Přílohy
Alena
víš jak se vaši seznámili?
chodili na stejnou základní školu, ale tam se nijak zvlášť nekamarádili, táta za mámou začal
pálit, až když měl problém s kolenem a máma byla hezká sestřička u ortopeda ,tak ji pozval
na rande
to zní jak z pohádky docela. a pak postavili barak u vas nebo to koupili?
joo, akorát to pak moc nedopadlo
nejdřív bydleli v bytě na budějovické ,tam jsem se ještě narodila a bydlela půl roku, oni
mezitím už stavili v Náchodě vlastní dům na parcele, kterou máma dostala od svého táty
,protože tam dřív měl stodolu
kolik jim bylo, když ses narodila?
táta 30, máma 29
proč se pak rozvedli, kolik ti bylo?(promin, je mi to trochu blbý klást takovýhle dotazy ale
doufám že je to ok!)
protože máma začala mít psychické problémy ,na tátu byla jen zlá a hledala si různé zámínky,
proč ho seřvat, taky začala pít..táta (jeho slovy, doposud toho lituje) raději utekl - odstěhoval
se, měli nás ve střídavé péči bylo mi dvanáct, myslim, nebo třináct
nevadí mi to
takže se ptej, na co chceš
a táta s luckou? byli spolu už před mamkou a pak i po rozvodu nebo..?
jo, lucie je táty první žena, rozvedli se, protože nechtěla děti a podváděla ho, pak se dali
dohromady , ale to už u nás bydlel Mirek, takže máma taky nelenila
dali se dohromady znovu teda po mámy a táty rozvodu, jsem zapomněla dopsat

no a Mirek teda. kde se vzal? hned u vas začal bydlet? co si na něj říkala?
no máma ještě před ním chodila po tátovi s nějakým Pepou, ale to bylo jen chvíli, Mirek jí pak
nějak začal nadbíhat, protože jí znal taky jako sestru od MuDr. Hese začal u nás bydlet asi ani
ne rok potom, co táta odešel nejdřív mi připadal normální,ale pak za mnou (to už u nás
bydlel) přišel do pokoje a řekl mi, že jeho máma se uchlastala a že ta moje má stejný
problém, takže jsem ho jen začala tiše "trpět", protože máma vypadala, že ho má fakt
ráda..ke konci, když už na ní řval a nadával ji, tak jsem se do něj taky pouštěla
a na začátku to bylo vpoho? jakože chvíli třeba nejak ,,normálně,, fungoval?
joo, to se mu musí nechat, že doma opravil věci, když jsem něco potřebovala, tak to sehnal
ten první rok to vlastně vypadalo docela dobře, až na to že spolu pili
tou dobou teda máma začala kalit. mělo to nejakej spoustec nebo jen tak?
no ona kalila nejdřív asi pro zábavu, nebo na chuť ...moc nevim, ale pak když jí začal Mirek
podvádět, nebo třeba měla zlost na tátu ještě, tak to začala řešit práškama a chlastem, což
byl největší průser
prášky jste celou dobu věděli?
ne, moc jsem si toho nevšímala, ale pak už to nijak neschovávala, chodila k psychologovi,
ktery jí je psal,ale dávkovala si je sama,víc než měla
nějaký konkrétní situace..?
nejhorší asi bylo, když jsme přijížděli s oliverem z víkendu u táty celý vysmátý, jednou jsme se
vrátili třeba z hor a ona jich měla v ruce tak pět a já jsem ji je musela vyrvat ,aby je všechny
nevzala (byla opilá)
hm. a mirek na to nic?
ten se radši šel ožrat na zimák. ale taky ji říkal, že by se měla jít léčit
no a před tim, nez to bylo takle vyhroceny, tak ale kalili spolu ne?
jo

doma? jak to pak probíhalo, jakože jak se k sobě chovali a k vám a tak
doma, nebo když šli na nějakou akci
jako nejspíš se milovali, ale on byl hodně pryč taky se několikrát odstěhoval, to máma asi pila
nejvíc, když z toho byla v prdeli
já byla v pubertě, byla jsem hodně venku a když jsem byla doma tak zavřená v pokoji
ale ne že by to bylo každý den
jasně. jaká byla v tomhle období máma? rozuměly jste si?
máma byla takový dr.jekyll a pak hyde - ráno nejvíc zodpovědná máma, která všechno
vyřídila a vše se postarala a večer se zlila a spala dole na gauči jako měly jsme se rády, asi
jsem ji taky moc nepomohla...protože jsme se dost hádaly, jí se nelíbily moje známky, taky mi
vyčítala, že nic neumim jako vařit a tak, hlavně jí štvalo, že jsme k sobě měli blízko s tátou,
kterýho nesnášela , potom co se rozvedli
ale vás proti tátovi taky dost zbrojila ze začátku ne?
strašně, veškerou špínu, kterou měla, na něj řekla, i mu psala nasraný emaily a sms a tak
byla si tím někdy naočkovaná?
ani moc ne, štvalo mě, že má potřebu se s ním hádat, i když spolu nejsou
mezitím táta s luckou, jak fungovali/ lucie k vám/ vy k lence?
jo, tam je pravda, že mě naštval, že nás tam s ní nechal, začal s luckou jezdit po světě a užival
si...ale to asi taky proto, že jsem to furt slýchala doma. Lucie se k nám vždy chovala slušně a
hezky,ale moc času s náma netrávila, když jsme byli s tátou na víkend , tak většinou sami
měla svůj byt?
jo, to celou dobu. i teď když už jsme žili s tátou
vzpomeneš ještě na nějaky podivný situace s Mirkem a mamou co ti utkvěly v paměti?
když byli na kempu u nás v Náchodě večer "na pivko", tak se vrátili asi v půlnoci, s bratrem už
jsme spali a slyšeli jsme .jak máma řve, tak jsme seběhli dolů a on jí držel pod krkem, pak
zdrhnul spát na zimák, máma řekla , že je to dobrý, že si o to koledovala pak se často hádali,

on se nenášel s mámy rodinou jako strejdou, rodičema ,takže na ně furt nadával, jednou i
přede mnou ,tak jsem se s nim hádala já jednou jsem už na něj i chtěla vylítnout, když na ní
před barákam řval, že je kurva,ale to mi máma zaterasila dvěře a řekla, že se přece nemůůže
potřetí rovádět, i když ví, že tohle manželství je průser pak jako vždycky přivez kytku a
"všechno bylo v pohodě"
takže byli hodně bouřlivý... pak i bouřlivý usmirovaní?
ve své výpovědi policajtům, když umřela, to sám klasifikoval jako italskou domácnost. nejspíš
jo, bratr má s ložnicí dost tenkou stěnu, tak se občas zmínil, že zaslechl "usmiřování"
hm, ten den.. jak to bylo? co bylo pred tím, pamatuješ si? jo ještě před tím, co na to třeba
ta babička a tak? bydleli hned vedle ne, tak komentovali to nějak?
asi měsíc před tím jsme byli u táty a druhý den ráno volal mirek, že máma je v nemocnici,
protože chtěla jet do práce, sedla do auta a ani nemohla nastartovat, jak byla mimo,
nemohla ani chodit,tak byla asi tři dni v nemocnici,ale prý to nebylo chlastem,ale nějaký
neurotický zkrat ( nebo já nevím) měla šíleně nízký tlak, nežrala ,tak to tomu asi moc
nepomohlo já jsem dost často chodila k babičce a břečela, protže jsem nevěděla ,co s ní, tak
se jí pokoušeli s dědou nějak domluvit,aby se sebou něco dělala. v den, kdy umřela, jsme zase
spali u táty , měla jsem jít s mámou druhý den na oběd ,ráno jsem jí volala, nezvedala to,
mirek to nezvedal, tak jsem šla od táty k mámě do práce, tam nebyla, doktorka říkaala, že jí
ráno volala mirkovi,kde je hana a on jí řekl,že je na svojí chatě a že asi máma zaspala,takže
byli každý jinde potom jsem se z té práce vydala pěšky domů a volala babičce ,at se k nám
dojde kouknout, co s je s mámou, když už jsem přicházela domu, předjížděla mě zachránka a
policajti,ve dvěřích na mě babička začala kříčet , že máma je mrtvá, tak jsem chtěla běžet za
ní ,ale oni mě tam vubec nepustili, protože nebyla známá příčina smrti vzhledem k tomu ,že jí
našla v té vaně vlastní máma a otec, tak jsem myslela, že babička na místě dostane infarkt,
byla jak šílená,,ale to bylo samozřejmý
jsem se nějak rozepsala, sorry
nn piš, to je dobře. takže tebe tam vůbec nepustili... co si dělala teda, co se dělo?
ne, což mě mrzí, protože jsem se s ní ani vlastně nerozloučila všichni jsme seděli v kuchyni babi s dědou, strejda, policajti jeli pro mirka, já jsem volala tátovi,at dojede pro olivera do

školy a at prijedou sem, policajti mě vyslýchali, kde jsem kdy byla a co se dělo, pak tam asi
další čtyři hodiny něco vyšetřovali a my čekali dole u babičky,pak nás tam pustili,aby sme si
sbalili věci a jeli k tátovi do tý doby jsem jakštakš držela,ale když jsme tam přišli,tak jsem
začala brečet ( na posteli jsem měla krvavej flek, protže tam buhvico provozovali, ale to
nevim, jestli uvádět, tobě to řeknu asi jako kamaradce,ale aby to neznělo jak nějaka hororová
story)
jo uvadět, vsichni budou mit jiný jmena, neni tam nic konkretnícho.
a když te vyslichali byl u toho psycholog nebo aspon ta babicka nebo nekdo? co vám řekli
že se teda stalo?
ty jo, psycholog asi ne,byla to nějaká kriminalistka, ona se zeptala jen na pár věci normálně
předevšema to se ptali všech , kde byli v tu dobu, co se našla jelikož jsme byli nezletilý a táta
nechtěl,aby nás do toho tahali, tak řekl, že k žádnýmu dalšímu výslechu nepůjdem nějak se to
shrnulo do kolapsu organismu, ta krev byla od toho, že máma měla hemeroidy a přitom, co
tam vyváděli, asi nějaký praskl až v osmnácti (dva roky potom) jsem si na tátovi vydupala
pitevní zprávu a výpovědi, kde jsem se dozvěděla, že si máma po tom sexu, šla dát vanu,
usnula, mirek ji tu vodu vypustil,aby se nenalokala, nechal ji tam, odjel a ono se pak udusila
zvratkama
tyvole. takže vy jste odjeli k tatovi a jak bylo potom? šli jste hned do školy a tak? komu si
to říkala a jak ti bylo a tak.. blbý otázk no, ale ...
jo, tam jsme pak bydleli ani ne rok já večer volala sáře, která hned přijela ,což mi dost
pomohlo, olin hodně brečel, pak jsme trávili docela dost dní u vás ,za co jsem moc vděčná a
ráda nejhorší asi bylo,když mi psali lidi, že jim je to líto a to prostě nevíš, co s tím ještě na
pohřbu ,ten byl asi tři dny potom, byla babička uplně mimo, představovala mi vlastní tetu a
tak do toho se tam ten kokot (odpust mi ten výraz,ale jinak nemůžu) stále obhajoval , že za to
nemůže, i když byli všichni uplně mimo hlavně bylo docela těžky se znovu sžít s tátou, protože
byl dva/tři roky zvyklý nás výdat jen na víkendy a nevěděl , co jak má dělat ,ale vždycky jsme
to dali nějak dohromady do školy jsem šla aasi týden potom, být furt zavřená v bytě se
nedalo vydržet, vzhledem k tomu, že jsem tam měla sáru,tebe, kluky..tak to bylo v poho
hm. no a mirek teda z toho nic neměl jo? on tam teda mamu jakoby nechal na celou noc?

jo, já teda nevim, co je pravda,ale táta řikal, že tam ty policajty znal, tak se to prostě uložilo k
ledu ale když jsem četla tu výpověď jeho, tak mi to připadalo jako zabití v nedbalosti, nevim,
jak to nazvat, on byl teda taky uplně na sračky, což sám uváděl,ale viděl ,v jakém byla stavu a
jediný ,co udělal, že jí vypustil vodu a přikryl ručníkem
tu zprávu si neměla?
až do osmnácti jsem ji neviděla, ale máme jí normálně doma
a bezprostředně po tom úmrtí teda. kdy ti bylo nejhůř, kdy se ti nejvíc stýskalo třeba? jak
to vnímal celý ten Oliver.. měla si třeba o mamě sny nebo si nemohla spát....
když jsem si musela balit už většinu těch věcí a stěhovat se ( ne v ten den) ,ale asi týden
potom,abysme u táty mohli bydlet nejhorší pro mě bylo, když bylo ticho a čas přemýšlet, že
by se to nestalo, kdybych byla doma, že jsem se s ní hádala a byla na ní kolikrát zlá ale taky
musim přiznat, že to byla trochu i uleva,protože poslední měsíce se s ní nedalo vydržet a
trochu jsem i čekala, že to přijde Olin byl hodně smutný, protože s ní měl jiný vztah, jemu
neříkala tolik věcí jako mě, myslim, jako detaily hádek s mirkem a tak, celkově s ním měla
lepší vztah,ale tak to myslim, asi bývá často, že máma se synem k sobě mají blíž..pak začal
hulit a trochu kravit, z maturitního oboru přestupovat na učňák,ale brzy mu došlo, že takhle
to nevyřeší. olin ty zprávy třeba vubec neviděl, ale má mirka za vraha a nenávidí ho,až pak
mu vlastně došlo, co se celou dobu doma dělo mně se o ní zdá docela pravidelně
a si schopná nějak vypozorovat od tý doby kdy se o stalo do ted, jak se ti ulevovalo? nebo
jako spíš jestli se ty tvoje pocity z toho všeho nějak měnily, nebo byla třeba jiná pak už ta
intenzita stýskání?
ten stesk bych řekla, že je na stejný urovni,už to třeba tolik neprožívám,ale samozřejmě se mi
stýská, když třeba pomyslim, že moje dítě bude mít jen jednu babičku, nebo když potřebuju
řešit holčičí věci já jsem na ní byla spíš naštvaná, že to takhle skončilo a to třeba po dvou
letech odeznělo, ted to beru jako ,co se stalo,stalo se a život jde dál (ježis to je debilní fráze),
ale myslim si, že kdyby nepila a měly bysme mezi sebou vřelejší vztah, tak bych byla mnohem
víc nešťastná
s tátou jste se o tom nějak bavili o všem? a ten oliver?

Jeste bavíme a často, táta mámu nemá rad, za to jak se k nám chovala ,ale viní i sebe ,ze nic
neudělal
Oliver je asi v poho,rekla bych. Je z nej docela cynik v něčem, moc si nepřipouští k tělu
hm.. škola na to reagovala jak? jak se to dozvedeli bala ses tm jit?
Táta jim to volal, Balej si me vzal mimo a říkal,ze ho to hrozně mrzí a byl milej u Olina to
vlastně řekl hned ten den a taky byli moc hodný Trochu, on to řekl Balej před celou třídou
,aby se ke mně chovali nejak opatrně,
a pak to teda bylo vpoho, nebylo neco ze by ses treba bala chodit do skoly nebo tak
Ne,to vubec Ja to moc neprozivala,teda ve škole

