Ona: To byl 94, ale stejně to bylo takový, ta obec v tom ještě ta nějak jela no a ve finále
nebylo nic
Já: Aha
Ona: nebyl ani ten byt
Já: Jo
Ona: byla akorát ta Nikolka a byla ta svatba, to bylo, jo, to bylo, a bydleli jsme u mejch
rodičů půl roku a pak já jsem našla bydlení, že jo, no a odstěhovali jsme se
Já: Takže jste se začla starat. Mně to takhle stačí. Děkuji.

Rozhovor s paní E

Já: Tak můžete začít odkud chcete, povídejte, zajímá mě váš životní příběh..
Ona: No, takže jsem rozvedená, mám 3 děti, za manžela jsem měla Jugoslávce, žili jsme
spolu 20 let, teda 20 let jsme byli manželé vlastně, čekali jsme, až děti vyrostou, pak jsem
se rozvedla a on byl stavební inženýr, takže vlastně za totality měl nějakejch 60 tisíc, to
platila ta jejich firma, že jo, no a když jsem, byla jsem zvyklá na určitej přepych, že jo,
jasný, nemusela jsem počítat peníze, nic , i když jsem jako chodila do práce, to jo, teď
vlastně jsem se rozvedla, děti byly zvyklý na nějakej standard a najednou nebylo nic, jo,
takže vlastně …jsem začala páchat, jo a jako… kdyby mi odsoudili dřív, jo, to byly samý
podmínky, ty jsem vždycky dodržela neporušila jsem , ale 9x jsem soudně trestaná
Já: Hm
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Ona: Po druhý ve výkonu trestu, jo, no prostě chtěla jsem těm dětem dopřát, aby měly,
skončilo to jak to skončilo, že jo, no, jinak… mám 2 dcery, syna, já mám teda jako
poměrně k mýmu věku, mně je 60, tak mám malý dětí, já měla první dítě v 28 a to
nejmenší ve 40 pomalu, no já nevim, co ještě
Já: Takže už jsou dospělí, tomu nejmenšímu je teda 20
Ona: 21 jí bude
Já: Jo
Ona: Ta studuje tu vysokou školu
Já: Jo, a jak jste to měla s tím manželem? Vy jste říkala, že jste čekali, až děti odrostou
Ona: No, aby jako, nechtěla jsem se rozvádět, dokavaď byly malinký, že jo, aby prostě,
nechtěla jsem bejt, aby byly bez táty, ale ono to nešlo, že jo, já jsem horká krev, von byl
horká krev, takže to fakt nešlo dohromady, my bysme se jednou pozabíjeli, jo, tak jsme
usoudili, on teda se nechtěl rozvádět, jo, já jsem trvala na rozvodu, mě vlastně rozvedli
bez něj, on už byl tenkrát v Jugoslávii
Já: Jo, jo, takže pro vás bylo nějak důležitý udržet tu rodinu
Ona: Jo, jo a takhle, jako dětem neublížil, děti …on miloval, ale prostě nešlo to, i když
nebyly ty hádky před nima, to jsme se snažili tomu vyrovnat, ale stejnak ty děti už, když
pak vyrostly, tak už věděly, že jo, že se něco děje
Já: Jo, jo, jasně a jaký jste to teda měla v tom vztahu, v tom manželství jako… jakej jste
měla vztah k tomu manželovi?
Ona: Jako jo, já ho měla svým způsobem ráda, i když sme se… dá se říct prali (smích),
jo, byla to taková itálie, ale jako zase nemůžu říct, víte co, von… byl hrozně hodnej, jo,
ale nesměl se napít, jakmile se napil, to prostě, tak bylo zle, jo jinak takhle, jako, tak 20
let jsme spolu byli, jo, tak to taky o něčem svědčí, že to nebylo jako prostě, jo ale ten
alkohol no, ten v tom hrál hodně velkou roli, protože já nepiju, takže, to jsou jediný moje
dobrý vlastnosti, nepiju, nehraju automaty (smích), jinak tam to ostatní …
Já: A vy jste teda říkala první dítě v 28?
Ona: To je ta Natálie, od tý mám 5 vnoučat, pak je Tomáš, tomu je 26, ten teď dělá
manažera českým drahám, no a ta nejmenší Nikolka, ta studuje ještě
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Já: Jo
Ona: Druhym rokem
Já: A jaký máte s nima vztahy? Jste si něják blízcí?
Ona: Jako jo, jsme si hodně blízcí, i když dcera byla v Anglii, ta nejstarší, teď se vlastně
vrátila, takže jsem jí neviděla, že jo, protože jsem sice byla venku, ale nebyl čas, protože
jsem si jela vyřídit nějaký úřední věci, syn ten jako… po tý nejmenší vzkazuje, jo, ale
ještě mi to nemůže odpustit pořád, jo, furt se s tím nemůže prostě smířit, jedině, já jí řikám
Kikina tý malý (smích), Kikině je… byla tady za mnou, vyzvedla mě na tu vycházku, jo
jako… tý jsem vlastně ublížila nejvíc, jo, protože ta mě vlastně potřebovala nejvíc, když
končila obchodku, ona dělala jazykovku, dělala 6 jazyků, zaplať pán bůh není ani jeden
po mně, takže jako… ta mě potřebovala nejvíc defakto, no a ty vnoučata, ale ty byly
v Anglii, tak to jsem nějak neto, ale prostě týhle nejmenší jsem ublížla nejvíc, protože
vlastně nebyla jsem na matušku, byl tam za mě ten můj přítel, jo s tou kamarádkou, takže
jako jo, ale máme hezkej vztah, už teď říkala – Mami si podej – nechtěla jsem si podívat
půlku, donutili mě, i když mám teda rok po půlce, jo už mám 2 roky jen do konce, jen
uvozovkách, takže chtěj abych prostě to zkusila a uvidíme
Já: Proč jste nechtěla?
Ona: Jsem vétéčko, to je více trest, jo, i když jsem neporušila podmínku, nic, protože mě
dohnal starej trest,tak… vim, že tady nepouštěj prvotresty, natož více tresty a stojim
nohama na zemi, já jsem to sice podala, ale říkala jsem jim, ať prostě nepočítaj s tim, že
jdu domu, to jako… vůbec
Já: A na kolik, na jak dlouho jste měla ten trest?
Ona: Měla jsem 94 měsíců za podvody, to jo, 94 měsíců, ale 2 roky mi odečetli před tim
ten trest, jak jsem byla ve Světlý, jo, ten první, že za dobrý chování, tohle, tak mi to
vlastně odečetli, jo, takže vlastně 60… 72 měsíců
Já: To je nějakejch 6 let nebo?
Ona: 6 let
Já: Takže máte 4
Ona: 4 mám za sebou
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Já: Jo, takže tý nejmladší dceři bylo nějakejch 17 v tý době, jo, že byla ještě na střední
škole
Ona: No právě dělala prvním rokem začla dělat tu obchodku a vlastně začala plavat, byla
na tom i psychicky špatně, že jo, protože jsme nepočítali s tim, že někdy ještě pudu, ani
já jsem s tim nepočítala, no, bohužel se to stalo, že jo, takže vlastně ten první ročník měla
hodně těžkej, protože ona je taková, víte co, že … důsledná, prostě musí a ona na základce
byla první, jo, ona dělala to noviny školní a ono jí to hrozně baví, jo a byla zvyklá všude
bejt první, všude nejlepší, no a ten první rok jako plavala hrozně, takže to nezvládala,
potřebovala mě, i když se syn o ní staral, všechno, protože on jí dostal o péče, jo, takže
jako to těžko to a pak se jako z toho dostala, ale ten první ročník byl krutej, to řikala, že
snad to ani neudělá, ale oni řikaj, že ten přechod z tý základky na tyhle střední školy, že
je prostě těžkej, no…
Já: Jo, takže vy ty vztahy vnímáte spíš až teďka po tý době, co… vlastně jste v tom
výkonu trestu, že jakoby syn teda jako vám to nemůže úplně ještě odpustit
Ona: Syn mi to teda ještě neodpustil
Já: Starší dcera tady více méně není a jaký jste měla tedy
Ona: No, co jste…
Já: Jaký jste měla teda vztahy s nima před tim, třeba jako
Ona: Jo, jezdili jsme na dovolený jako, jo, víte co, užívali jsme si to, nikdy jsem je, právě,
že jsem chtěla, aby měli všechno, že jo … jo, protože ty děti vlastně … to je pro mě
všechno, jo
Já: A chtěla jste jim to teda vlastně dát nějakým materiálním způsobem
Ona: Dala jsem jim to materiálním způsobem
Já: Jak jste to měla se svými rodiči? Jaký, jak jste jako žili? Jaký podmínky jste měla?
Ona: Já jsem ze 6 dětí, ale tatínek dělal ředitele a vedoucího dopravy jako, víte co, já
jsem, my jsme měli, jeden bratr byl na ambasádě, druhej byl u voje… to bylo tenkrát, já
nevím, vy jste mlaďounká, takže si to nepamatuje, jo, to bylo cé ó, to bylo jako pod
komunistama, jo, třetí brácha byl v Chotusicích na letišti, takže všichni jako, já jsem ta
černá ovce rodiny… tam sestra, ta vlastně je zdravotní sestra, že jo, jo a já byla vlastně
černá ovce
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Já: A vy ste dělala co teda?
Ona: Já jsem se vyučila jenom
Já: A v tom jste pak i nějak jako pracovala?
Ona: Pak jsem v tom pracovala a pak jsem přešla na restaurace, na ráj, tenkrát to byl ráj,
dělala jsem po hospodách, no
Já: A vy ste teda asi nemusela ani tolik pracovat, co jsem pochopila?
Ona: Ne, nemusela, ale já jsem doma sem nevydržela, že jo, já mám vlastně ty děti, maj
odstup po 7 letech je mám
Já: Jo
Ona: Jo? Holku teda po 6 tu nejmenší, ale jinak to vychází kolem těch 7 let, takže vlastně
když to, tak jako nevydržela jsem doma, i když jsem dělala, tak jsem i páchala
Já: Jo
Ona: Takže vlastně těm dětem sem ublížila nejvíc, jo, ne sobě, ale tý rodině a můžu bejt
ráda teda, že opravdu ty vztahy jsou, jaký jsou, jo, že se na mě nevykašlali, to samí přítel,
jo, já mám o 14 let mladšího přítele a taky, jo, taky jsem mu svým způsobem ublížila, ale
prostě furt jako drží
Já: Oni to nevěděli, děti ani přítel, že děláte nějaký podvody?
Ona: Ne, oni sami koukali, v tom druhym, to už jako, když mi to přišlo, tak už jsem je na
to upozornila, jo, v tom prvnim nevěděli vůbec, co se děje
Já: Vy jste říkala teda, že jste ze 6 dětí, tak to byla si hukot, ne? U vás doma
Ona: Tak taky, tam byli, my to máme… jo, že byli bráchové, jako já mám 4 bráchy, jednu
ségru, ten jeden už je po smrti, ten brácha, oni byli starší oproti nám, my vlastně byly se
ségrou nejmladší jako
Já: Vy se teda jakoby pátá?
Ona: Pátá, právě, že jsem byla od tatínka hodně rozmazlovaná, jo, že jsem prostě, vlastně
defakto se dá říct, že jsem furt měla, niky jsme netrpěli, jo, že bysme, prostě co jsme
chtěli, to sme měli, jo a vlastně teď jsem to měla i v tom manželství, protože za totality
stál byt 800 nájem se všim všudy, že jo, jo prostě on si vydělal hrozný peníze, ale to jak
je platila ta jugoslávská firma, jo, takže já furt byla zvyklá jezdit si, jo a najednou bum,
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blbec, rozvedla jsem se a najednou nebylo, jo, to byl takovej sešup prostě, když jste
zvyklá, já vím, že to není, mě neomlouvá, já to vim, ale kdyby zase víte co, kdyby mě
klepli přes prsty hned, zavřeli mě, tak už si to rozmyslim, že opravdu, todlecto je krutý
… jo, to jako… jako…ten a vůbec, jako ten trest ne, ale ty lidi okolo, to je ten trest, jo,
ten tady, v tý Světlý jsem to nevnímala, protože ty holky držely hodně při sobě, jo, tam
prostě je to o něčem jinym, kdežto víte co, tady se bojíte, aby vám nezkazili půlku, aby
vám nezkazili přechod na dohled, jo, závistiví, jakto, že ona chodí ven a to, jenže já mám
odsezený 4 roky, oni třeba přišli před 3 měsícema, že jo, což se nemůže srovnávat, taky
se k tomu dopracujou, že jo, jo, ale je to tady prostě, takže vlastně ten trest sám o sobě
není trest, ale ty lidi okolo, mrzí mě to, že jo, ale nedá se to vrátit, to jako s tím nic
neudělám už prostě, musím s tím žít a řikám, hlavně jsem ublížila rodině, nikomu jinýmu
Já: Jak to bude, až vás pustěj?
Ona: No, budu bydlet s tim přítelem zpátky, jo, budu tý dceři se snažit pomoct, nebo
oboum dvou, tak kluk ten má dobrý peníze, ten žije sám, ten se ani ženit nechce, ten o to
nestojí, to je takovej to… ale jak řikám, zaplať pán bůh za ty děti, jo, protože opravdu na
to, že vlastně … v tom prvnim testu, když mě zavřeli, tak bylo dceři 13? Ne, 15, 13, 13 a
klukovi 18, že jo a bal si jí do péče, aby jí nedali do žádnýho ústavu, že jo, jo, takže zaplať
pán bůh, že ty děti jsou takový, že nejsou po mně
Já: Jak to myslíte, že nejsou po vás?
Ona: No ne, že prostě, todlencto odsuzujou všechno, jo že … může se stát, že můžou
udělat kopanec, nikdy, víte co, nikdy nevíte, co se může stát, jo, ale vim, že nefetujou,
nepijou, jo, že prostě a řikám… ta malá, ta je úplně…vůbec
Já: Prostě jste je dobře vychovala
Ona: Je to divný, ale jo no (smích) a já vlastně měla ještě v péči vnuka, že jo, od tý mí
nejstarší, protože ona, když vlastně přišla do jinýho stavu, tak jí bylo 17, nedodělala ani
zdrávku už a jelikož byli, že , ten táta neměl děti s tou novou svojí přítelkyní, toho
vnoučka, ten otec, tak mi sociální doporučili, abych si ho vzala do péče, že jo, takže jsem
ho vlastně měla v péči, do 10 let
Já: Jako od narození do 10 let
Ona: Od narození
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Já: A dcera ta žila s vámi?
Ona: Dcera žila se mnou, než se odstěhovala do tý Anglie, když se provdala
Já: A pak si vzala teda vnuka sebou?
Ona: hm
Já: Jo, takže jste pomáhala dceři s tou …
Ona: Takhle, já jsem jí říkala, že jí ho vrátim, že pořád je to její dítě, jo, ale už uvidim, že
prostě to zvládá, jo, protože pak zase byly ještě další ta mrňata, že jo …
Já: Jo, já si to jenom, nevim, jestli to dobře chápu, vy jste žili takhle normálně se třema
dětma svýma, jste žila doma, plus jste tam měla to vnouče
Ona: Toho vnoučka
Já: A proč měl být jakoby, proč měl být váš? Proč nebyl dcery?
Ona: Protože byla mladá, víte co, bylo jí 17, takže tam musíte mít prostě, tam je to přes
sociálku všechno daný, že ona se nemůže, že jo, že jako si ho nechat, jo, protože byla
nezletilá
Já: Jo
Ona: Jo, takže jsem si ho vzala do péče, abysme o něj nepřišli
Já: jo, jo
Ona: To je takový moje zlatíčko, to je moje čtvrtý dítě no, řikám, je to těžký, prostě musim
se s tím smířit, musim s tím žít a… řikám sobě, že jako sobě, dětem no jsem ublížila
nejvíc, prostě beru to, jak to je, nikdo mě sem nezval, no, je to rozumný, ne? (smích) Víte
co, je to vlastně, když to vemete ty 4 roky, jako to vám hodně dá … opravdu, to řikám a
ani ne tak to jako tady, v tý Světlý mi to zas tak nepřišlo, ale tady je to hrozný, tady to už
prostě je … jo, na špičce, kdy vystartuju, i když si to nemůžu dovolit
Já: Jak to myslíte, že vám to hodně dá?
Ona: No, že prostě… tady si vlastně všechno srovnáte, uvědomíte si, protože nic jinýho
tady nejde dělat, jo, to pletete, ale v tý hlavě se vám to furt, co mohlo bejt jinak, jo, prostě
si to…
Já: Jo, nějak jsi to rekapitulujete ten život … k čemu jste došla teda?
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Ona: No, že mě měli rovnou pověsit (smích) Ne, jako, jasný, že už prostě nikdy víc,jo,
protože řikám, todlecto je fakt škola… jo, to si uvědom, řikám si, promiňte a jak to mohlo
bejt, teď jsem byla v těch Čimicích, jezdíme do tý školky, tam jsou ty děti, oni nejsou, to
jsou, jako feťáků a prostě těchletěch, jsou úplně jiný ty děti, nejsou takhle, jo a teď si
řikáte, tak tady děláte šaška ze sebe pro cizí děti, když jste mohla, když jsem mohla bejt
s vnoučatama a dělat todle všechno pro vnoučata, že jo, víte, jak to myslim, prostě je to
tak a ne že, já tam jezdim strašně ráda, jo, jen ty děti některý jsou takový zlý, jo, prostě,
ale jako… jsou miloučký, ale zase si řikám, že bych měla být se svýma, já to nemyslim
ve zlym, jakože jo, ale prostě, tam si řikáte, no … co bych mohla udělat pro svoje, že jo,
vlastní … no neudělám nic teď, budu to dohánět no
Já: S tou starší dcerou to si alespoň voláte tady? Nebo jak to máte?
Ona: Vůbec, protože ona se teď vrátila vlastně z … ta Británie vystoupila z tý Evropský
unie, tak se sem vracela, že jo, jo, takže vlastně já jsem sice byla na 10 hodinách doma,
pro mě přijel přítel s tou nejmenší dcerou, ale potřebovala jsem si vyřídit plno jiných věcí
a děti byly po školkách, po jeslích, takže, vlastně jsem je neviděla,že jo, myslela jsem,
takhle, měla jsem to naplánovaný, že to všechno stihnu, nestihla jsem absolutně nic, 2
věc jsem vyřídila
Já: Takže v nějakym kontaktu jako
Ona: Jo, jsme, to jo, volá nebo napíšu, i když já s tim psaním jsem taky na štíru, nebudu
řikat, že píšu pravidelně (smích), ale jo, jsme ve styku jako a právě, že mě donutila, ať
dám tu půlku, že prostě, ať to zkusim, že to třeba vyjde a pustěj mě… ale stojim nohama
na zemi, já myslím, že si to vyžeru až do konce
Já: Jo, vnímáte to tak, že byste si to potřebovala vyžrat nebo ?
Ona: Jako, takhle, řikám, 4 roky, vlastně s tim prvnim trestem 5 roků, jo? Tak si myslim,
je to ponaučení , ale zase… asi bych, jo, udělala jsem kravinu, tak ať mi to daj vyžrat do
konce a počítám s tím, že mě fakt nepustěj, stojim nohama na zemi, jsem s tim smířená,
ale kvůli rodině, aby neřekli jo, to by bylo, tobě se ocaď nechce, ty prostě nechceš bejt
s náma, takže opravdu to dělám kvůli rodině, jinak bych si to odseděla celý,
Já: A vy jste řikala, že pak budete bydlet s přítelem, tam to máte jak s těma financema,
nebude vám tam zase něco chybět?
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Ona: Já mám smůlu na stavaře, on je stavař, takže on má taky dobrý peníze a já vlastně
jsem v důchodu už, já beru důchod, jo, takže
Já: Bude vám to stačit, jo
Ona: Sto procentně a… jako víte co, já furt měla málo … no, jako on má taky dobrý
peníze, ale … nechci od něj nic a nechtěla jsem,jo , i když to bylo společný,i já jsem,
protože jsem dělala v hospodě že jo to, ale furt nějak jsme ne… já nevím, jak bych to
vysvětlila, to prostě … se nedá … jo teď třeba taky psal za mě záruku, že jo, že prostě
v těch začátcích mně pomůže, ale řikám, já beru důchod, teď teda ho mám pozastavenej,
protože jsem ve výkonu trestu, tady nic nepotřebuju, takže ten, je pozastavenej a vlastně
to jde na exekuce, jo, to jde z
Já: Máte nějaký exekuce teda?
Ona: platěj se mi z toho ty trestný, jo, Takže vlastně exekučně, takže tady ten důchod
nemám, ale až přijdu ven, tak… se mi to vrátí
Já: Jasně, ale důchod není moc peněz, že jo?
Ona: No není, ale řikám, budu chodit zase do práce, už to mám i vyřízený, jako že kam
bych šla a přítel má peníze, jo
Já: Takže se nebojíte toho, že by vás… zase něco … že byste strádala a že byste
Ona: No už určitě ne, teď to mám opravdu už v tý hlavě srovnaný, jako řikám, nikdo si
to nedovede představit, ale jako… když sedíte už takovouhle dobu, tak opravdu už nikdy
víc… já už bych nešla ani po druhý, že jo, jenže mě dohonily ty, ty starý, prostě ten starej
rest
Já: Jo, takže to nebylo ta, že ste byla odsouzená k trestu za něco a pak jste udělala znova
Ona: Ne, ne, ne, ne, ne, proto vám řikám, že jsem podmínku neporušila, jo, proto oni mi
odečetli vlastně ty 2 roky tý Světlý
Já: jo
Ona: Jo z toho prvního trestu… protože mě zavřeli 2010, 2011 mě pustili, dostala jsem
3,5 roku podmínky … a probační dohled a to jsem všechno dodržela, i ten probační, ten
právě z toho probačního mi řekli, že jsem klidně na tu půlku, že napíšou vyjádření , že
opravdu jsem plnila, že se mnou problém nebyl v tomhle
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Já: Jo a co ste vlastně dostala ten druhej trest teda?
Ona: Starej
Já: To je starej ještě
Ona: To je starej, to mě ještě dohonil právě, teď to řikám, jo
Já: Jo a jak jste teda, jestli se ještě můžu vrátit k těm vztahům v tý rodině, k rodičům, jak
jste to měla s maminkou a s tatínkem?
Ona: Jako perfektní řikám, já jsem byla rozmazlenej parchant, já to řeknu takhle, co já
mám na víc říct … prostě kolem mě se, i když byla segra, tak já už byla taková vyčuraná
už od malička, prostě svět se točil kolem mě, ne, neřikám, že by ségra byla odstrčená, ale
byla taková tichá, já byla takovej čertík
Já: Jste si to uměla zařídit
Ona: Prostě jsem to uměla, prostě točili se všichni kolem mě a to je špatný, že jo, proto
jsem prostě ty děti vychovávala, jak jsem je vychovávala, za prvé jsem je učila
samostatnosti, jo za druhý jsem je učila prostě todle, todle nesměj, todle nesměj, ne, že
bych jim zakazovala, to ne, jenom jsem řikala, musíte vědět, co dělat a vlastně jeden se
staral o druhýho, když jsem byla v hospodě, protože to jinak nešlo
Já: Tak tam to i šlo, že jo, když byli od sebe takovej kus, tak se to dalo no… a jak jste,
jak jste jako dostávala tu pozornost, tu lásku od těch rodičů, jakým způsobem?
Ona: Finančí, když jsem třeba, já nevim, řeknu příklad, tenkrát nebyly diskotéky, byly
čaje, že jo, tak jsem vždycky šla za tátou, pre to bylo, jdi za tátou, jdi za mámou, jo, furt
si mě přehazovali, ale vždycky se domluvili, že mě prostě pustili, tak jsem řikala, dobrý,
a když teda řikal táta – Tak jo, ale do 10 budeš doma - nebo si mě přišel i zkontrolovat,
jako to… a já zase, nojo, ale když já nemám peníze, co tam budu dělat, tak jsem to oběhla,
od táty jsem dostala, od mámy jsem dostala, od babičky jsem dostala, od dědečka jsem
dostala, no… to je vono (smích) … prostě to de s váma, jo, fakt jsem byla zvyklá od
malička mít všechno … takže opravdu jsem vlastně od malička byla fracek rozmazlenej
a všechno se točilo kolem mě a mysela jsem si, pak s tim manželem, že jo, to jsme jezdili
všude a i s dětma a to, no pak jsem se rozvedla a najednou nebylo, že jo, tak to dopadlo,
jak to dopadlo
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Já: A od toho manžela jste taky byla taková opečovávaná, myslim teda jakoby materiálně,
ale i nějakou pozorností, nějakou jako… zájmem a takhle
Ona: Jo, to jo
Já: Jestli si vás jako hýčkal nebo jaký to v manželství bylo?
Ona: Jo, jak řikám, měla jsem všechno, od něj i děti, prostě co jsem chtěla, to jsem měla
Já: Jo
Ona: Třeba já nevim, já, blbej příklad, každej půl rok mi vozil z Německa nový auto, jo,
todle už nechci, to už znaj
Já: Takže taková rozmařilost jakoby
Ona: No… jo, ale řikám, on nebyl špatnej, ale nesměl se napít, než, by pil pořád, ale když
se jednou za čas napil, tak pak … já fakt nepiju, takže to nesnášim, i když jsem hospodská,
jo že, ne, jo řikám, no, ale jako on se nechtěl rozvádět, jo, já jsem vlastně využila, když
jel do Jugoslávie, tak sem, vlastně v Jugoslávii já jsem ještě vdaná, protože tam je
pravoslavná, tady jsme měli obřad a v Jugoslávii jsme měli v kostele, že jo, takže tady
jsem rozvedená a tam jsem defakto provdaná
Já: Jo a vy jste teda s tím počítala dopředu, že ty peníze nebudou, když se rozvedete?
Ona: Ne
Já: Neuvědomovala jste si to
Ona: Ne, vůbec jsem si to totiž neuvědomovala..
Já: Kdybyste si to uvědomila, tak byste zůstala v tom manželství nebo byste se i rozvedla
tak?
Ona: Nevim, asi bych nezůstala, to opravdu nemělo budoucnost to manželství, to by. Jak
jsem vám říkala, my bysme se zabili navzájem
Já: A vy byste se musela odstěhovat tam s nim? Do Jugoslávie nebo?
Ona: Ne, ne ,ne, on ani tam nechtěl nějak žít, byl zvyklej prostě, on tady leta žil, bydlel,
že jo, takže, tam jsme jezdili pouze, tam máme barák, teda děti tam maj půlku baráku
ještě, ale jako tam jsme jezdili pouze na dovolenou a to ani on s náma nejezdil, to jsem
vždycky jezdila, když děti začali chodit do školy, tak vždycky ty 3,4 měsíce jsem byla
tam, pak jsme se vraceli sem … řikám, byla jsem rozmazlenej fracek, prostě svět se točil
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kolem mě a teď když jste zvyklá nadstandard a nejdou bum, neuvědomíte si to, co přijde,
i když řikám, nemělo by to budoucnost, tak by mě zavřeli za vraždu
Ona: Ne, ja to řikám jak to je, opravdu, jo, ja už jsem měla ty stavy, že jsem třeba, on spal
a já nad nim, kam bych ho bodla, jo, tak jsem mu to řikala rozumně – hele, prostě ten
vztah už není – i když jako, víte co, měla jsem ho ráda, neřikám, mám ho ráda do dneška,
mám s nim děti, že jo, ale prostě…. Spíš jsem se bála sebe, že by mi fakt jednou mohlo
rupnout a…
já: jo,jo, nějaká ochrana ten rozvod je asi
Ona: No to určitě, protože fakt jsem se bála, že bych provedla, i když zase, když vezmu,
co jsem dostala za ten podvod, ta když koukáte na televizi, tak za vraždu dostanete míň
(smích) bohužel je to tak, jo… co na to víc říct
Já: Jo, máte pravdu no, je to smutný, je to tak
Ona: Jo, takže radši budu ráda podvodnice než vražedkyně, asi tak nějak, zmařit lidskej
život si myslim, že je horší než tohle, jako víte co… neodsuzuju to, měla jsem ten stav
taky, takovejdle vlastně, protože nikdy nevíte, co vám v tý hlavě semele, jo, proto jsem
to vyřešila, jak jsem vyřešila, tim rozvodem protože… jsem si řikala, že je to rozumnější,
ale neuvědomovala jsem si zase tyhlety následky, že jo … potom
Já: Ještě jste říkala, že máte přítele, toho jste měla teda někdy i v době, než jste byla ve
výkonu trestu?
Ona: Jo, my sme spolu před tim to… bylo 5 let, 6, 6 let, prostě celkově teď jsme spolu 13
let už to bude
Já: Jo a s nim máte jaký vztah?
Ona: Úplně perfektní a nehledě na to, klobouk dolů, stará se o děti, i když nejsou jeho
Já: Jo
Ona: Protože on má syna, ten se jako nepoved, ten je o tejden starší, mlačí než moje dcera,
ona je 19. a on je 26. Června, ale to je flák, nemakačenko, teď vlastně Kájovi umřeli
rodiče
Já: To je přítel?
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Ona: To je ten přítel, umřeli mu rodiče, že jo, zdědil byt, nechal to…jako, to, že to nechává
synovi, že byt nepotřebuje, že peníze má, takže to to, takže to nechal napsat na syna
všechno, akorát že si rozdělej teda peníze a to, jenže než prostě si to Karel srovnal v hlavě,
tak kluk mu… kluk prodal ten byt po rodičích jeho, vybral rychle účty no a profetoval to
všechno, že jo, teď nemá nic, takže vlastně, on zase asi, že ten syn, tak se ne… tak hrozně
přilnul k mejm dětem a kor k tý malý, prostě vychovával od malička, Patrika, toho
vnoučka taky, byli malinký, že jo ještě, když jsem s nim začla žít, takže jako jak pak…
se o ně stará, to řikaj tady vychovatelky, klobouk dolů, že na vás čeká, o já jsem mu říkala
– Najdi si nějakou mladou – jo, je o 14 let mladší, víte co, tak stojim nohama na zemi a
on mi řekne – ty mi nabízíš ženský, to mě nemůžeš mít ráda – řikám, 6 let je 6 let, to je
dlouhá doba … no a fakt jako klobouk dolů
Já: hm to teda … takže vlastně vy jste se rozvedla, když dceři bylo?
Ona: Tý nejmenší, já jsem se rozváděla, když tý nejmenší byly 2 měsíce
Já: Jo
Ona: Takže vlastně on už jí ani nezažil, on byl v tý době už v Jugoslávii, my jsme se
rozvedli bez něj, já jsem uvedla ty důvody prostě, alkohol, ty nesváry, že jo
Já: Takže ona vlastně ho ani nikdy neměla toho tatínka nebo?
Ona: Jo, jezděj do Jugoslávie, maj tam, je tam na ně psanej ten barák, nechal na ně napsat
v Jugoslávii, takže tam jezděj, jo, vídaj se s nim, vídá se s nim, ale jako … vztah má ke
Karlovi, jo, to je taťko sem, taťko tam, ty větší ne, ty maj zase tam tátu, že jo
Já: Jasně, takže jestli dobře počítám, tak od nějakých jejich 8 let máte toho Karla
Ona: Hm
Já: A do tý doby jste byla sama bez partnera, to bylo to období, kdy jste …
Ona: Jako sama jsem nebyla
Já: Jasný
Ona: Byli mezi tim, to jako nebudu řikat, že ne, prostě tady jsem zakotvila u něj
Já: A tam je teda to období, kdy jste páchala ty podvody ?
Ona: Ne, to už bylo před tim … jooo, jako
Já: V tom období, kdy jste měla toho Karla?
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Ona: Ne, ne, ne, takhle, já jsem se rozvedla a ne nějak ne hned, ale po čase prostě byly ty
příležitosti, tak jsem začala páchat a pokračovala jsem tom vlastně, i když jsem byla
s Karlem
Já: Jo a tam jsem teda pochopila, ale že jste to materiálno, že to bylo zajištěný
Ona: Tam to bylo, ale furt jsem měla málo
Já: Furt jste měla málo
Ona: Jako bylo opravdu, on kolem 40, on je taky, dělá stavby vedoucího, že jo a prostě
má služební auto, má všechno, udělal byt, jo prostě úplně,nemusela jsem, fakt jsem
nemusela, fakt jsem neměla ale… asi je to ve mně … nebo bylo, jo, teď to vim, že prostě
… já nevim, co vám mám říct
Já: Takže chtít víc nebo něco takovýho
Ona: Jo, furt jsem měla málo
Já: A málo čeho? Opravdu těch financí?
Ona: No, nestačilo mi to, zdálo se mi, tam todle, tamdle jsem viděla todle, víte… jo,
prostě jsem nebyla zvyklá šetřit, nikdy a to je to špatný, no a stačí ne už? Já už nevim
Já: Jo, já to teďka teda vypnu. Děkuju.
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Protokoly TAT

Protokol TAT paní A
„Budu vám ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. Vaším úkolem bude
vytvořit ke každé scéně co nejdramatičtější příběh tak, abyste zahrnula to, co se odehrávalo
předtím, co se právě na obrázku odehrává a co bude následovat.. zahrňte, co si jednotlivé
postavy myslí a co cítí. Neexistuje nic jako dobrý nebo špatný příběh.“
bohnická sestava PGTS: 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10,
13MF, 18GF, 5, +7GF
TAT

jméno: respondentka č. 1
1 Chlapeček, housle no.. nešťastnej výraz. Mohl se vrátit ze školy. Nevim, co
k tomu říct. On se tváří nešťastně, ty housle ho evidentně nebaví. Vůbec
nevim, co k tomu mám říct. Že musí do houslí. Jak příběh. Plácnu, že dostal
od Ježíška housle, že z nich vůbec nemá radost. Můžete mi uvíst nějakej
příklad. Nešťastný dítě, který rodiče nutěj do houslí no.
2 Komunistickej obraz (smích). Hmm. Teď jsem v base, takže sexy chlap
s velkejma zádama hmm. Nevim, co k tomu říct.
Co se tam odehrává? (dlouhá prodleva)
Nevim, nešťastná holčina, zamilovaná do toho jinocha. (dlouhá prodleva)
Ještě tam je nějaká postava..
To může být máma nebo.. nevim. Vůbec nevim, co k tomu říct. K tý dámě
v šátku to určitě bude pole ne. Bych tipla.
3 Já když mě zavřeli. Neštěstí hrozný to vyjadřuje ten obrázek, smutek. Stačí.
B Co vám mám říct. Nešťastná ženská, plačící.
M Co se dělo předtím?
Hádka. Buď se pohádala, nebo ji zavřeli. Určitě se předtím obrázkem stala
ňáká tragédie. Tenhle obrázek vyjadřuje neštěstí, smutek.
Jak to bude pokračovat?
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To nevim, já si myslim, že bude brečet a brečet, protože tady jsou klíče.
Takže si myslim, že je to po hádce zabouchnutý dveře. Hozený klíče na zem
a teď jenom ty voči pro pláč.
4 Tady ten chlap kouká po jiný ženský a tahle se ho snaží udržet a on se chystá
odejít. Dál nevim, co bych řekla.
6 Smrt vyděšením. (smích) Néé vyděšená ženská, asi ten pán s tou fajfkou ji
G polekal. Buď mu hrabala do šuplíku nebo co, přistižena při něčem. Stačí?
F
6 Ha to vypadá jak soudní jednání. Matka a syn, syn buď odchází nebo přišel,
B mezi nimi panuje napětí, ňákej nesoulad tam je.
M Co se mohlo stát?
Má v rukou klobouk. Takže buď přišel nebo odchází. Buď se pohádal
s matkou nebo někdo zemřel. (ticho) Hmm.
1 Buď je opilej nebo omdlívá. Zoufalej, nešťastnej, někdo se ho snaží chytit.
8 Netušim.
B
M
8 To nebude operace, to bude vražda nebo pitva, nebo já nevim. Je to tak? Zas
B co tam dělá ten chlapík v tý kravatě, netušim. Podle mě to vyjadřuje smrt a
M tohle je ten člověk co odchází z tohodle těla.
Ten vpředu?
Ano, ten jde nahoru tim světlem, jinak vůbec nevim, jak bych to popsala,
protože operace to nebude. Vražda (ticho) taky né. Nevim. Ale ta postava je
mužská, podle mě to bude von, co odchází.
1 Tohle je láska. Láska, něha, souhra. Dva lidi co jsou si hodně blízko. (dojetí)
0
1 To taky může vyjadřovat víc věcí. Buď před sexem, po sexu ji opouští. Si
3 myslim sex na jednu noc.
M
F
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1 Matka dcera. Řešení nějaký svízelný situace, dcera je nešťastná, svěřuje
8 svoje trápení mámě.
G Bude to nějak pokračovat?
F Já si myslím, že pláčem obou to skončí, budou plakat obě, protože ta matka
se jí snaží tý dceři pomoct, pochopit její situaci. A protože jí zasahuje, šahá
jí do vlasů, tak jsou si blízko, řeší něco velmi intimního.
5 Haló je někdo doma? Ťuky ťuk je někdo doma? (smích) Takhle si úplně
představuju mojí mámu, jestli zjišťovala, jestli jsem doma nebo jestli mám
uklizený pokojík. Nevim, buď pro tu osobu, která žije v týhle místnosti někdo
přišel nebo ta paní ho shání. Má naléhavej výraz, takže asi někoho shání.
Haló je někdo doma, asi tak bych si to představovala já
7 (úsměv, když bere kartu) Chůva, holčička, panenka, no co to může
G vyjadřovat. Tohle mi připomíná spíš, že chůva čte něco ňáký dívence, kterou
F to vůbec nezajímá, která by si chtěla jít hrát s tou panenkou a ne poslouchat
nějaký bláboly chůvy. Myslím, že ta dívenka z toho stejně nic nemá z toho
výkladu.
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Protokol TAT paní B

„Budu vám ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. Vaším úkolem bude
vytvořit ke každé scéně co nejdramatičtější příběh tak, abyste zahrnula to, co se odehrávalo
předtím, co se právě na obrázku odehrává a co bude následovat.. zahrňte, co si jednotlivé
postavy myslí a co cítí. Neexistuje nic jako dobrý nebo špatný příběh.“
bohnická sestava PGTS: 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10,
13MF, 18GF, 5, +7GF
TAT

jméno: respondentka č. 2
1 No, co si o něm myslet.. já si myslim, že ho někdo nutí, aby hrál na housle a
hodně nutí a jemu se nechce.. a nejradši by ty housle vzal a úplně je těma
ručičkama rozmlátil.. to si myslim jako.. jo že ten prostě ne.. nebudu.. aspoň
to si myslim já.. takže ho donutili rodiče, aby hrál.
2 To bude taková si myslim romantická žena, která na někoho kouká, velice
hezky a má ho v hlavě a přitom je taková svým způsobem zamyšlená, ta s tou
knihou.. ta druhá vypadá, že je těhotná, takže si hlídá svého manžela, aby
náhodou se neotočil na tuhletu.. nic mě tam nenapadá..
Nějaký nápad, jak to bude pokračovat?
No ta bude mít dítě, takže chlap bude mít smůlu a bude se starat o rodinu.
3 Tak a to je kluk nebo holka probůh.. mně to připadá jako týraná žena, ta je
B psychicky na dně.. a není to kvůli dětem, ale kvůli chlapovi stoprocentně..
M jako sice támhle ležej ňáký nůžky nebo co to je.. jsou to nůžky nebo se mi to
zdá? Takový, ale myslim si, že to je žena ve velmi špatném psychickém
stavu.
4 Ten chlap jí nechce, ona jeho jo, ale jí ne. On se od ní odvrátí a uteče a s ní
nebude. Ten je zaměřenej na někoho úplně jinýho.
6 Ten pán se snaží tu paní do něčeho přesvědčit.. asi donutit ne, ale k něčemu
G přesvědčit, že má něco udělat, nevim..
F A co ta paní?
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No vyděšená není.. ne že by se ho bála, ale je taková překvapená, co on chce,
ale podle mě není vyděšená, jenom prostě překvapená. Že by nečekala, že by
měl nějaký názor, nebo že by po ní něco chtěl, ale myslim si, že strachy by
asi vypadala jinak..
6 Maminka dává rady synovi a syn neví co.. nebo chce něco říct mamince..
B jestli teda je to maminka, ale on je mladej oproti němu.. nebo babičce a neví
M co chce, jak by jí to vysvětlil, jak jí to podat.. A kdyby ho chtěla přivítat, jako
že se tam nic nestalo, tak asi by byla natočená k němu a s úsměvem, ale tady
asi prostě udělal něco co neměl a teď to musí vysvětlit..
1 Někoho přepadli, tak to asi vypadá.. nebo je opilej, tak ho táhnou.. nevim,
8 dvě varianty.. buď ho někdo přepad a nebo je pod vlivem alkoholu a snaží se
B ho nějakým způsobem ten člověk zbudit nebo povzbudit prostě jdi, otevři oči,
M dejchej nebo něco takovýho..
8 Co to je probůh.. může to bejt jako sen toho dotyčnýho, nebo jeho nějaká
B myšlenka nebo.. to má být jako lékař, že to je jeho idea, jako budu lékařem,
M budu operovat nebo.. já myslim, že to se mu motá v hlavě.. že to není za nim,
se to neděje, ale že on to tam má v hlavě..
A co se to tam děje?
No mně to připadá, jako když to je.. to vypadá jak flinta.. když to vemu tahle
nějak, tak by člověk řek budu lékař, na druhou stranu to vypadalo zase jako
kudla, takže jako mám v hlavě, že tady někoho zabili, ale že by ten člověk
ležel a nevim někdo prostě se snažil udělat řez v břiše.. myslim si spíš jako
idea budu lékařem a takhle budu postupovat..
1 Láska nade vše.. dva spokojení lidé, šťastní, zamilovaní..
0
1 Ten pán asi někomu něco udělal.. tý ženě ublížil, znásilnil, zabil a je z toho
3 nešťastnej.. uvědomil si, že udělal něco, co udělat neměl..
M Co bude dál?
F Já si myslim, že ona už nevstane z té postele, takže to je konec jeho života,
protože buďto sám sobě ublíží nebo teda půjde do vězení, ale vypadá to, že
ona živá není..
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1 To je dítě, zřejmě jo.. takový zvláštní.. lítostivá matka, která chce něco
8 vysvětlit, nemůže, tak se snaží.. jestli je to dítě, dospělejší dítě, držet prostě..
G a kouká na něj, aby prostě vyčetla to dítě z těch myšlenek, co si ta matka
F myslí, ale je z něčeho zoufalá, není šťastná..
5 No tohle brát jako co.. vešla někomu do pokoje, někoho zkontrolovat, ať je
to dítě, ať je to manžel, kdokoli.. a že by byla překvapená, to není, to by měla
tu pusu trošku dokořán.. takový jako jdu, kouknu se, co se tam děje, jsem
zvědavá.
7 Nevim, jestli to je jako chůva nebo matka.. se snaží něco z té knihy tý
G holčičce něco říct, nebo vysvětlit a ta jí vůbec nevnímá, ta prostě vidí někde
F v dáli něco úplně jinýho a je jí úplně jedno.. ta dotyčná tam čte a myslim, že
jí to vůbec nebude zajímat..
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Protokol TAT paní C

„Budu vám ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. Vaším úkolem bude
vytvořit ke každé scéně co nejdramatičtější příběh tak, abyste zahrnula to, co se odehrávalo
předtím, co se právě na obrázku odehrává a co bude následovat.. zahrňte, co si jednotlivé
postavy myslí a co cítí. Neexistuje nic jako dobrý nebo špatný příběh.“
bohnická sestava PGTS: 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10,
13MF, 18GF, 5, +7GF
TAT

jméno: respondentka č. 3
1 Vy chcete spíš zhodnotit ten obrázek, nebo vyloženě nějaký příběh jako?
Protože já bych to viděla v tom, že ten chlapeček je k něčemu nucenej.
Zřejmě otec nebo matka ho nutí hrát na housle a on nechce, protože má
nějakej ten obličej chudák pošramocenej. Ty rodiče to nezvládají, ty ambice
si léčej přes něj a on chudák nešťastnej z toho, že těma rodičema je nucenej
dělat něco co on nechce.. a ve finále k tomu asi nikdy nenajde ten vztah, k těm
houslím.. a asi je to o tom pocitu bezmoci, toho zoufalství.. že vás k tomu
někdo takhle nutí, že je to asi šílený no..
2 Tady asi jako vůbec nevim.. tady je ňáká paní, jedna je těhotná, paní, která
studuje, nebo se radši zajímá.. muž kterej teda pracuje, takže tady prostě je
to tak jak to je.. tady nevidim žádný, nic negativního, že prostě působí to na
mě klidným dojmem, paní si užívá toho sluníčka s tim bříškem o ten strom..
přijde mi to takový pozitivní..
3 Tady je paní asi smutná, nevim, co se tam odehrává.. jestli se něčim trápí
B psychicky nebo jestli je tam jakože napadení ze strany toho muže..
M každopádně paní je hodně zoufalá, nevim z čeho, ale přijde mi to smutný,
zoufalý.. ta bezmoc z řešení..
Bude se dít něco dál?
To nevim, jsou tam teda jako nůžky na zemi. Z tohohle obrázku to nejde
vyčíst, jestli se bude něco dít, jestli odejde, bude to řešit nebo dojde k něčemu
dramatičtějšímu.. to jako z tohohle obrázku nejde poznat..
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4 Tady je to takový to že ta žena lpí na tom muži, zase je to o tom, že ona na
něm lpí, že jí na tom záleží, že ho nechce nechat odejít.
6 Tady si povídá muž se ženou asi zřejmě, nebo něco řeší.
G Co cítí, co si myslí?
F Nevim, on se asi rozčiluje.. Ona se asi bojí, nebo je vystrašená trochu, že tam
jako něco.. něco tam probíhá, asi spolu diskutujou o něčem..
6 Tady to vypadá na syna s matkou, kdy asi on musí něco obhajovat, matka
B s nim asi nesouhlasí. Určitě neřeší nic příjemnýho, určitě je to o tom, že o
M něčem spolu diskutujou, asi s něčím nesouhlasí.. nevim..
1 Tak tady vůbec netušim, tady vidim jenom ty ruce přes to sako.. jestli pán je
8 ňákej utrápenej jakože já nevim, co se tam vůbec odehrává.
B Můžete vymýšlet, ten příběh je na vás.
M Může se poddávat někomu jakoby dobrovolně, že nechá někoho nad sebou
přebrat tu moc.
8 Ježíši Kriste.. Tak tohle teda vůbec jako netušim, jestli ho chtěj operovat a
B zachránit mu život, nebo to je jako někde z války a něco se tam odehrálo a
M snaží se ho zachránit.. nebo jestli někomu ubližujou v rámci nějakýho
vyšetřování.. nebo nějaký týrání, jakože aby z něj něco dostali.. nevim
1 Tady to vypadá na láskyplný objetí, nebo nostalgický, ne nostalgický, když
0 si uvědomíte, že vám na tom člověku záleží, prostě je to takový, že si užíváte
tu přítomnost toho člověka, že to procítíte.
1 Tady to vypadá, že.. to nevypadá, že by si spolu užili něco asi hezkýho, tady
3 to spíš vypadá, že to spíš špatně skončilo, že se buď pohádali nebo si nějakým
M způsobem ublížili, že..
F
1 Tady se asi něco přihodilo, že se snaží buď jako zachránit.. já nevim co.. i
8 když z toho obličeje jde lehce zloba.. takový jako nejednoznačný..
G
F
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5 A tady je paní, která asi chce.. někoho hledá, nebo někoho volá, prostě někam
nahlíží do místnosti, jestli tam někdo je nebo není.. nevim, jestli někoho
hledá, shání nebo kontroluje, prostě nahlíží do místnosti..
7 Tady se maminka snaží číst tý holčičce, ale tý holčičce je to asi jako jedno..
G potom nemá ten zájem o to.. já bych řekla, že je to maminka s dcerou a že ta
F dcera nemá zájem o to, co jí je sdělováno.. to odcizení tam..
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Protokol TAT paní D
„Budu vám ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. Vaším úkolem bude
vytvořit ke každé scéně co nejdramatičtější příběh tak, abyste zahrnula to, co se odehrávalo
předtím, co se právě na obrázku odehrává a co bude následovat.. zahrňte, co si jednotlivé
postavy myslí a co cítí. Neexistuje nic jako dobrý nebo špatný příběh.“
bohnická sestava PGTS: 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10,
13MF, 18GF, 5, +7GF
TAT

jméno: respondentka č. 4
1 Já bych to viděla tak, že tady někdo klučinu nutí hrát na hudební nástroj, jemu
to nejde a je z toho nešťastnej.
2 Ježiš co je tohle. Tady bych teda viděla možná.. to je ňákej oráč asi že jo.. asi
jeho žena a možná dívka, která si na něj myslela a jestli není těhotná ta paní,
teda nevim (smích).. tak možná nešťastná láska a ňákej vztah třeba.. ta
vypadá tak dominantně tam vypadá jak má ty ruce.. nevim, stačí to takhle?
Jestli zkusíte říct, jak to bude pokračovat.
To je dávná doba, já nevim, jak to v tý době chodilo. Kdyby to mělo být teď
z týhle doby, tak bych řekla, že určitě budou tyhle dva spolu, tahle pude dál
že jo, ale tenkrát, kdyby to dneska mělo být zfilmovaný, v tý době, tak si
myslím, že by on přišel k ní asi k tý s tou knihou..
3 Ježiš to nevim co je.. to je ňáká plačící osoba, nebo já nevim.. ňáká nešťastná,
B na lavici, brečí, nebo ňáká ublížená.. tady je něco na zemi, nevim, co to je.
M Asi ňáká nešťastná žena bych to viděla, někdo jí ublížil. Možná i někde
zavřená třeba, když to vezmu z tohohle toho.. můžou ji někde takhle
pochovat nebo nemocná, nevim, nevim..
Co se mohlo stát?
Je oblečená.. mě by to napadlo kdyby to mohlo být z dávné doby, tak by to
mohlo být v koncentračním táboře, ale to bejt nemůže tam je lavice, tak bych
řekla násilně odvedena. Ale tady nevim, takhle mě nenapadá nic.
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4 No.. tady bych to měla říct, že to je asi ňákej zamilovanej pár, ale spíš možná
jakoby hádající se pár, spíš ona chce ňáký vysvětlení od toho muže možná
v tom výrazu.. asi..
Co ten chlap?
Asi bych řekla, že o to nestojí něco vysvětlovat, že mu to spíš je na obtíž,
když kouká úplně jinam.. a ona mu timhle tim gestem ho nutí, aby se k ní
otočil, aby koukal třeba na ní.. možná jsem úplně mimo.. Já: není nic dobře,
špatně opravdu.
6 Tady to.. co to je.. to je jak kdyby jí při něčem nachytal ten pán dám příklad..
G ta žena je překvapená, že se za ní objevil.. třeba dělala co neměla, nevim co
F tam je.. třeba kouřila a neměla.. nevim.. jakoby ji při něčem přistihl při něčem
co neměla dělat nebo tak..
6 No.. tady bych to viděla, že jakoby syn možná vysvětluje něco své matce,
B možná odchod z domu nebo že se do někoho zamiloval, maminka s tím
M zřejmě nesouhlasí, proto je k němu zády.. všechno to vidim jenom ve
vztazích, všechno to vidim jenom tak, když vidim dva lidi.. ale třeba to značí
něco jinýho.. třeba to je ňáká bolest, třeba to je ňáký ztráta někoho druhýho..
třeba ztráta otce, tak je maminka smutná že jo a ten taky.. třeba tak
1 Ježiš tohle vůbec nevim.. nevim.. ty ruce nejsou jeho, ty jsou někoho jinýho
8 asi. Tak úplně ňáký selhání nebo něco.. nevim tady k tomu co bych měla říct..
B mě vůbec nenapadá, co to je. Jako spící člověk, nebo ležící člověk nebo
M člověk úplně mimo.. nevim, tady k tomu nevim co by..
8 Tohle je spíš ňáká kresba, to mi taky nic nenapadá, to už je taky všechno
B kreslený.. Já: můžu poprosit, jestli byste to přeci jen zkusila.. Já nevim, jestli
M on stojí za ňákým obrazem, nebo jestli to je součást toho děje..
To je na vás..
Mně by přišlo, že prostě stojí za ňákým obrazem.. jo tady se kouká na obraz,
tady je zrcadlo, nebudu říkat že on je součástí toho děje, že jo tady někomu
ubližujou takže to je ňáký obraz, je na ňáký výstavě a on se na to jenom dívá.
Tak bych to viděla já..
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1 Tady to vůbec nevim, co to je.. to je jako muž a žena nebo dva muži nebo to
0 zas nemůžu jako poznat teda.. takže to je nějaký objetí? Asi ňáký objetí..
nevim..
Co by se tam mohlo odehrát.
Ňáký utišení něčeho, může to být otec se synem, může ho ten otec nad něčim
utěšovat, může to být.. já si myslim, že to jsou takový tvrdý rysy, může to být
muž a muž, může to být samozřejmě žena, tohlecto muž.. může to být zase
objetí ňáký rodinný utěšující a nebo i ňáký milostný nevim.. na druhou stranu
u dvou mužů.. třeba se otec loučí se synem třeba, dám příklad, asi někam
odchází
1 Tak tohle vypadá na nahou ženu a na ňákýho chlapa a to teda nevim, co si
3 mám představit.. a ještě ten pán, jak má takhle tu ruku, jakoby tu ženu nechtěl
M vidět nebo ona má tak ruku svěšenou, tak možná, že ji našel zemřelou, takhle
F se z toho jako zhrozil, nebo něco proved.. nevim, nemyslim si, že je tam ňáký
splynutí mezi nima. Že by byl vztah mezi nima, to určitě ne. To mi přijde, že
má tu ruku tak svěšenou jakoby nebyla živá a buďto jí něco udělal on a teď
je z toho takovej, a nebo to viděl a tou rukou si jako zakryl.. asi tak nevim..
1 Ježiš marjá.. na jednu stranu mi to přijde, že drží jakoby nemohoucí tělo pani
8 a je z toho nešťastná, na druhou stranu mi přijde, že dopomohla k tomu, aby
G to tělo bylo nemohoucí tady tou rukou.. že třeba ublížila ona, možná že jo..
F má takovej zvláštní výraz v tom obličeji.. já bych řekla, že tahleta žena
ublížila tý ženě prostě
5 Poslední.. ňáká nakukující dáma, do ňákýho pokoje.. no tak se šla podívat,
jestli nejsou třeba zalitý květiny.. tak víc mě nanapadá, když tam nakukuje..
7 Tady je ňáká holčička s panenkou, má úplně nepřítomnej výraz někam
G jinam.. tady bych řekla, že to je služka, nebo chůva, která má na starost tu
F holčičku a ta touží po náruči mámy a ta jí odchází, proto ona má ten pohled
jako na ni. A to miminko drží, protože takhle by chtěla, aby ji chovala ta její
maminka
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Protokol TAT paní E
„Budu vám ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. Vaším úkolem bude
vytvořit ke každé scéně co nejdramatičtější příběh tak, abyste zahrnula to, co se odehrávalo
předtím, co se právě na obrázku odehrává a co bude následovat.. zahrňte, co si jednotlivé
postavy myslí a co cítí. Neexistuje nic jako dobrý nebo špatný příběh.“
bohnická sestava PGTS: 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10,
13MF, 18GF, 5, +7GF
TAT

jméno: respondentka č. 5
1 Již během úvodní instrukce do toho 2x skočí „jo tak to vůbec“, „tak to ode
mě nechtějte tohle“.. ale hned se do toho pustí..
Co k tomuhle říct, že ten chlapeček jako ho nutěj hrát na housle, jo se k tomu
nemá, nechce to, tak je z toho takovej zklamanej, naštvanej a to by se taky
nemělo, že jo, nutit k něčemu co nechce.. jo stačí? Já tohlecto nemám ráda,
to vám řeknu narovinu..
2 Já nevim, co tohle vůbec je.. to je ňáký pole, ňáká selka tady.. tady asi jde do
školy, (ta s tou knihou).. já nevim, co mám k tomuhle říkat, já fakt tohle
neumim, fakt mě nic nenapadá.. ale je podobná jedný tý.. (nějaké známé)
Co ten pán?
To je nějakej zemědělec, pole, tady je ňáká selka.. no jestli se do něj
nezamilovala mě napadá.. a určitě to skončí špatně (smích)
3 To bude nějaká odsouzená.. (ticho)
B Co se tam mohlo stát?
M Tady je nějaká, takhle jsem vypadala já ze začátku, když mě zavřeli, takhle
zkroušeně.. co se mohlo stát.. já nevim, jestli vražda, zabila někoho, nevim
co to.. je z toho pěkně vyřízená. Ty začátky jsou pěkně krutý.. asi si začíná
uvědomovat, kde se stala chyba, prostě se jí to promítá všechno v tý hlavě..
co mohlo být a co zvorala..
Jak to bude pokračovat?
Já myslim, že už si to uvědomí a že si dá pozor, aby se nic takovýho
neopakovalo..
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4 No tady budou asi manželé, mi to připadá. Ona ho zřejmě bude milovat, on
ňák nee, může se stát, že ho taky zabodne.. že jí bude nevěrnej ne (smích)..
z jeho pohledu tam je nevěra.. vemte si ona ho objímá a on nezájem.. to
zamilovaný lidi jsou jiný že jo..
6 Je tohle vůbec nevim, co k tomu říct.. to je nějaký překvapení, že tak kouká,
G že jí někdo, nějakej pán.. fakt nevim..
F
6 Tady to vypadá taky na nějakej spor mezi těma dvouma, tady půjde zřejmě o
B nějaký dědictví, že zřejmě.. může to být syn s matkou, že jo.. takže bych
M řekla, že to odpovídá.. třeba se nepohodli, třeba kvůli penězům, kvůli
dědictví.. připadá mi, že to je u nějakýho soudu, že to skončilo u soudu..
1 Kolik toho máte na mě, já to nechci už.. todle nevim, tohle mi připadá jako
8 že ho někdo zabil.. no to nejsou ženský ruce, nebo jsou, nevim ale připadá
B mi to asi, že se ho někdo lehce zbavil.. ale zas pod nim někdo, za nim někdo
M je ale.. necháme to, že ho někdo zamordoval jo?
8 Ježiši.. tady je puška ňáká.. zase že by vražda, ale to vypadá spíš, že už by ho
B pitvali.. jako že je víte co mrtvej, ale zas tady nesedí tohle.. nevim..
M Je to váš příběh..
Myslim si, že asi to bude.. ale zas ta puška mi tady nesedí.. a nebo mu chtěj
nějakej orgán vybrat, protože že jo s tim se taky kšeftuje ne.. takže ho mohli
zabít, zastřelit a tim vlastně ty vnitřky.. mohli do hlavy, nebo nevim, že jo na
těle nic nemá.. a mohli na orgány.. dejte to pryč
1 Je to ženská doufám..
0 Je to na vás..
Jo je.. tohle bude asi šťastnej mileneckej pár.. vypadá to, že jsou spokojený,
že on ji miluje, ona jeho taky, podle toho, jak jí objímá.. jo takže tady to
dopadne asi všechno dobře.. mohlo by to klapnout..
1 Néé.. tady bude ňáká znásilněná a zabitá.. a teď on si asi uvědomuje, co
3 proved, což je už pozdě že jo, si to uvědomit, to vim i já.. jo tady ji asi
M znásilnil, zabil v tom amoku a teď si to začíná uvědomovat, co proved
F
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1 Tady to zase vypadá že vraždí.. třeba milenku manžela.. že by se dozvěděla..
8 jsou taky takový ženský že jo.. protože to vypadá že jí škrtí nebo.. zjistila
G manželka, že manžel má milenku, na manžela nemá, šla si to vyřídit prostě
F s tou milenkou.. je to možný?
5 Co je tohle.. tak tomuhle vůbec nemám co říct.. fakt ne, tady mě nic
nenapadá.. jedině manželka, že připravuje.. to by se zas netvářila tak blbě..
Že připravuje..?
Jo sem myslela něco jako večeři, nebo ňákou tu, protože tady sou kytky,
lampička, svíčky, kdyby připravila romantický.. a nebo taky zase je
překvapená, něco se v tom bytě děje.. že otevřela dveře a teď.. zase může to
být manžel s milenkou nebo.. protože z toho pohledu si myslim, že jí to asi
hodně vykolejilo.. hodně překvapená.. nebo zloděje může mít v bytě..
7 A tady bude nějaká holčička s panenkou a asi maminka.. ta maminka tý
G holčičce něco provedla, ta holčička, tak si myslim, že maminka jí tady
F domlouvá.. holčička to má ňák tak.. ten pohled znám, to jsem dělávala i já..
jo že prostě stejnak to bude houby platný.. maminka jí dokonce ještě čte
z knížky něco.. dcerka je úplně mimo.. jo ta už je myšlenkama úplně jinde..
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