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RA NOSKOVÁ

ÍB HY MUŽ
Pro vypráv t p íb hy muž ?
Poté, co jsem v zá í roku 2010 vydala knihu
Chra me muže, za ali se na m obracet muži s
pot ebou vypráv t sv j p íb h. Ve všech byla
úst ední postavou žena, která jim ud lala ze
života peklo. Poškodila jejich zájmy, vztahy,
duševní rovnováhu. P ipravila je lžemi, lstmi a
agresivním nátlakem o d ti, majetek, dobré
jméno, firmu, bydlení. Boj s takovou osobou
trval n kdy dlouhá léta, vzal jim kus života a
radost z n j, stál je statisíce, nervy a as. Až
íliš asto jejich bývalou partnerku, dokonce i
když porušovala zákon, up ednost ovala a
zvýhod ovala liknavá a lhostejná i matkám
nadržující soudní mašinérie. Ti muži byli a jsou
svou kauzou dlouhodob zahlceni, d lá si nárok
na v tšinu cit a duševních výkon . O to mén
mohou prožívat normální život s b žnými
radostmi a starostmi. N kte í jsou k ivdami,
ztrátou vztah a prudkým zhoršením kvality
života navždy poškozeni.

ra Nosková
íb hy muž
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Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi
Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo
co podobného.

kuji za d ru, up ímnost, odvahu a as všem
muž m, kte í mi vypráv li a poté autorizovali
své napsané p íb hy, d kuji za p ísp vek
rozvodovému poradci Luboši Páterovi a za
rozhovor klinickému psychologovi Vladimírovi
Fiedlerovi. Bez všech t chto muž by moje kniha
nevznikla.

V jejich p íb zích se opakují stále stejné, zjevn
osv ené
finty
nep átelské
protistrany;
nehorázná k ivá obvin ní, ú inné podrazy,
mechanické, bezmyšlenkovité, zoufale pomalé a
necitlivé soudní postupy. Vše nasv uje tomu,
že jde o patologické vztahy, kde mají navrch spíš
vyšinuté osoby, na nichž se p iživuje soudní
rozvodová továrna. Jde p itom o mrza ení duše
dít te a astá vít zství docela pr hledného zla. V
souhrnu se tato soukromá dramata jeví jako
psychologicko - sociologický jev, který si
zaslouží prozkoumat, pojmenovat a brát v úvahu.
Sepsala jsem P íb hy muž , abych upozornila na
chování mnohých žen p i a po rozvodu i
rozchodu, na abnormální až devastující situaci
mnoha muž po rozchodu se stálou partnerkou.
Možná ti muži ud lali pár chyb, které se jim
vymstily. P ehlédli varovné signály. Byli p íliš
iví, naivní. Spoléhali na lásku, v rnost,
slušnost, na dobrou v li. Víc dávali, než brali lásky, finan ních prost edk , nijak se nejistili.
Dnes chodí po soudech, brání se atak m a lživým
obvin ním, byli okradeni a zavrženi, nechápou,
jak se jim to všechno mohlo stát!? Ale p edevším
teskní po svých d tech. Úsilí o kontakt s nimi je
stojí spoustu pen z, asu, nerv , sil a konfrontace
se šikanou, zlovolností, vulgárností a podrazy.
Pro je bývalá partnerka a matka jejich d tí tolik
nenávidí? Pro o nich tvrdí obludné lži? Za co a
pro je nenávidí a pohrdají jimi jejich malé i
tší d ti? A jak to, že jejich bývalé partnerce lži,
ivé p ísahy, vymývání mozku vlastních d tí,

strana 3 z 50

nápadná hrabivost a krutost v i otci tak snadno
prochází, zatímco muž je v nemilosti a jaksi
edem vinen?
Syndrom zavržení rodi e jako vrchol patologie
rozpadající se rodiny s d tmi byl již dostate
popsán. Je známo, že matka (vzácn ji otec)
používají p i úsilí odcizit dít druhému rodi i
manipula ní metody blízké technice vymývání
mozku v sektách. Ší ení této nákazy je vlastn
formou domácího násilí páchaného (v tšinou) na
otci a d tech. N které z t chto matek lze ozna it
jako maternální šovinistky. Jejich chování a
jednání má mnohdy rysy, které vykazují
osobnosti s patologickou strukturou; žena nemá
zábrany nehorázn lhát, k iv p ísahat u soudu,
vymyslet si fyzické napadení, obvi ovat otce ze
sexuálního zneužívání dít te. Zárove se snaží
vyvolat soucit, lítost a sympatie okolí i soudu,
sociálních pracovnic a dalších zú ast ných osob
k „t žce zkoušené matce".
Tento jev byl už v osmdesátých letech popsán
jako syndrom zavrženého rodi e a má být v
dohledné dob
za azen do mezinárodní
klasifikace onemocn ní a poruch. Má rozm r
nejen osobní, ale podílí se na celkové devastaci
celistvé rodiny a vztah mezi rodi i a d tmi, což
je jev, který oslabuje prosperitu a morální kvality
naší kultury. Krom jiného, se svobodnou
civilizovanou spole ností se neslu uje zlovolná
kriminalizace ásti mužské populace.
Pro jsem se v knize stejnou m rou nev novala
podobn sužovaným matkám, jimž naopak
otcové, kterým soud sv il po rozvodu d ti, brání
v kontaktu s nimi? Protože zavrhovaní a
er ovaní muži - otcové tvo í masivní v tšinu
takto
diskriminovaných
rodi ,
stejn
postižených matek je jen n kolik, muž s
podobným p íb hem byly už tisíce. Což je
pochopitelné, když si uv domíme, že rozvodové
soudnictví sv uje d ti do pé e matky v
devadesáti procentech. A p ibližn polovina
chto matek se pozd ji chová popsaným
zp sobem. Proto jsou v knize jen p íb hy
šikanovaných,
psychicky
a
ekonomicky
devastovaných otc .
Málokdo si v tom vichru emocí vzpomene na
otcovy rodi e, kte í bývají bývalou partnerkou
zavrženi spolu s ním. Je známo, že prarodi e
milují svá vnou ata až úp nliv , jsou pro n
zdrojem radosti, pýchy, kontakt s nimi jim
pomáhá snášet stá í. A dokáží s nimi asto jednat
laskav a moud e, jsou pro vnou ata p edstaviteli
kontinuity rodu. Mohou jim dop át pobyt v jiném
prost edí, kontakt s nimi obohacuje d ti novými
poznatky a zkušenostmi, pamatují na n t eba v
záv ti. O to všechno matka, posedlá nenávistí k
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jejich otci, své d ti p ipraví. P íb hy zavržených
muž krom jiného udivují tím, jak snadno se
láska ženy a poté zmanipulovaných d tí p em ní
až ve vražednou nenávist.
Když jsem sbírala materiál pro tuto knihu,
vylou ila jsem p edem muže s poškozenou
osobností a muže s diagnózou n jaké patologické
závislosti. Hysteriky, alkoholiky, narkomany,
patologické
hrá e,
žárlivce,
násilníky,
kriminálníky, psychopaty. Zajímali m muži normální, celkem poctiví, pracovití. Pat í do st ední
ídy, um jí emeslo nebo cosi vystudovali,
mnoho znají, pracují nebo podnikají a jsou ve
svém oboru úsp šní, ženu i d ti podporovali.
Snažili se, aby rodina prosperovala, mnohdy se
nadstandardn v novali d tem. Koneckonc
edevším je, a ne ty p edešle jmenované
potkávají podrazy a situace, kterým nerozum jí,
nejspíš i proto, že jejich vnit ní oporou je logika,
slušnost, vd nost a št drost.
Vypráv ní muž jsem nahrávala na diktafon, p epsala, stylisticky upravila a poslala jim text k
autorizaci, aniž bych jejich p íb hy cenzurovala.
Je p irozené, že jsou podsvícené emocemi, pocity
ivdy a frustracemi.
íb hy muž rozvíjejí jedno z témat p edchozí
knihy Chra me muže. Sepsala jsem je sice já, ale
skute ným autorem je život. Nevznikly se
zám rem vzbuzovat soucit k sužovaným muž m
- otc m a odpor k jejich bývalým partnerkám,
které mnohdy hecují a navád jí jejich matky,
otcové, kamarádky a advokáti. Vypráv jí také o
tom, co se m že stát, když se muž chová jistým
zp sobem, jaké reakce a pohromy m že
ekávat. Mimod k radí, na co si dávat pozor.
Provokují k p emýšlení nad lidskými povahami,
ale také o institucích a lidech, kte í by v nich
li pracovat ve prosp ch d tí, což se jim asto z
mnoha d vod neda í. Knížka chce na obrazech
ze života ilustrovat problém, který má
dlouhodob naše spole nost, ale p íliš ho
nevnímá.
íb hy se vypráv jí také proto, abychom
zmnožili své životní zkušenosti. Nebo se u íme
nejen ze svých chyb, ale také z chyb druhých.
O zlých ženách
Manželství s dobrou ženou je jako p ístav v
bou i, manželství se špatnou ženou je jako bou e
v p ístavu.
Luc de Clapiers Vauvenargues
Zlá žena je historický fenomén. Symbolem
zlých, hašte i-vých, úto ných žen, hrub
nespokojených se svým partnerem, se stala
edevším starov ká Xantipa, Sokratova

manželka. Jenže podle pramen , které se
dochovaly, byl Sokrates sice moudrý, p emýšlivý
myslitel, ale jako manžel a otec v podstat
nepoužitelný. Nic nevyd lával a bylo mu to
jedno, ert ví, z eho byla jeho žena a t i synové
živi, vymluvil se dost s mladíky na ago e a s
Xantipou pak mluvit nepot eboval. Možná že
Xantipa nebyla z t ch nejhorších nespokojených
hubatic a její údajné vylévání no níku na
filosofovu hlavu lze do jisté míry pochopit.
Zr dn zlá byla mýtická Medeia, která dokázala
zabít vlastní syny, aby se pomstila Iásonovi,
který ji cht l opustit. Nebyla zr dou ojedin lou,
ob as se najde matka, která následuje jejího
íkladu. Tak nap íklad jistá žena v Austrálii dala
v listopadu roku 2002 svým d tem do mléka
sedatíva a namluvila jim, že pojedou na výlet.
Nasedly do auta, nikam však nejely, žena zavedla
do kabiny hadicí výfukové plyny.
Soudce uvedl, že d vodem, pro
plynem svého osmiletého syna
dceru, byla vrcholná nenávist
partnerovi. Neunesla, že s ním
Vánoce, jak na ídil soud.

žena otrávila
a desetiletou
k bývalému
m ly strávit

Pro mýty, báje, literaturu a film mají zlé ženy
vysokou atraktivitu snad práv pro ten kontrast ženám se totiž obecn p ipisují vlastnosti jako
mírnost, soucít ní, schopnost milovat a
odpoušt t. O to víc jsou ženy s opa nými
vlastnostmi vlastn fascinující.
Jaké vlastnosti charakterizují zlé ženy? Zeny,
ed nimiž je nutné mít se na pozoru, mívají
kdy až obludn silný sebecit, mluví tém
po ád o svých pocitech a k ivdách na nich
spáchaných, ale chybí jim cit pro druhé. Bývají
egocentrické, n kdy vulgární, ublížené, mstivé.
O lidech smýšlejí a mluví špatn , v etn o t ch
nej-bližších, své rodinné p íslušníky rozeštvávají,
popuzují jedny proti druhým, mohou být také
hrabivé, bývají teatrální, jindy navíc líné. Intriky,
nenávist, závist, pomluvy je n kdy zam stnávají
natolik, že nemají myšlenky, chu a as na
podání b žného výkonu, na organizaci všednodenního života, který klade nároky na naši
pozornost. Žijí mnohdy v chaosu, jejich život
nemá ád, v ci a lidé nemají své ustálené místo a
žena nevnímá jejich hodnotu, jejich d ti bývají
dezorientované, neurotické, mívají hysterické
reakce.
edevším je charakterizuje hluboká, n kdy až
trýznivá nespokojenost. Taková žena bývá
nespokojená i s kvalitním mužem, který ji
zahrnuje láskou a dary. Je nespokojená se svými
tmi, rodi i, kolegy, s tím, co má, a jak se k ní
lidé chovají.
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Za tímto obrazem by odborník ob as našel osobu
trpící psychopatickou hysterií. Není to psychické
onemocn ní, které by se dalo lé it a vylé it, ale
porucha osobnosti. Jde tedy vlastn o jakousi
duševní invaliditu. Jako invalidovi s fyzickým
postiženým chybí ruka nebo noha, ale p itom jde
eba o kvalitního lov ka, který p ináší do
vztah a do života druhých radost a kladné city,
tak psychická invalidita u psychopatické
hysterky je k nerozeznání od mizerného
charakteru a odpudivé povahy, p itom to m že
být fyzicky zdravá a krásná žena. lov k,
kterému chybí cit pro druhé a k druhým, soucit,
vlídnost a rozumné jednání, chová se asociáln
až na hranici kriminality nebo za ní, se m že
jevit, a mnohdy je, v jistém smyslu zr dný.
V duši takové ženy kraluje stálý neklid, tenze.
Její projevy a chování jsou okázalé, lže, intrikuje,
nenávidí. Dokáže být neuv iteln vulgární a
krutá. Zatahuje d ti do konfliktu s partnerem, své
okolí rafinovan vydírá a manipuluje. Dokáže
klidn decimovat i t žce nemocného partnera.
inu psychopatické hysterie zatím p esn
neznáme. Soudí se, že za ní mohou specifické
zm ny v mozku a disharmonický vývoj
osobnosti - což je široký pojem. Potla it projevy
hysterie
se
áste
da í
kombinací
psychoterapie, hypnózy a psychofarmak.
Problémem je, že tyto ženy, v mnohem menší
mí e jsou psychopati tí hysterici i muži, nejsou s
to p iznat sob , natož svým blízkým, že mají
problém, že jejich psychika a chování je
invalidní. Je to nešt stí hysteri kou být nebo s
hyste-ri kou, vzácn ji s hysterikem, žít.
Zlými ženami, které se tak p vodn
neprojevovaly, se mnohdy stávají ženy po
zavržení partnera, s nímž pak bojují o p íze a
lásku d tí, o výhradní právo a možnost formovat
jejich osobnost. Taková žena se mnohdy m ní ve
lstivou, nenávistnou, pomstychtivou fúrii. Je
inou zni ených vztah
mezi geneticky
blízkými osobami. K ivdí, ubližuje, vychovává k
nenávisti, m ní hezké vztahy na kal a špínu. Z
dít te
vychová
pok iveného
jedince,
manipulovatelného robota, n kdy až zr du.
V našich p íb zích partnerky asto vykazují
typické p íznaky paranoie. Richard A. Gardner
ve své knize Terapeutické intervence u d tí se
syndromem zavržení rodi e vysv tluje v kapitole
nazvaná Paranoia:
„Tendence preparanoidního zavrhujícího rodi e
k paranoie b hem protrahovaných soudních
spor sílí. Z programování (dít te, pozn. aut.) se
že stát, zam stnání na plný úvazek', spojené s
mnoha stresujícími faktory a podmín né
strachem, že n kdo rozpozná programování nebo

že zavrhovaný rodi zvít zí, protože se mu poda í rozptýlit a ,detoxikova
patologické
myšlenky všt pované dít ti.... Paranoikové
tšinou neberou ve svých bludech v úvahu
faktor pravd podobnosti. Zdá se, že si nikdy
nekladou otázku: ,Je to, co si myslím, pravd podobné?' Neschopnost uvážit pravd podobnost
jim umož uje v it i t m nejabsurdn jším
blud m. ... Prvek nepravd podobnosti u paranoie
se projevuje v p ípad syndromu zavrženého
rodi e p i obvin ní z pohlavního zneužívání
dít te zavrženým rodi em. I ty nejpodivn jší
sexuální praktiky se považují za pravd podobné,
ne-li rovnou neochv jn
skute né. ... U
paranoidních jedinc
lze
asto sledovat
psychopatické chování, p edevším p i ve ejném
edvád ní paranoidních blud . Psychopata je
itom možno charakterizovat jako jedince, který
prožívá minimální, p ípadn nulovou vinu p i
asociálním jednání, a koliv jím m že velmi
ublížit ostatním. Bez váhání použije lest, intriku
i podlý manévr, jen aby vinu p esunul na
koho jiného. ... Nez ídka se stává, že se blud
rozší í na dva jedince. V psychiatrii je tento jev
nazýván ,folie á deux', šílenství ve dvou.
Dominující jedinec se specifickou formou
psychopatologie navodí tutéž psychopatologii v
pasivn jším a závislejším jedinci, u n hož by se
daná porucha za b žných okolností bez vlivu
indukujícího jedince nerozvinula. Paranoidní
blud dosp lého tedy m že být p enesen na dít ,
zejména kv li zvýšené sugestibilit a kognitivní
nezralosti."
Tolik Richard A. Gardner, profesor klinické
psychiatrie na Fakult
všeobecného a
praktického léka ství na Kolumbijské univerzit ,
který se problému syndromu zavržení rodi e
dlouhodob v nuje.
Tane ník toužící po dít ti
Cit v lásce? To je slabost, která p ináleží jenom
muž m. Zeny jsou mnohem siln jší.
Paul Léautaud
Pohybov nadaný Michal Vl ek se už od šesti let
noval tanci, po základní škole vystudoval
konzervato a stal se baletním tane níkem. V
kontrastu
s
prostomyslnými
lidovými
edstavami je výrazný heterosexuál. A v
kontrastu s lehkonohou podívanou na ty
vznášející se chlapy jemných gest a krásných
pohyb je balet na úrovni tvrdého silového
sportu. Pan Vl ek je pohledný muž, jak toto
um ní vyžaduje, povahu má mírnou, je citlivý.
Také kv li náro ným fyzickým výkon m nebyl
nikdy ku ák, nepil a neflámoval. Tan il na
prknech Národního divadla, ale také v Latern
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magice, což s sebou v d ív jších asech neslo
blahodárnou možnost vyjet ob as do západní
ciziny. Dnes již vysloužilý tane ník je na první
pohled laskavý až plachý muž, d
ivý a
udivený z toho, co se mu to vlastn p ihodilo.
Jeho první manželka byla také baletka, seznámili
se v Armádním um leckém souboru, kde si
odbýval po konzervato i vojnu, jako mnozí
absolventi um leckých škol. Vzali se. Michal
toužil po dít ti, ale ona zatím dít necht la.
Chápal to, v l, že baletky mají krátkou dobu
na to, aby v oboru n co dokázaly, v p tat iceti už
s tancem kon í, ale stejn mu to bylo líto. Až
pozd ji se dozv l, že se sv ila kamarádce:
Chci d lat kariéru, na rodinu v bec nepomýšlím.
„Vyr stal jsem doma v kultivovaném prost edí,
takže š ry po kulturních domech a repertoár
zam ený na vojáky mi p ipadal chudý, z AUSu
jsem tedy odešel, dostal jsem totiž nabídku z
Národního divadla. Ale moje žena s vojáky
jezdila dál. No a jednoho dne jsem se dozv l
od bývalých koleg , že p i t ch výjezdech spí se
šoférem. M l jsem ji hodn rád, ale její vztah s
tím idi em byl vážný, tak jsme se rozvedli. Ona
si ho vzala, m la s ním syna, pozd ji se rozvedla
i s ním.
Se svou druhou ženou jsem se seznámil v
Latern magice. To bylo také ješt za komunist ,
s tímhle souborem se dalo ob as z naší rudé
klece vycestovat do západní ciziny. Moje druhá
manželka byla maskérka, byla ovšem dcerou
dvou známých tane ník , sólist Národního divadla. V její rodin jsem m l úžasné zázemí.
Byli jsme si s jejími rodi i blízcí, m li jsme
stejnou profesi se všemi d rn známými
radostmi i problémy.
Do rodiny pat il i její ty letý syn Viktor, jehož
otce matka brzy po porodu synka zapudila, prý se
jí nezamlouval, místo n j si tedy vzala kamaráda,
s nímž se ovšem za p t let rozvedla. Její synek
vyst ídal t i p íjmení, t etí jsem mu dal já.
Bydleli jsme u jejích rodi , m j byt jsem tehdy
pronajímal.
Cht l jsem se s ní odst hovat, i když mi u nich
bylo dob e. Toužil jsem se osamostatnit jako
každý dosp lý muž, který má rodinu, ale ona
necht la, i když jsem jí sliboval, že budeme za
rodi i co nej ast ji jezdit. D vod byl praktický.
Tém každý den do noci pracovala v divadle,
dopoledne pak vyspávala, zatímco se rodi e rádi
postarali o vnou ka Viktora. Tchán s tchyní byli
skv lí, Viktora milovali, všem ten stav tedy
vyhovoval, jen j á jsem toužil po tom, vybudovat
si vlastní nezávislé rodinné hnízdo. Nem lo to
ešení, nešlo se domluvit. Prosil jsem, abychom

to zkusili alespo na rok, zamítla to. Jezdívala
navíc asto na zájezdy, byla vedoucí maskérek.
Zájezdy um lc v sob nesou riziko navazování
nových vztah , mají charakter uvoln ného,
bezstarostného života. Spí se ve stejném hotelu,
kdy i ve stejných postelích. Kamarádi, vlastn
bývalí spolužáci z konzervato e, mi donesli, že
spí s jedním kulisákem. Byl p itažlivý, mladý...
Historie se tedy i s druhou ženou opakovala. Její
opakovaná nev ra byla zahanbující, všichni o ní
li, trápilo m to. Já jsem nikdy stálé
partnerce nev rný nebyl, jsem tak vychovaný.
Moji rodi e spolu žili po celý život a o n jaké
nev e nebylo nikdy
i ani potuchy, bral jsem
to jako normální a správné.
V Latern magice jsem už být nemohl, denn
jsem potkával ty dva, vid l je, jak se v zákulisí
líbají. Když jsme se rozvedli, vrátil jsem se zp t
do Národního divadla, tan il jsem v souboru
opery. Ten fungoval trochu jako úto išt pro
starší tane níky kolem p tat iceti let, což je v k,
kdy tane níci a hlavn tane nice kon ívají. Já
l našt stí slušnou výkonnost.
S t etí partnerkou jsem se seznámil p es mého
kamaráda. Bylo mi ty icet t i let, ona m la za
sebou jeden rozvod a bylo jí t icet dva. Zd dil
jsem tehdy byt po rodi ích, a když jsme se
rozhodli, že spolu budeme žít, lákal jsem ji tam.
la podmínku, že byt nejd íve vylepším podle
jejích požadavk . Vyhov l jsem jí, byt jsem
estav l a nov vybavil. Já m l také p ání, toužil
jsem po dít ti. Ješt na našich sch zkách jsem od
ní získal slib, že se nebude bránit tomu, mít se
mnou d cko.
Eva byla vyu ená eznice, stejn jako její matka,
ob pracovaly jako prodava ky v eznictví. Stalo
se ješt p ed listopadovou revolucí, že vyšla
fotografie mé tchyn v n jakém asopise, nevím
v jaké souvislosti. Brzy na to se jí ozval jistý
lé itel a tvrdil, že cítí z její fotografie fluidum.
Sešli se spolu a on jí nasadil do hlavy, že by se
la v novat lé itelství, lé
energiemi. A tak
se stalo, že z eznice se skoro p es noc stala lé itelka. No a z její dcery a mojí manželky též.
Matka se v oboru vypracovala, dokonce u nás
organizuje návšt vy filipínských lé itel , v tom
se to í velké peníze. Jejich metoda je založena na
tibetském bezdotykovém vysílání energie. Jestli
to lidem opravdu pomáhá, to je otázka. Jediným
kritériem úsp šnosti bylo, aby se klient znovu
vrátil.
Lé ba za ínala už p íchodem do sklepní, p kn
za ízené místnosti, byly tam obrázky a v ci, které
odpoutávají mysl od hmotného sv ta. Pustila se
hudba a pak p íchozí hovo ili o tom, co je trápí,
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jaké mají potíže, nebo jak se situace od minulé
návšt vy zm nila. Moc m to zajímalo, také jsem
se trochu zapojil. D lali jsme tlakové masáže, já
jsem prošel masérským kurzem, ale p i lé
to
bylo spojené s tím, že jsem vysílal ty energie.
Vždycky jsem k podobným v cem inklinoval,
protože jsem citlivý až p ecitliv lý. Chodili k
nám významní lidé.
Já sám jsem p ivedl první kolegy z divadla, ti to
doporu ili dalším, p išel i jeden známý dirigent.
V téhle profesi je nej d ležit jší vybudovat si
stálou klientelu, což trvá pár let. Klient m u vás
musí být dob e, aby se rádi vraceli a p ivedli
navíc své p íbuzné a známé. M li jsme výhodu,
že se vše provozovalo ve vlastním dom ,
nemusel se nikomu platit tu ný pronájem. Slíbili
mi, že upraví p du na další lé ebnu, kde bych se
mohl v novat lé itelství také já. Byl jsem rád,
protože m ta práce bavila a byly z toho slušné
peníze.
V divadle jsem totiž kon il, už jsem dotan il.
Šéfová mi v mých ty ia ty iceti letech sd lila,
že jsem nadále na jevišti vizuáln neúnosný. Šel
jsem tedy za panem Rösnerem, který byl
edsedou divadelní asociace, a požádal jsem ho,
aby mi dal p es prázdniny šanci t ch p t kilo
nadváhy shodit, vyhov l mi, já opravdu zhubnul,
a pak jsem ješt tan il p l roku a p itom jsem si
hledal jiné uplatn ní.
V té dob byla zrovna moje partnerka t hotná.
šil jsem se moc na dít , ale bohužel jsem
zárove byl v ponižující životní situaci. Cht l
jsem tanec vyu ovat, ale nikde volné místo
nebylo, samoz ejm jsem se ucházel na
konzervato i, bezvýsledn , n co se objevilo jen v
Beroun , a sice externí spolupráce s Lidovou
školou um ní, ale jen na pár hodin za dva tisíce
sí .
Jediné místo, které jsem nakonec sehnal, bylo v
Bauhausu v Chabrech, tam tehdy nabírali
masivn prodava e. Nastoupil jsem, a pak
prožíval šok a muka. Totiž v divadle jsem byl
psychicky v bavlnce, bylo to kultivované
prost edí, svou profesi jsem znal už od d tských
let. Žil jsem láskou, krásou, dobrem, p átelskými
kontakty. V tomhle prost edí jsem našel opak.
Cht l jsem z toho utéci, ale musel jsem živit
rodinu. Vydržel jsem tam ty i roky, pak
následovalo Tesco, Kaufland...
Tahle kapitola mého života je tíživá, nedokážu se
s ní po ád ješt vyrovnat. V prost edí n kterých
velkých prodejních firem vládne šikana, stálá
hrozba vyhazovu, nejtvrdší vulgarismy, urážky,
podvody a podrazy, a hlavn krajn nervózní
atmosféra. Nervózní jsou hlavn vedoucí a

enášejí to na své pod ízené. Ztrácí se zboží,
což navozuje atmosféru podez ívání a stresu,
místo p átelství panuje pragmatismus až
cynismus. Práce byla i fyzicky náro ná.
Zákazník si t eba objednal materiál na stavbu
domu, p ijel nákla ák a já musel ten materiál na
m naložit.
Živil jsem rodinu nejen z platu, ale do úprav a
vybavení bytu jsem investoval své úspory v etn
pen z z dolarového konta, které jsem si vyd lal
jako tane ník v cizin . P edtím to bylo tak, že
jsem vyd lané peníze dával do šuplíku a
manželka z nich erpala podle svých pot eb.
Nikdy jsem se jí neptal, za co je utratila, pokládal
jsem to za ned stojné. Když v šuplíku žádné
peníze nebyly, dosypal jsem je tam ze svých
úspor. Te jsem byl sice v úzkých, cítil jsem se v
zam stnání pod psa, ale chodil jsem stále do
práce, vyd lával...
Navzdory tomu m žena za ínala pomalu
opoušt t. Na p
jejich domu, kde se m la
vybudovat ordinace, dal jsem jim na to šedesát
tisíc, vznikl byt pro mou ženu.
Ona ani tchyn mi nic nevysv tlovaly a
samoz ejm mi ty tisíce nevrátily. Prosil jsem
Evu, abychom spolu dál bydleli a náš vztah
udrželi, na to mi ale ekla: Jsi starej, už mi nemáš
co nabídnout, bude lepší, když si p jdeš svou
cestou.
Za al proces odcizování, a ona dbala na to, aby
se mi odcizil p edevším syn. Naše bydlišt byla
od sebe vzdálená pouhých deset minut ch ze, nic
by nebránilo tomu, abychom se mohli se synkem
asto vídat. Jenže ona se chovala velmi
nep átelsky. Nap íklad, když jsem jednou nebyl
doma, vtrhla do bytu s n kolika chlapy a tém
celé za ízení bytu mi odvezla. Pár v cí jí pat ilo,
co jsme si po ídili spole , ale odvezla i moje
ci. Nechala mi jen gau po mé matce, sebrala a
ukradla mi všechno.
Po našem rozchodu za mnou syn ješt n jakou
dobu chodil. Asi po dvou m sících mi ekl:
Maminka mi p ivedla nového tatínka, ale já ho
nechci, já mám rád tebe. Náhle jeho matka o mn
za ala tvrdit, že nejsem psychicky v po ádku a že
mi syna nebude p edávat, dokud se nenechám
vyšet it. Tento dojem prý získala b hem období,
kdy jsme se rozcházeli.
Je pravda, že jsem to t žce nesl a snažil se ji
získat nazp t v dob , kdy už byla rozhodnutá se
zbavit, takže ji to otravovalo. Dráždila m
nehoráznostmi a svou nepochopitelnou záští.
Jednou jsem po ní v takové chvíli sáhl a trochu s
ní zat ásl se slovy: Prosím t , nech už toho,
ne íkej takové v ci! Martin to z chodby vid l a
strana 8 z 50

ona mu pak namluvila, že jsem ji cht l uškrtit.
Nechal jsem se tedy na psychiatrii vyšet it,
pochopiteln mi žádnou diagnózu ur it nemohli,
naopak m ujistili, že moje jistá psychická
labilita je p irozenou reakcí na tíživou životní
situaci. Potvrdili mi, že se mám se synem i
nadále vídat, že nejsem vylou en z výchovy - což
je d ležitá oficiální formulace.
Matce synka jsem toto doporu ení dal a ona pak
zvolila jiný postup. Pokaždé, když mi syna m la
edat, tak p itom vyvolala hádku a pak mi
nesmysln ekla: Tak a te kluka neuvidíš,
dokud se neuklidníš. Chovala se ke mn s
despektem, pohrdav , dávala najevo, že ji kontakt se mnou obt žuje, neplnila, na em jsme se
ohledn p edání syna domluvili. A své pohrdání
se snažila p enést na syna.
Zažíval jsem hrozné situace. Cht l jsem být
nap íklad u toho, když synek dostával své první
vysv ení, ale ona necht la, abych se ve škole
ukázal, doslova ekla: Necho tam, nebo uvidíš!
Nenechal jsem se zastrašit, do školy jsem šel,
povídal si se synem, dal jsem mu dárek... Když
už jsem byl pak p ed školou, p ilítla za mnou a
vychrlila na m : Za to, žes p išel do školy, ho
te dva m síce neuvidíš, nepojede s tebou ani na
dovolenou. Svedla to na n kolik drobných
bradavi ek, které jsem m l v jeho v ku také a
snadno m jich zbavili. Ale ona ekla, že kv li
nim se mnou nem že jet na týden do Krkonoš, že
se musí ty dva prázdninové m síce lé it.
Sel jsem na kožní na Bulovku a tam mi dali
erné na bílém, že na hory samoz ejm m že a
že se brada-vi ky nelé í tím, že se dít zav e
doma. Šel jsem s tím lejstrem za ženou a synem,
dovnit m nepustila a synek mi za plotem ekl:
Tati, mamka m tu drží a nechce m nikam
pustit, já bych tak rád jel s tebou na hory!
Asi po t íletém martýriu soud kone
na ídil
kontakt otce se synem, v etn dovolených. Ona
to soudní rozhodnutí odmítala plnit, nejd ív
nenápadn . Ale vid la, že sejí za to nic nestane soud ji ob as upozornil, že se proh ešila, ale
nijak ji nepotrestal, tak v tom pokra ovala.
Samoz ejm
synovi
nalhává
nejr zn jší
nesmysly, takže se t eba stalo, že jsem si pro n j
išel a on za al vyk ikovat: Ty lžeš a chceš,
abych byl v nemocnici! Já s tebou nep jdu! Totiž
jeho matka - lé itelka je i proti základnímu
kování. D tská léka ka o tom sepsala zprávu a
dala ji k soudu s tím, že matka ohrožuje zdraví
dít te. Šlo jí ale hlavn o to, aby se ov ilo a
domluvilo, na co m že být syn o kován a na co
eba ne. Jeho matka totiž tvrdila, že je na
všechno o kování alergický, tuto diagnózu

ovšem žádný léka nestanovil, odhadla to ona se
svým vzd láním z eznického u áku.

podobá, tak tu svou vlastnost nebo talent za ne
nenávid t taky.

Našla si jinou doktorku, zjevn naklon nou
podobným nesmysl m, která ji v tom podpo ila.
A synovi ekla, že já chci, aby byl o kovaný, a že
on z toho bude nemocný, takže vlastn chci, aby
skon il v nemocnici. Normální hysterie.

Umíme se spolu zabavit, ale pak si najednou
vzpomene na své nep átelství ke mn a poru í:
Odvez m dom ! Opatrovnice i psycholog mi
vy ítají, že nejsem p ísn jší, že mu neumím
stanovit hranice. Jenže když to ud lám, tak
vyvolá hádku, nebo mi n jak ublíží, poníží m .
Jeho ot ím mi napsal v e-mailové zpráv , že se
mnou Martin nechce nikam chodit, prý se za m
stydí, že smrdím.

Asi d lám bláhovou v c, já si s tou ženskou
elektronicky dopisujú, vy ítáme si v t ch
dopisech, popisujú jí všechny ty k ivdy a hnusné
zacházení, což se jí nejspíš docela hodí, ví, co se
ve mn d je, ví pak lip, jak na m , co m nejvíc
zraní.
To hlavní se jí povedlo, zni ila náš vztah se
synem. Ten dokonce do znaleckého posudku
odpov l na otázku, jaké je jeho nejv tší p ání,
že by cht l, abych zmizel ze sv ta, a dokonce že
by m cht l zabít. Pokusy o setkání ztroskotávají.
li bychom spolu být dva víkendy v týdnu, ale
když si pro n j p ijdu, napodobuje chování
matky. Vyvolá hádku a ekne t eba: Mám lepšího
tatínka. Nebo: Hele, tys mi slíbil dárek. Tak pro
j dojedeme, a pak m hned odvezeš dom .
Nebo: Já se s tebou nudím. Tak zajdeme do
cukrárny a pak m hodíš dom .
Ješt p edtím p edávání syna probíhalo tak, že
stála celá rodina u vrátek, matka se synem si
šeptali a jeho nový tatínek, bývalý vysoký
policejní d stojník, který musel kv li úrazu od
policie odejít a te žije pohodln z výslužného,
si m natá el videokamerou. Slyšel jsem jednou,
jak íká: Já to klukovi pak promítám, aby vid l,
jak je ten zploditel ubohej. íká mu o mn : To
není tv j táta. To je jen biologickej zploditel.
Jindy zase ona na m z okna je í: Co tady d láš,
ty idiote?!
Svého nového manžela ustanovila zmocn ncem,
takže on má se mnou vy izovat všechny v ci
kolem syna. Když jsem si pro syna jednou zase
išel, Martin za al p ede mnou najednou po
ulici utíkat, a ti dva se smáli: No tak si ho chy ! a
natá eli m kamerou. Soud ji vždycky dopisem
žádá o nápravu, dá na to n jakou lh tu, ona mi
po uplynutí té doby syna n kolikrát p edá a pak
už zas ne. No a soud zasedá t eba jednou za rok.
A rozhodne t eba jednou za dva roky.
Nev ím tomu, že by m Martin nenávid l. Jen
moje bývalá družka si opravdu myslí, že mu
nemám co nabídnout. P itom nepijú, nekou ím,
nest ídám ženy, syna mám rád, chodím do práce,
mám sv j byt. Kluk je mi podobný, je také
pohybov nadaný, ale radši to p ed ním
nezmi uju, protože jsem pou en. P i syndromu
zavrženého rodi e je prý riziko, že když dít
zjistí, že se v n em tomu zavrhovanému rodi i
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Hraje dob e fotbal, ale zvykl si chodit na
tréninky, jen když se mu chce. Ptal jsem ho na to,
svedl to na m . Párkrát jsem ho tam totiž
doprovázel, protože jsme zrovna m li být spolu.
Tvrdil mi pak, že tam nechodí, protože se za m
stydí.
Matka na to všechno jen spokojen p ikyvuje,
nevnímá, že z n j vychovává lov ka s
pok iveným charakterem. Nau ila ho nenávid t,
pohrdat, lhát a ponižovat. Když pomyslím na to,
jak moc jsem toužil po dít ti, je mi z toho všeho
moc t žko."
ikrát pokus, t ikrát omyl
Kdo vid l rozbou ené mo e a rozzu enou ženu,
rad ji lituje manžela než námo níka.
Victor Hugo
Režisér a kameraman Ján Man o vystudoval na
FAMU katedru filmového a televizního obrazu.
Postupn se vypracoval na režiséra a autora
dokumentu a stále se tomuto náro nému oboru
intenzivn v nuje. Za deset let p sobení v
dokumentaristice v Cechách má za sebou jako
autor, kameraman a režisér p es sedmdesát film ,
z toho 66 atraktivních cestopisných dokument
nato il pro po ad Cestománie a Nová
Cestománie, na Slovensku vytvo il kolem 150
dokumentárních film . Díky tomu také navštívil
mnoho zemí.
Píše si scéná e, své filmy snímá kamerou i
režíruje, je velmi pracovitý, schopný a ve své
profesi je velmi úsp šný. Zárove je to muž
laskavý. Celý život toužil po stálém vztahu s
milovanou ženou, to se mu ale da ilo jen z ásti,
pozd ji jej všechny t i ženy, s nimiž m l po
jednom dít ti, zradily, opustily a dít se mu
pokusily odcizit. Vypráví:
„Ko eny mé pozd jší bídy spo ívají nejspíš v
rodin , maminka byla sice chápavá, dobrá žena,
ale trp la schizofrenií. Choroba u ní propukla,
když mi byl pouhý rok. Otec n jakou dobu
nechápal, o co jde, a tak se zlobil a s matkou se
hádali. M la paranoické p edstavy, nap íklad že
léky a vitamíny v lékárni ce na b žnou pot ebu

jsou jedy, za ala je jednou uprost ed noci
vyhazovat. Nebo jí vadily zelené ru níky,
protože zelená je na ma arské vlajce a Ma i
nám, Slovák m, ublížili. Šla pak n kolikrát na
lé ení, a když se vrátila, byla celkem v po ádku.
Ale stejn m to poznamenalo, nem l jsem v d ležitých letech p ed sebou fungující matku, vzor
psychicky zdravé ženy. Jak se pozd ji ukázalo,
byl
jsem
v
tomto
ohledu
pon kud
dezorientovaný.
Otce jsem si vážil, i když na m byl pom rn
ísný a tvrdý. Byl jsem sice jediná ek, ale
jaké rozmazlování jsem nepoznal. Dodnes
oce uji, že od nás neodešel a nespojil sv j život s
jakou zdravou ženou, s níž mohl mít další
ti...
Protože jsem doma nem l pocit pohody, už
kdy v osmnácti letech jsem zatoužil mít vlastní
rodinu. M li jsme, a mám, už jen já sám, velký
m v Ivance poblíž Bratislavy. Zpo átku tam s
námi bydleli i mat iny rodi e, a také teta s
manželem.
Moje první d e bylo z této vesnice, pocházelo
z po etné, chudé rodiny. Otec se na n díval
svrchu, snad proto, že on sám byl právník a naše
rodina byla dob e situovaná. Bylo mi tehdy
dvacet let a jí sedmnáct. Po roce ot hotn la, vzali
jsme se a narodil se nám syn Ján. Pozd ji se stal
mimo ádn
úsp šným výtvarníkem, který
vystavoval po celém sv . Zem el ve 39 letech v
roce 2011. M li jsme se moc rádi.
Za al jsem studovat na FAMU v Praze, a
abychom byli spolu, tak jsem ji p ipravil na
ijíma ky na tutéž školu. Zvládla p ijíma ky i
školu na výbornou a v novala se pozd ji
filmovému st ihu. Po dobu studií v Praze jsme i
se synem bydleli na manželské studentské koleji.
Jankovi jsem se v noval, hodn jsme spolu malovali, snad i to p isp lo k jeho pozd jšímu
úsp chu.
Když byla moje Marka v druhém ro níku, svedl
ji jeden starší spolužák. Za ala se s ním
pravideln scházet. Byl jsem zoufalý, uvažoval
jsem dokonce o sebevražd . Necht la se ho za
žádnou cenu vzdát, tak jsem zažádal o rozvod.
Jenže pak jsem si to rozmyslel, a stáhl žádost
zp t. M l jsem totiž po ád ješt p ed vojnou,
takže by mi syna do pé e nedali a obával jsem se,
že by se mi nejspíš brzy odcizil.
Už jsme spolu nežili, ale její milenec se do
jakého soužití s ní také nehrnul. Pak vypukly
letní prázdniny, my byli oba na Slovensku,
doufal jsem, že se usmí íme... Jenže ona s tím
druhým stále udržovala kontakt, mohli se dát
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znovu kdykoliv dohromady. Tak jsem to rad ji
vzdal.
Rozvedli nás, ona se vrátila do Prahy, aby
dostudovala, hledala si ale také n jakého
partnera. Od synka jsem se dozv l, co musel
zkusit. Jakýsi kluk, který za ní chodil, ho
nap íklad vyhodil z místnosti, když cht l být s
maminkou, dokonce to malé dít nakopl. Byl
jsem z toho zdrcený. Pozd ji mi navíc za ala
bránit, abych se se synem mohl vídat. P ijel jsem
za ním z Bratislavy do Prahy, bylo to domluvené,
ale ekla mi, že syn náhle onemocn l. Pak zase
tvrdila, že se m syn bojí, že nechce, abych za
ním chodil, ale nebyla to pravda. B hem dalších
ty let vyst ídala asi sedm známostí, nakonec se
ece jen provdala, a sice za publicistu, který
pozd ji vydával filmový asopis. Nast hovali se
do bytu jeho matky, která tehdy pracovala na
velvyslanectví v Bonnu. Jeho rodina nebyla ráda,
že si vzal Slovenku s dít tem. Babi ka prý na ni
pok ikovala, a si obléknou tepláky a táhnou
zpátky na Slovensko.
Moje druhá žena Jaroslava byla mladá a krásná.
Seznámili jsme se p i práci. Byl jsem tehdy
zam stnán jako druhý kameraman v Hraném
filmu a ona d lala skriptku v dabingu. Bylo jí
tenkrát asi dvacet šest, mn t icet dva. Po roce
známosti jsme se vzali. Deset let jsme pak spolu
žili v maximálním souladu. Narodila se nám
dcera Milena. M li jsme v Bratislav byt, ale já
jezdil asto i do Ivanky, kde byl m j p vodní
domov, p kný d m a velká zahrada, s níž jsem
tátovi pomáhal. Na zahrad jsme p stovali
spousty zeleniny a ovoce pro naši domácnost i na
rozdávání. Chodila k nám ráda i sestra mé ženy a
její matka, p stovaly si tam zeleninu. Jen moji
ženu ta št drá a krásná zahrada kupodivu netáhla.
Pak mi rodi e zem eli, d m mi odkázali...
Jaroslava toužila po tom, stát se režisérkou, ale
nem la odvahu jít studovat. Až já jsem ji
esv il a povzbudil. V Bratislav byla ve erní
škola p i VŠMU. Zásluhou mé vydatné pomoci
se tam dostala. D lal jsem tehdy filmové
zpravodajství. Díky tomu jsem jí mohl
materiáln i technicky pomáhat se školními
pracemi. Natá el jsem všechny její práce,
kterými se vykazovala.
V

lét
jsme každý rok jezdívali na
kolikatýdenní poznávací cesty po celé Evrop
a kon ili jsme vždy n kde u mo e, v zim zase na
hory. Tém všechno jsem platil já, všechny
složenky, provoz auta, pot eby dít te, d m v
Ivance, jídlo, ona platila jen byt v Bratislav a
ispívala svou ástí na dovolenou. Mou
zásluhou vystudovala. Mohla být spokojená, ale
nebyla. Po ád do m ryla. A jak jsem se pozd ji

dozv l, jako skriptka dabingu mi bývala
nev rná s r znými herci, a také s jedním režisérem. .. Tehdy jsem to jen matn tušil, až pozd ji
jsem se dozv l celou drsnou pravdu.
Žili jsme spolu už osmnáct let, když jednou
radikáln stouply platby za telefon. Požádal jsem
o výpis, a zjistil jsem, že v n m dominuje jisté
íslo na Moravu. Už jsem vid l, že je zle. Byla v
kontaktu se svou první láskou, s mužem, který se
nedávno rozvedl, takže alespo on byl volný.
Jednou ráno mi sd lila, že se se mnou chce
rozvést, hodlala m vym nit za modrookého,
štíhlého, vysokého Karla. Za ala se pak ke mn
chovat hrub až sprost , vyhazovala m ze
spole ného bytu, štvala proti mn dceru, která
la tehdy p ed maturitou. Rozvedli nás v roce
2000. Svého Karla si ale dlouho neužila, musela
ho po roce vyhodit, ukázalo se, že je alkoholik.
Propil dokonce i peníze, které mu poskytla na
rekonstrukci bytu. Když se ho zbavila,
vyhrožoval jí, že si na ni po ká a že ji zabije...
Bylo to tehdy mizerné období. Pracoval jsem
sice ve Slovenské televizi, ale oni si v té dob
klidn dovolili lidem neplatit. lov k ud lal svou
práci, pak b žely m síce, ub hlo p l roku a
honorá nikde. Snažil jsem se tedy uchytit v
Praze a asi po dvou letech se mi poda ilo prosadit
se v prestižní filmové a televizní spole nosti.
Kv li synovi z prvního manželství jsem se v té
dob smí il a trochu i sblížil se svou p edchozí
ženou, která s ním žila po ád v Praze.
Potkalo ji nešt stí. Její druhý syn jel autobusem
se spolužáky na školu v p írod , a autobus se
srazil s kamionem, který vezl panely. T i d ti
byly na míst mrtvé, její syn z druhého
manželství se také ocitl na pokraji smrti, byl p l
roku v bezv domí. Když se z n j probral,
ukázalo se, že bude t žce invalidní. Je na vozíku,
neudrží rovnováhu ani vsed , jeho
i není
rozum t. Když její tehdejší manžel vid l, že z
jejich syna nic nebude, tak ji opustil. Našel si
jednoduše jinou ženu, p est hoval se k ní, vzal si
ji. M j syn to všechno vnímal velmi citliv ,
bratra m l rád. S takto postiženým sourozencem
pak vyr stal, byla to pro n j jist psychická
zát ž. Jejich matka tehdy sehnala pro ochrnutého
syna asistentku, jmenovala se Bára. Byla
fyzioterapeutka, pocházela z Kyjova a cht la se
uchytit v Praze. Dokonce u mé bývalé ženy
bydlela, aby byla postiženému dít ti stále
nablízku.
S Bárou jsme se dali dohromady v dob , kdy jí
bylo už ty icet jedna let. Táhla to do té doby
postupn s n kolika muži, netajila se tím, že byli
skoro všichni ženatí. Nikdy do té doby nebyla
vdaná a nem la d ti. Necht la se provdat ani za
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, ale za ali jsme žít jako manželé, i když
nesezdaní. V tom období se mi zrovna da ilo,
l jsem práce víc než dost a velmi slušný
íjem. Najali jsme si polovinu domku jedné její
pacientky v Praze - Libuši. Myslel jsem si, že v
jejím v ku už nem že ot hotn t, a myslela si to i
ona, ale stalo se. Než se dít narodilo, koupil
jsem byt v Praze nad Klamovkou, na krásném
míst a v zeleni. Na Silvestra jsem Bá e p ipíjel s
áním, aby se nám narodilo krásné a zdravé
átko, ale ona se rozplakala a ekla: Ale já je
nechci! P ekvapilo m to, zamrzelo, ale protože
byla teprve v za átku t hotenství, ekl jsem jí:
máš svobodnou v li a jako matka právo na to,
aby ses rozhodla dít mít, nebo nemít. Rozhodla
se ale, že na interrupci p ece jen nep jde. Možná
proto, že vid la, že já dít chci.
Když byly synkovi t i roky, m l problémy s
komunikací, styd l se mluvit. Usoudili jsme, že
by mu asi pomohla mate ská škola, pobyt v
kolektivu d tí, školku jsme ale v Praze nesehnali.
Bára tedy navrhla, že by se synem odjela do
Kyjova k mamince, tam prý jist školku seženou.
istoupil jsem na to s výhradou, že to zkusíme
jen na rok.
V té dob za ala usilovat o to, abych p epsal
pražský byt na našeho malého syna. Údajn
proto, že kv li natá ení cestopisných dokument
pobývám asto v rizikových zemích, prý se chce
zabezpe it pro p ípad, že by se mi n co stalo.
Sd lil jsem jí, že to nejde, že ten byt pot ebuju
jako zástavu pro p ípad, že bych si bral hypotéku
na stavbu domu, který jsem cht l v Praze
postavit. Navrhl jsem jí ale, že napíšu záv , kde
synovi byt odkážu. S tím byla ovšem velmi
nespokojená, namítala, že záv m žu kdykoliv
zm nit. Postupn se mnou p estala komunikovat.
Cht l jsem s ní o tom všem mluvit p ed odletem
do Angoly, ale ona se na m jen oškliv osopila.
To bylo pak už její b žné chování, necht la o
našich problémech mluvit, ešit je, uzavírala se
do sebe a všechno zatloukala, na m byla hrubá.
Vrátil jsem se zrovna z natá ení v Angole, když
jsem našel ve schránce p ipiš, že se kone
našlo místo ve školce v Praze. M l jsem radost,
hned jsem jí do Kyjova volal. ekla mi ale, že si
našla v Kyjov zam stnání a že tam z stane.
Protestoval jsem: To bychom p ece rozbili
rodinu! A dodal jsem: Když zatím nemáš v Praze
zam stnání, nevadí, já t budu rád živit, budu za
tebe platit i sociální a zdravotní pojišt ní. Ale
chci, abychom byli všichni spolu a aby bylo
všechno jako p edtím. P ijela tedy do Prahy, ale
skoro se mnou nemluvila, a navíc m vykázala z
ložnice, prý proto, že se v noci moc p evaluju a
piju vodu.

Jednou synek cosi zni il a já mu ekl, že kdyby
byl starší, naplácal bych mu na zadek. V té chvíli
za ala je et, že prý co si to dovoluju, a a prý
takové v ci íkám své dce i! To bylo poprvé, kdy
se objevilo to její vaní, pak jsem je slýchával
stále ast ji. Je ela, že je to moje vina, že máme
dít . Za ala mi vy ítat, že m la v Kyjov práci a
v Praze nemá, no ale po žádné se neshán la. Byla
fyzioterapeutka, sehnala by práci snadno. Ale
ona po ád snila po n em lepším, lukrativním,
la nap íklad bývalého spolužáka v Rakousku a
nejradši by pracovala tam, ale nenau ila se
mecky... Byla zkrátka stále nespokojená, a
mohli za to ti druzí, hlavn já. D lala scény,
eba i popadla n jakou krabici a hodila ji po mn
a p itom na m vala. Bylo jí jedno, že je u toho
náš malý syn. Napomenul jsem ji: Báro, takovým
chováním se shazuješ. Opá ila: To ty se
shazuješ, ty kreténe, ty debile! ekl jsem jí, ale
vždy mírn : Ubližuješ svému dít ti a ona na to ty mu ubližuješ, že jsi jeho otec! Od té doby se
její agresivita a nadávky už jen stup ovaly.
Protože nikde nepracovala, mohli jsme celé
prázdniny trávit na Slovensku v Ivance. Syn tam
býval velmi rád, p lka velké zahrady je vlastn
park a poblíž je jezero, kde se dá koupat, nejradši
by tam byl po ád, ale jeho matka tam pobývat
necht la, tak m l sm lu.
Abych jí vyšel vst íc a naše dít zabezpe il, jak
si p ála, napsal jsem záv , ve které jsem mu
odkázal pražský byt a ješt další majetek. Od té
doby to s ní ale bylo ješt horší, chovala se jako
srše , dorážela a šikanovala m p ímo zupácky
kolikrát denn . Nechal jsi mokré umyvadlo!
Na zemi po tob z stala s l - tu mi pak nasypala
do bot, d láš tady špínu, smrdíš, nelíbej to dít ,
nemáš vy išt né zuby, v
k ela a urážela
. Mrzelo m to, bolelo...
Jednou v zim jsem byl se synem sá kovat.
Vrátili jsme se s botama od sn hu, museli jsme
pak stát v p edsíni na hadru, jenže syn byl
rozdovád ný a ápnul nohou jen v ponožce do
kapky od roztálého sn hu. Její vztek se obrátil
proti mn . Za ala vát: Podívej, jaký je ten tv j
táta neuv itelný prase! Už jsem to nevydržel a
poprvé jsem také použil podobný Vulgarismus:
Když jsem já prase, tak ty jsi asi svin . Za ala
vát a p itom m p ed synem mlátila masivním
ramínkem po hlav . To už nešlo dál, tak jsem ji
poprvé v život uhodil, zfackoval jsem ji.
Nep estala, a po ád m mlátila do hlavy tím
ramínkem. Když vid la, že se už nebráním, tak
toho nechala, ale ekla: Už abys zhebnul, ty
kreténe, ty stejn všechno dáš svý dce i, protože
se ti cpe do tý tvý hnusný zasraný prdele. Dít v
hr ze zab hlo do ložnice.
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Bára nenávid la moji dosp lou dceru z
edchozího manželství. Dcera studovala v Praze
a já jsem se s ní asto vídal. Samoz ejm , že
jsem ji finan
podporoval, pro také ne,
vyd lával jsem dost, sou asnou rodinu jsem
poctiv živil, m l jsem právo se svými pen zi nakládat podle svého. To asi mou ženu štvalo
nejvíc.
asem ale rozbila i náš vztah s dosp lým synem
z prvního manželství. Poslala mu jakousi
esemesku s obsahem, který se ho velmi dotkl,
takže p estal do Ivanky jezdit - jednou provždy.
Já obsah té zprávy neznal, nev l jsem, co se
je. Syn se úpln odml el, odmítal se mnou
komunikovat a já jsem netušil pro . Jeho matka a
moje první žena mi pozd ji vypráv la, že jí náš
syn vy ítal, že nás vlastn s Bárou seznámila.
Vidíš, te jsme kv li ní p išli o náš domov, íkal
jí. Dost prý ho to bolelo. Jedna esemeska od zlé
ženské zp sobila, že jsem se s milovaným synem
t let nestýkal. On si totiž myslel, že za ní a za
tou esemeskou stojím, že o všem vím, jak už to
tak v rodinách bývá. Netušil, jaké peklo s ní
prožívám.
To, že jsem se s Jankem v posledních letech jeho
života nesetkával, byla nejv tší újma v mém
život . Tak se také stalo, že mého nejmladšího,
svého brášku nikdy nevid l, a ten malý kv li
tomu plakal. Teprve rok p ed Jankovou smrtí se
mi poda ilo prolomit to ml ení, když jsem
jednou p išel na jeho p ednášku.
I když byla Bára sa , snažil jsem se ji n jak
uchlácholit, aby mi nezmizela i se synem, jak to
ud lala t eba jednou p ed Vánoci, když jsem po
jedné její scén práskl dve mi. Byl jsem pak p es
svátky sám. Abych neztratil dít , žil jsem dva
roky vlastn v ponižujícím vztahu. Byly to trapné
situace. Musel jsem si koupit vlastní žehli ku,
ona mi odmítala „p it svou". Vestav né sk ín
a postel sice po ídila za své, ale ješt dlouho p ed
tím, než jsme se rozešli, mi oznámila, že mi na
postel a sk ín jen p ila a a jí je zaplatím. Tak
jsem jí je zaplatil v plné p vodní ástce.
A pak se jednou odehrála klí ová scéna. Umýval
jsem v její p ítomnosti po sob nádobí, a ona
náhle za ala k et, že a si neutírám své p íbory
do její ut rky. Tak j sem ut rku pohodil, ale bez
zlosti, na kuchy skou linku, na ež se na m vrhla
a za ala m mlátit. Dal jsem jí pár facek, za ala
kopat do rozkroku, bolestí jsem nev l, co
lám, vylítla mi ruka, dal jsem jí jednu p stí.
Je ela, že jestli bude mít monokl, p jde m udat
na policii. V tom moment jsem se rozhodl, že
kon íme!
Odložil jsem kone ný rozchod ale až na konec
prázdnin, abych mohl být ješt p es léto se

synem. Oslovil jsem pak dva právníky, poradili
mi, co a jak ud lat. Rozešel jsem se s ní hlavn
proto, že náš synek t mi scénami velmi trp l.
Poslal jsem jí vysv tlující dopis, p ijela si pro
ci. Dal jsem jí všechno, co cht la, i v ci navíc hlavn takové, které by mohl užít náš syn. To ji
ekvapilo. Z ejm ekala, že se jí budu mstít,
ale to je mi cizí.
Te jezdím za synem do Kyjova, d láme výlety,
chodíme po hradech a zámcích. asto je s námi
její bratr, s kterým si našt stí rozumím, je
absolventem DAMU, a tak máme k sob blízko i
profesn . Rozumím si i s jejím otcem a jejím
dalším bratrem, jen matka je na její stran . Ta
dokonce byla ráda, že jsme se rozešli, netají se
tím, že chce mít dceru jen pro sebe. Synek je se
mnou moc rád, ale mám o n j starost, ty naše
dramatické scény se na n m asi podepsaly. Byl
na své ty i roky po našem rozchodu mali ký a
l problémy s pomo ováním. Když jsem si ho
u matky poprvé po našem rozchodu vyzvedl a
jeli jsme na výlet, tak se mi v aut hned pozvracel, a na výlet se pak ješt pokakal. M l
rozvrácenou psychiku. B hví, co se mu honilo
hlavou a co mu matka o mn navykládala. Po p l
roce našeho odlou ení, když už nemusel být
sv dkem t ch divokých scén, k iku, nadávek a
oso ování, za al viditeln r st, chutná mu jíst,
pomo ování ustalo a jeho psychické problémy
pomalu odeznívají.
Do jisté míry se umoud ila i jeho matka, asi
leccos p ehodnotila. Syna mi p edává i na
kolik dní, zvlášt když jsem v Ivance, nebo na
zné dovolenkové pobyty. Dokonce do Ivanky,
kde te ast ji pobývám, p ijede se synem i ona
sama, a už se do m nenaváží. Ud lá kus práce v
dom i na zahrad a stará se i o moje osobní
ci... Je to p ekvapivé.
l jsem t i vážné vztahy, miloval jsem všechny
i mé ženy, choval jsem se velkoryse a byl jsem
slušný a uznalý, nebýval jsem lakomý ani
nev rný. Ale každá z nich m n jak podrazila,
podvád la, nebo byla hrub nevd ná a zlá. V
em jsem d lal chybu, nevím. Nechápu ani, pro
všechny t i asem obrátily a cht ly by se ke mn
snad i vrátit. Moje první žena, když nám umíral
syn, se rozplakala a ekla mi, že doufala, že se k
ní vrátím. Druhá, i když má te partnera, se ke
mn chová ochranitelsky a snaží se mi být
nablízku. Pomáhá mi shán t práci, chodí mi do
domu i na zahradu pomáhat. A ta t etí, ješt
nedávno neuv iteln zlá a vulgární, se chová
podobn .
Po tom všem, co jsem v téhle oblasti prožil,
ne íkám „t ikrát a dost", ale stále toužím žít v
harmonii se ženou. Rodinu pokládám za nejvyšší
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hodnotu. Ale zlou, falešnou, nev rnou,
netolerantní, vypo ítavou a bezohlednou ženu
bych už nesnesl, toho jsem si užil až dost. Jsem
opakem takových kreatúr a takové jednání si
nezasloužím. Doufám, že ješt n kdy potkám
ženu spolupracující a vst ícnou.
Závidím muž m, kte í mají laskavou životní
družku, s níž si rozumí. Nechápu, jak se mi s
mými, domnívám se že pro ženu vesm s
žádoucími vlastnostmi mohlo stát, že jsem
nakonec z stal sám."
Boj s velitelem a jeho dcerou, ženou - loutkou
Vyberte si za manželku takovou ženu, kterou
byste si vybrali za p ítele, kdyby byla mužem.
Joseph Joubert
Pavol Be o je Slovák žijící už velmi dlouho v
echách. Je to mírný, klidný, uvážlivý muž, když
je dlouho a p íliš drážd n, nevzkypí v n m vztek,
ale nervozita. Manželka, s níž se dosud
nerozvedl, protože se po ád ješt nedohodli
ohledn výchovy syn , je chorobn závislá na
svém otci, bývalém vojenském podd stojníkovi.
Ten má ukon ené jen základní vzd lání, ale
upsal se kdysi doživotn n kdejší socialistické
armád , kde se mohl uplatnit navzdory jisté
intelektové nedosta ivosti.
Jak takové velení uvnit rodiny vypadá? Od
samého za átku mladé manžele její rodi e asto
navšt vovali, nebylo jim zat žko p ijet ze
Slovenska do m ste ka poblíž Prahy, kde mladí
bydleli, alespo jednou m sí . Manžela své
dcery vícemén ignorovali, a ta se k svému muži
hem jejich návšt vy náhle za ala chovat jinak,
s nepochopitelným, bezp inným despektem.
Pobydleli si u nich, a když ze jednoho dne op t
odjel do práce, bez p edchozí domluvy a
varování odvezli jeho ženu se synem, pozd ji s
ob ma synky, k sob na Slovensko.
Pavol Be o si dodnes vy ítá, že nebezpe í v as
nerozpoznal, za alo to prý už v dob , když se
svou budoucí ženou chodil. Jezdíval za ní tehdy
z Bratislavy do Tren ína a stávalo se, že otec
dosp lou dceru na sch zku prost nepustil,
musela s ním v tu chvíli pracovat t eba na
zahrad .
„Proto m p ekvapilo, když mi moje milovaná
tlumo ila, že si její otec p eje, abychom se vzali
nebo se prý se mnou musí rozejít. Takové
ultimatum se mi pochopiteln p ilo, ale m l
jsem ji rád a cht l jsem s ní žít... Souhlasil jsem
tedy se s atkem. Budoucí tchán se pak ujal
organizace, ur il, kde a kdy svatba bude, pronajal
pro nás pokoj na svatební noc. Nem lo cenu s
ním polemizovat, byl to prost velitel.

Když se nám narodil první syn, za ali k nám
manžel iny rodi e dost asto jezdit na návšt vu.
Objevovali se minimáln jednou za m síc,
kolik dní z stali, p enechávali jsme jim na
spaní obývák. V té dob jsem musel ob as jezdit
na služební cesty, a když jsem se vrátil dom ,
našel jsem po jejich návšt
až p íliš asto
prázdný byt, prost mi rodinu odvezli na
Slovensko. Sice jsem se proti astému mizení
manželky a synka bou il, ale nebylo mi to nic
platné. Nikdo se se mnou nebavil, všechno se
lo za mými zády.

Moje manželka procházela pr žn jakousi
kouzelnou prom nou. Když byl u nás její otec,
chovala se ke mn stejn jako on, nenávistn a
posm šn . Jakmile odjel, zklidnila se a chovala
se normáln . Tchán se v našem byt dost
roztahoval. Klidn t eba ekl: Tady jsem doma!
Nebo prohlásil: Zítra odvezu dceru a vnuka na
Slovensko! Práv byl silný mráz, silnice byla
zledovat lá, ale na mé obavy, námitky a na má
ání se nikdo neohlížel. Prost mi takovou
nehoráznost jen oznámil a manželka se vším, co
poru il, souhlasila jako poslušný vojá ek.

Žena byla absolventka gymnázia, nem la tedy
žádnou odbornost. Pracovala v bance v odd lení
vymáhání pohledávek, ale propustili ji, protože
nem la pot ebnou kvalifikaci. P im l jsem ji
tedy, aby ješt vystudovala požadovanou školu, a
sice Bankovní akademii v Praze, napsal jsem za
ni dokonce diplomovou práci z bankovnictví.
Našla si pak zam stnání v jiné bance, tentokrát
na vyšší a lépe placené pozici.

Na ja e v roce 2009 si vykloubila ruku. Býval
jsem v tom ase v tšinou doma, hledal jsem si
tehdy jiné zam stnání, takže jsem v domácnosti
všechno d lal a o všechno se staral. P esto si
ješt p ivolala ze Slovenska otce. Náš vztah byl
tím lov kem rozvrácen, zni en, ona m pod
jeho vlivem za ala nenávid t. Její matka se celkem nevm šovala, už k nám pak ani nejezdila.

Byla podruhé t hotná, a zrovna trochu nastydla,
když jsem musel odjet na služební cestu, ale jen
nedaleko, do Kutné Hory, tentýž den jsem se m l
vrátit. Jakmile jsem vypadl z bytu, zavolala otci
do Tren ína, ten sedl do auta a za pár hodin
ijel. Uva il jí polévku a pak aj, po kal na m j
návrat a pak zase odjel na Slovensko. Nechápal
jsem to. M la to být vý itka, že nem žu být stále
s ní? Že musím odjížd t za prací, abych uživil rodinu?
iváželi nám také potraviny, jako bychom bez
nich m li hladov t, bylo mi to nep íjemné.
Požádal jsem je, a už nic nevozí, že vyd lávám,
nakupujú, jsme sob sta ní. Skon ilo to
incidentem, který vyústil v mou žádost: Bu te
tak laskaví, a opus te náš byt, nep eji si vaši návšt vu. Na to mi tchán sebral klí e od našeho
bytu a šel do auta pro další potraviny. Žádal jsem
ho, a mi klí e vrátí, b žel jsem za ním a cht l
mu na schodech klí e vzít z ruky. Zkroutil mi
paži, srazil m se schod a smál se! Ležel jsem
pod schody se zkrvavenou rukou, p ekro il m s
vít zným úsm vem v tvá i.
Musel jsem jít do nemocnice nechat se ošet it.
Když jsem se z nemocnice vrátil, tchán v mém našem byt po ád ješt byl, a bránil mi vstoupit!
Zavolal jsem policii, která zjednala po ádek,
abych mohl jít dom . Podal jsem pak u soudu
návrh na p edb žné opat ení, cht l jsem, aby mu
bylo zakázáno vstupovat do našeho bytu. Ale
soud mi nevyhov l, prý se v tomto p ípad
nejedná o domácí násilí. Nad tchánovým
agresivním zupáckým chováním z stával rozum
stát.
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Takže - žena m neustále zrazovala, ale já jí
odpoušt l, protože když nebyl poblíž její
panova ný otec, byla jako vym ná, chovala se
celkem dob e. Miloval jsem své syny, obával
jsem se, že bych o n rozvodem mohl p ijít, proto
jsem leccos p ekousl. Až pozd ji jsem zjistil, jak
mi manželka ve skrytu škodí, byla mistryní ve
skrývání nep átelských myšlenek a
in .
Popouzel ji proti mn nejen otec, ale t eba i její
kamarádka. Byla to naše sousedka, které jsem,
nic netušíc, jezdil na nákupy, vozil jsem ji s
tmi k léka i, zatímco její manžel posedával
doma... A ona za to hecovala mou ženu proti
mn . Byl jsem obklopený ze všech stran falší.
Schylovalo se k rozvodu a nejspíš na radu otce
za ala žena proti mn vyráb t d kazy. Až pozd ji
jsem se dozv l, že to n které ženy p ed
rozvodem d lávají. Jde v tšinou o nestoudné
podvody, podrazy a lži. Tak nap íklad, choval
jsem zrovna v náru í naše sm jící se miminko,
když slyším, že manželka volá na policii, a tvrdí
jim, že to dít surov kopu. Samoz ejm p ijeli,
ale nic zvláštního nevid li, žádný plá , mod iny,
krev. Ale manželka z ejm p edpokládala, že
jednou se jí m že hodit jako d kaz n jaký
záznam, že musela na manžela volat policii.
Jindy, když jsem se jí jen lehce dotkl, nakopla
nohou, na níž m la d evák a vzáp tí šla volat
na policii, že ji týrám.
Byl jsem se starším Milanem a s mou matkou na
dovolené, Peterovi byly teprve t i m síce, takže
stal doma s manželkou. Když jsem se vrátil,
našel jsem ve schránce dopis od advokáta, který
ji m l zastupovat p i rozvodu, další den p išel
ipiš od soudu, že našim d tem byl p id lený

opatrovník - nev l jsem, o co krá í. Zkušený
ítel mi pak všechno vysv tlil.

policii s tím, že beze stopy zmizely dv d ti.
Tentokrát vyhlásili celostátní pátrání.

Prvního stání jsem se nezú astnil, cht l jsem být
s d tmi, které mi už zase odvezli na Slovensko.
K soudu se tedy dostavila jen moje manželka se
svým otcem. D ti sv ili p edb žným opat ením
do její pé e, ona žádala nesmyslné výživné 25
tisíc, soud jí nevyhov l, ur il 14 tisíc a i to po
dvou m sících zrušil, protože prý se p i jeho
ur ování stala n jaká procesní chyba. Pak bylo
další stání, a to už jsem v l, že ten rozvod
musím zdržovat. Protože kdyby skon il rychle,
tak m mladší syn Peter nebude asem v bec
znát, o to už by se manželka se svým otcem
postarali.

Za n kolik dní p išel od manželky dopis, kde mi
oznamovala, že je s d tmi ve Vsetín . Její otec
tam pro ni a vnuky pronajal malý byt, do n hož
se se svou ženou také nast hoval, takže se tam
tísnilo p t lidí. Starší syn Milan za al chodit ve
Vsetín do školky. Moje žena se pak pustila do
sepisování r zných udání a obvin ní pro soud,
lí ila vymyšlené týrání z mé strany. Na základ
chto lží jí soud sv il d ti do pé e a já za al
platit výživné. Takzvaný styk s d tmi soudce ale
neupravil. Je to b žné a matkám se to líbí, mohou
ti p ed otcem schovávat a argumentují tím, že
soud jejich kontakt s otcem nena ídil.

Stání bylo celkem už patnáct, soudíme se ty i
roky, protože d lám regulérní a právn
akceptovatelné ob-strukce. Díky tomu Peter ví,
že jsem jeho otec, vídáme se, máme se rádi.
Dosáhl jsem svého! Dokonce i když jsme se už
rozvád li, žili jsme ješt dva roky všichni pohromad v našem byt v m ste ku poblíž Prahy,
a já byl tedy denn v kontaktu se syny.

Pozd ji jsem m l právo d ti vídat, ale soud zase
neup esnil kdy a na jak dlouho. V takovém
ípad je docela b žné, že kdykoliv se otec
objeví, matka d ti zamkne, ani mu je neukáže. A
nikdo s tím nedokáže pohnout.

Dalo se ekat, že to nebude trvat v
, že její
otec nedá pokoj, dokud nás nerozd lí. Tušil jsem,
že se n co d je, žena se chovala velmi
tajn stká sky, po ád posílala komusi esemesky...
A pak jsem jednoho dne volal z práce dom , ptal
jsem se, co mám po cest dom nakoupit, jako
každý den. M la divný hlas, a navíc starší syn
ješt nebyl ze školky doma, i když doma m l být.
Pak už byl telefon vyv šený a mobil m la
vypnutý.
Doma jsem pak našel prázdný, jak se íká,
vybílený byt. Od soused jsem se dozv l, že u
nás byli st hováci. Komplet všechno naložili a
hvíkam odvezli, z staly mi holé st ny. Stalo se
to v úterý. Bylo to nepochopitelné - byl jsem
ot esen, šokován. Vždy ješt v sobotu jsem s
kluky v Let anech pozoroval letadla, v ned li
jsem Milanovi kupoval na erném Most v Praze
kolob žku, ješt v era jsme byli celá rodina na
procházce s novou kolob žkou, dokonce i žena ji
vyzkoušela, hrála na m , že je všechno v
po ádku, a p itom už v la, že m druhý den
okrade o d ti a spole ný majetek. Jen jeden
moment m p edchozí den zarazil, p išla jí
esemeska, a po jejím p tení se na m podívala
pohledem, který m vylekal. V jejích o ích byl
rozsudek, lhostejnost, uspokojení z toho, že ona
ví a já nic netuším...
O rodin jsem dalších p t dní nic nev l.
Nebrali mi telefony, nebyli z ejm ani na
Slovensku. Zavolal jsem policii a vylí il jim, co
se stalo. Vícemén se mi vysmáli a odešli.
Nafotil jsem prázdný byt. Znovu jsem zaktivoval
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Zajel jsem do Vsetína, vypátral jsem je, ale když
jsem u nich zazvonil, tak mi neotev eli. ekával
jsem pak na ulici, až p jdou odn kud dom ,
jenže když m , tehdy už zpracovaný, starší Milan
spat il, za al p ede mnou utíkat. Tak jsem
edstíral, že si vlastn hrajeme na hon nou a
schovávanou, on na to za chvíli p istoupil, a
nakonec jsem ho k sob p ilákal. Manželka s
tchánem p itom mé úsilí pozorovali s
posm chem.
To se stalo poté, co jsem synkovi volal a cht l s
ním prohodit pár slov, ale ona ten hovor vzala a
odmítla mu dát mobil do ruky. Když jsem stále
naléhal, že s ním chci mluvit, p istoupila na to,
ale za stresujících podmínek. Odvedla ho na ú ad
sociální pé e a oznámila mi, že mám volat tam,
na pevnou linku. Bylo u toho n kolik osob,
Milan z toho byl vyplašený, m l pla tivý hlas.
Nevzdal jsem to, a jezdil jsem d ti navšt vovat.
Byl jsem p ece jejich táta, navíc jsme ani nebyli
rozvedení. Pak soud ur il, že mám mít syny u
sebe dva víkendy v m síci. Moje žena se proti
tomu odvolala. Cht la m hlavn odd lit od
mladšího Petera. Navlékla to na atopic-ký
ekzém, který míval, což je celkem banální v c.
Tvrdila, že se o n j nem žu, neumím postarat.
Jinak byla samá tajnost, nic jsem nem l v t,
jen cht la, abych platil.
Soud námitku s atopickým ekzémem našt stí
odmítl. Ale ona nedala pokoj. Cht l jsem s ním
jet nap íklad na dovolenou k mým rodi m, ale
ona se obrátila na sociálku, nep ála si, aby
babi ku a d du navštívil. D vod? Prý u mých
rodi ješt nikdy nebyl, a v bec, má ato-pický
ekzém a oni by se o n j neum li postarat. Moji

rodi e ale vychovali m i bratra, maminka jako
itelka to s d tmi um la a atopický exém p ece
žádným problémem nebyl!
Sociálka její námitky p edala soudu, a ten
manželce kupodivu tentokrát vyhov l. Rozhodl,
že moji rodi e vnou ka neuvidí, nikam na
dovolenou se nepojede!
Po dalších t ech letech na ídil soud takzvanou rodinnou terapii. Ta m la probíhat v Brn , prý
abychom to oba m li z domova p ibližn stejn
daleko. M l tam s námi pracovat soudní znalec,
byl to sedmdesátiletý d chodce. Zjistil jsem si,
komu nap íklad vystavil soudní posudek, dostal
jsem se k tomu materiálu, p etl jsem si ho a
zhrozil jsem se. Byla to katastrofa, v etn gramatických chyb. Skv ly se v n m v ty jako
nap íklad: V manželství nenarodil t í a p l kletý
syn. A tak podobn . Ptal jsem se tedy, jakou má
ten lov k vlastn kvalifikaci, a v rodinné
poradn p i soudu v Brn mi šalamounsky
odpov li: Kvalifikaci má dostate nou. A jak
bude probíhat ta jím ízená rodinná terapie? ptal
jsem se dál. Odpov
zn la: No, on vás bude
zkoumat, a pak na vás všechny vystaví posudek.
Ovšem to p ece není rodinná terapie!
Mé otázky a námitky se jim nelíbily, ale p esto
podali žádost, aby soud tedy navrhl jiného
terapeuta. Ale soud, který má ze zákona
povinnost vést rozvád jící ke smíru, se pak už na
to vykašlal, rodinná terapie se nekonala. Soudce,
sám rozvedený, viditeln nervózní a psychicky
nevyrovnaný muž s tikem, naopak dovedl mou
rodinu k naprostému rozkladu.
Ustanovili dva znalce z oboru psychiatrie a
psychologie, kte í byli jinak zam stnaní v
Motolské nemocnici. Zjistil jsem, že tito léka i
vydávají tolik posudk , že kdyby je cht li d lat
poctiv , museli by na nich pracovat ve všední
den i ve svátek od rána do ve era. Samoz ejm
že to ned lají, jsou to p edevším majitelé razítka,
jednotlivé kauzy jim na srdci neleží. Vznesl jsem
tedy námitku a poukázal na své zjišt ní. Nejd íve
mi dali za pravdu. Ale soudce to znovu a natvrdo
na ídil s tím, že posudek, asi jakýkoliv, prost
pot ebuje.
Pozd ji se p idala tragikomická dramata, spíš
tyátry. Nap íklad, stalo se to po dvou letech
našeho rozvád ní, to ješt nebylo na ízené
edb žné opat ení - byl jsem náhodou na
Slovensku a m l jsem tentokrát jen málo asu,
toužil jsem si kluky aspo trochu užít. Cht l jsem
je vzít do auta, že je svezu do cukrárny, n co si
dáme a brzy se vrátíme, ona ale za ala vyvád t,
ela, kopala mi do auta, tak jsem alespo se
starším synem, mladšího pevn držela, do té
cukrárny odjel.
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Když jsem se po p l hodin vrátil, byla už na
míst policie, informovaná, že prý unáším d ti.
Dostavil se i její otec, mám podez ení, že tu akci
podnítil op t n jakým velením. Policie pak oba
odvezla k sepsání protokolu o únosu.
Za ty ty i roky, po které se táhne mnou
pozdržova-ný rozvod, se mi ale splnilo, po em
jsem toužil. Tehdy
ty
sí ní miminko,
milovaný Peter, po ty ech letech ví, že jsem
jeho táta, a máme se rádi. Teoreticky by se takto
mohl rozvod táhnout až do plnoletosti syn , ale
nedá se to zvládnout finan . Výživné, benzín každý m síc najedu 4500 kilometr , když za
syny jezdím - soudní výdaje... Obhájce našt stí
neplatím, radí mi dva tátové, kte í n co
podobného prožili, mají zkušenosti, znají
íslušné zákony.
Protistrana si stále vymýšlí p ekážky, abych syny
vídal co nejmén . Hodí se jim do té ne isté hry i
ten Peter v ekzém, což je jen drobná potíž, u d tí
astá, d tskou pokožku je t eba jen natírat
speciální mastí, asem to zmizí. Ale v tomto
ípad to dámy kolem mé ženy nafoukly,
manžel ina sestra, léka ka, a matka, bývalá
zdravotní sestra se na Petera vrhly s p ehnanou
pé í. P itom neexistuje taková léka ská zpráva,
která by mu cokoliv kv li té suché pokožce na
kolika místech zakazovala. M že d lat
všechno. Ale je od t ch ženských nao kovaný a
vy stresovaný, takže když je u m , stále si hlídá,
co smí a nesmí jíst, d lat, a navíc ho sleduje a
hlídá starší bratr, je to pon kud hysterické.
Chlapci m t eba obvinili, že se ekzém zhoršil,
protože jsem prý dal Peterovi napít kakaa.
Nebyla to ovšem pravda, kakao pil jen starší syn
Milan, ale z ejm to n jak vyt snil... Obo il se na
: M už to p estává bavit, jak ni íš Peterovo
zdraví! Nebo - nafotil jsem kluky u m na
dvorku. Žena fotografie vid la, a okamžit vystartovala, že má starší syn Milan špatn
nasazenou kšiltovku, m l jsem mu ji prý stáhnout
víc do ela. Je to projev chorobného chování,
které nás všechny obt žuje.
Nebo si vsugerovala, že u m d ti spí na zemi a
prý je dlouho do noci zapnutá televize. Poslala na
kv li tomu sociálku, ženské z ú adu p išly a
vid ly, že kluci mají svá l žka a televize je v
noci vypnutá. Žena si p esto stále vede svou: spí
na zemi, nemají si kam lehnout. Je to bláznivé.
Mé syny mají ale ve své moci p edevším její
rodi e. Ona je p es den v práci, ale oni je mohou
po libosti zpracovávat. Myslím, že o to šlo
tchánovi, když rozbíjel naši rodinu, p ipoutat k
sob a ke své žen vnou ata a m z rodiny
jednou provždy vyt snit.

Našt stí se mu to nepoda ilo, ale jeho vinou je
ohrožený zdravý psychický vývoj mých
milovaných d tí."
Loupež toho, co nejvíc milujeme
Muž je žárlivý, když miluje, žena, i když nemiluje.
Immanuel Kant
Milan Divíšek je fotograf a scénograf známý a
cen ný nejen v echách. Pracoval a vystavoval
ve Francii, New Yorku, u í scénografii na
pražské DAMU. P ekro il nedávno padesátku,
ale má mladého ducha, je to bystrý a jaksi
zrychlený muž, možná i proto stihne hodn
práce. Velmi miluje svou jedinou dcerku, která
se potatila, je otci podobná nejen podobou, ale i
výtvarným talentem a jistou hravostí, která k
um ní pat í.
Milan žije ve spole né domácnosti, kde vládne
pohoda a svoboda, se svou bývalou ža kou z
fakulty, hodnou a oddanou Johanou. Také ona
má velmi ráda jeho živou a talentovou dcerku,
všichni t i mají hodn spole ného. Jeho
edchozí partnerka Irena vystudovala ekonomii
a divadelní v du. Vyšlo jí n kolik publikací o
divadle, psala divadelní kritiky.
íb h za íná op t tím, že partnerka Irena, s níž
má Milan Divíšek dcerku Natálku, za ala žít s
jiným mužem. V tomto p ípad s europoslancem,
ješt pár let p ed zm nou spole enských pom
ve ejným obdivovatele Stalina, což nás
momentáln
nezajímá, nebo
i bez této
charakteristiky jednoho z aktér je p íb h, hlavn
vinou matky, dost odpudivý.
„N kdy v roce 1994 jsem se svou partnerkou Irenou založil firmu. O n kolik let pozd ji u ní
léka i diagnostikovali nemoc, která se dala lé it
tém výhradn pomocí hormonálních zm n,
které s sebou p ináší t hotenství. Protože zárove
zápasila s problémem neplodnosti a oba jsme dít
cht li, podrobili jsme se procedu e um lého
oplodn ní, která byla nakonec úsp šná. V roce
2003 se nám narodila dcera Natálka.
Vychovávali jsme ji spolu v relativní harmonii.
Jezdili jsme na dovolené do ecka, Itálie,
Británie, Chorvatska...
Natálce bylo šest let, když její matka ot hotn la s
europoslancem. Iren se poda ilo p ijít s tímto
mužem do jiného stavu po hormonálním dopingu
hem asistované reprodukce, kdy se její fertilita
zvýšila. V c byla celkem jasná. P iznala mi, že
mu svou fyzickou p ipravenost k dalšímu
hotenství zaml ela, naopak mu ekla, že
nem že p ijít do jiného stavu. Klasika.
Oznámila mi tu radostnou událost a vyzvala m ,
se ze spole ného bytu odst huju, ona to prý
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také ud lá, hodlala bydlet s novou rodinkou v
byt , který jí manžel koupil. Necht la zjevn ,
aby dcerka za mnou chodila do bytu, který byl
dosud naším spole ným domovem, to by její
citovou vazbu na otce, který stal, zatímco matka odešla za cizím pánem, ur it neoslabilo.
Byl jsem si v dom toho, že Irena získá s novým
vztahem vyšší standart. Když už se to stalo, byl
jsem nakonec rád, že alespo bude tímto mužem
nejen ona, ale hlavn dcerka dob e zabezpe ena.
l jsem, bohužel mylnou, p edstavu, že se
budeme kv li Natálce sem tam stýkat a
komunikovat jako lidé s jistou sociální kulturou.
Namlouval jsem si: Tak už to chodí, lidé spolu
žijí a pak se rozejdou, když jsou rozumní, není to
žádná tragédie. Já se jen bál, aby to nerozhodilo
naši milovanou dcerku. Zpo átku to vypadalo na
rozumnou domluvu, mimochodem m l jsem
kný vztah i s její matkou, babi kou Natálky.
Necht li jsme to hnát p es soud,
l jsem silný
dojem, že se domluvíme, nebyli jsme sezdaní,
takže jsme se nemuseli rozvád t...
Jí se pak narodila hezká hol ka. Já si našel
ítelkyni, svou bývalou ža ku z DAMU, žijeme
spolu, je nám dob e.
Moje bývalá se svým novým mužem pozvali m
a mou p ítelkyni Johanku na kávu, s tím, že si
leccos vyjasníme a domluvíme se. Velmi rádi
jsme pozvání p ijali. Ale místo n jakého
domlouvání po nás žádali jediné, abychom
naprosto rezignovali na kontakt s Natálkou. To
bylo absurdní, nep ijatelné, takže jsme se
nerozešli v dobrém. Pozd ji mi psycholog
vysv tlil, že ženy, které zrádným zp sobem
opustí muže, ho pak rozhodn necht jí vid t
astného s jinou ženou, natož hezkou a t eba
mladší, cht jí ho vid t zdeptaného. Nesta í jim,
že jim z stalo dít a s novým mužem si
ekonomicky polepšily, cht jí se pomstít - vlastn
za svou zradu.
U soudu pak ode m požadovala jedenáct tisíc
výživného a ješt k tomu jednorázov t i sta tisíc,
nebo jsem prý Natálce nic nedával. Doložil
jsem, že jsem nám všem platil dovolené,
cestování, jídlo, letenky, byt, prost všechno...
Moje obrana ji zasko ila, tak se opravila a ekla
tvrd : Chci ty peníze, protože mi to zákon
umož uje.
Velkým problémem pro mou bývalou partnerku
bylo, že si naše dcerka velmi oblíbila mou
ítelkyni, což mimochodem není nic t žkého,
protože moje Johanka je také scénografka, a tedy
e od divadla, a je spontánní, tv í a veselá.
Kreslily spolu, pletly v ne ky, z papíru vytvá ely
jevištní návrhy. Johana, které je dvacet sedm let,

ji nau ila plavat, jezdit na kole, ty dv holky se
našly.
Matka naší dcery za ala na mou partnerku
strašn žárlit, nenávid la ji za to, že ji má
Natálka ráda. Navíc dcerka se v našem domov
chovala a žila jinak. To, že s námi byla š astná a
doma naopak zak iknutá, m lo svou p inu. U
nás se mohla chovat bezprost edn , byla
svobodná, mohla být spontánn veselá, doma jí
matka v podstat všechno zakazovala. Nesm la
lézt na stromy, jezdit na kole mohla jen
dokole ka kolem matky, zakázala jí hrát si na
schovávanou, protože by se na pár vte in ztratila
z o í, matka ji strašila, že ji v t ch n kolika vteinách n kdo unese, nesm la dokonce ani b hat.
Pod vlivem hyperprotektivní matky se pomalu
nila. P icházela k nám nejistá, vycepovaná,
ušlápnutá a ptala se: Smím si sundat svetr? Smím
si vzít tužku? íkal jsem jí: Seš doma, tady je
všechno tvoje, chovej se podle své chuti.
Zpo átku jsem ji ješt mohl brát na cesty. Byl
jsem s ní na Tenerife, v Barcelon , a hlavn v
New Yorku, kde jsem pracoval. Tam jsme byli
všichni t i, tedy i její milovaná Johanka, dcerka
tam našla p átele, u ila se anglicky...
Irena z ejm zu ila a rozhodla se, že ude í.
Jednoho dne obvinila moji p ítelkyni, že
sexuáln zneužívá naši dcerku. Byla to šokující
nestoudnost. Záminkou jí byla fotografie, kdy
Johana odnáší nahou dcerku na zádech z
koupelny, a zadruhé, Natálka doma utrousila, že
ji ve er uklid uje, když Johan položí p ed
usnutím ruku na prso. Psycholog pozd ji
potvrdil, že to d ti n kdy d lají, že je odlišnosti
dosp lých zajímají a mají pot ebu si sáhnout,
natož když v té dob její vlastní matka kojila, té
se také hrnula k prs m a matka jí dala i cucnout.
Líbilo se jí sahat velkým ženským na prsa jen asi
tak trnáct dní, inspirovalo ji k tomu kojení její
sest ky. Matce se to ale velmi hodilo. Odvezla
dcerku ke sp ízn né psycholožce, a ta, aniž by
a Johanu kontaktovala a vyptala se nás na to,
sepsala elaborát se záv rem, že se z ejm jedná o
trestný in.
Pan europoslanec m l permanentn k ruce svou
št e placenou právni ku, ta se vrhla do díla.
Dcerku, které bylo šest a p l roku, odvezli na
kriminálku. U výslechu byla matka, advokátka
pana manžela, opatrovnice a vy-šet ovatelka.
Cht ly hlavn v t, jestli jí moje p ítelkyn
sahala na pipinku, což nesahala, protože je
normální. Ty ženské sice neusp ly, Natálka ekla
pravdu, ale obvin ní ze sexuálního zneužívání už
bylo vy eno, navíc manželkou významného
politika, v c se tedy rozjela.
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Na mou p ítelkyni bylo podáno trestní oznámení,
matka Natálky obvinila z téhož, i když ne
oficiální cestou na policii, ale pošpinila m ústy
své advokátky p i soudním lí ení, ta se vyjád ila
v tom smyslu, že u nás docházelo celkem
pravideln k sexuálnímu zneužívání Natálky
námi ob ma.
Bylo to ve ejné soudní lí ení, p ítomni byli i
kolegové z DAMU, kde u ím už dvacet let, mou
dcerku znali a m li ji rádi, byl tam šéf katedry i
moji studenti. Abych se p ed kolegy, kte í to
obvin ní slyšeli, o istil, napsal jsem vysv tlující
dopis a rozeslal ho interní poštou po DAMU.
Za ínal: Vážení kolegové, chcete-li, aby vám
kdo zni il život, m žete to ud lat takto: A
popsal jsem pravdiv situaci. Poslal jsem to i
kanovi a rektorovi, protože jsem nevinný, a
nenechám se takto odporn ostouzet.
O celou kauzu projevila zájem média. Vyšel
lánek v Reflexu, Lidových novinách, ten ale
nejmenoval jednotlivé osoby, a v p íloze
Hospodá ských novin. Zájem projevila i televize
a rozhlas, ale to už zasáhla právni ka pana
manžela, která noviná e odradila hrozbou sankcí.
Jakmile padlo tohle závažné obvin ní, bylo ihned
zahájeno p edb žné opat ení. Zdálo se, že
nemáme proti té p esile šanci. Soudkyn byla
ítelkyní advokátky, ta zase p ítelkyní pana
europoslance, opatrovnický soud je vždycky na
stran matky... Má sice chránit dít , když se
rodi e rozvád jí, ale podílí se asto na zavržení
otce. Jsou to v tšinou mladé a bezd tné ženy,
cht lo by se íci takový feministický kroužek,
který vnímá otce jako škodnou, jako vet elce.
Dít je ani tak nezajímá, jako to, mít svou složku
s p ípadem, mít co nejvíc složek, od toho se
odvíjí jejich d ležitost. V ni em nám nepomohly
a škodily až neuv iteln .
Advokátka nakázala ve škole, že se tam nesmím
ukázat. Natálku jsem sm l vid t jen o jednom
víkendu v m síci, a nesm la u toho být její
milovaná Johana.
Nastalo takové p edb žné opat ení, že jsem sm l
vid t své dít jen každou druhou sobotu na osm
hodin a každou druhou st edu, a to pouze v
ítomnosti matky, která si ten dohled vynutila,
prý nedovolí, aby dcera byla se mnou sama.
Natálka byla vystrašená, domnívá se dodnes, že
to všechno zavinila ona. Mat in dohled p i
našich sch zkách byl tíživý, špatn jsme ho
snášeli. Jednak p i n m platily všechny její
zákazy a p íkazy: Nesm li jsme mluvit o mé
ítelkyni, nesm lo se zmínit ani její jméno,
dcerka, která ji m la velmi ráda, ji dodnes nesmí
ani zahlédnout. Takže Johanka nava ila, co má

Natálka ráda, a musela vypadnout z bytu p ed
jejich p íchodem, a nesm la se vrátit, dokud
neodešly. Nesmí od ní dostat dopis, zahlédnout v
mém byt její fotku. Nesm li jsme si šeptat, psát
si n co na papír, nesnesla žádné naše chování,
nad nímž by nem la kontrolu. Ale dcera m la
takovou hra ku, pero s neviditelným inkoustem,
to napsané se pak dalo nasvítit bater kou na
opa né stran pera. Psali jsme si tím perem, že se
máme rádi atd. Zakázala nám hrát si v parku na
schovávanou. Kdybych se proti jakémukoli
zákazu a p íkazu ohradil, okamžit by vyvolala
konflikt, který by Natálku vystrašil, na ež by ji
odtáhla pry .
Dva roky m a mé dít mu ili p edb žným
opat ením, které je nezákonné, protože jsem
nebyl z ni eho obvin ný a Johanu toho falešného
obvin ní zprostili. Vyšet ovala ji kriminálka,
sexuolog a konstatovali, že k žádnému
sexuálnímu zneužívání nedošlo. Matka dcerky se
odvolala,
státní
zastupitelství
znovu
konstatovalo, že se nic takového nestalo. Ona
navíc sexuální afinita dosp lých žen k
átk m v podstat neexistuje.
Najali soudní znalce - psychology, dva zkušené
praktiky, kte í nás testovali a psali psychologický
posudek na nás na všechny. Do n j natvrdo
napsali, že moje bývalá partnerka kriminalizuje
nevinné lidi, že byl nevratn narušen vztah mezi
dcerkou a mou p ítelkyní, že matka je
dominantní osoba, která chce všechno a všechny
dirigovat a hlídat. Doporu ili okamžit st ídavou
pé i, napsali o mn , že jsem starostlivý otec a že
máme s Natálkou vynikající vztah, že její ot ím
nemá šanci do výchovy zasahovat, protože je pod
dominantní kontrolou své ženy. Moje bývalá se
odvolala, chce nové psychologické posudky,
tentokrát od svých soudních znalc .
Soudkyn jí sice na ídila, že m má nechávat s
Natálkou o samot , ona se odvolala, nebylo jí
vyhov no, tak jen prost
ekla, že p íkazu
neuposlechne, což se stalo už dvanáctkrát. P i
edposledním setkání jsem dcerce ekl, že
maminka má soudem zakázáno, aby nás hlídala.
V tu chvíli ji matka popadla a táhla ji pry . Tak
jsem se s její p ítomností musel smí it, protože
bych s Natálkou nebyl v bec.
Pro jistotu ji nau ila, aby na otázku: Natálko,
chceš, abych byla s vámi? dcerka odpovídala
jako robot: Ano, chci, maminko. Maminka je na
mate ské s druhou dcerkou, má celkem as, sedí
v mém byt , poslouchá, co si íkáme, hraje si
itom na po íta i hru se Šmouly, pak se koukne
na hodinky a poru í, abych jim zavolal taxík,
který samoz ejm zaplatím.
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Existuje organizace T i p ání, živená z našich
daní, jsou to terénní pracovnice, které mají
kau ovat konflikty mezi rodi i. My ale mezi
sebou žádné partnerské konflikty nemáme, matka
mého dít te prost stále jen opakuje, že mi dít
nesv í, porušuje p edb žné opat ení i p íkazy
soudu - co na tom m žou ty ženské kau ovat?
Když si p ijdu pro Natálku s policií, protože mi ji
normáln nechce p edat, tak ona i policii klidn
ekne, že mi dít stejn nevydá. Policajti pokr í
rameny: My to m žeme jen zapsat. Musíte to dát
k soudu. Jenže soudkyni je to úpln jedno, kašle
na to. Moje advokátka se chytá za hlavu, že je to
šílené, jak naše soudy pracují. T eba mi u soudu
po tom všem eknou: M li byste se domluvit! A
jejich psycholožka napíše: Natálii styk s otcem
stresuje. Tak jsem na ni podal trestní oznámení,
protože ona nikdy nevid la ani m , ani Natálku
se mnou, takže z ejm vychází jen z toho, co jí
nakúkala matka.
Všechny tyhle ženské jsou zvyklé na to, že to
otcové psychicky nevydrží a vzdají to. Ale já se
nedám, protože jde o mé dít ! Takhle jsem se
rozhodl po dvou letech utrpení, kdy jsem nemohl
kloudn spát, pracovat, natož se radovat. Je to
loupež toho, co nejvíc milujete.
Policie sice zjistila, že se nic nestalo a k
sexuálnímu zneužívání nedošlo, moje p ítelkyn
je o išt ná, ale dcerka už je tak zpracovaná, že
má hr zu se s ní setkat. Máme s dcerou od matky
zakázáno, abychom si telefonovali. Dokonce
zakázala, aby se Natálka setkala s mou matkou,
její babi kou. Je jí 77 let, je nemocná, bydlí v
eských Bud jovicích. Jediné, po em touží, je
setkat se s milovanou vnu kou. Dva roky už ji
nevid la.
Tohle martýrium podstupujú nejen kv li
milované Natálce, ale proto, že s t mito lidmi se
bojovat musí, což by m li v t všichni rodi e, s
nimiž protistrana, soudy a sociální pracovnice
zacházejí jako s onucí.
Chci dokázat, že není možné nevinného lov ka
obvinit ze sexuálního zneužívání vlastního dít te,
to je nej-horší špína. Kdybych to nechal být,
že to její matka dospívající dce i vnucovat
jako v c, která se opravdu stala, jen na ni
hol ka zapomn la,
že jí takto stále vymývat
mozek a d lat ze m zr du.
Matka Natálku klasickým vymýváním mozku
im la, aby kontakt se mnou tém v hr ze
odmítala. Když se jednou povedlo, že jsem si
dcerku p ece jenom odvedl, a prožili jsme
báje né odpoledne, Natálce ekla kolemjdoucí,
zjevn šmírující babi ka, že se matka prý na ni
velmi zlobí za to, že se mnou na procházku

odešla. Natálku zpráva o mat in hn vu vyd sila
až k hysterické reakci. Dozv l jsem se od ní,
že v takových p ípadech s ní matka i m síc
nemluví, odmítá ji. Pro malou holku je to hr zné.
už m o dít p ipraví nebo t eba ne, a už m
bude mít dcerka ráda nebo ji infikují nenávistí,
tak já mám zásadu, že se v ci musí dotáhnout.
Mám to z divadla, na v ci se musí pracovat až do
konce, nelze odejít. V tšina otc to vzdává,
protože je to strašn náro né na peníze, na as,
na nervy, trpíte k ivdami, falešným obvin ním,
kriminalizací, odcizováním dít te, kterému
vymývají mozek a u í ho vás nenávid t.
Kdyby se takto choval otec, chlap, spole nost by
mu to netolerovala. Matka m že být duševní
mrzák, asociál, a složky toho systému jí jdou
tšinou na ruku. Já se nechci pomstít, chci se
istit a dosáhnout svého práva - mít
bezproblémový kontakt s mým dít tem. Kdybych
to vzdal, mohlo by se stát, že by mi to dcerka
jednou vy etla."
Dít pat í matce! Alkoholi ce
Co jsi pro ženu ud lal, na to m že zapomenout,
ale nikdy nezapomene na to, co jsi pro ni
neud lal.
André Maurois
íb h Bed icha Simona za íná p ed více než
dvaceti lety. Vypovídá tedy také o tom, že
zapuzování otc a nesmyslné i necitlivé jednání
soudu a lidí kolem n j b hem rozvodového
procesu jsou si s t mi dnešními podobné, že se
stejné chyby opakují už desítky let. Protože se
jeho p íb h odvíjel po více než tvrt století, jsou
dnes známy i následky rozhodnutích a chování
zú astn ných institucí a osob.
Bed ich Šimon má dar
i, vidí problém
nasvícený z mnoha stran, n kdy se v tom i se
svým poslucha em ztrácí. Ale má náhled,
iznává, že nebyl kdysi k rodin a manželce
dost pozorný, byl p íliš zaujatý svou prací.
Zd raz uje, že si manželky hluboce vážil, že se
rozvád t necht l. Ale rodina víc než
proklamovanou úctu pot ebuje stálou pozornost a
asné ešení problém . Chybami se prý lov k
í, n kdy už je ovšem na nápravu chyb pozd .
Ale t eba se z nich pou í jiní.
„Já i manželka jsme m li za sebou každý jedno
nepoda ené, našt stí bezd tné, studentské
manželství. Znal jsem jejího otce, pocházeli jsme
oba z jednoho m ste ka o sedmi tisíci
obyvatelích ve st edních Cechách. Naše rodiny
byly v dobrém slova smyslu normální, st edostavovské, doma nikdo neholdoval alkoholu a
nebyly ani jiné anomálie. Mn bylo tehdy n co
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málo p es ty icet, ona byla o šest let mladší.
Oba jsme toužili po dít ti, i když manželka ješt
cht la studovat dálkov vysokou školu. Poda ilo
se jí to. Vyznávali jsme stejné hodnoty,
zamilovali jsme se, padli jsme si do náru e.
Naše manželství bylo zpo átku bezproblémové,
pohodové. Rozum l jsem si i s jejími rodi i,
zvlášt tchyn se mi zdála fantastická. Bydleli
jsme nejprve v dom u našich, ale když bylo na
cest
první d cko, cht la se manželka
est hovat ke svým rodi m. Jak se pozd ji
ukázalo, byla to chyba. Nejenom proto, že u
našich v dom jsme m li dva pokoje, a u nich jen
jednu místnost. Horší bylo, že se manželka
dostala pod silný vliv své velmi ochraná ské
maminky.
Netrp li jsme žádnou nouzí, i když m j plat
nebyl nijak vysoký. Pracoval jsem v kultu e,
organizoval jsem výstavy, ona byla zam stnaná
ve vina ských závodech, byla vina ka. Odjakživa
jsem byl posedlý prací, což manželství rozhodn
neprospívá. Dnes se takovým íká workoholik a
je to málem diagnóza, ale tehdy to slovo nikdo
neznal. Byl jsem v práci spokojený.
hem náro ného manžel ina dálkového studia,
dojížd la na fakultu p es t i sta kilometr a
starala se p itom o malého syna, se nám dva roky
po n m narodila ješt dcerka. A já jsem i tehdy v
práci trávil celé dny a po cest dom jsem se
ob as ješt stav l u kamaráda, se kterým jsem
rád pohovo il. Manželka to z ejm t žce nesla,
ale nic ne ekla a já nebyl tehdy moc všímavý.
Tchán byl nejen šikovný železni , ale ješt
ed rokem 1968 významný funkcioná
samosprávy, tehdy národního výboru. Byl
estný, pracovitý, m l i talent. Také studoval
dálkov , a to bez jakýchkoli úlev. Dokonce b hem t í m síc složil tlumo nické zkoušky a
pracoval pak v zahrani í jako tlumo ník. Když
jsem ho po létech znovu potkal, nebo jsem se
ucházel o jeho dceru, nem l už ani cestovní pas a
byl u lopaty... Jenže ho soudruzi neuhlídali.
Vypracoval se na stavbyvedoucího náro ného
provozu podléhajícího hornímu zákonu. Jeho
koní kem byla historie. Po sametové revoluci se
stal v m ste ku op t starostou.
Na mate ské a b hem studia pomáhala mé žen
její matka. Já byl v práci v jednom kole, tém
jsem doma s ni ím nepomáhal. Manželka mi
nikdy nic nevy ítala, byla introvertní, tichá, na
nic si nikdy nest žovala. Tak jsem si myslel, že
je všechno v po ádku.
hem druhé mate ské dovolené pak u ila mladé
cizince esky, um la totiž dob e špan lsky.
Temperamentní kluci ji dovedli ocenit, dvo ili

sejí, byla v tom kolektivu hv zdou. Ucházeli se o
ni až bojovn a já jsem z toho byl podrážd ný,
neš astný a podezíral jsem ji dokonce z nev ry.
Došlo ke krizi, uvažovali jsme o rozvodu. Ale
poda ilo se nám ji zažehnat. Cht la ale jít do
práce, najednou m j plat p estal jaksi sta it.
Pravda, s d tmi jsem si podle možností hrál, ale
nebyl jsem otec, kterého si rodina užije, který
bývá doma. Když je otec ješt mladý, stává se, že
tem moc nerozumí a ani si neuv domuje, kolik
je s nimi práce. Dnes už jsou tátové k d tem asi
pozorn jší. My jsme navíc žili v širší rodin ,
vždycky se jim n kdo v noval. Když jsem
icházel dom , v tšinou už ty dva roš ky
dávali spát. Žena bývala o ividn dost vy erpaná
a ztrácela nervy.
Poda ilo se mi zavést novou metodu p i tvorb
expozic, býval jsem kurátorem pom rn velkých
výstav. Úsp ch v oboru mi vynesl nové, lepší
zam stnání, a to v Praze, místo bylo nejen dob e
placené, ale p islíbili mi i byt. Ale zatím jsem
musel do Prahy dojížd t, denn jsem vlastn
strávil p t hodin na cest . Tím pádem jsem se už
bec nemohl rodin v novat.
Stávalo se, že když jsem se kone
dostal
dom , manželka mi strkala do ruky va ku se
slovy: Dej jim na zadek jednou také ty! Pro
po ád jen já!? Bývala na pokraji sil, zatímco já
jsem rád sledoval, jak ádí v postýlkách a m l
jsem radost, že p ekypují energií. Celou sobotu
jsou pak v tšinou prospal, jak jsem byl z toho
vstávání za tmy a dojížd ní nedospalý a unavený.
Fungoval jsem pro d ti jen v ned li, byly po ád
tak malé! Chodíval jsem s nimi na pon kud
bezradné vycházky, protože to m ste ko bývalo
nudné, skoro nic se v n m nepo ádalo, ned lo.
Šli jsme tedy procházkou do lesa, k potoku, a tak
dokola.
Za al jsem doma ast ji objevovat prázdné láhve
od vína. Byl jsem ale zatím klidný. Víno se v
jejich rodin pilo ast ji než t eba u nás, její
maminka byla z vina ské ásti Moravy. Také
moje manželka, které jsem si velmi vážil,
dokázala vypít zna né množství vína a nebylo to
na ní v bec znát. P ekonávala se nap íklad na
oslav své promoce, ale viditeln opilá nebyla!
Skoro jsem jí to závid l. Krom toho, asi jako
mnoho eských žen, popíjela i b hem mate ské.
Nic mi nedocházelo, chyb la mi vlastní
zkušenost. Až když bývala ženuška strašn
unavená, za al jsem tušit. Její opilost se
projevovala práv tou nadm rnou únavou. Ale
vždycky mi sv j stav dokázala n jak v rohodn
zd vodnit. Nakonec jsem byl rád, že to není nic
horšího, t eba zlá nemoc, které se asto bála...

strana 21 z 50

Kone
jsme dostali slíbený byt v Praze! Po
ech letech mého drastického dojížd ní,
navzdory prožité manželské krizi jsme te žili s
nad jí, že se mnohé zm ní a bude lip. P išla ješt
jedna tuhá zima, a já si nechal poradit u
psycholog , jak se manželce zavd it. Zkusil
jsem t eba vyžehlit kupu prádla, ale to mi
psycholog vynadal, radil mi spíš mužské práce.
A tak jsem roz ezal metry d íví na otop,
odhazoval jsem silácky sníh, zametal zavátou
cestu, postavil d tem obrovského sn huláka, s
chutí jsem s nimi sá koval. Žena na to všechno
hled la kupodivu nevraživ . B hvípro se
mra ila. P ipomenul jsem jí, že její povinností je
ta ku chválit. P ekonala se a zdrženliv m
pochválila.
V novém byt jí už s domácností nemohla
pomáhat matka, takže se najednou ukázalo, že
jak nedokáže uklidit nebo uhlídat d ti. Bývala
otup lá, v
jí bylo nanic. Zlobil jí žlu ník,
pak jakoby slinivka b išní, jindy m la bolest pod
jedním žebrem, pak zase na druhé stran atd.
Tehdy jsem ješt nev l, že ethylismus se asto
schovává za bolesti a potíže nejr zn jších orgá. Moje milovaná totiž v novém zam stnání
pracovala v rizikovém prost edí, a sice s
jedovatými mo idly a konzerva ními látkami.
Tvrdila mi, že má potíže z ejm z t ch výpar ,
které vdechuje, vlastn ani nev la z eho
esn , ale byla prost omámená.
V nemocnici pak zjistili, že má steatózu jater,
která p edchází cirhóze, trp la sideropenickou
anemií, ale i dalšími potížemi.
Zakázali jí pít alkohol a já si umínil, že se mi
láhev s jakýmkoliv alkoholem nedostane p es
práh. Nicmén jsem po ád ješt natvrdo nev il,
že je moje žena alkoholi ka. Tutlala p ede mnou,
že vlastn nem že p estat. Nep iznala, že má
velký problém s alkoholem, ani sama sob . Své
vykonala i moje zaujatost prací, nepozornost, ale
zárove i úcta k ní. Známým jsem všechna
podez ení energicky rozmlouval. Jenže láhve s
vínem se u nás objevovaly i po jejím návratu z
nemocnice. Zkrátka, nedalo se to uhlídat. Jednou
jsem se jí kone
zeptal: Pro s tím pitím nep estaneš? Vyt eštila na m o i: Ale já p ece p estat
nem žu!
Navštívil jsem její léka ku a ta mi ekla: To jsem
ráda, že jste p išel. Vaše žena je vážn nemocná.
ekal jsem n co hrozného, op el jsem se o futro.
Ale dozv l jsem se, co jsem už tušil: je
alkoholi ka.
Alkoholismus je vážná nemoc. A nelé ený je
chorobou smrtelnou. Devastuje alkoholika i jeho
rodinu. Odbornice na sociálním ú ad mi
poradily, jak postupovat. Jedna rada zn la,

požádat o sv ení d tí do mé výhradní pé e,
protože v její pé i byly ohrožené. Soud na ídí
znalce a jejich pozornosti by vážný stav mé ženy
nem l uniknout.
Sice jsme se zatím nerozvád li, ale byly tu
náznaky, že by se to stát m lo a mohlo. Taky
proto, že se u nás za al objevovat její jakýsi
ítel, tvrdila, že je na n j prý absolutní
spolehnutí, že prý nikdy zklame. To tedy nezklamal! M la v n m kumpána, pili spolu.
Co bylo p ekvapivé, její rodina popírala, že by
dcera m la problémy s alkoholem, tvrdili, že
nepije, že má jen ze m nervy.
Jednou, když jsem nebyl doma, p ijel tchán a
ženu s d tmi odvezl k nim.
Za ala rozvodová patálie. Samoz ejm jsem u
soudu uvedl, že je moje žena alkoholi ka.
Písemn to dosv ila i u itelka mate ské školy,
která byla sv dkem toho, že si moje žena p išla
pro d ti úpln opilá, str ila je do auta a odjela s
nimi. Kupodivu tohle sv dectví mi nijak
nepomohlo. M j právník odhadoval budoucí
pr h takto: Ona te bude chodit po doktorech,
za ne se lé it, dá se trochu do po ádku, což bude
siln v její prosp ch...
Absurdní na tom bylo, že my se zas tak moc
rozvád t necht li. Já m l jen jednu touhu, aby
prošla úsp šn od-vykací lé bou. V tom p ípad
bych s ní moc rád z stal. Jenže soudní mašinérie
se už rozjela. A svou zápornou roli v tom hrála i
její rodina.
Najednou jsem se nemohl domoci kontaktu s
tmi.
Sociální pracovnice byly toho mín ní, že se sice
manželka ob as napije, ale to prý kv li mn .
Byla to prost moje vina! Soud velmi dlouho
nena izoval soudní znalce, a když se kone
k
ci vyjád ili, doporu ili, že se mají d ti sv it
matce, protože má prý širší rodinné zázemí. Její
alkoholismus jaksi ignorovali.
Byla to náro ná doba. Po roce 1990 jsem
pracoval jako redaktor v jednom deníku a m l
jsem na starost parlamentní zpravodajství. Soud
se táhnul, stýskalo se mi po d tech... Roz ilující,
ale i komické bylo sv dectví mé bývalé ženy a
jejích rodi , tvrdili o mn nap íklad, že jsem prý
jaký úchyl, nejspíš pedofil a zárove škrti
tí. Také nekrofil. A to jen proto, že jsem se
angažoval v záchran t í židovských h bitov .
Následovala obvin ní, že nejsem normální,
mluvím prý z cesty a asi jsem homosexuál,
protože ke mn chodí dom nejen ženské, ale i
mužské návšt vy. Sv dectví v m j prosp ch
nijak nepomáhala. Kolegové v novinách byli
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tšinou rozvedení, a tyhle v ci, které m
potkávaly, jim p ipadaly komické, bavili se tím.
Smáli se mé naivit .
Pak si jednou manželka jela ke mn pro d ti,
které jsem si mohl vzácn
it, a narazila p i té
jízd do sloupu tak zle, že kdyby nebyla
ipoutaná, náraz by nep ežila. Takhle m la jen
ot es mozku. No a v nemocnici jí v krvi nam ili
2,2 promile alkoholu. Bylo velké št stí, že v aut
ješt nem la d ti.
Vyjevilo se te naprosto jasn , jak na tom moje
žena je, že je riskantní, aby se starala o d ti.
Myslel jsem, že mám vyhráno, že dají d ti mn .
Poda ilo se mi také vysv tlit a o istit se, že
nejsem ani nekrofil, ani vzn tlivý homosexuál.
Ale když jsem si v novinách horko t žko
vyboxoval dovolenou a p ijel jsem si pak podle
domluvy pro d ti, odmítla mi je p edat, a to bez
jakékoliv d vodu, ani se nenamáhala s n jakou
výmluvou. Takže jsem dovolenou strávil tak, že
jsem se díval p es eku Sázavu na mé d ti, které
si hrály na prot jším b ehu a já k nim nemohl,
nesm l. Bylo mi hrozn .
Soud na ídil další znalce, byly jimi tentokrát dv
psycholožky z Kladna, ty m ly takovou jakoby
továrnu na posudky, obracel se na n celý
St edo eský kraj. Doporu ovaly zásadn sv it
dít do pé e matky, za každých okolností - ty
tomu daly poslední ránu. Supervízor soudních
znalc se o jejich posudcích vyjád il, že nedosahují úrovn b žné školní práce. Ovšem na
základ jejich pseudoznaleckého posudku jsem
se k d tem op t nedostal. Mnohem pozd ji sice
soud na ídil omezený kontakt s d tmi, jenže žena
mi je zásadn a pokaždé odmítala vydat.
Žádal jsem o st ídavou pé i, byla zamítnuta.
Když jsem vzácn dostal na chvíli syna, tak mu
jiná psycholožka p edepisovala psychofarmaka, a
dít bylo nadmíru utlumené. St žoval jsem si na
ni okresní etické komisi Léka ské komory, a ta se
jí zastala. Našt stí s tím psycholožka pak už
estala.
ti rostly, byly zpracovávány podle dnes už
známého modelu o er ování, manipulace a
erušení kontakt s otcem, postupem asu m
za aly velice up ímn a siln nenávid t. P esto
jsem to nevzdával. A protože noviny, kde jsem
pracoval, zanikly, vrátil jsem se do rodného
hnízda, abych jim mohl být nablízku. Dostal
jsem tehdy dokonce n jaké odstupné a koupil
jsem za to d tem p kná nová kola.
Syn se cht l p ihlásit na judo, a k tomu byl nutný
i souhlas otce. Koupil jsem mu už jako malému
klukovi první kimono, cht l jsem, aby sportoval.
Ale nyn jší souhlas jsem podmínil zlepšením

našeho vztahu. To bylo pro n j i rodinku
nep ijatelné! Nakonec se mi na m j souhlas
vykašlali, obešli se bez n j, d lal pak judo u
policejní Jednoty v okresním m st . S
arogantním trenérem - policistou, který byl
zárove v míst cen ným podnikatelem, nebyla
.

ukradl vysíla ku, která stála asi patnáct tisíc. Dali
mu ji uhradit. Dostal se do ekonomických
problém , necht l ovšem, abych mu pomáhal.
Hledal si novou práci, chvíli žil u m , chvíli u
mámy, nebylo mu z toho dob e. Navíc jeho
nejlepší kamarád spáchal tehdy sebevraždu, byly
v tom drogy...

Syn studoval na St ední ekonomické škole, já
jsem tehdy pracoval p es ulici, takže jsem ho
vídával. Zajímaly ho, stejn jako m , po íta e.
Ale když jsem k n mu p istoupil a cht l s ním
promluvit, odvrátil se a šel pry , potkali jsme se
v autobuse - choval se ke mn arogantn . Zašel
jsem se na n j p eptat do školy, mezi m a syna
se posadili dva pedagogové, kluk jen odsekával,
a oni mi ani trochu nepomohli navázat s ním
kontakt. Obdoba toho se odehrávala i s dcerou.
Ta, jakmile jsem za ní p išel do školy, nebyla
zásadn k sehnání, n kde se schovala.

Moje bystrá, citov rozvinutá, jemná, hezká,
rozumná, manuáln
nadaná a všestrann
orientovaná dcera zatím odmaturovala, nau ila se
jezdit autem, ale i na koni, vedla kurzy. M la
partnera a dv hezké zdravé d ti. A pak se to
stalo! Vážn onemocn la nevylé itelnou chorobou. Nic jsem o ní nev l, ekal jsem po ád s
nad jí, že se jednou ozve... Jednoho dne mi
kone
zavolala! ekla mi, že je v nemocnici,
sp chal jsem za ní. A zjistil jsem, že leží na
onkológii. Objali jsme se, jako bychom se
naposled vid li v era. Po chvíli hovoru mi ekla,
co jí je, a k mému úžasu mi vy etla, že jsem se o
ni nikdy moc nezajímal. Jenže to v bec nebyla
pravda, protože já o kontakt s d tmi vždycky
usiloval, jenže marn . Dcera byla kupodivu
docela veselá, spontánn mne objala, v ila, že
nad nemocí nakonec zvít zí. Ale na jedné z mých
pozd jších návšt v si posteskla: Ješt jsem se po
sv ani nerozhlédla a už abych zase šla. Snažil
jsem se ji ut šit, najít slova...

Chlapec bez táty rostl jako d íví v lese, p erostl
všem p es hlavu. Byl agresivní. Komusi p erazil
nos. Podobné konflikty s fyzickým napadením
ibývaly. Po škole narukoval na vojnu. Psal
jsem mu tam, ale on mi nikdy neodpov l.
Nemohl jsem d lat v bec nic. Rodina m
dokonale vyt snila, d ti m nenávid ly. Nemohl
jsem kluka srovnat, nemohl jsem d tem pomáhat,
poradit jim s životní dráhou, nau it je n emu.
Chtít d tem dávat, když ony necht jí p ijímat, je
plá i i vzteku.
Pom ry u nich doma nebyly dobré. Matka
st ídav prohrávala sv j boj s alkoholem. Její
otec dostal mrtvici, ženské nezvládaly
agresivního syna. Až po mnoha letech toho
nesmyslného nep átelství se najednou stalo, že
mi zavolala moje nejv tší nep ítelkyn - bývalá
tchyn , najednou mi vykala a žádala: Musíte pro
svého syna n co ud lat, jste p ece jeho otec!
Pochopil jsem, že syn má vážné problémy. ekl
jsem jí, a tedy za mnou p ijde.
Syn p išel a padli jsme si do náru e. Ta
spontánnost p i našem setkání mi ud lala velkou
radost. No ale p itom jsem ucítil, jak z n j siln
páchne hospoda. Chodili jsme pak mezi poli u
sídlišt v Praze 10, kde jsem tehdy bydlel, a
všechno jsme si vypov li.
Našel jsem mu práci, d lal šoféra a také osobního
asistenta,
strážce
i
technika
jednomu
postiženému a celkem movitému lov ku. Navíc
pomáhal v jeho firm vyráb t pom cky pro
postižené, pracoval tehdy na programované
fréze. Uplatnil se velmi dob e, oba jsme z toho
li radost. Jenže pak ten podnikatel ztratil
odbyt pro své výrobky a už nemohl syna
zam stnávat, ale sehnal mu místo u jedné
ochranky. P i výkonu téhle profese mu kdosi
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A pak se moje bývalá žena ztratila. Obrátila se na
policie s prosbou o pomoc, a tak jsem ji
pomáhal hledat, a také jsem ji našel v jednom
pražském parku. Byla opilá, zoufala si a stále
opakovala: Ona mi zem e! Ztratila se ješt
kolikrát, naposled nebyla k nalezení p t dní,
takže po ní policie vyhlásila celostátní pátrání.
Za t ch pár dní stihla dvakrát záchytku a dvakrát
byla v nemocnici na šití ran v obli eji. Ostatn
nejen ona, ale i syn n kolikrát pobýval na
záchytce.
Te je na protialkoholním lé ení, podporujú ji,
vypadá to velmi nad jn . Znovu se poznáváme.
A já vidím, že nikdy nebyla zlá, byla spíš
úzkostlivý, depresivní introvert. Byl tu však ten
nános alkoholismu a její rodina, která to kryla,
namísto toho, aby se mnou kooperovala.
Navzdory jejich inteligenci je to b žné pštrosí
chování. Rodiny s alkoholikem se v tšinou
problém snaží zvládnout vlastními chabými
silami. Kdyby toho nebylo, náš život mohl
vypadat úpln jinak, rozhodn lip.
Jak mohl dopadnout syn, který v tomhle
vyr stal? Dnes také trpí alkoholismem t etího
stupn a disociální poruchou. Momentáln sedí
ve v zení, protože fyzicky napadl vlastní matku.
Viním tehdejší rozvodový soud s celou jeho
mašinérií z toho, že naše problematické

manželství, které ale m lo šanci sebenápravy,
dorazil. Vše údajn v nejlepším zájmu nezletilých
tí. Já jsem chyboval také, ale nej-v tší chybou
byla nesmyslná nenávist manžel iny rodiny a
jistá tupost státních institucí.
Dnes už vím, co je to za necitlivý mechanismus,
a že se to stává mnoha otc m, kte í milují své
ti. Spole nost by o tom m la v t. N co by se
s tím m lo d lat!"
Lži o sexuálním zneužívání d tí
Není vášn siln jší než láska obrácená v záš a
su v tšího než hn v ženy zhrzené.
William Congreve
ím je žena náro

jší, tím je duchaprostší.

Roger de Rabutin
Jan Vl ek vypadá sotva na t icet p t let, ale je mu
ty icet sedm. Mimod k obelstil p irozené
stárnutí tím, že je náruživý sportovec. V nuje se
sjezdu na lyžích i b hu, je horolezec, sjíždí na
kajaku divoké eky, b há na závodech, lítá ale
také s vrtulníkem a miluje placht ní na mo i.
Vystudoval Strojní fakultu VUT, ale podniká
ve stavebnictví, v oboru investic a ízení firem.
Dostudoval práv v dob , kdy se mohutn
nily pom ry, a tehdy se také hned dal na
podnikání. Byl p inlivý, pracovitý, racionální a
tedy úsp šný. Koupil a citliv zrekonstruoval
historický d m. V jednom krásném byt bydlí,
druhé dva pronajímá. Na jeho život v posledních
sedmi letech padá stín, jeho bývalá manželka ho
touží co nejvíc poko it, pustit mu žilou, pomstít
se tím nejnechutn jším zp sobem. Zneužívá k
tomu i dv dcerky, které spolu mají.
„Za posledních sedm let, kdy se soudím, abych
se dostal k dcerkám, a bývalá manželka na m
podává absurdní trestní oznámení, jsem
zneužíván,
urážen,
oso ován,
zkoumán
sexuology, psychiatry a psychology a vlá en po
soudech, šlo moje podnikání do útlumu. Nemám
už na tuhle náro nou innost klid, myšlenky,
nápady. Našt stí se mi v as poda ilo zajistit pro
mou novou rodinu ekonomické zázemí, takže
nenuzujeme a m žu dokonce platit na dv dcerky
z p edchozího manželství vysoké výživné.
Kdyby kdokoliv po n jakých osm let stále jen
prohrával ve sportu nebo v jiném oboru, tak to
nejspíš zabalí. Já prohrávám ve svém úsilí
nep ijít o kontakt s dcerkami, prohrávám v boji o
jejich p íze , nebo jejich matka je zpracovává,
aby m nenávid ly. Ale tenhle zápas po ád n jak
vzdát nem žu, íkám si, už už se to zlomí, zlepší,
protistrana p ijde k rozumu, n kdo nahlédne
absurdnost situace a zastane se m ...
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S Marií jsem se seznámil v roce 2000 v dom ,
který se ješt rekonstruoval, ale já jsem v n m
uspo ádal ve írek pro pár p átel, kte í si zase
ivedli svoje p átele... P išla, se vším mi hned
pomáhala, byla velmi ochotná, vst ícná až
podbízivá. Nem la tehdy práci a tedy ani peníze,
a mn se líbilo, že umí v ci za izovat, a tak jsem
ji zam stnal v jedné ze svých firem, zrovna v té,
která m la na starost rekonstrukci domu. Jinak vystudovala v mládí St ední zem lskou školu a
jaký kurz rekvalifikace na profesi kucha íšník. Zamiloval jsem se do ní a asi za rok jsme
se vzali.
Teprve krátce p ed svatbou se mi sv ila, že má
syna z prvního manželství, deponovala ho n kde
u babi ky, takže jsem o jeho existenci dlouho
nev l. Bylo mu tehdy dvanáct let a já jsem ho
klidn p ijal, dal jsem mu své jméno a v il jsem,
že nás spojí sport.
Když se s jeho otcem cht la rozvést, o ernila ho
u soudu, že holduje hazardním hrám, že je
gambler, to byl dokonce její vod k rozvodu.
Nebyla to ale pravda. On se s ní nejd ív o kontakt
se synem soudil, ale nem l na to dost pen z, tak
toho asem nechal. Rozvád li se, když byly
chlapci t i roky, pak už se mu nepoda ilo získat
es její odpor se synkem vztah. To všechno
jsem se dozv l pozd ji, p ed svatbou se o
takových v cech diskrétn ml í.
Pak jsem ho tedy získal do výchovy já. Asi rok a
l bylo všechno v po ádku, jenže pak se nám v
roce 2002 narodila první dcerka a celková situace
a atmosféra v rodin se hodn zm nila. P edtím
bývala žena ochotná a vst ícná, cht la se mnou
sdílet n které hodnoty. Ale po narození dcerky se
stala nevlídnou až agresivní, za ala se domáhat
zných výhod, v cí a požitk , hlavn pro svého
syna.
Petr cht l kvalitní mobil, dostal ho, notebook,
koupil jsem mu ho. P ihlásil jsem ho na tenis,
noval mu to nej cenn jší, sv j as. Ale on si
ni eho nevážil. Ty v ci velmi brzy n kam
zašantro il, prodal nebo vym nil, tvrdil pak, že
mu to n kdo ukradl a vyžadoval nekompromisn
nové. Takže jsem jednoho dne musel íci: Stop,
takhle to nejde. ekl jsem mu, že nem že jenom
brát, že by se m l podílet na chodu domácnosti,
uklidit t eba nádobí z my ky. Ze nesmí chodit za
školu, že by se m l u it, aby nebyl na propadnutí.
To se mu nelíbilo, natož jeho matce, která nad
ním držela ochrannou ruku za každých okolností.
Ti dva pak proti mn vytvo ili komplot, klamali
, podvád li, doma vládlo nap tí. Situace byla
neúnosná, tak ho žena odvezla ke svým rodi m
na Prosek. Flákal se tam, byl na propadnutí,
takže ho zase p evedla na jinou školu. D lal

jaký u ební obor, nedokon il u ení, nastoupil
jinde... Abych to zkrátil, dnes je mu už dvacet
let, má ukon ené jen základní vzd lání,
nepracuje a t ikrát se lé il jako narkoman, prošel
detoxikací nap íklad v Psychiatrické lé ebn v
Bohnicích, byl odsouzen za loupežné p epadení...
V roce 2004 se nám narodila druhá dcerka, V ra.
Moje žena za ala trávit hodn asu u svých
rodi , ke mn se chovala s despektem a
chladn , m li jsme po ád rozbroje, tak jsem o rok
pozd ji zažádal o rozvod.
Na ež m opakovan nahlásila policii, že ji
týrám. Policisté p išli, já práv pracoval, doma
byl klid. No ale ekli jí pro po ádek: Paní, jestli
se cítíte ohrožená, tak tu nez stávejte, poj te s
námi. Cht la ale s sebou vzít d ti a to jí
rozmluvili. Proto to z ejm navlíkla jinak.
Policisté op t p ib hli na její zavolání, ale
tentokrát m srazili na zem a zneškodnili. Moje
bývalá žena se zatím sbalila, vzala mladší dcerku
a starší vyzvedli p i cest ze školky a odešla s
policisty. Když jsem si na chování policist
pozd ji st žoval jejich nad ízeným, sd lili mi, že
nemohli d lat nic jiného, nebo moje žena jim
telefonovala, že chci zabít naši ro ní dcerušku!
Takže na podzim roku 2005 ode m s takovouto
parádou odešla a za ala s dcerami bydlet u svých
rodi . Na jedné stran mi bylo úzko, že jsem
išel o kontakt s d tmi, byl to pro m citový
šok, na druhé stran se mi ulevilo, že jsem se
zbavil zlé a záke né ženy. Ona se ale n kolikrát
snažila dostat do domu, m la na to oficiáln
právo, nebyli jsme ješt rozvedení a m la tu
trvalé bydlišt . Vymáhala si vstup do domu s
policií za zády.
Žádal jsem o sv ení d tí do mé pé e, nikam
totiž nedocházím do práce, podnikám z domova
a d tem jsem se vždycky hodn v noval, ale
soudkyn mi nevyhov la, prý se d átka nau í
od matky sžít se s ženskou rolí, jsou ješt moc
malá atd. Navíc uv ila matce, že jsem ji opravdu
týral a dala to jako zd vodn ní do rozsudku, i
když jsem vlastn o rozvod žádal já a úpln z
jiných d vod . Bylo to bláznivé.
Cht l jsem se odvolat, ale m j zkušený právník
mi ekl: Nechte to plavat, hlavn že jste už
rozvedený, a také mi vysv tlil, že proti
zd vodn ní rozvodu se nedá odvolat. Pozd ji
jsem si zjistil, že se mýlil, ale to už bylo celkem
jedno, p išly horší asy.
Starší Ev byly tehdy t i roky, V rce rok a p l.
Bohužel jsem se u soudu vzdal možnosti, aby
soud upravil styk s d tmi. V il jsem totiž, že se
jak domluvíme.
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Co bylo ovšem p ekvapivé, když nás v roce 2006
rozvedli, tak ona se proti tomu rozsudku
odvolala. I když jsem ji údajn fyzicky týral, tak
ona prý chce v manželství setrvat, a sice z
ekonomických d vod . S tím jsem samoz ejm
nesouhlasil. Tak mi ur ili výživné dev t tisíc na
ob dcerky. To bylo období, kdy jsem soud ve
všem respektoval, dnes, po osmi letech souzení
všechen respekt vyprchal.
Cht l jsem dcery samoz ejm co nej ast ji vídat,
ale když jsme se na n em domluvili, ona mi je
odmítala p edat, jindy, když jsem s tím t eba
nepo ítal a m l jsem zrovna odjet s mou novou
rodinou na lyže, tak mi zavolala, abych si pro n
do dvou hodin p ijel. Navíc moje setkání s d tmi
podmi ovala tím, že cht la další peníze, snažila
se mi prost komplikovat a znep íjem ovat život.
Jednou jsem m l nap íklad pro dcerky letenky,
aby s námi mohly na dovolenou do ecka, a ona
mi p ed odletem zavolala, že mi dá jen jednu
dceru. I tak jsem byl rád, bylo to s ní báje né,
sblížili jsme se. Ale chování mé bývalé ženy bylo
v tomto ohledu chaotické a sobecké.
Sama s d tmi trávit víkendy necht la. Bu je
deponovala u babi ky, pak byl na ad její bratr s
rodinou, a když se to babi ce ani bratrovi
nehodilo, byl jsem teprve na ad já. Poslal jsem
soudu žádost o úpravu styku s dcerami. Ten pak
ur il, že si je mám brát o sobotách, ale jen p es
den.
To bylo velmi neš astné rozhodnutí. Byl jsem
zvyklý jezdit na víkendové výlety, jezdil bych
rád i s dcerkami, ale nešlo to, když jsem je musel
v sobotu ve er vrátit matce. Nemohl jsem tedy
jezdit s rodinou ani sportovat ani do p írody. To
se táhlo p l roku. Pak jsme se s Marií kone
dohodli, že budu mít d ata každý druhý víkend, a soud na to kývnul, což znamená, že od té
dobyje kontakt vymahatelný.
Když se od dcer dozv la, že mám novou
partnerku, která se mnou bydlí, z ejm ji popadl
vztek. Strávili jsme tehdy i s dcerkami kus léta
na trnáctimetrové plachetnici na Jadranu, bylo
nás celkem šest dosp lých a ony dv , vrátily se k
matce nadšené, rozjásané, byl to pro n báje ný
zážitek. U ní to ale vyvolalo jen zlobu a závist.
Dovedu si p edstavit, že v tšina jejích útok na
mou osobu plynula ze strachu, že dcery ztratí,
nebo se mnou prožívaly chvíle radostné a
pestré, zatímco ona jim nabízela jen ovlada k
televizi. Tak abychom se moc neradovali, podala
trestní oznámení zatím na neznámého pachatele,
a sice na ženu, která žije v mé blízkosti a má
údajn sexuáln zneužívat naše dcery. Všechno
ukazovalo na mou novou partnerku, která byla
práv t hotná.

Bývalá manželka tvrdila, že jim moje partnerka
strká prsty do p irození, do kone níku a podobné
nechutnosti. Podala návrh na zákaz styku d tí se
mnou. Soud nakonec ur il, že je smím vid t jen
dvakrát za m síc, a sice v sobotu od jedenácti do
šesti, a nesmí být u toho jiné osoby než moji
rodi e. Navíc má setkání probíhat v p ítomnosti
jejich matky! To jsem si nedovedl p edstavit.
Dom jsem dcerky pozvat nemohl, to by z n j
musela na tu dobu odejít moje t hotná p ítelkyn
a podstatnou ást dne bloumat n kde po m st .
Sta ilo, že musela chodit na kriminálku, kde ji
vyslýchali a kádrovali, jestli není zvrhlá, a když
po p l roce zjistili, že není, a p ípad odložili, tak
moje bývalá podala stížnost proti odložení
ípadu a za alo to nanovo.
Narodila se nám hol ka, její sestry na ni byly
zv davé, protože ale nesm ly spat it mou
ítelkyni, vyvezla prost ko árek p ed d m a
žela se schovat, aby ji nezahlédly, a my teprve
pak p istoupili ke ko árku a mohli jsme si vyjít s
miminem na procházku. Takové absurdity m l na
sv domí soud, a my se tomu podrobovali,
protože za tím bezmyšlenkovitým ízením života
jiných lidí íhala na naše chyby a neuposlechnutí
osoba plná zloby. Nicmén tehdy jsem ješt
mohl s našimi dcerami být a zažít hezké chvíle,
to se ale p ed dv ma roky zm nilo.
Tehdy na m exmanželka podala dokonce t i
trestní oznámení. Za prvé, že dokonce i já naše
dcery sexuáln zneužívám, za druhé, že je týrám,
a za t etí, že ji samotnou nebezpe
pronásleduji, tedy obvinila m ze stal-kingu.
kdy v té dob se provdala za n jakého taxikáe, tak jsem m l chvíli nad ji, že si bude žít sv j
život a nechá nás na pokoji, ale situace se ješt
zhoršila. Její manžel mi dokonce v osobním
kontaktu vyhrožoval, že jestli nep estanu usilovat
o kontakt s dcerami, tak si to se mnou vy ídí.
Takže jsem byl vyšet ován kv li týrání d tí,
které spo ívalo v tom, že když jsem s nimi byl na
cyklistickém výlet , tak jsem jim prý nedával
dost asto pít, starší jsem týral tím, že jsem se s
ní prý p íliš dlouho u il a nerozsvítil jsem jí v
noci v pokoji sv týlko, i když m la údajn hr zu
ze tmy, prý jsem ji také ezal emenem a strkal
jsem dcerám prsty do vagíny a do kone níku.
Jejich matka dále lhala o tom, že ji pronásleduji a
chodím za ní v záv su po Praze, že jí stále
volám.
Tohle trojnásobné trestní oznámení s ní vyrobili
v Klokánku, kam ji doporu ila její dobrá známá,
sociální pracovnice. Matka musela pak hlavn
zmanipulovat dcerky, aby natvrdo ne ekly, že je
to lež, to se jí do jisté míry povedlo, postup
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vymývání mozku je osv
popsaný.

ený a odborn

Neskute
hloupá policejní komisa ka byla
navzdory všemu toho mín ní, že možná k
jakému sexuálnímu zneužití došlo. P idávala
se další obvin ní, d ti si údajn
náhle
vzpomn ly, že když se mnou byly na plachetnici
na Jadranu, tak jsem prý tu starší házel do mo e a
mladší jsem prý p ivazoval za ruce a nohy na
zádi lodi. Prý si na to vzpomn ly v ecku, kde
byly poprvé s matkou na dovolené. Takže když
se rodinka vrátila, b žela ta ženská op t na
kriminálku a doplnila tím své trestní oznámení.
Já kv li té báje né dovolené na plachetnici
ivedl k vyšet ovatel m jako sv dky všechny,
kte í tehdy na té lodi byli, dosv ili, že jsou to
všechno pitomosti, že se to nestalo, ani stát
nemohlo. N co bylo jen zkreslené. Nap íklad,
ob as jsme lo zastavili a koupali jsme se v její
blízkosti, samoz ejm , že d ti m ly k idýlka a
další pom cky, aby se držely bezpe
nad
vodou, a byly stále v naší blízkosti. To bylo asi
to házení do mo e.
Její syn se mi odm nil za mou n kdejší pé i a
íze tak, že mstiv a nepravdiv tvrdil
nehoráznosti, že prý jsem ho taky sexuáln
zneužíval, že jsme se spolu sprchovali, a
navzájem si myli p irození, potvrdil, že sestry
jsem prý také zneužíval... Možná m l vztek, že
jsem mu za v ci, které tehdy n kam zašantro il,
obratem nekoupil jiné, že jsem cht l, aby
nechodil za školu a u il se.
Pro matku nebylo t žké vymýt mozek i jemu,
který m na rozdíl od mých dcer asi nikdy moc
rád nem l.
ed rokem si vyšet ovatelé znovu povolali na
pomoc psychologa, sexuologa a psychiatra a
kv li všem t m trestním oznámením jsem byl
znovu vyšet ován, zkoumán. No a op t se, jaké
ekvapení, prokázalo, že nejsem pedofil, že
jsem úpln normální heterosexuál, že jsem se
ni eho nedopustil, d ti jsem netýral a exmanželku nepronásledoval.
Dozv l jsem se tehdy ale, že se moje bývalá
žena lé ila na psychiatrii, tak se mi poda ilo s
mým advokátem prosadit, aby byla prozkoumána
také ona. Testy odborník pak prokázaly její
sklony k manipulaci druhými osobami, ú elovou
lhavost, agresivitu, histriónské projevy, což je
blízké hysterii, prokázalo se, že výpov di d tí o
sexuálním zneužívání jim podsunula dosp lá
osoba. Když jsem si byl u vyšet ovatelky pro
kopii toho posudku, protože jako ú astník ízení
mám na tyto dokumenty právo, ptal jsem se jí, co
výsledk m t ch test íká. A ona mi odpov la:

No, myslím si, že vaše bývalá žena je
nev rohodná.
Znovu kriminalisté pozvali mé dcery na výslech,
ale ty mezitím už zapomn ly, co minule
vykládaly a vypráv ly zas jiné báchorky.
Kriminálka tuto trestní kauzu p edala státní
zástupkyni s návrhem na mou obžalobu. Bylo to
neuv itelné.
Návrh ležel na státním zastupitelství asi m síc,
ale tam se na v ci pracovalo, a pak p išel
šestnáctistránkový, velmi precizn a racionáln
vypracovaný elaborát, který celou kauzu rozebral
a spáchání trestního inu vylou il. Trestní stíhání
mé osoby bylo tedy zastaveno. Byl jsem té
nevšední bystré a sv domité státní zástupkyni
vd ný, m l jsem radost a doma jsme
oslavovali...
Jenže moje bývalá žena využila svého práva a
podala stížnost proti zastavení trestního stíhání
mé osoby. Takže ta kauza pokra uje dál.
Vinou toho martyria a zlovolnosti matky jsem
své milované dcerky už dva roky nevid l. Dával
jsem a dávám stížnost kv li každému
zma enému styku. Jezdím si každý pátek, jak
soud ur il, pro d ti v nejv tší dopravní špi ce
es celou Prahu, zazvoním u nich, a dcery nedostanu. Což sice už p edem vím, ale jezdit tam
musím, abych tu únavnou frustraci pokaždé
znovu zažil a mohl to pak nahlásit na policii.
Jednou, když jsem práv p ijel, dcerky jsem
osobn vid l, zrovna se vracely ze školy. Ta
starší p ede mnou utekla, ta mladší se smála, ale
s ní nebyla. Když jsem starší Evi ce volal v
den desátých narozenin a cht l jsem jí pop át,
zav sila mi.
Moje exmanželka se za tu dobu n kolikrát
st hovala, takže se s tím m nil i soud, k n muž s
novou adresou náležela, a sociální pracovnice,
pod které spadala, tím se celý p ípad zpomaloval,
protahoval a komplikoval.
Te zas žádá nová sociálka soud, aby se na nás
všechny d laly nové znalecké posudky. Což zase
zaplatím já, tentokrát to bude asi šedesát tisíc.
Za t ch osm let, co se soudíme, jsem za advokáty
a za znalecké posudky utratil už kolem t í
milion . To si t eba Marie vzpomene, že chce
podat návrh na zvýšení výživného, a chce, aby se
ud lal znalecký posudek na mé nemovitosti. Tak
ho ud lají a dají mi za to, co jsem nežádal a bylo
to zbyte né, zaplatit t icet tisíc. Výživné mi pak
zvýšili na 16 tisíc, ale musím ho doplatit zp tn ,
takže platím 26 tisíc m sí , a budu tu ástku
platit ješt dva roky, abych umo il, vlastn
um lý, dluh. Marie totiž návrh na zvýšení
výživného podala už v roce 2007, ale soudu
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trvalo p t let, než rozhodl, na ež mi poru il,
abych to doplatil zp tn ke dni, kdy ona ten
návrh p ed p ti lety podala. P itom mi po dva
roky nedávala d ti, já si na to opakovan
st žoval, nao kovala je, aby o mn lhaly obludnosti, aby m nenávid ly, ale to je z ejm v
po ádku.
Samoz ejm moje n kdejší manželka usiluje o to,
aby jí p ipadl díl z toho, co jsem za ta léta
vybudoval, postavil, našt stí d m jsem koupil
ješt p edtím, než jsem šiji vzal. Ale aspo to se
svým právníkem zkouší.
Byl bych rád, kdyby už to skon ilo! Jak by byl
j život asi pohodový a radostný, kdybych tu
osobu nikdy nepoznal. Nebo alespo kdyby naše
soudnictví bylo rychlé, funk ní a rozumné,
spravedlivé a jednalo podle platných zákon a v
zájmu d tí."
Lstí vylákaný, osudový podpis
Jsou lidé, kte í se již svou p irozeností nestarají
o cizí dobro.
Francis Bacon
Richard Král je víc než mladý fešák. Jeho o i
prozrazují bystrost a zájem, je vylad ný na
ijímání radostí života a podle toho, eho
dosáhl, je pracovitý, šikovný a schopný. Chová
se dynamicky, jeho životní strategie by se dala
vyjád it slovy; když to nejde tak, tak to p jde
jinak.
Richard žil od svých šesti let ve Francii, ale
udržel si i dobrou eštinu. Krom toho se ješt
nau il n mecky a anglicky. Je po íta ový
odborník, pracoval pro firmu Microsoft, která
nechává své spolehlivé odborníky pracovat
doma. Pozd ji si založil vlastní po íta ovou
firmu. Richard tedy m že voln nakládat se
svým asem, což je pro mladou rodinu
blahodárné. Do svých 34 let toho stihnul dost.
„Vyr stal jsem vlastn bez otce, matka se s ním
rozvedla, ješt než jsem za al chodit do školy.
Myslel jsem si, že o m nikdy nestál, až nedávno
jsem z písemností zjistil, že asi rok usiloval o to,
aby m mohl vídat, ale zjevn mu to nebylo
dop áno, tak to vzdal. Když mi bylo v roce 1984
šest let, tak jsme se s matkou p est hovali do
Francie. Možná i proto, aby se matka mému otci
se mnou co nejvíc vzdálila, aby ji neotravoval.
Mé p edky, tém celou rodinu, vyvraždili nacisti
v koncentra ním tábo e. Ti, co p ežili, byli po
roce 1968 pronásledováni StB. Ve Francii už
studovala mat ina sestra, m j strýc emigroval v
roce 1969, vzal to tehdy p es Izrael a po pár
letech se také usadil ve Francii.

Jistou náhradou za otce mi byl d da, který m
l rád. Bohužel byl alkoholik. Chlapi v rodin
byli spíš p ít ží, zatímco ženské táhly rodinu
kup edu a o všechno se staraly. Matka se
provdala za Francouze, byla s ním deset let.
Ot ím se ke mn choval p átelsky, byl to takový
kámoš. U il m hrát na piáno, leccos jsme spolu
podnikali. Když se pak s matkou rozvád li, byl
jsem zasko ený zm nou jeho chování. V
podstat nás s matkou terorizoval, cht l nás
hlavn dostat z domu, který pat il jeho otci.
Zklamal m ale také d da, u n hož jsem nacházel
úto išt a m l jsem k n mu d ru. Jednou m
totiž oso il, bylo mi tehdy dvanáct let, že prý
jsem mu ukradl jakousi vrta ku. Ten den, kdy m
l za zlod je, byl pro m hrozný. Vrta ka se
pak našla zabalená v aut ... Já se cítil ponížený,
moc m to urazilo. Koupil jsem mu pozd ji auto,
ale moc to našemu vztahu nepomohlo. Vadilo
mi, že pije, jeho zase dráždilo, že mu to vy ítám.
Byl jsem vychován silnými ženami, a tedy v
jistém feministickém duchu. Nešlo o feminismus
proklamovaný, ale spíš o p irozený matriarchát.
Když jsem ty chlapy v rodin kolem sebe
pozoroval, íkal jsem si, takový já nikdy nebudu!
Žádná žena si nezaslouží mizerného chlapa,
slabocha, alkoholika, sobce. Muž p ece musí
um t žen vyhov t, snášet se s ní. M l jsem o
soužití muž a žen zkreslené p edstavy a ženy
jsem si spíš idealizoval.
Dagmara odešla po rozvodu svých rodi ,
kterým prý byla šokovaná, už v osmnácti letech
do Švýcarska. B hem roku se tam provdala, a
sice za Turka, který ovšem žil v Švýcarsku už
trnáct let. Její Metin nebyl muslim, byl vzd laný
a ambiciózní. Má bývalá žena se do n j velmi
zamilovala a brzy se jim narodila hol ka. O pár
let pozd ji sejí znelíbil manžel i Švýcarsko,
zvláš když jí stále matka lí ila, jak celé rodin v
echách chybí. Po ty letém manželství od
Metina i s dcerou utekla a pak se s ním na dálku
rozvedla.
Potkali jsme se asi p l roku poté, co se ze
Švýcarska vrátila do ech. Pobýval jsem práv u
babi ky na Morav , v té dob jsem ješt
studoval, ale také už vyd lával. Jednou m
soused vytáhl na diskotéku a tam jsem se s
Dagmarou seznámil, také ona tehdy byla na
návšt
u své babi ky. Byla to láska na první
pohled.
Samoz ejm mi ekla, že to má složit jší, rozvádí
se a má d cko. Vypráv la mi také o Metinovi, ale
takovým zp sobem, že m proti n mu popudila.
Až o dost pozd ji jsem si uv domil, jak hodn je
manipulována svou matkou, ale sama lidmi
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kolem sebe také dost manipuluje, že se ráda
stylizuje do role ženy, které bylo hodn ubližováno. Bývalého manžela p ede mnou doslova
démo-nizovala.
Skute nost byla ovšem jiná. P ilet l t eba ze
Švýcarska do ech v nad ji, že uvidí svou dceru,
ale Dagmara si s ním dala sch zku na okraji
Prahy v jedné prázdné restauraci, pozvala si tam
své p íbuzenstvo, jen dcerka chyb la. A
Dagma in otec mu pohrozil, že jestli ješt jednou
iletí za dcerkou do Prahy, tak skon í pod kytkami. Oni m li obavu, že kdyby mu ji na chvíli
sv ili, tak ji unese do Turecka. Jsem
esv ený o tom, že to byly obavy zbyte né.
Byl to slušný, dokonce poddajný muž.
Nejd íve jsme žili s Dagmarou a její dcerkou ve
Francii. Johanka m la sklony k sebeprosazování
navzdory všemu a všem, když si cht la cokoliv
vynutit, dokázala p edvést hysterický záchvat,
byla dokonce fyzicky agresivní. Dokud jsem byli
ve Francii, Dagmara se chovala k otci své dcery
ijateln . Já ho k nám zval, a u nás bydlí a
dcerku si užije. Vyvinul jsem jisté úsilí, aby se ti
dva snášeli. Dcerka létala za tátou do Švýcarska,
byli spolu v Itálii, a jednou si dokonce i s
Dagmarou vyrazili na týden zalyžovat do hor.
Nežárlil jsem, své žen jsem v il a jejich
bezproblémový kontakt jsem podporoval,
protože jsem vid l, že to Johance prospívá.
Náš byt byl jednoho dne vytopený a pak za al
plesniv t. P est hovali jsme se nouzov do domu
mé matky, ale Dagmara ji nesnášela. V bec se
po porodu našeho syna Michala cítila zle nejen v
tom dom , ale i ve Francii. Mívala dlouhé
telefonní hovory se svou matkou a ta do ní
hu ela, a se vrátí do Prahy. Dala mi pak
ultimátum, že se musíme p emístit do ech, a to
do ty m síc .
Hledal jsem n jakou vhodnou vilku, kam
bychom se mohli p est hovat, ale byl jsem v tom
úsilí pon kud zbrzd n tím, že mi v té dob
operovali nosní p epážku, transplantovali mi
chrupavku z ucha, a po té složité operaci jsem se
nesm l vystavovat žádným ot es m, zakázali mi,
krom jiného, cestovat. Tak jsem ženu prosil, a
po ká, než se zahojím a dop eje mi as na
sehnání vhodného domu, navíc jsem m l zrovna
ve Francii práci. Ale byla neoblomná. Odjela s
tmi na Moravu, kde bydlela v babi in chat .
Na za átku našeho vztahu m la r zné zdravotní
potíže a já jí pomáhal a podporoval jsem ji. Sám
jsem se od ní ale žádných ohled nedo kal. To
nás odcizilo, pohádali jsme se a asi ty i m síce
jsme spolu nežili. Kone
se mi poda ilo najít v
Praze vhodnou vilku a p est hovali jsme se tam.
Dagmara za ala pracovat p es den jako zkušební

komisa ka autoškoly a navíc mívala no ní šichty
jako recep ní v luxusním hotelu.

objednávku letenek na víkend do
ecka
napsanou na mou ženu a Lu ka. Bre el jsem...

Jedno mi už bylo jasné, bylo na m postarat se o
to, aby byla moje žena š astná, když nebyla,
rodina se ocitla v ohrožení rozpadu. Tehdy jsem
si ješt myslel, že to tak má být, nev l jsem, že
které ženy bývají v
nespokojené, a se
muž snaží sebevíc.

Letenky jsem nechal na jejím stole, aby vid la,
že vím. Bylo jí to trapné, ale letenky nezrušila,
odlet li si spolu užívat. Prý se do n j zamilovala.
Navzdory tomu, že byl erstv ženatý. Dozv l
jsem se, že jeho žena nem la po porodu zájem o
sex, tak lovil ve svém okolí.

Dal jsem výpov
u Microsoftu a založil si
vlastní firmu, brzy nato jsme dostali významnou
zakázku od velké automobilky. To mi umožnilo
pracovat odkudkoli a kdykoli, takže jsem mohl
být tém po ád v Praze a starat se o d ti.

Navrhoval jsem pak Dagma e r zná ešení.
eba abychom z stali kv li d tem spolu a ona
si tedy má milence. Pozd ji mi ekla, že ji
zd silo, že jsem to p ijal klidn , že by jí prý
pomohlo, kdybych jí dal pár facek. Samoz ejm
jsem ale v l, že by se mi to vymstilo, že by na
podala trestní oznámení za domácí násilí. Já
jsem klidný nebyl, trápil jsem se, jenže neumím
reagovat agresivn , spíše jsem smutný, chci o
problému mluvit, doufám, že se prot jšek
vzpamatuje, snažím se problémy ešit racionáln .

Dagmara po té roztržce, kv li komplikovanému
emíst ní do Cech, sice s naším dalším
spole ným životem souhlasila, ale m la dv
podmínky. Cht la, abych jí podepsal, že jí syna
sv uji do výhradní pé e a budu jí na n j dávat
14 tisíc m sí . Soub žn s tím slibovala, že
toho nikdy nezneužije, leda kdybych ji prý
opustil a nechal bez pomoci. Prý m žu být se
synem, kdykoliv budu chtít. Vysv tlovala mi, že
to bude pro ni d kaz, že jí d
uji a že se na m
že spolehnout.
Protože jinak nedala, dokonce byla u advokáta a
vyhrožovala mi, že kdybychom se rozvedli, tak
by syna stejn do výhradní pé e dostala, tak jsem
jí to podepsal. íkal jsem si, je to jen papír, není
vod, pro bych se o syna nemohl i nadále
starat. I soudkyn , která to schvalovala, m tehdy
uklid ovala, že se ni eho nevzdávám, mám
navždycky plná rodi ovská práva.
Když žena nebyla doma, což se stávalo p i dvou
pracovních úvazcích docela asto, staral jsem se
o d ti já, ale stalo se také, že je nechala doma
samotné, což jsem v té chvíli nev l. Dce i bylo
tenkrát asi sedm let, Michalovi pouhé dva roky.
Dodnes nechápu, jak to mohla ud lat! N kdy
byla naprosto nezodpov dná. V bec se chovala k
tem jako matka - robot. Starala se o jejich
fyzické pot eby, a protože byla sama ambiciózní,
cht la, aby prosperovaly ve škole, ale neoplývala
citem, nebyla v elá.
li jsme spole ný rodinný rozpo et, do kterého
jsem zprvu p ispíval podle výd lku t iceti,
pozd ji padesáti až sto tisíci m sí , ona dávala
patnáct. Radil jsem jí, a se nehoní ve dvou
zam stnáních, ale a rad ji podniká. Vždycky se
mi líbilo, když nejenom muž, ale i žena o n co v
život usiluje, cosi vybuduje, umí si poradit.
Poskytl jsem finan ní prost edky a pomáhal jsem
jí s rekonstrukcí prostor pro provoz firmy. M li
jsme tam takového šikovného emeslníka
Lu ka... Pak jsem jednoho dne objevil
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Její amant se rozvedl, i když podle všeho do mé
ženy zamilovaný nebyl. Spíš ho lákalo žít v
kné vile se schopnou podnikatelkou, která byla
sociáln o pár t íd výš, žila p edtím ve
Švýcarsku, um la jazyky... Jí se zase nejspíš
líbilo, že bude mít nad ním p evahu, že bude
dominovat. Dagmara byla v té dob p ekvapiv
otev ená, sv ovala se mi s tím, že ona ho miluje
a on ji ne, že si do svých 34 let nic nevybudoval
a nepo ídil, že si pomáhá kreditní kartou, na níž
se zadluží vždy až do sta tisíc, pak ud lá n jakou
práci, zaplatí dluh a znovu si p uje.
Dagmara si vyhradila t i m síce na rozmyšlenou
a doporu ila mi, abych se po tu dobu nezdržoval
doma. Jezdil jsem tedy k matce do Francie, a bral
jsem si syna pravideln na deset dní s sebou, pak
jsem ho zase vrátil na deset dní do Prahy. Když
jsem ho p ivezl zp t, p espal jsem pokaždé v
našem dom , a pak jsem jel zase do Francie.
Jednou se stalo, že jsem p ijel a našel jsem toho
chlapa v mé posteli. Byla hodina po p lnoci,
necht l jsem se dohadovat, tak jsem jen Dagma e
ekl, že p espím u synka v pokoji. Oni mi ale
sd lili, že necht jí, abych z stal na noc ve
vlastním dom ! V takových trapných situacích
radši ustoupím. V podstat jsem se za n styd l.
Abych se tolik netrápil a neztratil tvá , našel jsem
si ve Francii, kde jsem pracoval na projektu pro
zákazníka, p ítelkyni. Dagma e jsem to ekl,
doufal jsem, že možná pocítí, jaké to je, že se nad
sebou zamyslí. Ale rozpad naší rodiny byl už
nevratný.
Dagmara si nechala d m, firmu, auto - m j
jediný požadavek byl, aby syn mohl trávit
alespo polovinu asu se mnou. V l jsem, jak
moc na m visí a jak m pot ebuje, m li jsme se

hodn rádi. To se odehrávalo v roce 2009, tedy
ed t emi roky, tehdy mi ješt synka b žn
dávala. Byl jsem s ním na dovolené ve
Špan lsku, býval se mnou dokonce ast ji než s
Dagmarou, z ejm se cht la víc v novat své nové
lásce. Ale už tehdy m i syna komandovala a
šikanovala, jenže já si už podrobnosti
nepamatuji. Mám výb rovou amnézii, když je
co hodn iracionální, blbé, nesmyslné, tak
hned zapracuje milosrdné zapomínání.
Když jsme pobývali ve Francii, Michal tam
chodil do školky a u il se jazyk od svých
vrstevník , líbilo se mu tam. Dagmara mi ale
sd lila, že si p eje, abych se p est hoval do ech.
Op t jsem jí vyhov l. Michal pak st ídal mámu a
tátu po t ech dnech. Nicmén m komandovala a
šikanovala dál, tím nepopsatelným zp sobem, a
já si to nechal líbit.
Jednou jsme jeli oba dva s d tmi na lyže. Dva
týdny nato jsem potkal jejího p ítele na ulici a on
kv li tomu napadl. Bylo jasné, že hrozn
žárlí, bál se, aby se Dagmara ke mn nevrátila.
Nev il mi, když jsem mu vysv tloval, že už o ni
nestojím, stál jsem jen o syna. Cht l jsem si
vybudovat nový život s n kým jiným.
Za aly r zné tlaky, nep átelstvím m zahrnula i
bývalá tchyn , která ty dva vlastn seznámila.
vodn ten chlap totiž pracoval jako emeslník
pro ni a ona ho pak doporu ila nám. Tchyn s
ním uzav ela proti mn pakt, zam stnala ho ve
své firm , ti dva si byli blízcí povahou a
založením.
Pak p išla Dagmara náhle se stížností, že u ní
Michal špatn spí, asto se budí a plá e, chodí za
nimi do ložnice. .. M la ešení. Prý už nesmí,
nebude spát u m , protože si pak u ní nem že
zvyknout.
l jsem, co v tom v zí. M l jsem se synkem
zab haný uklid ující rituál, vykládal jsem mu z
hlavy pohádky v tšinou tak dlouho, dokud
neusnul. Dokonce, a jsem byl kdekoliv, vyto il
jsem ve er íslo telefonu a pustil jsem se do
vypráv nek. Poslouchala je ráda i Johanka. Když
jsme ješt žili spolu, Dagma e se líbilo, že se starám každý den o d ti. Najednou jí byly naše
rituály solí v o ích, nedokázala p ekousnout, že s
tmi zažíváme p kné chvilky.
Byla v bec dost p ecitliv lá a snadno ublížená.
Kdysi mi dala íst své deníky, které si psávala,
když ješt žila se svým prvním mužem ve
Švýcarsku, a m p ekvapilo, že mívala deprese a
silné pocity ublíženosti z naprosto b žných
situací. M la také myšlenky hrani ící s paranoiou. P i našem rozchodu t eba tvrdila, že má
pocit, že jí n jakým zp sobem ubližuji. Že jí asi
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dávám do jídla jed. Nebo že ji ve spánku mlátím.
iznala zárove , že pro to nemá d kazy, že jsou
to jen pocity. Ale dost silné.
Pak p išlo období, kdy si už nep ála, abychom se
v pé i o syna st ídali po t ech dnech, cht la, aby
se rytmus zm nil na týdenní. Malému se to
nelíbilo, cht l každého z nás vid t ast ji. Ale
op t jsem jí vyhov l. Hned napoprvé, když m l
být u m , tak si to zase rozmyslela. Zavolala mi,
že nechce, aby u m spal, a jí ho hned ve er
ivezu. Ale já už m l t ch zm n a nesmyslných
požadavk dost, tak jsem ekl poprvé NE! Na
em jsme se domluvili, a to platí! Už nebudu
couvat, ekl jsem jí, ústupk jsem už ud lal dost.
Michala jsem v osm hodin uložil, uspal ho
vypráv ním. .. Bylo p l jedenácté v noci,
Dagmara stála p ed mými dve mi a vyzván la
jako na poplach s policií v zádech. Ukázala mi
lejstro, které m p ed lety p inutila lstí podepsat,
a sice, že syna sv uji do její výhradní pé e.
Vytáhla Michala z postýlky, a i když protestoval,
odnesla ho do mrazivé noci. Pak jsem ho t i
ned le nevid l.
Za alo období mého doprošování a její arogance.
Nap íklad v odpov na prosbu, že chci synka už
kone
vid t, poslala po n kolika dnech ml ení
esemesku:
ije si pro n j hned te . P ijel jsem, a ona mi
sd lila, že jí ho ale musím za pár hodin vrátit. Za
celý rok nedovolila ani jednou, aby u m p espal.
l jsem vedle sebe po ád mobil, abych
nepropásl, kdyby náhodou zavolala, že si smím
pro n j p ijet. Byl jsem v
napjatý, týrala m ,
byla na koni. To všechno kv li tomu neš astnému
lejstru s mým podpisem. Takhle to fungovalo
kolik m síc . Pak ur ila, že ho m žu mít v
úterý, ve st edu a v sobotu každý týden. Ale
nesmí prý u m spát, musím ho vždy p ed
ve erem p ivézt. Asi proto, abych mu nemohl
povídat p ed usnutím pohádky. Když se m l
synek ve er vracet k mám , plakal. Volal jsem jí,
se slituje a nechá ho u m jednou p es noc, že
nechce jít pry . To v ní ale jedin vzbudilo zlobu
a žárlivost. Takže jsem ji rad ji poslechl, abych
syna ušet il dalšího st etu s policií.
Postupn na m podala t i trestní oznámení, že
jsem ji prý fyzicky napadl. Byla to lež. V jednom
ípad jsem se spíš bránil. Odmítala mi dát zase
jednou Michala v domluvený den, tvrdila mi do
telefonu, že je nemocný, má prý st evní virózu.
Tak jsem se šel na pacienta podívat a st etl jsem
se s celou rodinkou, zrovna vycházeli z vrátek,
mí ili do kina. Vzal jsem ho do náru e, podivil
jsem se, že jde nemocný do kina, ale te mi zas
pro zm nu ekli, že ho vlastn bolí hlava. Tak

jsem se ho na tu bolest ptal a on mi ekl, že celý
den plakal, protože mu ekli, že za mnou nesmí.
Jakmile to Dagmara uslyšela, cht la mi ho z
náru e vytrhnout, ale já se k ní v tu chvíli obrátil
bokem, aby mi ho vzít nemohla. Ona to pak
nazvala fyzickým napadením. Poté mn její nový
ítel ješt vyhrožoval s tím, že když nezmizím z
eska, postará se o to, abych toho litoval, že prý
zná vhodné lidi. Ocitl jsem se ve stejné situaci,
jako p ed asem její první manžel, jemuž
podobn vyhrožoval její otec. Metin se už p es
dva roky s dcerou vídal jen jednou dvakrát do
roka v jednom pražském hotelu. Byl z toho
zoufalý, psal Dagma e dopisy plné vý itek...
Snažil jsem se o rozumnou domluvu, ale
Dagmara všechny mé návrhy odmítala.
Mediátorce ekla, že nemá zapot ebí se se mnou
na n em domlouvat, protože jí sou asný stav
vyhovuje. Podal jsem návrh na st ídavou pé i.
Táhl se opatrovnický soud s tragikomickými
momenty a skandálním pr hem, probíhaly
roz ilující tahanice s Dagmarou, která se chovala
iracionáln a mstiv .
Jednou se mi kone
poda ilo získat od ní
souhlas, abych mohl s Michalem strávit o
prázdninách týden ve Francii. Rozlou ili jsme se
s ní a v klidu odjeli, netušili jsme, jaký chystá
podraz. Poslala na nás vzáp tí policii, prý pro
únos dít te. Pro Michala to byl velký stres a dnes
má už z policie hr zu. Dagmara se svou
advokátkou prost usilovn pracovaly na mé
kriminalizaci.
Poté, co jsem prokázal, že jsem syna nehodlal
unést do ciziny a policie trestní ízení zastavila,
žena m p es svou právni ku obvinila z
nebezpe ného pronásledování její osoby i synka.
Na policii uvedla, že má pocit, že jí dávám do
jídla jed, že prý k nim lezu p es plot a buším jí na
dve e, manipuluji brzdami u jejího auta,
pronásleduji ji tím, že chodím na t ídní sch zky
syna, konspiruji s jejím exmanželem Metinem,
udávám její firmu na ú adech, v cn ji
telefonuji... Nic z toho nebyla pravda. Navíc
tvrdila, že jsem homosexuál, což aspo není
trestné.
Tohle všechno vyšet ovaly pouze ženy policistky a snažily se t m obvin ním vyjít
vst íc, i když d kazy nenacházely a policejní
znalci potvrdili u Dagmary rysy paranoie. V
souvislosti s vyšet ováním jsme se oba podrobili
psychodiagnostickému testu MMPI a ten odhalil,
že moje partnerka své špatné vlastnosti a skutky
promítá do jiných lidí, aby nemusela cítit vinu.
nili se soudci a soudkyn , sociální
pracovnice, psycholožky, ty poslední už musely
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konstatovat, že náš Michal je velmi smutné dít ,
že touží být se mnou, ekl jim, že nevlastní otec
na n j k í, je nespravedlivý, tvrdí mu, že o n j
vlastn nestojím, že to jen hraju, abych ublížil
mamince.
Dagma ina paranoia se soust edila i na synka. Na
policii uvedla, že se osahává nahý s kamarády a
že jim krade hra ky. A m žu prý za to já. Její
partner za al Michala kv li tomu dokonce bít,
což jsem p es sociálku zarazil.
lo prob hnout další soudní jednání a Dagmara
náhle navrhla, abychom se sešli a domluvili se,
jak to s Michalem bude dál. To bylo p ekvapivé a
nad jné! Sešli jsme se v restauraci. Nejd íve m
prošacovala, jestli nemám nahrávací za ízení.
Sd lila mi, že už nebude mít nic proti tomu, aby
u m Michal trávil i polovinu dní v m síci, ale
musím splnit t i podmínky. S mou matkou a jeho
babi kou, kterou má moc rád, se bude sm t
setkat jen jednou za m síc, musím prý stáhnout
návrh na st ídavou pé i a hradit, i zp tn ,
všechny náklady na její advokátku. Požadavky
byly absurdní, ale já s nimi nakonec souhlasil,
krom té prost ední, návrh na st ídavou pé i
nestáhnu. Je to nad je, ke které se s Michalem
upínáme. A krom toho jsem Dagma e už
nev il. Bylo mi jasné, že kdybych ten návrh
stáhl, mohlo by se všechno vrátit do starých
kolejí.
Dagmara syna odvedla k d tské psycholožce,
tam ale našt stí žádné z jejích obvin ní
nepotvrdili. Zjistili, že Michal je normální
chlapec, který trpí situací v rodin , hlavn tím, že
nem že být víc s tátou, a také nep átelským
chováním p ítele jeho matky. Tyto výsledky psychologického vyšet ení byly pak p teny p i
soudním stání. Dagmara jimi byla šokovaná.
Zu ila.
Doba oblevy tedy trvala jen dva m síce.
Následovaly další obstrukce, odmítala se mnou
jednat, odmítla medi-aci, rodinou terapii.
Našt stí zatím dodržuje p íkaz soudu p edávat mi
Michala na dva víkendy v m síci, a dokonce mi
dop ává být s ním až do pond lního rána. A já
jsem jí za to vd ný.
Dagmara si dala postavit nový d m. Po dvou
letech zákazu kone
pustila Johanku na šest
týdn
za otcem Metinem do Švýcarska.
Mimosoudn jsme se domluvili na tom, že
Michal bude jeden týden u m ty i dny a další
týden dva dny.
Co ale nechápu, je jednání eských institucí. I
když policie nemá, krom výpov di takzvané
poškozené a jejího p ítele, žádné d kazy, že jsem
Dagmaru nebezpe
ovapronásledoval, navrhla

mé obvin ní. A p estože soud prvního stupn
stíhání zastavil, druhý stupe si p eje, aby
pokra ovalo.
Už p es rok jsem podrobován nesmyslným výslech m a znaleckému zkoumání, i když žádný
kaz o mé trestné innosti zatím nebyl nalezen
a podle hodnocení právník ani neexistují
indicie. Kv li tomuto nesmyslnému obvin ní
jsem jaksi mén cenný a nev rohodný v o ích lidí
z opatrovnického soudu a sociálních pracovnic.
Dagmara by sice mohla to trestní oznámení
odvolat, ale ekla mi, že to ud lá jen v p ípad ,
že já stáhnu návrh na st ídavou pé i. Dokonce se
mi p iznala, že to lživé trestní oznámení podala
práv proto, aby m m la v tomto ohledu v hrsti.
c je tedy jasná.
Je to traumatické, když se milovaná žena, životní
láska, prom ní v šíleného protivníka. Když
kdo, komu lov k d íve neomezen v il, se jej
snaží dostat do v zení, zadupat ho do zem . P es
to všechno, co se mn a mému synovi stalo,
ím v dobro, neum l bych se mstít a myslím si,
že lov k se nesmí nechat zlomit."
sn p ed vydáním této knihy byl Richard Král
bez d kaz , jen na základ výpov di Dagmary a
jejího nového partnera samosoudcem odsouzen
na základ
„dlouhodobého nebezpe ného
sledování" k odn tí svobody v trvání 4 m síc s
odkladem na zkušební dobu v trvání dvou let.
Právník obvin ného podal proti trestnímu
íkazu odpor.
Správkyn rodinných ú
Život je to, co se vám stane, zatímco jste zaujat
zcela jinými plány.
John Lennon
Ten p íb h za al už dávno, jemu tehdy bylo
osmnáct let a jí ani ne šestnáct. Dnes je Ji ímu
Holému padesát p t let. A teprve te se kone
nadechl, za íná naplno žít.

muži sice v menší mí e než ženy, ale také ke
svému prosp chu disponují, a sice sociální a
verbální zdatnost a empatie. Je pracovitý, soust ed ný na ešení technických problém .
Romantika a sn ní mu nic ne íká, nenávidí
papírování a dlouhé
ní. Jeho p íb h za al
ed desítkami let.
„Necht l jsem tehdy chodit do tane ních, ale
musel jsem. A sice do Obecního domu na
Nám stí Republiky.
Tam jsme se seznámili. Já m l už tehdy velkou
váše , závodní auta, ona zase závodn plavala...
Ale chodila tehdy a tancovala s n jakým svým
klukem. Sel jsem pak na vojnu, a když jsem se
vrátil, rozhodovala se chvíli mezi mnou a tím
svým klukem z tane ních. Asi proto, že já byl
takový fanda na závodní auta a ten druhý spíš
pu ka domácí, tak si vybrala m . Kdyby si m
nevybrala, tak bych se v život neoženil, protože
to nezajímalo. Za ala chystat svatbu, všechno
za ídila. A to jí bylo teprve osmnáct. Já byl o t i
roky starší.
Za al jsem d lat na závodních autech, cht l jsem
závodit. Rodi e m v tom odmítli podporovat,
ale ona mi nebránila, také ji to bavilo. Pak p išel
na sv t první syn Michal. Záhadným zp sobem.
Dával jsem si bacha, a najednou tu bylo dít .
Cht l jsem závodit s ní, ale te to nešlo, cht la
být u d cka. Musel jsem mít tedy jiného
spolujezdce, ale ona mi stejn pomáhala, jezdila
za námi s mechaniky, zvládla to i s malým
synem. Pozd ji jsme jezdili rallye oficiáln
spolu. D lala mi navigátorku, babi ky nám zatím
hlídaly kluka.
Pak se ale jednou stala ošklivá nehoda. Naše auto
havarovalo. My jsme z n j po té boura ce celkem
se zdravou k ží vylezli a šli jsme hledat pomoc.
Jenže zv daví diváci k tomu autu p ib hli,
prohlíželi si ho... A najednou do nich narazilo
další závodní auto a jednoho lov ka usmrtilo.
Nemohli jsme za to, ale stejn nás to sebralo,
rozhodli jsme se se závod ním skon it.

Ji í Holý je šikovný muž milující auta a v bec
motory, je technicky nadaný, baví ho pracovat
rukama, n co stav t, budovat. Zárove rád
sepisuje svoje zážitky, vede si deníky z cest,
dopln né obrázky a fotografiemi. Ženy rády o
podobných mužích íkají, mnohdy s despektem:
Je to takovej hra ka. P vodn a dnes op t je
Pražan, který v mezidobí vyst ídal víc p sobiš .
Na své zahrad v Tróji vytvo il p vabnou
zahradní chatku a pobývá tam v lét co
nej ast ji. Stará se sv domit o starou a nemocnou matku.

Tehdy jsem kone
také dostal od podniku byt a
za ali jsme zase žít jako každá normální rodina.
Do áblic, kde jsem zd dil po otci d m, jsem
dojížd l do své dílny a pomáhal matce, která tam
žila sama. Koupili jsme si také rodinný v z
Škoda 130 a m zase za aly svrb t ruce. P es
zimu jsem jej s kamarády p estav l do závodní
verze a na ja e jsem už zase vyrazil na závody,
tentokrát s novým kamarádem - spolujezdcem z
Avie.

Vyjad uje se jadrn , stru
a rázn , dalo by se
íci, že je mužem až p íliš typickým. Chybí mu
náznak ženských schopností, kterými mnozí

Jednou jsem ale to auto p il svým mechanik m
a oni s ním havarovali, zni ili mi ho. To m
naštvalo a tak jsem si ekl: Dost! A závod ní
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jsem zabalil. Z díl , které po té havárce z staly v
po ádku, a z dalších p ikoupených, jsem dal
dohromady rodinné auto. Kone
jsem m l v z
podle svých p edstav, jakoby rodinné auto, ale se
závodními prvky, m lo široká kola, vzadu k ídlo
atd. Bohužel jsem to auto po t ech m sících
musel darovat bratrovi jako vyrovnání za d m,
který mi po otci p ipadl.
Pracoval jsem tehdy v nástrojárn podniku Avie,
pak jsem p ešel na výrobu motor . M l jsem tu
práci rád, vždycky m bavilo to it se kolem aut.
Byl jsem v Avii zam stnaný osmnáct let.
ekli jsme si, že se budeme v novat rodin a doejeme si ješt jedno d cko. Narodil se nám
Ond ej. Žili jsme tenkrát v áblicích, kde jsem
zd dil po tátovi d m.
Pak p išla revoluce a my za ali podnikat. Žena
jako kade nice a já d lal dovoz a prodej všeho
možného, co na trhu ješt tenkrát chyb lo. Kluci
rostli, já se jim ve volném ase hodn v noval, a
ál jsem si, aby z nich byli závodníci. Protože
manželka nebyla proti, po ídili jsme jim dv
minikáry, já upravil p ív sný vozík k autu na
epravu a pak jsme s nimi objížd li závody.
Kluky to bavilo a já byl na n pyšný. Pak moje
podnikání za alo skomírat, protože tu vyrostly
obchodní et zce a bylo všeho dost.
hem té doby nám d laly ú etnictví tchyn s
manželkou, já se o to nestaral, já vyd lával,
pracoval, papírování bylo na ženských. Takže
jsem ani nev l, že máme n jaké finan ní
potíže, že dlužíme za faktury a tak podobn . M li
jsme úv r, ru il jsem svým domem po tátovi a
najednou jsem se dozv l, že ho vlastn
nesplácíme. Ženské mi vysv tlily, že m
necht ly znepokojovat, tak proto to p ede mnou
tajily. Co te ?
Zvažoval jsem, že prodám d m, abychom mohli
splatit hypotéku. Našt stí jsem m l v té dob
dob e placené místo u firmy ASA v áblicích.
Byla nad je, že díky tomu ten barák udržím.
Jezdil jsem u nich s nákla ákem, moje žena
pracovala doma jako kade nice a vedla mi
etnictví, vypl ovala mi i ces áky.
Jednou ale napsala do mého ces áku místo
stovky, kterou jsem m l za cosi dostat, tisícovku.
V podniku ASA na to p išli a okamžit m
vyhodili. Já p itom v bec nev l, která bije, a
byl jsem v tom nevinn . Tehdy jsem m l vztek a
ekl jsem si, že jakmile bude mladšímu osmnáct
let, tak se s ní rozvedu. Jinak to nebyla špatná
žena, ale ta její nepoctivost m štvala, kv li ní
vyhodili z takového krásného místa, m l jsem
ostudu po celých áblicích a musel jsem prodat
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barák, protože jsem p išel o zam stnání a s ním o
slušný p íjem.
Mamince jsem sehnal byt v Let anech a
odst hoval ji z prodaného domu. Bylo mi z toho
nanic, že prodávám rodinný d m, ale nedalo se
nic d lat, dodnes m to hodn mrzí. Náš byt od
Avie jsem p enechal mému rozvedenému
tchánovi, hodiná i, který nem l kde bydlet.
Vždycky p i mn stál proti vlastní dce i, vždycky
nás podporoval, dokud jsme byli spolu.
Odst hovali jsme se do M lníka, po ídili jsme si
tam i zahrádku. Pracoval jsem tam v cukrovaru,
žena se jako kade nice nechytla, ale m la výu ní
list i na prodava ku. Sehnala dobré místo v
prodejn nábytku na nám stí. Já se dozv l, že
Škodovka postavila na zelené louce v Mladé
Boleslavi nový závod a že tam ješt nabírají lidi.
Jel jsem se tam podívat a oni m na fleku p ijali.
Zase jsem mohl d lat na autech. Dojížd l jsem z
lníka denn do práce, ale nevadilo mi to. Stal
jsem se kmenovým zam stnancem, pozd ji
dokonce vedoucím dílny, doma všechno
fungovalo. Jenže pak za ali v závod zavád t
povinnou no ní sm nu a já d lat v noci prost
nedokážu. Za al jsem se poohlížet po jiné práci.
Prodal jsem byt v M lníku a vrátili jsme se do
Prahy, n jakou dobu jsme bydleli v jednom byt
s tchánem. Vrátil jsem se do Avie a za al tam
lat na motorech, jenže Avie už krachovala,
navíc jsem cht l n jak ešit naše bydlení. Sehnal
jsem chalupu v Pavlovicích u eské Lípy, odkud
jsem dojížd l asi 40 km do Mladé Boleslavi.
Moje žena z stala v Praze a o víkendech za
mnou jezdila se syny. Líbilo se mi tam, ale m l
jsem protivnou sousedku, po ád si st žovala, že
tam pracujú a n co budujú, navíc se ukázalo, že
jsou tam n jaké nevyjasn né majetkové pom ry,
šlo o pozemek, který jí d ív pat il. P ežil jsem
tam jednu krutou zimu, domek se nedal vytopit...
Požádal jsem tedy manželku, a ten domek
prodá, m la za n j dostat asi 400 tisíc. Ud lala
to, ale já z t ch pen z nevid l ani korunu. Jenže
jsem to bral na lehkou váhu. íkal jsem si, jsme
rodina, však jsou ty peníze asi n kde uložené a
vyno í se, až budou zapot ebí. Rád jsem
pracoval, stav l, budoval, n jaké zisky m
nezajímaly. Pozd ji mi žena tvrdila, že za ty
peníze koupila své matce družstevní byt, ale
nebyla to pravda. Kam p išly, dodnes nevím.
Op t jsme bydleli v Praze v tomtéž byt od Avie,
z n hož se tchán už odst hoval. Dojížd l jsem z
Prahy do Boleslavi, musel jsem na ty t i sm ny
istoupit. Jenže pak jsem míval ráno po no ní
i jízd dom za volantem mikrospánky, šlo mi
o život. Navíc jsem dal p lku mzdy za benzin.
Musel jsem se poohlédnout po n jaké práci v

Praze. Cht l jsem být už kone
víc asu s rodinou, užít si syny. Šel jsem jako brigádník do
Globusu, d lal jsem tam p l roku, tam to bylo
šílený. Našt stí jsem pak našel místo skladníka v
Aholdu a pozd ji v OBI, tam jsem už deset let.
Jako kutil jsem tam asto nakupoval a možnost
pracovat v odd lení d eva byl pro m sen.
Ale s tou mou ženskou to bylo divný. M la sice
docela dobrou profesi, kade nice si normáln
docela vyd lají, ale ona st ídala nejr zn jší
zam stnání, nikde dlouho nevydržela, neum la
vyjít s lidmi, byla hádavá. Toužila v
po
jaké karié e, ale nikde a v ni em neusp la.

Za t i dny nato mi oznámila, že ode m odchází i
s mladším synem Ond ejem, ten ješt nebyl
plnoletý a byl to mámin mazánek. Starší syn už s
námi nebydlel, žil s n jakou dívkou. P išel jsem
pak o pár dní pozd ji z práce dom a byt byl
úpln prázdný. Nenechala mi ani rodinné
fotografie, což m mrzí dodnes. Z stal jsem tedy
sám v prázdném t ípokojovém byt , jen s
vl ákem, fenou Kleopatrou. Co te ?

A jednou v ervenci p ed osmi lety to bouchlo i u
nás doma. Já tehdy vozil kdeco, co se v OBI
vyhodilo, k nám na zahrádku, kde jsem budoval
zahradní domek a n jaké drobné stavby,
zušlech oval jsem ten náš pozemek v Tróji, který
dostal tvrdý zásah p i povodni v roce 2002. P ijel
jsem zrovna z práce a zase jsem na zahrádce auta
vezl n jaké vyhozené palety a d evo, cht l jsem s
tím jet druhý den na zahradu. Bylo vedro a
dusno, m l jsem za sebou n kolik dlouhých
sm n, pár zákazník m vyto ilo. ..

Cht l jsem ten byt vym nit s kamarádem za jeho
menší. Jenže když jsme p išli za pronajímatelem,
dozv l jsem se, že moje žena, která m la na
starosti rodinné finance, neplatila už rok nájem.
Tu ástku si prost vybírala pro sebe. Oni nám
posílali urgence, ale ona je vždycky ztopila a
zahodila. Nikdy mi ne ekla, pro to d lala, co si
itom tak mohla asi myslet, a hlavn kam ty
peníze dala. Když jsem se jí na to pozd ji ptal,
ekla mi jen: To t nemusí zajímat. A když jsem
se jí zeptal, jak ten dluh zaplatíme, opá ila: Za
si to, jak chceš. Sama své peníze nem la, p edtím
jen erpala z mého ú tu, takže to opravdu bylo
na mn . Za al jsem honem platit nájem, ale oni
cht li hlavn zaplatit ten dluh. Našt stí se mi poda il s pomocí advokáta takový manévr; za to, že
jsem bez odstupného vrátil zpátky pronajímateli
ten byt, tak mi dluh odpustili a pronajali mi
garsonku.

ijdu dom , žena vykoukla z okna a za ala na
vát, že po ád vozím na jejím aut n jaké
evo (bylo sice na ni napsané, ale jen formáln ),
že prý ho tím ni ím a že lidi vidí z oken, že po ád
vozím d evo a co si o nás asi pomyslí?! A že prý
mi to d evo vyhází do kontejner . Povídám jí,
když to ud láš, tak se s tebou rozvedu. Ona ale
po ád je ela, to byla hr za, a já se p itom cht l
koukat na televizi, kde zrovna probíhaly
automobilové závody, tak abych to slyšel i p es
ten její ev, pustil jsem televizi hlasit ji. Za ala
do m strkat, a dokonce mi televizi vypnula.

Pak za aly chodit do mého bytu, kde p edtím
také m la adresu, r zné upomínky, urgence,
výhr žky, oznámení o exekuci, všechno na její
jméno. Já jí vždy zavolal a ekl jí, co je po ní
zase žádáno a co jí hrozí, ale ona d lala mrtvého
brouka. Honem jsem tedy za al ešit rozvod.
Když jsem se rozvád l, tak tenhle bezvadný
advokát mi op t pomáhal, dokonce p im l mou
bývalou podepsat papír, že jsme spolu finan
vyrovnaní a že už po mn žádné peníze a v ci
nem že chtít. Ona se pak odst hovala kamsi na
Vyso inu.

To už byl vrchol. Tak jsem ji popadl, p ehnul
jsem ji p es koleno a na ezal jsem jí na zadek.
Nikdy p edtím jsem to neud lal, nikdy jsem ji
neuhodil. Rvala p itom, ale slzi ku neuronila. Jak
jsem ji pustil, vylet la z místnosti a já se koukal
dál, m l jsem tu v c za vy ízenou. A najednou tu
byla policie, p t chlap v byt - zásahovka.
Nabádali m , a se prý uklidním, a já na to, že
jsem úpln klidnej.

Urgence a oznámení exekucí ovšem neustávaly.
Exekutor byl m j n kdejší kamarád ze školy, ten
jí nechával asto na mých dve ích vzkazy. A také
mi vysv tlil, že tyhle dluhy a hypotéky, které se
uzav ou b hem manželství, musí pak splácet oba
manželé, z toho se prý nevyvle u, budu muset
zaplatit aspo polovinu. Jenže ona v té dob zase
už nikde nepracovala a na své dluhy zvysoka
kašlala. Nakonec to bylo dohromady kolem 400
tisíc. M la dluhy u UPC, GE Money Bank,
Cetelem, Provident... ani už nevím, kde všude
ješt . A vždycky uvád la mou adresu, kde už ani
nebydlela. A te to všechno šlo na m , protože
ona oficiáln nepracovala, jen na erno, aby jí
nemohli strhávat splátky, zatímco já m l
normální zam stnání.

Když ji to n kde štvalo, tak se hodila marod, pak
byla n jakou dobu doma, pak zas nastoupila
jinde, pohádala se... Byla po ád nespokojená.

Druhý den si p inesla od své dobré známé
doktorky papír, že prý má zlomená žebra - kde
by se na zadku vzala? - a úraz hlavy. ekl jsem
jí: Ale vždy je to lež! M žeš mít nanejvejš
žov j zadek. Dusila m hrozbou, že na m
podá trestní oznámení, ale nakonec to neud lala.
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Splácel jsem to všechno jako blbec celých sedm
let. A to mi ješt asi t i roky po rozvodu p išlo od
jaké její advokátky, že jsem se s ní prý po
rozvodu vyrovnal nedostate
a že jí musím dát
ješt 200 tisíc. Našt stí jsem m l od ní ten
podepsaný papír, že vyrovnaní jsme. Ale ta
drzost!
Pak mi zase p išla n jaká sm nka, že mám
zaplatit 60 tisíc, kde zfalšovala m j podpis.
Právník mi poradil, že na ni musím podat trestní
oznámení, což jsem ud lal, a tak se to rozjelo.
Cht li porovnat naše podpisy, ale ona policii
odmítla poskytnout sv j podpis, takže to trvalo
celé t i roky. Chodil jsem na výslechy, nosil jsem
jim, co jsem doma našel, papíry s jejím písmem,
nakonec potvrdili, že m j podpis opravdu
zfalšovala.
Co mi je na tom všem divné, že za všechny ty
peníze nikdy nic nepo ídila do domácnosti a v
náš spole ný prosp ch, nikdy ni ím nep isp la.
My jsme doma nic drahého nem li, nejezdili
jsme ani na dražší dovolené. Kam se propadlo
ch 400 tisíc za prodaný d m? Nem la s námi
soucit, nebyla ke své rodin solidární. V tšinou
jsme žili ty i z jednoho mého platu, takže žádná
sláva. Ona nás vlastn všechny okrádala. Pozd ji
jsem si vy ítal, že jsem ji nekontroloval, ale když
já jí d
oval. A papírování jsem nenávid l.
Jinak jsem s ní zvlášt první léta vycházel dob e.
Moje bývalá žena si po rozvodu našla chlapíka s
dv ma d tma, který stav l d m. A zadlužila ho
stejn jako m , dokonce taky zfalšovala na
jaké sm nce jeho podpis. Když na to ten chlap
išel, tak dostal infarkt a zem el. Ona šla tedy o
m dál.
Nedávno se synové dozv li, že prý se máma
pokusila o sebevraždu. Doktor nás pak všechny
ujistil, že ty prášky nebyly nebezpe né, že to
byla takzvaná demon-stra ka.
No ale bylo nám jí stejn líto, že je tak sama, tak
jsme jí aspo pomohli opravit byt, který si
pronajala ve Vlašimi. Sehnali jsme jí do n j
nábytek,
vymalovali.
Když
byl
byt
vyfešákovaný, tak ona celé za ízení asi m síc
nato prodala a odst hovala se k dalšímu
mužskému, kterého si našla p es internet. Kluci
cht li zpátky, co do za ízení jejího bytu
investovali, já cht l zpátky nábytek nebo peníze,
ale to jsme m li sm lu. Starší syn za ní jezdí, ale
mladší syn už nechce.
Když hodnotím svoje podivné manželství,
musím p iznat, že prvních patnáct let s ní bylo
kných. Jezdila se mnou jako navigátorka na
závodech, um la se mnou komunikovat v garáži,
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ty au áky ji taky bavily. Byla takový diblík, metr
šedesát...
Letos mám už všechny její dluhy po sedmi letech
splacené, za ínám žít. Jsem š astný. Kone
jsem se podíval do Pa íže, do Londýna, což byl
j sen. Po ídil jsem si notebook a popisujú
zážitky z cest, dokonce se-pisuju i svou t ináctou
komnatu, kterou jsem zrovna vylí il. A postavil
jsem si z tátova k esla automobilový trenažér,
samoz ejm s obrazovkou, volantem, ízením
atd., takže hlavn v zimních m sících doma
závodím.
es léto relaxujú na chajd v Tróji se svou
bezvadnou hodnou p ítelkyní. Svou Janu si sice
nebudu brát, ale je nám spolu dob e. Moje bývalá
žena d lá dluhy i nadále, už je jako podvodnice i
na internetu, ale její další dluhy už našt stí
splácet nemusím."
ili jsme v rodinu
Za nete-li tím, že se ob tuje t m, jež milujete,
skon íte tím, že vás ti, jimž jste se ob toval,
budou nenávid t.
George Bernard Shaw
Michal Pavlí ek založil a úsp šn
ídí
spole nost, která se zabývá po ádáním kurz
finan ního poradenství,
organiza ního a
personálního rozvoje. Je obda ený na muže
pom rn vysokou sociální i verbální inteligencí,
schopností empatie, výrazná mužnost by se mu
itom t žko dala up ít.
Nevadí mu pe ovat o domácnost, d ti, hodn
toho stihne, je pracovitý a v p ípad nutnosti
bojovný, šikovný a inteligentní, dokáže vyd lat
peníze. Je výrazn rodinný typ a vyznává
rnost. Tém ideální chlap a manžel, po n mž
tšina žen prahne. Má samoz ejm , jako tém
každý muž, pot ebu ešit zapeklité situace
takzvaným zdravým rozumem, v í v ú innost
logického uvažování. Se dv ma ženami, kterými
byl postupn opušt n, v druhém vztahu pak navíc
zahrnut nenávistí a okraden, má p t d tí. Jak se
odvíjel p íb h jeho dvou velkých lásek?
„Jako student vysoké vojenské školy v Bratislav
jsem se seznámil se sedmnáctiletou dívkou,
Slovenkou, a dost jsem o ni usiloval. Chodili
jsme spolu a když jsem dokon il školu, tak jsme
se vzali. Sloužil jsem pak v Lounech jako voják z
povolání od nevidím do nevidím a ona se
emístila do Prahy, abychom byli ast ji spolu,
studovala VUT. Brali jsme se v roce 1986,
první dít - syn Mirek - se nám narodilo o p t let
pozd ji. M li jsme krásný vztah, pe ovali jsme s
radostí o d ti, v ili jsme v rodinu. Jenže v roce
1996 p išel šok, moje žena Jarmila prost jednou

išla s tím, že podala žádost o rozvod. Nechápal
jsem p iny a ona mi je nevysv tlila. Domníval
jsem se, že jí možná vadí, že jsem na jistém
rozcestí, což má své nevýhody - odešel jsem z
armády, za ínal jsem podnikat, a než se firma
rozjela, nebyly z ní zpo átku skoro žádné p íjmy,
zato shltla spoustu mého asu. Ona byla tehdy
ješt na mate ské, žili jsme skromn z úspor.
Šlo to pak rychle. V ervenci mi ekla, že se chce
rozvést, v polovin zá í i s d tmi odešla za jiným
mužem a za átkem listopadu si s novým
partnerem p ijeli pro v ci. Ti dva se dali
dohromady na t ídním srazu, který prob hl asi
l roku p edtím. Tyhle srazy v sob nesou
riziko, a setkávám se s tím i profesn , stává se na
nich, že dva, kte í po sob na škole koukali,
náhle zjistí, že si musí vynahradit tehdejší marné
toužení nebo naplnit p erušenou studentskou
lásku...
Nic nenasv ovalo tomu, že by snad necht la,
abych byl s d tmi co nej ast ji, ale dnes už vím,
že ze strany rozvád jících se matek je to lež a
lest, slyšel jsem to i od jiných muž , kte í byli ve
stejné situaci. I když m nepochopiteln , tém
uprost ed bezchybného vztahu a bohatého
rodinného života opoušt la, vnímal jsem ji po ád
jako životní družku, s níž jsem prožil t ináct let
života a s níž mám krásné a zdravé d ti.
Namlouval jsem si - jsme rozumní, dosp lí,
vzd laní, máme oba rádi naše d ti, my dva se
ur it na všem domluvíme. Projednávali jsme
spolu, jak se budeme i nadále spole
starat o
ti, bylo jim teprve t i a p t let, íkala, že v tom
nevidí problém, dokonce se zdálo, že by nic
nem la ani proti st ídavé pé i, uvažovali jsme
dokonce i o tom, že by d ti zpo átku mohly
bydlet v byt , kde bychom se u nich podle
pot eby a domluvy st ídali, aby nemusely m nit
prost edí.
Jenže najednou se den po dni vyjevovalo, že to
bude jinak, došlo mi, že to nemyslela vážn ,
tajn si p itom sp ádala své plány, hlavn jak
vy eší mou nep íjemnou existenci. Pro za átek odmítla mi prozradit, kam se to s našimi d tmi
vlastn st huje. Zakázala mi, abych jim volal a
psal.
Když si s tím lov kem p ijela pro v ci, vybírali
si, co by se jim hodilo, držela ho za ruku, vid l
jsem, že ho má opravdu ráda, m la o i jen pro
j. Cítil jsem úzkost, bylo mi smutno. Bydleli
jsme p ed tou katastrofou v t ípokojovém byt ,
uspo ili jsme n jaké peníze a plánovali jsme, že
ten byt koupíme, nem li jsme dluhy. M l jsem
dobrou práci, ale p i ní i as na d ti, hodn jsem
se jim v noval. A náhle jsem p išel o p vabnou
mladou ženu, o malé d ti, rozebíral se náš krásn
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za ízený byt - všechno se zdálo být v troskách.
Než jsem se vzpamatoval, než jsem se pokusil
navrhnout n jaká pravidla, byla i s d tmi pry .
ti nebyly našt stí sv dky n jakých hádek a
scén, i nadále jsme se jim hodn v novali, ale
každý zvláš . Když jsem si pro d ti jezdil, bylo
to smutné, protože jsem ji po ád ješt miloval,
byl jsem zranitelný. Jak se blížil rozvod, cítil
jsem, že po mn chce už jediné, abych jen platil,
ale p itom se nikde poblíž neukazoval, abych
prost neotravoval. Ješt na podzim jsem se s
tmi n kolikrát vid l, ješt v únoru jsem s nimi
byl na horách. Když pobývaly u m , vnímaly ten
byt po ád jako sv j domov, necht lo se jim
odejít, ale já je musel pokaždé popadnout a
odvézt k tomu cizímu chlapovi do bytu, který
jako domov neuznávaly. Je to náro né na
sebeovládání, na psychiku. Musíte se nau it toho
cizího lov ka respektovat, zaujal prost vaše
místo v rodin , protože vaše milovaná žena to tak
chce. lov k se v tom va í, ale p itom musí
hlavn pracovat, také proto, aby vyd lal na
výživné.
Jinak mluvila u soudu, slibovala, že se na všem
dohodneme, a jiná byla pak realita. P ijel jsem si
podle domluvy pro d ti a dozv l se pokaždé
jakou výmluvu: Te se jim to nehodí, jsou
zrovna nemocné, mají jiný program, musí k
babi ce, mají toho moc... Nebo také: Dej jim as,
ony se s tou zm nou musejí vyrovnat. Protože je
moje bývalá žena inteligentní šikulka, sd lovala
mi to vždy p íjemnou formou. V il jsem jí, íkal
jsem si, myslí to dob e, chce, aby se d ti
zklidnily. V podstat jsem ale rok a p l d ti
nevid l. Dnes už vím, že jsem byl za blbce.
Po roce od našeho rozchodu jsem si našel
partnerku a brzy jsme se dohodli na spole ném
život . Navštívili jsme vzájemn rodi e, ekli
jsme si, že chceme mít d ti. Moje druhá žena
la za sebou trpkou zkušenost, manželství s
násilníkem. Muž ji ponižoval, bil, se sousedkou
si ud lal dít ... Když jsme se poznali, bylo jí
dvacet ty i let, m la ty letou dcerku. Mn bylo
icet p t, byl jsem chlap p i síle. Oba jsme
toužili po harmonické rodin a dokázali jsme to,
o pár let pozd ji jsme byli na první pohled
astná, zá ící rodina s d tmi.
Nový vztah m posílil, abych se znovu a více
ucházel o d ti z prvního manželství, podal jsem
si u soudu žádost, že je chci vídat, p estože jejich
matka tvrdila, že to pro n není dob e. Už jsem
l dost toho tajného okukování vlastních d tí
ed školou, kdy jsem se maskovaný epicí,
brýlemi a bundou, kterou neznaly, skrýval mezi
ostatními rodi i, abych je na chvilku zahlédl.
Bylo to ponižující a trýznivé. Nehlásil jsem se k

nim, když si to matka nep ála, bál jsem se také,
jak by zareagovaly.
Prob hlo nové soudní ízení, d tská psycholožka
- soudní znalkyn - po testech s d tmi
konstatovala, že otec je jimi i po roce a p l, kdy
ho nevid ly, vnímán velmi pozitivn a mají na
j takovou vazbu, že je žádoucí, aby s nimi m l
maximální
styk.
Dokonce
doporu ovala
st ídavou pé i. To všechno jejich matka odmítla,
nep ipustila. Byl jsem rád, že se nám povedlo
vybojovat pár hodin m sí , postupn se mi
poda ilo vídat je jednou za trnáct dní. Dana,
moje nová žena, byla dokonce ochotná
est hovat se se mnou do m sta, kde d ti žily,
abych je mohl vídat co nej ast ji.
Našli jsme si tam kv li nim byt se ty mi pokoji,
aby v n m m ly sv j prostor. Bral jsem si je na
dva víkendy v m síci a k tomu jedno odpoledne
v týdnu. Neprobíhalo to vždy hladce, matka je
stále zpracovávala a jejich vztah ke mn se m nil
k horšímu, takže jsem si t eba pro n p išel do
školy, vyšly ze dve í, ani m nepozdravily a
vrátily se zpátky do družiny. Družiná ka pak
zavolala matce. Poslouchaly matku naprosto
slep . Když jsem se jich zeptal: Tak co nového
ve škole? Odpov ly: My s tebou nemáme ešit
školu. D ti, poj te si malovat. My s tebou
nebudeme malovat, my chodíme do výtvarného
kroužku. Cokoliv jsem navrhl, v tšinou odmítly,
ly od matky své instrukce.
Já proti ní p ed d tmi ne ekl jediné slovo,
nezpochyb oval jsem ji, pro m byl vztah matka
- dít až posvátný. Byl jsem totiž tátou cepovaný
k úct k matce. Institut mate ství se pak pro m
stal nezpochybnitelný. S d tmi jsem tedy matku
a její zákazy neprobíral, když jsme se lou ili v
její nep ítomnosti, daly mi spontánn pusu, když
u toho byla, tak jen po m koukly, ud laly
smutné o i a odešly.
Protože nás bydlení v byt pon kud omezovalo,
koupili jsme poblíž m sta zanedbanou usedlost
se stodolou, kde m ly d ti ráj. Poblíž byl lesík,
rybník, louka, ve er jsme si d lali ohní ek. M l
jsem se svou druhou ženou t i d ti, takže i s její
dcerou z prvního manželství u nás bývalo
dohromady šest d cek r zného v ku, bylo
veselo. M li jsme pro n hernu a velký d tský
pokoj, když se u nás va ilo, d ti pomáhaly. Žili
jsme jimi a ony byly nadšené. M l jsem
prosperující firmu, ve které asem pracovala i
manželka, bylo to krásné období. Snažil jsem se
ten objekt renovovat, ale protože jsem dojížd l
do Prahy za prací, moc asu jsem na to nem l, a
stálo by to také moc pen z.
išlo tedy další st hování, do obce blízko Prahy,
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koupili jsme tam dva vedle sebe stojící rodinné
domky, jen deset let staré, vzali jsme si vysokou
hypotéku. Ocitli jsme se v krásném prost edí.
Náš prvorozený, Markus, šel tehdy do první
ídy, Milen byly ty i roky a Mariánovi teprve
rok. V jednom domku jsme bydleli, v druhém
probíhaly aktivity naší firmy, vzd lávání v oblasti komunika ních a manažerských dovedností,
a protože to bylo poblíž Prahy, firmy m ly o naše
kurzy zájem. Koupili jsme si kvalitní nábytek a
koberce, nebáli jsme se budoucnosti.
V roce 2007 se má žena setkala s lidmi, jejichž
náhled na sv t byl pon kud bizarní. Setkávali se
a posilovali ve ví e, jednou t eba p išla z
takového setkání s tvrzením, že byla v minulém
život královnou a že si tedy zaslouží lepší život,
než má se mnou. íkala mi také: jsem svobodná,
ale tvoje láska m omezuje. Moje t lo ti nepat í,
se svou šamšulkou si m žu d lat co chci. Byl
jsem tím vším konsternovaný. Za ala m
nenávid t, všechny situace vyhrocovala, dokonce
jednou fyzicky napadla. ekla mi také, že
aby se vymanila z mého vlivu, je pro ni velmi
ležité, aby m la intimní kontakt s duší kn ze,
který ji miluje. Bylo to bláznivé.
V té dob k nám jezdíval jeden m j klient, po
osmi letech spolupráce už vlastn rodinný p ítel.
Dával mé žen p ekvapiv drahé dárky; mobilní
telefon, kolo... Nejednou sed l s námi u
rodinného stolu a radoval se s námi z našich d tí.
A práv z n j se vyklubal onen kn z. Za ala se s
ním scházet, najednou m la i jiný vztah k d tem,
a pak dokonce cht la, aby ten chlap, kterého prý
má ráda, u nás bydlel! Jestli ji prý mám rád, tak
to dovolím! Já prý i p esto všechno z stávám
otcem d tí. Objevila se u nás esoterická
literatura, kde se to hemžilo minulými životy,
and ly. Její esoterický intimní p ítel byl stále náš
klient, takže k nám ve finále docela intenzivn
jezdil, hlavn když jsem nebyl doma. Náš
astný život se zhroutil.
Ta pomatená skupina kolem ní nebyla velká. Ale
novali se svým témat m intenzivn . V rámci
takzvaných terapií a diskuzí pracovali s emo ní
inteligencí, stále se zajímali o to, co ten druhý
lá a jak se cítí, komu bylo v d tství ublíženo,
jak moc se cítí nedocen ný a v
se jakoby
vraceli do t ch minulých život . Ochotn jsem se
kolika takzvaných seancí zú astnil, abych
tomu rozum l, ale byl jsem sv dkem hlavn
toho, jak se prom nila moje žena. Žila tím vším.
Prošla kurzem reiki, v
etla esoterickou
literaturu, po ád n kam odjížd la.
Zajímavé je, že navzdory tomu, jak se sama
vyšinut chovala, ozna ila za blázna m , na tom
také založila svou žádost o rozvod. Prý jsem

duševn narušený a nevím, co d lám. A nic si
nepamatuju. Diskutovala to i s léka i, lí ila jim,
že jsem v
pla tivý.
Já byl ale p edevším unavený z práce a z toho
všeho, co se na m valilo. Ve er d ti usnuly a
ona šla telefonovat milenci. Bylo mi úzko.
Navíc, práce bylo opravdu hodn , chodil jsem
pozd spát, musel jsem dost cestovat, byl jsem
etažený, ona mi už ve firm nepomáhala. A nic
se ne ešilo. Kdykoliv jsem si s ní cht l o tom
všem promluvit, odhán la m a íkala: Netla m
do ni eho, nic po mn necht j, nerozumíš tomu,
jsi unavenej, nebudu s Tebou nic ešit, jdi se
lé it. A v tomhle pracujte -ve te seminá e,
lejte poradenství, zatímco žena n kam v
odjíždí, v
telefonuje svému milenci, obrací
se k and m... Tak jsem se na trnáct dní uchýlil
dobrovoln do psychiatrického centra, možná i
pod vlivem té její mantry: Jsi unavenej, nic si
nepamatuješ... Doktor mi ekl: Ta partnerská
krize vás sebrala, p ij te si k nám odpo inout,
po ádn se vyspat.
Po dvou týdnech jsem se vrátil dom a
zaznamenal jsem ješt v tší chlad a odstup, v
ni em se se mnou nepo ítalo. Odd lovala m od
tí, nesnesla, abych jim ve er etl pohádku.
Když t eba starší syn prosil, aby nás nechala
spolu, intenzivn nás rozhán la. Dokonce jednou
hu ela, že by byla nejradši, kdyby to vy ešila
íroda, to znamená, p ála mi smrt.
Nerozum l jsem tomu. To všechno se stalo
hem p l roku. P l roku p ed tím, než si moje
žena našla n koho, kdo byl údajn v minulém
život n ím lepším než já, tak mi s d tmi
vytvo ila k narozeninám p ání ko s nápisem:
Nejlepšímu tátovi na sv . Dodnes ho mám. U
soudu jsem pak ekl: Seže te jediného lov ka,
který vám dosv í, že jsem byl na d ti zlej,
nepríjemnej, krutej, že jsem je fackoval a n co
jim zakazoval. Naopak, sousedky se mi nabízely,
že budou sv it u soudu o opaku, nebo vid ly
a slyšely, jak jsem si s d tmi hrál a povídal,
zatímco žena je v tšinou jen chladn dirigovala.
Ostatní mi tvrdili, že je moje žena silná egoistka,
ale to jsem si nemyslel, to jsem nevid l. Já ji bral
edtím jako vysvoboditelku z p edchozího
manželského traumatu, jako mámu bezvadných
tí, jako krásnou ženu, nikdy jsem do té doby
nezalitoval, že jsem si ji vzal, byl jsem jí oddaný.
A pak se stala p íšerná v c. Jedno letní
odpoledne k nám náhle vtrhla policejní hlídka,
nic nevysv tlovali, nasadili mi klepeta, p ed
domem p i tom stále je ela houka ka na jejich
aut , p ipoutali m ve voze k l žku a odvezli m
bosého a jen v trenýrkách, práv jsem totiž
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pracoval na zahrad , do psychiatrické lé ebny.
Tam cosi nahlásili léka i, se mnou se nikdo
nebavil, dali mi nemocni ní mund r... Nechápal
jsem, co se d je.
Co se vlastn stalo? Zatímco jsem pracoval na
zahrad , moje žena zavolala na policii, že ji
honím po dom se sekerou. Policie na míst nic
nezjiš ovala, takové oznámení jí sta í, aby
lov ka, na kterého ukážete, okamžit
zneškodnila. Policisty navíc varovala, že už jsem
jednou byl na psychiatrii a že beru léky na
uklidn ní, tak to už se se mnou v bec nebavili.
Te mi teprve došlo, pro mi po ád vnucovala
edstavu, že mám psychické problémy, jsem
pla livej, strašn unavenej a nic si nepamatu-ju,
pro m dotla ila k tomu, že jsem si šel
odpo inout na psychiatrii. M la své zám ry,
po ítala s tím, že se jí to bude hodit, že m tím
ozna kuje,
znevýhodní,
p estanu
být
ryhodný. Bylo to vlastn obludné - nejd ív
stresovala svým cynickým jednáním, na ež
se mnou zacházela jako s duševn narušeným, a
když jsem byl krátce, dobrovoln a jen
preventivn hospitalizován, ší ila p edstavu, že
jsem nebezpe ný blázen.
Tentokrát nedobrovoln
jsem pobyl na
psychiatrii jen týden, našt stí hned v pond lí
jsem m l rozumný rozhovor s ošet ujícím
léka em, ten rozpoznal, že má p ed sebou
lov ka, který je v tíživé situaci, ale navzdory
tomu není psychicky nemocný.
Jsem trenér sociáln -psychologického výcviku,
ím komunikaci, takže jsme spolu dokázali
popsat situaci. Dokonce za ídil, že p ímo v
lé ebn prob hl soud, který ešil neod vodn né
umíst ní do psychiatrické lé ebny, byl jsem pak
ihned propušt n. Dom jsem se nevrátil, jen jsem
si p ijel s mým bratrem pro oble ení, protože do
lé ebny jsem byl odvle en v trenýrkách a bosý.
Ve svém vlastním dom jsem sepsal a podepsal,
kolik si beru svých ponožek, tri ek, vzal jsem si
svou tiskárnu a notebook, a pak jsem asi dva
síce bydlel u bratra. D tem se eklo, že je
tatínek nemocný. Pak jsem se od bratra
odst hoval, našel jsem si podnájem a jezdil jsem
si ob as pro d ti. Ty mi íkaly, že necht jí, aby s
nimi bydlel pan Pé a, že cht jí mít doma m . Jak
to malým d tem vysv tlit? To nejde. Prožívali
jsme spole
pestré, inností nabité víkendy.
li jsme psa a chodili jsme do p írody, hráli
jsme fotbal, malovali.
Mezitím probíhal rozvod. Nekladl jsem žádný
odpor. Dnes vím, že jsem m l d lat drahoty a
získat tak n jaké výhody, m l jsem možná i víc
pátrat po tom, co bylo p inou toho rozvodu, jak
se to v bec mohlo stát. P ítal jsem to její

pot eb vyšší autority, kterou ovšem asi
pot ebovala obm ovat. Byla vychována ve ví e,
pot ebovala autoritu boha. Já to respektoval,
doprovázel jsem ji do kostela, i když v ící
nejsem. Pozd ji vzhlížela asi ke mn a v bec k
rodin , ale pot ebovala pak nejspíš zase zm nu,
tak za ala v it v minulé životy, and ly atd.
Den p ed hlavním soudním lí ením mi volala a
ekla mi, že když nebudu d lat u soudu potíže a
budu souhlasit s rozvodem, tak se m žu vrátit do
našeho spole ného domu, že budeme každý
bydlet v jedné jeho ásti. Zajásal jsem, že tedy
budu mít blízko sebe d ti, namlouval jsem si, že
se z vlivu té sekty možná vyma uje, že jí došlo,
jak m d ti cht jí a pot ebují, a snad dokonce
uznává, že jsem p eci jen ekonomická záruka.
Bylo mi to ale trochu divné, protože jsem p ece
rozvodu nebránil. Nicmén jsem následkem toho
rozhovoru u soudu ekl, že pokud jde o d ti, tak
mám silný pocit, že se domluvíme, že to nebude
problém. Toho z ejm cht la dosáhnout. Jenže
šlo o další promyšlenou lest. Ona u soudu pak
naopak vypráv la, že jsem vlastn všechno d lal
špatn , že jsem asociál, násilník a manipulátor.
Prý jsem jí asto znásil oval, a všechny naše d ti
vznikly p i znásiln ní. Taková nehoráznost! Byl
jsem zmaten.
ijel jsem týden p ed Vánoci za d tmi do
našeho domu, a zjistil jsem, že d m je prázdný a
nikdo v n m nebydlí. Zavolal jsem matce mých
tí a ona mi ekla, že prý se nemám starat, kde
bydlí, a že mi d ti dávat nebude. P itom když
jsem jí volal ješt p ed ty mi dny, lhala mi, že
ti budou doma. Opustil jsem na Št drý den
podnájem, a vrátil se do našeho prázdného domu.
Každý, kdo zažil svátky rodiny opušt ný t mi,
které miloval, si dovede p edstavit, jak mi bylo.
m jsem vy istil, zateplil a za al ho pak
ipravovat na prodej.
Je leden, jsem v dom , uklízím tam, platím
hypotéku, pracujú - firma jede dál, i když už jen
na dvacet t icet procent. N které zakázky byly
totiž postavené na mé lektorské innosti, a žena,
která d lala jednatelku, mi je zrušila, tvrdila
klient m, že nejsem v po ádku.
Co se dá všechno normálnímu chlapovi ud lat,
když si ho zprotivíte nebo máte chu žít s n kým
jiným? Vezmete mu d ti, zrušíte mu domov,
ipravíte firmu o prosperitu, nehorázn lžete,
aby ho odvezli v poutech, spoluvlastní d m a
splácí na n m hypotéku, ale nesmí v n m bydlet
a potlouká se po podnájmech, neberete mu
telefony, odporn o n m mluvíte na ve ejnosti,
obviníte ho, že sexuáln zneužívá vaše d ti a vás
že b žn znásil oval. A osoba, která se dopustí
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tolika zla, lží a podvod , na rozdíl od vás smí
vychovávat spole né d ti a je litována a
chrán na.
Soudil jsem se o kontakt s d tmi, obrátil jsem se
na advokáta a opatrovnický soud v
anech,
popsal jsem jim situaci a oni m kupodivu
podpo ili, i když jim žena p edtím tvrdila, že d ti
mlátím - asi jsem p sobil d ryhodn ji.
Pot eboval jsem se s bývalou ženou dohodnout
na rozd lení firmy a pen z z nemovitosti, kterou
jsme cht li prodat, jenže jsem narážel na ze ,
mlela po ád to samé: Nic po m necht j,
neotravuj, nic s tebou ešit nebudu, netla na
... Hotový kolovrátek. Jenže z ú tu firmy, ke
kterému m la jako jednatelka p ístup, za aly
mizet peníze.
Vid l jsem, že naše dva rodinné domky hned tak
neprodám, tak jsem cht l v jednom z ídit školku.
Ud lal jsem si projekt na mate skou školu, na
krajské hygien mi ho schválili, živnost jsem na
to m l. Jel jsem za manželkou do Plané u Tábora,
kam se odst hovala, byla totiž spolumajitelka
toho domu, pot eboval jsem od ní jen podpis.
Vysv tlil jsem jí, že by ta školka mohla nájmem
vlastn splácet naši hypotéku...
Povolení mi nedala, nepodepsala, navíc mi ekla,
že d ti do našeho domu za mnou nebudou jezdit.
Žila te s nimi v inžovním dom , kam se
sest hovali p íslušníci té esoterické skupiny pod
záminkou vzd lávání tam provozovali své
zvláštní aktivity. Cítila z jejich strany podporu,
takže kdykoliv jsem si p ijel pro d ti, tak mi je
prost nevydala. A vedla je k tomu, aby se mnou
necht ly jít, íkaly mi, že m nepot ebují,
necht jí se mnou nikam, cht jí být doma.
Když rodinné mediátorky nap íklad dohodly, že s
nimi v lét mám být ty i dny a m žeme být u
bazénu, protože bylo zrovna vedro, tak d ti už
etí den nic necht ly, nic je jakoby nebavilo. To
jsem neznal, d íve byla z jejich strany poptávka
po spole
stráveném ase, te
m jen
odbývaly, necht ly se mnou ani mluvit.
U soudu jsem dával najevo, že s nimi chci být co
nej ast ji, ale soudkyn byla toho mín ní, že se jí
situace nezdá tak špatná a že musí být vyslyšena
hlavn matka.
Jenže p esto, že byl m j kontakt s d tmi soudn
na ízený, tak ona mi je opakovan odmítala
edávat.
Když jsem d ti jednou vrátil, tak je okamžit odvezla k léka i a obvinila m ze sexuálního
zneužívání mého malého synka. Byl jsem
vyšet ován kriminálkou v Tábo e kv li údajné

pedofilii, samoz ejm se nic neprokázalo, ale
nikdo ji za to k iváctví neobvinil, nepotrestal,
ticho po p šin . Mimochodem, jako pedofil bych
se nedostal p es testy ani do armády, kde jsem
pracoval deset let s mládeží.
Pak už jsem se vždycky pro jistotu snažil, abych
nebyl s d tmi sám. Smutné je, že se na celé
situaci podepsala i d tská doktorka, která se se
mnou odmítla sejít, ale do posudku napsala, že
po návšt
u otce jsou d ti unavené, vy erpané
a dokonce jeví známky, že na nich bylo spácháno
jakési násilí. Jindy, když d ti u m spaly, tak
jejich matka zavolala na policii v Sezimov Ústí,
kyvadélko jí totiž ukázalo, že d tem u m hrozí
nebezpe í. Takže v noci p ijelo erné komando a
vtrhlo k nám do domácnosti. Našt stí jsem tam s
tmi nebyl sám, byl u m i dosp lý syn z
prvního manželství se svou p ítelkyní a moje
sedmnáctiletá dcera Marta. Policie m zkontrolovala, dali mi dýchnout, jestli jsem nepil, a
probudili d ti, aby se jich zeptali, jestli jim
neubližujú.
Takže celý rok p edtím probíhala dramata, íkalo
se jim, jak jsem špatný, a když si s nimi kone
bez stresu užíváme víkend, tak na nás jejich
matka pošle v noci policii. V jejich o ích se tedy
stávám lov kem, jemuž je v patách policie, a dá
se mu t žko d
ovat.
ím dál ast ji se stávalo, že jsem si pro d ti
ijel, ale ony se mnou necht ly jít. Na tyhle
návšt vy se mnou jezdila i má sedmnáctiletá
dcera z prvního manželství. Pot eboval jsem mít
sv dka, protože se mi také stalo, že když jsem si
st žoval, že mi d ti odmítla p edat, tak tvrdila, že
jsem tam v bec nebyl! Už jsem nemohl dál.
Pokaždé, když jsem p ijel, zavolala policii.
Tvrdila mi, že jsou d ti nemocné, ale nezavolala
mi to p edem, nechala m za nimi cestovat
dv st kilometr , aby mi to sd lila až ve dve ích.
Takže selhávala policie a opatrovnický soud mi
jen sd lil: Nebojte, jsou v pé i matky, takže jsou
v po ádku. Nebo mi d ti nevydali, ekli mi, že
jsou n kde s matkou, ale když jsem se vracel z
Tábora do Prahy, potkal jsem jejich matku v
protijedoucím aut a bez d tí.
Na poslední sch zky se mnou chodily naprosto
zmanipulované. Necht ly si vzít dárek, mluvit se
mnou, dávaly najevo, že jsem špatnej, zlej. A pak
se p i posledním p edávání d tí stalo, že moje
bývalá žena ke mn p istoupila a p ed d tmi mi
ekla: Co to tu smrdí?! To ta tvoje zapa ená
prdel. Jak já jsem ráda, že už s tebou nejsem!
ti byly vykulené. Já to oznámil na policii, ale
oni mi ekli - nemáte sv dky. Byly ostatn vždy
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naklon ni posmutn lé matce, která z stala ve
složité situaci.
Já sám bych ovšem nikdy nep ipustil, aby se do
takové situace dostala. Bylo jasné, že zatímco já
po styku s d tmi marn toužím a jsem nevyužitý,
tak ona t i d ti t žko zvládá. Mimochodem ten
její partner za ní dojížd l asi rok, pak jezdit
estal a skon ilo to. Byl to lov k,
který se nev noval ani svým d tem, natož cizím.
Ve volném ase si hrával s autodráhou.
Naposledy jsem své d ti vid l na Mikuláše v
roce 2009. Už se s nimi nevídám, protože ona by
p ed nimi ponižovala, byly by sv dky
nechutností, což by pro n bylo víc stresující, než
když m nevidí. Prost nastala situace, kdy už to
nechci hrotit. Jsem pou en z prvního rozvodu,
kdy se stalo, že když jsem se po roce a p l kone
setkal s mou p tiletou dcerkou, vykala mi:
Vy jste m j tatínek? ptala se. Dnes spolu máme
krásný vztah, stejn jako s dosp lým synem,
líme se o radosti i starosti, nemají problém m
na ve ejnosti obejmout. Byl jsem tak intenzivn
vymazáván z jejich mysli i života, a p esto se to
nepovedlo.
Svolal jsem valnou hromadu naší firmy, zbavil
bývalou ženu funkce jednatelky, protože ji stejn
nevykonávala. Ale nemohl jsem se s ní
dohodnout na prodeji t ch dvou domk , které
mohly mít dohromady cenu kolem jedenácti
milion . Tém každý víkend za mnou jezdily
ti z prvního manželství, pomáhaly mi,
nap íklad jsme spolu vymalovali. Protože syn se
cht l osamostatnit a odejít od matky, našel jsem
pro nás podnájem v Hradci Králové, kde
studoval a p ipravoval se na maturitu. Pomáhal
jsem mu s provozem studentské domácnosti.
V lednu 2010 bývalá manželka cht la, abych
podepsal prodejní smlouvu našich dvou dom ,
aniž bych znal kupující. Necht l jsem nic
podez elého podepisovat. Vyhrožovala: Když
nepodepíšeš, už nikdy nespat íš d ti. A dodala:
Však uvidíš, co se bude dít!
Koncern b ezna mi volal nejaký klient, že by pro
m l zakázku, cht l se sejít. íkal, že je z
Brna, domluvili jsme se tedy, že se sejdeme na
polovi ní cest mezi Prahou a Brnem, v jisté
restauraci v Hradci Králové. Ten muž se ovšem
na sch zku nedostavil, ale p ekvapiv u jednoho
stolu sed la moje manželka s hypote ním poradcem. Byla to zajímavá náhoda, ale náhody se
prost d jí. Pozdravili jsme se, ekli si pár
formálních v t, nic jsme ne ešili.

Sedmnáctého kv tna mi od ní p išla esemeska,
zrovna jsem jel z Prahy, oznamovala mi, že
dnešním dnem je naše nemovitost prodaná, jak si
prý možná nepamatuju, už tam nemám p ístup, a
co tam z stalo, se v souladu se smlouvou stalo
majetkem nových majitel . Žádný prodej jsem
nepodepsal, žádnou smlouvu jsem nevid l, šel
jsem tu podivnost ohlásit na policii.
Hned jsem se rozjel na místo inu, a tam jsem
zjistil, že se v mém dom uhnízdili cizí lidé.
Ukázali policist m falešnou smlouvu, na níž byl
zkopírovaný m j podpis. Byla to notá em
ov ená kopie, originál se prý ztratil. Mezi
novými nájemníky byla i policistka, bránili mi
vstoupit do domu, kde jsem m l své osobní v ci.
Co bylo v dom mé, bylo te náhle jejich. A
ekli mi: Vaše manželka nám volala, že s vámi
budou asi velké problémy, protože jste byl v
blázinci. Nem l jsem samoz ejm u sebe kupní
smlouvu té nemovitosti, takové v ci u sebe nikdo
nenosí, takže policisté m dovnit nepustili.
Za alo neskute né martyrium, které se táhne už
dva roky. To náhodné setkání v Hradci Králové
koncem b ezna 2010, kam m vylákal a pak
nep išel klient, což byl, jak jsem pozd ji zjistil,
najatý soukromý detektiv, bylo pozd ji vydáváno
za sch zku, na níž se podepsala ta prodejní
smlouva, což si údajn nepamatuju. Stále
doufám, že vyjde najevo, že je to podvod, i když
si nájemníci i moje žena vzájemn potvrzují, že
jsem to podepsal a já proti nim stojím sám. Jako
sv dek vystupuje i onen hypote ní poradce, který
s ní tehdy v té restauraci sed l, což je zárove
manžel jedné z terapeutek esoterické firmy, kde
se uchytila moje bývalá žena.
Terapeuti téhle lé itelské firmi ky v tšinou
klient m tvrdí, že vypadají velmi unaven , že
mají n jakou zát ž a že oni jim samoz ejm
pom žou. Pak se s jedním z nich setkáte p i té
pomoci. Položí si vás na lehátko, položí vám ruce
na záda a za nou k vašemu zd šení hrozn vát a
svíjet se, na ež vysv tlí, že z vás tahali bolest, že
jste v sob m li duše dvou mrtvých sourozenc
nebo t eba babi ky. No a díky tomu evu ti mrtví
odejdou do nebe a vy za to vypláznete deset tisíc.
V tomhle se te angažuje moje n kdejší žena, v
tom prost edí žijí moje d ti, ke kterým se už
nem žu p iblížit."
Patologie rozchod a rozvod
Rozhovor s klinickým psychologem a soudním
znalcem PhDr. Vladimírem Fiedlerem.
ed manželstvím m jte o i otev ené, v
manželství je potom trochu p imhu te.
William Shakespeare
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i tvrtiny rozvod a partnerských rozchod
iniciují ženy. Jejich motivace k rozbití asto
celkem fungující rodiny bývá mnohdy vágní.
Pro ženy cht jí mnohem ast ji než muži ukon it
dlouhodob jší vztah, dokonce i s lov kem, který
je slušný a navíc ekonomicky zdatný?
Zena si prost najde nebo náhodn objeví jiný
objekt svého zájmu, kohosi, kdo ji zaujme
sexuáln , ekonomicky, povahou, postavením.
ast ji se to stává ženám, které nemají širší
partnerské a sexuální zkušenosti. Mají asto
pocit, že si života zatím neužily, že o n co p išly.
Manžela znají, zevšedn l jim, ale pak žena pozná
muže, který za ni zaplatí bez mrknutí oka v tší
ástku v restauraci, zatímco manžel v takové
situaci vždy p ipomíná, co si mohou a nemohou
dovolit, nebo odletí se svým sv dcem pod
záminkou služební cesty na dovolenou k mo i,
sv žeji v drahém aut ... A samoz ejm ji lichotí,
takže ona vym kne a za ne se domnívat, že ji
vnímá jako p vabnou a jedine nou. Její
sebekriti nost prudce klesá a p ipadá si
manželem nedocen ná. Rozhodne se tedy pro
rozvod a nový vztah.
Brzy nato propukne boj o d ti. Pot eba ženy
bojovat o d ti má dva ko eny. Jedním z nich je
irozený mate ský pud, žena si íká: jsou to
moje d ti, já jsem je p ivedla na sv t, milujú je...
To je celkem v po ádku. Kdyby p evážil jen
tento d vod, dalo by se to pochopit, a hlavn ,
žena by v takovém p ípad nejspíš necítila
pot ebu dupat po otci svého dít te. Vnímala by,
že on d ti také miluje, a koneckonc si ho jako
otce svých d tí vybrala. Ale bohužel tu hraje roli
ješt druhá motivace. Žena si íká: Když d ti
získám do své pé e já, a on jimi bude nenávid n,
bude každému v okolí zjevné, že zatímco já jsem
dobrá matka která se stará, on je hajzl, který si
jejich lásku nezaslouží.
S rozvodem je spojená také otázka aliment , z
kterých se dá n kdy docela dob e žít. Zvláš
když je pak d tí víc od dvou a více tatínk . Když
se žena rozhodne vym nit otce d tí za n koho
jiného, bývá zpo átku docela rozumná a zdá se,
že se s manželem, partnerem dohodnou ohledn
spole né výchovy d tí. Ona si v mnoha
ípadech uv domuje, že šla p edevším za lepším
a tak se chová celkem slušn a je uznalá.
Jenže pak zapo ne rozvod a právník, a n kdy
eba i prohnaná kamarádka do ní hu í, aby
ijala roli ob ti a vyt ískala z rozvodu co se dá,
aby opoušt ného mužského, jak se íká, oškubala
a zbavila se ho i jako otce d tí, zvláš když má
za n j už náhradu. Radí jí, aby p itvrdila, n co na
m našla, aby byl jako otec d tí diskvalifikovaný. Podobn ji navád jí a hecují asto i

její rodi e, n kdy ji n kte í z t chto našeptava
pomohou pro soud cosi zformulovat.

rodi e. V takových p ípadech jen nechápou, pro
matka hází na tátu takovou špínu, p ípadn otec
na matku. Jsou jen znechucené.

Zajímavé na tom je, že se strategie o er ování
otc p i rozvodu od revoluce docela zm nila.
íve býval zapuzený otec obvi ován z
alkoholismu, a to i v p ípad , že alkoholikem
nebyl, ale od revoluce je v oblib obvin ní ze
sexuálního zneužívání spole ných d tí vlastním
otcem. N kdy se dostane i na vymyšlené domácí
násilí v i žen , ale to se špatn dokazuje, zvláš
když chyb jí monokly nebo mod iny. Ovšem
pohlavní zneužívání je krásn široký termín, dá
se z n j ubrat, dá se k n mu další zjišt ní idat.

Záleží ovšem také na tom, jak je matka šikovná
here ka, a jaké volí prost edky. Ty šikovn jší na
otce p ed d tmi nenadávají. Ale jsou mistryn v
náznacích. Tak nap íklad, dít p ijde dom a vidí
matku zhroucenou, st žuje si na migrénu a
slabým hláskem na íká: Víš, volal mi p ed chvílí
tv j otec a bylo to strašné. Jsem zoufalá. Je mi
tak zle! Však víš, jaký je. Ale reakce dít te je
op t velmi individuální, jsou i dítka tém
neovlivnitelná.

Ona t eba uvádí, že se chodil dívat do koupelny,
když se d ti koupaly. Který rodi to ned lá? Už
proto, že je t eba dít v napln né van hlídat! Ale
vyskytlo se t eba i velmi šílené obvin ní, že otec
sexuáln zneužil osmnáctim sí ní batole, že s
ním provedl anální kopulaci. Vyšet ení to
vyvrátila, tak žena obvin ní zmírnila, prý možná
nezavedl úd do nepatrného kone níku, ale pokoušel se o to. To jsme vyvrátili znaleckým
posudkem. Testovaný muž byl zcela normální,
zatímco ona se jevila na hran poruchy
osobnosti. Lví podíl na tom obvin ní m lo její
rodinné prost edí.
Zajímalo nás, co je to za lidi, tak jsme se za nimi
rozjeli, ostatn ona se v té dob k p vodní rodin
i se zneužitým synkem uchýlila. Tam jsme
edstírali, že nás zajímá p edevším prost edí, ve
kterém dít žije a já jsem si dovolil položit jim
pár otáze ek. Ukázalo se, že autorkou všech t ch
obvin ní, byla její už t ikrát rozvedená sestra.
Poda ilo se mi s ní provést test, který odhalil, že
má výraznou poruchu osobnosti, lidov
eno
jako
145
prase, d íve nazývanou psychopatie. Na základ
zjišt ní, že všechna ta nechutná obvin ní byla
vymyšlená, dostal chlapce do pé e otec, s
omezeným kontaktem s matkou.
Jak obvin ní otce, že je p ed rozvodem sexuáln
zneužíval, vnímají starší d ti?
Zvlášt starší d ti, které tímhle projdou, z toho
bývají znechucené, dezorientované, n kdy i
vyd šené. Tvrdí se jim, že byly otcem sexuáln
zneužívané a jsou matkou a jejími lidmi
nabádány, aby si vzpomn ly. Ale nejen povahy
dosp lých, i d tské povahy se velmi liší, a ne
všechny d ti takové v ci rozhodí, natož
psychicky poškodí. Jsou dokonce d ti, kterých se
to nijak nedotkne. Zvláš když p vodn
vyr staly v normální rodin a m ly rády oba
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ti reagují r zn nap íklad i na sexuální výzvy.
Dovolím si uvést p íklad: Jednou se na m
obrátila policie, jestli bych neud lal znalecký
posudek na dv osmileté sestry, jednovaje ná
dvoj ata, která spole
zažila docela tvrdého
mladého exhibicionistu, který p ed nimi
masturboval ve výtahu. Našt stí, než vstoupily
do domu kde bydlely, zazvonily na babi ku, že
už jdou do domu, takže na n v pat e ekala.
Mladík s nimi vešel do výtahu, ten pak o n co
výše zablokoval, p edvedl svou výbavu a pustil
se do sebeu-kojování. Jedno z dvoj at se usedav
rozplakalo, zatímco druhá hol ka se za ala
smát a komentovala ten výjev slovy: Jé ty ho máš
tak malinkej, to jsem ješt nevid la! Mezitím
babi ka asi uslyšela ze zablokovaného výtahu
plá , a tak vyburcovala policii a také sousedy,
mladík sice sjel výtahem do p ízemí a utekl, ale
policie ho chytila.
Mimochodem, byl to jinak zdravý mladý muž až
na tuhle úchylku, byl prost jen exhibicionista.
Rodi e dvoj at m pak požádali, abych vzal
ata na psychoterapii. S tou jednou to v bec
nebylo zapot ebí, ta ten zážitek vypráv la na
potkání pro obveselení, ovšem její sest ka
trp la úzkostnou poruchou, kterou jsem lé il asi
i m síce.
Na em závisí sugestibilita dít te, to jestli si dá
nakukat v ci st ží uv itelné, na jeho inteligenci?
Jak lze docílit, aby dít až vražedn nenávid lo
svého otce nebo matku?
Na inteligenci nikoliv. Ale do jisté míry souvisí s
emo ní vyzrálostí. Tak za prvé, musí jít o dítko
siln ovlivnitelné, které je navíc siln fixováno
na zapuzujícího rodi e, bývají to ast ji hol ky,
pro n n kdy bývá svaté všechno, co matka tvrdí
a nechají si vnutit i vzpomínky na n co, co
nebylo: Vzpome si, jak nám tatínek nedal
peníze a my jsme m ly hlad a musely jsme jít za
tetou, vzpome si, jak m táta praštil atd. Když
se to stále opakuje v r zných variantách,
podobách a nuancích, tak se dá v dít ti b hem

kolika m síc vyp stovat silný syndrom
nenávisti k o er ovanému rodi i, strachu z n j,
zatímco sílí opi í láska k rodi i, který o er uje a
zavrhuje.
Zlomí se to t eba v pubert ? Je to p ece období
vzpoury proti autoritám, budování vlastní
nezávislé osobnosti...
Stává se to docela asto. Matka se asem ukáže
být jiná, než jak se p vodn prezentovala, dít
má pot ebu samo a osobn poznat, jaký otec
doopravdy je. Ale stejn asto se stává, že dít
nechce otce, vzácn ji jde o matku, vid t až do
smrti. To je pak irá patologie. Po revoluci tu
byla snaha prosadit takový zákon, že když se
policejním a soudním vyšet ováním prokáže, že
matka narušuje psychický vývoj dít te tím, že
mu brání ve styku otcem, tak je za svou
manipulaci a chování trestn odpov dná. Ale to
se prosadit nepoda ilo, máme jen zákon, který
postihuje p ednostn fyzické poškození a jen
velmi obecn
zmi uje psychické. Pro
neodborníky není dost srozumitelný, takže se
vícemén nevyužívá.
Jak dojde k prom
ženy, která se chová
standardn a není zlá, ve vulgární, prolhanou a
zlovolnou fúrii?
Myslím si, že n jaký základ k tomu pozd jšímu
chování v ní musel být už p edtím. Máme v sob
totiž základ pro nejr zn jší duševní i t lesné
choroby i odchylky od normálu. Záleží na tom,
jestli se objeví n jaký spoušt , který tu skrytou
vlastnost rozvine. Tím spoušt em je n jaký
psychofyziologický mechanismus. P edstavme si
eba normální eskou ženu, která zatím s nikým
nežila a nemá tedy zatím žádnou zkušenost se
všednodenním životem v páru. U t chto žen se
že
pozd ji
rozvinout
složitý
psychofyziologický mechanismus - cítí se
deprivované jak v oblasti sexuální, tak citové a
mají touhu takové vyžití hledat, a když narazí na
vhodného junáka, tak si tém vždy pomyslí, že
to je ten pravý. A hned srovnávají manžela v
pantoflích, který jim už zevšedn l, který není
finan
velkorysý, prost proto, že cítí
odpov dnost za finan
napjatý rozpo et
rodiny, a každá pr
rn situovaná rodina má
omezený p íjem. N kdy tato nespokojená žena
pro nového partnera zaho í pro hodinové
milostné p edehry. Po rozvodu se pak
edchozímu partnerovi mstí za to, že s ním
ztratila nejlepší léta života. Nejv tší rozvodové
peklo lze ale zažít se ženami, které trpí n jakou
poruchou osobnosti, v d ív jší terminologii
psychopatií.
Má muž n jakou šanci rozpoznat, že jeho
vyvolená není po této stránce v norm , a že ho
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ekají nep íjemná p ekvapení? Jsou na to n jaké
fígle, techniky?
Tak tohle muž nepozná, to se poznat nedá.
kdy je to náro né i pro odborníka. Zeny mají
obecn herecký talent, um jí p edstírat, co ve
skute nosti necítí, dokáží lhát bez mrknutí oka.
Eventuální porucha osobnosti to ješt
vystup uje. Tohle dokáže muž odhalit t eba po
sících t sného soužití, kdy žena v n kterých
momentech hrát p estane a projeví se její
skute né myšlení a cít ní, je bezcitná a sobecká,
zhrubne její vyjad ování - to se pak nesta í divit.
Vedeme s kolegy už asi p tadvacet let debatu
ješt o jedné anomálii; žena, která opustí muže
kv li jinému, a dalo by se tedy íci, že ho už
nemá ráda a žije s kýmsi lepším, propadne
divoké žárlivosti, když si opušt ný muž také
koho najde, žije spokojen s jinou ženou a
dokonce s ní má novou rodinu. To taková ženská
nesnese, užírá se, snaží se mu škodit. Ona totiž
chce, aby z stal sám, aby se trápil. Existuje další
podivný psychologický mechanismus, že než
abychom trp li pocity viny, tak si naopak
znenávidíme lov ka, kterého jsme zradili a
ublížili mu, takže žena, která odejde bez vážného
vodu za jiným chlapem, tak svého p edchozího
partnera, který se neprovinil, trestá nenávistí,
pomluvami, odcizením d tí atd.
Pomohlo by v ci, kdyby žena, která falešn
na kne manžela ze sexuálního zneužívání d tí a
prokáže se jí, že lhala, tak by byla, aniž by se v
tom muž musel angažovat, potrestána? P ece
iv p ísahala p ed soudem že bude
mluvit pravdu____Je p ece možné potrestat
lov ka, který
o vás ve ejn tvrdí odporné lži.
Bohužel je naše soudnictví rozd leno na soudy
ob ansko - právní a trestní. Ty ob ansko právní, které eší i rozvody, se ze zákona nesmí
zabývat trestními v cmi. Takže by n kdo, asi
ece jenom ten poškozený otec, musel nejd íve
podat na takovou ženu trestní oznámení, policie
by to vyšet ovala, a dejme tomu by zjistila, že ta
žena skute
lhala. Na základ toho by pak otec
musel podat soudní žalobu a soud by pak
rozhodl, jestli se tím bude zabývat, jestli jsou
kazy od policie dostate né. Dovedu si
edstavit, že by to m lo být jednodušší, a že se
otc m do takové patálie nechce, m že se pak
navíc utkat ješt s v tší nenávistí d tí... No ale
tenhle zbyte
složitý proces je jen jeden z
mnoha problém našeho soudnictví.
Jenže když žena p i rozvodovém stání obviní
muže ze sexuálního zneužívání vlastních d tí, tak
ece nastoupí psychologové - soudní znalci,

kte í to vyvrátí. Takže už v téhle chvíli je v c
jasná a m že se p istoupit k obvin ní a
ípadnému potrestání prolhané ženy.
I mezi soudními znalci se vyskytují osoby, kte í
kdy vydávají posudky nemastné neslané, které
nikomu neublíží, ale ani nepomohou. Jiný soudní
znalec je zase nap íklad siln ovlivn ný svým
náboženským založením. A jak vypadá
vypracování takového znaleckého soudního
posudku psychologem? Ten se nejd íve musí
seznámit s p ípadem. Jeho spis má dejme tomu
sto stránek, ale jindy kolem dvou až ty set.
Ud lám si z toho materiálu výpis a pak si pozvu
dle zadání soudu rodinu, která m že mít málo
nebo také hodn len , jsou i p ípady, že by
naplnila menší autobus - je t eba vyslechnout
prarodi e z obou stran, nové partnery a ty i p t
tí... Se všemi provedu psychologické vyšet ení
etn test , a také vyšet ím a posoudím
interakci mezi rodi i a d tmi a p ípadn dalšími
osobami. Pak musím výsledky vyšet ení
vyhodnotit, posoudit míru patologie neslu itelné
s rodi ovstvím, napsat záv r a odpov t na
zadané otázky soudu. Jinak - znalecké posudky
by m li oba rodi ové platit nap l. Kdyby byla
eba matka bez prost edk , byla by nap íklad na
mate ské a m la nízký p íjem, m že za ni
polovinu té ástky zaplatit stát. Znalecké
posudky se platí soudu, který znalce pozd ji
vyplatí -ale v tšinou až za mnoho m síc , n kdy
i za n kolik let.
Jsou p ípady, kdy otec rozvod pozdržuje a d lá
obstruk-ce, snaží se sv j p ípadpozdržovat, nebo
má tím pádem n kdy snazší p ístup k d tem...
Ano, takové p ípady znám, ale jsou mezi nimi i
takové, že navzdory tomu, že musí dokonce
všichni žít n jaký as v jednom byt , jsou t eba
chudí a nem žou se rychle rozst hovat, tak
matka d ti zamyká v jejich pokoji a hlídá, aby s
otcem nemluvily, aby si ho nevšímaly. A je
celkem b žné, že se manželé rozst hovali, ale
ona odmítá otci dít p edat, t eba ji i sociální
pracovnice p inutí, aby ho p ivedla ke dve ím,
dít ale od íká nau enou v tu: Já s tebou nikam
nep jdu! Pak se dve e zabouchnou a je po
edstavení. D lal jsem práv na takovou matku
posudek a zjistil jsem, že trpí velmi výraznou
poruchou osobnosti, je schopná fyzické agrese a
neštítila by se možná ani vraždy. Soud jí dal za
ma ení styku dít te s otcem pokutu 50 tisíc,
matka se odvolala, soud rozhodnutí znovu
potvrdil v plném rozsahu, tak matka pokutu
zaplatila, m la bohatého milenec Na ež dál
ma ila kontakt t ch dvou, a dostala další pokutu
50 tisíc. Milenci se to už nelíbilo, zaplatit na
pokutách b hem t í m síc sto tisíc, to nepot ší.
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Nakonec soud rozhodl, že jí dít odebere, a sv í
ho do pé e otce.
Nap íklad ve Francii nebo N mecku rozhodnou
soudy v podobných kauzách b hem n kolika dní
a matka nebývá p edem zvýhod ována. Co by
pomohlo tuto situaci u nás ešit?
Závisí to na ochot soud ud lat co nejvíc pro
toho, kdo je v situaci poškozeného. Ale naši
soudci si, a právem, st žují na p etížení. Znám to
zblízka, protože se s adou soudc znám a vím,
jak mají kancelá e zavalené spisy, které musí
zpracovat. Shodli jsme se na tom, že by bylo ku
prosp chu v ci, kdyby existovaly soudy, které by
rozhodovaly jen rozvody a další rodinné spory,
protože dnes ob anskoprávní soudy eší t eba
ípad muže, kterému je firma dlužna mzdu za
kolik m síc a tak podobn . Bylo by skv lé,
kdyby v rozvodové a rodinné problematice
rozhodovali speciáln školení soudci. Pak je tu
ješt jedna cesta k náprav , m la by být posílena
vážnost a prestiž znaleckého posudku, aby
posudek kvalitního znalce skute
platil.
Situace je dnes taková, že když se posudek jedné
stran nelíbí, žádají o nový nebo revizní posudek.
i odvolání ke krajskému nebo m stskému
soudu se d lá nový posudek, jestliže od doby
podání p vodního posudku uplynula delší doba rok a více. Je to n kdy zbyte
dlouhý a drahý
proces.
Pro naše soudy nena izují mnohem
st ídavou pé i?

ast ji

Už v roce 1998 vstoupila v platnost úprava
ob anského zákona o rodin , tehdy byla u nás
poprvé zavedena st ídavá pé e. Ten zákon byl
bohužel nešikovn formulován, takže si ho
soudci asto vysv tlovali tak, že mohou
st ídavou pé i na ídit jen v p ípad , když s tím
oba rodi e souhlasí. Což je logický nesmysl,
protože kdyby s tím rodi e souhlasili, nemuseli
by se obracet na soud. Asi p ed dv ma roky byl
tento zákon up esn n, takže je jasné, že soud
že st ídavou pé i prost na ídit. Zatím toto
uspo ádání naše soudy nepreferují, ale rozhodnutích o st ídavé pé i pomalu p ibývá, a je tu
nad je, že se bude situace zlepšovat. Co ale
stane, obávám se, bude vysoká rozvodovost
rodin s malými d tmi, kterou mají ve v tšin
ípadech na sv domí matky. N kdy je rozvod s
nekvalitním jedincem blahodárný, ale t chto
pochopitelných d vod k rozvodu není tolik.
Rozvodem, rozchodem rodi jsou vždy, n kdy
mén jindy více, negativn postiženy nezletilé
ti. Každé dít je citlivé, vnímavé a registruje i
to, co my dosp lí tém
nevnímáme. Dít
nap íklad prožívá siln ji neblahou atmosféru v

rodin a vycítí problém, konflikt, neshodu mezi
rodi i a reaguje na to asto zvýšenou úzkostí.
Pokud se rodi e dokáží kulturn rozejít a
stávají nadále p áteli, pak je to v dané situaci
ideální. V tšinou ale spolu rodi e bojují, n kdy
až surov , a mnohdy ke svému boji zneužívají
dít . Spole nost si je v doma, že existují r zn
znevýhodn né skupiny - invalidé, sta í lidé,
sociáln vylou ení... Ale nejvíc jsou ohrožené
bezmocné d ti ve smršti tahanic a nenávisti
vlastních rodi .
Co radí rozvodový poradce?
Vážit si kvalit toho druhého a povznést se nad
jeho nedostatky. A nedat se!
Starajíce se o št stí jiných, nacházíme své
vlastní.
Platón
Luboš Patera má zajímavou profesi, stal se díky i
vinou
n kolika
okolností
fundovaným
rozvodovým poradcem. Zkušenosti a znalost
pom
v rozvodovém soudnictví získal
edevším mnohaletou praxí a vlastním studiem.
íká:
„Každý otec, který se ocitne v této situaci, si
musí p edevším uv domit, jaký má pro n j p kný
vztah s jeho dít tem a možnost ho vychovávat,
hodnotu. Jestli mu stojí za to, aby kv li n mu
eba podstoupil i boj s jasnou p esilou. I já jsem
prošel touto zkušeností a zjistil jsem p i tom, že
mi nejsou lhostejné pom ry, které panují v
oblasti porozvodové výchovy d tí a že mám
pochopení a soucítím s lidmi, kte í tím procházejí. Synovi, o jehož výchovu jsme vedli dlouhá
léta soudní spor, je dnes už dvacet t i let. Prošel
manipulací, popouzením, soudy nám nikdy
inn nezajistily právo na náš vztah. Te jen
ekám, že asem na erpá životní zkušenosti a
rozhled. Že vše, co prožil, správn pochopí. Tak
jako já jsem pochopil význam a smysl této
zkušenosti pro sv j život, i on má p íležitost vzít
si ponau ení do života. Jsem optimista, v ím, že
se náš vztah zase obnoví.
Bezpráví v i otci je v našem rozvodovém
systému tak b žné, že se to až stává jakousi
nepsanou normou. Hlavním nep ítelem otce a
bývalého manžela není ovšem ani tak manželka,
ale pachateli toho zla jsou p edevším jednotliví
lidé ve státních strukturách, kte í d lají špatn
svou práci, bu z nedbalosti, nebo i zám rn .
Kdo má moc, bývá v pokušení ji uplat ovat a
zneužívat, n kdy i se zlým úmyslem druhého
poškodit. Zvláš , když se lov k nespokojuje s
tím, jak se jeho v c vyvíjí a vyžaduje kvalitní
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práci i ochranu svých práv. Tím samoz ejm
vrchnost obt žuje a stává se ter em její nelibosti.
Nap íklad opatrovnické soudnictví má paradigma
- nem žeme p ipustit, aby dít dostal do pé e
tatínek, protože... by se zbo il sv t. Je to
iracionální, hloupé, ale ten systém na tom stojí,
možná hraje roli i to, že jsou tam samé ženy.
Jenže se tak chovají i soudci -muži, z ejm proto,
že je jednodušší se p izp sobit zab hané praxi.
Kdyby se tomu vzep eli, tak je kolegové a
kolegyn budou t eba pomlouvat, budou se do
nich navážet. Je navíc jisté, že se n kte í soudci
dají podplatit, koupit, to se prost nedá vylou it.
Svou roli hrají i známosti. eský právní státe ek
je malý, všichni chodili jen do n kolika málo
právnických škol, znají se ze studií, poté se
rozešli k soud m, do advokácie, na státní
zastupitelství. A v bec, ned lejme si iluze, že u
moci jsou jen lidé s ctnostmi. Držiteli moci
bývají i zlo inci. Tím, jak je eský rozvodový
systém - také se nazývá rozvodovým pr myslem
- nastaven na tolerování patologie, když je
namí ena proti otc m, není schopen správn
zareagovat ani tehdy, když jsou n kdy zám rn
ni eny vztahy mezi d tmi a jejich mámou. I to se
je, n kte í otcové se také chovají bezohledn .
Nelze se tomu však divit, když v praxi je tato
bezohlednost ú inným prost edkem k prosazení
svého.
Právní p edpisy v sob mají mnoho pozitivního,
ale ú elov se k iví. Nap íklad opatrovnické
soudnictví, které má na starosti pé i o d ti b hem
rozvodového ízení, je teoreticky nastaveno
dob e, m lo by lidi, kte í p icházejí se sporem o
výchovu, motivovat, aby byli rozumní. Ale lidé,
kte í v tomto systému pracují, mají své lidské
nedostatky, chyby, zám ry a postranní úmysly.
Sta í pak z et zení nezodpov dnosti n kolika
jedinc a výsledkem innosti byrokratické
struktury je lidská tragédie.
Mnozí odborníci místo toho, aby tlumili spory
mezi rodi i, tak je bu ne eší nebo dokonce
rozdmýchávají. Mají zájem na tom, aby se
problém ešil, nikoliv aby se v p ijatelné lh
vy ešil. To by p išli o práci, je to jejich živobytí.
Sociální pracovnice a soudci vesm s neemýšlejí o podstat toho sporu, vycházejí z
toho, že tatínkové by m li jen ml et a platit.
Jenže ústava garantuje, že i otec je plnoprávný
rodi a má právo své dít vychovávat.
Je to až absurdní; ím lepší táta, který o dít stojí,
má dobré pe ovatelské a výchovné schopnosti,
umožní dít ti rozhled, vzd lává ho, tak tím v tší
ekážky mu systém klade a tím je lidem v tom
systému protivn jší, protože narušuje zab hané
pom ry. Tihle citliví a pro pé i o dít dob e

vybavení tátové se ale mnohdy pot ebují nau it
také o dobro svého dít te bojovat. P itom je
ekají bitvy nejen s partnerkou, ale p edevším se
soudy, se systémem. Nic v život nemáme
zadarmo a pro prosazení oprávn ných požadavk
a pot eb svého dít te je pot eba nerezignovat
ed p ekážkami a t eba i mnoho ob tovat - asto
edevším ze své pohodlnosti. Když za mnou takový otec p ijde, zám rn mu neradím, co má
lat. Jen mu vysv tlím, jaké má možnosti a
íležitosti. A si vybere sám, je to jeho život,
jeho dít , musí v t, na em mu záleží.
Naopak otec, který nemá vychovatelské ambice a
je se vším spokojený, toho si systém hý ká, tomu
je p áno, i když si kolikrát ani pro dít nep ijde a
na sch zkách se mu nev nuje. Pak se ovšem na
ho m že ukázat a íci, vidíte, takoví jsou
všichni.
Za množstvím rozvod jsou bezpochyby i
malicherné p iny, n kdy snad i jakási nuda
stereotypního života bez pat ných podn .
Pokud lidé prožívají život jen skrze nekone né
televizní seriály, jejich p irozená pot eba aktivity
a p ekonávání p ekážek se m že snadno projevit
destrukcí partnerských a rodinných vztah ,
soupe ením o hlouposti, konflikty a spory - to je
také odvrácená tvá sou asného civiliza ního
pohodlí. A ne-má-li lov k ušlechtilejší zájmy,
mohou být takové konflikty jeho hlavní
seberealizací. I to by však m ly um t p íslušné
státní struktury rozlišit a jednání takových rodi
usm rnit, aby nepoškozovali své d ti.
Telefonoval mi nedávno tatínek, hajný z
Kašperských hor, že kone
vysoudil st ídavou
pé i. Pomáhal jsem mu s tím. Ale prý na n j
bývalá manželka znovu zaúto ila. Sleduji tu
historii už rok a p l, tuším tedy, že je to z její
strany pouhé vybití energie. Její bývalý muž se
ale už nau il tomu elit. P edtím vždy ustupoval,
myslel si, že to prost tak má být. Ale pak se
jednou rozhodl, že to nevzdá. Usiloval o
st ídavou pé i, ta mu byla zamítnuta, podal si
žádost podruhé, op t zamítnuto, vym nil tedy
advokáta, který m l celkem obvyklou strategii hlavn nenaštvat paní soudkyni. Nakonec usp l u
odvolacího soudu, ten st ídavou pé i na ídil.
hem té doby se nau il chlapské bojovnosti.
Navlékl si obrazn
eno brn ní a šel do boje za
dobro svého dít te.
Možnost vychovávat své d ti, t šit se z jejich
projev a zdárného vývoje je pro mnoho muž
jedna z nejvyš-ších hodnot. Rozvodem,
rozchodem, který si asto muž ani nep eje, za ne
být ze vztahu s dít tem vyt ován, odsunován.
Pokud rozezná své dít jako vysokou hodnotu,
musí n kdy ubrat v zam stnání, podnikání,
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zálibách, aby mu z stala n jaká energie na boj o
dít . Pokud to jako hodnotu nevnímá, vztah s
dít tem se mu smrskne na složenky a ídká, asto
vícemén bezradná, setkávání.
Bizarní je situace kolem placení výživného. V
praxi m že init klidn init 5 až 65 procent
íjmu otce. Ve stanovení výživného panuje
výrazná svévole, zákony to umož ují. Je to jeden
z nástroj , jimiž systém manipuluje s ob any.
Kdo musí v tšinu energie v novat tomu, aby
vyd lal prachy a zaplatil t eba neúm rn vysoké
výživné, ten se nebude bou it. Existují p ípady,
kdy m l muž p vodn dobrý plat, zavázal se tedy
platit vysoké výživné. Pozd ji p išel o dobrou
práci, zkrachovala mu firmi ka, onemocn l, šel
do d chodu a prosil tedy, aby mu bylo výživné
sníženo. Aleje taková šablona, že když jednou
muž dokázal vyd lávat hodn , tak tím osv il
schopnost takový p íjem si zajistit. A bez ohledu
na to, že se mu pozd ji vede podstatn h , že je
krize, recese, nezam stnanost nebo je t žce
nemocný, tak mu soud výživné nesníží. Jistý otec
se v dob , kdy m l lukrativní zam stnání,
zavázal, že bude platit šest a p l tisíce výživného. Jeho p íjmy jsou dnes asi t etinové, je už
chodce a nem že pracovat, utratil i svoje
úspory. Ale nebylo mu snížení výživného
povoleno. Ti lidé v talárech jsou n kdy naprosto
cyni tí.
Rozvodová a porozvodová vztahová patologie se
také hemží falešnými obvin ními ze znásiln ní,
sexuálního zneužívání dít te, z domácího násilí,
na n ž si doty ná najednou vzpomene, i když se
edtím nikdy nikomu nezmínila. Ne že by se
takové v ci nikdy nestávaly, ale t ch k ivých
obvin ní je p íliš na to, aby to byla pravda. Lidi,
kte í tohle administrují ve státních institucích to
živí, na boj s domácím násilím a sexuálním
zneužívání d tí te ou desítky milion ro . Ale
spole nost by m la také znát pozadí v tšiny
chto p ípad , kdy se obvin ní neprokázalo, a
mstivou partnerkou byl jen takto ú elov
kriminalizován nevinný partner.
Právo není nic jiného než nástroj, který
usm uje lidské chování na základ hrozby
sankce nebo uložení sankce. Není to žádná
psychologie. Ale funguje, a to i v rodinných
vztazích a krizích. Pokud ho ovšem soudy a další
orgány správn uplat ují. Jenže jsou b žné p ípady, kdy si otec po dlouhé m síce st žuje, že
mu matka odmítá p edávat dít , než se soudkyn
rozhoupe, aby matce napsala dopis: tytyty, už to
ned lej. P itom zákony jsou napsané tak, že ta
matka by mohla po šesti týdnech, kdy ma í
soudní rozhodnutí, skon it ve vazb , aby nepokra ovala v trestné innosti. Nebo m že dostat za
každý zma ený styk 50 tisíc pokuty. Kdyby se

zákon využíval d sledn , tak by se taková
zv rstva kolem spor o dít ned la. Jenže soudy,
ady pé e o dít i systém s nejr z-n jšími
odborníky tyhle protahované rozvodové spory
pot ebují, te ou z nich peníze, vykazuje se
innost...
Banální úpravu styku dít te s tatínkem eší t eba
dva roky, je na tom deset soudních jednání, d lají
se kv li tomu znalecké posudky, z nichž jeden
každý stojí kolem 25ti tisíc. asto to všechno
platí otec, který si dovolil n co požadovat. Je to
ekonomický nástroj, jak ho zpa-cifikovat.
Znám p ípad, kdy otec žádal p l roku u soudu,
aby mu bylo povoleno být s dít tem o hodinu
déle kv li potížím se spojením, dojížd l za ním. I
na to se d lal znalecký posudek, který mu dal
soud zaplatit, musel platit i advokáta matky, ten
lov k na tom finan
krvácel. A znalec píše za
ty peníze bláboly, že dít si tu malou zm nu v
asovém posunu nep eje, a že je to pro n j nevhodné. .. A nestydí se vzít si za to dvacet tisíc.
Tatínci jsou n kdy pro neplacení výživného
zavíráni i do kriminálu, ale asto jde jen o jejich
reakci na to, jak se s nimi zachází. Chlap, který je
oškubaný p i rozvodu, si nenechá donekone na
všechno líbit a také si rozmyslí, aby se znovu
vázal, budoval rodinu, m l další d ti. O t ch
rizicích se mezi lidmi ví, takže pokud muž není
sociáln úpln natvrdlý, tak si všímá a íká si budu opatrn jší. Tato dramata a k ivdy pak
samoz ejm u eských muž p ispívají i k
snížení atraktivity manželství jako takového. To
si bohužel státní struktury necht jí p ipustit,
rozvodovou a porozvodovou patologii zám rn
ehlížejí a odmítají racionáln ešit.
Ani v zahrani í není všechno r žové, ale zdá se,
že taková iracionalita, která panuje u nás, tam
není. Te se nap íklad vede ve ejná debata o
st ídavé pé i v Portugalsku, a zdá se, že bez
jakých p edsudk ze strany tamních odborných
profesí. Mne osobn t ší, že sou ástí této debaty
jsou i projekce mého filmového dokumentu
St ídavka. Zajímavá je také situace na
Slovensku. A koliv tam úpravu st ídavé pé e
uzákonili teprve p ed dv ma lety, tak její
procentuální podíl na porozvodové výchov bude
brzy stejný, ne-li vyšší, než u nás po 14ti letech
od stejné novely zákona o rodin ! I na Slovensku
je ovšem pon kud jiná atmosféra, nepanuje tam
taková bariéra mezi vrchností a ob any a
íslušné státní orgány projevují výrazn vyšší
schopnost vnímat spole enské problémy tohoto
druhu, než orgány eské.
Na druhé stran musím, a rád, p ipustit, že i v
ístupu eských státních struktur došlo k
ur itému obecnému zlepšení, tatínci jsou na tom
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eci jenom o trochu lépe než d íve. Dnes už jim
víkendy s d tmi a st edy i tvrtky odpoledne
vesm s nikdo neupírá, soudy takto rozhodují již
celkem bez problém . Zatímco ješt p ed deseti,
patnácti lety m li tátové problém prosadit si alespo obligátní každý druhý víkend, tak dnes se
hra vede již o st ídavou pé i. To je rozm r
spole enský, jehož stav a vývoj m že ovliv ovat
každý zodpov dný lov k.
Myšlení muž a žen je rozdílné, stejn jako
ístup k problém m ve vztazích a jejich ešení.
Když se partne i ve vztahu dostanou do patové
situace, muž mívá silnou pot ebu ešit problém
logicky, racionáln , ale jeho partnerka to asto
prudce odmítá. Je velmi t žké se za takových
podmínek na n em dohodnout, když každý
mluví jinak. Muž myslící p evážn logicky by se
l u it vnímat, že lidský vztah je rovnice o
mnoha prom nných a neznámých, že nemá jen
rozm r racionální, ale i emo ní. A ten muž, který
tyto stránky ve vztahu se ženou nevnímá v
žném soužití, je nucen se jimi zabývat na základ siln jšího podn tu, kterým bývá rozchod i
spor o výchovu dít te. I takovéto poznání na
základ nutnosti jej však m že obohatit. Nesta í
totiž nau it se emeslo, vystudovat i provozovat
firmu a pak si obrazn
eno lehnout na gau a
ekat jen pohodlný život. Z tohoto omylu nás
velmi asto vyvádí práv pot eba ud lat n co i
spíše hodn pro zachování vztahu s vlastním
dít tem.
Chodil za mnou neš astný tatínek p ipravený po
rozvodu o dít , kterému byl úsp šn vymýván
mozek. Pokaždé si u m vylil srdce, ale nic v té
ci nepodnikal, nechal si v podstat všechno
líbit. Krom jiného chodil na spole ná sezení se
synem k psychologovi. Syn tam na n j vždy
vychrlil svou bezp innou nau enou nenávist a
táta se jen bezmocn díval, jak mu ze syna vychovávají zr du. Psycholog byl bezradný také.
Syn pak odešel a otec si p ed psychologem
poplakal, ten vše dál jen pozoroval.
Teprve, když se tento tatínek kone
odhodlal k
jaké ú inné obran , došlo k obratu. Dnes jsme
po dvou letech už o kus dál, pochopil, že nem že
jen lamentovat, že si takhle život nep edstavoval,
ale svou sebeúctu i respekt vlastního syna si musí
vybojovat sám. Bezradného psychologa již
nepot ebuje a svá práva i pot eby svého dít te
prosazuje aktivn ji. Také v tomto p ípad se tak
potvrzuje, že i rozvodové lapálie a spory o d ti
mají sv j hlubší význam a muže podn cují k
tomu, aby osv ovali a rozvíjeli svou odolnost,
trp livost a další pozitivní vlastnosti a chlapský
charakter i ušlechtilost. Aby prost p evzali kus
odpov dnosti za stav sv ta kolem nás. A na této
cest jsou p ekážky nejen vn jší, ale p edevším

vnit ní. To je individuální rozm r
záležitostí.

t chto

A jde to, jak ukazuje p ístup jiného tatínka. Když
l synka v batolecím v ku, manželka od n j s
ckem odešla. I když byl zoufalý, nevzdal to a
poda ilo se mu kontakt se synem udržet. V
následných soudních ízeních jej postupn
rozši oval a dnes si spolu užívají st ídavou pé i.
Chlapec už chodí do školy, v tátovi se vidí a ten
hem uplynulých let dokázal p i práci
vystudovat i práva na vysoké škole. Díky tomu
postoupil výrazn také v zam stnání a sám íká,
jak se mu rozší il obzor. Samoz ejm , že své
životní zkušenosti vhodn zúro uje i v novém
partnerském vztahu. A také on se aktivn zapojuje do ve ejného úsilí o nápravu nedostatk
opatrovnického systému. Prost per aspera ad
astra...
Spor o matriarchát, chvála stabilní rodiny a
laskavého patriarchátu
Dvacet let bujného života ud lá z ženy ruinu,
dvacet let manželství z ní ud lá vládní budovu.
Jean Gabin
Po ínaje starov kem je naše civilizace spojena s
patriarchátem. Z ejm docházelo k postupné
regulaci ženské sexuality, ženy vym nily
zábavnou promiskuitu za v rnost jednomu muži,
který za vysokou šanci, že d ti s vybranou ženou
budou skute
jeho, s v tší chutí a št drostí
investoval do ní a do výchovy a ochrany d tí.
Citové zázemí a závazek v i stabilní rodin ,
klidné a h ejivé vztahy mezi nejbližšími
íbuznými povzbudily muže k tvo ení,
vymýšlení užite ných v cí a systém , k výboj m
a podnikání.
Muž s rodinou v zádech se stal díky svému
technickému myšlení a fyzické síle hybatelem,
tv rcem hodnot. B hem n kolika tisíc let muži
vytvo ili tém vše, co kolem sebe vidíme, i co
už zaniklo - budovy, m sta, dopravní prost edky,
technické vynálezy po ínaje kolem a kon e
kosmickými raketami, bez geniálních muž bychom nem li dalekohledy a mikroskopy,
elekt inu, o kování, kulturní a m stské krajiny,
symfonie, exaktní v dy, po íta e, internet...
Na hlavu mocichtivých muž padají hr zy válek,
do moderních armád byli ale násiln nahnáni
edevším mladí muži, asto už živitelé rodin,
kte í válku nenávid li a p itom v ní zažívali
peklo a umírali, zatímco jejich ženy na n v
úzkostech ekaly. Tedy - je to také jistý druh
utrpení a trápení, ale jiný, než když vám st ela
vyrve vnit nosti z t la.

strana 48 z 50

Za starost o funk ní rodinu pat í všem rozumným
a laskavým ženám vd nost, podílely se tak
naprosto zásadn na vývoji civilizací.
Muži bývali svým ženám, i ženám obecn ,
vd ni za vytvá ení domova, starost o d ti, za
estetizaci prost edí, vlídnost, soucít ní a empatii,
za úto išt , radosti v manželském i
nemanželském loži. Samoz ejm nebylo vždycky
všechno ideální, do hry vstupovaly osobní
vlastnosti jednotlivých muž i žen, muži ženám
upírali n která práva, náboženství a církve
(instituce stvo ené muži) je nutily k poslušnosti,
ale v zásad soužití muž a žen podle t chto
starosv tských pravidel fungovalo. M žeme mít
proti patriarchátu r zné výhrady, ale nedá se
pop ít, že stabilizoval spole nost. A v celistvých
rodinách tohoto uspo ádání vyr staly spousty
tí, které zažily typické chování muže,
starostlivou pé i matek a vzájemnou kooperaci a
úctu mezi rodi i.
O existenci matriarchátu vedou historici spory.
Jedna z teorií tvrdí, že v Evrop matriarchát za al
odeznívat p ibližn p ed šesti tisíci lety. Dokud
byl pra lov k p edevším sb ra em, rozdíly mezi
zásluhami muž a žen o p ežití rodu nebyly
velké. Muž lovec a muž zem lec se ale na
prosperit rodu, pozd ji rodiny, podílel naprosto
zásadn , nejspíš i díky své fyzické síle a
technické vynalézavosti. P edevším fyzicky
zdatn jší muži se pak
novali obchodu, jejich výpravy k ižovaly
tehdejší sv t, muži cestovali, poznávali nové
kraje a zvyky, u ili se jazyky a nové výrobní
postupy, hledali suroviny, ší ili kulturu svého
kmene, pozd ji národa a inspirovali se naopak
kulturami dalekých kraj . Ze obchodní výpravy
podnikali tém výhradn muži, je pochopitelné,
i když se to m že jevit n komu jako
nespravedlivé. Byli prost fyzicky zvýhodn ni,
snášeli lépe strázn dlouhých cest, dokázali se
bránit se zbraní v ruce nájezd m lupi , nebyli
jako ženy vázáni k domovu pé í o d ti a hospodá ství. D lba práce byla tém vždy pro rodinu,
kmen, spole nost výhodná, a ta první vznikala na
základ fyzických rozdíl mezi muži a ženami.
Odvozovat p vod dít te podle otce vyvolala
irozená pot eba, muž cht l p edat nahromad né
statky dít ti, které neslo do budoucnosti jeho
geny. Tehdejším ženám tento vztah také
vyhovoval, rodina se stala zdrojem stability,
radosti, citového napln ní, usilování o lepší budoucnost dalších generací. Ob as se do linie rodu
dostal ženinou nev rou potomek od jiného otce,
ale to se stálý partner v tšinou nedozv l.

ležitá byla hlavn stabilita rodin, které
pe ovaly o svou prosperitu, o d ti i staré rodi e.
Muž živitel a ochránce rodiny byl d ležitý pro
ženu a spole nost do vzniku sociálního státu. Ten
se dnes o ženu samoživitelku do jisté míry
postará a sou et všech dávek a p ísp vk spolu s
alimenty od zavrženého otce umož uje žen
celkem vyžít, aniž by musela snášet po celý život
jednoho partnera, s nímž by se m la d lit o
formování osobnosti spole ného dít te. Do hry
vstoupila antikoncepce, která žen a jejímu
partnerovi
nejen
umož uje
plánované
rodi ovství, ale hraje dnes i roli v oklamání
vytipovaného muže. Není tak vzácné, že si žena
vyhlédne pohledného, talentovaného muže,
prost nositele dobrých gen , svede ho a p ed
samotným sexuálním aktem mu ekne, že bere
prášky, tedy že má celkem spolehlivou
antikoncepci, a muž si tedy nemusí dávat pozor.
Je to lež, prášky vysadila. A má ho! Dychtivý
muž netuší, že žena pot ebuje jen jeho genetický
materiál a pozd jší alimenty. Pozd ji se uvidí,
jestli ta v elí královna trubci dovolí, aby m l
ístup k vlastnímu dít ti.
kdejší pohrdání svedenými a opušt nými
ženami s dít tem v náru í, které vedlo k mnoha
soukromým tragédiím, vyst ídal v dnešních
asech druhý extrém, p ející tolerance k ženám,
které s mužem žít nepot ebují a nechají se jím jen
oplodnit, získají od muže dít podvodem, nebo
otce dít te z malicherných d vod zavrhnou,
rozejdou se s ním bez vážných p in.
Ženám se dnes asto nechce žít v celistvé rodin ,
v níž by je muž mohl otravovat n jakými
požadavky, zabíral by místo, ovliv oval dít a
nad lal smetí.
stane-li žena sama s dít tem,
sociální stát, její rodi e a p ípadní další partne i ji
budou podporovat a všemožn jí pomáhat
jakožto žen , která m la sm lu, byla oklamaná,
je na všechno sama...
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ili jsme v rodinu

123

Patologie rozchod a rozvod

143

Co radí rozvodový poradce

157

Spor o matriarchát, chvála stabilní
rodiny a laskavého patriarchátu

169

Chra me muže V ra Nosková
Kniha úvah na téma úbytku mužnosti a
znevážení mužské role v naší kultu e,
ilustrovaných deseti p íb hy. Autorka
Iíg snáší argumenty na podporu podez e ní- že
nespokojené, úto né ženy dupou po
mužském sebev domí a sebecitu, hecovány k
sobectví a p stování takzvané kariéry
feministickou ideologií. knize se st ídají eseje,
íb hy ze života, ale i poznámky k tématu od
emýšlivých muž .
Chra me muže je kniha ko en ná humorem, i
když p edevším varuje a provokuje.

ed obdobím rozvoje naší civilizace pat ily d ti
nejspíš p edevším matce, a když p ed asn
zem ela, staralise o n její brat i a sestry, protože
otec nebyl znám nebo byl p inejmenším nejistý.
Vracíme se nyní do p edhis-torického období, do
as , v n mž možná vládl matriarchát? N které
kmeny v Africe, na Nové Guineji a v Amazonii
si dodnes uchovaly zvyklosti matriarchátu. Není
bez zajímavosti, že žijí na úrovni doby kamenné.
Bereme 160,- korun (v obchodech 240,-)
Obsah:

Obsazeno 130,- korun (v obchodech 218,-)

Pro vypráv t p íb hy muž

7

O zlých ženách

13

Tane ník toužící po dít ti

19

Víme svý 140,- korun (v obchodech 224,-)
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