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Příloha 

 

Rozhovor s respondentem č. 1 

 

Já: Dobře, tak můžeme začít.  

On: Tak chodil jsem na základku, pak jsem začal chodit na kuchař-číšník, tam začala moje první 

trestná činnost, tam jsem vzal notebooky, na to se hned přišlo. Poté mě vyhodili z tý školy, doma jsem 

nějak nechtěl bejt, když bydlim jenom s mámou, takže jsem utekl z domova a moje trestná činnost 

pokračovala dál. Byla mi navržena vlastně tamta ústavní výchova… a další moje trestná činnost bylo, 

když jsem kradl motorky. No, pak jsem se 21. září vyboural na motorce… to jsem byl převezen do 

nemocnice, tři dny jsem byl v komatu.  

Já: To bylo teď, v tomhle září? 

On: No, teď, tři dny jsem byl v komatu, hlídali mě policajti, protože jsem byl celostátně hledanej, pak 

mě převezli k soudu, to si už přesně nepamatuju a byl jsem ve vazbě…  měsíc, na Pankráci a od soudu 

jsem byl převezenej sem. (…smích), minuta a půl (záznamu, sleduje diktafon)… 

Já: Ne jako, pohoda žejo. 

On: Nevim, teď od soudu jsem dostal dva roky podmínku, předtim už něco za ty útěky z domova, 

musim zaplatit třicet tisíc škody školám a jinak…  

Já: No a kdybys to měl vzít úplně jako, třeba od toho dětství…  

On: Jsem nedělal lumpárny když jsem byl malej, to ne, až pak, když jsem šel jako na střední, tak jsem 

začal dělat… a to bylo hlavně asi kvůli těm drogám, kvůli pervitinu a tráva tam byla, jinak žádný jiný 

vylomeniny jsem před tim nedělal. Takže tak. Jinak nevim, jako co mám říkat.  

Já: Tak jako nemusíš nutně směřovat k těm jak ty říkáš lumpárnám.  

On: Dřív jsem hrával fotbal, byl jsem kuřák, taky jsem měl, to, jak se tomu říká… to to, jak si stříkáte 

do pusy tak jsem bral.  

Já: To nevim… jako nějaká droga nebo co? 

On: Ne, ne… jsem byl nemocnej, jsem byl nemocnej.  

Já: Jako nějakej sprej? 

On: No, a nesměl jsem kouřit jako.   

Já: Jo astma? 

On: No, astma, do toho jsem kouřil, takže jsem ten fotbal a to pak nějak nezvládal. Pak jsem se dostal 

tak v patnácti, když jsem vyšel základku, jinak tráva, to už byla nějak od třinácti nebo tak… já nevim 

no… jinak jsem byl předtim docela hodnej, jenom nějaký provokování učitelky a tak, ale žádná 

trestná činnost nebyla. Jinak jsem dělal grafiti, když jsem vyšel devítku, tomu se věnuju doteď… teda 

jako na papír (smích), jinak jsme chodili třeba každou noc malovat, to bylo fajn, všichni byli 

spokojený s tim. 

Já: Tak ono, když to někdo umí, tak je to docela umění. 

On: No, to jo. (…smích, dívá se na diktafon) Je to celý nějak rychlý. 

Já: Ne, můžem to jako klidně nějak rozebrat, nebo co budeš chtít z toho…  

On: Já vám řeknu všechno, jestli to nebudete někde na polici nebo to, jestli to fakt máte do školy.  

Já: Stoprocentně hele.  

On: Tak se ptejte na co chcete a já vám budu odpovídat (smích).  

Já: ale víš co, aby to nebylo jako výslech, právě proto, že to není pro tu polici, tak to nemá bejt takhle 

zformulovaný. Takže spíš co chceš no, třeba co ti přijde důležitý na tom říct, na těch trestných činech, 

co bys tak řekl kamarádovi a ne policajtovi.  

On: Tak já nevim, už bych to neudělal, to vim určitě, to jsem si uvědomil na vazbě… že jsem z těch 

notebooků měl pět tisíc a teď musím zaplatit třicet tisíc škody, tak to mi přijde docela jako velká 
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hloupost, ještě mě vylili z tý školy, takže si teď musim dodělat školu, že jo. No, to bylo takový hodně 

hloupý no… jinak nemám no… 

Já: Tak mě zajímá co si o tom myslíš, víš co, než třeba co bys jako řek někomu… kdybych třeba 

rozbil  něco ve třídě, tak kdybych to měl říct učiteli, jak se to stalo, tak bych to řekl trochu jinak, třeba 

nó my jsme se honili a nějak jsme o to zavadili, spadlo to a rozbilo se to, ale kdybych to třeba řekl 

kamarádovi, tak bych to řekl zase jinak, mě třeba zajímá co si o tom myslíš, co si tehdy cejtil přitom, 

co cítíš teď, víš jako… 

On: No v tý době jsem byl, než jsem se vyboural, takovej frajírek, nebo hajzlík takovej, že mi to bylo 

jedno nebo co, ale teďka po tý nehodě a na tý vazbě a jakoby jak sem dostal tu ránu do tý hlavy, jak 

jsem narazil čelně do auta… to je… tak jsem, mi přijde, že jsem se změnil a určitě bych nešel někam 

krást, nebo to, aby mě znova chytli nebo abych šel do basy, to nechci určitě… a jinak… já nevim no 

(smích). No teď už mam asi na to jinej pohled, než to bylo předtim, to určitě. Takže víc lidí by se 

mělo bouchnout do hlavy, aby nedělali takovýhle kraviny jako já (smích).  

Já: No tak jako… říkám prostě, ten rozhovor není od toho, abychom to hodnotili, to klidně 

nemusíme… můžeme to pojmout třeba jako proč… třeba kdyby z toho šly teď odstranit ty nepříjemný 

věci, tak jestli bys to jako znovu udělal, nebo né…  

On: No tenkrát jsem to dělal hlavně kvůli financím jakoby, že jsem potřeboval na drogy, nebo ne 

potřeboval, prostě chtěl, tak z toho důvodu, a… jinak to nemělo žádnej význam, asi kvůli těm 

financím… vždycky tráva, pervitin, a bylo to. Ale nevim, teď mi přijde, že to byly úplně zbytečný 

věci. Ale tak je to můj život, moje chyba, se musim učit… to má trvat čtyřicet pět minut jo? 

Já: Nemusí, to jak se nám bude chtít. A jako… z jakých hlavních důvodů říkáš, že to je kravina teď?  

On: To nevim, já jsem si to začal myslet už na vazbě, po tý nehodě vlastně, to bylo pět dní po tý 

nehodě, tak všechno… jsem tam celý dny přemýšlel nad tim proč, a proč sem to udělal a přijde mi to 

úplně zbytečný teď… dva roky mam podmínku, do konce života mam zápis v trestním rejstříku, takže 

mě pomalu do žádný práce nevezmou že jo, budu muset dělat brigády, nebo něco takovýho… no… 

kurátorka mě hlídá, sociální pracovnice mě taky hlídá, to je taky takovej dohled žejo. A ještě bejt tady, 

tady to taky není nejlepší (smích).  

Já: To mi taky můžeš říct klidně (smích).   

On: (smích) no že tady třeba nemůžete kouřit normálně. Jako takový, že máme program, to máme celý 

dny, jsme jako úplně furt, máme nějaký program, takže je dobrý, že ty dny utíkaj, ale kouření, to je tak 

pět cigaret denně. Takže to mě vždycky úplně… vy jste kuřák?  

Já: Ne nejsem, ale kamarádi všichni kouří a když někam jdeme, tak oni vždycky vstanou, odejdou 

jako že jdou na cígo a když se vrátí, tak si začnou balit nový a jakmile ho dobalí, tak jdou zase, takže 

tam vlastně sedim pořád sám (smích). Ale určitě kouří právě mnohem víc, než pět denně.  

On: (smích) ale tak tady nás chtěj naučit, abychom s tím tó jako… takže já nevim, už sem tady přes 

měsíc, vlastně pět tejdnů, jinak tady mam oblíbený dva vychovatele a těch ostatních si nevšímám, 

nebo jako neprudim a to… takový jako normální (smích). To můžete vzít třeba jako dva za sebou 

takhle?  

Já: No jako budu dělat ty rozhovory s víc lidma, ale dneska jenom s tebou. Příští tejden zase se tady 

objevim.  

On: Tak já nevim, o čem mám povídat (smích).  

Já: O čem chceš jako, když si vezmeš ten svůj život… 

On: Já jsem nežil moc dobrej život, takže… 

Já: Jakto? 

On: Já si myslim, že docela špatně jsem začal… špatně to dopadlo (úsměv). 

Já: A proč myslíš, žes začal špatně? 

On: No tou trestnou činností žejo, pak drogy, to je všechno špatný. Kdybych si vzal, jakej jsem už 

mohl bejt, mohl jsem mít školu… prostě přijde mi to divný, jak jsem zahodil jakoby ten život.  

Já: Kolik ti je, 18?  

On: Teď mi bude 18.  

Já: Mladej strašně… to ještě nemusíš zabalit (smích).  

On: (smích) 

Já: No a jako třeba… a předtim, to období? Než si začal dělat lumpárny? 

On: Když jsem byl malinkatej jako? Základka? Tak já nevim, to jsem dělal jen takový kravinky, 

otravoval jsem učitelky nebo to, jsem byl ADHD jak se tomu říká teď. Tak tó, nevim…  
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Já: Tak to už nevypadá, že bys byl.  

On: No už né (smích).  

Já: No a jak si říkal, že bys mi jako řekl všechno, kdybych se ptal, tak mohl bys vybrat třeba tu 

kapitolu z těch blbých začátku jak jsi říkal, nebo co bys jako chtěl říct, abych se tě neptal já? Že bys 

vybral, co chceš z toho?  

On: Mě to je jedno.  

Já: Tak co je pro tebe z toho nejdůležitější, jako i v negativnim slova smyslu klidně?  

On: Nic (smích). Ne tak je to všechno špatný, žejo, takže, já to beru do jednoho pytle, není co dobrý 

nebo co špatný, ale asi ty grafiti bylo jako nejlepší. Mě nikdo nechytil a to… A taky tam byly třeba 

lumpárny, že jsme byli před obchodem pro spreje a třeba jako… brali jsme jiným spreje, nebo to, 

takže takhle, nevim.   

Já: A co na tom bylo to dobrý, jak říkáš? 

On: Co na tom bylo dobrý? (smích) Že jsem měl všude gráfka.  

Já: Víš co, já jsem to nikdy nedělal jako, takže nevim, co na tom může bejt tak dobrý.  

On: Byl jsem šťastnej, když jsem jel třeba ráno autobusem a tam jsem měl peace, to pro mě bylo 

potěšující, nebo tak, ale nevim, teď už bych asi nechodil bombit každou zeď, na každý straně ulice, 

ale radši bych si udělal barevný gráfko třeba na legále.  

Já: Na legále? Co to je? 

On: To jsou legální zdi. 

Já: Jo takhle.  

On: Se buď dělá jako street nebo legály.  

Já: A na tom bylo nejlepší teda jako… jako… jak to říct.  

On: Tam bylo to odvázání, ten adrenalin. 

Já: A z čeho plynulo to potěšení nejvíc?  

On: No… já nevim… já jsem vždycky bombil a oni třeba zařvali auto, tak jsem se schoval, pak jsem 

tam naběhl znova a to… vždycky jsem dělal jako hlavní ulice, že jsem chodil do ulic normálně, pak 

třeba jsem neměl rád, když jsem viděl pobombenej kostel, nebo hřbitov, to mi hrozně vadilo jako, jak 

může někdo… nebo třeba rodinný domky, to sem taky neměl rád jako. Tak jako kdybych si koupil 

barák, a někdo to pobombil, tak by mě určitě nasral, já bych toho kluka normálně zlámal potom. Si na 

to celej život vydělává… ale jako takový když, panelák… jsem taky jako maloval na paneláky… a 

jinak rodinný domky, to ne. To už jsem měl takovej ten odpor (smích).  

Já: A jako kdyby se tě někdo ptal kvůli čemu, čim se liší tahle budova od týhle budovy, tak bys řekl 

co. Jako já si myslim, že to chápu, ale stejně.  

On: Já nevim, tak třeba když byl panelák, kde bylo třeba třicet bytů, tak mi to bylo jako jedno… to 

nepatřilo jako, jako patřilo to třeba výhradně jedný osobě, ale platí jí nájem, takže… vždycky jsme si 

vybrali ten panelák, než nějakej roztomilej baráček.  

Já: No vidíš, to grafiti, a to tě takhle bavilo… 

On: To byl takovej odvaz… třeba i MHD, nevim, jestli to byl odvaz, ale jako že jsme si třeba kupovali 

fixy a to… 

Já: Jo takhle, jako že ne přímo grafiti, ale… 

On: Nó, i Tegy. To jsou jako podpisy. Třeba na sklo, nebo na tu boční stěnu, jak jsou u sedaček, tak 

na to.  

Já: A jak je to velký? A to je nějakej symbol, nebo písmena? 

On: No písmena můžete dělat, jak velký chcete.  

Já: A jak to uděláš, aby tě nikdo neviděl přitom? To jde dost těžko ne?  

On: Si vždycky počkám, až tam nebudou lidi, nebo si někdo stoupne do toho výběžku a to. Ale my 

jsme to jako nerozlišovali takhle, podle vás jako, aby to nebylo vidět, jsme se nebáli. Ale… žejo, se 

daj roztáhnout dveře, se třeba vyskočí nebo tak. Jednou v metru právě na nás řvala paní, ať se 

uklidníme, ať si tohle děláme doma. Nás tam byla banda asi deseti lidí a nikdo se tý ženský nezastal. 

Tam normálně byli chlapi třeba i jako dospělý a nic jí neřekli, kluci jí tam nadávali, ať se uklidní, my 

jsme potom utekli z tý stanice, ale bylo mi divný, že nevstal nějakej chlap a že nám jí netřísknul jako. 

Prostě ženská tam nadávala, že jsme vandalové a to… a nikdo nic. To bylo divný.  

Já: To jo no. Ty bys to udělal, kdybys byl na straně těch chlapů tam? 

On: Teď to nejde říct, tady z toho pohledu ale asi, asi jo no. Kdybych byl celej život hodnej a pak 

bych viděl někoho, jak ničí metro, tak to jo.  
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Já: Jste chodili v takhle velký grupě jo? 

On: Jak kdy, jsme koupili třeba flašku rumu a prostě, dělali jsme bordel. Chodili jsme malovat v noci 

někam, vždycky jsme jeli třeba metrem někam úplně jinam, někam pryč, abychom byli známí po celý 

Praze (smích).  

Já: A furt ty samý lidi jo? 

On: To byla crew jako. Jsme měli crew vlastně a v tý jsem chodil.  

Já: Čili to je vlastně skupina lidí, který se stýkaj jenom kvůli tomu grafiti?  

On: No. 

Já: A jak ses tam dostal?  

On: No jsem uměl malovat, tak prostě jsme vytvořili jakoby tu crew nějak. A jinak oni se i snaží tam 

dostat třeba, tomu říkáme „toy“, jako to je začátečník, třeba kupuje barvy nebo to, ale to dělali třeba u 

nás ve crew, tam se to nějak nerozlišuje, jako když je to prostě dobrej, jako felák, kámoš, tak chodí 

třeba s náma, hlídat, a tak.  

Já: Fellas, to je jako fellow, jako kámoš?  

On: No jako felas prostě.  

Já: Toy, to je jako hračka? 

On: No to se říká začátečníkům, třeba jako když vám někdo ukáže jeho skicu, tak prostě řeknete třeba 

„to je toyský“ (smích). Je to divný jako, hračka… jako se to řekne… 

Já: Jako že si hraje ne?  

On: No jako… že to není grafiti prostě pořádný… 

Já: A co ty lidi který si znal třeba jako už ze školy? Tys je poznal jenom kvůli tomu kreslení? 

On: Ne, já jsem se přestěhoval jakoby… jsem bydlel někde jinde, kam jsme chodili na základku, pak 

jsem se přestěhoval a chodil jsem na tu střední a tam jsem se s nima potkal. Jinak jako nějak, že bych 

vyhledával něco, to nebylo, jsme se našli tak nějak.  

Já: Takže to byli lidi z jiných oborů? A co ze stejnýho oboru, byli?  

On: Tam jsem neměl nikoho. To nebylo jako přesně ze školy třeba, tam prostě z toho okresu já nevim, 

tak prostě skupinky lidí, někde třeba nadávali a to, tak jako… prostě třeba jako že jsem tam byl novej, 

sem nevěděl, jak to tam chodí, tak jsem se začal nějak umísťovat jako, pak zjistili, že taky dělám 

grafiti, oni taky a tak… jinak na školu chodili asi jenom dva, co takhle malovali… já jsem tam stejně 

moc nechodil.  

Já: Takže to byla mimoškolní jako skupina? Nepoznali jste se ve škole přímo.  

On: Ne.  

Já: A jaký byly?  

On: Takový jako já no.  

Já: A to znamená co?  

On: Špatný no. Brali drogy, že jo, kradli, aby si vydělávali na barvy nebo na drogy, vlastně doma 

neposlouchali, jako já… ne jako že bych byl hodnej, upravenej a to… prostě, já nevim no (smích), 

nevím jak to popsat prostě, když to mám říct normálně takhle… 

Já: Doma neposlouchali nebo cos říkal? Tys taky doma neposlouchal? 

On: Já jsem se většinou třeba nebavil s mámou nikdy. Jsem odešel, zavřel se do pokoje a to. Pak jsem 

začal i utíkat, máma si šla třeba lehnout, koukala se na televizi a já jsem prostě oblečenej vyběh a 

odešel jsem. Takový kraviny jsem dělal no.  

Já: A ty seš jedináček? 

On: Ne, tři jsme. Mam bráchu, tomu teď bude 21 a ségru, 4 jí budou. Takže nejsem jedináček. Jako že 

bych byl rozmazlenej jo? (smích)  

Já: Ne to vůbec, jako spíš jestli si byl s mámou sám v tom bytě nebo tak, ale rozmazlenej to ne 

(smích). A proč myslíš, že si začal s těma drogama? Co tě k tomu dovedlo? 

On: Tak v tý bandě jsme začli třeba hulit.  

Já: Takže tys je našel, nebrals nic, nehulil jsi ani… 

On: Né to jako jo, občas hulil třeba, ne tolik jako s nima, to bylo jinačí… ale pak ten pervitin, to jsem 

zkusil, třeba jednou, pak za tejden jsem zase zkusil si dát, celou noc jsem nespal, ale když jsem si dal 

potřetí, a pak, když už to odcházelo, tak jsem měl ne prostě, absťák, to se nedá říct, ale takovej 

vzteklej jsem byl, už jsem tu drogu potřeboval, nebo jako chtěl. 

Já: To bylo po tom třetím, když skončilo to příjemný? Na konci toho? 
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On: No, dá se to tak říct. Jako nebylo to hnedka, poprvý, že bych se vyspal a měl zas chutě, to spíš až 

potřetí počtvrtý, jsem začal být takovej vzteklej, prostě jsem tu drogu už pak potřeboval. Prostě chcete 

zkusit jako ten stav, taková malinká chuť tam je, pak už je to takový silný… úplně se klepete… někdo 

vám řekne třeba ahoj a hnedka byste mu dal jednu. To se nedá takhle vysvětlit ty pocity, nevim no.  

Já: A jaký to bylo doma? Jako předtim třeba, nebo vůbec.  

On: Tak jelikož jsem nebydlel s vlastním tátou, že máma měla vždycky nějakýho přítele, tak nic moc. 

i ze základky když jsem chodil domů, hodil jsem tašku, do večera jsem byl venku, že jsem vůbec 

nebýval doma. Mámě to potom začalo vadit, že nejsem doma, vždycky jsme radši šli za kámošema 

ven, než abych byl doma… Jinak nevim no… (pauza)  

Já: No… Tě prostě nechci do něčeho strkat. 

On: Mě to je jedno. 

Já: Kdyby ses měl třeba někomu představit, vyprávět o sobě, tak co bys řekl.  

On: Třeba jako „ahoj já jsem Martin“ (smích).  

Já: Tak prostě chtěl bys říct dál něco o sobě?  

On: Tak já nevim, to by bylo nejlepší asi jako výslech, když se mě budete ptát na něco konkrétního, 

tak bych vám to řekl, aby se vám to hodilo do tý vaší práce.  

Já: No mě by se právě hodilo, kdybys o tom vyprávěl sám, víš co, co je pro tebe důležitý, než jako 

jenom informace prostě.  

On: Tak já nevim… tak třeba motorky jak jsem kradl, to jsem byl na útěku… To mě naučil jeden pán, 

jak se to dělá, takže jsem vždycky třeba v noci jezdil, viděl jsem prostě motorku jako, bez žádných 

zámků, jenom jako vlastně kam se dává klíč, vlastně… chodil jsem a takhle za to bylo třeba hodně 

peněz, ale riskoval jsem to, co přišlo 21. září, že jsem se takhle rozsekal, jsem neměl ani řidičák, ale 

jako už odmala jsem jezdil, takže jsem motorku uměl řídit… takže to bylo dobrý, jinak… A já nevim, 

kdybych teď měl poradit lidem, co maj motorku, tak bych jim poradil, aby si koupili zámek… já 

nevim, máte motorku?  

Já: Ne, ale kámoš má. A on právě tam žádnej zámek nemá. Takže je to jako snadný jo, bez toho?  

On: Je to jako hodně snadný. Během minuty odjedete.  

Já: A jak ses k tomu dostal? 

On: Já jsem chodil s nim zezačátku, takhle po večerech jsem hlídal třeba… asi kvůli tomu. 

Já: Jako žes mu pomáhal? 

On: No.  

Já: Jak ses s nim seznámil? 

On: Přes mýho otce. Ale k tomu bych se nebavil. On je teďka ve výkonu trestu.  

Já: A proč bys jako o něm nechtěl mluvit?  

On: To je… špatnost.  

Já: A co je špatnost?  

On: Celej jeho život vlastně… všichni řekli, že jsem to zdědil. Já nevim, jak se to řekne… to jsou 

geny. Asi.  

Já: No já osobně tomuhle zrovna moc nevěřim. Myslim, že spíš to prostředí na to má vliv. A ty na to 

věříš?  

On: No já nevim. Tak byla to moje volba jako. Kdybych nezačal dělat ty kraviny, tak jsem takhle 

neskončil.  

Já: Tak si taky ještě neskončil jako on, ne? Nejsi ve výkonu trestu. 

On: Tak mě stačila ta vazba (smích), brečel jsem a říkal jsem, že už zpátky do vazby nechci, to radši 

do ústavu… ale teď jako zase ta podmínka, to je dost špatný, kdybych teď cokoli udělal, s někym se 

porval a chytli mě policajti, šel bych vlastně na půl roku, teď už by se mě neptali, přijde mi to docela 

špatný no…  

Já: Myslíš, že to bude těžký se hlídat? 

On: To ne… hlavně nechodit s klukama do žádných problémů. Jako třeba když budou někde krást, tak 

radši jít domů nebo to… nedělat si problémy zbytečný.  

Já: A budeš dál s těma svýma kamarádama chodit?  

On: Asi jo… já i když teď říkám vlastně dva měsíce bez trávy, bez perníku, tak… se mi chce zase ven 

si jít dát, ale bude mě hlídat sociálka, takže se musim už kvůli tomu hlídat. Mě budou kontrolovat 

každých 14 dní, budu muset na testy, jestli neberu drogy a tak.  

Já: A kdyby si mohl, bral by si zase ten perník? 
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On: Spíš asi to hulení. To mi nevadilo jako. Ten perník jako, to bylo hrozný ty stavy potom. Celou 

noc nespat, ani když jste si šel lehnout, tak jste nemohl spát. Peněz, kolik se za to dávalo, to bylo taky 

hrozný, vlastně kvůli tomu jsem začal krást, že jo. Takže kdybych chodil na brigády a koupil si za to 

hulení, za ty dvě stovky a tak, tak to je levnější. 

Já: Kdyby si neměl tu podmínku a teďka bys vylezl, a věděl, že z toho nemůže vyplynout takovej 

postih jak teď, tak bys šel klidně zase krást? 

On: No… tak popravdě vám to řeknu, jako asi určitě bych, neříkám, že hnedka, co bych vyšel, ale 

třeba za měsíc nebo dva už bych si nedával majzla, jako teďkon, takže bych asi do něčeho zase 

spadnul. Teď se musim hlídat…  

Já: A pak, až nad tebou nebude ta hrozba tady toho, tak jako klidně bys šel do toho?  

On: Já nevim… třeba se za dva roky změnim nebo to… hlavně tu školu si musim udělat.  

Já: A ten obor si nedodělal teda? Musíš od znova začít zase?  

On: No… pololetí prostě, mam přerušený.  

Já: Takže vlastně můžeš navázat trochu na něco. 

On: No… a chci jít asi na kuchaře, mě to bavilo. Kdyby nebylo tý kraviny no… 

Já: A proč to byla kravina? 

On: No kravina, to teď beru jako že mam za to podmínku plus musim za to dát třicet tisíc jako 

škody… ještě jsem z toho měl jenom pět tisíc, ještě jsem někomu něco dal za to, že to prodal nebo tak.  

Já: A kde si vzal ty notebooky vlastně? To bylo jako ve škole? 

On: No ve škole vlastně, tam to bylo v takový malinký skříňce, bylo to na chodbě a nezamčená ta 

skříňka, že to nebyl nějak hlídanej prostor. Já jsem to viděl, tam byly něco jako vy tam dělali na 

počítačích  o přestávkách a pak nějak asi po tejdnu jsem tam šel, řekl jsem že chci na záchod, šel jsem 

do tý skříňky a vzal jsem je. A pak jsem tam šel znova za tejden a tam už byla nachystaná kamera, 

jako že už věděli a v pondělí už volali mámě. Do tý školy jsem pak už nikdy nešel, mě to bylo hrozně 

trapný jakoby, že bych se podíval na ty učitele, nebo to. Prostě jsem se styděl.  

Já: A kdyby se na to nepřišlo, styděl by ses taky?  

On: To asi ne.  

Já: A kdyby teď byla příležitost, udělal bys to taky? 

On: To asi ne. Já už bych do tý školy nešel nikdy.  

Já: A proč bys tam nešel?  

On: Jako z toho že jsem se styděl nebo to, prostě trapný mi to je, přijít nebo to. Já nevim no. Já ani 

nechci dělat trestnou činnost jako dál, ale s mýma kamarádama to asi nepůjde. 

Já: Máš je rád jo? Rozumíš si s nima takže bys je nevyměnil za jiný kámoše? 

On: No, asi tak. Třeba budu jedinej mezi nima hodnej (smích).  

Já: Nevadilo by jim to? 

On: Ne, to oni nejsou jako takový, že by hodnýho mezi sebe nevzali, to jim nevadí. 

Já: A co by jim vadilo? 

On: Na mě asi nic, mě maj docela rádi, takže jim by bylo jedno, kdybych přestal tadyto dělat. Já 

nevim jako, nebo co myslíte, že by jim vadilo? 

Já: No to byla blbá otázka, spíš jako, jaký jsou? Podle čeho, proč sis je vybral jako kamarády? 

On: No, kvůli tomu malování hlavně. Ale jinak… teď už jakoby sem potom vázanej…, jakoby 

vázanej, že jsem se s nima za…, já nevim, jak to říct, hlavně po tý mý bouračce to bylo takový divný, 

ten mozek se dlouho vzpamatovával kvůli těm drogám, to ještě není úplně zcela fajn, asi to bude ještě 

chvíli trvat, než se to úplně ztratí, třeba teď, kdybych si vzpomněl jako, před tejdnem si nepamatuju 

konkrétní věci, co jsme dělali po obědě, to si nevzpomenu. Jinak jako, už asi v pohodě (smích). 

Předtim jsem měl problémy, jak jsem byl u toho soudu, že oni mě dali na vazbu a tam jsem byl 

v nemocnici a tam se ten mozek vůbec nespravoval. Tak když jsem si četl třeba dopisy, tak takový 

hrubky, to bych v životě nenapsal, věty nedávaly smysl, to bych nikdy nenapsal. 

Já: A ty kamarádi jako, co na nich máš rád? Jaký vlastnosti, čeho si vážíš, nebo co ti vadí naopak?  

On: Já nevim, já jich ani nemam moc. Třeba šest bych do toho zahrnul. Nepodrazili by mě. Já nevim 

třeba, kdyby mě někdo napadl, tak by mě nenechali zmlátit nebo tak. Já nevim, že se za mě postaví, že 

nejsou jako takový že by… já nevim.  

Já: O čem se bavíte nejčastěji třeba? 

On: Já už jsem se dlouho s nima nebavil. 

Já: Jasně, a předtim? O čem jste se bavili nejčastěji. 
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On: Krádežema. 

Já: Ale o čem jste se bavili, jako o čem jste kecali?  

On: Tak co doma, co ségra třeba, jeden kluk měl úplně stejnou ségru, tak jsme je brali ven. Já nevim. 

Bavili jsme se i o krádežích, třeba večer, kam půjdem, nebo to.  

Já: O čem nejčastěji jste si povídali? 

On: Asi o tý trávě. Vždycky jsme se sešli, šli jsme na trávu, pak jsme se zhulili.  

Já: Co ti na tom přijde nejlepší na tom hulení?  

On: Já nevim, byl jsem takovej uvolněnej, všechno mi bylo jako jedno… ne to ne, to bych neřekl jako 

nejlepší. Třeba někdo jenom něco řekl, tak výbuch smíchu. A jinak nejlepší asi nic, já jsem si na to 

prostě navyknul, že tu trávu jsem chtěl mít každej den, i když to nepotřebuju vlastně, teď jsem dva 

měsíce zavřenej, nepotřebuju… a když jste na svobodě, tak vám to tak nepřijde, nevim, nevim proč… 

Já: A co by si chtěl v životě jednou? 

On: Jako co bych chtěl dokázat? Tak barák, určitě pěknou motorku, pěknou ženskou (smích) a sen co 

bych chtěl si splnit, bych chtěl jednou jet ve formuli, na nějaký dráze si zajezdit.  

Já: A ještě se tě zeptám na poslední věci… můžeš trochu mluvit o tý rodině taky? 

On: Co chcete vědět? 

Já: Jako, jak ses tam cejtil, nebo jak bys popsal ty členy, jenom hrozně stručně třeba, koho máš rád, 

koho nemáš rád z tý rodiny, proč, co ti vadí třeba, a tak. 

On: Tak mámy přítele nemam rád, sem se s nim nikdy nějak nebavil ani jsem se s ním nehádal, prostě 

jako kdyby tam nebyl, jako duch. Mámu tu mam hodně rád, protože toho pro mě teď udělala hodně, 

předtim jsem se k ní hodně špatně choval, že jsem od ní utekl, nebo byl jsem na útěku, dělal jsem tu 

trestnou činnost a vlastně… ona je jediná, která se o mě teďka snaží bojovat jakoby, to bych jí chtěl 

vrátit. Táta vlastně, ten je ve výkonu, ten se o mě nemůže starat, ani mu nebyla svěřená péče vlastně, 

zatímco máma to svedla, když jsem byl malinkej, asi čtyři nebo pět, to už si nepamatuju. Jinak koho 

mám rád, tak to ségru, ta je boží. Bráchu, toho taky nějak moc nemusim. A taky má tátu jinýho.  

Já: Takže tam doma sis s nikym nepokecal vůbec? 

On: (vrtí hlavou) jsem všechno tajil jakoby před nima. 

Já: A před kamarádama všechno tajíš, nebo vůbec? 

On: Netajím, hned jak to jde, tak to řeknu. 

Já: Tak, já už tě asi nebudu dál trápit. Tak děkuju, a kdyby mě ještě příště něco napadlo, můžu se tě 

pak třeba doptat? 

On: To bude příští tejden? Tak klidně, mě to nevadí (smích). Když se mě budete takhle ptát.  

 

 

Rozhovor s respondentem č. 2 

 

Já: Na začátek bych se tě chtěl zeptat, co ti říkal pan etoped o tom našem rozhovoru?  

On: Říkal mi, že to bude o trestný činnosti. 

Já: No ono se to týká spíš životního příběhu lidí, co jsou v diagnostickym ústavu, což může být 

z různých důvodů, že jo, třeba kvůli nějakýmu zanedbávání doma, kvůli nějakým… já nevim… 

On: Tak já jsem tady vlastně jakože… jsem bral drogy a kvůli tomu jsem potom i kradl… 

Já: takže jakoby mělo by se to týkat tvýho životního příběhu, takže můžeš vlastně vyprávět o čem 

chceš… klidně chronologicky odmala, o sobě, prostě o čem chceš.. 

On: No tak já bych vlastně začal třeba o tom co se zrovna stalo, v roce 2009 jsem se přestěhoval od 

mámy k tátovi, jakože k tátovi do Nymburka, tam jsem nastoupil normálně do školy a ty dva měsíce 

tam jsem se naučil kouřit trávu a myslel jsem si, že to bude v pohodě, jenže šlo to semnou z kopce, 

jenom jsem si to neuvědomoval a pak vlastně to nebyla jenom tráva, pokračovalo to vlastně LSD a 

pak následně i perník a to už byly ty nejhorší situace, že jsem nebyl třeba tejden doma, byl jsem na 

ulici, kradl jsem a pak jsem kradl i doma když jsem tam přišel a to jsem potom poprvý skončil 

v diagnosťáku, tam jsem byl měsíc, pak mě přemístili do Pšova, tam mi nenařídili ústavní výchovu, 

tam jsem byl nějak měsíc a pak jsem šel domů. A teďka je to rok a půl, co mě pustili, tak jsem byl rok 
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a půl doma, bylo to všechno v pohodě, než jsem teď v září nastoupil do školy… takže ta škola, ta mi 

tam působila problémy vždycky no, takže když byla škola, tak byly i problémy, že jsem se třeba hádal 

i s nevlastní mámou a tak no… 

Já: No tak… můžeš vyprávět o čem chceš. 

On: Já právě přemejšlim… tak se na něco zeptej třeba, mě jako nic nenapadá…  

Já: Tak víš co, já nechci, aby to bylo jako výslech. Jako „ano, „ne“, aby to bylo jako u policajtů, to 

nechci.  

On: Tak to ne, já to třeba rozvinu, ale přemejšlim, o čem mluvit. 

Já: No o čem chceš třeba.  

On: Tak třeba o těch drogách, že tam třeba hodně lidí u toho perníku si říká, že třeba jakmile to člověk 

začne brát tak je hnedka závislej, ale já když jsem si řekl ne, tak jsem to prostě přestal brát. Tady to je 

o tom, že každej člověk to musí mít srovnaný v hlavě, jakmile to nemá srovnaný v hlavě, tak 

s drogami nepřestane, musí si uvědomit, že je to zlý no.  

Já: Já mam známýho, co právě si taky jenom řekl a přestal s tim. S perníkem jako. Zvládl to sám 

takhle.  

On: No, ono to jde sám, akorát pak si to uvědomit, i když to ten člověk bere, tak musí vědět, to už se 

mi taky stalo, že jsem říkal: já to prostě nechci jako. Jako napadlo mě, že bych si dal třeba, ale 

okamžitě jsem tu myšlenku z hlavy vymazal. 

Já: To máš silnou vůli teda.  

On: No já osobně bych řekl, že kouření je snad i víc návykový, já kdybych si denně nezakouřil, tak 

jsem pak hrozně nervózní a nejradši bych pak třeba někoho zabil (smích). A ještě potom tady to 

kouření, když mám vlastně přítelkyni a ona to snad ani neví, že jsem tady a já jsem od úterka tady a 

nemůžu jí ani zavolat odsud, tak co to je potom za nervy tady. Když každej den píšu jak blázen a ještě 

mi nepřišla odpověď… tak doufám, že má správnou adresu. Tu budu ještě asi čtrnáct dní nebo tři 

tejdny, protože sem tady byl už, takže to je pro mě výhoda.  

Já: A potom jdeš domů?  

On: Ne, odsud jdu do Pšova potom. Ale tam už to taky znám, znám tam ty kluky, takže to by mělo 

bejt v pohodě.  

Já: A ty máš nařízenou ústavní výchovu?  

On: Ne, já dostal předběžný opatření, ale ústavku tu rozhoduje soud a kurátorka, jenže počítám s tim 

když je mi v červnu 18, že mi tu ústavku daj už na těch půl roku, ale vlastně zase z Pšova se dá jít po 

dvou nebo třech měsících na podmínku, když mi bude 18, jakmile by byl třeba jeden průser, tak se 

okamžitě vracím zpátky. 

Já: Takže když to všechno půjde tak půjdeš domů třeba za dva tejdny tady a tam třeba za dva měsíce? 

Tak to není zas tak dlouho, to se dá ne?  

On: No jako dá se to vydržet, předtim jsem to vydržel dýl že jo, takže… 

Já: No vidíš… no tak můžeš povídat dál (smích) 

On: Já právě moc zážitků nemám ale to, ale kdybys chtěl potom třeba o toxický psychóze nebo tak, 

tak je tady jeden kámoš v ústavu… a on právě to měl, třeba viděl všude policajty, skočil do Vltavy a 

pak chodil po Praze v lodičkách (smích), nakonec potom skončil na Detoxu a odvezli ho sem no… ale 

já nevim, já jsem třeba pak nastoupil do školy a ty lidi, který jsem znal ještě z minula, tak oni zamnou 

třeba přišli, že jsem ještě dlužil prachy nebo to, tak prostě to jsou lidi, tak párkrát jsem musel, třeba na 

intru jsem ukradl notebook spolubydlícímu z toho důvodu, aby oni mě nezabili že jo, tak že kvůli 

tomu jsem teďka třeba policií stíhanej. Anebo třeba něco jinýho co se mi stalo jednou, jsem takhle 

dlužil kamarádovi a on po mě chtěl peníze na dluh, že mi to dá druhej den, tak já jsem mu věřil, došel 

jsem ještě za jedním klukem, ten mi to dal a já to dal jemu.  

Já: počkej teď to moc nechápu… jo aha, jo jasně, jako že ty sis půjčil peníze od někoho pro toho 

tvýho kámoše…  

On: No jasný. Tak vlastně jsem mu to dal… nakonec to dopadlo tak, že on neměl peníze a já jsem pak 

seděl u toho vařiče, a on mi mířil normálně nabitou devítkou do nohy, fakt nabitou devítku jsem měl u 

kolena a on mi říkal, že mi to koleno prostřelí, jestli mu ty peníze neseženu, tak jsem mu je pak 

naštěstí sehnal, že mi je půjčil strejda… a tady ty zážitky potom dovedou člověka k tomu, aby s tim 

jako přestal.  

Já: Víš co… to je pro mě úplně neznámej svět. Lidi, co jsou schopni klidně takhle někoho zabít… 



9 
 

On: A ono to je podle mě jako že v celý Český Republice a policajti to třeba vědí ale nechávaj to 

v tajnosti jako před normálníma lidma… a to jsou takhle normálně jako lidi pod vařičema perníku a 

oni chodí s nabitýma devítkami, když jdou na nějaký kšefty a nebojej se, že by je někdo chytnul, když 

je někdo chytne, tak za ně zaplatí vařič kauci a jsou zas venku, člověk by si řekl jako z filmu, ale ono 

to fakt takhle funguje jako.  

Já: Tak mi o tom něco řekni… o tom světu neznámym.  

On: No tak neznámej, ono se to jako řekne, ale když to člověk takhle nezná tak může bejt rád, že je 

pro něj neznámej. Protože potom jakmile se člověk do toho dostane tak nejdřív jsou všichni hrozný 

kamarádi a tak ale potom začnou bejt hrozný svině. A když si člověk uvědomí, že oni sou svině, tak 

pak už může bejt pozdě jako jo…a já jsem z toho nemohl, třeba zezačátku dobrý, v pohodě, dali mi 

dobrý množství zezačátku, ale prostě pak už jsem viděl, že nosí míň a míň, tak jsem se s nima přestal 

bavit a našel jsem si někoho dalšího, na koho už třeba byl spoleh. Teda vlastně je to o tom, že fakt ten 

člověk musí ty distributory střídat, anebo mít prostě jenom jako svýho, protož jinak mu budou nosit 

pořád míň a míň a nakonec ho budou už jenom ojebávat, když to takhle řeknu… oni zezačátku jako 

nosej jako že dobrý, dobrý, a pak už jako menší, menší… ale jako člověku to přijde pořád stejný, 

protože prostě je zvyklej chodit za tim člověkem že jo.  

Já: A to ti dávaj jakoby míň toho prášku, nebo jako naředěný nějak něčim?  

On: Dávaj míň toho prášku prostě… anebo jako jo, taky je to občas jakože říznutý, a co třeba jsem se 

smál, že mi to jednou dal cápek říznutý a normálně v tom byl paralen nadrcenej, takovýhle kusy 

paralenu jsem v tom viděl, říkám si to je paralen tyvole, já jdu, čau… 

Já: Kolik jsi jich vystřídal takhle? Těch distributorů?  

On: Já hodně jako, tak třeba po Praze vim o takových dvaceti.  

Já: A jak ses s nima seznámil vlastně?  

On: tak jako normálně, tak třeba jsem jako šel, potkal jsem nějakou smažku, zeptal jsem se jí, jestli o 

něčem neví, ona jako řekla, že jo, tak mě s tim člověkem seznámila a už prostě to šlo… 

Já: a jak ses vlastně dostal k těm drogám? Jako přes někoho, nebo… 

On: Úplně, no ono to bylo vlastně tak, že jsem začal kouřit trávu, pak jsem začal brát tripy, LSD a 

houby a tak a jednou jsem byl vlastně v Nymburce… 

Já: Promiň, že ti do toho skáču, ale jako s někym, nebo sám… 

On: Ne, já jsem to nikdy nebral sám, kdybych to bral jako sám, tak se asi zbláznim.  

Já: a to mě taky zajímá, a v jaký společnosti… 

On: já, začal jsem na střední, a tam to vlastně bylo v tý třídě, tak jsem se nějak začal s těma lidma 

bavit, oni mi nabídli ať si s nima dám jointa, pak jsem šel na jointa, tak jsem kouřil trávu asi měsíc a 

pak jsem jakože přemýšlel, co bych ještě mohl zkusit, tak jsem se ptal, oni mi nabídli toho tripa, LSD, 

tak jsem si nejdřív říkal, co to dělá a tak, kolik to stojí, oni mi řekli, že to stojí třeba dvě stovky, trvá to 

asi osm hodin, máš halucinace, seš vysmátej, říkám no dobrý no, tak já to chci zkusit, tak jsem šel, 

koupil jsem si to, jo dobrý, stav v pohodě, akorát s tim rozdílem, že po trávě je člověk taky vysmátej, 

netrvá to tak dlouho, ale po tom tripu jako funguje to i tak, že člověku je potom třeba blbě, že má hlad, 

je mu blbě, takovou divnou náladu má… a potom jsem jako třeba chtěl koupit… bral jsem tripy tak 

dva měsíce, jednou jsem šel takhle v Nymburce, měli jsme akci, a měl jsem u sebe asi pětistovku a 

nemohl nikdo sehnat tripy. A najednou přišel ten kluk, co sháněl ty tripy, a řekl že může sehnat 

perník… tak já jsem nad tim přemejšlel a pak jsem řekl tak dobrý, tak já to zkusim… a dal jsem si 

jako malou čáru, kterou jako třeba kdybych si teď dal, tak bych šel spát, ale na tý malý čáře jsem 

poprvý běhal asi dva dny, jako že jsem fakt běhal… vydrželo mi to v pohodě a už jsem zase měl 

v hlavě ty myšlenky, jako že už mě ani nebaví to LSD, jako jasně budu kouřit trávu, ale teď už jsem 

byl jako zaměřenej víc na ten perník, že prostě, ten asi poskytoval z těch tří drog ten nejlepší stav, jako 

že člověk je fakt akční, přemýšlí mu to i víc, my jsme se bavili třeba tady na programu a říkali jsme to 

vychovatelům a oni to potvrdili, že zezačátku ten perník zlepšuje funkci mozku, člověk se může třeba 

celou noc učit a pamatuje si to a jde mu to… a nevim bral jsem to a si půl roku a on se mě pořád držel 

ten jeden kluk, kterej semnou začal kouřit tu trávu… 

Já: ze třídy nějakej? 

On: No, ale on vlastně nejenom kouřil tu trávu, ale bral všechny ty věci když já jsem o tom ještě 

nevěděl. Já jsem to zjišťoval postupně, že on to bere taky… a vlastně potom, jak jsem bral perník, tak 

mi ten kluk asi po půl roce, jsme se domluvili, on mi to vlastně poprvý střelil, jako že píchnul, a pak 

přišla ta krize, jako že předtim, když si člověk nestřelí, tak ještě v pohodě, ale potom… 
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Já: to jako že injekce?  

On: No jasný no, to pak už je potom takovej úplně divnej dojezd, fakt hnusnej, člověku je potom 

úplně blbej, nevolnost, cejtí jak ho bolí celý tělo a tak… a hrozně to matlá mozek, na rovinu, potom je 

člověk fakt vymatlanej, třeba jsme nespali tři dny a jenom jsem ty tři dny šňupal a pořád jsem byl 

ještě schopnej komunikovat po těch třech dnech, ale když si to člověk střelí, tak je pak úplně 

vymatlanej, jako že sotva vnímá, co mu někdo říká, takže... že jsem třeba takhle seděl a koukal půl 

dne pře sebe a přemýšlel, co jsem vlastně dělal ty dva dny předtim, úplně vymatlanej…  

Já: to je zajímavý, a ten tvůj kamarád ze třídy… to je tvůj kamarád přímo? 

On: jo, jasně, on ten kluk se potom zbláznil a my jsme spolu fetovali asi rok v kuse, než jsem skončil 

tady a on si potom nějak vsugeroval, že jsem jeho bratr nevlastní a všem to teď tvrdí, jako blázen 

úplně (obrací oči v sloup a ťuká si na čelo).  

Já: a předtim jste byli prostě jako jenom kámoši ve třídě?  

On: No jasný, a postupem času jsem se prostě o tom začali bavit a dostal mě do toho, ale jako já 

nechci říkat dostal mě do toho, protože já jsem se dostal do toho jakože sám, že jsem byl debil a že 

jsem to zkusil že jo, ale on mi to prostě nabídnul a já jsem na to bohužel přistoupil, ale jako nejdřív 

kamarád ve škole, pak jsem nebyl třeba tejden doma, byli jsme spolu někde tejden, běhali jsme po 

městech, fetovali a tak, šel jsem domů na víkend, tam jsem se vyspal, najedl, vzal jsem si peníze a 

zase jsem jel na tejden pryč, to už pak se ani nedivim tátovi, že mě sem poslal, protože už asi nevěděl 

co semnou, že jo, když takhle jsem věčně lítal venku. 

Já: A kde jste třeba jako byli? Jako že jste někde tejden přespávali, já nevim… 

On: No právě to jsme jako vůbec nespali, když jsme fetovali, jsme třeba přijeli do Prahy, tady jsme se 

vyfetovali a běhali jsme celej večer po Praze jen tak.  

Já: A i jako několik dní třeba jako i? 

On: No jako jsme potkali třeba i nějaký jiný vysmažený lidi, tak ty potom běhali s náma, že jsme jako 

i pokecali, každej jsme pak zase běželi jinam… jako ne, že bysme jako fakt běhali, ale prostě odešli 

jsme jinam.  

Já: tyjo to musel bejt život… 

On: No, jako že ono zezačátku to bylo v pohodě, když se nad tim člověk zamyslí tak to nebylo tak 

špatný, na druhou stranu když člověk vidí, kam ho to dostalo a že ho to sežralo zevnitř a kolikrát si 

třeba nemůžu vzpomenout na věci, na který jsem si fakt vzpomněl, jako že jsem fakt dement, ale zase 

když nad tim chvilku přemejšlim, tak si na to zase vzpomenu, ale jako…  

Já: Tyjo to je hustý… 

On: Jo no… takovej je život, vlastně dá se říct s tim perníkem, že to je asi ten můj životní příběh, 

protože já jsem nic horšího nezažil a nic podobnýho taky ne no… akorát člověk na to potřeboval 

peníze, ty peníze už mu rodiče nedali, tak musel krást doma, já jsme kradl doma, kamarád kradl doma, 

takže oba potom doma problémy, který jsme neřešili no…  

Já: A myslíš jako kvůli čemu jste to neřešili, to jako že… ta droga tě k tomu prostě nutila, že ta chuť 

byla silnější, než…  

On: No ne že by jako ta chuť byla silnější, ale prostě v tu chvíli nám to přišlo úplně zbytečný řešit 

problémy doma… prostě jako „Cóó jakó, ježišmarja tak se to prostě vyřeší pak né prostě, čáááuu 

jako!“ (smích) taková jako prostě odpověď jako „nezajímá mě to teďkon“, hlavně nejhorší bylo, když 

potom má člověk ten dojezd, tak je i jako vnitřně nervozní a když po něm potom něco chce otec, nebo 

táta nebo máma, ať třeba někam jdem, tak je ten člověk nervozní potom… a ne že by to byl ten 

absťák, ale spíš ten dojezd, jako že člověk nespal a třeba dlouho a je unavenej, a ten mozek a ta 

psychika prostě no…  

Já: přemejšlim na co bych se tě zeptal ještě… mě se líbí, že takhle vyprávíš sám, když ty témata sám 

přinášíš.  

On: No mě se jako líp vypráví… víc třeba… když se spojuje víc zážitků. Kdyby tady byl třeba ten 

kluk odsud, jak jsem o něm říkal, tak třeba on by něco vyprávěl, já bych do toho něco doplnil a už by 

mě napadlo něco z mýho života, když jsou dva lidi, který se o tom spolu baví, nebo s někym, tak se 

doplňujou a vzniká příběh, kterej je sám o sobě příběhem. Ale tak já jako nevim, jestli bys chtěl třeba 

nějakej fakt hodně dobrej příběh, tak já bych se třeba mohl zeptat někoho, aby přišel ten kluk, a pak 

bychom o tom fakt mohli vyprávět jo, on třeba co ta toxická psychóza, já něco a tak.  

Já: No to mě taky zajímá, ale já spíš potřebuju do tý školy něco jinýho. Víš takhle po jednom vás vzít 

a abyste říkali jenom svůj životní příběh. Ale ty psychózy jsou taky moc zajímavý no, to jo… 
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On: No to mě se třeba stalo, že mi takhle běhaly stromy přes cestu a já jsem si prostě jenom sedl na 

lavičku a seděl jsem a čekal, až všechny ty stromy přeběhnou a až pak jsem mohl jít domů. No a ten 

kluk právě bere perník a on fetoval asi 14 dní v kuse a pak všude viděl policajty, skočil pak do Vltavy 

a když z ní vylezl, kolem něj projel cyklista a řekl mu, že je zatčenej a že jeho právo je nevypovídat a 

tak, to mu řekl cyklista prostě takový psycho a pak k němu přišel nějakej chlap, namaloval kolem něj 

kruh a řekl mu, že když z toho kruhu vystoupí, tak si půjde sednout, když z něj vystoupí dál, tak půjde 

sedět na víc a když úplně uteče, tak půjde sedět na doživotí.  

Já: to jsou zážitky… 

On: No on třeba teď se tomu člověk zasměje, ale když se mu to děje… 

Já: Hm… no a co třeba ještě ze svýho života bys vypíchl?  

On: Tak ty důležitý věci jsou s těma drogama a ono to vlastně všechno začlo, když jsem se stěhoval 

od tý mámy k tomu tátovi, a to bylo z toho důvodu, že ona si našla manžela, vlastně nevlastního tátu 

toho mýho, a s nim jsem měl vlastně problémy, jako že mě tam vlastně mlátil a tak, tak jsem si řekl, 

že půjdu radši k tomu tátovi a tak no…  

Já: No a co s tou mámou?  

On: No s mámou teďka vycházim v pohodě i s bráchou, akorát co mě mrzí, toho lituju do teďka, že 

bráchovi zaplatit nebo to, protože mám 12letýho bráchu a on mi půjčil PSPčko, když jsem bral ty 

drogy a tak, a já ho nechtěl prodat, ale prostě nevim proč, nějak jsem se nechal ukecat k tomu, že jsem 

to PSPčko prodal, za drogy jsem ho vyměnil a dodneška toho lituju, protože já si dokážu před očima 

představit toho bráchu, jak třeba brečí a já prostě nechci ubližovat svojí rodině nebo něco…  

Já: Tak to chápu no… takže mu to jako chceš jednou vrátit?  

On: No, vrátit mu to co nejdřív, aby to PSPčko měl zpátky co nejdřív, ono se dá sehnat levný, ono se 

dá sehnat třeba i za dva tisíce někde v bazaru jo, on ho taky neměl nový, ale nějak mu to sehnat, aby 

věděl, že mi není jedno…  

Já: A jak si to měl v rodině s nima? Jenom mámu a bráchu takhle tam máš?  

On: Já mam ještě dvě nevlastní sestry ještě.  

Já: A obě bydlí s mámou?  

On: Jedna bydlí s mámou a jedna s tátou. Já to mam hrozně moc složitý v tý rodině… a vlastně jako 

s bráchou a se ségrou nevlastní, s těma mám dobrý vztahy.  

Já: s těma co jsou u mámy?  

On: No. Takže jako tam bych problémy neviděl… 

Já: No a co přítelkyně… 

On: No tam je to vlastně v pohodě s přítelkyní, ona jenom kouří trávu tak třeba i kvůli ní jsem přestal, 

že spolu si dáme akorát toho jointa občas nebo to, a před týdnem jsem jí volal, že možná půjdu do 

pasťáku, tak když se v úterý neozvu, tak že jsem v pasťáku, tak to snad pochopila, jenomže od úterka 

nebo od středy píšu dopisy a nepřichází mi nic zpátky, takže se bojim, že ona se na mě za tu dobu 

vykašle, co jsem tady. Kdybych si mohl odsud aspoň zavolat, abych prostě věděl, na čem jsem. Ona 

mi předtim, než jsem sem šel, tak mi řekla, že se na mě nevykašle a tomu nemůžu věřit jako… nebo, 

rád bych tomu věřil, ale potřeboval bych třeba aby mi od ní přišel aspoň ten dopis debilní. Na druhou 

stranu si říkám, že ten dopis jí mohl dojít, ale ten její táta mě nemusí, to ani nevim proč, a třeba jestli 

ten dopis nestopil, vyhodil… a to taky nevim, takže prostě potřebuju volat (smích).  

Já: No a jak ses s ní vlastně seznámil, jak dlouho spolu jste a tak. 

On: No my teďka spolu jsme od září, čtvrt roku, a seznámili jsme se vlastně ve škole.  

Já: a jak jste se poznali? 

On: Ve škole normálně. Já jsem chodil do školy, pak jsem šel ven, nějak jsme se poznali, začali jsme 

kecat a klasika no prostě.  

Já: A rozumíš si s ní?  

On: No já si s ní rozumím asi nejlíp ze všech lidí, co znám, normálně asi víc než s rodičema třeba 

prostě.  

Já: A s rodičema si rozumíš dobře? S oběma?  

On: Jo jako… akorát teď jak byly ty problémy s tátou, ale jinak v pohodě. Jakože já nevim ona 

přítelkyně třeba kvůli mně utekla z baráku, tam měla problémy, jako že se hádala s tátou, táta jí mlátil 

a tak, tak prostě utekla na tejden a potom jsem zjistil, že jí táta hledal normálně s devítkou v autě.  

Já: Ty máš těch devítek nějak hodně v životě (smích).  
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On: jo no, normálně ale fakt s devítkou v autě, sem říkal jako co on by tě semnou naše a zastřelil by 

mě nebo co… 

Já: Tak to je nějakej šáhlej. 

On: no je nějakej divnej ten její táta. On by pořád někoho rozebíral její táta, jejich psychiku by pořád 

rozebíral. Jsem jí říkal že já kdybych si s nim promluvil tak mě by nerozebral.  

Já: No a co mi ještě řekneš (smích).  

On: No to už je asi všechno, mě už takhle nic nenapadá.  

Já: Tě nenapadá nic o sobě.  

On: Ne.  

Já:Tak co máš v životě ještě důležitý, co se stalo důležitýho, co tě ovlivnilo… 

On: Tak nevim prostě, možná jako že nejdůležitější chyba v mym životě bylo možná to, že jsem se 

přestěhoval od mámy k tátovi, ale zase nevim, jestli chyba, protože když bych se tam nepřestěhoval, 

tak bych na jednu stranu nezačal brát drogy podle mě, protože tady v Praze jsem měl jinej režim, ale 

na druhou stranu bych nepoznal tu holku, se kterou teďka jsem, takže nevim… ale radši třeba bych 

fakt ty drogy neznal a poznal jí, nevim, ono třeba… nevim… 

Já: A co plánuješ až vylezeš?  

On: Já už jsem se asi rozhodl, že do školy nepůjdu, že půjdu rovnou pracovat, já už jsem pracoval a 

šel bych do tý samý práce, jak jsem byl no.  

Já: a cos dělal?  

On: Já jsem dělal u jednoho chlápka co má koně dostihový, tak jsem tam pracoval u toho.  

Já: Tak to tě bavilo jo? 

On: no, to byla v pohodě práce.  

Já: A co plánuješ ohledně těch trestných činností, drog, nebo tak.  

On: no to ne, jako já neplánuju žádný drogy, jenom jako trávu, ale to já neberu jako drogy, protože to 

je příroda, že jo, to je kytka normálně, ale drogy jako to vůbec, když budu chodit do práce, tak z toho 

bych si potom zamáznul poslední dluhy co mam a pak už se soustředit jenom na svůj život.  

Já: A co by si chtěl v životě… 

On: Já, jako já nevim, mě prostě bude stačit, ze začátku mi bude stačit, když budu mít práci, budu mít 

byt a budu mít co jíst, tak prostě takovej základ.  

Já: A máš k tomu ještě nějaký představy? Jako co by si chtěl dělat, co by tě bavilo a tak…  

On: tak já teďka představu nemam, já to budu dělat tak, že budu mít tamtu práci načerno třeba, budu 

na pracáku, tam bych si udělal třeba nějakej rekvalifikační kurz a pak by se uvidělo, jakou bych dostal 

nabídku, tak to jako nějak neplánuju no…  

Já: Co by tě udělalo šťastnym?  

On: no to by mi pro začátek stačilo tohle… 

Já: No tak když „pro začátek“, tak musíš mít i nějakou představu co po začátku, ne?  

On: No, tak právě že to co bude po začátku, tak to zase už budu vědět až bude ten začátek, že jo… to 

pak uvidim, jaký pak budou možnosti, teď prostě akorát mam nějakej cíl a až toho cíle dosáhnu, tak až 

potom si teprve dám další no.  

Já: Takže o tom teď vůbec nepřemýšlíš.  

On: Ne no, já prostě jenom přemejšlim jak mít bydlení, jak tu práci a jak bejt spokojenej teďko no.  

Já: no a v minulosti třeba, co ty kamarádi  jako, měl jsi jích víc, nebo jen toho jednoho?  

On: Ne, ono jich bylo víc, ale prostě já jsem jim osobně řekl těm lidem, já se s nima dál bavim, ale 

jako že ve drogách už jako nebudu a že když mi budou nebo něco tak se na ně vykašlu.  

Já: v tý škole byl teda ten kluk a ještě pak víc lidí co tvořilo nějakou partu a v tý jste chodili? Nebo 

jenom vy dva jako takový sólisti? 

On: ne to ne, to je celá škola jako takováhle, to ta parta.  

Já: A definoval bys je jako kamarády? Nějakej počet těch lidí?  

On: No já bych je nedefinoval jako kamarády, ale spíš jenom jako známý, jako kamarád je pro mě 

něco jinýho než takovýhle lidi.  

Já: A co je pro tebe kamarád?  

On: Kamarád je pro mě člověk, kterej mi pomůže, když já potřebuju a já mu pomůžu, když on 

potřebuje, a kterej mě nemá jen proto, aby ze mě měl drogy nebo peníze nebo tak něco… a to prostě 

ty lidi takovýhle jsou.  

Já: A tady ten jeden takovej nebyl?  
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On: Ne, tady ten jako že ten se kterym sem byl, jako že jo, ale já jsem si neuvědomoval to, co si 

uvědomuju teďka poslední dobou.  

Já: A to je co?  

On: No to je jako vnímání těch kamarádů, já jsem ho předtim považoval za kamaráda ale teďkon 

prostě mi došlo, že to nebyl kamarád, on to byl pro mě prostě jenom jako že dealer nebo, něco v tom 

smyslu.  

Já: A on na tobě vydělával jo? Díky tomu, že je dodával tobě jo? 

On: No jasný no.  

Já: Jako že třeba měl nějaký provize, nebo… 

On: Ne, to spíš já jsem si sehnal drogy, ale ty drogy jsem vyfetoval s nim, takže on že semnou byl, tak 

pořád fetoval.  

Já: Takže, tys do toho dával víc peněz než on. Aha. A on to zprostředkovával?  

On: No. On znal ty lidi a tak. 

Já: Takže to zas tak moc nebyl kámoš co.  

On: no právě že nebyl no. A já nevim, já jsem si to prostě nějak v tu dobu neuvědomoval, ale prostě 

došlo mi to poslední dobou no.  

Já: A někdo jinej v tý partě byl kámoš?  

On: Jo, jako že třeba jeden kluk jo, v pohodě ale, teďkonc já považuju dá se říct 5, 6 lidí ve svým 

životě za opravdový kamarády.  

Já: 5, 6 lidí? To je dost.  

On: Je to dost, ale prostě ty lidi jsou rozmístěný různě po republice a třeba to jsou lidi, co už mi 

v životě pomohli a třeba toho já si vážim a proto je třeba považuju za kamarády.  

Já: ty jsou z tý party?  

On: Ne né, to jsme se znali jenom tak jako že třeba jednou za měsíc někam na pivo, nebo tak.  

Já: A s těma z tý party jste teda trávili víc času?  

On: No jasně.  

Já: A s těma jste páchali nějakou trestnou činnost? Třeba nějaký krádeže, nebo tak? 

On: No to jsme chodili třeba na železo, nebo na měď.  

Já: A většinou to prošlo?  

On: Jo, prošlo.  

Já: A co bys řekl ještě o tý partě třeba?  

On: O tý partě? Tak prostě nevim já mam toho v hlavě, akorát že to je prostě banda feťáků, který 

vydělávaj na druhejch a kazej si tim život a vidim to tak, že dlouho tady nebudou na tom světě… třeba 

jednoho kluka v tý partě podřízli. 

Já: A jako nějaký dealeři myslíš jo? 

On: No jasný no.  

Já: A to asi moc nepřijdou viď na tyhle vraždy… 

On: No vůbec no.  

Já: A když si takhle jakoby přišel o ty iluze o těch blízkých lidech, tak na čem… já kdybych o ně 

takhle přišel, tak bych z toho měl asi depky… 

On: ne tak prostě já vim, že prostě nepotřebuju sto dvacet osm lidí, který budou falešný kamarádi, mě 

stačí třeba dva kamarádi, který budou fakt kamarádi a nebudou falešný, a prostě já to vim, že nejsem 

sám na tom světě, i když jako, mam třeba, ne depky, ale prostě divnej pocit s tou přítelkyní, aby se na 

mě nevykašlala, nebo to, ale ohledně kamarádů nebo to, to vůbec. 

Já: No a mohl bys mi říct něco víc o těch krádežích? Já to nikomu vykládat nebudu. Jako jak ses třeba 

cejtil přitom, jestli si měl špatný svědomí, nebo neměl, jestli tě to bavilo a tak… tyhle věci jsou pro 

mě důležitý.  

On: No tak jakože někdy mě ta krádež bavila, někdy jsem se tomu fakt smál, když jsme s těma lidma 

kradli nebo to, ale někdy jsem to ukradl, bylo to v pohodě, ale pak jsem někdy začal přemýšlet nad 

tim, jak ten člověk, kterýmu jsme to ukradli, se bude cejtit, až tam přijde a zjistí, že je to pryč nebo 

tak… a pak až z toho měl člověk divnej pocit, až když začal potom přemýšlet, jak bude tomu člověku, 

že jo.  

Já:A to vždycky bylo po tom jo? Ne předtim, nebo při tom… 
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On: No jasný no… A ona je třeba sranda ohromný věci protahovat přes plot, nebo házet, to se kolikrát 

fakt člověk nasmál když to viděl… hlavně tady v tom je ten adrenalin, když člověk musí rychle, a 

prostě mu pumpuje to srdce a má ten adrenalin no…  

Já: A to tě baví jo?  

On: Jasný no, mě se to líbí takovýhle vypjatý situace nebo tak něco.  

Já: Jako že normálně v životě se člověk nudí, je nuda, jo, když se neděje něco takovýho?  

On: No, tak prostě v tom životě máme ohromnej stereotyp., ráno vstane, jde do práce, odpoledne jde 

z práce (dodává důraz), nají se a jde spát a takhle to jde pořád dokola, celej život, to by mě nebavilo, 

prostě chci mít trochu pestřejší život, třeba ne, že brát drogy, ale prostě užívat si trochu toho života, to 

je příšerný prostě (kulí oči, dodává důraz). Jsou ty lidi fakt jak roboti, že jo.  

Já: No a až jednou budeš mít tu práci a bydlení, jak si říkal, tak tak budeš žít taky?  

On: No tak jako že ono to půjde ten stereotyp, že třeba přijdu z práce, najim se a prostě nepůjdu spát a 

půjdu ven a budu venku třeba do jedenácti, mě je to jedno, že se potom nevyspim, ale užiju si aspoň 

trošku ten den. Půjdu třeba ještě s někym pokecat a tak, tak si ten den aspoň trochu užiju, zasměju se 

aspoň, ne celej den pra-co-vat (důraz, kulí oči), práce, jak robot.  

Já: tak to jo no. Takže pro tebe je priorita si ten život užívat? A co tim užíváním nejčastěji může bejt 

třeba?  

On: Tak to užívání třeba… tak jako já jsem šťastnej, třeba když jsem s tou přítelkyní, že jo. Tak 

potom nic nepotřebuju. Jako ale užívat si život… tak třeba dřív to byly ty drogy, že jo, užívat si ten 

život, a prostě třeba teďka dát si jointa, jdeme někam do lesa, tam úplně prostě, zasmějeme se, a je 

sranda prostě. Protože bez smíchu by ten život prostě nešel prožít no.  

Já: A máš ještě nějaký zájmy? Koníčky?  

On: Já, fotbal a počítače no.  

Já: A co s počítačema?  

On: jako že hry, a nebo prostě internet no.  

Já: A co s mámou hele. Rozuměl sis s ní vždycky?  

On: Jo, já jsem si rozuměl vždycky s mámou.  

Já: A říkali jste si všechno?  

On: Jo, říkali jsme si všechno, to prostě bylo, s tou mámou jsem měl vždycky tvrdej režim a tím 

pádem jsem jí všechno říkal, protože tam tim pádem nebylo ani moc špatných věcí, jenže jak jsem 

přišel k tátovi, tak jsem dostal volnou ruku, a začal jsem si zase dělat, co jsem chtěl.  

Já: A jaký si měl povinnosti s tou mámou? Třeba já nevim, prát si ponožky, nebo… 

On: Ne, ne, třeba mýt nádobí, to nesnášim, už nikdy v životě bych nechtěl mýt nádobí jak šašek. To 

mě fakt nebaví taková práce, mýt nádobí, to jsem vždycky doma řekl tátovi, když po mě chtěl mýt 

nádobí, tak jsem mu řekl prosimtě to radši vysaju celej byt, ale nebudu mejt nádobí.  

Já: A co ještě tě nutila dělat? 

On: No tak třeba mít každej den uklizenej pokoj, připravovat se do školy a tak. Táta mi řekl akorát 

třeba udělej prvák a to bylo všechno, dál se nějak nestaral a tim pádem já jsem vlastně měl volnou 

ruku, odpoledne jsem lítal venku místo toho, abych se učil a tak.  

Já: A to bylo pro tebe lepší nebo horší? 

On: No pro mě to bylo horší, protože jsem teďka nevyučenej, ani prvák nemám hotovej a prostě, co, 

budu bez výučáku no. Ale taky nevim co by se stalo v těch dalších letech, kdybych u mámy zůstal. 

Já: A myslíš že potřebuješ nad sebou nějakou ochrannou ruku jako, která by ti třeba pořád říkala, co 

máš dělat?  

On: ne to nepotřebuju ochrannou ruku, ale já potřebuju prostě se vyhýbat těm partám, se kterejma 

jsem byl doteďka.  

Já: A myslíš, že to půjde?  

On: No já myslim, že to půjde, protože jsem tý partě řekl, že jakmile mi nabídnou drogy, tak se s nima 

nebudu bavit, že to prostě brát nechci. A oni ví, že kdyby mi to nabídli, tak to prostě odmítnu, nebo 

třeba bych jim řekl jo dej mi to a před nima bych to vysypal.  

Já: to bys je asi naštval co. 

On: No asi jo, ale prostě có jako (příznak). Aspoň by viděli že už mi nemá cenu něco dávat.  

Já: No a ještě jak si říkal, že si měl někdy takovej ten blbej pocit, když si něco třeba ukradl…  
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On: No takovej ten blbej pocit, že jsem úplně přemýšlel a vžil jsem se do kůže toho člověka, že prostě 

přijde a je úplně ne nas***ej, ale zklamanej z toho, co mu všechno zmizelo, o kolik hodin přišel a 

úplně… prostě nevim jak bych to popsal.  

Já: A nezabránilo ti to někdy v tom, abys to znovu zkoušel?  

On: Ne, protože já jsem to měl jenom na chvilku ten pocit, a pak prostě nějak vyprchalo, nebo na to 

člověk zapomněl. Ale teď když nad tim přemejšlim, tak prostě nějak nevim no…  

Já: A vadí ti to třeba? Jako že si říkáš tyjo já jsem hajzl, že jsem to udělal, nebo tak. 

On: Jo tak já to vim, že jsem byl prostě debil, ale prostě nic neudělám, prostě jsem to udělal a prostě 

na tom nic nezměnim. Čas prostě vrátit nemůžu.  

Já: No a kdybys jako mohl a věděl bys, že se na to nepřijde, tak bys to udělal nebo ne?  

On: No asi ne.  

Já: Jako kvůli tomu blbýmu pocitu. 

On: Kvůli tomu pocitu bych to neudělal prostě no… (delší pauza) Jako já už nevim co bych říkal 

vůbec.   

Já: Na co bych se tě ještě zeptal… no a co třeba děství, jaktože o něm vůbec nemluvíš?  

On: Jako já se dětstvím… jakože… nevim no… jako já jsem dětství strávil tak, že jsme se několikrát 

stěhovali, pak se rodiče hádali, pak se rozvedli, já jsem bydlel u mámy, z toho důvodu nějaký dětství 

nějak neřešim, protože prostě nebylo nějak hezký.  

Já: No vidíš, to je třeba zajímavý pro mě. Takže když máš popsat svůj život, tak radši přemýšlíš o 

tom, co bylo teď, nebo před chvílí, protože to dětství třeba nebylo hezký… 

On: Tak ne, že to nebylo příjemný, ale já nechci ani nějak přemýšlet nad tim, protože bych se akorát 

zase nas**al. (smích)  

Já: No… tak jasně no. 

On: No tak ono to bylo třeba o tom, že od šesti let jsem začal chodit do školy, tak vlastně jsem chodil 

do školy, to jsme bydleli v Český lípě, odtamtud jsme se stěhovali do Kladna, tam jsem chodil do třetí 

třídy, odtamtud jsme se stěhovali do Benátek nad Jizerou, tam jsem chodil do čtvrtý třídy, to už se 

rodiče se vlastně, když jsme bydleli v Benátkách, tak se rozvedli rodiče, a ještě vlastně když se ti 

rodiče rozváděli, tak máma se mě ptala, s kym chci bydlet a já jako malej jsem řekl s tátou prostě, 

nevim mě to vždycky nějak k tomu tátovi táhlo, nevim proč, a ona mi řekla že budu bydlet s ní, že jí 

to nezajímá, dobrý, tak jsem teda bydlel s ní, vlastně v Benátkách tam jsem chodil do čtvrtý třídy a do 

pátý… to jsme se přestěhovali do Prahy. To jsme vlastně bydleli na Zahradním městě, no a… na 

Zahradním městě jsme bydleli do devátý třídy a pak jsme se stěhovali do Újezda. A pak se oni ještě 

přestěhovali na Barrandov, když jsem od nich odešel… takže vlastně teďka jsou na Barrandově. A 

jako že třeba v dětství… jako ono to bylo v pohodě, pak se rodiče rozvedli, tak jsem to zkousnul jako 

nějak, byl jsem s tou mámou, v pohodě, chodil jsem do školy, všechno… měl jsem prostě režim, 

občas jsem přišel domů prostě, neudělal jsem, co jsem měl, takže jsem dostal přes hubu, že jo od 

mámy, ale prostě zapamatoval jsem si to, víckrát jsem to neudělal. Protože to je ten režim, že jo, o 

kterym mluvim, že prostě máma ho měla... A pak jsem tam byl, já nevim... A nějak v sedmý třídě se 

tam nastěhoval ten mámy přítel, teďka už manžel novej, a prostě já jsem s nim pak měl nějaký 

problémy, jako že jsme se neshodli, ta on mě zmlátil a tak, a prostě mě se to nelíbilo, protože jsem 

třeba dostal přes hubu, třeba i za něco, za co se… nevim, jako třeba a pak jsem prostě zašel na 

sociálku a řekl jsem, že chci bydlet u táty, přestěhoval jsem se k tátovi, a tam začly ty moje nový 

problémy… 

Já: A v kolika letech si přešel k tomu tátovi?  

On: No to byl v roce 2009, takže… 15.  

Já: A tim začla ta tvoje kariéra? Po těch dvou letech? A předtim nic?  

On: Předtim ne. To jsem akorát kouřil.  

Já: Počkej… jenom nějakou otázku ještě a nechám tě jít. Jako… co bylo nejhorší? Na tom dětství. Na 

tý době před tátou. Jako… my když jsme se začali bavit, tak jsi začal mluvit o tom období u táty. A co 

bylo nejhorší, jako nejošklivější, na tom období před tátou…  

On: já nevim, asi když se k nám přistěhoval ten mámy přítel, a prostě já jsem se s ním neshodnul a on 

mě mlátil a tak, na to nechci vzpomínat no… 

Já: A kolik ti bylo, když se k vám přistěhoval? 

On: 12. Plus minus 12, nějak tak no.  

Já: A do tý doby to bylo v pohodě, do dvanácti?  
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On: Jo, do tý doby to bylo v pohodě, třeba jako že mě pak mlátil, tak jsem si došel na sociálku a ta to 

nějak zařídila, že jsem se přestěhoval k tomu tátovi no. A jinak jako že do tý doby, než on se 

přistěhoval, to bylo v pohodě, jako že jsem to zvládal, prostě všechno v pohodě no. 

Já: Jo? A nevadilo ti něco, třeba ten režim tý mámy, to stěhování, nebo… 

On: Jako, ten režim mi vadil i nevadil, protože já jsem si na jednu stranu v tý době uvědomoval, že 

ona to semnou myslí dobře, protože mě má ráda, ale na druhou stranu mi to prostě vadilo no…  

Já: Víš, jako žes o tom nezačal mluvit, o tom dětství, tak jestli je ti to taky nepříjemný, na to 

vzpomínat na to období před tím přítelem, nebo není… 

On: Ne, není. Jako… nevim… jako občas mě to třeba se**e, jak se chovala, ale zase na druhou stranu 

ona to fakt myslela dobře, protože já kdybych nedělal kraviny, jako nevim, že jsem třeba ve škole 

nenapsal domácí úkol, nebo tak, tak ona by mi nikdy nedala facku, nebo něco takovýho…  

Já: A jako hádali jste se často třeba?  

On: Ne… 

Já: Jako… žes to vždycky přijmul, jo?  

On: no jasně, já jsem to vždycky přijmul. A jako že bych se s ní nějak hádal, to právě vůbec no.  

  
 

Rozhovor s respondentem č. 3 

 

Já: Můžeš mi říct, co ti o tom povídal pan etoped? 

On: Říkal mi, že jste student a že píšete vlastně příběh lidí, nebo dětí popřípadě, ze života, co provedli 

a tak. 

Já: No jako jmenuje se to životní příběh lidí v diagnostickym ústavu, takže netýká se to nějaký 

konkrétní oblasti, jako třeba zanedbávání doma, nebo drog, nebo trestný činnosti, ničeho se to netýká 

konkrétně, takže můžeš mluvit o čem chceš, prostě o svým životě no. Co je důležitý v tvym životě a 

takhle.  

On: Můžu říkat, co jsem třeba proved a tak? 

Já: Tak jestli je to pro tebe důležitý, tak to můžeš zmínit určitě. 

On: Tak začalo to vlastně v osmý třídě, kdy jsem se začal bavit s ne moc dobrýma lidma, to byli lidi 

třeba nevim, třicet, dvacet let a tehdy to začalo, začal jsem hulit, začal jsem dělat problémy doma, 

někdy jsem třeba, třeba sem nepřišel domů vůbec, spal jsem u kamaráda, opil jsem se a tak a chodil 

jsem na základku a v devítce se stalo to, že jsem vzal učitelce klíče a vloupal jsem se jí do kabinetu a 

vzal jsem jí tam peníze.  

Já: A to bylo během školního dne normálně? 

On: Já jsem šel do školy normálně, jsem se tam vloupal a vzal jsem jí asi tři tisíce. Utekl jsem ze 

školy, klíče jsem si nechal u sebe, jel jsem do města a nakupovali jsme jako takovýhle, sladkosti, pak 

taky jsem to měl samozřejmě na trávu, no a šel jsem po městě a zřejmě mě naprášil asi kamarád a oni 

si pro mě přijeli ze školy přímo… 

Já: To byl dobrej kamarád co… 

On: No jeli jsme pak autobusem z tý školy, on jel semnou a já mu říkal kam jdu, tak asi podle toho mě 

našli. Asi dvě hodiny potom. Takže mě odvezli zpátky do školy, řekli mi, jestli se chci přiznat, tak 

jsem se přiznal ke všemu, řekli mi, že když nevrátím klíče, tak budu platit padesát tisíc, to měli 

nějakej systém, tak pro klíče jsme museli jet, vrátil jsem je a odvezli mě na policii... Tam jsem byl asi 

pět hodin, dali mě na celu a vlastně pustili mě domů, máma mě zmlátila (smích), tak to bylo asi 

pochopitelný… no… a asi po 14 dnech si mě zase vzali a udělili mi 10ti měsíční podmínku, ta 

podmínka mi stále běží a mam jí do… do března.  

Já: To je za chvíli už. Pár měsíců ještě. 

On: Hm. To už bylo po tom, co jsem se dozvěděl, že půjdu sem na obchodku.  

Já: Takže kolik je ti?  

On: 16.  

Já: A máš nějakej odklad ve škole?  
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On: No, já to mam přerušený, nebo nemam to vlastně přerušený, mam tu věci, co se mam učit a mam 

to udělaný tak… že buď se, teď mam dovolenku, vrátim se, buď půjdu do jinýho ústavu, asi na 

Čakovickou, anebo se vrátim do (rodné město) a přestoupim na jinou.  

Já: Takže jsi neztratil rok… tak to je dobrý. 

On: No… jinak… 

Já: Promiň, že tě přerušuju, ale můžeš tohle klidně i víc propracovat, třeba… proč si to chtěl udělat, 

potom třeba… jak ses cejtil potom, předtim, přitom… rozumíš, jestli jsi z toho měl nějaký špatný 

svědomí, nebo ne… já to nebudu nikomu vykládat, takže můžeš mluvit úplně otevřeně. 

On: Já si myslim, že jsem to udělal… asi za prvý… bavil jsem se se špatnýma lidma, se kterýma jsem 

se bavit neměl, protože to bylo… tráva a alkohol… a… myslim, že v tý vesnici, co jsem bydlel, tak ty 

lidi bydleli v hodně špatnym baráku… no baráku, to byla taková zřícenina a myslim si, že jsem se 

snima vůbec neměl začít bavit, to je taková rodina… jeden je zavřenej, jinej je támhle, další je 

támhle… strašná rodina a já jsem se s nima začal bavit, přestal jsem se bavit úplně s okolím, jako 

bavil jsem se s kamarádama ze třídy třeba, to jo, a úplně jsem se přestal bavit s… s mejma 

vrstevníkama.  

Já: A tadyty, jak si je potkal, tuhle rodinu… 

On: Já jsem se přestěhoval do tý vesnice, a jelikož jsem neměl kamarády žádný, tak mi přišli pod ruku 

tadycty.  

Já: Jasně. 

On: Neříkám jako, že jsem se nebavil, třeba kamarád ze třídy tam bydlel v tý vesnici, ale prostě… 

nebylo to asi takový no. Asi mě zaujal ten alkohol a tráva. 

Já: A oni tě nějak povzbuzovali do toho, nebo… 

On: No… dalo by se říct, dalo by se říct, že jo, a hlavně nebyly peníze, že jo, takže to chtělo peníze. 

Takže proto.  

Já: A dalo by se říct jako… takže ne, že by tě přímo hecovali, ale… 

On: Bylo to částečně ze svý hlavy a částečně z jejich hlavy, si myslim… 

Já: A co z tvý hlavy to bylo? 

On: To bylo asi to, že… že jsem chtěl peníze, honem honem a přemýšlel jsem, co udělat… a s tim, že 

s jejich silama jsem přišel tady k tomu, že jsem udělal tadycto. 

Já: No já bych se třeba bál to udělat, i kdybych jako chtěl peníze, tak nezkusil bych to prostě, 

nerisknul bych to. Já bych teda ani nechtěl, ale jako kdyby jo, tak bych nechtěl takhle riskovat. To si 

jako v tu chvíli na to nemyslel jo, třeba? Že by tě taky mohli chytit. 

On: Já si myslim, že to ovlivnila ta tráva.  

Já: Si byl takovej jako omámenej? Si na to šel zhulenej? (smích) 

On: No (smích), aby to šlo líp.  

Já: A při těch dalších taky si byl? 

On: Jo.  

Já: No… tak to třeba můžeš říct, co chceš… 

On: No v tý devítce jsem začal hulit, hodně… jsem vlastně ten duben, květen jsem začal hulit a to 

jsem hulil třeba denně třeba dva tři jointy, i víc někdy, o víkendu třeba o hodně víc a přestal jsem hulit 

vlastně měsíc, co jsem tady… takže jako myslim si, že tu hlavu jsem měl, když se to stalo, to se stalo 

podruhý, tak jsme měl tu hlavu už hodně moc asi, když jsem udělal to, co jsem udělal, to bylo už o 

hodně horší… když jsme se o prázdninách přestěhovali… protože jsem šel sem na tu obchodku, 

přestěhoval jsem se k ******* a já jsem… prázdniny proběhly úplně v pořádku, nevim co se stalo, že 

jsem to udělal, stalo se to na konci prázdnin, kdyby bejvaly ty prázdniny o týden kratší, tak všechno 

v pořádku, teď jsem mohl bejt doma, ve škole, prostě všechno v pořádku, ale já jsem prostě poslední 

neděli před koncem… než jsem měl nastoupit na tu obchodku, tak jsem se třema kamarádama udělal 

přepadení na benzínku. To nebyla taková benzínka, to bylo… v druhý vesnici, tam, kde bydlim, tak je 

to takový, na plyn jako. Taková obyčejná benzínka, ale je to benzínka a je to trestnej čin. A bylo to 

s nožem, byl jsem tam s dvouma kamarádama, tomu jednomu bylo 17, tomu druhýmu 18, a zase, ty 

peníze, chtěl jsem peníze a byly na to, že jsem se chtěl jet bavit do Prahy.  

Já: Jste si řekli, že pojedete do Prahy se rozšoupnout trochu… a pak jste přemýšleli, jak sehnat ty 

peníze na to? Nebo obráceně? 

On: Jsme přemýšleli, co s těma penězma a pak jsme došli k tomu, že bychom mohli jet do Prahy a tam 

je rozfofrovat. 
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Já: Takže nejdřív jste si řekli, že uděláte tuhle věc a pak jste teprve přemýšleli, jak seženete peníze, 

nebylo to obráceně?  

On: Jo, nebylo to obráceně. Akorát ty prachy jsme, jakože potřebovali, já jsem měl třeba, ten jeden 

kluk měl třeba nějaký dluhy, jelikož ta tráva není levná záležitost, tak to bylo i kvůli tomu, ale 

nicméně jsme přemýšleli nad tim, že bychom jeli do Prahy to rozfofrovat no. A myslim si, že tam bylo 

i to, že bych se třeba nevrátil domů tejden. Vlastně je to možný.  

Já: Že byste třeba byli v tý Praze.  

On: Jelikož jsme přemýšleli, že jako, když to uděláme, tak těch peněz tam bude asi dost a myslim, že 

tolik peněz nejde rychle rozfofrovat. A… tak jsme tam nalítli ve třech, nůž jsem měl já a peníze nám 

nechtěla dát, že jo, to je samozřejmý a ona je zrovna počítala na stole, kamarád k ní přistoupil, 

odsunul jí, aby mě nějak neomezovala, abych si ty peníze mohl shrnout, tak jsem si je vzal a zdrhali 

jsme. Po cestě jsme ztratili nějaký drobný, jsme brali i tu kasu, ten šuplík, tam byly nějaký drobný, tak 

něco jsme poztráceli a běželi jsme k tomu kamarádovi, to schovat.  

Já: Do tý zříceniny? 

On: Nene, to jsme se už přestěhovali.  

Já: Počkej, tak abych se v tom vyznal. To byli úplně jiný lidi zase? 

On: To byli úplně jiný.  

Já: Takže jsi odešel od tý party, a našel sis pak jinde úplně novou, která se jakoby chovala stejně?  

On: (smích) To bylo to samý.  

Já: A jak si je jako poznal?  

On: No… já jsem tam už jednou bydlel, přestěhoval jsem se do toho stejnýho baráku… a když jsem se 

tam přistěhoval, tak jsem, vlastně jsem znal kamarády, tam chodili do školy, ale prostě ty kamarádi 

tam zase byli úplně jiný, poznal jsem, začal jsem se kamarádit s těma, co jsem znal a ty mě přivedli 

tady k těm, co jsou trochu víc problémový, takže takhle to vzniklo a taky hulili jsme, chodili jsme 

pořád hlavně k tomu jednomu klukovi na zahradě, prostě takovou… kůlnu, tam měl jako udělanej 

pokoj, tam byly postele, televize a tak prostě, že jsme tam chodili pít a tak… a udělali jsme si takhle 

prostě dluhy a takhle to nějak vzniklo, že jsme začali přemýšlet nad timhle, protože jsem věděl, že oni 

jsou taky problémový, že o tom můžu začít mluvit, oni měli prostě podmínku, ten jeden to měl 

protože taky udělal přepadení nějakýho chlapa, na nějakej řetěz na já nevim kolik tisíc a ten druhej to 

měl… za řízení v 16ti letech a naboural do policejního auta a ještě k tomu opilej. Takže měli oba 

podmínku a já samozřejmě taky, že jo. A přitom věděli jsme to, že tu podmínku máme a nevim, proč 

jsme do toho šli, asi jsme čekali, že se na to nepřijde no.  

Já: Jako si nad tim nepřemýšlel, nebo jo, ale… bylo to jako „a co jako, tak to zkusíme prostě“?   

On: No jako věděli jsme, že by na nás mohli přijít, ale řekli jsme si jako serem na to, jdeme do toho. A 

pak jsme to udělali, schovali jsme to ke kamarádovi domů, do tý boudy, tam jsme schovali na zahradě 

peníze a do rána jsme tam spali. Ráno jsem šel domů, žádný peníze jsme nerozdělovali, nechali jsme 

peníze tak jak to je, aby byl klid, ráno jsem šel domů, že jsem spal u kamaráda, ty dva sebrala policie, 

protože tam byli, nebo jsou, docela známí, takže byli hned podezřelí, sebrali je a oni, kdyby se 

nepřiznali… oni se přiznali a já se přiznal až potom, když jsem zjistil, že to nemá cenu zapírat. A oni 

kdyby se nepřiznali, tak myslim, že ta policie asi jako… nevim, měli podezření na nás, ale neměli by 

důkazy, protože za prvý by nenašli ty peníze s baťohem, s kuklou, nožem a tak a neměli kamerový 

záběry, takže nic… ale oni je… ten jeden, toho vzali stranou a zbili ho prej, já teda tomu nevěřim, je 

to možný, jako moc tomu nevěřim, ale nevim proč to udělali no… ale jako zavařili si sobě, protože já 

mam možnost, že… když to dostanu na tvrdo, tak si půjdu sednout na rok… 

Já: To ještě nevíš? 

On: To ještě nevim, ještě budu mít soud. 

Já: A tobě je 16 ještě? 

On: Mě je 16. No a oni maj už jistý, že půjdou sedět. Kdežto já mam možnost, že… že mi prostě…  

Já: Mě přijde zvláštní, že si přišel do toho města a jakoby dostal ses zase do takovýhle party, myslíš, 

že to byla spíš jako náhoda, že oni si tě našli, nebo si začal vyhledávat schválně tyhle kamarády… 

On: No asi mi to chybělo, jak jsem se přestěhoval, tak si myslim, že mi to chybělo, takovýhle lidi, ale 

zase to byly lidi jako v pohodě, že chodili do školy, to byli mladý lidi, 17, 18, tamto byli 25ky, 

30ky… 

Já: A co ti chybělo teda, co si měl předtim, dokázal bys to říct nějak? 



19 
 

On: Asi mi chybělo najít si kamarády, který dělaj to, co já, který hulej a pijou… a asi lidi, který… asi 

mi chybělo se svěřit někomu s tim, co jsem provedl. Takže podle toho jsem si asi vyhledal lidi, kvůli 

tomu… 

Já: A proč ses potřeboval svěřovat zrovna s timhle někomu? Je to pro tebe důležitá oblast života, 

kterou potřebuješ s někym sdílet? 

On: Já si myslim… já si myslim, že to bylo asi tim, že… jsem peníze neměl, protože samozřejmě, že 

jsem měl zaracha, pak mi to mamka na prázdniny povolila, jelikož jsem neměl žádný peníze, tak jsem 

asi i tim začal hledat kamarády, který… jenom, jestli jsem začal přemýšlet nad nějakym trestnym 

činem, ale asi to tak bylo, že jsem začal vyhledávat lidi, který by do něčeho… teoreticky semnou šli. 

Já: A bavilo tě to? Ty trestný činy přitom? Jako že by si vyhledával něco jinýho než peníze, třeba 

nějakou zábavu, nebo…  

On: Já jsem se strašně, když jsem šel na tu benzínku, tak jsem se strašně bál, ale řekl jsem si „jdou 

tam semnou, tak přeci nebudu dělat ze sebe“… tak jsem do toho šel…  

Já: Kdo to vymyslel z vás tří? 

On: No… já si myslim, že to bylo tak vzájemně, že jsme prostě přemýšleli nad tim, kde vzít peníze, 

a… tadyto nám přišlo asi takový nejjednodušší, protože… tam byla ženská, že jo, a je to nehlídaný, 

nejsou tam kamery, nic… tak si myslim, že asi všichni jsme na to nějak přišli no… 

Já: No…  

On: Stalo se to v neděli večer, v pondělí mě chytli a odvezli mě na stanici s tim, že budu něco 

vypovídat, já jsem věděl o co jde, ale zapíral jsem, že nevim o co jde, že prostě nevim a když jsem byl 

na stanici, tak semnou mluvil ten hlavní vyšetřovatel a ptal se mě, jestli jsem to udělal a říkal mi, ať 

mluvim pravdu, že mi to pomůže, tak jsem furt zapíral, žejo, protože já jsem nevěděl, já jsem tam ty 

dva sice viděl, když mě vedli do tý kanceláře, tak jsem je viděl, jak tam sedí v cele, ale prostě jsem si 

myslel, že oni fakt to zapřeli a že to nepráskli. No ale bohužel prostě pak jsem na to přišel, že to 

práskli, a to tak, že oni nevěděli o baťohu, nevěděli o místu, kam jsme to schovali, ale oni mi to tam 

řekli, tak jsem se přiznal.  

Já: A jak to budeš dělat u toho soudu? Budeš zapírat, nebo… 

On: Ne, se přiznám a budu už jenom čekat na výrok, a taky, co mi poradil advokát, ať projevim lítost, 

že mi to pomůže. A byl jsem dva dny na cele, to úterý a středa a… ve čtvrtek jsem měl jít do školy, 

nastoupit do tý školy. A ve středu odpoledne jsem měl ten soud a uvažovalo se o tom, jestli půjdu na 

vazbu, nebo jestli půjdu domů, do soudu. Tak se rozhodli tak, že půjdu do soudu domů. S tim, že do 

školy jdu druhej den, kdybych podle mě nešel do tý školy, tak si myslim, že bych doma asi nebyl a že 

bych nebyl ani tady. Po tom soudu jsem šel vlastně domů, máma teda, to bylo strašný ten první den, to 

bylo… to celej den probrečela, tak sem byl celej den zavřenej v pokoji, vůbec jsem s nikym 

nekomunikoval, nic… fakt to bylo hrozný no, a můžu si za to sám, že jo. Jsem přišel do školy, tak 

jsem přišel už i na jiný myšlenky, po tom tejdnu třeba v tý škole to bylo fakt jako že jsem si říkal co 

jsem to udělal, takováhle paráda ve škole, ty kamarádi v pohodě… přemýšlel jsem, proč jsem to 

udělal, ale pak, jak jsem zavřenej… věděl jsem… 

Já: A cos věděl? 

On: No že jsem prostě, že jsem to udělal kvůli tomu, že jsem hulil, pil a bavil jsem se s těma lidma.  

Já: A proč tě to takhle baví ten alkohol a ta tráva, proč to tak potřebuješ?  

On: Kvůli partě, a to hulení asi… asi… asi kvůli stavu. Co dává ta tráva. 

Já: A co ti dává? 

On: Zábava… cítit se příjemně… a to no… 

Já: A co potřebuješ dostávat od tý party, že s nima potřebuješ chlastat? Jaký věci se ti líbí v tom v tý 

partě? 

On: Hlavně je to zábava v tom kolektivu, jako v tý partě celý, a prostě mě… bejt, bejt s nima vůbec. 

Třeba když jsme byli v tý kůlně například, tak já jsem třeba tam byl večer, ráno jsem měl jít domů, a 

byl jsem tam třeba celej den, protože mě to s těma lidma bavilo, a třeba ráno jsem se vzbudil a třeba 

jsme pili dál… a tadycto mě bavilo no a teď jak jsem nastoupil do tý školy, tak jsem si uvědomoval, 

co jsem to dělal… že to byla úplně blbost a hlavně tak, před začátkem školního roku a úplně jsem si 

vlastně zkazil celej život, že jo… 

Já: A normálně jako s nějakýma kamarádama ze školy, s těma si nezažíval takovej odvaz, nebo 

takovýhle příjemný stavy jako s těmahle?  
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On: S těmahle lidma z tý obchodky už jo, ale jak jsem se bavil s těma z tý bývalý základky, tak… mě 

to víc bavilo s těma, co pijou a hulej no. Nevim, proč mě to nebavilo s těma… slušnýma vlastně… 

Já: A na tý obchodce, no… zkus to jako vymyslet, co potřebuješ od toho kamaráda, kromě hulení a 

alkoholu, protože… tak co potřebuješ od těch kámošů nebo od tý party, aby ti s nima bylo dobře… to 

je možná něco, co ti prostě chybí, ne? Jako třeba, to co má někdo někde jinde, tak ty to dostáváš 

takhle, touhle cestou… podle čeho ty kamarády bereš, když bys nemohl říkat, že pijou alkohol a 

hulí… 

On: Asi podle chování? Jak se chová… 

Já: Jaký chování? 

On: Takový… odvážný… třeba že… rodiče je třeba vůbec nehlídaj například… řeknou rodičům „já 

jdu ven“, přijdou domů, nají se a jdou ven… třeba ten 17tiletej nespí doma… za měsíc třeba jen třikrát 

a rodiče s tim vůbec nic nedělaj… tak třeba kvůli tomu mě to táhne se s takovýma lidma bavit a já 

jsem to takhle chtěl, abych takhle mohl ty prázdniny prožít no… 

Já: No a… proč je to pro tebe tak zajímavý bejt nezávislej na rodičích?  

On: No já mam… mam docela přísnou mámu a musel jsem na baráku dělat, žejo, když jsme se tam 

přistěhovali, protože bylo spoustu práce na baráku… přes den jsem vůbec nechodil ven, takže chodil 

jsem třeba v šest večer a chodil jsem domů třeba v půlnoci a kolikrát jsem domů ani nepřišel… já si 

myslim, že je to hlavně ta práce a ta nevolnost, že jsem byl furt zavřenej doma…  

Já: No jasný no… ty sis to chtěl vlastně jako vynahradit ne?  

On: Hm…  

Já: Takže jako třeba když jsi nebyl s nima a musel jsi bejt třeba doma a nikam jsi nemohl, tak si to 

cejtil nějak jako… 

On: Omezenej… 

Já: Omezenej tou… rodinou jo, nebo? 

On: Jako neříkám, že mi to úplně nějak vadilo, ale vadila mi prostě že… jako neříkám, že mě mamka 

nepustila v létě, někam k vodě, to jo, ale vadilo mi třeba, prostě třeba pro mě přišli, jsem něco dělal a 

ona řekla až to doděláš, tak můžeš ven, že bylo hodně práce, já to chápu, prostě bylo to třeba dělat, ale 

prostě ven jsem směl až večer no… jako bylo to zase odbrý, že jsem večer mohl, ale… mě to chybělo 

i přes ten den no…  

Já: A na tý základce to bylo podobný? 

On: Na tý základce jsme byli v hotovym baráku a tam to bylo zase tak, že jsem přišel ze školy… 

mamka byla hodně vytížená pracovně, takže já jsem třeba myl nádobí, prostě uklidil jsem v baráku a 

mohl jsem přes tejden třeba na tři hodinky ven, pak domů, někdy i učit, že jo, když to bylo potřeba a o 

víkendu, když byla práce, tak pracovat třeba v sobotu a v neděli třeba ven… a v pátek jsem spal u 

kamaráda nebo u kamarádky, a tak… a v sobotu třeba ven zase… 

Já: Takže třeba jenom na tři hodiny tě pustila ven? To je dost málo, co? 

On: No v neděli třeba celej den, ale v sobotu to bylo třeba, že jsem dělal od rána a jel jsem třeba do 

dvou do tří… nebo když bylo třeba vedro, tak jsem dělal dopoledne, odpoledne jsem se šel koupat 

třeba do tří nebo do čtyř a pak jsem šel zase do večera dělat… 

Já: A tam bylo pořád tolik práce? 

On: Třeba dřevo, jsme tam měli kotel, sekat tráva a tak… 

Já: Takže ses doma takhle hodně napracoval? 

On: No… doma třeba jo, protože matka byla hodně pracovně vytížená, protože dělá finanční 

poradkyni a otcem, nebo její přítel dělá… něco s vagónama, taky není moc doma. 

Já: A rozumíš si s nim? 

On: Jo. 

Já: No a měl si někdy třeba nějaký špatný svědomí, nebo něco takovýho? A můžeš klidně upřímně 

úplně… 

On: No mam noční můry třeba z toho i. Já třeba zavřu oči a vidim úplně tu ženskou, jak se třeba bojí a 

já pak úplně zdrhám a hrozně se bojim… a pak se probudim úplně zpocenej. 

Já: A jak často to máš třeba? 

On: Jestli jsem to měl třeba tady se mi to děje hodně často, třeba třikrát se mi to stalo už… že třeba 

zavřu oči a než usnu, tak třeba začnu třeba přemýšlet nad tim, co jsem dělal a úplně, úplně je mi z toho 

špatně no… 

Já: A v tu dobu to nebylo vůbec? Jako ona se třeba bála, tobě to bylo jedno… 
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On: Mi to bylo jedno no. I teďko, že jsem čistej, že jo, tak že mě ta droga třeba tolik neovlivní, tak to 

je třeba možná tim… 

Já: No a tu učitelku, znal si jí třeba hodně dobře?  

On: To byla moje nejlepší učitelka 

Já: A měl jsi jí rád třeba? 

On: Hm… 

Já: A to ti v tom nezabránilo?  

On: No já jsem, když jsem šel do toho kabinetu, tak to byly dvě kabelky, tam byla nějaká 

praktikantka, co tam zrovna přišla a tadycta, nejdřív jsem šel do tý k tý praktikantce a zjistil jsem, že 

tam bylo málo, tam bylo nějakých devětset a když jsem si řekl, že je to prostě málo, že se to nevyplatí, 

tak jsem šel i na tu druhou no. V tu chvíli mi to bylo jedno, to byl prostě spěch… a… prostě rychlovka 

a byl jsem pryč… 

Já: Takže vlastně tam byly nějaký další dva tisíce jo, u tý učitelky… 

On: No… 

Já: Takže vlastně ty jsi primárně šel po tý praktikantce a kdyby tam bylo víc peněz… 

On: Tak bych to tý učitelce neudělal no… tadleta učitelka, ty pocity, to bylo takový, že zezačátku je to 

kantorka a bavila se semnou normálně, ale zezačátku to bylo takový, že já jsem třeba ve třídě… se 

semnou nikdo nebavil, jenom třeba jeden dva lidi, který hulili že jo, a to pak vlastně postoupilo 

k tomu, že byl vlastně konec roku a ta učitelka se mě zeptala „ty blbče, proč si to udělal“ a já říkám 

potřeboval jsem peníze na hulení a prostě pro partu a tak… a ona, že ty lidi co bydleli v tý vesnici, 

vlastně nechodili do města, to bylo asi dvacet kilometrů od města ta škola… nebo o deset… a vlastně 

ty lidi tam byli známí docela… a ona mi říká, že kdybych se s nima nezačal bavit, tak jsem mohl mít 

všechno v pořádku, a tak no. To byla učitelka na výchovu, ona mi vlastně dělala i potom takový 

jakože sezení, že jsme si povídali o tom a tak. Mi pomohla no. 

Já: Tak to je hezký od ní, že na tebe nezanevřela úplně, spoustu lidí by se naštvalo úplně… no a ty lidi 

z tý zříceniny, jak jsi je poznal? Ty jsi je našel sám?  

On: No to bylo… vlastně jsem tam nikoho neznal, a oni mi vlastně přišli pod ruku a začali jsme 

hulit… 

Já: A oni začali s tebou hulit nebo ty jsi začal s nima? 

On: Já si pamatuju třeba… že jeden z nich mě první oslovil… já jsem šel sám, přes ulici po vesnici se 

psem a ten jeden na mě zavolal „čau jak se máš, kdo si“, nebo tak nějak, tak jsme se seznámili takhle a 

on mě vzal do tý party. Takhle nějak to začalo, ale já jsem byl rád, že jsem si někoho našel, nějaký 

kamarády, ale já jsem je zatím neznal, že jo, nevěděl jsem kdo to je, nebo co dělaj, ale pak to na mě 

nějak přišlo, že jsem byl vlastně jeden z nich no…  

Já: Co rodiče na to?  

On: Rodiče…. Oni věděli, že se s nima bavim, zakazovali mi to tam, tam asi ty rodiče to zakazovali 

v tý vesnici všem, aby se s nima bavili… a musel jsem to zapírat, že tam s nima chodim, že jo. Prostě 

to sem říkal, že chodim s kamarádkou s kamarádama prostě ze třídy a tak no, že jsem šel spát ke 

kamarádovi, přitom jsem spal u nich… a prostě jsem to zapíral no…a  došlo to do takovýho extrému, 

že se stalo to, co se stát nemělo… 

Já: No a udělal si ještě něco jinýho, nebo to bylo poslední s tou pumpou?  

On: To bylo poslední, akorát po těch dvou měsících mě mamka pustila… měl jsem domácí vězení, 

mohl jsem chodit akorát do školy a domů a ona mě pustila asi na nějaký prázdniny podzimní, nebo co 

to bylo, pustila mě ve středu za tou mojí holkou do Prahy, tam jsem si našel na tý obchodce právě 

že… a já jsem se opil a vrátil jsem se až druhej den nějak večer a asi toho měla už dost a vyhlásila na 

mě celostátní pátrání, já jsem se vrátil domů a prostě jsme jeli rovnou za kurátorkou a ona říkala, že 

doma už to radši zkoušet nemam, že se tadyto stát může, ale že mě konkrétně se to stát nemělo, a ona 

navrhla, že bych šel do nějakýho ústavu na diagnostiku, tak jsme vybírali a souhlasil jsem tady 

s tim… přitom to byla taková pytlovina, mohl jsem teďko, vlastně mohl, i když to co jsem provedl o 

prázdninách a předtím tak jsem mohl chodit dál do školy… a prostě jsem, nevim no… mamka mi asi 

věřila, asi mi začala věřit a já jsem… já kdybych se vrátil domů, tak je všechno v pořádku no.  

Já: A to si byl s tou holkou někde? Jste šli někam… 

On: Normálně na diskotéce jsme byli a pak jsem byl u ní doma… no a to jsem neměl. 

Já: no a  jaká ona je?  

On: Jako jak to bere?  
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On: Ne spíš jaká ona je… jako povaha, proč sis jí vybral. 

On: No taky hulí, jako já… podle toho jsem si jí nevybíral, ale vybíral jsem si jí podle chování, podle 

vzhledu a asi i podle toho, jak se učí no… i když asi… dobře se učí… teď jsem si s ní psal, jsem byl 

tuhle na internetu, říkala, že má dvojky, jednu trojku a jedničky má. 

Já: A to chování?  

On: Chování… bezproblémový… taková… baví se o normálních… taková, ne starší holka, vyspělá 

holka, co se dokáže bavit už o normálních věcech, tak mě zaujala. 

Já: No na co bych se tě ještě zeptal… ještě něco bys řekl zajímavýho ze svýho života, jako důležitýho 

pro tebe? Si začal rovnou tou trestnou činností vlastně, jako kdyby nic jinýho neexistovalo…  

On: Já si myslim, že… když jsem byl… no malej, když jsem měl do šestý třídy samý jedničky a 

začalo to v tý sedmý třídě a co jsem se vlastně přestěhoval z toho… z Prahy tam, tak jsem začal chodit 

do tý sedmičky a dál… a já si myslim že to začalo i nějak tim… že jsem se vlastně začal bavit s těma, 

s těma… existencema… a kdyby, já nevim, kdybych zůstal tady v Praze, jestli by to bylo všechno 

v pořádku… do tý šestý třídy to bylo suprový, jak říkám, já jsem měl i samý jedničky, jsem byl i 

chytrej, mamka říkala, že mě napadaly věci, který… jinýho nenapadaly, ale… to jsem, ale když jsem 

začal hulit tu trávu, tak přece jenom nějaký ty… Ale třeba stává se mi, že zapomínám některý věci…  

Já: No a co bys chtěl v budoucnu jako… 

On: V budoucnu bych chtěl… asi nějak dodělat tu obchodku, kdyby to šlo, tak bych si chtěl udělat 

vejšku a… chtěl bych podnikat, co dělá mamka.  

Já: Takže vejšku nějakou ekonomickou?  

On: Hm… a začít podnikat no, třeba v tom finančnictví. 

On: A takový věci už nechceš dělat teda? 

On: Já třeba neříkám že… jako do 18ti jsem si řekl, že si nezahulim prostě, ani pít nebudu… a… řekl 

jsem si, že, neříkám, že si až budu plnoletej, že si nezahulim, to neříkám, ale řekl jsem si, že dokud 

budu studovat, anebo aspoň do těch 18ti, že si nezahulim…  

Já: A je nějakej člověk, kterýmu říkáš úplně všechno? A že máš potřebu mu říkat všechno? Anebo to 

necejtíš?  

On: Tak ne úplně všechno, ale něco říkám třeba tý svý holce, a… anebo tomu kamarádovi, tomu, co 

jsem provedl tu… benzínku, tak tomu mladšímu… toho jsem vlastně i tak trochu znal z dřívějška, jak 

jsem tam bydlel, a… vlastně takhle se to, takhle jsem se… tak jemu jsem se mohl svěřit a on nikomu 

nic neřekl… 

Já: A o čem jste si nejčastěji povídali?  

On: O problémech s rodinou… o… to bylo tak jako všelijak, třeba co budem dělat, povídali jsme si o 

životě, co jsme třeba udělali dřív, a tak…  

Já: no a vlastně on měl nějakou blbou rodinu, ten kluk?  

On: Jako prdlou určitě…  

Já: Nadával on třeba na ně, nebo tak?  

On: To ani tak ne, on byl jako poslední syn a byl vlastně takovej mamánek, máma mu dovolovala 

úplně všechno, on něco zkusil, zjistil, že to jde, tak to udělal dál… 

Já: no jako rozumíš, že to bylo takový téma, že jste se o tom bavili nejčastěji, to téma rodiny, rodiče… 

tak vás to asi muselo nějak trápit… 

On: No jako dalo by se říct… on na ty rodiče třeba nadával, ale to bylo jenom takový, že se chytli, že 

on málo chodí domů a tak… jim to bylo jedno, že on nechodí domů, to spíš bylo jedno jeho mámině a 

sestrám, ale ten táta běhal a nadával hodně, no hodně, neříkám, že mu to zakazoval, ale řikal mu „buď 

doma… přestaň…“ a takový a já zase jsem nadával na to, že nemůžu chodit tak často ven jak on.  

Já: A jediný teda co bys řekl že byl problém mezi mámou a tebou teda byl ten, že ti nedovolovala 

tyhle věci?  

On: Jo… jako to je samozřejmost, ale že mi zakazovala hulení a v tu dobu, co jsem to hulil, mi to 

vadilo… a tim pádem, jak jsem hulil, tak se to stupňovalo, ta práce a tak, začalo mi to víc vadit… 

Já: A nechybí ti něco? Co bys tam jako chtěl, co tam není?  

On: Já si myslim, že s mámou je to všechno v pořádku, akorát s tim, co jsem teďka provedl, že mi asi 

nevěří, ale myslim si, že mi asi nic nechybí… akorát ten její přítel, on je v pořádku, bavíme se, ale… 

jak to říct, on je takovej… výbušnej, že mu všechno vadí. To se s nim taky mamka kolikrát hádá, ale 

to já ani nějak neřešim… 

Já: to je blbý… takže on tě jako peskuje za různý věci?  
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On: no a mamka kontroluje, aby nepřepískl… jako neříká, že on, že mě kontroluje a to, to je 

v pořádku, je to sice nevlastní táta, ale já ho beru jako tátu, ale… co je moc, to je moc. Mamka 

kontroluje, protože on občas vylítne fakt kvůli blbosti jo, třeba se koukal na sport a on dej mi tam 

televizní noviny a já říkám nedám, mamka mi to dovolila a začnem se kvůli tomu hádat a on se třeba 

rozčílí a jde si sednout do pokoje (smích), takže takhle. Ale jako mě to moc nevadí, je to taky 

vlastnost jeho… 

Já: No jasně no… takže jinak bys nic neřekl o svým životě důležitýho? Nějaká hodnota třeba tvoje… 

On: Já si myslim, hodnota moje… asi ta škola, dodělat tu školu… a vzpamatovat se ze všeho toho, co 

jsem udělal, popřípadě když si půjdu sednout, tak si to odsedět a znovu tu školu aspoň nějakou zkusit 

začít a nejlepší tuhle dodělat a nějak se sebrat a začít se sebou něco dělat a začít potom, po tý škole 

pracovat, popřípadě jít na tu vejšku.  

Já: a co očekáváš od lidí takhle, od kámošů dalších, od svojí partnerky… 

On: Já si myslim, že od tý partnerky čekám trochu pomoc, co se týče školy, chtěl bych, aby i ona 

přestala hulit. Ať si pak hulí jak chce, od 18ti, ale… dělala by mi i chutě tim, tak bych chtěl, kdyby 

přestala taky, aspoň předemnou. A… jinak ségry se semnou nebaví, tak to bych taky chtěl, aby se to 

zlepšilo, abysme si to třeba vyříkali a… hlavně ta druhá… 

Já: A proč se s tebou nebaví? Jako tady kvůli tomu?  

On: i kvůli tamtomu no, i kvůli tý trávě, i ona mi to taky říkala stokrát, ať přestanu… a zezačátku mi 

říkala „nedělej to, nebav se tady s těma lidma“, a takhle to dopadlo… a i kvůli tomu se semnou 

přestala bavit, potom to dokonce i vyčetla mamince, takže se nebaví ani s mámou, takže bych chtěl, 

aby se to všechno srovnalo a… 

Já: A ona na ně byla máma taky přísná na ty ségry, nebo na ně nebyla přísná jako na tebe?  

On: Já si myslim… já si myslim, že já to mam trochu volnější než ty sestry, ony to měly asi… nevim 

no, já si myslim, že jo, v tu dobu určitě, protože žily ještě s tátou, ten byl hodně přísnej, jsme museli 

uklízet a tak no, i já jsem to měl takový… no já jsem to měl asi hodně povolenější, než ty ségry,  tý 

jedný je 29, tý druhý 30 a tý jedný 25.  

Já: A co dělají?  

On: ta jedna je teďka na mateřský, dělala v bance nějakou sekretářku ředitele a ta druhá dělá… na 

letišti něco. Zná sice perfektně angličtinu, já jsem jí i kolikrát prosil, aby mi s tim pomohla, ale ona je 

vytížená a neměla na to čas, takže nemohla, ale i když umí takhle plynule anglicky, tak dělá 

takovouhle práci, ona bere tam plat asi pětatřicet tisíc, tak nějak, což je sice jako dobrý… ale přeci 

jenom… jako s angličtinou a ona má už, ona má i… maturitu, si jí teď dělala… nevim jako. Je to 

škoda no.  

Já: a jaký koníčky máš třeba?  

On: florbal třeba. Ještě než jsem se dostal sem vlastně, tak jsem hrál za Spartu tady na Letný a tak jako 

s klukama fotbal.  

Já: Jak často si chodil na tréninky? 

On: Dvakrát týdně.  

Já: Jo? Takže jsi… ty jsi trénoval takhle dvakrát tejdně a do toho si ještě trávil čas s těma klukama 

v tý kůlně, chlastal a tak?  

On: dvakrát tejdně, no ono o prázdninách to nebylo, to jsem byl akorát tejden na soustředění, jinak…  

Já: A myslíš, že bys to udělal, i kdybys o prázdninách chodil dvakrát týdně někam? Bys možná 

nemohl ani tolik chlastat ne? Kdybys hrál ty turnaje… a hulit… ne tak jenom jako přemejšlim, víš…  

On: Hm…  

Já: No já si myslim, že pro tebe bylo těžký přestat s tim hulením a alkoholem, když nezjistíš, co ti to 

dává, víš, že prostě ti bude něco jako chybět, že ti možná nechybí ani ten alkohol a ta tráva, ale že ti to 

něco poskytuje… třeba nějakou tíseň ti to tiší, nebo tak…  

On: třeba jestli to není tim, že… když se zhulim, tak to zruší všechny moje problémy…  

Já: No no, nějaký starosti vypustit úplně… teď jde taky o to, jaký máš starosti a tak, z čeho… A jaký 

starosti si myslíš že potřebuješ dát na stranu? 

On: Já si myslim, starosti… asi nejspíš to, co jsem udělal… starosti s tim co jsem udělal, a… asi… 

starosti s tim… aby mamka přestala mít starosti.  

Já: Nebo problémy jak ty říkáš… 
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On: Aby přestala mít problémy s tim, s kym se bavim a abych si to já sám uvědomil… a začít se bavit 

s normálníma lidma no. Což vlastně… tam kde bydlim, tak tam myslim, že dlouho nepůjdu ven… a 

nějak se začít bavit s těma z tý školy a normálně, normálně žít no.  

Já: No hele, klidně už tě pustim, ale kdyby ti to nevadilo, tak si můžem ještě malou chvíli povídat… 

On: No já už se půjdu nasvačit… 

Já: No hele ještě mě jenom napadlo, jestli to nějak nesouvisí s vinou. Možná potřebuješ před tim nějak 

jako utéct… protože to máš v těch snech, jak si říkal, že se ti to vrací a tak.  

On: Jako přiznat si to nějak… Já jsem třeba přemýšlel i o tom, že bych zašel za tou ženskou a omluvil 

se jí… a třeba jí poslal dopis, a… ona v tý práci skončila a prej bere nějaký léky.  

Já: Fakt jo? A myslíš na to někdy?  

On: hm… a ona je mladá… a to mě štve no… že do konce svýho života bude žít s tim, že jí nějakej 

mladej kluk přepadl.  

Já: no a to tě napadlo samo s tim dopisem?  

On: s tim dopisem to napadlo mamku a mě napadlo… jí navštívit, místo toho dopisu. Ten dopis, ten 

dopis… nic ne to, já nevim, třeba mi neodepíše…  

Já: no to máš pravdu no… a myslíš, že by ti to pomohlo?  

On: Já myslim, že jo…  

Já: tak děkuju moc za rozhovor.  

 

 

Rozhovor s respondentem č. 4 

 

Já: Tak ten rozhovor by se měl v podstatě týkat tvýho života, ta práce se jmenuje životní příběh lidí 

v diagnostickém ústavu, ono by se to dalo klidně i nazvat témata lidé v diagnostickém ústavu, takže to 

prostě znamená, že můžeš mluvič o čem chceš, co ti připadá důležitý a tak…  

On: Jasně. No tak já mam hodně velkou trestnou činnost, začalo to už od malička, od první třídy, 

začaly bejt problémy ve škole jako šikana, kradení svačin a tak, pak se to stupňovalo, čim jsem se 

dostával do vyššího ročníku, a pak to začlo bejt hodně horší v polovině šestý třídy, což jsme 

s kamarádem natáčeli ruskou školu, jestli znáte… 

Já: To neznám.  

On: To byl takovej hit na internetu, že se tam mlátili židlema a tak, tak jsme se to snažili napodobit, 

natáčeli jsme si to, nějak se to dostalo učitelům a já v tom vzteku, protože jsem věděl, že to bude 

problém, sem vytáhl nůž a začal jsem ho nahánět po škole.   

Já: Toho učitele? 

On: Toho kamaráda. Tak ještě ten den mě vyhodili z tý školy a hned vlastně druhej den jsem nastoupil 

do nový, což byla základní škola při psychiatrický léčebně, no a vlastně tam už se to začalo stupňovat 

, začal jsem hulit trávu, šikanovat hodně děti tam a tak, s učitelama jsem nevycházel, rozkrádal jsem 

školní majetky, prodával ve škole drogy, no a vlastně od tý sedmý třídy už vlastně co jsem hulil, tak to 

začlo bejt horší, začal jsem krást doma i věci, pak do toho přišlo další drogy, takže jako peří, a tak, 

nějaký to LSD tam taky bylo, začlo se to zhoršovat, tak mě napadlo, že bych se z toho mohl dostat 

tim, že bych začal dělat nějaký sporty, což jsem dělal už od malička, jsem hrál devět let fotbal, jenže 

pak mě to nějak přestalo bavit a jak jsem začal hulit tu trávu, tak jsem se začal na ulici rvát, tak jsem 

začal chodit na bojový sporty, box, thai-box, a takhle, pak už vlastně tou osmou a devátou třídou, 

koncem devátý třídy, to začlo bejt nejhorší, kdy už jsem byl dost závislej na těch drogách, takže jsem 

začal rozkrádat majetek doma ve velkym, peníze rodičům a takhle, měl jsem spoustu soudů, kvůli těm 

krádežím a ublížení na zdraví, no a vlastně to byl poprvý, co jsem se dostal do střediska výchovné 

péče, což jsem byl dva měsíce, takže dobrovolný pobyt, tam to jako docela šlo, žádný problémy 

nebyly, tam jsem byl čistej vlastně, vlastně pak jsem ukončil ten pobyt po těch dvou měsících, vydržel 

jsem tak měsíc dva, byl klid doma, i ve škole, pak zase jsem začal hulit, pak už se to stupňovalo, zase 

to peří tam bylo. To vlastně jsem ukončil tu devítku, pak jsem vstoupil na tu střední školu, obor 

autolakýrník, jako první ty dva měsíce to tam bylo v pohodě, pak jsem nějak přestal tam chodit 



25 
 

vlastně, když mi to spočítali skoro na konci školního roku, tak jsem tam údajně byl desetkrát, což mi 

přišlo jako divný, protože sám bych řekl, že jsem tam byl víckrát, no tak jsem to vlastně ukončil a 

díky mé babičce, protože mě má v pěstounské péči, tak mi zařídila školu novou a tam už jsem začal 

chodit normálně, normálně jsem docházel, ale pak jsem se tam chytl nějakých špatných kluků, spadl 

jsem do pervitinu, no a přestal jsem tam i chodit do tý školy a už vlastně se to doma stupňovalo tim, 

že jsem rozkradl zbytek majetku co měli, odcizil jsem vozidlo rodičům… dávali mi spoustu šancí, 

abych se napravil, podávali mi pomocnou ruku, já jsem toho holt nevyužil, no sem jsem se dostal 

vlastně teďka před třema tejdnama, nějak tak, když na Vánoce na štědrý den se zjistilo, že dárky, co 

měli bejt pod stromeček, tak jich tam vlastně spoustu nebylo, jsem je předtim prodal, abych měl na ten 

fet a takhle, tak vlastně na mě podala trestní oznámení za rozkrádání majetku, ty řekli vlastně, že s tim 

nemůžou nic udělat, tak už mě doma nechtěla, chtěla mě dát druhej den pryč, nešlo tak, tak si ještě 

vymyslela, že jí mlátim, a tak, tak za tři dny se to dalo k soudu, dostal jsem předběžný opatření, dali 

mě sem, no a je to tak tři týdny, co jsem tady,  no… nevim, jsou asi spokojený, když nejsem doma, 

takže… Mám ještě ségru, tak z toho byla taky jakože špatná, nějak psychicky, hodně mi pomohl můj 

strejc, babičky syn, kterej, což jsem se divil, nedávno jsem se to dozvěděl, že hulí taky trávu, co já, a 

on je vyučenej v kuchař číšník a ještě něco a byl pracovat v Irsku, nějaký hotelový, nějaký vyšší… 

management a tak, tak jsem si myslel, že je takovej slušňák a tak a vlastně díky němu jsem do toho 

spadl zase, protože mi začal dávat trávu na prodej a tak, měl jsem toho spoustu doma, vlastně díky 

tomu se na to taky přišlo, on to sám ani nijak neřešil, spíš to nechával bejt stranou, protože byl rád, že 

má někoho, kdo mu tu trávu prodává a že v rodině je taky někdo kdo se zajímá o ty drogy, takže ho to 

nějak nezajímalo. No vlastně pak ještě před nástupem, jsem si vzpomněl, jsem byl obviněnej z dalších 

trestných činů, což bylo právě odcizení těch několik motorových vozidel, včetně těch rodinných, 

držení střelný zbraně… a takovýhle, jsem si vlastně…  no nerozhodl, dostal jsem to nařízený, že 

musim na nějakou léčbu, nebo něco takovýho, pak jsem na to přistoupil, že by mi to mohlo pomoct,  

nevim… nastoupil jsem minulej měsíc a vlastně tři dny na to jsem odsud utekl, takže vlastně jsem 

tady ztratil důvěru v těch vychovatelech a tak, takže počítám s tím, že dostanu ústavku do 19ti, s tím, 

že bych chodil na tu školu a docházel tam no.  

Já: Jasně… 

On: Myslim, že… ono je to, nechci říct v genech, ale můj fotr má za sebou taky hodně velkou trestnou 

činnost, každou chvíli sedí, tak jako nechci říct, že to mam po něm, ale něco tam asi bude.  

Já: A co si o tom myslíš ty?  

On: O čem jako? 

Já: No že si mluvil o těch genech a o tom, proč si to vlastně dělal… tak jako proč si myslíš, že to 

děláš?  

On: No určitě to bude tim, že jsem spadl do těch drog, že jsem se chytl těch špatných lidí, to bude 

určitě taky tim, jenom těma genama… něco na tom bude no, fotr má za sebou taky tu pestrou trestnou 

činnost, tak mi přijde, že jdu v těch jeho stopách, nevim jak to vysvětlit, spoustu lidí říká, že se mu 

snažim podobat, vyrovnat se mu, ale to mi nepřijde.  

Já: Myslíš, že ne jo? 

On: Myslim, že ne, spíš je to těma drogama. Jak jednou člověk spadne do těch drog, tak na tom začne 

bejt závislej, nemá na to peníze, tak začne rozkrádat ten majetek a ostatní věci a pak už vlastně spadá 

do tý trestný činnosti no.  

Já: Byly nejdřív teda drogy a pak trestná činnost?  

On: Hm.  

Já: Takže myslíš, že bez toho by ses nedal na ty krádeže a tak? 

On: Asi ne no, bych byl takovej klidnější… nebo možná kdybych nepřestal hrát ten fotbal, tak bych 

neměl tolik času na ty kraviny a ty ostatní věci. Každopádně co jsem začal dělat ten box a thai-box, 

tak se to nějak zmírnilo, ale stejnak to moc nepomohlo. Takže pak mě odtamtud vyhodili z thai-boxu, 

za to, že jsem byl moc agresivní při zápasech, když si pamatuju svůj poslední zápas, tak jsem tam 

dostal nějaký napomenutí za moc vysokou agresivitu, což je jako zajímavý.  

Já: To je zajímavý, na thai-boxu, protože to je agresivní dost, že jo… lokty, kolena… 

On: No… Je to už sedm let, co jsem v drogách a v trestný činnosti… nějak tak… takže docela dost 

dlouhá doba, nejhorší, že jsem s tim jako za tu dobu nic neudělal… že už v tom jedu sedm let, že už 

v tom jsem takhle dlouho a že se divim, že jsem s tim něco nedokázal udělat, i když jsem se snažil, 

nevim no, takový zvláštní… když mi spoustu lidí promlouvalo do duše, snažili se mi pomoct, jako tu 



26 
 

probační a mediační, docházení na ambulanci… jako pomohlo to na pár tejdnů nebo takhle, ale zase 

jsem pak do toho spadl… nevim…  

Já: Možná ti něco chybělo ne, nebo jakej myslíš, žes měl ten motiv? 

On: Motiv… jenom, spíš jak jsem přestoupil na tu školu při tý léčebně, tak tam byli ty děti s těma 

problémama, jako já, tak jsem mezi ně docela zapadal, že jsme měli společný zájmy nebo společný 

problémy, myslim, že tim, když jsem tam byl od tý poloviny šestý třídy, že jsem s nima vyrůstal až do 

tý devátý, tak jsme toho spolu hodně prožili dá se říct, měli společný… nevim no… je to takový 

složitý, komplikovaný… hlavně kluk jako já v mých letech, od tý osmý devátý, kdy už maj všichni 

holky a tak, si snažej nějakej ten vztah, tak u mě to nebylo, ani jsem ho nijak nevyhledával, to mohlo 

být taky tim, že jsem byl víc s klukama, než s holkama a tak. Teďka sice mam slečnu už skoro rok a 

půl, no ale vidim to, že asi to brzo skončí, protože já jsem tady, už toho má dost taky docela…  

Já: O čem bys ještě… chtěl mluvit?  

On: No… vlastně jako malej, to jsem mohl říct na začátku, mě to nenapadlo, od svých tří let se svojí 

sestrou jsme byli v dětskym domově, do nějakých pěti, protože matka nás nechtěla, nebo neměla na to 

peníze, nebo já nevim, co já jsem slyšel a vim, že dělala na tý E55ce a takhle, tak si myslim, že to 

určitě mělo nějakej vliv na to, že to dětství jsme měli takový těžký… ono je spoustu důvodů, proč 

dělám tyhle kraviny a tak, ale zase na druhou stranu by jsem si to měl uvědomit jako, nevim…  

Já: No a chceš si to uvědomit?  

On: No jako já jsem si to… jako uvědomim si to… ale něco mě furt táhne do těch problémů… 

nevim… jako ty drogy určitě, ta parta, i když jsem se snažil s tou partou nebejt, tak jsem furt hulil, 

bral pervitin a tak a snažil jsem se bejt doma s rodinou a tak, tak jsem hulil doma, dával si to doma a 

tak, ale myslim, že to nebyl nejlepší nápad, tim na to pak vlastně taky přišli, na tu trávu ani tak ne, 

bábi to ani moc nepoznala, ale spíš ten pervitin, protože tam našla ty injekční stříkačky a to byl to 

no… takže možná kdybych nebyl furt s tou partou a jenom bychom hulili dál, tak by z toho nebyl tak 

moc velkej problém, ale… teď si myslim, že hlavní chybou bylo, že jsem to tahal domů a dával si to 

doma…  

Já: No a co ta parta? Když říkáš, že tě táhne dolů… 

On: To nevim teďka přesně, to jsme se předtim nějak pohádali, tady v Praze jsem měl jednu partu, což 

jsem s ní přebýval většinu svýho času, nás bylo asi třicet. 

Já: Tyjo, to je hodně.  

On: Pak jsme se nějak rozpadli, zbylo nás asi pět, možná deset, takový ty fakt nej, že i se mě snažili 

vytáhnout z tý trestný činnosti, pak jsem začal jezdit ke svý známý na sever, Děčínsko a okres Děčín a 

tam jsem zjistil, že mám bratrance, spoustu známých a seznámil jsem se tam se spoustou kluků 

fajnovejch, který mi taky dost pomohli, třeba z toho pervitinu, no a hlavně tam bylo spoustu kluků, 

který měli stejný zájmy jako já, bratranci a tak… protože já hodně tancuju breakdance a tak, takže 

jsem poznal někoho, kdo má stejný zájmy, takže jsem byl chvíli čistej a zase jsem se pak vrátil do 

Prahy a začlo to no… možná kdybych tady nebydlel a bydlel tam, tam je to takový odlehlejší, příroda 

a tak a já rád cestuju, tak by to možná bylo lepší než v tý Praze, tady jsou přece jenom na každym 

rohu ty drogy, kdežto tam se to… nevim, nedá sehnat, není na to tam čas a tak… myslim si, že je to i 

tim prostředím a tak, to určitě…  

Já: Ty jsi říkal nejdřív drogy než trestná činnost, myslíš si, žes tim chtěl dostat něco, cos neměl, nebo 

tak něco? 

On: Nevim… jsem chtěl prostě mít ten pocit, nebo ne pocit… volnosti, nebo jak to vysvětlit… nechtěl 

jsem tim nic dosáhnout, nebo získat, jenom jsem si chtěl užívat s klukama mládí, srandy užívat a tak a 

nikdy mě nenapadlo, že to dojde až k trestný činnosti, říkal jsem si - budu kouřit jenom trávu, bude to 

v pohodě a ono nic… pak další drogy, další… a už to jede pak.  

Já: Víš co je zajímavý? Že všichni tady, se kterými jsem ty rozhovory dělal, tak říkali, že taky nejdřív 

začali hulit trávu, později přešli k dalším drogám a nakonec kvůli tomu začali krást a tak. Vždycky to 

probíhalo přesně takhle.  

On: Ono je to tak daný, když začne člověk brát drogy, tak pak ty peníze, aby na ty drogy měl, pak 

začne rozkrádat majetky, tim vzniká ta trestná činnost a to je pak v háji.  

Já: A co myslíš s tim pocitem volnosti, dalo by se to nějak…? 

On: Když jsme začali bydlet u babičky, tak vlastně jsme měli, tim, že jsme neměli dobrou tu výchovu, 

neuměl jsem ani moc mluvit v těch 4, 5 letech, ani jsem nevěděl, co jsou to párky, a to jídlo, že prostě 

jsem žil v nějakym blivajzi, neznali jsme maso a takhle, no a neměli jsme tu výchovu tak dobrou, tak 
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babička se snažila, co to šlo a taky tim jsme měli menší tu… volnost a čim jsem byl starší, chtěl jsem 

větší volnost, víc toho dělat, ale ona měla strach, tak nás nechtěla nějak… dát tu větší volnost, tak 

jsem si jí začal dělat sám no a ta tráva mi v tom hodně pomohla a i ne no…  

Já: Hm… aha… 

On: Ta volnost je v tom, že třeba já jsem ráno vstal, měli jsme sraz s rukama už třeba půl hodiny než 

začínala škola, zhulili jsme se, šli jsme do školy, na základce to bylo v pohodě já jsem tam rád chodil, 

zhulil jsem se, šel do školy, po škole ven, zase jsme se zhulili, byla sranda… na tý střední to bylo, že 

se mi tam ani nechtělo chodit, furt jsem chtěl jenom hulit, hulit a tak… nejdřív to bylo, když jsem 

hulil vždycky, jsem si koupil za kilo, to jsem měl třeba na půl dne, pak se to zvyšovalo, a když si teď 

vezmu, tak já sám vyhulim přes pět gramů, takže ono to narůstá, říkal jsem si furt, že nejsem závislej 

na tom a když jsem si to před těma dvouma rokama v hlavě přepočítal a tak trochu srovnal, když mi 

jeden kámoš řekl už nevim co, tak jsem si to nějak v hlavě přebral a řekl jsem si, že já hulim už pět let 

a to už je určitě závislost. A furt jsem si to nedokázal připustit, že na tom nejsem závislej. Až pak, 

když jsem prostě jednou dva dny nehulil a doma jsem byl na každýho hnusnej, vzteklej, nemohl jsem 

spát, tak mi fakt došlo, že ta závislost tam je, pak si toho všimli i rodiče a tak… no, dětství jsem měl 

těžký no… bylo to těžký se s tim vyrovnat se všim… možná že to tak i mělo bejt takhle, nevim no, to 

jsou jenom domněnky. 

Já: Jak to myslíš? 

On: Jako že už do toho dětství, co jsme byli v tom děcáku a tak, že nebylo něco v pořádku prostě u 

těch rodičů a tak, takže jakoby to, co se mi všechno přihodilo, tak že jakoby se to mělo stát, tim že 

jsem se dostal do těch ústavů a takhle…  

Já: Jak to myslíš, že se to mělo stát? To moc nechápu… 

On: Jak to vysvětlit… jakože já jsem byl zvyklej na úplně jinej režim, že jsem všechno měl, co jsem si 

řekl a takhle a co jsem začal brát ty drogy, dělal jsem si co chtěl, domů jsem chodil v kolik chci a tak, 

že vlastně asi jsem navštívil ten první ústav, byly tam ty jiný režimy a takhle… jakože, jenom jak to 

vysvětlit… je to takový složitý… prostě abych zažil ten režim normálního života, že prostě ráno se 

vstane, jsou ty povinnosti, pak se jde do práce nebo do školy, což já jsem neměl, protože já jsem na to 

jakoby kašlal, takže tim, že jsem v těch ústavech, tak mám možnost to všechno pochopit, zažít se do 

toho, v klidu si to všechno promyslet, snažit se to nějak zastavit no, ty problémy… asi takhle nějak…  

Já: Pro mě jako když jsem to všechno prožil, ten život v rodině od mala, a měl jsem všechno, tak je to 

takový nepředstavitelný… nedokážu si to představit.  

On: No já to chápu no… třeba když si vezmu, když jsem začal brát ty drogy tak i díky tomu jsem 

ztratil důvěru ve spoustu lidí, vlastně i v ségře, která při mně nejvíc stála, mi pomáhala, tak vlastně už 

se na mě i vykašlala kvůli tomu. Když jsem byl teďka na tom útěku, tak jsem se jí ozval, že jsem 

potřeboval domů, protože já už vlastně nemam ani kam se vrátit vlastně, tak jsem si potřeboval vzít 

nějaký osobní věci, jako doklady od auta a tak a věřil jsem, že mi pomůže, že bude na tý mý straně no 

a bohužel… že ještě vzápětí na mě a na ty mý kámoše, co jsme spolu utekli, zavolala polici a… ona 

věděla, já jsem jí napsal konkrétně, kde se sejdem, a nečekal jsem, že zvedne telefon a… což mě taky 

u ní zklamalo, ale na druhou stranu se nedivim… když si to tak vezmu, tak už ani nemám rodinu, nic 

takovýho, prostě jediná rodina, co já jsem bral nebo mam jsou kamarádi, lidi co, s kterýma jsem bral 

ty drogy a tak, jsem bral jako svojí rodinu. Takže na tu pravou jsem kašlal a…  

Já: No a proč si na ní kašlal? 

On: No… ani vlastně skoro nevim, bylo to těma drogama, že jsem musel bejt s těma klukama, zažívat 

ty stavy s nima, že prostě ani mě to doma nebavilo s nima, protože furt jsem jenom o těch drogách a 

tak… neměl jsem si vlastně s nima co říct, většinou jsem byl zalezlej na pokoji, kde jsem hrál 

počítačový hry…  

Já: No a co ta nelegálně držená zbraň? 

On: No… to jsem si pořídil, to je taky dýl, na svojí obranu, ne obranu, prostě… já mam takovej svůj 

styl, hip hop prostě, rap, „gengsta“ a tak… tam se to prostě bere, že jsme takový… prostě jak to máte 

ve filmech, gangy a tak… tady to máme v Praze podobný… vyrůstal jsem už od malička na hip hopu 

a takhle, co se týče styl oblečení a tak, prostě mě napadlo, měl jí kámoš, tak proč bych jí nemohl mít 

já, tak jsem si jí pořídil, a ono to je docela dobrý, i když na to nemam papíry, a je to nějaká, co není 

registrovaná a to, tak je dobrý to mít si myslim, třeba na zastrašení, třeba si tam dát slepý, plynový, to 

už je jedno… prostě být takový ten boss, nebo ne boss, ale aby ostatní věděli, že jsem jako někdo, aby 

si dávali pozor a takhle…  
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Já: Měls tam ostrý v tom? 

On: Jo taky jsem si tam občas dal jeden dva ostrý, ale spíš slepý a slzný… nechtěl jsem riskovat, že to, 

že náhodou… párkrát se mi to stalo, ale naštěstí jsem tam měl ty slepý no…  

Já: No a tu trestnou činnost jste vymýšleli s kamarádama spolu, nebo ses k tomu třeba sám doma 

rozhodl, nebo jak to probíhalo tohle?  

On: No jako i sám ale i s tou skupinou. Třeba jsme se sešli, koupili jsme si nějakou tu trávu, zhulili 

jsme se, a řekli jsme si: „jdem udělat nějakou trafiku třeba“, tak jsme se dohodli, třeba ve dvou jsme 

šli jenom, prostě jenom rychlovky. A když to bylo doma, tak vlastně o tom nevěděli, a když jsem to 

šel prodat, tak jsem řekl: „pojď semnou, potřebuju prodat nějaký věci a tak“… vlastně že o tom 

nevěděli… možná kdybych jim to řekl, tak bych to pak ani nedělal, že by mi třeba k tomu řekli něco, 

třeba to se nedělá rozkrádat rodinám majetek a tak… ale taky jsem nevěděl, co oni doma 

v soukromym životě dělaj, tak proč bych taky nemohl mít tajemství.  

Já: Vy jste si mezi sebou moc neříkali věci?  

On: Jako jo všechno, ale v tom soukromym životě ani tolik ne, spíš jako v tý partě a takhle. Měl jsem 

taky nějaký kámoše, mam kamaráda ze základky, ještě tam je, bude končit tou devátou třídou, znám 

ho hodně dlouho, je to přítel mý ségry a tomu říkám všechno, protože u nás v baráku i bydlí, s nim 

nemam problém, taky kouří trávu ale přestal, protože má astma a tak, takže je to takovej kluk, kterej 

by mohl dávat rady… má toho hodně za sebou, ví co je dobrý a co ne a dokázal by pomoct, takže asi 

jedinej kluk, kterýmu bych se svěřil se všim…  

Já: A ten nepatří do tý party, že ne? 

On: Ne. Taky zná pár těch kluků, ale moc je nemusí, nevaděj mu, ale radši se stará sám o sebe, o ty, 

co zná dobře, ví, že nedělaj problémy a takhle, se bojí, aby neměl průšvih a tak. Přitom je to jako 

stejnej, má stejnej styl jako já, hip hop, ale bere ho jinak, bere ho z tý lepší stránky. Taky má sice 

nelegální zbraň, ale to on si na to dává bacha. Je jako fakt, že, nevim, jak to říct, takovej tajnej. No a 

vlastně všechno to skončilo tim, že o těch Vánocích, co jsem, co zjistili, že jsem prodal ty dárky, tak 

vlastně se na mě vysrali všichni.  

Já: Z tý party jo? 

On: Ne, myslim v rodině a tak. Z party ani ne tolik, ty na to čekali, oni sami na to jednou dojdou. 

Já: No a co si chtěl říct? Jsem ti do toho skočil… 

On: No že o těch Vánocích to všechno asi jako skončilo, strejc mě vzal hned po Vánocích na policii, 

tam všechno nahlásili a tam se jenom čekalo na to předběžko… akorát babička - že mi přejou, ať se 

zlepšim, ať nekradu hlavně, s tim hulením, abych to omezil hodně, ale že to tolik nevadí, ale hlavně 

ten pervitin a tak a ať jsem v pohodě, ať se vyučim, ale že u nich už mam dveře zavřený, ale rádi mě 

uviděj, třeba na návštěvě, nebo tak. A nejvíc mě naštvalo, že strejc, kterej o tom nic neví, tam přihodil 

víc věcí, jako že doma týrám rodinu a takhle, což mě naštvalo nejvíc, proto jsem odsud utekl, pak nás 

chytli, a on tam řval, u těch policajtů, bylo to před barákem u nás, prostě jsem ho poslal do prdele, ať 

se stará o sebe, že mu to nikdy nezapomenu, aby se motal do života ostatních lidí, i když jsem udělal 

tyhle věci, tak každej si to má řešit sám…A to je asi všechno, ono by toho ještě bylo hodně, ale to je 

asi to hlavní, co se dá… 

Já: Čeho by bylo ještě hodně? O čem by se dalo ještě mluvit? 

On: Třeba o těch odcizenejch fotrovejch vozidlech, jsem měl štěstí, že jsem řídil třeba i opilej, pod 

vlivem návykový látky, marihuana, tenkrát mě chytili, to je nedávno a to jsem měl štěstí, že mi řekli, 

ať zabezpečim vozidlo, odvezli mě před barák a nic víc z toho nebylo no. Babička si našla přítele, 

kterej měl autonehodu, měl ochrnutou půlku těla, ale řídil normálně a jednou u nás přespával a on 

nějak trošku popíjeli, nechal klíče na stole a u mě byl ještě jeden kámoš a my jsme se strašně ožrali 

nehorázně, pak jsme se ještě zhulili, já jsem se z toho zeblil, pak jsem si dal ještě dalšího jointa a jak 

jsem byl v tom stavu, že jsem nic neřešil, tak jsem vzal ty klíče a řekl jsem mu: „pojď jedeme“, neřešil 

jsem to… a oni chrápali, bylo už tak ve dvě ráno, koukl jsem se z okna, kde stojí, abych to mohl 

potom vrátit na stejný místo, přišlo se tak na to, že se ráno probudil a auto měl úplně na jinym místě, 

naštvanej, odstěhoval se hned a tim, že jsme mu zkazili vztah tý babičky s tim přítelem, tak…  

Já: No a co si cejtil potom? 

On: Nevim, mě to nějak bylo jedno v tu chvíli, protože jsem byl dost opitej, zelenej, ale pak, když 

jsem byl střízlivej, tak jsem si říkal, co jsem to udělal? Dyť jsem ukradl auto, který on měl jako 

pomůcku, protože nemohl chodit moc a říkal jsem si: „co kdybych mu to naboural, dyť on nemá, jak 

se kam dostat“, tak mi došlo, že jsem udělal chybu, ale za pár tejdnů jsem to samý udělal s babičky 
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autem a ještě jsem jí píchl přední kolo a ona se pak ráno nemohla dostat do práce, ale jako dostala se a 

ještě mi pak volala, jestli jsem jí nevzal auto, tak jsem řekl, že ne, to naštěstí vyšlo, jako že na to 

nepřišla, si myslela, že jí to někdo prořízl nožem, nebo že… já nevim… to by byly ještě ty dvě jako 

velký… ta trestná činnost.  

Já: Aha… tak koukám, že se nám už čas nachýlil. Jenom mě ještě napadá… mě přijde, že sis možná 

chtěl nějak těma drogama a tim všim vynahradit nějakou tu pohodu a bezstarostnost, kterou jsi nikdy 

moc neměl, ne?  

On: Nebo že jsem tam neměl tu… že jsem vyrůstal jenom mezi ženskym kolektivem, že jsem neměl 

v domácnosti toho chlapa, nebo tu chlapskou ruku, se kterym bych si mohl popovídat o těch věcech, 

co maj jenom chlapi mezi sebou, jsem vyrůstal bez matky, bez otce, jenom s babkou no…  

 

 


