ROZHOVORY
ADAM
J: Tak začneme, otázky který se týkají tvojí osobnosti. První téma je: Jak by ses mi představil?
ADAM: No, tak… jsem často veselej, přátelskej, hodně citlivej, ze všeho si dělám srandu, hlavně když
jsem hodně nervózní, tak se hodně směju. (hahahaha), jdu si za svýma cílema, takže jsem takovej
cílevědomej, sem tam ambiciózní (haha). To je asi všechno.
J: To je bezvadný.
ADAM: Trošku cholerik. (haha)
J: Odkud seš?
ADAM: Z Kralup nad Vltavou.
J: A teď jsi tady v Praze?
ADAM: Jo. V Praze.
J: Kam chodíš do školy?
ADAM: Do Holešovic, obchodní akademie
J: A kolik ti je let?
ADAM: Šestnáct.
J: Jaký jsou tvý zájmy, co Tě baví?
ADAM: Zpěv, fotografování, celkově umění, tanec…
J: Chodíš někam tancovat?
ADAM: Chodil jsem, 7 let… fakt hodně. .
J: Jak nejraději trávíš čas?
ADAM: Svůj volnej čas? Tak nejradši většinou venku s foťákem, nebo s knížkou, venku.
J: Super. A je to i jak bys ho nejraději trávil?
ADAM: Jo, nejradši bych ho trávil pořád venku, ten svůj volnej čas. Ale nejsou na to možnosti tady.
J: Co to znamená, že na to nejsou možnosti?

ADAM: tak, tam kde jsem teďko, to je jako pokračování tohodle ústavu, a tam je to dost na body a podle
těch bodů máme určitý počet hodin na týden.
J: Takže ty musíš něco udělat, abys pak mohl být venku?
ADAM: Hmm hm. Základ je jakoby 25 hodin, a to máme 10 hodin na týden.
J: A jak ti to jde splňovat?
ADAM: Haha, no podle toho, jaký mám den. Třeba se mi stalo, že jsem měl – 5 bodů, za to, že jsem
přišel párkrát pozdě do školy. Jinak moc mínusových bodů nedostávám…
J: Tak to je fajn. Tak se můžeme posunout do další části, tou je osobní historie. Můžeš mi povyprávět o
svém dosavadním životě? Kde jsi žil, s kým, a jaké to pro Tebe bylo?
ADAM: No tak, narodil jsem se v Kolíně, a svoje pravý rodiče neznám, jelikož jsem od dvou let
v pěstounský péči, to vydrželo tak.. Do teďka, haha. Bydlel jsem s nima v Kralupech a jakoby s nevlastní
ségrou, která byla jejich vlastní, a byla o půl roku starší, s ní si hodně rozumim i s tou jakoby rodinou.
Akorát, … často jsme se hádali, kvůli blbostem.
J: Hmm hm, jo
ADAM: Jsem byl línější, uklízet a tak. A máma byla hodně velkej cholerik, takže to i tak vypadalo, a já
jsem to ještě jakoby vracel ten útok, že jo. Mě to bavilo se hádat, haha. Pak jsem skončil tady no.
J: Kdy to bylo?
ADAM: kdy sem sem přišel? 18. Října.
J: A kolik Ti bylo?
ADAM: 16. Bylo to chvilku po narozeninách… jinak narozeniny jsem slavil v léčebně, aby mně jako
diagnostikovali, jestli mám nějakou poruchu nebo ne. Tam se zjistilo, že nemam, takže jsem tam byl
zbytečně. A dva týdny na to mě poslali sem.
J: hm hmm. A ty jsi říkal, že o biologické rodině…
ADAM: nic nevím.
J: A může mi ještě jednou říct, jak to bylo s tou pěstounskou péčí od začátku? Ty jsi tam šel ve dvou
letech?
ADAM: Bylo mi tak 18 měsíců, prej a to jsem se jmenoval ještě jinak … jak mě pojmenovali rodiče a tý
pěstounský rodině se to moc nelíbilo, takže u soudu to zařídili tak, abych si mohl nechat jakoby, vzít
jejich příjmení, a změnili jméno na ... .

J: Jaký to pro tebe bylo v tý pěstounský péči? Jak to hodnotíš?
ADAM: Tak já je bral jako vlastní rodinu… jak jsem tam vyrůstal od mala, mám je jako vlastní rodinu,
nevim, mám je jako vlastní rodinu, pořád to i tak beru, vůbec neřeším, jestli to jsou moji praví rodiče
nebo ne, takže s nima mám fakt dobrej vztah si myslim.
J: A teď jste v kontaktu?
ADAM: Jojo, kontaktujeme se, voláme si, sem tam jdeme ven. Ale domu jakoby nejezdim.
J: Aha aha, a teď seš tady - nebo jsi vlastně říkal – v pokračování tohohle ústavu.
ADAM: tam se dostanou… jako jeden z nejlepších prostě, takže.. tam jsem se dostal teď, tam už je to
takový volnější, docela hodně, že vlastně… začíná se tady, tady je to hodně přísný na to bodování,
nesmím mít žádný civilní věci, tady se dostanou ústavní kalhoty, košile, všechno, spodní prádlo… a to tu
nosej, maj tady denně stanovenej program, podle vnitřního řádu na každej den, to se vůbec nemění a…
boduje se to tu uplně všechno. A když má člověk určitou dobu třeba dva měsíce skvělé bodování, skoro
žádný mínus tak se může dostat na Vratislavku, což je pokračování tohodle, akorát je to byt jakoby
v paneláku, a je nás tam maximálně osm plus vychovatel.
J: Jojo, tak já bych se na tohle doptala ještě potom, teď se ještě vraťme k tvojí rodině. Ty jsi říkal, že jste
spolu v kontaktu, že je to dobrý a byl jsi tam teda 14 let?
ADAM: jo, dá se říct, že jo.
J: Co vnímáš jako dobrý, že tam bylo?
ADAM: Co bylo dobrý jakoby v tý rodině? Tak často jsme jezdili na výlety, hodně jsme si rozuměli….
Pomáhali mi skoro se všim. Spíš se věnovali mně než ségře…. Takže ségra si přišla taková odstrčená.
Pořád mi jako dávali najevo, že i když nejsem jejich tak mě maj rádi a chtěj to vydržet, když jsem je
hodně štval… Hráli jsme hry, třeba i na playstationu a tak. Koukali se na filmy…
J: A jakej jsi měl vztah se ségrou?
ADAM: Hodně dobrej. My jsme na sobě byli hodně závislí, bez sebe jsme nedali ani ránu, spíš jí beru
jako nejlepší kamarádku a ségru v jednom, ona o mně ví všechno, já o ní… a takhle to i zůstane.
J: A teď jste taky v kontaktu?
ADAM: Jo, pořád.
J: Je něco, co tam bylo špatný?

ADAM: ….. Jo. Překonání mojí orientace, a… promiskuita. Já jsem byl trošku… střídání partnerů.
Protože jsem se jakoby hledal, když se to tak řekne. A…. to máme strašně moc vadilo a byly kvůli tomu
docela dost velký hádky.
J: aha … a jak jste to zvládli?
ADAM: nezvládli, haha. Nó, skončil jsem tady.
J: A nakonec přijala tvojí orientaci?
ADAM: No, on ani nebyl tak problém v orientaci, ale v tom střídání partnerů… To nepřekousla, no… a
poslala mě do Loun, aby zjistili nějakou diagnostiku, ta nevyšla, tak mě poslali sem.
J: A jaký to pro Tebe bylo?
ADAM: Byl to pro mě velkej šok, sem to vůbec netušil, máma řekla, že pojedeme k doktorce, tak říkám
jo pohoda, nepudu do školy, haha. Najednou přijela sociálka, a řekla „sbal si věci, jedeš sem.“ Takže to
byl docela hodně velkej šok.
J: To chápu. Teda.. děkuju za upřímnost. A kvůli tomu jsi teda musel do ústavní péče? Kvůli tomu
problému, že máma řešila tu promiskuitu…
ADAM: Jojo…
J: A teď jsi tady, jak dlouho?
ADAM: No, od 18. Října… tak 4 měsíce, ňák tak. Vlastně jsem to nepočítal, haha.
J: Co tady hodnotíš jako dobrý?
ADAM: No, vůbec nic. HAHAHA. Né tak, jsou tady dobrý vychovatelé. Sem tam jsou přísní, ale oni
musí… celkově tady ta komunita se dost zhoršila, sem koukal, když jsem odešel, ale vychovatelé se nám
snaží hodně pomoct, máme tu hodný psycholožky, haha… a celkově ty zaměstnanci jsou hrozně hodný a
chtěj nám pomáhat, takže nám i dělaj ten program, abychom se tady nenudili, třeba blbý je to oblečení,
ale to je zase aby nebyla šikana, abysme si to nekradli, že prostě on má todle, on má todle, tady tu značku
a tak. To stejný – nesmíme tady mít mobily, ty nám seberou, daj nám je, když jedeme na dovolenku po
měsíci, takže.. taková odvykačka od elektroniky, vlastně je to takový odříznutý od světa, koukáme se
jenom na zprávy, a nebo sem tam na film, v sobotu, v neděli…
J: A co tady hodnotíš jako špatný?
ADAM: tak já si myslim, že špatný svým způsobem asi nic. Protože všechno, co tady dělaj, nám vlastně
ňák pomáhá, a myslim si, že je to jakoby…. Tohle není jakoby v uvozovkách pasťák, ale jakoby ústav na
to, abychom si něco uvědomili. Co děláme špatně, aby nám to prostě pomohlo do budoucna, se
nedostaneme někam dál, co by nám jakoby zhoršilo ten život, takhle to aspoň beru já.

J: Teď máš nějaký plány do budoucna, po těch pár měsících, co tu seš?
ADAM: Jo, tak asi ten největší cíl je pro mě dostudovat tu školu, protože jsem měl plány, že ukončim
školu a vykašlu se na to… chci to dodělat. Potom chci na vejšku, jazykovou, a postavit se na vlastní nohy.
Jakoby. Odejít odtuď v těch 18, nebo v 19, podle toho, jak budu studovat a začít žít svůj vlastní život.
Sám za sebe. A neopírat se o tamten ústav. To je asi teď pro mě největší cíl. Vydržet to tady v tý Praze.
Abych neměl ňákej průser a nepřesunuli mě jinam a potom pokračovat ten život, co jsem žil. Ale trošku
jinak. Né tak nebezpečně.
J: Ještě něco Tě k tomu napadá, nebo půjdeme dál?
ADAM: můžem dál.
J: Tak dál se budu ptát na mezilidský vztahy. Nejprve něco o Tobě, cítíš se líp ve společnosti lidí, nebo jsi
radši sám?
ADAM: No já jsem spíš introvert, ale zase jsem rád, když je nějaká skupina lidí, který znám hodně
dlouho, ale zase jsem rád, i když jsem sám, si odpočinout, nikdo mě neotravuje, haha.
J: Řekl bys, že jsi spíše společenskej typ, nebo samotář?
ADAM: No, něco mezi. Nevim.
J: Jaké to je tady?
ADAM: Tady samotář být nejde, jelikož jste neustále zavřená ve skupině dvaceti lidí, tak to si zvyknete.
To stejný na pokoji, tam jsou čtyři lidi, takže. Docela vopruz.
J: Jak spolu vycházíte?
ADAM: Tak snažíme se, snažíme se to přežít. Zezačátku to bylo dooost těžký jakože tam byly docela
dost nadávky, slovní šikana, ale teď už je to hodně v pohodě, začínáme si rozumět a lezeme si na nervy
v tom dobrym slova smyslu. Tam jde spíš o to soukromí, že nemáte, nikdo nemá žádný soukromí. Když
někdo chce soukromí, tak se zavře na záchod.
J: Ty jsi říkal, že jste na pokoji po 4?
ADAM: Jojo, ale teď je nás tam 6, protože dva se posunuli do tréninkovýho bytu, což je taky ve stejnym
paneláku, ale uplně ve spodu, a je to zase pokračování tý Vratislavky. Tam se taky dostanou zase ty
nejlepší.
J: Takže tam se pokračuje?

ADAM: No.. tam člověk může být jenom do 18, buď tady, nebo v tý Vratislavce, ale podle toho, jak se
snažíte, tak se odtud přesunete do Vratislavky, z Vratislavky na trénikový byt dolu, pak na Věšinku, tam
jste sami, nikdo vás nekontroluje.
J: Dobře. Teď tu máme oblast přátelství. Co tě napadne, když se řekne „kamarád“
ADAM: Haha. No napadnou mě moji kamarádi, spolužáci a tak.
J: Dokážeš říct, kolik máš kamarádů?
ADAM: Hodně, haha. Počet fakt neřeknu, to je pro každýho jiný, ale pro mě je to hodně, stálých
kamarádů mám tak ... 15, takovejch, že se potkáme, povídáme si, těch mám taky ňák tak. Prostě dost.
J: Kde ses s nima seznámil?
ADAM: Tak většinou na základce, že to jsou kamarádi od školky, nebo od první třídy, a nebo přes
facebook, že jsme si řekli, jo, jsi ze stejnýho města nebo tak, pujdem ven.
J: Co s kamarádama nejradši děláš?
ADAM: No.. haha nejvíc asi chodíme ven a děláme bordel, ale jako v dobrym slova smyslu, prostě
jdeme, děláme si srandu, nikoho neotravujeme, neděláme trestnou činnost.
J: Jasně, trávíte čas venku. A máš nejlepšího kámoše?
ADAM: Ne, nemam a ani bych nechtěl. Mně totiž vadí, když někdo přijde a řekne: „Kdo je tvuj
kamarád? Ten nejlepší kamarád jsem určitě já!“ a potom ten druhej se toho chytne ne a... pranice o to.
Mám prostě dobrý kamarády, nejlepší ne.
J: Jakej jsi ty kamarád?
ADAM: Jak kdy, někdy špatnej někdy dobrej, jde o to, v jaký to je situaci. Jde o to, že prostě nějakej
kamarád chce něco udělat, nějakou blbost, tak on si myslí, že jsem špatnej kamarád, protože mu s tim
nechci pomoct a chci ho zastavit, ale já to zase myslim v dobrym, v tom smyslu, aby on neměl průser
nebo tak. Ale jinak jsem asi dobrej kamarád.
J: A co na Tobě ti kamarádi můžou oceňovat?
ADAM: no, dokážu se vžít do jejich situace, když maj problém, rád jim pomůžu.... můžou se na mě
spolehnout, vždycky je rozesměju, když jim je smutno, a tak. A jsem hodně přátelskej a rád komunikuju,
takže.. a hodně rád se seznamuju! Že prostě jdu, a když vidím někoho, kdo je příjemnej, vypadá jakoby
v pohodě, tak prostě přijdu za ním, a seznámim se.
J: Myslíš, že jsou nějaký vlastnosti, který by kamarádi na tobě chtěli změnit?

ADAM: jojo. Rozhodně. Já jsem strašně náladovej, až moc, jsem cholerik, fakt mě vytočí každá blbost,
což jim asi taky hodně vadí, holkám vadí asi to, že když jdeme po ulici a vidíme hezkýho kluka, tak se o
něj pereme, HAHA.
J: Máš teda i kámošky holky?
ADAM: Jojo, spíš ty kamarádky.
J: Zklamal tě někdy nějakej kamarád?
ADAM: spíš to byla kamarádka, tu jsem bral jako součást rodiny, se známe od školy, jsme dělali všechno
spolu. Kvůli ní jsem šel tady na tu školu. Ona řikala, že budem nejlepší kamarádi a pudem tam spolu,
nakonec se to celý změnilo, ona se hodně změnila, začala si nevážit svých věcí, do školy třeba přijde až
na třetí hodinu, chytla se špatný party...
J: Takže jste se přestali bavit?
ADAM: ona se se mnou baví, když něco potřebuje. Já jsem si našel lepší kamarády.
J: a mluvili jste o tom?
ADAM: já jsem o tom s ní mluvil. Ona to ignoruje, myslí si svoje... a já jsem rád.
J: Jsi rád?
ADAM: jakoby že už to přátelství vyprchalo.
J: Dobře... stalo se ti někdy, že ses s někým chtěl kamarádit a on s tebou ne?
ADAM: Jo, to mně úplně naštvalo! Protože jsem měl dobrou kamarádku na základce, a ona se začala taky
bavit s gayem, on byl asi o dva roky starší, a já jsem mu prej zničil život, haha.
J: zničil život?
ADAM: no, já jsem totiž začal chodit s klukem, kterýho chtěl, a já jsem se s ním chtěl skamarádit, a on
mě poslal do háje, mně to hodně vadilo, protože potom jsem ho pořád potkával, on na mě tak koukal, já
jsem se s ním chtěl začít bavit.. uplně mi to vadilo.
J: tak jo, napadá tě ještě něco k těm kamarádům?
ADAM: ne... oni jsou takový všelijaký ty kamarádi no.
J: Tak pojďme se posunout k oblasti partnerství. Máš v současné době partnerský vztah?
ADAM: Hmm nedávno skončil, asi tak před týdnem.
J: Je pro tebe v pořádku, když se na to ptám?

ADAM: Jojo, já jsem rád, že to skončilo...
J: Nebylo to dobrý?
ADAM: Ono by to bylo dobrý, akorát jsem... někdo mu volal tak jsem to típnul a viděl jsem chat na
facebooku, s kym si píše a viděl jsem, že mě podvádí s dalšíma pěti klukama, tak jsem se na to vykašlal.
J: Jaký to pro tebe bylo?
ADAM: Jako byl to šok v tu chvíli.. ale tak... přežil jsem to.
J: byl to dlouhej vztah?
ADAM: no.. dva měsíce a půl. Takže moc dlouhej ne no.
J: Kolikátej to byl vztah?
ADAM: no, to vůbec nevim, bylo jich hodně, protože jsem jako experimentoval hodně... takže bylo jich
hodně. To zní uplně blbě, když to takhle řeknu.
J: Blbě... Z jakýho důvodu?
ADAM: no jako na ten věk vystřídat tolik partnerů, to není dobrý.
J: Když máš partnera, co je pro tebe důležitý?
ADAM: Jo, že mu můžu vlastně věřit, když mu něco řeknu, ta láska, že mě fakt má rád, důvěra ve všem...
to je asi tak vše.
J: Klidně jestli tě ještě napadnou nějaký povahový vlastnosti, nebo třeba vzhled...
ADAM: mně moc na vzhledu nezáleží. Jakoby pro mě je ten vzhled důležitej, ale ne tak jak je ten člověk
uvnitř, jak se chová, jako nemohl bych chodit s někym kdo je hezkej, ale je totálně vymletej, to by mi
vadilo no. Spíš koukám na to, jak je chytrej ten kluk, jakou má osobnost, jak se chová na veřejnosti, jak
se projevuje, jak mluví a tak.
J: To chápu... Vidíš nějaký výhody, když je člověk ve vztahu?
ADAM: není na všechno sám. Dle mého názoru, může se prostě svěřit, je to takový lepší, ví, že ho někdo
má neustále rád, že na něj myslí, je to takový hezký.
J: Vidíš tam nějaký nevýhody?
ADAM: Podle toho v jakym vztahu je. Jelikož někteří jsou moc velký stíhačky, moc to hlídaj, s kym se
bavim a tak
J: Stíhačky? Zažil jsi to?

ADAM: Jojo, sem se skoro s nikym nesměl bavit, nesměl jsem chodit ven... je to omezení svobody ten
vztah. Takže něco jako být tady. Haha.
J: a jakej ty jsi partner? Jak bys sebe popsal?
ADAM: Samozřejmě ten nejlepší, haha. Ne, to byl vtip. Mám svoje nevýhody, ale taky i výhody!
J: Klidně řekni.
ADAM: Můžu jakoby tu lásku dát, ale zase jsem takovej, že po nějaký době to vyprchá, že to strašně moc
rychle začne, ale stejně rychle to i vyprchá. Že potom hledám něco jinýho a dál experimentuju.
J: Když máš partnera, co on na tobě může oceňovat?
ADAM: Tak já nevim, každej si najde něco jinýho, hahaha... snažim se bejt hodnej, když se zrovna
nenaštvu, jsem takovej jako přítulnej, já vůbec nevím hihihi.
J: Nevíš? Někdy je to těžký sebe ocenit, viď? Ty nevýhody by se našly hned...
ADAM: Přesně!
J: klidně nějaký řekni, jestli tě napadají.
ADAM: no, hodně rychle se naštvu, ale kvůli všemu, třeba když mě nepustí sednout v metru, to vždycky
udělám totál scénu, jsem hodně žárlivej, až moc, taková stíhačka, já to moc hlídám. Ale zase neomezuju
svobodu no.
J: Jak si to mám představit, že sice to hlídáš, ale neomezuješ?
ADAM: Zjistim si, jaký má kamarády, a ty potom stalkuju, hahaha, ale zase nezakazuju co má dělat.
J: Jasně. Dobře, dobře...
J: Teď tu máme téma významný osoby, máš ve svém životě osobu, která nejvíce ovlivnila tvůj život?
ADAM: Jako celebritu? Nebo
J: Kdybych se tě zeptala, kterej člověk nejvíc ovlivnil tvůj život?
ADAM: Tak to bude máma a ségra. Táta moc ne, haha, spíš ta máma, máma a ségra.
J: Můžeš mi o nich něco říct?
ADAM: Jakoby čím mi ovlivnily ten život?
J: Ano

ADAM: asi tou jejich ochotou, oni ve všem hledaly řešení, i když jsem nechtěl, tak máma prostě přišla do
tý školy a všechno to tam začala hrotit a řešit. To mi pomohla, ale byl to docela trapas, haha, a ve všem
mi vlastně pomáhaly, byly na mě hodný, prostě dávaly mi pořád najevo to, že i když nejsem jejich tak
tam u nich mám místo, a vždycky tam to místo budu mít, i když jsem se ocitl tady... tak mi prostě řekly,
že u nich mám vždycky ty dveře otevřený a kdykoliv se tam můžu vrátit prostě. až mě pustí a tak. Já
v nich vidím velkou oporu.
J: Pro koho si myslíš, že jsi nejdůležitější ty?
ADAM: Asi pro ségru. Ta mi to několikrát říkala. Taky to vidim na tom, jak se chová prostě, jak se
začala chovat když mě vezli sem, co to s ní udělalo, celkově jak doma nejsem teď ty 4 měsíce, co to s ní
dělá, jak mi pořád volá, jak se mám a jestli nepujdem ven... jestli se to nějak nedá zařídit a tak.
J: Je teď v tuhle chvíli nějakej člověk, kterej výrazně ovlivňuje Tvůj život?
ADAM: kamarádka hodně dobrá. Co je kamarádka taky dobrá, s tou se bavim od školy, a ta taky hodně
ovlivnila můj život. Ta vlastně o tý orientaci věděla, nenápadně to řekla rodičům a rodiče čekali až to
řeknu já.
J: ona to řekla tvým rodičům?
ADAM: jojo, že se o tom bojim jim to říct, že mě odsouděj a tak, ona jim to řekla, já jsem se to dozvěděl
až potom, když jsem jim to řekl já. Ale ona ve všem hledala řešení, pomáhala mi v tom, abych to netajil,
že se za to nemám stydět a tak.
J: Jaký to pro tebe bylo, že jim to řekla?
ADAM: velkej šok. Byl jsem hodně naštvanej. Že to udělala, zároveň jsem jí byl vděčnej, že to vlastně
řekla za mě. Že jsem jim to nemusel řikat já.
J: zároveň tě to naštvalo, ale bylaADAM: byla to úleva.
J: co je pro tebe v životě nejdůležitější?
ADAM: no, vztahy podle mě. S kamarádama, v rodině, tak jakoby v lásce, tak prostě pro mě jsou
nejdůležitější ty vztahy, a od nich se to prostě odvíjí dál.
J: Když jsi teď tady, máš ty vztahy dobře naplněný?
ADAM: Já si myslim, že ano, i přesto, že jsem se dostal sem, a byl jsem dva měsíce bez kontaktu s lidma,
tak si myslim, že ty vztahy jsou mnohem lepší než předtím, jelikož jsme si spoustu věcí stihli uvědomit,
že vlastně navzájem se potřebujeme, uvědomili jsme si ty chyby a snažíme se to všechno napravit, takže
si myslim, že je to mnohem lepší, než to bylo předtím. Díky tomuhle

J: Jak bys sám sebe popsal? Už jsme o tom trošku mluvili... Zkus říct svoje vlastnosti, který jsou pro tebe
nejdůležitější.
ADAM: Optimismus, neustálej, kamarádskej docela hodně, ambiciózní, cholerik, sem tam flegmatik,
spoustu věcí je mi jedno, když je nějakej problém, tak to neřešim, ono to přejde. Nejdřív se teda u toho
rozčílim, cholerik, haha, ale potom si lehnu a řeknu si, že se to vyřeší samo. Potom už jako jedno mi to je.
J: ještě jsme moc neprobrali ten vzhled, chceš o tom mluvit? Jestli je pro tebe vzhled důležitej.... říkal jsi,
že u partnera moc ne.
ADAM: u partnera ne, ale u mě asi jo. U mě je to asi hodně důležitý, já to hlídám pořád. Akorát teď ne,
jak nemusim do školy, jako na veřejnost, tak se nečešu, sem tam to jenom ulíznu, neholim se, haha,
vezmu si nějaký oblečení, neřešim jaký, protože stejně budu celej den tady...
J: A když jdeš mezi lidi?
ADAM: tak to hlídám až moc, to vstanu třeba v pět, a v sedm odcházim, sprchuju se klidně dvakrát
denně, hodně si hlídám ten vzhled no. I to oblečení, jaký si vezmu, aby sem si nevzal dva dny po sobě
stejný věci. Abych nějak vypadal no. Jsem trošku jak kdybych byl metrosexuál.
J: A jsi s tím spokojenej?
ADAM: Joooo... pár věcí by se mohlo změnit, na tom vzhledu, ale neřešim to už.
J: Jaký máš silný a slabý stránky?
ADAM: no tak, slabá stránka lenost, to je hodně velká lenost, často se naštvu, fakt hodně rychle, když
něco začnu tak to neudělám, nevim proč, ale už to tak mám. Silný stránky jo. Lehce se učim jazyky, si to
prostě párkrát přečtu a už to umim, rád čtu, což je v dnešní době docela zázrak, když kluk čte. A rád se
učim, jakoby novym věcem. Hodně zkoušim, experimentuju. Taky to tak někdy dopadá no...
J: je něco, co bys na sobě chtěl změnit?
ADAM: nechtěl bych být tak línej. A chtěl bych ty věc dotáhnout až do konce, protože si myslim, že by
to za to stálo, kdybych to dodělal
J: Hm hm, ještě něco?
ADAM: celkově, kdybych nebyl línej, tak by to bylo snazší, neměl bych s tim tolik práce, protože já něco
rozdělám, na hodinku si odpočinu, pak zase pět minut pak si zase odpočinu, a třeba nějakej úklid malýho
prostoru mi zabere třeba dvě hodiny. I když bych to měl za dvacet minut hotový.
J: Jsi spokojenej se svým životem?

ADAM: zatim jo. I když jsem tady, tak jsem dost spokojenej. Teď mi akorát vadí, ve škole jsou samý
párty teďko, afterparty do rána, já se nezúčastnim, nemůžu se třeba jít s kamaráda napít nebo... tak zatím
to jde i bez toho, tak možná až mi bude 18...
J: Mně připadá, že to bereš s klidem...
ADAM: jooo... to je docela v pohodě no. Když se dostanete z tohodle ústavu tak to je. Mně z toho docela
dost hrabalo, byl jsem ještě víc nervní než jsem... takže tím, že jsem se odtud dostal, do toho pokračování
tak se to uplně zklidnilo, tam je to uplně na pohodu, tam přídete ze školy, vezmete si mobil, celej den
ležíte... nic neděláte, když máte službu tak nakoupíte, uvaříte, ale tak to je všechno. A službu máte jednou
za týden. Pak celý týden volno.
J: Jak si představuješ svoji budoucnost?
ADAM: bych chtěl být nějakej překladatel na ambasádě... prostě překládat, tlumočník. Chci dělat hodně
s jazykama, protože mě to baví
J: Co tě nejvíc baví?
ADAM: angličtina. Takovej základ. A španělština.
J: Jak by vypadala tvoje ideální budoucnost?
ADAM: asi bych se odtud odstěhoval, do svýho bytu, a jak řikám, byl bych tlumočník, překladatel, někde
v zahraničí, v Anglii, tam se mi líbilo nejvíc, bydlel bych v Brightonu, někde u moře nebo tak. A tam
bych žil no. Někde v cestovce bych byl.
J: Když jsi mluvil o svojí rodině, skoro vůbec jsi nemluvil o tátovi...
ADAM: tak táta... no na toho jsem asi zapomněl, což je asi blbý no, když se nad tim zamyslim takhle
zpětně, protože táta je takovej o hodně mírnější než máma, že táta to všechno zachraňoval. Prostě když se
stala hádka, tak táta přišel a řekl mámě prostě „stačí“, odvedl ji, ať se uklidní do kuchyně, do obýváku,
mě zavřel do pokoje, vynadal mi, řekl mi, ať se s tim neseru, ať to máme hotový a uklidníme se oba. Táta
byl takovej, všechno zachraňoval, zachraňoval všechny vztahy. Když se všechno zbořilo, když se
nevědělo jak dál, tak táta prostě přišel a pomohl nám to všechno spravit prostě.
J: A taky jsi s ním teď v kontaktu?
ADAM: Jsem, se všema, s celou rodinou...

PETR
J: Tak mohl bys mi říct něco o sobě, jak by ses představil?
PETR: No tak, je mi 16 let, jsem z Plzně, … za těch 16 let jsem vystřídal 4 základní školy, teďko jsem v
prvním ročníku hotelovky
J: Tady v Praze?
PETR: Ne, v Plzni
J: Můžeš mi říct o svých zájmech?
PETR: mé zájmy, tak to jsou hlavně asi kamarádi, přítelkyně, děti, a… parkour.
J: Jak nejraději trávíš čas?
PETR: Nejraději trávim čas s přítelkyní a s dětma, a když se to povede tak někde prostě s klukama si
jdeme zaskákat.
J: Říkáš s dětma, to jsou tvoje děti?
PETR: To jsou děti z minulýho vztahu mojí přítelkyně.
J: Jasně. A to jsou dvě děti?
PETR: Jo.
J: Mohl bys teď povyprávět o tom, kde jsi žil? S kým to bylo a jaký to pro tebe bylo?
PETR: no tak vlastně… po tý adopci mojí tak jsme bydleli v Plzni na sídlišti Vinice, tam jsme bydleli já s
mámou i s tátou a ještě brácha se ségrou, tam to bylo dobrý do tý doby než umřel děda, potom táta začal
víc pít, začal doma dělat zle když se napil, potom jsme se přestěhovali vlastně, potom co táta zablokoval
mámě konto, tak jsme se přestěhovali k babi i s tátou, tam odsud jsme se odstěhovali po měsíci na azyl,
azylovej dům, tam asi začalo to moje hřešení, tam jsem se naučil kouřit
J: A kolik Ti bylo?
PETR: Tam mi bylo 12. To bylo na přelomu 12/13 roku, tak to jsem začal kouřit, později jsem začal
kouřit marihuanu, no, takhle to trvalo rok a půl, kdy jsem marihuanu kouřil nárazově, někdo mě pozval
nebo tak. Tam odsud jsme se pak odstěhovali na Bory, takže tam už jsem si pak našel stálejší přítelkyni,
ta byla teda o tři roky starší než já, to už mi bylo 14. No.. a s tou jsem potom začal pít, takže to bylo
takový, jakože mě jednou dvakrát tejdně prostě přivezli domů policajti, s tim, že jsem měl prostě v krvi
alkohol a prostě jsme někde dělali bordel, že jsme křičeli nebo tak. No.. Potom teda jsme, potom co si
máma nastěhovala domu syna svojí kamarádky i s přítelkyní a dětmi, tak bohužel nás vystěhovali, takže
jsme se opět přestěhovali vlastně k babi, respektive babi už nežila, ale táta po ní zdědil dům, takže jsme se

přestěhovali k tátovi, tam jsme byli půl roku a po půl roce brácha ten šel do dětskýho domova, protože
udělal takovou ne zrovna nejlepší věc, no a já ségra a máma tak jsme se odstěhovali zas na azylovej dům
na Borech a tam vlastně bydlíme i teďkon.
J: Tys říkal, že tohle se stalo po adopci, víš něco i o tom, co bylo předtím?
PETR: Před tou adopcí vlastně, o tom jsem se bavil s mamkou, a... dozvěděl jsem se, že moje biologický
rodiče, tak máma to byla Romka, byla to feťačka a prostitutka, můj otec byl údajně nějakej neznámej
Němec. A důvod mojí adopce byl ten, že moje biologická matka byla závislá na pervitinu a bohužel ten
pervitin píchala i do mně. Takže mě když odebírali tak jsem byl plnej pervitinu.
J: Kolik ti bylo let?
PETR: Asi půl roku
J: A pak Tě adoptovali...
PETR: Ve třech měsících.
J: A jen, abych tomu rozuměla, ty sourozenci, co jsi zmiňoval, to jsou...
PETR: Muj brácha to je muj biologickej brácha, a ségra ta neni
J: a brácha je starší?
PETR: Mladší, oba dva jsou mladší.
J: od biologický mámy jste byli vzatý spolu s bráchou? A adoptovaný spolu?
PETR: Jojojo.
J: Byl jsi někdy v kontaktu s biologickou mámou?
PETR: Ne a ani nechci, nechci
J: A s otcem?
PETR: Ne.
J: Setkal ses někdy s biologickou mámou?
PETR: Ne.
J: A jsi s tím spokojenej, jak to je?
PETR: Jo, myslim, že je to tak lepší.
J: Pak jsi teda mluvil o adopci... jaký to pro tebe bylo?

PETR: Chvílema to byly veliký zmatky, u tý adopce to bylo dobrý, že mamka nám to říkala formou
takový pohádky, jako že jsme z domečku, kam lidi dávaj děti, vlastně o který se nemůžou postarat, nebo
je nechtějí, nejsou na ně připravený a takhle, takže takhle vlastně už od malička nám to dávala jako
formou pohádky, takže rozhodně lepší, než kdyby nám to někdo vpálil do očí prostě jiným způsobem. Nó
a jinak jako to bylo většinou velkej zmatek, protože ačkoliv já jsem s mámou od malička s mámou řešil
všechny problémy fakt vod těch 7 – 8 let, jsem s ní řešil veškerý problémy ohledně stěhování, placení
účtů, složenek a takovejhle věcí ale prostě zase najednou přišlo něco a to byla další rána, a to prostě než
se mi prostě protože jsem byl fakt malej, než se mi povedlo to pořádně vstřebat, tak automaticky přišlo
další něco novýho. Takže to bejvaly veliký zmatky.
J: Jsi teď v kontaktu s rodičema?
PETR: jsme...
J: Jak ten kontakt vypadá?
PETR: jako s mamkou, mamce musim tak trochu lhát, skrz to, že já tady jsem skrz to, že jsem si našel
starší přítelkyni, který je 34, má dvě děti no a bohužel dřív v minulosti byla taky závislá na pervitinu, no
mamce se to nelíbí, že s ní jsem, i když zezačátku to podporovala, bohužel z neznámýho důvodu začala
bejt proti, začala dělat naschvály, ať už to, že jsem měl horečku a nenapsala mi omluvenku do školy, no,
později jsem vlastně začal chodit i za školu, protože prostě já jsem, já dnešním dnem mám do školy
zakoupený dvě učebnice z dvanácti, protože prostě 4 měsíce mi nedávala ani korunu, musel jsem běhat
fakt po brigádách, vzhledem k tomu, že mám tu starší přítelkyni tak když jí prostě nevyzbylo, tak jsem
ještě z tý brigády ještě koupil jí jídlo, plus vlastně jsem kuřák, takže cigarety jsem si koupil, ještě od
kamarádů jsem měl pujčeno, takže jsem vracel dluhy a na učebnice fakt nezbejvalo.
J: Říkal jsi, že musíš mamce trochu lhát?
PETR: no, musim jí lhát s tim, že s přítelkyní jsme se prostě rozešli, ačkoliv to teda neni pravda. Takže...
to musím uhrát do nějakýho mrtvýho bodu, abych se odsud mohl nějakym způsobem dostat a mamka
nedělala skrz to zle.
J: A co táta?
PETR: Táta ten byl uplně, prostě já jsem se ze začátku bál jeho reakce, na to, že jsem si přivedl o 19 let
starší přítelkyni i se dvěma dětmi, no a táta prostě uplně úžasně to vzal, s tim, že prostě je v uvozovkách
takovej dědeček, prostě malí si ho taky oblíbili oba, takže prostě táta ten... nemá s tim problém.
J: A se sourozenci jsi taky teď v kontaktu?
PETR: se sourozenci jsem v kontaktu s bráchou teda v už oslabenym, protože brácha prostě mohl volat
domu… takže já jsem s nim byl v kontaktu po telefonu, a nebo když teda přijel domu na dovolenku na

víkend, se ségrou jsem byl v kontaktu denně, a teď vlastně když mi mamka zavolá tak… pokecám si i se
ségrou.
J: A brácha je teda v dětskym domově?
PETR: Jojo. V Horšovskym Týně.
J: Jak dlouho trvala tvoje adopce?
PETR: Ta adopce trvala… měsíc a půl ten adopční proces, jinak 14 let…
J: Je tam něco, co hodnotíš jako dobrý?
PETR: jako fakt dobrý… momentálně jako to, že jsem v tý v rodině s lepšíma podmínkama než bych byl,
dřív to byl i úžasnej vztah s mojí mamkou, že prostě jsme si říkali všechno… nebo vim, věděl jsem, že jí
můžu říct absolutně cokoliv, a že mi pomůže, vlastně se to bohužel přetrhlo s tou přítelkyní, kdy jsme
spolu tři měsíce nepromluvili.
J: Je tam něco, co bylo špatný?
PETR: špatný… jako… vyloženě špatný ne, akorát tam byl takovej - horší dva roky, kdy táta fakt hodně
pil, hodně dělal to zle a… bylo to celkem náročný na psychiku.
J: A kdybys to měl zhodnotit celkově, jaký to pro tebe bylo?
PETR: pro mě to bylo jako takový celkem náročný, já jsem od malička pomáhal mámě absolutně se všim,
na co jsem nebyl připravenej, na co většina lidí dosáhne v těch 15 letech, že to já mám všechno v merku,
takže to bylo asi nejnáročnější, ta pomoc, obíhat byty, bytový úřady, pracovní úřad, tuhlenty úřadový
věci, placení nájmu, to všechno jsem musel zařizovat s mámou.
J: Jasně, máš teda jiný zkušenosti, než ostatní 16 letý lidi…
PETR: no, jasně no…
J: Kvůli čemu jsi musel jít do ústavu?
PETR: sem do ústavu jsem šel po tom, co jsem si našel tu starší přítelkyni, mamka to zezačátku
podporovala, i právě jsme jeli k tátovi na barák na víkend, do tý doby to bylo všechno uplně úžasný, 14
dní na to najednou prostě, byl zvrat, máma se zaštítila, že je proti tomu, já jsem mamce řekl, že prostě
přítelkyni neopustim, že s ní hodlám bejt dál, ať to stojí co to stojí, mamka to takhle vzala a tudíž začala
dělat naschvály, že prostě přestávala mě podporovat jak finančně tak přestala mi psát omluvenky do
školy, ať jsem byl nemocnej nebo nebyl, takže já jsem pak prostě začal chodit za školu, s tim, že prostě
jsem do školy nešel, že prostě to bylo až moc náročný na psychiku, neměl jsem to pořádně srovnaný,
protože jsem pořádně netušil, co se děje doma, takže jako ta škola by na mě byla moc… takže jsem tři
měsíce, dva a půl měsíce nedošel na praxe, to fakt ne prostě, vzhledem k tomu, že studuju na číšníka, tak

mezi těma lidma se pohybovat v hluku... ještě s nima komunikovat prostě… bych asi fakt nedal. takže
jsem prostě docházel fakt jenom normálně do školy, na praxi prostě ne, no,... pak jsem se začal s mamkou
hádat, protože předemnou i za mejma zádama přítelkyni pomlouvala, takže jsem se s mamkou hodně
hádal, protože jsem bránil přítelkyni, a sousedka - údajně - se mě bála, že jsem křičel, to bylo tak jakože
na takový mámy doporučení, že se bála, nevim no…. takže máma sama bez mýho kurátora podala návrh
na umístění do nějakýho ústavu, to jí zamítli, tak potom vlastně zahrála divadlo u kurátora takže to podal
potom kurátor, tomu to vzali a je to na základě toho, že se mě údajně bojí moje ségra, což vůbec neni
pravda, že ségra, ta se mě v životě nebála… no, že prostě doma dělám zle že křičim, hádám se a
nechodim do školy.
J: A jak jsi tady teď dlouho?
PETR: Eh…. zítra to budou tři tejdny.
J: A mohl bys mi teď trochu popsat, jaký to tady pro tebe je?
PETR: Ehmmmm… zezačátku to bylo takový jako, že jsem nechápal kde jsem, co jsem, a za co tu jsem.
to bylo prostě ty první tři dny prostě jsem byl úplně mimo, a dělal jsem to, co se mi řeklo, kdyby se mi
řeklo: “tady budeš stát tři hodiny, tak by sem opravdu zůstal prostě stát. No a postupem času po tom
prvním tejdnu vlastně jsem věděl jako s kym si tady rozumim nebo nerozumim, podle toho jsem se
choval, jako ten řád tady, to je celkem náročný, ale dá se to zvládnout, takže teď už pracuju na tom, aby
se to začalo zvládat.
J: Je tady něco dobrýho?
PETR: Dobrý tady je asi… jako přístup většiny vychovatelů, co JÁ jsem zpozoroval, přístup většiny
vychovatelů tak je, že to neni tak, že je určenej řád a ten se bude dodržovat ať se děje cokoliv, že je to tak
jako dobrý, tuto se dá prostě nějak … vobejít, že prostě většina těch vychovatelů, maj takovej lidskej
přístup.
J: Jsou tu i nějaký špatný věci?
PETR: špatný věci tady určitě jsou ale.. nevim jak, nejspíš prostě ten režim, že je to tu celkem drsný,
chvílema když jako nemůžete spát a v šest ráno otevřít oči, běžet na rozcvičku, hygiena a ten program, tak
to bejvá celkem vostrý potom. Člověk se tu pomálu celkem nezastaví za ten den.
J: Kolik vás tady je?
PETR: Momentálně 22.
J: A pokoje jsou po 4?
PETR: hm. Pokoje jsou po třech až po čtyřech.

J: a každej je tady různě dlouho, viď. Ty jsi tady spíš nováček?
PETR: Jo no.
J: Jaký to je?
PETR: Jako ty lidi tady… tak jako když se přijde do novýho kolektivu, někdo je na ránu, někdo je v
pohodě že jo. Takže asi takhle
J: Dobře. Napadá Tě k tomu ještě něco?
PETR: Ani už ne…
J: Tak se přesuneme na oblast vztahů. Jsi spíš samotář nebo jsi radši ve společnosti lidí?
PETR: já jsem právě že - jako malej jsem byl samotář, nejradši jsem byl sám, měl jsem třeba tři lidi
kolem sebe, to mi uplně stačilo, postupem času jsem začal bejt rád ve společnosti, rád středem zájmu,
takhle to pokračovalo dál, teď jsem radši ve větší společnosti, ale záleží podle nálady.
J: Jo, takže teď jsi víc takovej společenskej typ.
PETR: jo.
J: Jaký to je tady, být společenskej typ? Když jsi tady v ústavu.
PETR: Jako tady bejt společenskej typ je docela i výhoda, protože tady je to rozdělený na skupiny, takže
v tý skupině se dá pracovat, když se s těma lidma dá mluvit, když se s nima dá a člověk s nima umí
mluvit, tak se prostě dá vyjít vstříc tak, aby každýmu se všechno líbilo.
J: Říkal jsi „Dá se s nima mluvit”, to znamená, že ty s nima umíš mluvit?
PETR: Jo, já od malička prostě, vzhledem k tomu, že mamka prostě má takový dobrý srdíčko tak prostě
jsme chodili vlastně k tetě, která měla handicapovanýho syna, kterej byl na vozejčku a ještě měl autismus
a s tím jsem se třeba báječně rozuměl jako malej… pak prostě další mamky známej ten byl na vozejčku,
pak vlastně v tom azylovym domě vlastně tak tam byl taky kluk, kterej měl autismus, s tim jsem si asi
jako jedinej z celýho toho baráku rozuměl, takže já jsem … mně každej řiká, že jsem typ člověka, kterej
dokáže vyjít absolutně s kymkoliv, mluvit taky s kymkoliv.
J: Co tě napadne, když se řekne kamarád?
PETR: když se řekne kamarád, tak se mi vybaví kamarád právě z Plzně, kterej šel do dětskýho
diagnosťáku v Plzni, 5. ledna, s tim jsem poslední dva roky, s tim jsem byl v hodně úzkym kontaktu,
hodně jsme spolu chodili ven, na brigády, den co den jsme spolu byli venku, takže asi tak no…
J: Dokážeš říct, kolik máš kamarádů?

PETR: Ne. to nedokážu říct, protože vlastně i to, jak jsme se hodně stěhovali a já jsem přecházel ze školy
na školu, tak jsem poznal spoustu lidí, se kterýma jsem se bavil, se kterýma máme přátelskej vztah a
spočítat to fakt nedokážu.
J: Jo, takže ses vlastně seznamoval s lidma, podle toho, jak jste měnili bydlení…
PETR: jojo.
J: Ten kamarád, o kterým jsi mluvil, to je nejlepší kamarád?
PETR: Jo!
J: a jak dlouho se znáte?
PETR: Ehhh my se známe, no nějakejch dobrejch 7 let, ještě z těch Vinic, ale tam jsme se maximálně
pozdravili, nebo jsme si zahráli fotbal proti sobě, ale tolik jsme se nebavili, až tady na těch Borech
J: A teď jste v kontaktu?
PETR: momentálně… napsali jsme si dopisy, jinak v kontaktu nejsme momentálně…
J: A když jsi s kámošema, jak nejraději trávíte čas?
PETR: nejradši nejspíš chodíme po městě, skáčeme parkour, nebo teda když už je nějaká možnost, tak
zajdeme na pivko
J: A když jsi tady, máš možnost dělat ten parkour?
PETR: Tady mam možnost, dělat parkour, ať už je to když jdeme před barák na hřiště, když chodíme
různě na vycházky, nebo v úterý a čtvrtek jsou tady sportovní činnosti tady před barákem, to je sportovní
činnost, která je určená už, a tam v těch chvilkách se tam dá něco, pak je to terénka, to se chodí pod
nuselskej most, tam se dá taky.
J: Kdybys měl popsat sebe, jakej jsi ty kamarád?
PETR: NO! nevim, já jsem.. takovej….. nevim, jako většina lidí se ke mně chodili vyzpovídávat vždycky,
takže nejspíš takovej kamarád, co umí udržet tajemství, co se vždycky zastane, se kterym se dá pokecat…
a hlavně člověk, kterej je pro každou srandu prostě jakmile se dá vyvést nějaká sranda, tak jdu do toho.
J: Čeho by si na tobě kamarádi mohli cenit?
PETR: právě toho, že umim udržet to tajemství. co já vim, tak v dnešní době je to celkem vzácnost.
J: Stalo se ti to často, že ti lidi říkali svoje tajemství?
PETR: hodně často, a většinu z toho si už ani nepamatuju. hahaha.

J: Kdyby na tobě něco chtěli změnit, co by to bylo?
PETR: takovou tu mojí náladovost ze dne na den. jeden den mám prostě bomba náladu, druhej den jsem
prostě zkleslej, třeba mě i někdo vytočí úplnou blbostí, takže to nejspíš
J: Zklamal tě někdy nějakej kamarád?
PETR: no… zklamal, no. Teď zrovna ten nejlepší kamarád, ten mě celkem hodně zklamal, a jako to u mě
má ještě vroubek… že vlastně přítelkyně měla ještě rozházenej vztah se svym bývalym ohledně dětí, a
před tím bývalym jako že spolu nejsme a tohlento, aby nejdřív zařídila to, že bude mít děti ve svojí péči,
ne s nim ve střídavý, no a kamarád prostě udělal strašnou blbost prostě tim, že se začal bavit s jeho neteří
no a tý všechno vykecal… takže s tim má ještě u mě velkej vroubek.
J: A řešili jste to spolu nějak?
PETR: Právě že… ještě jsme neměli šanci to řešit.
J: A myslíš, že to spolu ještě budete řešit?
PETR: Joo… Pokecáme.
J: Stalo se ti někdy, že ses s někym chtěl bavit a on s tebou ne?
PETR: …… nepamatuju se na to. jako většina lidí, spíš s většinou lidí jsem ukončil kontakt já, třeba jako
s takovejma těma staršíma partičkama, kdy to bylo takový jakože mě začali zesměšňovat a podobně, tak
maximálně se pozdravíme, řeknem si jak je a tim to končí.
J: Teď se posuneme k oblasti partnerství, tak ty jsi říkal, že máš v současný době vztah, trvá asi půl
roku… Kolikátej to je vztah?
PETR: Nooo…. haha. jako takovej ten vážnější je to druhej, ale jako jinak těch holek bylo hodně, tušim,
že asi dvacet.
J: Co je pro tebe u partnerky důležitý?
PETR: Hlavně to, jak se chová, jak vystupuje na veřejnosti, a hlavně jako. Abych si s ní rozuměl.
J: Co by měla mít, aby sis s ní rozuměl?
PETR: rozhodně by měla mít smysl pro humor, protože to by nešlo bez smyslu pro humor. A potom,
měla by umět poznat, kdy je sranda a kdy se baví vážně.
J: A ještě nějaký povahový vlastnosti?
PETR: Určitě by mě neměla mlátit. hahaha. Neměla by bejt agresivní no

J: Napadaj tě nějaký výhody toho, že je člověk ve vztahu?
PETR: Tak výhoda je určitě to, že člověk neni na problémy sám, když se to dá s někym řešit a většinou
když je ten vztah hodně blízkej tak se na něco dá přijít vždycky.
J: Napadnou tě ještě nějaký další?
PETR: Další ty výhody… nevim, tohle to je asi nejzásadnější věc, výhod je spoustu.
J: A napadnou tě nějaký nevýhody, když je člověk ve vztahu?
PETR: Tak nevýhody… Nevim, některý přítele to může třeba odradit, že člověk je ve vztahu, tak to
můžou brát prostě tak, že na ně kašle.
J: Stalo se Ti to někdy?
PETR: No, no. Právě že kamarádi právě tak říkali, že jsem až moc s přítelkyní a s dětma, že bych si měl
udělat čas i na ně.
J: A jak to připadá tobě?
PETR: Jó.. přiznal jsem si to, že prostě jsem fakt prostě je celkem dost zanedbával, třeba tři čtyři dny
jsme se neviděli prostě, takže jsem se prostě dohodl s přítelkyní že prostě sem tam i za nima zajdu na
hoďku na dvě, že se pujdu vyvenčit.
J: A jak to bere ona?
PETR: Jo.. bere.
J: Kdybys měl popsat sebe, jakej jsi partner?
PETR: hihihihi já? ...no… přítelkyně mi řiká, že jsem strašná svině no. haha. né.. jako… většinou jako
když jsem v tom vztahu tak se snažim dám do toho vztahu co nejvíc, aby to fungovalo, prostě… většina
kluků se kterejma se bavim o vztazích mi říkaj, že sem blázen, že bych byl schopnej tý holce snýst modrý
z nebe, nevim jako co je na tom pravdy no.
J: Co na tobě partnerka může oceňovat?
PETR: no to nevim.. haha ha ha to fakt neumim popsat. nevim. já bych třeba sám se sebou v životě
nechtěl chodit. haha bejt holka. hahaha.
J: Máš pro to nějaký důvody?
PETR: Jako, nevim, sám sebe znám, znám takový ty svoje ehh ne nedostatky, ale takový to, kvuli čemu
nemam rád sám sebe, což je hlavně ta náladovost, taky to, že chvílema umim bejt dost výbušnej za to
bych se asi moc rád neměl a nemam.

J: Je to třeba něco, co by na tobě mohl chtít partner změnit?
PETR: No, jasně.
J: Výbušnost a náladovost.
PETR: No, kolikrát když mam špatnou náladu tak mě vytočí i uplná maličkost.
J: Napadá tě ještě něco, co by na tobě chtěla partnerka změnit?
PETR: no… jako třeba přítelkyně, prostě jako já nechci, aby brala pervitin, ona nechce, aby sem kouřil
marihuanu, v tom si jako rozumíme, že s tim fakt prostě přestanu a ona taky.
J: Napadá tě k tomu ještě něco, co bys chtěl posdílet?
PETR: asi ne…
J: ty jsi mluvil o těch dětech…
PETR: No, tak jako rozhodně ty děti tam hrajou velkou roli, že jo, že s přítelkyní nedávno jsme se
pohádali prostě nás držely spolu hlavně právě ty děti, fakt to byla celkem hnusná hádka, celkem dost
závažnej důvod tý hádky a prostě fakt nás udržely pohromadě hlavně ty děti.
J: Jak to teď máte, když ty jsi tady?
PETR: teď máme ten vztah jakoby řek bych že pevnější, skrz to, že jsme od sebe jakoby tak daleko …
blbý je to, že ona prostě.. já třeba vim, že já o ní strach mít nemusim, s tim, že prostě vlastně znám - jako
vlastně byla tejden u známý, to je jedna z azyláku, ta na ní dává pozor, horší je to s ní, ona tu nikoho
nezná, ani z baráku, ani z Prahy, takže ona takovou jistotu prostě nemá.
J: A jste v kontaktu?
PETR: Jsme v telefonim a v dopisovym kontaktu.
J: A ty se za ní budeš moct jet podívat? Máš nějaký vycházky?
PETR: Jojo, vycházky napřed jsou dvě společný, vycházka je až třetí týden, první dva týdny je společná
vycházka, to je to, že je skupina s vychovatelem, pak je samostatná, pak jdeme sami bez vychovatele, tu
mám já teď v neděli, takže už jsem dával přítelkyni vědět s tim, aby přijela, tak prej vezme i malýho no.
J: Jak se těšíš?
PETR: Strašně moc, neskutečně moc se těšim, protože prostě malýho jsem neviděl fakt tři tejdny,
přítelkyni taky a prostě… neskutečně moc se těšim.
J: Vnímáš někoho jako osobnost, která ovlivnila tvůj život?

PETR: těch je několik, hlavně jsou to kamarádi, tři kamarádi hlavně. Jeden, to je z toho ranýho dětství, s
tim prostě jsem chodil ven prostě, všude možně jsme chodili po sídlišti a byli jsme pořád spolu, ten mě
hodně ovlivnil prostě, v tom, že jsem prostě nebyl sám, jako malej jsem byl hodně odstrkovanej, on mi
dost pomáhal takhle. Další to bylo na tom azylovym domě na Roudný, tam kamarád vlastně jedinej v
mym věku, promě toho s tim autismem, to byl jedinej v mym věku, s tim právě taky rok a půl, pořád
spolu, nerozlučná dvojka, pak i k tomu mýmu tátovi jsme jezdili… a vlastně s tim jsem začal kouřit, i
marihuanu jsme měli první spolu no a potom to byla nejspíš moje bývalá přítelkyně, kvůli ní jsem se taky
hodně změnil, s ní jsem začal dělat takový ty blbosti, stal se ze mě, takovej ten v uvozovkách sígr, takže
asi takhle.
J: A kdybys měl říct, kdo byl nejdůležitějěší? Koho tak vnímáš?
PETR: Nejdůležitější byl nejspíš ten druhej kamarád z tý Roudný, se kterym sem prostě toho prostě
objevoval strašně moc věcí, spolu jsme i začali skákat parkour, jsme byli jedni z prvních, co nebyli v
týmech, jedni z prvních co začali v Plzni skákat parkour, no… vlastně první kontrola od policajtů a
takovýdle blbosti prostě. To bylo asi nejzásadnější, tam proběhla velká změna ve mně, tam jsem začal
hodně přemejšlet a vnímat prostě okolí.
J: Je v tuhle chvíli někdo, kdo výrazně ovlivňuje tvůj život?
PETR: To je právě přítelkyně, s dětma právě. Kdy prostě už dlouho, hodně hodně dlouho jsem nebyl
takhle zamilovanej jako právě zrovna do ní a prostě vim, že kvuli ní se změnim no, vim, že to dokážu.
J: Napadá tě, pro koho ty jsi takhle důležitej?
PETR: (odmlka) … dle mýho názoru jsou to asi ty děti protože … vlastně jejich táta… ten s nima vlastně
moc neni, ten si je bere na víkendy, bere si je střídavě na víkendy, jednoho a pak druhýho, což jako jsme s
přítelkyní taky řešili, ať si prostě bere oba, aby prostě nelítali jeden druhej že jo pak jeden přijde zvlčilej
od něho a pak druhej a takhle se to střídá po tom tejdnu že jo. no a prostě teď přítelkyně jak mi volala, tak
mi říkala, prostě, že oba dva se prostě pravidelně budí, ve tři ve čtyři ráno, brečí za mnou, prostě tuhlento,
prostě za ten půlrok tak si na mě neskutečnym způsobem zvykly, já teda na ně taky, prostě se mezi náma
rozjelo takový hodně velký pouto no.
J: Co je pro Tebe teď nejdůležitější?
PETR: Prostě donedávna, protože to bylo doma v pohodě, tak to byla prostě přítelkyně s dětma.
Momentálně jsou to rodinný vztahy s mámou, a pak teda přítelkyně s dětma.
J: Myslíš to tak, že teď nejvíc řešíš…
PETR: Domov no.
J: Co má pro tebe v životě největší důležitost? Jestli třeba vztahy, zdraví, rodina, kariéra…

PETR: Nejvíc důležitá pro mě byla od malička rodina, protože takhle jsem byl vychovávanej, prostě že ta
rodina má to prvotní místo, pak je to moje vlastní kariéra, pak teda nějaký vztahy přátele a nějak tak
J: Když říkáš, že rodina je pro tebe nejdůležitější, myslíš to tak, že tvoje rodina, kde jsi ty jako dítě, nebo
tvoje vlastní rodina, kde budeš jako partner?
PETR: No… tak jako ještě nějakou dobu to bude rodina, kde jsem furt ještě jako dítě, aby sem si urovnal
vztah s mámou, že prostě vždycky jsem ji prostě bránil a vždycky to tak asi bude, bohužel, mě teda
mrzelo, že teďko nepodržela ona mě, no a… začíná se to teda měnit na to, že já už budu partner.
J: v současný chvíli, jak máš tuhle potřebu naplněnou? to, že je pro tebe nejdůležitější rodina a teď jsi
tady, jaký to pro tebe je?
PETR: Neskutečně těžký, hodně vysilující, ne fyzicky, ale právě psychicky je to pro mě vysilující právě v
tom místě, že absolutně nevim, co se odehrává tam že jo… je to těžký no
J: Jak ti teď je?
PETR: No, tak zvláštně…
J: tak se můžeme posunout k další části, tou je sebehodnocení... Popiš, jak sám sebe vidíš.
PETR: Nevim no, já se vidim tak jako.. takovej jako pohodovej člověk, se kterym se dá vyjít, v
jakejchkoliv ohledech, umim vyjádřit svůj názor, hlavně jsem hodně tvrdohlavej, takže když něco řeknu,
tak si prostě za tim stojim, i když to třeba má být jinak, takže si za tim stojim, dokud mi to někdo
nevymete z hlavy…. Ale potom zase umim uznat svojí chybu.
J: Můžeš popsat nějaký svoje vlastnosti?
PETR: Moje vlastnosti… nevim. chvílema možná takovej vtíravej smysl pro humor, náladovost,
agresivita, ale to bývá zřídka kdy, spíš náladovost, že jsem takovej nepříjemnej.
J: Teď jsi řekl pár negativních…
PETR: já nevim jako… když to tak vezmu tak většinou na sobě člověk vidí ty negativní než pozitivní,
pozitivní bere spíš jako takový samozřejmosti.
J: Chápu. Kdybys měl říct pár nejdůležitějších vlastností, které by to byly?
PETR: ukecanost! já jsem děsně ukecanej člověk, děsně lidí mi to řiká a bojuju s tim už dlouho.
J: Bojuješ s tím?
PETR: No! Protože třeba ve škole nebo i tady je to taková nevýhoda, takže se to snažim nějak jako
korigovat no

J: Ještě jsi se nezmínil o vzhledu..
PETR: Ten já vůbec jako nevnímám.
J: Myslíš, ten svůj? Neřešíš to?
PETR: Neřešim to, mně bylo vždycky tak jedno, jak vypadám, jako co si o mně myslí ostatní, pro mě je
prostě důležitý, abych se líbil sám sobě, to je pro mě tak nejdůležitější, to co si myslí ostatní, to je tak
nějak jedno.
J: Takže záleží ti na tom, jestli se ty sám sobě líbíš?
PETR: To jo jako, to řešim právě, možná trochu tak, že jsem říkal, že to co si myslí ostatní je mi jedno,
jedinej koho poslechnu je přítelkyně, když má něco proti tomu tak vymyslíme vždycky nějakej
kompromis. jinak jako sám sebe.. svůj vzhled řešim neřešim no… když chci a když vim, že se něco koná
tak se třeba hezky obleču, jinak jako já chodim většinou oblíkanej jako tepláky mikina, to je tak nějak
všechno.
J: A u partnerky to nějak řešíš?
PETR: Jako ne že bych to vyloženě řešil, jasně, že se mi líbí, když se pěkně upraví, jako záleží taky na tý
příležitosti, když vim, že pujdeme někam do města, tak aby nešla prostě… no takže, jak jsem řikal, záleží
mi prostě na tom, jak umí vystupovat mezi lidma, a jinak jako extra ten vzhled jako… nehrotim moc.
J: Jsou nějaký věci, kterých si na sobě ceníš?
PETR: Ne, nic mě nenapadá, jako nejspíš ne.
J: A nějaký, který máš na sobě rád?
PETR: asi to, že nic mě jen tak nesloží, protože ze všeho si dokážu dělat srandu, to hodně lidem kolikrát i
vadí, kolikrát z vážnejch věcí dělám strašný blbosti, všechno nějak zlehčuju, za to mě hrozně nenáviděla
přítelkyně, vlastně když v úterý za mnou přijel kurátor s tim, že jdu sem, já jsem z toho furt dělal
srandičky. Až teda do toho pátku, kdy teda jsem se málem zhroutil v autě, při cestě do auta, do tý doby
jsem si z toho fakt dělal srandičky, do toho rána. To je asi jediný za co jsem rád.
J: A je něco, co bys na sobě chtěl změnit?
PETR: (odmlka) možná chvílema takovýho sebeovládání, aby sem hned nezvedal hlas, abych hned
nevystartoval no… takový jako víc myslet míň mluvit.
J: Jak jsi teď spokojenej se svým životem?
PETR: ještě do nedávna jsem byl nejspokojenější člověk na světě, v rámci možností teda. No a teď
jako… už prostě před tim přívozem jsem si uvědomil, že jsem to asi pěkně posral. že prostě jsem měl

chodit tu školu, aby máma vlastně neměla podněty k tomu mýmu umístění sem, kdyby sem dál dělal tu
školu, tak se sem nedostanu vůbec.
J: A vidíš v tom něco pozitivního?
PETR: Určitě, protože… máma tam prostě pomlouvala i mě, že jsem sígr a tak prostě, takže aspoň ukážu
těm lidem, že takovej nejsem, protože hodně lidí mě tam zná jenom skrz vyprávění že jo… skrz
ptákoviny, co jsem dělal tam na baráku, takže jim aspoň ukážu, že jsem uplně jinej člověk.
J: Máš teď nějaký plány do budoucna?
PETR: Momentální plány do budoucna… asi že udobřim si mámu, dodělám si školu, pak se nejspíš
vodstěhuju k přítelkyni, přítelkyně momentálně shání byt, s tim, že prostě bydlí na tom azylovym domě,
postupem času… se k ní nejspíš odstěhuju, vlastně najdu si nějakou další brigádu, mezi školou, takže jí
budu nějakym způsobem přispívat do tý domácnosti, takže doufám, že to bude tak nějak fungovat.
J: Napadá tě ještě něco, co bys chtěl říct?
PETR: Nejspíš ne…
J: Jak se teď máš?
PETR: No… zprvu jsem si tu připadal jako ve vězení, no ono neni těžký to tady srovnat s vězením, ale
no…
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DANIEL
J: Jak by ses mi představil?
DANIEL: Jsem Daniel, jsem z Neveklova, to je u Benešova u Prahy, mým koníčkem je od malička prostě
traktor, bagr, autobus. Nic jinýho mě nezajímá, takže prostě technicky založenej. Co se týče domova,
myslim, že jsem vyrůstal v dobrym prostředí, ale bohužel si prostě nerozumíme, jelikož jsem
adoptovanej. Jsem byl nevlastní a vlastně v 8 letech to všechno začalo, všechny problémy, narodily se
pravý děti, já jsem cítil k sobě nelásku, začal jsem žárlit, ve škole jsem začal od malička dělat bordel,
v devíti letech jsem doma ukrad auto jel jsem k prarodičům do Krkonoš.
J: Ty jsi uměl řídit?
DANIEL: No, od sedmi let. Jednoduše to šlo všechno do kopru, a dopadlo to vlastně takovým způsobem
že už od 11 – 13 let jsem byl v taky ústavech, kde jsem prožil rok těžký šikany a to těžce nesu dodnes no
a když jsem tady, tak se mi vracej ty vzpomínky na to, co bylo takže takhle.
J: O tom bych potom chtěla mluvit víc podrobně, tak se k tomu vrátíme.
J: Kolik ti je a kam chodíš do školy?
DANIEL: Mně je teď 17, za měsíc 18, školu jsem nedochodil, chodil jsem na integrovanou střední
technickou jako mechanik, škola mě bavila, ale díky domácím neshodám jsem ji nezvládl dodělat.
J: Teď nechodíš do školy?
DANIEL: Ne ne teď nechodim do žádný školy, já už skoro tři roky pracuju na dálnici.
J: Baví Tě to?
DANIEL: Jo, práce mě baví.
J: Říkal jsi, že tvý zájmy se týkaj ...
DANIEL: Mechanizace!
J: Jak nejraději trávíš čas?
DANIEL: No, nejradši se strojema. Když se někde můžu svízt, taky jsem si udělal řidičák na traktor, když
můžu do nějaký mechanizace, tak jsem šťastnej.
J: Tak bychom přešli k tvojí osobní historii. Můžeš říct, ještě jednou, kde jsi vyrůstal, jaký to bylo, s kým
a tak.
DANIEL: Tak to já vím ze svý historie, tak ve třech měsících si mě rodiče vzali, teda adoptovali, žil jsem
v rodinným baráku, a do těch 8 let to všechno bylo super, rodina mě milovala, já je taky.... v 8 letech

přišli na svět další dva sourozenci, pravý teda, a od tý doby cítím nelásku k sobě. Takže já jsem strašně
začal žárlit, no a jednoduše nastaly problémy ve škole, nic mě nebavilo, měl jsem takovej jakoby
odpuzující přístup k nim. V těch 9 letech jsem odjel do těch Krkonoš, tam mi bylo líp, jenže jsem se
neuměl chovat ve škole, takže jsem šel do různejch ústavů, prošel jsem si jich asi 8 dohromady, no nějak
když mi bylo 11 nebo 12 tak jsem prožil rok těžký šikany, tady v Praze na Masaryčce.
J: To bylo ve škole?
DANIEL: Né, dětskej domov se školou.
J: Víš něco o svých biologických rodičích?
DANIEL: Zatim nevim, ale údajně bych měl mít tři ségry, který bych časem chtěl najít.
J: Chceš je najít?
DANIEL: Jo
J: A mámu a tátu?
DANIEL: To nevim, z toho mam zase strach, co to je zač. spíš ty sourozence.
J: Jak ses o tom dozvěděl, že je máš?
DANIEL: Od kamaráda právě.
J: A tvoji adoptivní rodiče někdy o těch biologických mluvili?
DANIEL: Ne, ne nikdy!
J: Ty jsi říkal, že tě adoptovali ve třech měsících, kdo přesně?
DANIEL: Máma. Máma, si mě vzala, pak se rozvedla s bejvalym manželem kvůli tomu, že nejsem
vlastní a pak si našla tady, co máme tátu, to je prostě tak, že se nemáme rádi jednoduše.
J: A zezačátku to bylo tak, že tvoje mamka s někym žila, ty jsi ho poznal?
DANIEL: Ne
J: A ona tě pak měla sama?
DANIEL: no, kvůli mě se rozvedli, protože nejsem vlastní, že nemá zájem o tu rodinu...
J: Za jak dlouho si našla novýho partnera?
DANIEL: No, do roka, takže já si pamatuju akorát tohodle tátu.
J: A vy jste měli neshody už od začátku?

DANIEL: No..... prostě nějak jsme na sebe nedokázali navázat, s kym si rozumim je děda a babička, ty mi
nahrazujou rodiče teďka. A jelikož se mi blíží k 18, tak mám strach jak to bude, jestli to zvládnu a tak
dále...
J: A tady budeš do 18?
DANIEL: zítra bych měl jet na jinej pasťák do Pšova na pracovky, takže uvidíme, no, jako já z toho už
šílim, já tady nemůžu bejt mezi těma klukama.
J: Jakej jsi měl vztah se svojí mamkou?
DANIEL: zezačátku dobrej, ale pak v podstatě to bylo všechno na prd, začali jsme se hádat, když jsem šel
na střední tak ten první rok to šlo, pak jsme se začali hádat strašně, já jsem začal chlastat, lítat po
diskotékách a všechno to šlo do kopru. Samá rvačka, samej problém.
J: A to ti bylo kolik?
DANIEL: to mi bylo 15.
J: To už byli na světě sourozenci?
DANIEL: Jo, to byly dvojčata. Oni jsou ode mě o 8 let.
J: Říkal jsi, že jsi od tý doby cítil nelásku, mluvil jsi o tom někdy se svojí mamkou?
DANIEL: Já jsem to radši nikdy nechtěl slyšet, protože bych se zbytečně jenom naštval.
J: Myslíš, že to věděla?
DANIEL: Nevim. Podle mě asi jo, ale prostě když je něco vlastní tak si myslim, že se k tomu chová jinak
J: Mluvil jsi o tom s někym někdy?
DANIEL: Ne.... maximálně tady s jednim vychovatelem, kterej mě má rád, to je jediný.
J: Děkuju za upřímnost
DANIEL: Neni to jednoduchý o tom mluvit, protože opravdu, ty vzpomínky se pak vracej. Byly to složitý
roky no, ale zase to beru, že když bylo hodně špatnýho tak bude hodně dobrýho no.
J: Jak jsi tady v ústavu dlouho?
DANIEL: 3 měsíce
J: A jsi v kontaktu s rodinou?

DANIEL: Jo, jako máma volá ale já spíš osobně, telefonuju s ní, jen abych měl klid. Hmmm. V podstatě
když já potřebuju poslat třeba cigára nebo peníze, o všechno se stará babička, babička mi volá a ptá se
mě: „Potřebuješ něco, nechybí ti něco?“ takže prostě je vidět, že ta láska je u babičky u dědy, který
chtěj, abych měl všechno v pořádku...... (odmlka) Tak nějak na čem mi záleží je babička, děda.... máma
vlastně... osobně když bych to měl říct upřímně, kdyby přišlo na lámání chleba, tak já za tou rodinou
nebudu stát. Dám vod toho ruce pryč.
J: A jste v nějakém osobním kontaktu? S babičkou a s dědou?
DANIEL: jezdim k nim dost často, tak já jsem tam hlavně u nich vyrůstal, takže...
J: Co znamená dost často?
DANIEL: Tak třeba dvakrát do měsíce, když je možnost.
J: Kdyby byla ta možnost, byl bys s nimi víc v kontaktu?
DANIEL: Každopádně, já bych mohl být furt s nima.
J: Říkal jsi, že důvod, proč jsi šel do adopce bylo, že...
DANIEL: Oni nemohli mít děti, tahle máma, si mě vzala ve 3 měsících.
J: Nemohla mít děti a pak se to nějak změnilo?
DANIEL: Jo, časem.
J: Jaký to bylo, když jsi byl v rodině s mámou, tátou a nevlastníma sourozencema? Jak to vypadalo?
DANIEL: Já jsem vlastně viděl, že oni všechno maj a já nemám nic. Já jsem se musel vždycky strašně
doprošovat a ještě mi to bylo... když mi měli něco dát tak to bylo s takovym odporem prostě. A od
nějakejch 13 let zaznívaly věty: „když něco chceš, tak si na to běž vydělat“ Takže vlastně od 13 jsem lítal
po brigádách a od 14 a půl jsem nastoupil na dálnici ke kamarádovi, kterej věděl, že to mam těžký, tak...
mi podal ruku a dělám u něj vlastně dodnes. Kromě toho, kdy jsem teďko tady.
J: Jaký jsi měl vztah s těma dvojčatama?
DANIEL: Nemam je rád.
J: Jaký to bylo, když jsi s nima bydlel?
DANIEL: já jsem skoro nebyl celý dny doma, tak mi to bylo celkem jedno, co se tam děje. Já jsem šel do
školy a pak jsem se snažil trávit čas se svym jedninym nejlepším kamarádem, a to bylo tak jedna věc,
která mě uklidnila, nebejt jeho, tak bych ani autoškolu nedoklepal.
J: Jak dlouho jsi v adopci celkem byl?

DANIEL: No, u rodičů od mala, nějakejch 14 let, 14 – 15 let, nepočítám to, kdy jsem byl po těch
ústavech
J: Bylo na tom něco dobrýho?
DANIEL: hmmm (odmlka) si spíš na ty hezký věci nemůžu vzpomenout. Tam podle mě nebylo ani nic.
J: Převažovaly ty špatný věci?
DANIEL: V podstatě, já jsem si ani neužil žádný narozeniny.... většinou jsem no prostě jsem je radši
prochlastal, abych měl klid
J: Od kdy to bylo?
DANIEL: od těch 15 jsem začal dost pít. Kdy vlastně... člověk jakoby už dospívá a všechno to pociťuje
jinak.
J: Kvůli tomu jsi potom šel do ústavu?
DANIEL: já jsem šel díky tomu, že jsem se pořád někde rval, nechodil do školy, za školu... prostě místo
školy jsem chodil do práce, abych se nějak odreagoval.
J: Teď jsi tady, říkal jsi 3 měsíce, co je tady dobrý?
DANIEL: Tak já si myslim, že jsou tady docela dobrý vychovatele, mám tady oblíbence, takže nemůžu
říct ani popel. Akorát ten režim mě už přestáv bavit. Že je všechno načasovaný na minutu a je to takový
přiblbý. Jediný, co mě z toho dne baví je to dopoledne.
J: a co se děje dopoledně?
DANIEL: Tak buď je práce, jde se na brigádu, a nebo na vycházku, takže tady taky využiju, že si můžu
vyčistit hlavu, jinak je to tady celkem těžký, jelikož jsem typ člověka, kterej nic nebere a musim bejt mezi
lidma, který něco brali nebo berou takže prožívám taky těžký chvíle udržet se jelikož jsem cholerik.
J: Co tím myslíš, že něco berou?
DANIEL: Drogy. Jednoduše
J: Jak se chovaj ty lidi, co něco berou?
DANIEL: protože furt to preferujou, furt se o tom bavěj, prostě, nemam to rád.
J: Co je tady špatnýho?
DANIEL: Tady je akorát špatnej režim, jinak nic. Kdyby byl volnější, tak by to bylo lepší.
J: Ještě něco tě napadá?

DANIEL: Jinak nic.
J: Máš teď nějaké plány do budoucna?
DANIEL: No tak já už mám práci sehnanou, pořádnou, budu jezdit k jednomu soukromníkovi na statek,
takže já se mechanizace nevzdám.
J: To je fajn, že tě to takhle baví.
DANIEL: Já jsem na to uplně ujetej, to ví tady každej vychovatel. Taky když se otevře moje skříňka,
většina kluků, když se otevře skříňka, tam maj holky, jedinej já jsem výjimka, já tam mám nalepenej
traktor.
J: Napadá tě ještě něco?
DANIEL: že už se těšim na osmnáctiny, až budu konečně moct rozhodovat sám.
J: Teď je to tak, že musíš poslouchat někoho jinýho.
DANIEL: Přesně tak!
J: Jak se cítíš mezi lidma?
DANIEL: Tak jelikož já nemám strach z ničeho, z nikoho, tak mi to mezi lidma nevadí. Většinou jsem
zvyklej, že člověk narazí na nějakýho blbce, ale no občas mám problémy s nervama, jelikož jsem rapl,
málokdy se udržim, nejdřív konám a pak až přemejšlim.
J: a jsi spíš společenskej typ nebo samotář?
DANIEL: No, já jsem spíš takovej typ člověka, kterej je klam. Já se furt jenom přetvařuju. Furt se směju,
ale ve finále, pláču v srdci. Takže spíš hledám samotu... nevaděj mi lidi, snažim se zapojit s lidma
dohromady, ale trápí mě spoustu věcí nedám je najevo že jo.
J: Proč myslíš, že to tak je?
DANIEL: Protože to mám z toho dětství, protože jsem vlastně žádný neměl... koukal jsem na děti, který
v 15 letech jezděj k moři, maj se skvěle a já jako jediný, jsem celej rok jenom pracoval, nic jinýho.
J: To muselo bejt těžký.
DANIEL: No, ale byl jsem mezi lidma, který mě maj rádi a bylo mi řečený, že mě přijali k nim do rodiny.
Takže si mě v 15 letech jakoby kamarádsky adoptovala jiná rodina. Která mi pomáhá.
J: Kdo to je?

DANIEL: Je to právě ten kamarád, co mě zaměstnává, zároveň s jeho tátou, s bráchama, oni vědí, jak to
mam těžký, a řekli mi, že jsem stejná krev, oni měli taky těžký dětství, takže vědí jaký to je, takže mě
prostě přiberou.
J: S nimi jsi teď v kontaktu?
DANIEL: Ehm jo! Pokaždý když jdu ven, hned musim volat, protože... to je pro mě, já je beru jako svoje
vlastní. Jediný, v čem se lišíme, je, že oni jsou Slováci, ale to vůbec nevadí, právě proto je to lepší.
J: A žijou v Čechách?
DANIEL: jo, on má tady firmu.
J: Jaký to je, když jsi říkal, že spíš vyhledáváš samotu, jaký to je tady v ústavu?
DANIEL: dá se říct, že dobrý, kolikrát mi vyjdou vstříc, že si můžu třeba na záchyt lehnout, když mám
nějaký deprese nebo něco, takže si odpočinu ode všeho, nebo na dovolenku když jedu
J: A jak často se jezdí na dovolenku?
DANIEL: každý dva tejdny.
J: A to musíš mít splněný nějaký body?
DANIEL: no to je nejmenší problém, tady je to pohoda.
J: co tě napadne, když se řekne kamarád?
DANIEL: no, ono kamarádství se rozděluje na dva typy. Jedno kamarádství s prominutím je svině a
někdy je to pravý kamarádství neboli rodinný, takhle já to beru. Takže já spíš nemam kamaráda, já mam
rodinu, jednoduše, mám pár těch rodinnejch kamarádů, na který bych nedal dopustit, ani oni na mě, a
mám jich 5.
J: Kde jste se seznámili?
DANIEL: tak dva to, to je jeho bratr, ten mě vozil do školy, řidič autobusu, druhej je taky řidič a jeho
přítelkyně a dohromady se všichni kamarádíme
J: Co nejradši spolu děláte?
DANIEL: bavíme se o různejch historkách nebo kravíme, vracíme se do dětskejch let, občas mám
takovou náladu, že si jdu hrát na písek, abych si to zopakoval, tak nějak vůbec neřešíme, co se tenkrát
dělo, bavíme se tak suprově, že v tu chvilku ani nepomyslim na tu minulost
J: mohl bys mi povědět víc o tom nejlepším kamarádovi?

DANIEL: je to prostě, jednoduše je to Slovák, je ode mě asi o... 15 let, já teda odjakživa jsem vyhledával
starší lidi, hlavně ňáký, co maj něco za sebou, a došli jsme k tomu, že on má taky to dětství jak já, on teda
od 15 let chodil do práce a zároveň na gympl, taky to měl složitý, potkali jsme se tak, protože jsme se
jednou pohádali, něco kvůli lístku a dopadlo to tak, že jsme se začali kamarádit, pak jsme se různě
navštěvovali, já jsem začal pracovat u jeho bráchy a začal jsem s ním bejt hodně, každej den jsem s ním
jezdil, dopadlo to tak, že jsme nejlepší kamarádi a říkáme si brácho. Takže máme k sobě takovejhle
navázanej vztah.
J: jak dlouho se teda znáte?
DANIEL: tři roky... takže to uteklo jak voda.
J: jakej myslíš, že jsi ty sám kamarád?
DANIEL: Nevim... jak bych to mohl vysvětlit.
J: Co na tobě můžou mít lidi rádi?
DANIEL: já jsem typ člověka, kterej se snaží každýmu pomoct, ale nikdy se mi to nevrátilo, jenom se mi
to vrátilo ve špatnym, takže já si myslim, že můžu bejt ten dobrej kamarád, ale dobrej na využívání, si
myslim, co jsem většinou zažil.
J: Chápu to správně, že se s tebou lidi baví, aby tě využívali?
DANIEL: Asi tak. Teda většinou to tak bylo, právě proto ani přátele nevyhledávám, už mám jenom to, co
mám a to mi stačí.
J: Máš nějaký vlastnosti, který by na tobě kamarádi chtěli změnit?
DANIEL: No, jsou, to je ta choleričina, prostě že.. podle mě je to všechno z tý šikany, že mi zůstaly ty
nervy a prostě sem cholerik strašnej. Jinak si nemyslim, že by něco bylo, co by se mělo měnit
J: A co na tobě mají rádi ty bráchové?
DANIEL: Maj na mě rádi jednu věc, vždycky mi řekli, že jsem stejná krev, že jsem rapl, že umim za
práci vzít, takže takhle.
J: Stalo se ti někdy, že tě někdy kamarád zklamal?
DANIEL: Hodněkrát... ale zase jsem to neřešil, říkám si život jde dál, třeba někdo přijde, teď na to prdim,
dodržuju pár přátel...
J: Jak si to třeba můžu představit, když tě kamarád zklamal, co se stalo?

DANIEL: Třeba když já něco potřebuju pomoct, tak že mi pomůže a né že si něco vymyslí a pak ho o
hodinu dýl vidim jet kolem mě třeba s holkou, což se mi právě stalo... to je zklamání pro mě velký a
druhou šanci nedávám nikomu
J: Kde vzalo to přesvědčení, že nedáváš druhou šanci?
DANIEL: Nechci, nemám zájem někoho podporovat po druhý, mě ji taky nikdo nedá tak nemam důvod ji
dávat já.
J: Chápu. Stalo se ti někdy, že by ses s někym chtěl bavit a on s tebou ne?
DANIEL: Taky se mi to stalo... že mě lidi odsuzovali jen kvůli tomu, co se tenkrát říkalo o mně... takže
stalo a v podstatě dneska jsem se někam dostal už jelikož makám, tohle, mám ty kamarády, tak za mnou
teď ty lidi dolezaj, a já jim říkám: „Ty si se se mnou nebavil předtím, já se s tebou nebudu bavit teď!“ Já
se tomu jenom zasměju a jdu dál.
J: kvůli tomu, že jsi měl nějakou pověst ...
DANIEL: přesně tak.
J: A... Já vím, že je to hodně nepříjemný téma, když jsi mluvil o té šikaně, tak ti bylo kolik let?
DANIEL: 11 a půl takže nějakejch půl roku v kuse. To bylo v dětskym domově se školou a zrovna tady
za rohem.
J: A vzpomínáš si, jak se to vyřešilo?
DANIEL: pani ředitelka napsala, že tam nemůžu bejt, že tam nepatřim. Tam byli všichni kluci starší 15
let a já tam byl nejmladší, takže toho využívali. Ve sprchách mě bili, na pokoji, kopali do mě... tam jsem
si prožil strašný nervy. V tu dobu to rodičum bylo jedno, z toho důvodu je odsuzuju, že jsou pro mě
špatný
J: a když tohle ta paní ředitelka napsala, tak jak to bylo dál?
DANIEL: Já jsem byl jeden čas v Bohnicích na dětským, pak jsem šel domu, ale tam se to s prominutim
sralo, ale zase to dopadlo tak, že jsem zase skončil v ústavu před osmnáctinama, a ani mi neřekli, že
máma napsala tohleto, aby mě sem dali, mě bylo řečený, že to nařídil soud, ani to nebyla pravda. Máma
napsala na sociálku, že mě doma nechce, aby mě sem dali.
J: Kvůli tomu, že jste měli doma neshody.
DANIEL: že jsem se pral, pil jsem... ale zas na druhou stranu mě to posunulo vejš, vím, že teď dokážu víc
než předtím, takže zase těm lidem tady jsem vděčnej... sice se občas tady rafáme, ale vím, že a budu
odcházet, tak půjdu s pláčem a s radostí, protože vím, že pomocnou ruku jsem od nich dostal.

J: Chtěla bych říct, že obdivuju tvůj přístup, to, čím sis prošel muselo být hodně těžký..
DANIEL: Je. Já si myslim, že toho mám prožitý to, co 30 letej chlap. Hlavně je těžký na to zapomenout,
protože člověk když spí, tak to vidim pořád před sebou. Vracej se mi vzpomínky, takže já naspím tak 4 h
denně.
J: To musí být náročný.
DANIEL: to je, ale já jsem zvyklej z práce. Já jsem vstával ve 4 ráno, v 7 jsem se vracel domu, takže tak
nějak to zvládám.
J: Teď bych se chtěla zeptat na partnerství, jestli máš v současnosti nějakej vztah?
DANIEL: nemam, jako... chtěl bych, vážnější vztah, protože holka pro mě znamená moji druhou
polovičku, prostě už jenom to, že se člověk vedle někoho probudí, můžete spolu ten den zahájit, ale
jelikož jsme měli doma ty rozpory, tak já jsem si ani holku nechtěl hledat. Bych se bál, že bych na ní pak
byl ošklivej, ale každopádně si myslim, že až najdu tu pravou, tak že budu spokojenej.
J: a nějaký vztahy byly nebo ne?
DANIEL: nic moc, takový puberťácký, to nebyl vztah ale kamarádství s výhodama. Takhle to řeknu
J: A když jsi říkal, že až si najdeš svojí druhou polovičku, tak jaká by měla bejt?
DANIEL: měla by bejt hlavně hodná. Holka, která dokáže milovat, to je tak nějak jediný, co bysem si
přál...
J: Napadá tě ještě něco? Kdyby sis mohl vybrat...
DANIEL: tak hlavně, aby jí zajímaly trošku... no ono takhle, aby měla podobnej příběh jako já, abysme
mohli navázat stejnou řeč. To by sem si přál
J: že by ti rozuměla...
DANIEL: že bysme si navzájem rozuměli, aby všechno jsme měli společný... a to by byl ten důvod spolu
žít.
J: Jaký jsou výhody, když je člověk ve vztahu?
DANIEL: že si můžete pomáhat navzájem, můžete se poradit, co kde jak bude potřeba udělat, prostě
jeden podporuje druhýho, asi tak bych to definoval.
J: má nějaký nevýhody být spolu ve vztahu?
DANIEL: (odmlka) nevim. Možná když ta žena zlobí, tak my chlapi jsme stejně dokonalý. To já budu
stát za chlapama.

J: Chápu. Co na tobě ta tvoje druhá polovička může oceňovat?
DANIEL: třeba lásku si myslim. Jako ochranu hlavně... protože vlastně ochrana to je všechno, co bych
mohl udělat, nejvíc, já bych o ní měl strach každopádně bych jí nikdy nenechal padnout... a vím, že to
samý by se mi vrátilo.
J: je něco, co by na tobě mohla chtít změnit?
DANIEL: (odmlka) to nemůžu říct...
J: Když si to představíš...
DANIEL: Asi abych furt neřval.
J: Protože jsi cholerik?
DANIEL: no.. jako já na ženu neřvu, ale když něco nejde tak já u toho strašně nadávám.
J: Je nějakej člověk, kterýho považuješ jako osobu, která ovlivnila tvůj život nejvíc?
DANIEL: nejlepší kamarádku, která mi pomohla, když jsem se chtěl zabít. Už jsem přestal mít chuť tady
bejt. Sem sebral auto, jel jsem ho roztřískat, a v jednu chvíli mi zavolala, a vzal jsem to jenom bokem na
strom a nic se nestalo.
J: A ona ti zavolala náhodou?
DANIEL: Náhodou... ona měla tušení, že se něco děje. To je asi... to je jak ségra.
J: A kdo to je?
DANIEL: to je nejlepší kamarádka, co může bejt.
J: A ta patří mezi těch 5 lidí, o kterých si mluvil?
DANIEL: Jo.
J: je někdo, kdo ovlivnil tvůj život negativně?
DANIEL: to si zase nemyslim, nebo nevim o tom...
J: Pro koho jsi důležitej ty?
DANIEL: pro babičku a pro dědu. Každopádně... pro svojí druhou rodinu.
J: Je v tuhle chvíli někdo, kdo ovlivňuje zásadně tvůj život?
DANIEL: neni.

J: Jsi to ty?
DANIEL: jo, jsem to já.
J: Mohl bys říct, co je pro tebe v životě nejdůležitější?
DANIEL: důležitý je pro mě žít... a nepřestávat. Bejt zdravej no, mít tu druhou polovičku a mít rodinu, to
je nejdůležitější.
J: Proč to je nejdůležitější?
DANIEL: protože to je věc, která potěší, takhle bych to asi definoval
J: v tuhle chvíli cítíš, že máš tyhle potřeby naplňovaný? Že žiješ?
DANIEL: jo... to je hlavní no...
J: Jak bys sám sebe popsal?
DANIEL: že jsem dokonalej...
J: jak si to mám představit?
DANIEL: hezkej, mladej, haha, to je... no bezproblémovej né, tak kdybych se měl definovat, tak bych
řek, že jsem takovej průměrnej, jsem dobrej, ale jsem i špatnej, je tam půl na půl, ale jsem v tom středu si
myslim...
J: Můžeš mi popsat svoje vlastnosti?
DANIEL: no teď jako jak to přiblížit...
J: Napadá mě, že jsi pracovitej...
DANIEL: Jo takhle! Pracovitej, ...... prostě jednoduše usměvavej, ze všeho si dělám srandu, zejména tady
z pani učitelky, tu zlobim... jako že hodně pomáhací typ jsem. No.. vlastnosti. Pak že prostě jsem
milovník volantu, odmalička řidič.
J: Jakou svoji vlastnost považuješ za nejdůležitější?
DANIEL: pracovitost a řízení. To jsou nejdůležitější dvě.
J: Ty jsi už zmiňoval svůj vzhled, můžeš o tom říct víc?
DANIEL: no tak já jsem to myslel jako fór, ale u toho vzhledu si myslim, že taky nejsem nejošklivější,
pociťoval jsem to tak, když holky po mě koukaly.
J: je pro tebe vzhled nějak důležitej?

DANIEL: není.... já si myslim osobně, že na vzhledu nezáleží, ale záleží, co je v člověku.
J: záleží ti na tom u partnerky?
DANIEL: trošku jo, pokud záleží i jí.
J: Popiš mi prosím svoje silný a slabý stránky.
DANIEL: no tak silný jsou ty, že na povrch jsem zlej, slabý, že vevnitř jsem slabej ... a hodně citovej.
J: A to bereš jako slabou stránku?
DANIEL: jo, mě dokáže i maličkost rozhodit, i když to nedám najevo.
J: jakých věcí si na sobě ceníš?
DANIEL: třeba, že jsem nepropadl drogám jako každej mladej... toho si cenim.
J: Chápu. Je něco, co bys na sobě chtěl změnit?
DANIEL: chtěl bych se naučit ovládat, pracovat se svejma nervama.
J: S emocema? Jak jsi říkal, že jsi rapl, že tě to popadne...
DANIEL: Jo. Nejhorší je, když mě to popadne, to pak nevidim, neslyšim...
J: To si umím představit... kdybys měl říct na škále od 1 do 10, jak jsi spokojen se svým životem, kdy 1 je
nejmíň, 10 je nejvíc?
DANIEL: já bych řek tak na 8. A od 18 si myslim, že pujdu na 10.
J: Jak si představuješ svoji budoucnost v delším časovým horizontu?
DANIEL: do 24 pracovat někde na statku, pak si udělat řidičák na autobus, jezdit cizinu, za nějaký větší
peníze tak živnost... pozemní práce a autodoprava, každopádně... takže já už mám tak nějak rozplánováno
co bych chtěl.
J: Co nějaký romantický vztahy?
DANIEL: to každopádně. Pokud si nějaká vezme takovýho šílence tak proč ne.
J: A co děti? Chtěl bys mít děti?
DANIEL: Tak určitě... nejradši by sem chtěl dceru... o dceru má táta větší strach a abych jí mohl dát to,
co já jsem nedostal. A vůbec by mi nevadilo, kdyby to byly dvojčata. Ale hlavně bych chtěl, aby oni měli
radost z toho života. Aby těch 18 let byli šťastný...
J: Tak jo, napadá tě ještě něco?

DANIEL: to ne, ale spíš jsem rád, že jsem se mohl někomu vyzpovídat.
J: děkuju moc, díky za upřímnost. Probrali jsme i těžký témata...
DANIEL: to je právě ta moje blbá vlastnost, že důvěřuju. Jsem strašně důvěřivej.

ŠIMON
J: Můžeš se mi nějak krátce představit?
ŠIMON: Já se jmenuju Šimon, je mi 17 let, chodim do školy Jarov, to je Praha 9 a chodim na obor
zámečník, pocházím z Českých Budějovic, bydlim v Chúrách, to je asi všechno
J: Jaký máš zájmy, co tě baví?
ŠIMON: Teď už žádný, ale dělal jsem dřív fotbal a lepil jsem letadýlka, jako modely
J: A teď žádný nemáš? Je to kvůli tomu, že jsi tady?
ŠIMON: já už tady nejsem, já jsem na Vratislavce
J: Jasně. A ty co jsi dělal předtím, s těma jsi skončil?
ŠIMON: Jo.
J: Jak nejraději trávíš čas?
ŠIMON: Tak buď spim, nebo hraju playstation, nebo dělám něco do školy, něco si píšu, nebo jdu ven,
zakopám si... a tak
J: Teď bychom se teda dostali k tvojí osobní historii, jestli bys mohl povyprávět o tom, kde jsi žil, s kým
jsi žil, jaký to bylo.
ŠIMON: Ehm. Jako chvíli jsem byl u mámy a u táty... ale mamka se rozvedla s tátou, protože jí mlátil a
týral. Řezal jí a tak, a pak mamka podala žádost o rozvod, to potom se stalo, to mi bylo 5 – 6 let, to jsem
šel k babičce, to mě přivezla sociálka k babičce, se ségrou, tam jsme byli u babičky, ségra ta se učila
dobře, měla dobrý známky, já jsem moc dobrý známky neměl, a to... no.
J: A to byla pěstounská péče u tý babičky?
ŠIMON: no, jojo.
J: Kde byla ta tvoje mamka v tu dobu?
ŠIMON: ta se dostávala z toho všeho..
J: Jaký to bylo u tý babičky?
ŠIMON: Jo mně se tam líbilo, všechno bylo v pořádku, ale jak jsem dospíval, dospíval, tak jsem dělal
trochu větší bordel, jako ve škole jsem byl drzej k učitelům, házel jsem tam houbou, jídlem a tak. Po třídě
když byly přestávky a tak, třeba jsem pouštěl hasicí přístroje. No... třeba jsem poslal panu ředitelovi

Viagru, no takže jsem dělal trochu větší průsery no.. no tak... potom když jsem jakoby vyšel ze základky,
to jsem udělal.
J: To bylo, když jsi byl u babičky?
ŠIMON: No, jo
J: Od kolika jsi tam byl?
ŠIMON: Od sedmi až do teď.
J: Takže skoro celou školu?
ŠIMON: já jsem měl jakoby střídavou péči u babičky, babička máma, babička mamka...
J: Jasně. A ten tvůj táta to byl vlastní táta?
ŠIMON: Ehm jo
J: a s tím si byl v kontaktu?
ŠIMON: Ne, ten sedí.
J: šel do vězení, jo? A je tam do teď?
ŠIMON: Asi jo.
J: Teď nejste v žádným kontaktu.
ŠIMON: (vrtí hlavou) ne
J: a s mamkou?
ŠIMON: Jo.
J: i s babičkou?
ŠIMON: Jo.
J: a se ségrou?
ŠIMON: taky.
J: Jo a ty jsi říkal o ségře, a jakej jste spolu měli vztah?
ŠIMON: my jsme měli jako se ségrou dobrej vztah, ale.. jako všechno bylo bez problému, my jsme se
normálně bavili, všechno.

J: A jakej jste měli vztah s babičkou?
ŠIMON: Taky jsme se normálně bavili. A já když jsem furt nosil ze školy ty poznámky, a dělal průsery,
tak jsem šel jakoby potom na učňák, na zámečníka do Budějic, no a tam jsem začal kouřit, a tak...
J: A to jsi bydlel u babičky.
ŠIMON: Jo, no a začal jsem kouřit a bral jsem doma peníze, tak to začaly bejt s tim doma problémy,
babička nadávala, zlobila se na mě, tak jsme šli za pani kurátorkou a byl jsem přemístěnej sem.
J: jo. Takže jsi říkal, že ten vztah s babičkou byl dobrej, ale ...
ŠIMON: jsem.. dělal blbosti.
J: a babička byla sama? Nebyl tam děda?
ŠIMON: Jako byl tam děda.
J: a jak na to on reagoval?
ŠIMON: nijak. On byl totiž 11 let po mrtvici.
J: aha.. takže vlastně se to řešilo zejména s tou babičkou. Jaký to pro tebe bylo, když jsi šel k babičce do
střídavý pěstounský péče?
ŠIMON: To nevim, mně se u babičky líbilo... všechno bylo dobrý.
J: A říkal jsi, že jste pořád v kontaktu? A vy si voláte? Nebo za ní třeba zajedeš...
ŠIMON: Jojo, voláme, zajedu za ní o víkendu.
J: každej tejden?
ŠIMON: jednou za 14 dní.
J: a to je na základě toho, že splníš nějaký povinnosti?
ŠIMON: potom můžu jet na dovolenku.
J: u babičky jsi byl teda nějakejch deset let?
ŠIMON: jo
J: Bylo tam něco špatnýho?
ŠIMON: jenom, že já jsem dělal doma ty blbosti... ty hádky byly jenom kvůli mně.
J: a co tam bylo dobrýho?

ŠIMON: Tak to nevim, babička byla taková pečlivá, poctivá, já byl takovej flink, byl jsem rychlej, rychle
jsem to všechno udělal, a šel jsem potom někam pryč... jako že jsem všechno vodbíjel.
J: Jo... a jak na to reagovala?
ŠIMON: moc dobře ne. Říkala jako, že nic ze mě pořádnýho nebude
J: a jak jsi říkal, že jsi dělal nějaký problémy ve škole, tak pamatuješ si, čím to začalo?
ŠIMON: že jsem se chyt party... jako že jsem jenom kouřil, jako trávu jsem si nedal, ani perník, něco
takovýho to ne. Jenom cigára jsem kouřil. A babička si myslela, že hulim i trávu, já jsem jí říkal, ať mi
klidně udělá testy, ty mi neudělala, takže měla takovej dojem, že hulim trávu. A pravda to nebyla
J: Takže potom jsi musel jít do ústavu? Můžeš o tom říct jak to bylo od začátku?
ŠIMON: od začátku?
J: Ty jsi říkal, že jste šli za tím kurátorem, pak tě umístili sem... a bylo to z důvodu...
ŠIMON: No, ty hádky doma... a hlavně to kouření.
J: Jo. Jaký to vlastně bylo, když jste šli za tím kurátorem?
ŠIMON: no moc dobrej pocit jsem z toho neměl. Bál jsem se, tak jsem řek teda, že jo. A jsem tady
J: jak jsi tady byl dlouho?
ŠIMON: tady jsem byl na Lublaňský 2 měsíce no a pak jsem prostě věděl, že se domu nevrátim, počítal
jsem s tim od samýho začátku, tak jsem řek panu Magrlovi, jestli by mi tady ve škole nenašli ňákou
školu, tu mi teda našli, na tom Jarově, a jsem na tý Vratislavce,
J: A jak dlouho jsi teď na Vratislavce?
ŠIMON: Teď by to měl bejt měsíc...
J: takže celkem je to nějaký 3 měsíce...
ŠIMON: jo.
J: Co je tady dobrýho?
ŠIMON: Ty vychovatelé jsou tady lepší, hodní, je s nima sranda, vaří tu dobře taky, až na ty programy, ty
některý. Třeba to ráno vstávání v 6, když jsem byl tady ještě, no až na ty rozcvičky ranní. Jinak mi tady
nic nevadilo, jenom ta rozcvička.
J: no a jak ti šlo zvládat ten režim?

ŠIMON: jako v pohodě, zezačátku jsem byl takovej unavenej, pak jsem si na to zvykl, jak to bylo každej
den, tak jsem si zvyk.
J: a na Vratislavce je to jiný?
ŠIMON: tam máme jenom skupinu a hodnocení.
J: a kdybys to mohl porovnat, tady a tam?
ŠIMON: tak asi Vratislavka je lepší.
J: jo. Máš nějaký plány do budoucna?
ŠIMON: no, chci se vyučit.... udělat si svářečák, řidičák, to je všechno. Jako nějakou firmu si rozjet
potom
J: a ty tu budeš do 18?
ŠIMON: ne, já si totiž chci nechat prodloužit ústavku, abych se mohl vyučit.
J: abys mohl chodit do školy. A to bylo tvý vlastní rozhodnutí?
ŠIMON: Jo.
J: teď bychom se teda přesunuli ke vztahům... Cítíš se líp ve společnosti lidí, nebo sám?
ŠIMON: spíš ve společnosti.
J: Jaký to je tady v ústavu?
ŠIMON: dobrý, normální.
J: je tady dobrá parta?
ŠIMON: byla. Dřív tady byli kluci, když já jsem přišel, tak byli v pohodě, a teď když je tady ta komunita,
některý kluci jsou ještě z mý komunity tak ty jsou některý v pohodě, ale ty co jsou nový tak si dovolujou,
jsou drzí a tak
J: Jde tady být sám?
ŠIMON: Jde.
J: Teď tu mám oblast přátelství. Co tě napadne, když se řekne kamarád?
ŠIMON: kamarád jakože, když mám kamaráda, aspoň toho jednoho mít kamaráda, kterej mě vždycky
podrží a nepodrazí mě. A když mu třeba zavolám ve dvě ráno a řeknu: „Já jsem měl autonehodu, přijeď
pro mě, tak on řekne jo, přijedu, jsem tam za 5 minut.“ Tak to je opravdovej kamarád.

J: kolik máš takovejch kamarádů?
ŠIMON: jako mam plno kamarádů, a mám jednoho hlavního, kterej si myslim, že mě podrží a pomůže mi
J: Kde ses s těma kamarádama seznámil?
ŠIMON: tady většinou, a ještě v Budějicích ze školy, ale to jsou kamarádi „čau, čau“
J: že to není hluboký přátelství?
ŠIMON: hm hmmm.
J: řekni mi víc o tom tvým nejlepším kamarádovi.
ŠIMON: v pohodě, řekneme si všechno, nikomu to neřikáme, a to je všechno
J: jak dlouho se znáte? ŠIMON: no, skoro dva měsíce
J: a poznali jste se tady?
ŠIMON: ehm jo
J: co spolu nejraději děláte?
ŠIMON: nic (haha), né chodíme ven, a tak.
J: a když jdete ven?
ŠIMON: jdem si zakopat, někam jdeme, projdeme se
J: Jakej si myslíš, že ty jsi kamarád?
ŠIMON: to já nedokážu říct.
J: a kdyby ses na to zkusil podívat očima toho svýho nejlepšího kámoše, tak to na tobě může mít rád?
ŠIMON: to nevim. To vám neřeknu takhle. To nevim, to nepoznám.
J: a co nějaký vlastnosti, který máš?
ŠIMON: hmm nevim.
J: Napadá tě, jestli je něco, co by na tobě mohl chtít změnit?
ŠIMON: nevim, to nemůžu říct stoprocentně.
J: a je něco, co ty oceňuješ na něm?
ŠIMON: no, to nevím. Třeba jako umí dobře házenou.

J: No, třeba když si představím, že mám kamarádku, tak na ní oceňuju, že má třeba skvělej smysl pro
humor, že jí můžu důvěřovat.
ŠIMON: jo, to on má taky, taky mu můžu důvěřovat.
J: zklamal tě někdy nějakej kamarád?
ŠIMON: jo, jednou na základce. Protože na mě napráskal tu Viagru
J: Jaký to pro tebe bylo?
ŠIMON: blbý. On mě viděl, a dělali jsme to spolu, tu Viagru jsme spolu objednávali a napráskal to na mě
a sved to celý na mě. Takže jsem to celý odnes já.
J: co ty jsi na to řekl?
ŠIMON: nic. Já jsem řekl, že tam byl on se mnou, ředitel nic na to neřekl, tak jsem ho poslal do prdele, a
dal mi trojku z chování
J: A tím to přátelství skončilo?
ŠIMON: ne.. jsem mu rozbil hubu a šel jsem. Ale když jsem odcházel z devítky, tak dobrý, ale ani na
rozlučák jsem nešel, protože on tam byl.
J: Stalo se ti někdy, že ses ty chtěl s někým bavit a ten člověk s tebou ne?
ŠIMON: to ne... se všema se většinou bavim.
J: máš v současný době nějakej vztah?
ŠIMON: ne
J: a chtěl bys mít?
ŠIMON: ani ne
J: měl jsi dřív nějaký vztahy?
ŠIMON: jo, takový normální.
J: spíš vážný, nebo ne?
ŠIMON: s tou jednou holkou jsem byl 4 měsíce, a pak jsem se na to vybod.
J: proč ses na to vybodl?
ŠIMON: mě to nebavilo...

J: jak dlouho to je od posledního vztahu?
ŠIMON: rok
J: a když jsi měl partnerku, tak co u ní bylo důležitý?
ŠIMON: to nevim
J: víš, třeba podle čeho by pro tebe ta holka byla dobrá? Třeba nějaký vlastnosti
ŠIMON: nevim...
J: třeba jestli záleží na vzhledu?
ŠIMON: jo... vzhled, postava
J: a na tom, jaká je?
ŠIMON: no, to taky.
J: Jsou třeba nějaký vlastnosti, který se ti u holek líbí?
ŠIMON: já je radši jmenovat nebudu.
J: Dobře, nemusíš. Jaký to má výhody být ve vztahu?
ŠIMON: asi žádný J: žádný výhody?
ŠIMON: tak jedna by tam byla
J: A to je?
ŠIMON: sex
J: a nevýhody když je člověk ve vztahu?
ŠIMON: musí to furt poslouchat. To je asi všechno
J: a když jsi měl holku, jakej jsi byl partner?
ŠIMON: já nevim, když mi třeba zvolala, tak jsem řekl, já nemůžu, a třeba jsem byl s kámošema venku
J: ty jsi dal přednost kámošům a tý holce se to nelíbilo?
ŠIMON: ta to nevěděla...
J: jsi chtěl být s kámošema...
ŠIMON: jsem je dlouho neviděl... to byli kámoši ještě ze základky

J: a proč jsi jí nemohl říct, že jsi s kámošema?
ŠIMON: já jsem jí nechtěl poslouchat.
J: jasně. Myslíš, že je na tobě něco, co by ta partnerka mohla chtít změnit?
ŠIMON: to nevim...
J: třeba nějaký vlastnosti, který považuješ za negativní?
ŠIMON: nevim
J: Je nějaká osoba, která hodně ovlivnila tvůj život?
ŠIMON: nevim... babička ovlivnila... pro mě chtěla to nejlepší, ale já jsem to zkazil...
J: když říkáš, že pro tebe chtěla to nejlepší, tak jak se chovala, co dělala?
ŠIMON: snažila se, furt mi s něčim pomáhala, já jsem na to kašlal
J: a co tvoje ségra?
ŠIMON: jo, v pohodě, ta se učila dobře, byla chytrá...
J: jak brala to tvoje chování?
ŠIMON: no my jsme chodili spolu do třídy... a já jsem seděl vzadu, ale učitelka mě hodila dopředu, tam
jsem dělal největší bordel. A ségra seděla přímo za mnou takže když jsem něco dělal učitelkám nebo jsem
se jim smál, tak sem tam házel tužky a učitelka si toho nevšimla, tak se celá třída smála, tak se ségra taky
smála.
J: a vy jste dvojčata?
ŠIMON: ne, já jsem starší
J: chodili jste teda do stejný třídy. Jaký to bylo chodit se ségrou do třídy?
ŠIMON: takový zvláštní
J: jak na to reagovali spolužáci?
ŠIMON: nijak...
J: jaký to bylo pro tebe?
ŠIMON: jedno mi to bylo. Ale jedna výhoda to byla! Radila mi vždycky při testech. Když jsem třeba
z diktátu měl dostat 5 a dostal jsem 2 nebo 3.

J: Ona ti vlastně pomáhala.
ŠIMON: jo...
J: Takže ona se učila dobře a ty jsi byl průšvihář?
ŠIMON: jako já jsem se taky učil hodně dobře... já jsem měl třeba dvojky, trojky, ale v tý osmý třídě jsem
řekl babičce, že chci jít na učňák, tak pak jsem na to začal kašlat. Babička mi řekla, že kdybych nebyl
debil, tak bych nešel na 3 roky a šel bych na 4 roky někam. Ale já jsem chtěl na ty 3 roky, a kdyby mi to
nestačilo, tak bych si udělal nástavbu
J: a babička teda chtěla, abys šel na jinou školu, než na učňák?
ŠIMON: no, já jsem jí řikal, že by mě bavil zámečník, nebo něco s autama. Tak jsem jí řek, že půjdu na
řemeslo, že by mě to bavilo. Ona řekla „jo, vyber si školu, která tě bude bavit.“
J: takže ti dala prostor, aby sis vybral sám
ŠIMON: a ona říkala, že ty 4 jsi nemusel mít, mohl jsi mít 2, 3 a mohl jsi stejně na učňák
J: jo. Takže jsi na ten učňák šel, a jak jsi tam dlouho?
ŠIMON: tam jsem furt, jako v Budějicích tam jsem byl půl roku, pak jsem byl tady dva měsíce, a teď
jsem tady v Praze. A v Budějicích jsem byl nejlepší učeň.
J: no a jaký to bylo, když jsi musel odejít?
ŠIMON: no, blbý, mně se moc z tý školy z Budějic odcházet nechtělo.
J: a jaká je tahle škola?
ŠIMON: dobrá...
J: a taky seš nejlepší?
ŠIMON: tentokrát ne.. ale můžu být
J: Kdo jsou pro tebe v tuhle chvíli nejdůležitější lidi?
ŠIMON: teď? Jako tady nebo doma?
J: jak to vnímáš... jak chceš
ŠIMON: babička, máma, ségra strejda...
J: a s mamkou jsi v kontaktu?
ŠIMON: jo

J: a s babičkou taky?
ŠIMON: Jojo
J: a kdybys to mohl porovnat, víc s mamkou nebo s babičkou?
ŠIMON: spíš víc s babičkou
J: pro koho si myslíš, že jsi důležitej ty?
ŠIMON: nevim, to netušim...
J: komu na tobě nejvíc záleží?
ŠIMON: to nevim
J: a co myslíš, klidně si tipni, co tě napadne.
ŠIMON: to nevim, asi jako.
J: a co babičce třeba?
ŠIMON: nevim, asi jo
J: je teď nějaká osoba, která ovlivňuje tvůj život teď?
ŠIMON: ne...
J: co je pro tebe nejdůležitější?
ŠIMON: zdraví
J: proč to tak je?
ŠIMON: zdraví je nejdůležitější. Zdraví si za peníze přece nekoupim.
J: a kromě toho zdraví, ještě je něco hodně důležitýho? Třeba rodina...
ŠIMON: jo, rodina, kamarádi, zaměstnání
J: a když je pro tebe důležitá rodina, tak když teď jsi tady, tak jaký to je?
ŠIMON: je to zvláštní, že tam nejsem a jsem tady.
J: Teď bych se chtěla ptát na to, co si myslíš ty o sobě, jaký máš vlastnosti a tak. Jak bys sám sebe
popsal?
ŠIMON: to nevim.. krátký vlasy, to nevim, já nevim jak se popsat.

J: Můžeš klidně mluvit o svým vzhledu, nebo o tom jakej seš.
ŠIMON: průserář. Jsem byl teda, teď průsery moc nedělám, skoro vůbec
J: takže jsi byl průserář a kdo jsi teď?
ŠIMON: teď nic. Ty průsery nedělám
J: no a který jsou tvý vlastnosti? Jakej seš?
ŠIMON: takovej normální, slušnej. (odmlka) To je asi všechno
J: jakej jsi ve škole?
ŠIMON: normální, slušnej, tichej
J: Jak přistupuješ k učení?
ŠIMON: jo, tak se naučim co je třeba.
J: Jakej jsi mezi lidma?
ŠIMON: taky normální, slušnej
J: co si mám představit, že znamená, že jsi normální? Jak se třeba chováš?
ŠIMON: chovám se společensky slušně
J: slušně, to znamená...
ŠIMON: jako když jsem s kamarádama, tak se chovám jinak. Ale třeba ve škole, u pani učitelky nebo
takhle, to dělám: „jo, v pořádku, všechno, ano“, nebo když jsem tady tak říkám „jo, všechno v pořádku“,
nebo když mluvim s vychovatelem, tak taky, ale když jsem s klukama, to je jiná karta. A když jsem u
pana vychovatele, tak to je taky jiná karta.
J: a jakej jsi, když jsi s kamarádama?
ŠIMON: takovej jako upovídanej, vyke - jako roz...ukecanej, srandista, to je všechno.
J: jakej jsi , když jsi s vychovatelem?
ŠIMON: normální, slušnej.
J: měla jsem pocit, že když jsi s kámošema, tak jsi...
ŠIMON: jinej. Co jsme na tý Vratislavce, tak jsem se víc rozjel než tady, že tady jsem byl hodnej a když
jsem nastoupil na tu Vratislavku, jak tam znám některý ty kluky, tak jsem to rozkecal, takže dělám trochu
srandu si z toho děláme.

J: co třeba děláte?
ŠIMON: to radši řikat nebudu, je to nevhodný
J: kdybys měl říct 5 výrazů, který tě nějak charakterizují?
ŠIMON: to nevim, žádný nemam, žádný nevim spíš nějaký budu mít ale netušim
J: třeba kdybych měla říct 5, tak bych řekla, že jsem studentka, je mi 23...
ŠIMON: Jsem student, je mi 17 let, koníčky už nemám, ale dělal jsem dřív modeláře a fotbal. To je asi
všechno
J: je pro tebe důležitej tvůj vzhled?
ŠIMON: hmmm tak jako jo no.
J: co třeba?
ŠIMON: třeba vlasy. Babička pořád říkala, ať si je ostříhám, ale já jsem říkal že „ne ne ne ne“.
J: no a ty jsi vlastně říkal, že u partnerky je pro tebe vzhled důležitej, a u tebe teda taky, že ti záleží třeba
na tom, jak vypadáš?
ŠIMON: myslim, že jo
J: a děláš pro to něco?
ŠIMON: dřív jsem cvičil, ale pak jsem se na to vybod.
J: a je pro tebe nějak důležitý hezky vypadat, když jdeš mezi lidi?
ŠIMON: jo, to jo
J: jaký jsou tvý silný stránky?
ŠIMON: asi žádný.
J: žádný? V čem jsi dobrej?
ŠIMON: v tom oboru, zámečník.
J: napadá tě ještě něco? To nemusí být, že jsi v tom úžasnej, ale třeba co máš rád...
ŠIMON: třeba chodim na ryby. To je asi všechno
J: a máš na to tady prostor?

ŠIMON: jo, ale pruty tady nemam... naposledy jsem byl rybařit 7 měsíců zpátky.
J: A jsou nějaký věci, který jsou tvý slabý stránky?
ŠIMON: vytírání. (haha)
J: Nejde ti to? ŠIMON: jo, nebaví mě to. Nebo nějaký úklidy, to ne...
J: to tam vlastně musíte na Vratislavce dělat, že jo
ŠIMON: jo... každej pátek
J: každej pátek je nějakej generální úklid... jaký to pro tebe je?
ŠIMON: normální. Vytřu to, zametu, utřu prach.
J: tam i vaříš pro ostatní viď, jak ti to jde?
ŠIMON: moc ne, když vařit neumim. Ale pan vychovatel mi s tim pomůže.. nebo kluci mi pomůžou,
třeba nádobí umejt, já mu pak taky druhej den pomůžu třeba umejt nádobí. Že my si takhle navzájem
pomáháme
J: To je fajn, ne?
ŠIMON: jako parta jsme dobrá teďkon...
J: a napadá tě ještě něco, co bys na sobě chtěl změnit?
ŠIMON: já bych na sobě neměnil nic. Jsem spokojenej.
J: jak jsi spokojenej se svým životem (1 nejmíň, – 10 nejvíc)
ŠIMON: asi 8
J: A představuješ si, jaký to bude, až odsud vyjdeš?
ŠIMON: takový zvláštní....
J: Moc jsme nemluvili o emocích... jak to máš? Naštveš se snadno?
ŠIMON: to ne, jsem klidnej, ale když mi někdo řekne třeba „čuráku“ tak já kouknu co, a jdu. To nemá
cenu to řešit.
J: takže jsi klidnej. A když se dostaneš do nějakýho sporu s někým?
ŠIMON: prostě strčim do něj a cuknu.
J: takže jsi spíš nekonfliktní...

ŠIMON: ale dřív jsem se hodně pral, a to bylo v 5. Třídě.... když jsem nastoupil na druhej stupeň, to bylo
nějaký zvláštní se mnou.
J: Jaký to bylo?
ŠIMON: no začal jsem dělat ještě větší průsery, nepral jsem se, dělal jsem jako hasicí přístroje, rozbíjel
umyvadla, vyndaval dveře ze záchodu, záchody jsem ucpával...
J: a napadá tě proč jsi to dělal?
ŠIMON: jako jo, jsem se nudil. Sme si dělali srandu... hlavně když přišel pan školník. On to šel opravit a
my sme se mu smáli.
J: Takže to, co jsi dělal, jsi bral jako zábavu? A myslíš, že v tom byl ještě nějakej další důvod?
ŠIMON: ne, sranda.
J: a ty jsi říkal, že jsi tu věc s tou Viagrou dělal s tím kámošem, a to tak bylo vždycky, že vás bylo víc?
ŠIMON: někdy víc, někdy sám. A když nás bylo víc, tak nám nic už nedali, protože jsme už končili
devítku, tak jsme tam dělali nehoráznej bordel, třeba na těch záchodech, tak nám nic školník neřekl. To
jsem mu vždycky řekl „drž hubu“ a šli jsme. Jsme se k němu prostě chovali nevhodně. A třeba mě
vyhrožovala učitelka, že mi dá třídní důtku a já jsem řekl: „Zase jenom mně jo?“ ona: „Dám ti jí“, a já:
„No nedáte“ a šel jsem. Takže mi jí taky nedala.
J: a jak na to koukáš teď?
ŠIMON: nijak, jako když si vzpomenu na základku, tak na ní mam dobrý vzpomínky. Až na moji třídní
učitelku, to je hrozná kráva. Tu jsem poslal taky několikrát do háje. Třeba my jsme měli češtinu,
doplňovali jsme čárky a já jsem řekl „čára“, a ona po mně hned chtěla žákovskou knížku. Tak jsem jí
řekl, že jí nic nedám, že neporušuju školní řád, a za to mi teda dala dvojku z chování. Ona mi řekla, že
zavolá sociálku, tak já jsem jí řekl, ať si třeba zavolá prezidentovi a takhle jsem to na ní rozjížděl, pak
další přestávku se tam stal nějakej úraz, pani učitelka řiká „Tady jsou všude ostrý předměty.“ Tak jsme se
domluvili s kámošem, že odneseme všechny ostrý předměty ze třídy, tak jsme vystěhovali polovinu třídy.
Pak přišla pani učitelka a řekla: „čí to byl zase plán, to byl určitě Šimonův plán!“ tak já jsem řekl, „Ale vy
ste řikala pani učitelko všechny vostrý předměty ze třídy pryč“.
J: a jak na tohle reagovala třeba babička?
ŠIMON: byla naštvaná.
J: a když byla naštvaná, tak jak to vypadalo?
ŠIMON: pohádali jsme se.

J: a jak jste to vyřešili?
ŠIMON: druhej den zase to bylo dobrý, babička mi řekla, ať zase ve škole nic neudělám a já jsem to
udělal.
J: a když se to opakovalo, tak jaký to bylo pro tu babičku?
ŠIMON: nevim, taková naštvaná byla, unavená taky.. nespala z toho.
J: a jak na to reagovala mamka?
ŠIMON: nijak. Ta mi řikala, že jsem blbej. A třeba učitelka mi říkala, když jsme podávali přihlášku, já
měl totiž jednu 3 z chování a dvě 2, ona mi řikala: „Ty se nikam nedostaneš, ty jsi debil.“ A já jsem jí
řekl: „Ty krávo, já jsem se už dávno dostal“. Takhle jsem jí třeba setřel, docela brutálně, taky jsem za to
dostal dvojku z chování. A nebo já jsem přišel pozdě, třeba v 9 do školy, a ona mi řekla: „Ty máš průser
Šimone, ty chodíš pozdě.“ Druhej den šla učitelka pozdě, bylo to asi v deset hodin, přišla, tak já jsem šel
pro pana ředitele, řekl jsem mu, že přišla pozdě. Takže jsem ji to jakoby vrátil.
J: Jak na to reagovali ostatní spolužáci?
ŠIMON: nic, podpořili mě. Protože oni věděli, že ta třídní učitelka je hrozná kráva. Tak mně říkali „Jo
dělej Šimone dělej, něco udělej“ takže jsem ještě víc tam toho dělal.
J: takže oni se tím taky bavili? A ty jsi vyprávěl, že tě zklamal ten kamarád, když řekl, že to u toho
nebyl...
ŠIMON: no, on řekl, že u toho byl, ale nic nenamačkal.
J: a jinak se tě spolužáci zastali?
ŠIMON: Ale jednou mě ta třída celá potopila... to bylo s těma záchodama. A ještě s tim umyvadlem ve
třídě. Že jsem to udělal jedinej já, že já jedinej tam hážu s věcma.
J: jaký to pro tebe bylo?
ŠIMON: já jsem řekl, že nic tady nedělám, ségra se za mě postavila, takže jsem nic nedostal.
J: a jaký to pro tebe bylo, když se za tebe postavila ségra?
ŠIMON: takový zvláštní... postavila se za mě, řekla, jak to bylo. A když vyjmenovala ty žáky, tak
polovina lidí řekla, to je pravda, Šimon by to neměl odnést zase celý sám... takže se to takhle řešilo. A nic
jsme nedostali. Jenom vynadáno.
J: ty jsi říkal, že jsi byl s mamkou a s tím tátou do nějakejch 5, 6 let... jo? A ty jsi říkal, že se ten táta
hodně špatně choval k mámě... a choval se tak i k tobě se ségrou?

ŠIMON: ehm jo.. mlátil nás.. ségra šla o něco dřív k babičce, ale mě mlátil, týral mě, on si našel nějakou
krávu, s nějakýma sedmi fakanama, a tak jsem to odnášel...
J: děkuju za upřímnost. Asi se s ním teda setkat nechceš...
ŠIMON: ne....
J: a máma o tom někdy ještě mluvila?
ŠIMON: ne, jenom řikala, že to byl idiot. On totiž nadělal 5 milionů dluhů, ale jako 200 tisíc si vzal na
mámu, a máma to teď nedávno splatila...
J: a co teď dělá tvoje mamka?
ŠIMON: mamka se z toho dostala a teď dělá někde... někde dělá, v Budějicích. To nevim
J: jak si představuješ svoji budoucnost?
ŠIMON: abych dopadl dobře. Nechci rodinu, chci bejt sám.
J: chceš bejt sám? Proč ses takhle rozhodl?
ŠIMON: kvůli tomu jak jsem dopadl. Jako nechci děti, jako nějakou ženu třeba jo.... ale děti nechci. Kvůli
tomu, no prostě se bojím, že bych se o ně nestaral. A tak.
J: a jaký máš plány, až vyjdeš odsud?
ŠIMON: najdu si byt, spíš barák, to je lepší, v bytu se budu nudit.
J: plánuješ třeba, kde to bude?
ŠIMON: v Budějicích. Buď si postavim, nebo si koupim nějakej barák. A opravim ho.
J: A co plánuješ za práci?
ŠIMON: budu dělat toho svářeče. Někde v zahraničí uvažuju, nebo bych taky šel bydlet do zahraničí,
nebo bych zůstal tady.
J: kam bys šel, kdybys šel do zahraničí?
ŠIMON: do Rakouska.
J: z jakýho důvodu bys šel do zahraničí?
ŠIMON: tam je lepší plat.
J: že bys tam už i zůstal?

ŠIMON: bych bydlel někde u hranic. Třeba za Budějickýma hranicema, já jenom říkám třeba, nevim.
Určitě tady nebudu dělat za 30 tisíc, když tam je jinej plat. Třeba 120
J: ještě plánuješ další věci?
ŠIMON: auta.

DAVID
J: jak by ses mi představil?
DAVID: Jo, tak jsem David, se jmenuju, je mi 16, za měsíc mi bude 17, jsem z Prahy z ... , a už tam žiju
od svýho dětství, v Praze jsem se narodil, a co jsem byl v děcáku tak jen do půl roku, do roka, takže
nevim jako moc u koho jsem byl takhle, a svoje pravý rodiče ani moc nechci poznat, o to zájem nemám,
no a pak si mě vzala mamka domu, a tak teda žiju 16 let, by se dalo říct, že už tam žiju 16 let
DAVID: A co dělám, jako baví mě sporty, já jsem dělal florbal, osm let jsem hrál, to mě drželo no a pak
jsem s tim skončil, protože mě to přestalo bavit, začal jsem dělat bojovej sport, MMA se tomu řiká, tak to
dělám asi půl roku a baví mě to, do toho někdy chodim do fitka, a chodim běhat a takhle, mám přítelkyni,
se kterou jsem rok a měsíc, no a mám tři bráchy, teda ještě no a doma ...
J: Na to bych se tě zeptala potom podrobněji,
J: chodíš teď někam do školy?
DAVID: já jsem chodil na automechanika a ukončil jsem to asi po dvou měsících, protože mě to
nebavilo, teď jsem se přihlásila na leteckýho mechanika takže..
J: a to znamená, že tam chodíš?
DAVID: máma tam dneska šla dát podací lístek, takže tam nastupuju od září.
J: a teď jsi měl jakou pauzu mezi tím?
DAVID: skoro celej rok, tři čtvrtě roku
J: a ty zájmy jak jsi říkal?
DAVID: sport a přítelkyně
J: jak nejraději trávíš čas?
DAVID: tak buď s přítelkyní, nebo s kámošema, kdy jezdíme na tunning srazy, s autama, jakože děláme
bordel, si užíváme, pak ta přítelkyně, do toho ty sporty, posilovna, a tak. No a rodina, někdy jsem
s rodičema, jelikož mám rozvedený rodiče, ty se teď rozváděj, tak to střídám
J: Teď přejdeme k osobní historii, už jsi o tom mluvil, ale jestli tě můžu poprosit ještě jednou, říkal jsi, že
jsi byl v děcáku...
DAVID: Asi půl roku rok, maximálně rok jsem tam byl.
J: A potom si tě vzala máma...

DAVID: s tátou si mě vzali a my jsme dva adoptovaný v tý rodině, já a brácha a pak mám ještě dva
bráchy a ty nejsou adoptovaný
J: a to jsou děti rodičů?
DAVID: jojo,
J: a vy jste byli adoptovaný předtím nebo potom?
DAVID: Brácha byl adoptovanej první, tomu je 18, pak jsem byl já a pak jsou teprve tyhle dva kluci
J: a jaký jste měli doma vztahy?
DAVID: no předtím jsme měli úplně jiný vztahy než je to teď- protože dva roky zpátky se máma začala
hádat s tátou, a začala ho podezírat, že má nějakou novou přítelkyni, před rokem to skončilo tak, že má
novou přítelkyni a tak se nějak pohádali, a já jsem byl jedinej, na koho to nemělo vliv, já jsem to nějak
neřešil, já jsem si řekl, že se to stalo a já to dál řešit nebudu, smutnej jsem byl, ale nedával jsem to najevo,
prostě jsem si užíval života dál, no a teď posledního tři čtvrtě roku je táta bydlí jinde a máma má na
starosti nás 4. No a jelikož jsme se asi před 4 měsícema jsme se začali hádat kvůli blbostem, já jsem ten,
kdo chodí pozdě domu, a takovej ten nejvíc .. že jo tam, takže to máma moc nezvládala, a proto jsem se
ocitl tady a do toho ještě to auto, nedávám to za vinu nikomu jinýmu než sobě, protože vim, že jsem
udělal blbosti.
J: a o biologický rodině nic nevíš?
DAVID: nic o nich nevim, jakoby možná někdy je budu chtít vidět, ale nějak o to nemám velkej zájem
J: Jak ti to mamka řekla, že jsi adoptovanej?
DAVID: já jsem se to dozvěděl, když mi bylo asi 6 – 7, ale prostě jsem se to dověděl, a já prostě já jsem
byl takovej.. jako... měl city ale jako už to uměl zadržovat v sobě a tohle, ale jako samozřejmě když mi to
řekla, tak jsem byl takovej jako zkleslej, že jsem prostě nevěděl, co to přesně znamená, no a pak když mi
to všechno vysvětlili, tak jsem si řekl, že bych se měl třeba špatně tam v tý rodině, že by to byli třeba
nějaký feťáci, prej mě sebrala sociálka... takže jsem si řekl, že teď mám dobrej život, když něco chci si
koupit, tak mi to máma koupí a takhle, takže se mám asi líp a tohle, takže jsem to nebral nějak špatně,
prostě, každýmu se tohle může stát, vzal jsem si to z toho pohledu, že teď jsem doma, kde mě maj rádi,
tak jsem to nějak neřešil dál.
J: a ty jsi předtím říkal, že by ses možná s nima chtěl vidět? Přemýšlíš o tom?
DAVID: No jako přemejšlel jsem o tom, kdo jakoby to je zač. Co to je prostě zač. Zač za lidi
J: a tvůj první brácha je taky adoptovanej?

DAVID: jo a ten taky nevěděl o těch rodinách, nebo jakoby já to nevim, jestli mi to neřekl, ale taky
myslim, že ještě nevěděl.
J: Jaký to pro tebe bylo, když jste byli oba adoptovaní?
DAVID: No, my jsme byli takový jakože jsme to oba dva nějak nedávali najevo, že jsme se to dozvěděli,
jsme si řekli, že s tim už nic neuděláme, a že se máme líp, než že bysme se měli takhle... prostě víme, že
jsme od někud jinud, ale mě upřímně to nějak... nevadí prostě nějak, že jsem tam, kde jsem, že to
necejtim nějak.
J: Jaký to bylo, když se narodily další děti?
DAVID: no, já jsem byl rád, že mám další bráchy, a pak se narodil ještě ten další, my jsme nečekali, že
budeme všichni kluci, že jo, my jsme čekali, že budou třeba dvě holky a nakonec to bylo tak, že jsme
čtyři kluci, na jednu mámu, teďka teda v tuhle chvíli, no ale my jsme se jakoby, já je beru jako vlastní
bráchy, znám se s nima, úplně od narození, nemám důvod je nějak odsuzovat, i oni mě neodsuzujou, oni
ví, že jsem adoptovanej, ale nikdy to nedávaj najevo, prostě jsme bráchové normální.
J: a vzpomínáš si, jak jste jim to řekli?
DAVID: to jsme myslim jim, teda nevim v kolika letech, ale když byli takový, že už věděli, co to
znamená, tak jsme se o tom začali bavit nebo tohle, tak pak se to nějak dozvěděli, ale co si pamatuju, tak
to na nich taky nebylo nějak poznat... že prostě si řekli, že jsou to bráchové, takže jsme to takhle brali
J: Tak to je prima, že to takhle máte
DAVID: Jo to jo, já vim někde to chodí uplně jinak, že se kvůli tomu začnou odsuzovat, že nejsi jakoby
náš a tohle... nevim, nechápu to, proč je to tahle, já jakože každýmu se to může stát, já to nijak
neodsuzuju, taky jsme spolu od narození, teda ten brácha, toho jsem poznal asi ve dvou rocích, jemu je
18, mně je 16, ale to jsme byli malý, to jsme si nic nepamatovali. Jenom jsem viděl fotky starý...
J: A jak hodnotíš tu zkušenost s tím, že jsi adoptovanej? Jaký to pro tebe je?
DAVID: No, celý... když jsem to řekl poprvé přítelkyni, tak ta říkala jako že ... ta mně jako říkala, že
všechno bude dobrý a tak, a já jsem jí říkal, že jsem věděl, že to bude v pohodě, jinak by si mě nebrali ty
rodiče, kdyby věděli, že by to nezvládli, takže jsem si řekl, že když vědí, že se o mně dokážou postarat, a
maj na to prostředky a finance a všechno, tak řikám jako dobrý, jsem tam, kde jsem a nedávám to nijak
najevo, že bych brečel nebo o tom přemýšlel, já to beru tak, že jsem s nima od narození, prostě co jsem se
narodil, a že to beru jako za moje pravý rodiče
DAVID: samozřejmě, neříkám to, že když jsme se pohádali, tak jsem to nevytáhl, jako že jsem řekl, že
nejsou moje rodiče, že jsem brečel, že nevím, kde mám svoje pravý rodiče, ale vždycky to skončilo tak,

že jsem na to zapomněl a bylo to fajn no, jako nebylo to třeba delší než půl hodiny no, nějaký velký
zůstatky nemam
J: Děkuju, že to takhle sdílíš, je to zajímavý to slyšet, že třeba v hádce jsi to použil...
DAVID: no jasně, v hádce člověk může použít všechno, když je naštvanej
J: jste teď v kontaktu s rodinou?
DAVID: jsme, jsme, protože s tátou, on tady za mnou byl minulej tejden, teda bylo to špatně, protože se
tady potakala máma s tátou, takže to začalo hádkou, to si nějak vyřídili, pak to bylo v pohodě, jinak
v kontaktu s tátou jsem, protože máme babičku a dědu v Berouně, a my tam s klukama vždycky jezdíme,
a trávíme s nima dva víkendy, takže nás tam táta odveze a je tam s náma, a samozřejmě jsme víc
s mámou, máme tady školu a máma nám vaří, takže jsme tři čtvrtě času s mámou a s tátou trávíme
víkendy, nebo se sejdeme, řekneme si co se stalo za tu dobu, co jsme se neviděli, co se doma odehrálo za
tu dobu, co zase ne, takže takhle.... v kontaktu jsme furt, každej den, prostě si jako napíšem, jak se máme
a tohle a já si myslim, že že to je jakoby normální, neříkám, že je to jako předtim, ale jsme v kontaktu,
nezapomínáme na sebe a takhle.
J: a s bráchama?
DAVID: jojojo, to máme taky normálně. Máma s tátou se nemusej, ale my s bráchama máme tátu rádi
takže tak
J: vzpomeneš si na nějakej špatnej zážitek s rodinou?
DAVID: jo, ale to bylo ..to jsme jeli autem z chalupy, a já jsem začal, já jsem byl vždycky ten, kdo něco
vyprovokoval, jsem začal rejt do bráchů, jako jen tak ze srandy, jsme se začali šťouchat a tak tohle, a pak
jsme se pohádali všichni a táta zastavil na krajnici a já jsem řekl, že si vystoupim a že tam zůstanu. No a
tak jsem vystoupil a jak jsem byl malej, tak jsem tam zůstal a oni odjeli, no samozřejmě né pryč, prostě
tam někam, no a tak jsem tam seděl, asi dvacet minut, nebo půl hodiny a byl jsem naštvanej a brečel jsem,
že mě tam rodiče nechali a tohle, no a pak pro mě přijeli, tak jsem se tomu pak i smáli a takhle...
J: A kolik ti bylo?
DAVID: osm, devět, ale to fakt bylo myšlený ze srandy takhle, jakože jsme s pohádali, tak jsme se
všichni uklidnili, ... ale jakože nějaký špatný zkušenosti, určitě tam něco bylo, nějaký hádky, že jsme se
na něčem nepohodli, někdo chtěl něco jinýho, tak z toho vznikla hádka, pak se do toho začaly zapojovat
věci třeba z minulýho roku, co se to dalo všechno dohromady, tak se to vyřešilo, ale že třeba ta hádka, co
byla potom se do toho zamotala, prostě takhle se řešily ty konflikty, musím říct, že od tý doby, co táta
odešel tak se moc nehádáme všichni dohromady, třeba se pohádám já s mámou, nebo brácha s mámou,
ale jakoby nic na kraji to nebylo, rodiče se snažili k nám chovat úplně normálně...

J: a co hodnotíš jako dobrý na tý zkušenosti?
DAVID: že jakoby existuje někdo, kdo je schopnej si takovýhle lidi vzít, když o nich jakoby nic neví, a
tohle, takže když jsou takový lidi, který jsou schopný si vzít dva kluky do péče a ještě si dva další udělat,
to jako mám obdiv a já jsem se bál, když se rodiče začali hádat, že skončim na ulici nebo takhle, jako to
zase né, ale máma to zvládá v pohodě na to, že je učitelka, tak to zvládá fakt v pohodě a potřebovala si
ode mě nějak odpočinout, protože jsem byl takovej největší průserář, tak mě dala sem, no když jsem s ní
mluvil, tak říkala, že jí tam chybim, jakoby všechno, ale že si potřebovala odpočinout... co že to bylo za
otázku?
J: já rovnou navážu tou další, jakej byl důvod, že jsi šel sem?
DAVID: no to bylo kvůli mámě, ona nejdřív jsme tam měli konflikty, že jsme se pošťuchovali a takhle, a
já jsem měl soud, že jsem měl jít do pasťáku, a táta se proti tomu odvolal a tak jsem skončil tady
předběžně, teď si jako myslim, že toho nelituju ani já ani máma, protože víme, že když jsem tady přišel
tak jsem teprve viděl, jak dokážu bejt v pohodě a že normálně dokážu mluvit s lidma a podobně, já třeba
drogy neberu, já jsem v životě drogu nevzal a třeba tady tři čtvrtě lidí je s drogama, no a já jsem drogy
nebral tohle, ale jí štvalo, že jsme se doma hádali, a že jsme si nerozuměli tak mě dala sem, abychom si
všechno uvědomili, jak to má bejt, aby mi dala nějakej směr do života
J: a jak dlouho tady seš?
DAVID: jsem tady od dvanáctýho, takže nějakejch třináct dní... první tři dny to bylo strašný, psychicky
jsem na tom byl špatně, nějak jsem se začal bavit s lidma no a teď jsem na tý úrovni, že prostě si řeknu
„dobrý, tak tady budu do prázdnin a dobrý“
J: Co je tady dobrý?
DAVID: já jsem sem jel s tim, že se tady budu hádat a prát, no a překvapili mě kluci, že jsou normální, za
což jsem rád, že jde vidět, že i lidi, co jsou v pasťáku, tak můžou bejt fakt v pohodě kluci, se kterejma se
dá normálně vyjít, fajn jsou i vychovatelé, že ví, co chtěl, abysme dělali dobře, tak nás nějak směrujou,
program je tady taky dobrej, že se nenudíme a tak
J: Co je tady špatnýho?
DAVID: špatnýho? Asi jako to, že máme všechno zakázaný, jakože třeba že nás třeba nepustí někdy na
záchod, to bych ještě chápal, ale třeba úplně zbytečně jsem dostal mínus 4 body, protože jsem měl
v posteli fixu, kterou jsem tam ani nedal já. Takže nesmíme mít na pokoji ani fixu, ani propisku, nic, že to
je prostě zakázaná věc na pokoji, nemůžeme třeba přes noc chodit pro věci do skříněk, je to prostě takový,
že kdybysme nic nemohli, nemůžeme jíst svoje jídlo, jenom v nějakým čase, třeba jídlo, co nám donesou
rodiče, tak půl na půl no.
J: jak zvládáš tady ten režim?

DAVID: já už jsem se s tim nějak jakoby, jako jak říkám ty první 3, 4 dny to bylo fakt strašný, to jsem si
prostě nemohl zvyknout, ještě jsem byl v pytli s přítelkyní, ona je taky v pasťáku, že měla problémy ve
škole, no a už jsem si na to nějak navykl no, poslední tejden mi utekl fakt rychle, když to tak vezmu tak
vlastně před tejdnem... ne to už je 14 dní? Tak před 2 tejdnama jsem přijel, no už jsem najel na tu vlnu, že
to fakt utíká.
J: Jak teď plánuješ budoucnost?
DAVID: noooo, to jsem začal plánovat už druhej den co tady jsem, že jsem se nad tim snažil zamyslet,
tady jsem teprve poznal, čeho jsem schopnej, že se umím normálně chovat a takhle, že nemá cenu dělat
blbosti, že si musim vážit toho, co je doma, než bejt tady někde zavřenej, že nemá cenu dělat zbytečně
blbosti, že mi to za to nestojí.
J: Cejtíš se líp ve společnosti nebo sám?
DAVID: Ve společnosti, určitě ve společnosti
J: Jsi teda společenskej typ?
DAVID: No já jsem spíš takovej ten, jakoby jak mám přítelkyni tak jí třeba vadí, že chodim za jinejma
holkama, to asi vadí každý holce že jo, ale já jsem spíš takovej ten co prostě, já mám partu kluků, se
kterejma se bavim a těm je kolem dvaceti, ty už pracujou, maj auta a takhle, né na ty patnáctky,
šestnáctky, prostě který hulej a všelijaký blbosti prostě, já se bavim s těma staršíma, co už ví co chtěj a
takhle
J: Jaký to pro tebe je, bejt tady a bejt společenskej typ?
DAVID: no, jako.. je to myslim stejný jako venku. Že prostě se musím poznat s tím davem, s těma lidma
co jsou tady a pak že prostě poznám, že je všechno v pohodě, tak to prostě klape, se normálně bavim se
všema, já tady s nikym nemám problém. Protože asi, seznámit se s někym žádnej velkej problém neni, a
hlavně když jsou tady takový pohodový kluci, že to prostě není takový, jako že se každej den tady někdo
zavraždí nebo takhle.
J: a jsou tady lidi, který mají problém?
DAVID: taky, taky no... máme tady jednoho kluka, kterej volá večer se svojí mámou a říká jí bůh ví co,
že je prostě kráva, že ho sem zavřela, že kvůli ní je tady, a že z něho dělá feťáka, a nebo takovýhle
případy. Někdy každýmu ujedou nervy takhle, tak prostě vybouchne, ale teď tady jsem od toho, abych se
to naučil ovládat.
J: Myslíš, že to půjde se to tady naučit?

DAVID: Myslim, že určitě, že teď už vim, že mě jen tak nic nerozčílí. Já jsem byl takovej jakoby
předtím, no ale, když potom, prostě se stane něco většího, že prostě se pohádáme jak s bráchama, tak
s mámou, tak ten člověk po půl hodině už na to nemá, tak taky vybouchne, že jo, prostě nebaví, že jo
J: A teď cítíš nějakou změnu, když jsi tady?
DAVID: Cejtim. Jak jakoby cejtim na rodině, jsem se bavil třeba s bráchama přes telefon, tak i na mámě
a na sobě to cejtim. Že je vidět, že se prostě umim chovat i normálně, že nemusim ze sebe dělat trotlíka a
že prostě můžu bejt normální. Že se dá všechno udělat, když jakoby chce ten člověk.
J: Co tě napadne, když se řekne kamarád?
DAVID: kámoš... to je člověk, kterýmu se dá věřit, i přes ty špatný situace třeba, já mám pár – asi tři
kamarády, se kterýma se znám fakt už asi deset let, a vim, že oni prostě, když se něco stane, tak podržej
toho kamaráda, nezklamou ho, taky mám pak takový debily, co naopak samozřejmě, si hrajou na strašný
kamarády, a pak se to projeví, že to bylo kvůli němu, ale když se řekne kamarád, tak já si vybavim ty
svoje kamarády, co mám prostě držíme při sobě, kdykoliv něco potřebujem, tak si pomůžeme, neděláme
si naschvály, prostě si pomáháme, já je mám jako další bráchy prostě, že se na ně můžu spolehnout.
J: Kolik takovejch kamarádů máš?
DAVID: tak jako ono jich je víc no. Jakoby ty co vim fakt, na sto procent, to jsou asi tři čtyři, a hlavně
přítelkyni
J: A máš mezi nima jednoho nejlepšího?
DAVID: Mám, to je kámoš, se kterým se neznám teda nejdýl, s tim se znám asi osm let, ale s tím jsme si
fakt prošli straně moc, všelijaký drobnosti, všelijaký kraviny jsme dělali tohle, pohádali jsme snad jenom
jednou, a to jsme hned druhej den byli v pohodě, prostě, že vim, že mam někoho, když mu prostě napíšu,
že jsem se pohádal s mámou, tak mi napíše, ať jdu k němu, tak mi pomůže, dá mi jídlo, všechno. Takže
mám takovýhle, no
J: Co spolu nejradši děláte?
DAVID: Jezdíme v autech a děláme bordel. Jezdíme s kámošema... na ty tunning srazy a takhle, bavíme
se o autech, připravujeme si auta na osmnáct až nám bude, takže většinou ty auta, a pak prostě vycházky
Prahou, že prostě poznáváme nový lidi, kupujeme si nějaký oblečení nebo tak
J: Jakej si myslíš, že jsi ty kamarád?
DAVID: Jak ke komu. Jako když to řeknu takhle, tak jak ke komu. Když se někdo chová ke mně jako
k hadru, tak mu to, teda neřikám, že mu to oplatim, ale řeknu mu, že jestli se ke mně chce chovat takhle,
tak že se s nim bavit nebudu. Ale těm fakt dobrejm kámošum, kterejm věřim, tak k těm se chovám jako
moje druhá rodina, když to řeknu takhle. Že prostě jim pomůžu se všim, když fakt můžu a není to třeba že

bych musel někam jet nutně, že klidně kvůli tomu zrušim nějakýho kámoše, kterýho znám krátce a jdu za
nim, a prostě mu pomůžu, že vim, že on se na mě taky nevykašle.
J: Myslíš si, že jsou na tobě nějaký věci, co by tvoji kámoši chtěli změnit?
DAVID: No, to byla tak první věc, nad kterou jsem začal uvažovat... když jsem se s nima začal bavit, že
to bude takovej ten typ, že řekne „Když nezačneš hulit, tak se s tebou bavit nebudu.“ A to právě že oni
nejsou, oni jsou takový ty, co se zeptaj, jestli třeba chci vodku nebo takhle, a když mu řeknu, že ne, tak
řekne že v pohodě, že to prostě chápe. A jako nenutí mě do ničeho prostě, mi napíše, že chce jít ven a já
mu napíšu, že jsem se pohádal s přítelkyní, že jsem na tom špatně a že kdyžtak večer, tak on mi napíše, že
v pohodě, že se nic neděje, že mě chápe a takhle. Takže tam jakoby takovejhle problém neni.
J: A máš třeba nějaký vlastnosti, který by ty kámoši chtěli změnit?
DAVID: No, to že jsem měl auto a oni ne. A záviděli mi, že jsem řídil. No a teďko se z toho vyvrbilo
tohle! Ale jakoby že by mi fakt něco záviděli, to asi jediný, že mám třeba - oni nezáviděj, ale třeba mám
prostě značkový oblečení a tohle, to je asi tak, já jsem třeba tomu kámošovi dával moje tepláky, že prostě
neměl, tak jsem mu řekl „ná tady máš“, ale jako že by mi něco záviděli, to ne.. to jakoby si neděláme
tohle.
J: Stalo se ti někdy, že by tě kamarád zklamal?
DAVID: Jó, to se mi taky stalo no! Třeba ve škole. Jako že byl třeba nějakej průser, třeba hodili houbu,
takováhle blbost, tak jsem řekl, ať to nikdo nepráskne, že z toho nebudeme mít problém, když se
nepřiznáme,a samozřejmě jeden se přihlásil a hned to nabonzoval a takovýhle kamarády taky mám, ale já
jsem byli spíš takový ty co nikdo nebral a takhle, já jsem byl takovej ten kamarádskej typ, takže se mnou
se bavilo víc lidí, nějaký byli horší, nějaký jsem viděl víckrát, některý míň a takhle.
J: A když jsi byl na základce, tak jaký jsi měl vztahy s lidma?
DAVID: s učitelema špatný a s lidma dobrý (haha). Né jakoby já jsem vycházel i s učitelema, normálně
jsem tykal učitelum, protože mi to dovolili, že prostě jsem přišel do školy a tak se jmenoval jeden
Táborský tak jsem mu řekl „čau Tábi“, on jako „čau Davide“, prostě jsme si takhle tykali a všechno
v pohodě, problém byla ředitelka no, trošku, ta když to slyšela, když jsem zařval na učitele a tohle, tak
samozřejmě to hned začala řešit a poznámka „tykal učitelům“ a takhle, ale já jsem měl na základce dobrý
vztahy, s učitelema i s klukama... samozřejmě že někdy tam problémy byly že jo, když někomu ruplo
v hlavě tak prostě něco, ale nějaký velký problémy asi ne. Jo a prohodil jsem učitele zdí. To bylo jediný,
co jsem udělal, já jsem s ním proděravěl zeď. No, protože jsme s kámošema dělali jakoby jsme se
pošťuchovali a prostě on do mě strčil, já jsem strčil do něj a tam byl sádrokarton a on prorazil zeď, do
druhý třídy
J: Jak se to pak řešilo?

DAVID: Jakoby my jsme to měli zaplatit, ale já jsem z tý školy dřív vypadl, byl konec roku, takže jsme
to moc neřešili. I ten učitel se tomu pak smál. Ale to prostě nebyl průser, to bylo, že jsme se pošťuchovali.
J: Stalo se ti někdy, že ses s někým chtěl bavit a on s tebou ne?
DAVID: určitě, myslim, že určitě jo, ale to bylo třeba jako ze situace, že jsem byl někde s klukama na
privátu nebo takhle, no a pak tam přišel třeba nějakej jakoby kluk, kterýho jsem znal už, ale měl jsem
s ním nějaký problémy, tak jsme si řekli, že na sebe nebudeme mluvit, že to radši necháme bejt, aby nic
nebylo, ale že bych šel za nějakým pravým kámošem a řekl bych mu „čau já jsem David“ a on mi na to
odpověděl „já se s tebou nechci bavit“, tak to se mi nestalo. A doufám, že se mi to ani nestane.
J: Ty máš teď teda dlouhej vztah? Říkal jsi rok...
DAVID: rok a měsíc.
J: Aha... a kolikátej je to vztah?
DAVID: je.... ha ha no jakoby... bere se vztah jako jednodenní? to asi ne co?
J: To asi jak to vnímáš ty...
DAVID: no já si myslim že třeba čtyři holky byly třeba.. ale to jsem byl vždycky dva tři měsíce. Ale fakt
teď mám první přítelkyni, se kterou jsem rok a měsíc, a už prostě přemejšlíme rodina, a tohle... už to
vypadá víc než něco takovýhleho. I když jsme oba mladý, ona je o půl roku mladší než já, ale prostě už...
už prostě jsme spolu rok a ten roční vztah něco znamená, že jo, že si prostě říkáme, jak se budou
jmenovat děti a tohle prostě, takovýhle blbosti, že budeme mít milion aut
J: co je pro tebe důležitý, aby tvoje partnerka měla?
DAVID: Srdce. Aby prostě se uměla k tomu klukovi chovat... a když se udělá nějakej průser tak aby se to
prostě aby se to nebála říct. Ale jak znám svojí přítelkyni, tak vim, že ona tohle má, a že vždycky, když je
nějakej průser, že třeba na ní někdo šahal, nebo takhle, tak mi to hnedka řekne a pak si to pak vyřizuju
sám. Osobně s někym... nesmí mě podvádět, to každýmu vadí asi ... že by měla mít jenom jednoho kluka,
a né třeba nějaký další, támhle nějaký otrapy.
J: a ještě nějaký vlastnosti, který se ti líběj na holkách?
DAVID: Tak jako samozřejmě, že každýmu záleží trošku na vzhledu, i když se to neříká, takže i na
vzhledu, ale jakoby speciální vlastnosti, třeba že by musela bejt bohatá, nebo jestli by musela bejt hezká
jako uplně fakt, tak to asi zase ne, ale mám štěstí zrovna tady na tu přítelkyni, protože ta je hezká i bohatá,
takže tam zas takovej, to ale jakoby že bych třeba jako řekl „ty máš hnusný oči, tak s tebou chodit
nebudu“, tak to jako že asi né. Že jakoby spíš šlo o to, jaká byla vevnitř. To bylo jako s touhle, že jsme
spolu začli chodit hned druhej den, co jsme se znali, dopadlo to tak, že jsme spolu rok a měsíc.

J: A jaký jsou teda ty vnitřní vlastnosti, který se ti líběj?
DAVID: Musí se chovat normálně, musí vědět o tom, že má prostě jednoho kluka, a že prostě nemá dělat
blbosti, na vztah stačí vždycky dva lidi že jo
J: Takže ta důvěra
DAVID: No no no ta důvěra! Že se nesmí prostě lhát... že je lepší říct rovnou pravdu a tohle, sice to bolí,
ale tohle prostě si řekne, řekla mi pravdu a prostě to jsou takový dvě hlavní věci.
J: Jaký má podle tebe výhody, když je člověk ve vztahu?
DAVID: Má jakoby komu se svěřit. Jako že prostě přítelkyně je to nejvíc, co člověk může mít a ví, že má
osobu, která je pro něj schopná obětovat třeba život, když to řeknu takhle, je schopná mu kdykoliv
pomoct, když třeba nemůže, tak pro toho kluka udělá maximum, může vidět, že má oporu, když se třeba
něco stane, tak má za kým jít, že tam má zezadu tu oporu, která mu prostě pomáhá, že na prvním místě je
rodina, tak ona je na druhým místě.... takže jakoby to je nejvíc, co se dá.
J: Má to nějaký nevýhody, být ve vztahu?
DAVID: jako někdo říká, že jo, já upřímně si myslim, že ne. Já jsem rád za ten vztah, kterej mam, jako
neřikám, že když jdu někdy po ulici, že se mi nějaká holka nelíbí, to je jasný, že jo, ale prostě, je lepší mít
jeden trvalej vztah než mít každej tejden nějakou novou holku, která bude bůh ví co dělat. Takže já jsem
fakt rád za ten vztah, si myslim, že nic negativního tam neni. Někomu třeba vadí, že s nim trávim každej
den nebo tak, tak to asi tak jediný, ale to my dva zrovna nejsme, tam to nehrozí.
J: Jakej jsi podle tebe ty partner?
DAVID: No... já jsem takovej, že prostě na kamarády, když se mi něco nelíbí, tak automaticky řikám, ať
se uklidní, a když jsem s přítelkyní, tak samozřejmě když se mi nelíbí, že nějakej kluk na ní šahá, tak to
neřešim ani s přítelkyní, rovnou jdu za tím klukem a prostě si to s ním jakoby vyříkám... že to není
normální, ale jakoby že kdyby udělala něco přítelkyně špatně, tak nejsem takovej ten typ, co by jí říkal, že
ať jde do prdele, ať táhle, že mě nechá bejt, ale prostě se to snažim nějak vyřešit, a tak se pohádáme
trošku, druhej den jsme zase všechno ok, a je to takový, že jsme prostě, nevim, že jsem prostě takovej, že
se snažim ten vztah udržet. Že se nebojí to obětovat. A proto jsem tady taky. Protože jsem chodil pozdě
domů, protože ona mi třeba v jednu v noci napsala, že je jí špatně, a ona bydlela mhdčkem tři čtvrtě
hodiny a na kole jsem to měl dvacet minut, tak jsem vždycky nasedl na kolo a jel jsem za ní, i v zimě,
když bylo třeba – 20 tak jsem na ní čekal, a tohlecto, to do toho vztahu taky jakoby nahrávalo, že ví, že se
na mě může spolehnout a takhle....
J: čeho si na tobě ona cení?

DAVID: ona si cení toho, že má cukrovku, a tohle a když o ní nevim třeba půl hodiny tak už se
automaticky ptám dalších lidí, jestli něco o ní neví a takhle, a že prostě třeba – to si na mě fakt váží, že
když je doma a já vím, že ona jaký má rodiče a vím, že je s rodičema, že mi třeba neodepisuje, a já se o ní
bojim a neozve se mi, tak když se neozve za půl hodiny, tak jdu za ní, zazvonim a normálně se zeptám, že
mám o ní strach, i když vim, že je doma v pořádku, tak prostě já se o ní bojim
J: takže jsi hodně starostlivej
DAVID: jsem starostlivej a to jí ono jí to dělá dobře, že prostě – mám tokový tušení, že ona, když se jí
třeba udělá špatně v noci a jakoby jí převážej do nemocnice, a její rodiče jsou takový, že mi nenapíšou a
poslední dobou co bylo, bylo že jsem pořád jezdil do nemocnice, že na tom byla fakt špatně, jak má tu
cukrovku, tak nevěděla o mně, byla v komatu a takhle, že omdlela a já jsem za ní přijel a třeba dvanáct
hodin jsem u ní seděl, ona pořád spala, druhej den jsem se jí zeptal, jestli ví, že jsem tam byl, že jsem u ní
seděl dvanáct hodin, a ona že ne, že o tom třeba vůbec nevěděla, a tohlecto jí vždycky zdělalo dobře, že
má klika, kterej jí v tohle podrží že prostě né když o ní něco neví, že jde za jinou
J: to teda zní, že to je docela...
DAVID: vážný. Je to tenhle vztah, já jsem ho začal brát vážně už asi po druhym měsíci, a ona taky no,
tam je jenom jeden problém, že si začala psát s nějakym klukem, že ho miluje, že se znali už dlouho a
takhle, tak jsem řekl... já jsem jí prostě že jestli miluje mě, tak ať zůstane se mnou a že jestli miluje jeho,
tak já jí držet nebudu, ale řekl jsem jí, že budu zklamanej a tohlecto, a zůstala u mě a říká, že si vybrala
dobře no.
J: jaký to pro tebe bylo?
DAVID: psychicky jsem byl špatně z toho, to jsem byl víc, než když jsem se dozvěděl, že jsem
adoptovanej, já jsem fakt na ní závislej, já jsem měl psychiku.... né že bych se chtěl zabít nebo takhle, ale
byl jsem uplně zdeptanej, nic mě nebavilo, furt jsem na ní myslel, furt ta negativní nálada... nic se mi
nechtělo dělat a pořád jsem jí psal a přemlouval, ať je se mnou a takhle, nakonec to vedlo k dobrýmu
úspěchu a snad to prostě nějak vydrží.
J: Myslíš si, že by na tobě chtěla nějaký věci změnit?
DAVID: uuuu.... no, .... jednu dobu jí vadilo to, že jsem si psal s kámoškama, a to vadilo i mně, když si
psala s klukama, a tak jsme si řekli oba dva, že toho necháme, že zbytečně žárlíme na sebe, tak to bylo asi
to, že jí to vadilo hodně, tak jsme toho radši oba dva nechali, ale že by na mě něco chtěla změnit to
nevím... se jí na to zkusim někdy zeptat.
J: je nějaká osoba, která ovlivnila tvůj život?

DAVID: jsou dvě no právě, máma a ta přítelkyně. Protože máma mi dala jakoby jak mám v tom životě
prostě pracovat a přítelkyně mi dala to, že když se někdo opravu miluje, tak že to je láska taková jaká je,
že to neni, že se támhle druhej den vyspim s jinou, že jo
J: Pro koho seš důležitej ty?
DAVID: pro rodinu, pro přítelkyni a pro nějaký ty kámoše. Já když jsem psal kámošovi, že jsem
v pasťáku, tak on hned se začal zajímat, proč tam jsem, a že je mu to líto, a že mu chybim a tohle, mě to
jakoby potěšilo, že jsem mu napsal, že mi prostě chybí a tohle, ta skupina těch lidí a tohle prostě, takže si
myslim, že ta rodina, kámoši, jakoby bratranci a takhle. Bratranec když se o tom dozvěděl, tak mi pořád
psal, ať se držim a takhle, že bude všechno dobrý a takhle, to mě potěšilo... babičky, dědy, přítelkyně...
asi tak nějak
J: A v tuhle chvíli je někdo, kdo ovlivňuje tvůj život?
DAVID: přítelkyně.
J: a jakým způsobem?
DAVID: no, že trávim čas jakože hodně s ní a že už si plánujeme tu budoucnost, teďka máme „svatební“
cestu do Paříže, v prosinci, na její narozeniny, takže jakože už to nějak vypadá. My jsme takový to, že se
prostě pohádáme, tak druhej den se omluvíme a všechno v pohodě. Jsme takový dva blbečci. No a pes
ještě! Jsem první den přived psa a oni o tom vůbec nevěděli doma, jsem si prostě přinesl psa a nikoho
jsem se neptal, jsem si udělal i tetování. Přivedl jsem si prostě jenom psa. Máma, že doma psa nechce,
pak že ho viděla a byl strašně roztomilej a všechno, štěňátko malý prostě, a teď je to tak, že ho všichni
máme rádi a všichni s nim chodíme ven a děláme blbosti a jakoby... my jsme si ho pořizovali s přítelkyní,
pak to vzniklo, že oni si koupili dalšího. Jsem si ho vzal já tohohle.
J: co je pro tebe v životě nejdůležitější?
DAVID: vztah. Abych měl dobrej vztah s rodinou, s přítelkyní a s kamarádama...
J: proč to je pro tebe důležitý?
DAVID: abych věděl, že ... abych měl při sobě pořád někoho, komu se můžu svěřit, a že vim, že když na
tom budu špatně, tak mi pomůžou dostat se z toho nejhoršího, že mě třeba ubytuje někde, nebo to, a že
prostě bude vědět... jak dál. Vim, že mám krytý záda, když to řeknu takhle. To je dobrý vědět, že každej
má někoho, komu se může svěřit, ať je to učitel, nebo je to máma... vychovatel to je jedno. Hlavně je
důležitý někoho mít no
J: a máš to teď v současný době?
DAVID: no tak jakoby v současné době to je hodně ta přítelkyně, i když ne fyzicky, tak psychicky mi
pomáhá, že si napíšem, dopis nebo takhle.... do toho jsou ty kámoši, že si s nima někdy volám a takhle,

tak mi řikaj, že to přežiju a takhle, zase spolu budem chodit ven a takhle, no a do toho ta rodina no, že
zavolám domu, tak si nějak povídáme, že třeba od bráchy jsem nikdy neslyšel, že by mi řekl „ahoj“,
vždycky řekl „čus“, teď mi řekl „ahoj“, že mu chybim a to mě taky potěšilo... takže je dobrý mít někoho
na koho se můžu obrátit, kdykoliv
J: Jak bys sám sebe popsal?
DAVID: starostlivej, někdy takovej drzej, jakoby sportovní kluk, kterej má cíl nějakej prostě co chce
udělat do života, ale vždycky tam má nějakou překážku, která mu to prostě překazí, jako tohlecto, ale si
myslim že lidi, co mě znaj, řikali, že nebudu mít nějakej velkej ... že pro mě nebude těžký sehnat práci a
takhle, že si budu umět v životě poradit...
J: jaký vlastnosti jsou pro tebe nejdůležitější, u tebe?
DAVID: u mě? Umět něco dokázat.... to je asi to nejdůležitější, čím se jako řídím... to je nejdůležitější,
umět něco dokázat, ať je to chování, ať je to nějaká manuální činnost, třeba ... něco ve firmě, nebo prostě
takhle, nebo s přítelkyní, nebo s rodinou, jsem se dřív choval takhle a teď jsem se začal chovat úplně
jinak. Pro mě je důležitý předvést to, co nejlíp to jde prostě.
J: je pro tebe důležitej vzhled?
DAVID: jak kdy. Jak kdy no. Neříkám, že mi jde o vzhled, hlavně mi jde o to, jaká bude vevnitř... ale
zase když to bude někdo jakoby ... pfffff.... (smích), za koho bych se „měl stydět“, což jakoby moc lidí
neni, (smích), ale jakoby tak hraje tam jakoby vzhled roli i no. Ale zase né tak velkou, aby to
převažovalo. Ale jako určitě tam hraje.
J: a tvůj? Jak ty vypadáš?
DAVID: já vypadám strašně. (smích) né já to mam třeba s tim, jak se oblíknu, tady takhle vypadám fakt
jako největší bezďák, prostě když jsem venku a mám na sobě značkový věci a takhle, mám v kapse třeba
Iphone a takhle, že prostě vypadám úplně jinak teďka, a venku
J: rozumim.
DAVID: (smích) já jsem se o tom bavil s přítelkyní, že když se koukne kolem sebe, tak vidí miliony
hezčích kluků, a tohle ne, a ona mi na to odpověděla hlášku, že „kolem má desetitisíce princů, ale že je
vždycky jenom jeden král“ tak já říkám „tak dobrý, v pohodě“
J: to tě muselo potěšit...
DAVID: jo, to mě potěšilo! Ona mi to psala i do dopisů a tak, .. já jsem si kvůli ní nechal udělat tetování,
že jsme dva, dva na všechno, dva na lásku, na život... od Karla Čapka jakoby citát, to bylo takový
překvapení, to jsem jí ukázal, tak nejdřív „co to je“, pak když jsem jí to přečetl, tak věděla, tak jsem jí
udělal radost... nějak tak no

J: jaký jsou tvoje silný stránky?
DAVID: moje? Ehm.... jakoby ve vztahu?
J: jakýkoliv.
DAVID: že jsem silnej (smích), že ... třeba že pracuju jako securiťák, lidi ze mě mají respekt, nebo třeba
mít silnou vůli, vydržet v něčem, třeba když je těžší období s přítelkyní, v tom vydržet a vědět, že to
dopadne dobře, vědět, a nebo aspoň doufat, a někdy se to povede, někdy to holt nepovede....
J: a máš nějaký slabý stránky?
DAVID: pfff... že já když se, že jsem teď už ne, ale dřív, tak jsem věřil každýmu, kdo uměl česky.
Takovej ten typ, že jako „já tě podržim“, a druhej den „dobrý no, čau“, ale jakoby... slabou stránku...
nějakou fakt velkou jako nemam... JO! Mam! Taková slabá stránka, že ... (odmlka) nebo nemam? Já jsem
to zapomněl.
J: kdybys měl říct od jedné do deseti, jak jsi spokojenej se svým životem?
DAVID: sedm. Sedm a půl, jakoby mám se dobře, v rodině mám „co chci“
J: Jak by sis přál, aby to bylo v budoucnu?
DAVID: abych s tou přítelkyní vydržel co nejdýl, abysme si prostě rozuměli. Abych měl rodinu, na
kterou se budu moct obrátit, abych dosáhl, čeho chci, třeba nějaký práce, která mě bude bavit, živit a
všechno.... a mít rodinu jako.. potom, svojí vlastní rodinu, jakože rodinu a vychovat nějaký děti, který
nedopadnou jako já, ale budu vědět, že jim mam dát jinej směr, než to... že začnou v 16 jako já řídit auto
J: Jak dlouho tady budeš?
DAVID: já jsem sem přijel před 14 dněma, tak jsem slyšel, že tady budu 3 měsíce, pak měsíc, že tady
budu bůh ví jak dlouho, no a včera jsem se konečně dozvěděl, jak by to se mnou mohlo vypadat a prostě,
takže příští tejden pujdu na dovolenku, pak se vrátim a jestli to bude v pohodě, tak mě převezou na
Klíčov a prostě abych se na prázdniny dostal domu. Kdyby to bylo všechno v pohodě... nebudu tady už
asi nějak extra dlouho. Ale myslim, že do těch prázdnin, na ty prázdniny bych se chtěl dostat domu
J: a pak škola?
DAVID: ta škola, to bude větší problém pro mě, jako když jsem, já jsem toho automechanika zvládal, ale
mě tam nebavilo všelijaký učení a takhle, sice jako zvládnout leteckýho mechanika, nevim, co se mi stalo,
že jsem to řekl, že to chci dělat, jestli jsem byl nějak unavenej nebo co (smích), sem tam no, už jsme se
tam skamarádili s klukama a tohle, v pohodě. ...
J: Tak dobře.

DAVID: To už je všechno?
J: Tak jestli chceš ještě něco říct, třeba k tomu ústavu....
DAVID: ale jakoby už jsem se dozvěděl, jak to tu chodí, co mě čeká a nečeká, takže jakoby mě šlo o to,
abych se co nejdříve začlenil, aby mi to ubíhalo rychle, říkám, ten tejden, co jsem jakoby teďko, ten další
tejden utekl rychle, byla za mnou přítelkyně, já jsem teď přišel o samostatnou vycházku, protože, jak
jsem říkal, tak mi našli pod postelí fixu, která nebyla ani moje, tu tam dal ten, co tam byl přede mnou, tak
to mě naštvalo, ale říkal jsem si, tak co s tim, už tim nic nezachránim, tak jsem se na to nějak vykašlal. To
asi nemá cenu už. To řešit. Pak mě naštvalo, že jsem měl jet na vodu, teďka byli na vodě, jsem byl ve
výběru, a tam byli dva dny, jak jsem byl nováček, tak jsem byl hnedka ve výběru, což mě překvapilo, ale
pak jsem se dozvěděl, že mě měli vyslýchat a pak jsem se dozvěděl, že to přesunuli, takže kvůli tomu
jsem nejel, to jsem byl naštvanej, že mě mohli v klidu vzít...
J: Hm hmmm.
DAVID: to mě naštvalo, ale na pokoji mam super partu, si povídáme, takže v pohodě, si myslim, že tady
žádnej velkej problém tady s nikym nemam. Jako jsou tady lidi, který bych zadupal do země, ale né až
tak, že by mě štvali... Teď mi dali, že jsem ten důvěrník, takovej ten nejhlavnější v tý skupině, po dvou
tejdnech
J: Jojo, hmm
DAVID: nevim, chci se dostat co nejdřív domu. To musí nějak klapnout. Jsem přemejšlel první den, že
uteču, ale pak jsem si řekl, že to bude dobrý, že to přežiju.
J: Dobře, tak jo. Moc děkuju za rozhovor.

MATOUŠ
J: Jak by ses mi představil?
MATOUŠ: Já jsem Matouš, a...
J: Kolik ti je let?
MATOUŠ: je mi 17 let...
J: a chodíš někam do školy?
MATOUŠ: přerušil jsem... kuchař číšník.
J: Z jakýho důvodu jsi přerušoval?
MATOUŠ: nevim... učitelé si zasedli.. takže tak no
J: jaký jsou tvoje zájmy, co tě baví?
MATOUŠ: fotbal, zvířata. To je všechno asi
J: zvířata?
MATOUŠ: psi, hadi, pavouci...
J: že je chováš?
MATOUŠ: no, měl jsem.
J: Jak nejraději trávíš čas?
MATOUŠ: s kamarádama... si někde sedneme, nebo s přítelkyní...
J: A co děláte, když jste s kamarádama? Nebo s přítelkyní.
MATOUŠ: někde si sedneme, dáme pivko, si pokecáme. Když jsem s přítelkyní, tak se vždycky jdeme
někam projít. Takže tak
J: A ty pocházíš z Prahy?
MATOUŠ: Ne, já jsem z Mladý Boleslavi.
J: a teď jsi tady jak dlouho?
MATOUŠ: za dva dny 18 dní, dvacet dní...
J: a ty jsi chodil do školy tam?

MATOUŠ: jo, tam.
J: Takže jsi byl v Boleslavi a teď jsi tady.
MATOUŠ: Jo.
J: Můžeš mi povyprávět o svém dosavadním životě? Kde jsi žil a s kým?
MATOUŠ: To jsem vlastně žil v rodině, kde jsem je oslovoval „mami, tati“, no a sourozenci tam byli
nějaký
J: kolik ti bylo?
MATOUŠ: jako když si mě vzali z dětskýho domova? Sedm let.
J: do sedmi let jsi byl v dětským domově?
MATOUŠ: Jo, V Trutnově jsem byl, ještě v nějakých, to už si nepamatuju.
J: bylo jich víc?
MATOUŠ: asi tři, já jsem z každýho utekl (smích)
J: Ty jsi utekl? A vzpomínáš si na to?
MATOUŠ: Ani ne.
J: vzpomínáš si, proč jsi utíkal?
MATOUŠ: ne... jsem asi měl rád tu pravou mámu, a chtěl jsem furt za ní. Asi.
J: a ty jsi teda znal svojí biologickou rodinu?
MATOUŠ: no, to jsem znal.
J: a jak ses dostal do dětskýho domova?
MATOUŠ: no, sociálka mě vlastně sebrala... jelikož já pocházím z devíti dětí, a nestarala se o mě... takže
zakročila sociálka
J: pamatuješ si, kdy to bylo?
MATOUŠ: jediný co mi máma řikala, že to bylo asi ve 4 – 5 měsících
J: takže jsi byl ještě hodně malej... potom jsi byl nějakých 6 – 7 let v dětských domovech. Pamatuješ si,
jaký to pro tebe bylo?

MATOUŠ: Nijak strašný... pamatuju si, že v jednom sem měl vlastně i sourozence, dvě ségry, to je asi tak
nějak všechno.
J: Jenom mě napadá, že když jsi z nich utekl, tak že to asi nebylo moc dobrý...
MATOUŠ: to asi né no.
J: a seš teda v kontaktu se svojí biologickou rodinou?
MATOUŠ: nejsem, a ani nechci...
J: a ten váš kontakt skončil tím, že tě odebrali? Potom jste se už neviděli?
MATOUŠ: jednou v první třídě na základce za mnou přijela.
J: a jaký to bylo?
MATOUŠ: nijaký, sem utekl.
J: Jo?
MATOUŠ: no já vždycky když jsem jí viděl, tak jsem utekl.
J: takže jste se nesetkali, ty jsi utekl?
MATOUŠ: jo no.
J: a teď jsi mluvil o mámě, a o biologickým tátovi něco víš?
MATOUŠ: pravej táta to vim, že mě nechtěl, že mě chtěl dát k adopci, a máma, že prej mě měla ráda, ta
mě nechtěla dát, nevim jak to tam bylo.
J: ty jsi říkal, že bys s nima nechtěl být v kontaktu.
MATOUŠ: hmmmm, to by dopadlo špatně. To vim
J: proč by to dopadlo špatně?
MATOUŠ: to nevim, za to co udělali, vůbec nebojovali o mě, nic.
J: a se sourozencema by ses chtěl vidět nebo ne?
MATOUŠ: Ani ne... mě to neláká. Mně prostě ta rodina nic neříká, a kdybych je potkal, tak prostě je
nepoznám
J: a teď jsi u další rodiny od sedmi let, jaký to bylo?
MATOUŠ: ze začátku takový zvláštní, pak jsem si zvyknul.

J: a u koho teda jsi?
MATOUŠ: u mámy.
J: i s tátou?
MATOUŠ: jojo.
J: a byl jsi jako jediný dítě?
MATOUŠ: ne, tam jsem měl taky dva sourozence, ségru a bráchu, ty jsou, jakože jejich vlastní no a jsou
starší.
J: Jaký jste spolu měli vztahy?
MATOUŠ: jo, dobrý
J: a s rodičema?
MATOUŠ: taky dobrý
J: a vlastně, bavili jste se někdy o tom, že jsi adoptovanej (pěstounská péče)?
MATOUŠ: jo, to já jsem věděl.... já jsem to věděl hnedka...
J: jaký to bylo tenkrát, když tě adoptovali?
MATOUŠ: zajímavý no... zase jsem se podíval na jinej život.
J: jakej byl ten jinej život?
MATOUŠ: lepší, jsem potkal jiný lidi, jiný prostředí....
J: a jak to brali sourozenci?
MATOUŠ: tak nějak v pohodě....
J: měli jste nějaký konflikty?
MATOUŠ: s bráchou, jsme se porvali a jinak nic
J: a se ségrou?
MATOUŠ: to jsme se jenom pohádali a za pět minut bylo všechno v pořádku
J: jste teď v kontaktu?
MATOUŠ: jo, jsem... normálně přes telefon, dopisy

J: jak jsi dlouho v adoptivní rodině?
MATOUŠ: deset let.
J: co na tom bylo dobrý?
MATOUŠ: nevim.
J: kdybys to měl zhodnotit, co bylo...
MATOUŠ: nejlepší? Asi ten čas s nima strávenej.... že jsem si konečně připadal jako v rodině.
J: co jste třeba dělali, že sis tak připadal?
MATOUŠ: nevim, prostě jevili zájem o mě, starali se to, kde jsem, co dělám a tak
J: Když by ses na těch deset let s nima podíval, bylo tam něco špatnýho?
MATOUŠ: ani ne...
J: jak to celkově hodnotíš?
MATOUŠ: normálně...
J: víš, abych si to uměla představit, jaký to pro tebe je?
MATOUŠ: no prostě normální... rodina, už je mam prostě v srdci a nevim... udělal jsem blbosti a teď za
ně pykám
J: Teď mluvíš o tom, proč jsi šel sem?
MATOUŠ: no jako jo...
J: a co se teda stalo?
MATOUŠ: nějaký ty krádeže tam byly občas... a vlastně prodej trávy, občas pervitin a to bylo všechno
J: ty jsi to jenom prodával?
MATOUŠ: no, jenom prodával.
J: jak ses k tomu dostal?
MATOUŠ: přes známýho.
J: a jak ses k tomu dostal?

MATOUŠ: protože jsem měl zezačátku dluhy, ty jsem splatil, a pak na mě kamarád hodil další dluh, a ten
se zvětšoval, já jsem o něm nevěděl, pak ten dotyčnej za mnou přišel, chytl mě pod krkem a řekl, ať mu to
dám, tak jsem to nějak tak udělal no a sem tady
J: takže to bylo kvůli penězům?
MATOUŠ: jo.
J: a jak to bylo dlouho, co jsi tohle dělal?
MATOUŠ: rok. Rok a půl asi
J: a měl jsi v rodině kvůli tomu problémy?
MATOUŠ: ani ne, rodiče to ani nevěděli, že to dělám. Jako máma věděla, že občas si dám trávu, to
věděla, jako o pervitinu nic, že prodávám taky nic...
J: jak jsi tady teda dlouho, dvacet dní? Jaký to tady je pro tebe?
MATOUŠ: zatim pohoda.
J: jakej byl začátek?
MATOUŠ: tak normální no, jsem všechno okoukával, co a jak...
J: co je tady špatnýho?
MATOUŠ: asi nic... mně to tady nijak extra nevadí.
J: Jak zvládáš ten režim?
MATOUŠ: jo, to se dá
J: jaký jsou tady vztahy s lidma?
MATOUŠ: dobrý
J: co plánuješ, až odsud odejdeš?
MATOUŠ: nevim.
J: ještě o tom nepřemýšlíš....
MATOUŠ: no.
J: cítíš se líp ve společnosti lidí, nebo sám?
MATOUŠ: asi sám.

J: proč to tak máš?
MATOUŠ: nevim, asi z toho dětskýho domova, sem tam byl taky furt sám, tak jsem se už asi naučil
J: a jaký to pro tebe je teď tady v ústavu?
MATOUŠ: normální...
J: jde někdy bejt sám?
MATOUŠ: jo, to se dá.
J: co třeba se tady dá dělat?
MATOUŠ: fotbal, posilovna a všechno
J: A na pokojích jste po třech? Jaký to je?
MATOUŠ: dobrý
J: co tě napadne, když se řekne kamarád?
MATOUŠ: pivo. Protože s kamarádem jsme vždycky zašli.
J: kolik máš tak kamarádů?
MATOUŠ: no, to dost. Padesát, možná víc
J: jak jste se většinou seznámili?
MATOUŠ: no to jsme se tak nějak seznámili vždycky na diskotékách nebo tak, ze školy nějaký... takže
pohoda
J: co teda nejradši děláte?
MATOUŠ: různý sporty, fotbal, občas si zajedeme na kola, občas si jdeme sednout a pokecat, pohoda
J: máš nějakýho nejlepšího kamaráda?
MATOUŠ: jo, to mam
J: mohl bys o něm něco říct?
MATOUŠ: no, radši ne... spíš měl jsem, on potom na mě hodil ten dluh, takže.... podvedl mě vlastně
takhle.
J: to byl ten nejlepší kámoš? A jaký to bylo?

MATOUŠ: divný. Druhej den jsem si ho našel a zmlátil.
J: jo, že sis to s ním šel vyřídit.... a jak dlouho jste se znali?
MATOUŠ: čtyři roky. Ale vod tý doby jsme se neviděli nic, prostě skončil.
J: skončilo to. A proč si myslíš, že to udělal?
MATOUŠ: nevim.
J: jakej si myslíš, že ty jsi kamarád?
MATOUŠ: nevim, jsem klidnej. Když vidim, že někde někdo mlátí třeba kámoše, tak do toho jdu taky,
prostě nevim, normální.
J: co myslíš, že na tobě mají tvoji kamarádi rádi?
MATOUŠ: nevim, to už je jejich věc. Do hlavy jim nevidim.
J: co si třeba představuješ, že mají rádi, když jsou s tebou?
MATOUŠ: nevim, na tuhle otázku ani neznám odpověď....
J: víš, na někom si třeba cením, že je vtipnej...
MATOUŠ: nevim, ta já si myslim, že třeba já a ty kamarádi jsme stejný, stejný zájmy, stejný vtipy
J: že si rozumíte ve stejných věcech
J: myslíš, že máš nějaký vlastnosti, který by na tobě chtěli změnit?
MATOUŠ: myslim, že jo. Jsem docela výbušnej
J: Výbušnej? Můžeš o tom říct víc?
MATOUŠ: třeba teď jak jsem byl na střední, tak ředitel měl nějaký kecy, tak jsem taky vybouchl...
J: jak to vypadá, když vybouchneš?
MATOUŠ: normálně, začnu řvát a radši jdu pryč.
J: Zklamal tě někdy nějakej kamarád?
MATOUŠ: jo
J: to byl ten nejlepší...
J: a stalo se ti, že by ses s někym chtěl kamarádit a on s tebou ne?

MATOUŠ: to ani ne.
J: říkal jsi, že máš v současný době přítelkyni...
MATOUŠ: tři a půl roku.
J: kolikátej to je vztah?
MATOUŠ: čtvrtej
J: co je pro tebe důležitý, aby ta holka měla?
MATOUŠ: nevim, aby se měla dobře prostě.
J: jsou nějaký vlastnosti, který na ní máš rád?
MATOUŠ: ona je úžasná celá, takže asi... na ní není co změnit, prostě dokáže všechno... když jsem
smutnej, dokáže mě rozveselit, jsem za ní rád no...
J: zkus mi popsat, co znamená, že je úžasná.
MATOUŠ: je to člověk, na kterým mi záleží, ona má to samý, oba dva se doplňujeme, prostě se k sobě
hodíme
J: Jaký to jde, když jsi teď tady?
MATOUŠ: dobrý.
J: zvládáte to?
MATOUŠ: jo, tak ona bydlí tady v Praze, takže to dáváme
J: a ona bydlela vždycky v Praze?
MATOUŠ: no, ona bydlela chvilku kousek ode mě, pak se přestěhovali sem.
J: Takže jste měli takovej vztah na dálku?
MATOUŠ: no, více méně. Ale já jsem tady byl skoro každý úterý a pátek, takže jsme se často vídali
J: Jaký to bylo?
MATOUŠ: dobrý
J: a jak to šlo v tý době, kdy jsi prodával tu trávu? Ovlivňovalo to nějak ten tvůj vztah?

MATOUŠ: ne, to ona asi ani nevěděla... když se mě jednou ptala na trávu, tak jsem jí řekl, že prodávám,
ona si myslela, že si dělám srandu, tak jsem jí v tom nechal. A jestli na to přijde, tak řeknu, že jsem jí to
říkal.
J: jak reagovala na to, když jsi šel sem?
MATOUŠ: byla smutná, ale byla ráda na druhou stranu, že budu kousek od ní.
J: a teď jste v kontaktu?
MATOUŠ: občas telefon a dopisy...
J: jaký má podle tebe výhody, když je člověk ve vztahu?
MATOUŠ: to nevim, prostě se necejtí bejt osamocenej, asi.. je to takový jiný
J: v čem je to jiný?
MATOUŠ: že asi víte, že na vás někdo někde čeká
J: jaký to má nevýhody, když je člověk ve vztahu?
MATOUŠ: nemůže bejt nikde jinde, s kamarádama třeba, pak ho holka podezřívá a tak
J: takže má nějakej závazek. Má to ještě nějaký nevýhody?
MATOUŠ: ne.
J: jakej si myslíš, že seš ty partner pro ní?
MATOUŠ: Tak když je se mnou, tak asi dobrej
J: co má na tobě ráda?
MATOUŠ: no nevim, asi všechno, nevim vůbec.... ona ví, že jsem tak trochu blázen, že mám rád
adrenalin, tak prostě asi to.
J: máš rád adrenalin?
MATOUŠ: tak naposled jsem si pujčil od bráchy auto, vzal jsem přítelkyni a jeli jsme se projet (smích),
takže takovej adrenalin trochu
J: a ona má ráda, že jsi takovejhle –
MATOUŠ: že jsem akční, že nevydržim sedět na místě
J: myslíš si, že je něco, co by na tobě chtěla změnit?

MATOUŠ: to asi jo, ale neřekne to... neřekne to nahlas asi
J: a ty bys na ní něco chtěl změnit?
MATOUŠ: ne
J: ještě bych si chtěla zeptat, abych to měla jasnější. Proč jsi přesně šel do ústavu?
MATOUŠ: no to mě vlastně chytili policajti. Vlastně pak jsem šel na celu předběžného zadržení, a druhej
den už jsem byl tady
J: a tví rodiče se to dozvěděli potom?
MATOUŠ: no, vod policajtů
J: a co na to řekli?
MATOUŠ: no, nic, já jsem mámě řikal, že sem stejně jednoho dne půjdu, abych se zkusil jako napravit
J: a co na to řekla ona?
MATOUŠ: že to záleží na mně. Tak jsem tady no, snad to pomůže
J: a jak na to reagoval táta?
MATOUŠ: normálně, taky mi furt volá, takže pohoda...
J: kdo nejvíc ovlivnil tvůj život?
MATOUŠ: přítelkyně.
J: jakym způsobem?
MATOUŠ: nevim, že jsem jí potkal asi, to byla náhoda...
J: a čím ovlivnila tvůj život?
MATOUŠ: nevim, to je člověk, na kterym mi záleží, vím, že když něco udělám, tak ona si to taky
uvědomí, že jsem to udělal, podrží mě. A tak asi no
J: kdo jsou pro tebe nejdůležitější osoby?
MATOUŠ: tak to je asi máma s tátou, pak je přítelkyně, a brácha, ségra
J: máma s tátou jsou nejdůležitější?
MATOUŠ: jo, to asi jo

J: a víš proč?
MATOUŠ: no, už asi jenom proto, že si mě vzali z toho dětskýho domova, to něco znamená
J: pro koho seš důležitej ty?
MATOUŠ: to nevim – to neví nikdo, nebo možná ví, asi pro přítelkyni, to určitě, ale jestli pro mámu
s tátou... to asi taky, jinak vážně nevim
J: já rozumim tomu, že i třeba nevíš, ale klidně řekni to, co tě napadne, mě zajímá, co si myslíš ty.
J: kdo nejvíc ovlivňuje teď tvuj život?
MATOUŠ: přítelkyně, drží mě nad vodou, když mi zavolá, tak okamžitě jiná nálada, bláznivý nápady,
furt si něco vymejšlí, minule, když jsem byl u ní, tak plánovala, že pujdeme na skok padákem, blázen
J: a co jsi na to řekl?
MATOUŠ: nic (smích)
J: co je pro tebe ve tvém životě nejdůležitější?
MATOUŠ: rodina.
J: a z jakýho důvodu?
MATOUŠ: nevim, protože vim, kolik je lidí na světě, co nemaj rodiče. Že jsem byl jeden z nich. Tak asi
tak
J: ty sám bys chtěl mít rodinu?
MATOUŠ: už plánujem.
J: co jste už naplánovali?
MATOUŠ: jména! (smích)
J: je ještě něco, co je pro tebe důležitý?
MATOUŠ: přátelé, vobčas.
J: jak máš v současný době tyhle věci naplněný?
MATOUŠ: přítelkyni tu mám uplně nejvíc naplněnou, přátelé, o kterých jsem si myslel, že jsou přátelé,
tak mě vlastně jeden zklamal, tak už nevim, co si o nich mám myslet.
J: a co ti ostatní přátelé?

MATOUŠ: to nevim
J: Jak by ses ty sám popsal?
MATOUŠ: tak nějak normálně asi...
J: jaký máš vlastnosti?
MATOUŠ: ani sám nevim, já sám nevim, jakej jsem. Než jsem potkal přítelkyni, tak jsem si dělal, co
jsem chtěl, a od tý doby, co jsem s ní, jsem se změnil trochu, prostě už myslim na ní, na rodinu nějak... to
je něco jinýho no
J: takže ses změnil s ní, s tím vztahem a tak... mám z toho pocit, že je to lepší, než to bylo?
MATOUŠ: Jo (smích)
J: a kdybys měl říct 5 výrazů, co tě charakterizujou?
MATOUŠ: adrenalin, haha, nevim, jinak nevim, jsem blázen občas
J: co ti pod tím mám představit, že jsi občas blázen?
MATOUŠ: že si třeba pujčim motorku, co ani nepatří na silnici, pak jedu, pak zastavím u policajtů a zase
jedu, takovýhle
J: která tvoje vlastnost je pro tebe nejdůležitější?
MATOUŠ: to nevim ...
J: když třeba o sobě popřemejšlíš, jakejma věcma jsi prošel, jak jsi mluvil o tom, že ses změnil, tak, co
třeba pro tebe bylo důležitý?
MATOUŠ: nevim, tak dřív jsem byl jinej, když za mnou přišla holka, že chce tohle a tohle, tak jsem jí
radši řekl, ať si to sežene sama, zatímco když teď přijde přítelkyně, udělám pro ní první poslední
J: jakej máš názor na svůj vzhled?
MATOUŠ: hroznej, to půjde všechno předělat. Vlasy, náušnice jiný... zhubnout a nevim.
J: plánuješ nějaký změny ohledně svýho vzhledu. A je pro tebe vzhled důležitej u tebe?
MATOUŠ: hmm nee ne
J: a u jinejch lidí?
MATOUŠ: to si myslim, že jo, mně to je tak nějak jedno vlastně
J: a co u tvojí přítelkyně?

MATOUŠ: tam bych nic neměnil
J: jaký jsou tvý slabý stránky?
MATOUŠ: asi ta výbušnost. To jako že těžko kontroluju občas...
J: jak se ti to stává často, že vybuchneš?
MATOUŠ: jednou za měsíc, dvakrát
J: jsou ještě nějaký věci, co bys na sobě chtěl změnit?
MATOUŠ: nevim, to musí třeba přítelkyně říct, co jí na mě vadí nebo...
J: a tobě na sobě něco vadí?
MATOUŠ: ani snad ne
J: A co máš na sobě rád?
MATOUŠ: mně je to tak nějak jedno, mně na sobě nezáleží, spíš na přítelkyni
J: říkáš, že ti na sobě moc nezáleží
MATOUŠ: moc ne
J: komu na tobě zálěží?
MATOUŠ: přítelkyni, rodině asi
J: jsou nějaký silný stránky, který máš?
MATOUŠ: romantika asi.
J: v čem jsi dobrej?
MATOUŠ: ve vaření...
J: baví tě to. A budeš v tom pokračovat?
MATOUŠ: asi ne.
J: nebudeš? Když tě to baví, tak v tom nechceš pokračovat?
MATOUŠ: tak jako baví mě vaření, ale zase mě nebaví, když někdo rozkazuje další, uvař tohle, uvař
tamto.
J: a ty jsi říkal, že jsi studoval tenhle obor, kdy to bylo?

MATOUŠ: končil jsem to tenhle rok, měsíc dva zpátky
J: Jak jsi teď spokojenej se svym životem? 1 nejmíň, 10 nejvíc
MATOUŠ: 5
J: a jak myslíš, že to bude pokračovat?
MATOUŠ: nevím, to neví nikdo že jo... za tu dobu co tady člověk je se věci změní...
J: Změnily se nějaký věci, za tu dobu, co tady seš?
MATOUŠ: jako přítelkyně říkala, že má nějakou novinu, ale nechce mi to říct
J: a máš nějakou fantazii, co to je?
MATOUŠ: mimino, nic jinýho mě nenapadlo
J: jaký by to bylo, kdyby to bylo mimino?
MATOUŠ: dobrý, já by sem chtěl rodinu... ale, kdo ví
J: a jak si myslíš, že to bude, až odejdeš?
MATOUŠ: jiný. Prostě člověk se tady za tu dobu změní a venku v tom bude pokračovat, když bude chtít
J: a jak myslíš, že tu budeš dlouho?
MATOUŠ: co já vim, tak do února, skoro 10 měsíců
J: jaká to je představa?
MATOUŠ: normální... sem s tim smířenej
J: a ty chodíš někam do školy?
MATOUŠ: no jako škola je tady
J: a potom, až bys odešel, tak kolik by ti bylo let?
MATOUŠ: no dva měsíce na to by mi bylo 18
J: plánuješ, co budeš dělat?
MATOUŠ: asi práce... uvidíme no, s tou přítelkyní jestli teda bude dítě nebo ne
J: a kdyby bylo?

MATOUŠ: tak asi stálý zaměstnání někde, já jsem se ptal kamaráda, od kterýho jsem si pujčil to auto, tak
on pracuje ve škodovce, tak asi tam, že by potřebovali lakýrníka, takže asi jo
J: a to je teda nějakej kámoš
MATOUŠ: to je kámoš ze základky, když jsem chodil do pátý třídy, tak vycházel, pak jsme se nějakou
dobu neviděli, pak jsme se potkali, a nějak jsme se na sebe dívali a říkám si „to je on“, tak to bylo a od tý
doby jsme zase kámoši
J: on je teď tvůj nejlepší kamarád?
MATOUŠ: tomu teď věřim nejvíc, takže něco jako rodina no
J: tak jo, napadlo tě něco o tom, o čem jsme mluvili?
MATOUŠ: asi ne.
J: tak jo, moc děkuju za rozhovor.

