
11. Seznam zkratek

ADHD zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická 

porucha (HKP)

BWS zkratka pro syndrom týrané ženy, překlad z anglického Battered Woman Syndrom

CAN zkratka z anglického Child Abuse and Neglect

CNS centrální nervový systém

PL psychiatrická léčebna

BP běžná populace

DN domácí násilí



12. Přílohy

Příloha č. 1 Dotazník 

Dobrý den,

Jmenuji se Petra Kovářová, jsem studentkou 3. ročníku Adiktologie při Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku 

k bakalářské práci na téma Domácí násilí a alkohol, na které v současné době pracuji. Po 

vyplnění dotazníku Vás poprosím o vhození do zalepené krabice či obálky. Vámi udaná data 

použiji pouze pro účely mé bakalářské práce, nebudou použity k jinému účelu.         

TENTO DOTAZNÍK JE ZCELA ANONYMNÍ!

Prosím o pravdivé vyplnění všech otázek. Předem děkuji za ochotu. 

1. Jste:  muž žena

2. Věk: 

A) 15- 30

B) 31-45 

C) 46- 60 

D) 60 a více

3. S kým žijete? 

A) s rodiči

B) s manželem a dětmi 

C) s manželem, děti se již odstěhovaly 

D) nemám domov

E) sám

F) jiné

4. Setkal/a jste se přímo či nepřímo s domácím násilím? 

Ano Ne Ano, setkal se někdo z mých blízkých

Pokud jste na otázku 4 odpověděli NE, pak další dotazování končí.



Pokud jste na otázku 4 odpověděli Ano, pak, prosím, pokračujte.

5. S jakou formou jste se setkali?(můžete vybrat i více variant)

A) Fyzické násilí (bití, kopání, strkání)

B) Psychické (nadávky, žárlivé scény)

C) sociální (zákaz styku s blízkými, rodinou, kamarády, omezování peněz, omezení 

času) 

D) Sexuální (nucení k nedobrovolnému sexuálnímu aktu či praktikám) 

E) další…………………………………… 

6. Jak dlouho trval tento stav, než jste si uvědomil/a, že se může jednat o domácí 

násilí? (uveďte přibližný časový údaj)………..

7. Byla osoba násilníka pod vlivem alkoholu? Ano Ne

8. Pokud ano, myslíte si, že alkohol byl příčinou násilí?

Ano Ne 

9. Jaká byla Vaše reakce (popř. reakce Vám blízké osoby) na násilí v rodině? 

A) Žádná, protože jsem se styděl/a, bál/a 

B) Svěřil/a jsem se rodině

C) Svěřil/a jsem se kamarádovi/kamarádce

D) Svěřil/a jsem se jiné osobě…………….

E) Zavolal/a jsem policii

F) Jiná

10. Jaké, Vy osobně, cítíte důsledky prožitého násilí? Prosím zkuste popsat, co 

cítíte jako zásadní (může to být cokoli)

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...........

.............



Příloha č. 2 Přepis rozhovorů s ženami

Subjekt A - poučení o anonymitě, partner pod vlivem alkoholu, rozvedena 8. let, rok 2004, 

10 let společného života, po dvou letech „bylo zle“ neměla jsem odvahu něco si přiznat a 

odejít … řekl, že mě z bytu dostane a já ještě ráda budu utíkat ... Já na to, že ne, že by mě 

musel zabít … Sama bych na to odvahu neměla, pomohla mi moje psychiatrička.  Rozvod mě 

bolí stále stejně… zdává se mi o něm ob den… jak mě honí se sekerou, nožem, nemůžu ho 

dostat z bytu…hrozné…to se jako pořád vrací…

JAKÉ JSTE MĚLA DĚTSTVÍ? 

Byla jsem vychovávána milujícími rodiči, kteří mě mají rádi dodnes, necítím se být 

rozmazlená.

PROBLÉM PARTNERA S VLASTNÍMI RODIČI? 

On byl stejný jako jeho otec? Jeho maminka nesnášela svého manžela, nebavili se 

spolu, když jí bylo 70 let, upadla na záchodě a on jí pomáhal, popsala to jako nejhorší zážitek 

ve svém životě-to že na ní vůbec sahal … Pokud vím, tak otec byl tyran, taky pil, manžel 

říkal, že každé vánoce zkazil tím jak byl opilý, zmlátil je, nebo něco takového … Všichni 

z manželových sourozenců byli rozvedení, nenesli si z rodiny pozitivní vzor… byli tři bratři a 

všichni byli agresivní, ještě měl dvě sestry … otcovu agresivitu nesnášeli, ale chovali se 

stejně … to pití měli všichni bratři společné.

KDYŽ JSTE SE SEZNÁMILI, CÍTILA JSTE NĚJAKÝ PROBLÉM?   

Chodili jsme spolu 3 roky-to jsme spolu žili!!! To bylo rychlý, dva měsíce jsme spolu 

chodili a pak jsme hned začali společně bydlet … svatba byla z lásky … Řekla bych, že vše 

bylo normální, nic co by se vymykalo normálu, že se napije rád, to jsem věděla, ale bylo to 

v mezích normy. 

ŽÁDNÁ AGRESIVITA NEBYLA PŘÍTOMNA?  

Ne, vůbec, když byl napitý, byl veselý, miloučký, nebylo nic, ani žádný projev 

žárlivosti, v té době nic … žárlivost a izolace od přátel byla až po svatbě - totální. Změnilo se 

to zakrátko po svatbě … V té době jsem dostala poprvé po hubě a celkově se jeho agresivita 

stupňovala, třískal do věcí.



JAKÁ BYLA VAŠE REAKCE, MĚLA JSTE POCIT, ŽE JE TO NORMÁLNÍ?  

Když se to stalo poprvé, jak mě udeřil a rozbil kachličky v nové koupelně, tak jsem to 

obrečela, byla jsem z toho vyřízená a ráno mu řekl, že to byl zkrat, že se mu tohle stalo 

poprvé v životě, že si to nepamatuje a hrozně se omlouval … Řekl mi, že má úplný výpadek 

paměti, což jsem mu uvěřila. Nesnášel mojí práci, pracovala jsem se samými muži, oni byli ti, 

se kterými mu zahýbám, že se přetvařuji, když za mnou přijde do práce, přitom si tam s nimi 

hraji do noty. Až chlapi v práci mě přivedli na myšlenku, že bych se nad tím měla zamyslet, 

tam jediní v práci mi nežrali ty modřiny … Poprvé jsem přišla s verzí toho kola, ale oni mi 

řekli … no ten tě pěkně zmaloval … Já jsem vydělávala víc, což ho štvalo, domácnost jsem 

z velké míry táhla já …  

Nesměla jsem chodit na cvičení, přísahám bohu, těžce jsem si vybojovala aerobic, 

abych mohla chodit s padesáti „babama“ cvičit. Vše muselo časově sedět, potom vymyslel, že 

mě tam bude vozit … čtyři cesty do Brna, odjel do Rosic, pak za dvě hodiny pro mě jel do 

Brna a zase domů … Potom zjistil, že by bylo lepší, kdyby tam se mnou zůstal, protože co 

kdybych během toho cvičení někam šla. 

BYL AGRESIVNÍ I VŮČI NĚKOMU JINÉMU? 

Ano, u nich v rodině to bylo normální. Jeho rodina společně popíjela a pak se 

navzájem pomlátili … viděla jsem, jak si přerazili nosy … Na bratrově svatbě napadl mého 

otce…Ale ve svém pracovním kolektivu byl velice oblíbený... O mých spolupracovnících 

řekl, že je podřeže jako králíky … chodil často vyhrožovat do mého zaměstnání … rozbil mi 

asi 7 telefonů.

MÁTE POCIT, ŽE SE NA AGRESIVITĚ PODÍLEL ALKOHOL? 

Určitě…On když nepil, tak neuměl ani pořádně mluvit, byl to nevýrazný typ. Večery 

byly klidné, tiché, sledovali jsme tiše televizi, ale když se napil, začal být velice společenský, 

kamarádský, vyhledával příležitosti, kdy se může napít … Po hokeji se šlo na pivo, pilo se 

vždy, když se vyhrálo, když se prohrálo … vždycky se opil … že by si dal dvě piva a šel 

domů, to ne … odbouraly se mu mantinely … Ráno vždy vstal a šel normálně do práce, s tím 

problém neměl.



JAKÁ BYLA REAKCE BLÍZKÝCH? 

Naši si všimli, že už nejsem to, co jsem bývala, vždycky jsem byla smíšek, k rodičům 

jsem jezdila vážnější, více jsem je objímala … ale nikdy jsem si na nic nestěžovala, říkala 

jsem, že je všechno v pořádku „co se doma uvaří, to se doma sní“.  Když byly modřiny, tak 

jsem tam nejela, než mi zmizely…

KDYŽ JSTE ZAČALA PÍT, BYLA TO REAKCE NA PARTNEROVO NÁSILÍ? 

Ano, určitě to byla relace na jeho násilí. Začala jsem pít v době, kdy mě začal manžel 

napadat … Pila jsem, protože jsem měla strach … hodně jsem zhubla, vážila jsem i 45 kilo, 

… byly to nervy (slzy), ono i to moje pití probouzelo v manželovi agresi a zbil mě. 

JSTE V POŘÁDKU? ZVLÁDÁTĚ VYPRÁVĚT?  

Ano, v pořádku

VOLALA JSTE NĚKDY POLICII? 

Volala až po rozvodu, rok jsme bydleli ve společné domácnosti, nechtěl se odstěhovat, 

zamykal mě doma…Policajti přijeli a udělali jen „ty, ty, ty“. On řekl, že manželka je nervově 

labilní a tím se to „zametlo“, udělal ze mě blázna, zaplatila jsem výjezd a nic se nedělo … 

Často k nám chodili sousedi … utíkala přes balkon k sousedům i v noci … V manželství bych 

se policii bála zavolat, on by mě dobil … Policie mi vůbec nepomohla, nenapadlo je,  že by se 

mohlo jednat o domácí násilí … Oni mu řekli, jestli jí máte trochu rád, odvezte jí do Černovic

(když přišli, seděla jsem u stolu, brečela jsem, třepala jsem se), z žádného TČ nebyl obviněn. 

(pozn. Psychiatrická léčebna Brno Černovice). 

MÁTE V SOUČASNÉ DOBĚ POCIT KLIDU? 

Ano, i přes ty mé sny… Myslím, že jsem mu i odpustila.

JAKÉ MYSLÍTE, ŽE MÁTE NÁSLEDKY? 

Nesnáším agresivní muže-to mi dělá hodně zle, vždycky brečela, když jsem slyšela, 

jak soused řve na svou ženu, deprese, alkoholismus (dávala jsem si večer pivo na zmírnění 

deprese, v práci mi chlapi řekli, abych si dala panáka na uklidnění, později jsem si dávala 

dvojku červeného, postupně jsem se propila až na litr za večer, stále jsem se snažila fungovat, 

nedovolila bych si zanedbat domácnost) rodičům jsem řekla, že piju, ale neřekla jsem jim 



proč. Před tím jsem pila jako běžný konzument pouze o víkendu při nějaké příležitosti, u 

vinného střiku jsem seděla třeba celý večer… 

VYHLEDALA JSTE NĚJAKOU POMOC?

Byla jsem týden v krizovém centru v Brně-po napadení. 

MĚLA JSTE NĚKOHO, KOMU BYSTE SE MOHLA SVĚŘIT?

Kamarádku, jen si poplakat, chlapi v práci mě objednali k psychologovi, jinak se nic 

nedělo. Rodiče nevěděli, proč piju, to jsem jim řekla až po rozvodu, neměla jsem k nim 

takovou důvěru…

TO ŽE SE ZNÁME, MÁ VLIV NA TO, ŽE JSTE MI DALA TENTO 

ROZHOVOR?

Ano, určitě to má obrovský vliv.



Subjekt B

JAKÉ JSI MĚLA DĚTSTVÍ? 

Bezvadné, s rodiči i bratry jsem měla výborné vztahy. 

JAK JSTE SE SEZNÁMILI S TOMÁŠEM?

V hospodě, byl úplně oželej…(smích).

CO TI NA NĚM IMPONOVALO?

Vzhled. Jeho chování mi sice vadilo, ale on mě uhnal (smích), byli jsme spolu 8 let, 

bylo to dobrý i špatný… když nepil, tak to bylo dobrý, když pil tak to byla katastrofa! Vztah 

jsem neukončila, protože vždycky sliboval, že to bylo naposled a já jsem mu to věřila. 

V dnešní době bych takovým slibům nevěřila. Slyšela jsem to mockrát od rodiny, přátel, 

všichni mi to vysvětlovali, rozmlouvali, nepomohlo to. Když chlastal, byl hrozně agresivní, 

měl potřebu si vybít zlost, mě nikdy nebyl, ale bil všechny okolo. Jakmile jsme někam šli se 

bavit, vždycky byla ostuda…Po dvou hodinách byl totálně opilý, vyhledával konflikty, nikde 

jsme se moc nepobavili, vždycky jsem ho odtáhla domů…

VYDRŽELA JSI DOCELA DLOUHO

On sliboval a já mu věřila. Ale nevydržel dlouho nepít, když se narodil malej, vydržel 

půl roku nepít, staral se o rodinu, pak že si zajde na pivo a vrátil se za tři dny, někdy i za 

týden… Strašně se omlouval, ale moje trpělivost došla, když už byl malej, nebyl na něj 

spoleh. S malým mi pomáhali rodiče, jinak bych nezvládala svojí práci.

CO SI PŘEDSTAVUJEŠ POD POJMEM DOMÁCÍ NÁSILÍ?

Představuji si hlavně psychický nátlak. Vydíral mě sebevraždou nebo násilím vůči 

blízkým a známým…Po našem rozchodu mi začaly chodit sms typu…“Podívej se z okna, já 

tu budu viset a bude to tvoje vina“ nebo „podívej se na kolník, za chvíli ti bude hořet barák“ a 

vůbec ho nezajímalo, že v domě spí jeho dítě. Opakovaně mi pouštěl psa, chodil okolo 

domu… Chtěl, aby někdo vyšel z domu … Věděl, kde jsem, co dělám, s kým tam jsem...

Věděl úplně všechno!



JAK TO DĚLAL?

Později jsem se dověděla, že chodil za naším sousedem, uplácel ho, aby mu dával 

informace.

JAKÝ BYL, KDYŽ NEPIL?

Byl skvělý, chodil se synem na procházky, dalo se s ním na všem domluvit… 

VOLALA JSI POLICII?

Poprvé asi týden po našem definitivním rozchodu, malému bylo rok a půl … Dlouho 

trvalo, než přijeli, on se smál… „Paráda, zavolej, budu mít odvoz“.  Přijeli jeho známí

policisté a pouze mu řekli „Tome, neblbni, pojď, dovezeme tě domů“, dali mu dýchnout, on 

hodil přístroj na dechovou zkoušku do struhy… Oni to neřešili… Žádná pomoc! Přišel mi 

dopis, že to bylo vyhodnoceno jako výtržnost, ale na trestní stíhání to není …Jindy mi rozkopl 

dveře a utekl, policajti nepřijeli, do telefonu mi řekli, abych si to vyfotila, že teď nemají čas. 

Druhý den jsem přijela na služebnu a řekla, jsem, že tohle už je opakovaná výtržnost a hlavní 

„pan policajt“ mi řekl, že lžu! Mamka, která tam byla se mnou, se zeptala, kam až to má dojít, 

na co čekají? Až mě zabije! Policista řekl, ať nezvyšuje hlas na příslušníka, nebo jí nechá 

odvézt…Řekl: „Dneska budete mít klid“, odvezli ho na záchytku, od té doby je klid…To bylo 

jediný, kdy se něco dělo. Teď je stíhán pro stalking.

Na jedné zábavě do mě strkal, pořadatelé mi nepomohli, nechtěli, abych volala policii. 

Tady ti policie nepomůže…

JAKÁ BYLA REAKCE RODIČŮ?

Mojí rodiče mě chránili, vozili mě na zábavy a zpátky, když jsem někam šla, nesměla 

jsem tam být sama, musela jsem mít doprovod.

Jeho rodiče zase podporovali jeho, nevadilo jim, že mi vyhrožuje, když jsem to jeho mámě 

zavolala, že přišel k nám domů, rozkopl branku, mé mamce nadával, že je stejná děvka jako já 

(malej pak chodil a kopal do branky stejně jako on), chtěla jsem, aby si pro něj přijela, že 

policii nezavolám… Telefon mi nezvedla, nereagovala na sms, on pak odešel, takže jsem 

policii nevolala, on si pak lehl na koleje, s tím, že se nechá přejet vlakem- to pro něj přijela 

matka. Když byl opilej, vyhrožoval, že skočí, máma ho tahala a hrozně křičela…stojí za ním, 

i přes dluhy a všechny problémy. 



CO VYVOLÁVALO AGRESIVITU?  

Když měl popito, stačilo, aby se na mě někdo usmál a okamžitě na něj skočil a zmlátil 

ho, neznal míru, dříve jsme chodili posedět k bratrovi, ale vždycky se opil a byl problém… 

vypil klidně 10 piv za večer…Vyhledával situace, koho zmlátit.

PO ROZCHODU PIL VÍC?

Víc už to asi nejde.

JAKÉ VNÍMÁŠ DŮSLEDKY TOHO, CO JSI PROŽILA?

Zažádal o střídavou péči, je však nezodpovědný, nevypravil by ho do školky, nebo by 

ho tam zapomněl… Měla jsem problémy se sociálkou, on je ovlivňoval…Byly to nervy, psal 

sms, že mi malého nevrátí, protože nejsem schopna se o něj starat… Nadává mému příteli, ať 

si udělám jiné hnusné dítě a jemu nechám malého, krachy vztahů.

JAKÝ JE SOUČASNÝ STAV?

On je obviněn ze stalkingu. Stále ještě nemůžu jít mezi lidi beze strachu, bojím se, že 

se tam objeví a bude problém. Řeším to s kriminálkou v Třebíči, naše policie zde měla 

„problém“! Neplatí mi alimenty, platí je maminka…Problémy se sociálkou…“Ať vás živí ten 

tvůj všivák“…Krmí malého nesmysly, ten pak pláče…

JAKÝ BYL NOVÝ VZTAH? 

Trval 8 měsíců…Ze začátku to bylo super, pak mě začal mi zakazovat kamarádky, 

nemohla jsem nic, musela jsem ho informovat o každém svém kroku, kontroloval mi telefony. 

V přesný čas jsem mu musela zvednout telefon… Ztratila jsem kamarádky…Rozbil malému 

telefon, který mu dal malého otec…Bylo to hrozné. Opět jsem v tom vztahu nějakou dobu 

přetrvávala, chtěla mě mít jen pro sebe, rychle ať syn spí a my jsme konečně spolu…Chtěl 

stále sex, vyžadoval ho několikrát za sebou, jinak mi nadával, že jsem „kurva“, že chodím

jinam! Mámě vykládal, jaká jsem děvka, jak se mu „kurvím“ … Mamka mu to uvěřila, 

seřvala mě, že se takhle chovat nebudu, všude že je něco, že je skvělý chlap…Nechtěli slyšet, 

co jsem jim říkala, on měl úžasné vystupování. Vygradovalo to tím, že když jsem vezla 

malého do školky, loučila jsem se s ním, jako by to bylo naposled…Je to poprvé v životě co 

jsem se chtěla zabít (slzy), když jsem to mamce řekla, byla z toho nešťastná. 



SOUČASNÝ PARTNERSKÝ VZTAH?

Sama se divím, že jsem měla odvahu jít do dalšího vztahu, ale naštěstí jsem našla toho 

pravého. Teprve teď mám normální, plnohodnotný vztah.

SLEDUJEŠ CHOVÁNÍ PARTNERA, SROVNÁVÁŠ?

Nejprve jsem ho pořádně opila, chvíli jsem s ním kamarádila, hodně jsem to řešila, 

chtěla jsem vědět všechny pozice, jak se umí chovat (smích). O bývalém příteli ví, přijal to 

tak jak to je, budeme se brát.



Subjekt C – otec agresor pod vlivem alkoholu, ujištěna o anonymitě. Problematické 

partnerské vztahy.

JAKÉ BYLO VAŠE DĚTSTVÍ?

Tatínek pije od doby mého dětství, moje máma mi říkala, že byl alkoholik, ještě než se 

vzali, akorát to nechtěla vidět. 

TEĎ TO MAMINKAVIDÍ?

Už dlouho to vidí, já jsem se narodila asi 3 roky po svatbě a taťka v té době už hodně 

pil, chodil domů denně opilý, po narození sestry byl opilý téměř vždy, i z práce. Nejdříve 

chodil do hospody, potom přestal a pil doma. Mamka se s ním chtěla rozvést, když jsme byly 

menší, chtěla se odstěhovat, ale pak podlehla tlaku jeho rodičů, že babička tohle nepřežije, že 

dostane infarkt a že za to bude moct mamka. Později už neměla peníze ani nevěděla, kam by 

s námi šla, už byla psychicky tak vyčerpaná, že to snášela

BYL AGRESIVNÍ I PŘED VAŠÍM NAROZENÍM?

Mamka říkala, že byl, několikrát jí skopl z postele…Neříkala moc podrobnosti, ale to 

že byl agresivní, řekla. 

PAMATUJETE SI NA NĚJAKÝ INCIDENT?

Já si pamatuju na jeden takový, asi nejhorší zážitek, byl v mých asi 12 letech, kdy 

jsem taťkovi odsekla a on do mě začal kopat a kopal do mě přes celý byt až do pokojíčku a já 

jsem byla celá dodřená od koberce (nohy, ruce, břicho, měla jsem modřiny, jak do mě kopal a 

tak…) to bylo hodně takové bolestivé, jindy mi dal facku, že jsem měla oteklou 

tvář…Pamatuji si zážitek, když mi začaly růst prsa on mi do nich píchnul a mě to hrozně 

bolelo… Pak mi zase dal facky…To je co si pamatuju. Táta se nikdy neomlouval, 

nepamatoval si to.

VY JSTE MU TO NEŘEKLY?

Řekly, ale on mlčel, já nevím, jestli si to pamatoval, nebo jestli mu bylo blbý přiznat 

si to, mně na to nikdy nic neřekl…



JE OTEC AGRESIVNÍ STÁLE? 

Pouze slovně, jen pod vlivem alkoholu, fyzicky už ne.

VAŠE SESTA BYLA TAKY NĚKDY NAPADENA?

Nikdy mi nic nepopsala, ale pamatuju si, že se bála. Ona si s taťkou více rozuměla, 

uměla to s ním, nebála se ho tolik jako já.

MAMINKA VÁS NEBRÁNILA?

Ona mě překvapila před pár lety, kdy mi zavolala do práce a brečela do telefonu, 

omlouvala se, že tenkrát nezasáhla, že se bála, že jí taky ublíží…

MĚLA JSTE NĚKDY POCIT, ŽE SI SVÉ TRÁPENÍ ZASLOUŽÍTE?

Mám ho doposud… Už jsem to vyslovila. Dlouho jsem si myslela, že si naši nerozumí 

kvůli mně, když jsem se narodila, rozbila jsem jejich vztah. 

BYLA U VÁS NĚKDY POLICIE?

Nevím o tom.

KOMU JSTE SE SVĚŘILY?

Nikomu, styděly jsme se. Bylo to tabu.

JE TO HODNĚ LET ZPÁTKY, JAK SE PŘI VYPRÁVĚNÍ CÍTÍTE?

Je to stále živé.

MYSLÍTE SI, ŽE TAKOVÉTO ZÁŽITKY MOHLY BÝT PŘÍČINOU VAŠEHO 

PITÍ?

Možná ano, nevím…Do 26 let jsem byla úplný abstinent (ZAPŘÍSÁHLÝ). Kvůli 

taťkovi, pak jsem začala pít malé pivo…

JAKÝ JE VÁŠ SOUČASNÝ VZTAH S OTCEM?

Už lepší, od doby, co jsem v léčebně, se ho méně bojím. Na začátku léčby jsem si 

uvědomila, že se ho strašně bojím, tím, že jsem o tom mluvila s terapeutem, pomohlo mi 

trochu zmírnit můj strach. 



JAKÉ BYLY VAŠE PARTNERSKÉ VZTAHY?

Můj první kluk byl agresivní, ne však pod vlivem alkoholu. Na mě byl také agresivní a 

já jsem začala pít víc a pak se uvolnily zábrany a pak už jsem pila nezřízeně, schválně jsem se 

opíjela, asi se mi to nějak pospojovalo dohromady, prostě jsem se chtěla ze začátku na truc 

opít… Potom jsem zjistila, že je to celkem fajn, když… Pak jsem 5 let žila s chlapem, se 

kterým jsem se nedávno rozešla, ten agresivní nebyl. 

JAK JSTE PROŽÍVALA VŠECHNY TY VZTAHY?

S tím Italem to skončilo, protože už mi šlo o život! Měl obrovskou sílu, byl agresivní, 

nestále měl pletky s policií, byly tam zapletené i drogy, obchody s podsvětím, byl gambler. 

S ním, jediným jsme měli otevřený vztah, ostatní vztahy byly spíše na oko…Poslední 

z partnerů byl nezaměstnaný, živila jsem ho, brala jsem si na něj půjčky, hrozila mi exekuce. 

Nemluvili jsme normálně, pořád jsme se hádali, on do mě stále vrtal, nic se mu nelíbilo, 

nadával mi i za nákup, který jsem donesla domů …Pila jsem, abych byla flegmatická vůči 

jeho neustálým výpadům. 

JAKÝ BY MĚL BÝT VÁŠ IDEÁLNÍ PARTNER?

Nevím, společenský, chápavý, citlivý, aby mu nešlo jen o to mít doma sex a navařeno, 

aby měl rád děti, měl smysl pro humor, aby mě bral, jaká jsem …

JAK SE CÍTÍTE, KDYŽ MLUVÍTE O SVÉM ŽIVOTĚ?

Chce se mi zvracet, není mi dobře…

CHCETE POKRAČOVAT V TOMTO TÉMATU S TERAPEUTEM?

Ano, ale nechci se v tom moc šťourat, třeba jestli si taťka pamatuje, že nás 

napadal…Je stále opilý, ale chtěl by jít na detox.

MÁ TO, ŽE SE ZNÁME VLIV NA TO, ŽE JSTE BYLA OCHOTNÁ 

ODVYKLÁDAT MI SVŮJ PŘÍBĚH?

„Je to paradox, ani já sama jsem to nečekala, až tady v léčebně jsem změnila názor a 

budu chtít o tomto mluvit…Nebojím se Vám svěřit.“   
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