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—  ÚVODEM  —

Proč byla tato kniha vůbec napsána? Proč nenechat tak hrozný příběh 
v tichosti, proč jej znovu, po tolika letech, předložit veřejnosti? Jakou to 
má cenu, opět se probírat utrpením a hrůzou, kterou v sobě tento příběh 
nese? To jsou otázky, které si zasluhují odpovědí právě v úvodu českého 
vydání této publikace.

Kniha byla napsána v Kanadě s cíleným záměrem. Kanadské bene-
volentní zákony obsahují klauzuli, podle které si i ti nejhorší vrazi, od-
souzení na doživotí, mohou za „dobré chování“ zažádat po patnácti le-
tech o milost. To hrozivé datum připadalo v mém případě na rok 2001. 

Patnáct let je v lidském životě dost dlouhá doba. Pro oběti zločinu je to 
doba plná zármutku a bolesti, pouze částečně zhojené. Navíc se pak k to-
mu přidá hrůza, že by vraha mohli propustit, a on by mohl dokončit to, 
co se mu nepovedlo napoprvé. Oběť původního zločinu se po patnácti le-
tech stává obětí znova. Přesně v téhle situaci jsem byla i já. 

Jak jsem se měla bránit? Morálně jsem musela zůstat v rámci zákona. 
Po právní stránce, pokud by vrah sám neudělal první krok, bych neměla 
ochranu. Jedinou zbraní, která mi zbývala, bylo veřejné mínění. Ale jak 
připomenout veřejnosti, že patnáct let staré vraždy nejsou vůbec staré, 
že nejsou promlčené, natož zapomenuté, že hrozba a strach mi nadále 
visí nad hlavou jako Damoklův meč? Jak vystihnout hloubku tohoto pro-
blému bez povrchní senzacechtivosti? 

Logickým řešením bylo napsat knihu. Její kanadské vydání splnilo 
svůj účel stoprocentně, vrah si o brzké propuštění nikdy nezažádal. 
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Kniha však nese i další, obecnější poselství, jak pro veřejnost, tak pro 
sociální pracovníky a kriminální policii. Často se stereotypně předpoklá-
dá, že činy tohoto druhu páchají nevzdělaní jednotlivci žijící ve špatných 
sociálních podmínkách, alkoholici nebo lidé na drogách. Náš případ toto 
dogma zcela vyvrací. Dalším častým stereotypem bývá chybný předpo-
klad, že člověk, který neovládá plynule jazyk, je hloupý. Na počátku vy-
šetřování Kanadská jízdní policie naprosto podcenila manipulační a or-
ganizační schopnosti obviněného; neměla taktéž ponětí o úrovni jeho 
původního vzdělání.

Tento příběh je navíc i varováním pro ženy, aby nebraly na lehkou 
váhu relativně zastřené vyhrůžky. Nejbližší rodina téměř vždy raději volí 
cestu nejmenšího odporu a vážnost situace si nechce připustit. Žena pak 
zůstává osamělá a nedostane se jí rady, ani opory. Situace je o mnoho 
horší, je-li žena od své původní rodiny oddělena velkou vzdáleností. Pak 
je izolace téměř úplná.

Nikdy nebylo mým úmyslem touto knihou někomu uškodit. Vždyť 
oběťmi jsou obě strany rodiny, manželova i má. Také jeho rodiče utrpěli 
nenahraditelné ztráty. Přišli o syna, o vnoučata, jeho sourozenci ztratili 
bratra, neteř a synovce.

Všechna vylíčená fakta se opírají o soudní a policejní záznamy. Jedna 
část textu byla odborně upravena patologem. Vše, co je v knize uvedeno, 
je podloženo důkazy.

Nikdy neztraťte víru, že dobro nakonec zvítězí.

     Liba Cunnings
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—  ZLOST  —

Elunce byl přibližně rok, když Alois zmlátil Líbu podruhé. Rozčílil se 
kvůli nějaké nepodstatné věci, kterou už si Líba ani nepamatuje. Pra-
coval na stavbách a měl sílu, která byla ještě znásobena jeho vztekem. Za-
tlačil Líbu do rohu k otevřenému oknu, které vedlo na zahradu. Sousedili 
s čínskou rodinou, která seděla na verandě s jejich čínskými přáteli. Po-
vídali si v kantonském nářečí, smáli se a užívali si pěkného dne.

Alois začal pěstí bušit do její pravé paže. Hlavu a levé rameno měla 
vmáčknutou do rohu místnosti a nemohla se pohnout. Pěstí opakova-
ně mlátil do stejného místa, až si Líba myslela, že to kost dál nevydrží, 
a začala křičet. Sousedi náhle přestali mluvit a nastalo znatelné ticho. 
Alois se zarazil. Lidi kolem to slyší! Jak náhle začal, tak také přestal a mlč-
ky odešel. Vzbuzovalo to hrůzu. Líbě se na pravé paži udělala obrovská 
černá modřina a sotva mohla ruku zvednout. Po tři týdny nosila oblečení 
s dlouhým rukávem, aby modřinu zakryla.

O nějakou dobu později se opět rozzuřil. Tentokrát vrazil do kuchyně, 
popadl velkou dřevěnou mísu a vší silou s ní praštil do dřezu. Síla byla 
taková, že se mísa rozlomila napůl a její hrana zanechala ve dřezu z ne-
rez oceli otisk.

Následovaly další incidenty. Jednou ho u televize vyrušovalo to, že Líba 
luxovala koberec. Vysavač popadl a mrštil s ním dolů ze schodů. Nějakým 
zázrakem vysavač ještě stále běžel, téměř jako by se mu vysmíval. Líba 
nemohla věřit vlastním očím. Alois sotva minulý týden chodbu dole do-
končil – namořil dřevěné obložení a vymaloval zdi, a teď vlastní rukou 
poškodil, co sám pracně udělal.

Pavlíček odmalička špatně spal. Dát ho do postele byl každovečerní pro-
blém. Po chvilce vždycky vstal a usmyslel si, že buď musí na záchod, nebo 
se napít vody, jindy mu bylo horko, zkrátka jeden výmysl za druhým, 
využil všechno, na co ve své dvouapůlleté hlavičce přišel. Líba ho pokaždé 
vzala za ruku a v klidu dovedla zpět do postele. Byla to její každodenní 
zkouška trpělivosti, ale zlobit se na něj otevřeně nemělo smysl, jen by 
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to situaci zhoršilo. Jednou večer se objevil na chodbě, zrovna když se 
táta chystal jít spát. Alois synka drsně popadl, zvedl ho nahoru a zatřepal 
s ním a současně na něj z plných plic zařval. Malý začal řvát také. Dřív, 
než mu Alois ublíží, popadla Líba Pavla do náruče. Byl hrůzou bez sebe, 
jen se třásl a brečel.

Líba ho odnesla do jeho pokojíku, zavřela dveře a snažila se ho uklidnit. 
Lehla si k němu a šeptem na něj mluvila, aby se nebál, že je s ním, že ho 
bude chránit. Náhle Alois vlítl do pokojíku a hulákal, že z něho vychovává 
bačkoru a že z kluka s takovou výchovou nikdy nebude chlap. Líba vstala 
a s povzdechem řekla: „Co chceš, je mu dva a půl roku a bojí se. Nech nás 
být.“ S těmi slovy vytlačila Aloise z pokoje a zamkla dveře. Rozzuřeně zí-
ral na zamčené dveře, pak do nich začal divoce kopat. To už se bála i Líba. 
Držela ve tmě Pavlíčka v náručí a čekala, co bude. Alois kopal tak dlouho, 
až dřevo nevydrželo nápor a povolilo. Aloisova noha prošla skrz. Pak tepr-
ve přestal a šel se klidně dívat na televizi.

— / —

Aloisův vztek nebyl pokaždé namířený jen na Pavlíčka. Na podzim roku 
19��, když bylo Elunce čtrnáct měsíců, dostala Líba nabídku k partner-
ství v nové zeměměřičské firmě. Věděla, že jako partner ponese i riziko, 
ale současně to byla výborná příležitost vydělat peníze jinak než jen pou-
hým měsíčním platem. Rozhodla se nabídku přijmout. Alois byl proti.

„Je to blbý nápad,“ brblal, ale důvod žádný neuvedl.
Partnerství vyžadovalo na Líbě malou investici, aby firmu mohli uvést 

do chodu. Líba s Aloisem měli ušetřeno tisíc pět set dolarů, které byly ur-
čeny na stavbu garáže. Byla to přesně tatáž suma, kterou Líba potřebovala 
na investici a kterou chtěla použít. Alois byl naštvaný, ale nemohl nic na-
mítat, protože to byly většinou její peníze. 

Partneři měli domluvenou schůzku v neděli v jednu odpoledne, aby se 
dohodli na detailech. Líba vstala brzy, udělala, co bylo doma třeba, a uva-
řila oběd. Také přichystala všechno pro děti – plenky, převlečení, svačinu 
na odpoledne. Elunka spokojeně seděla v plastikové sedačce vedle křesla, 
kde se rozvaloval Alois a díval se na televizi.
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„Všechno je přichystané, jen na ně dávej pozor. Vyndej Elunku za chví-
li ze sedačky, až bude unavená, a dej ji odpoledne spát. Svačina je při-
chystaná. Je půl jedné, já musím jet. Měla bych být doma mezi pátou 
a šestou.“

Schůze proběhla dobře a na čas. Líba se přesto cítila nesvá, plná obav. 
Bylo teprve po čtvrté hodině, bude doma dřív, než si původně myslela. 
Jen co otevřela dveře, udeřil ji do nosu zápach špinavých plen. Hračky 
byly rozházené po celé podlaze i po schodech. Elunka seděla přesně tam, 
kde ji Líba zanechala, a v obličeji byla fialová od pláče. Líba odepnula 
bezpečnostní pás a zvedla ji nahoru. Maličká byla pokakaná od pat po krk, 
hladová, vyčerpaná pláčem. Nikdo s ní po pět hodin ani nehnul!

Líba ztratila trpělivost. „Ty pacholku, tohle udělat malému dítěti!“ Alois 
ji ignoroval a beze slova odešel do ložnice. Připloužil se Pavlíček, taky vy-
čerpaný a hladový.

Líba to poselství pochopila: „Udělej něco v rozporu s mým přáním a za-
platí to děti.“ 

Slovní útoky se stupňovaly. Používal ty nejhorší nadávky ze stavby. Za-
čal Líbu obviňovat, že mu zahýbá s jinými muži.

„Ty kurvo, chrápeš se všemi chlapy z kanceláře. Neděláš žádné přesčasy, 
ojebáváš Jardu!“ 

„Myslíš, že jsem praštěná? Mám dost problémů s tebou, na co bych si 
uvazovala na krk ještě dalšího chlapa?“ odpálila Líba.

Jarda byl zeměměřič, nově rozvedený a o nějakých patnáct let starší 
než Líba. Vyšší postavy, štíhlý, s plnovousem, sportovně zaměřený a s vý-
borným smyslem pro humor. Byl inteligentní a v práci spolu vycházeli 
dobře. Občas spolu šli na oběd nebo si zahrát squash, ale každý vždy platil 
svou vlastní útratu. Stýkali se společensky i s Aloisem, protože částečně 
měli stejný okruh známých. Líba se jednou zmínila o tom, že byli o po-
lední přestávce hrát squash, ale okamžitě toho litovala, protože ji man-
žel hned nařkl z nevěry.

Alois ztrácel jedno zaměstnání za druhým. S lidmi se nesnášel a vy-
volával konfrontace, ale on to viděl jinak. Podle jeho verze jsou všich-
ni kolem něho blbci a ničemu nerozumí, a kdyby to mohl dělat on, dělal 
by to jinak a daleko líp. Rozhodl se, že si s Líbou založí svou vlastní sta-
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vební firmu. Alois vlastnil 51 %, Líba 49 %. Při jednání se zákazníky měl 
ale tentýž problém. Vnucoval jim svůj názor, jak by měli úpravy nebo pří-
stavbu dělat, tvrdil, že to, co chtějí, není dobré, neuměl lidem vyjít vstříc. 
Většinou dostával jen malé zakázky.

Jednou se u nich stavil na návštěvu Jarda. Měl malého syna stejného 
věku jako Pavel a kluci si spolu vždy pěkně hráli. Alois považoval za dů-
ležité uchovávat zdání prosperity a nad skleničkou vína své úspěšné pod-
nikání vychvaloval. Líba ho v tom podpořila a vyjádřila spokojenost nad 
tím, že je konečně svým vlastním pánem.

Druhý den v práci si ji Jarda vzal stranou. „Víš, abych ti řekl pravdu, 
ty jeho řeči o tom, jak je úspěšný, jsem nekoupil. A ty jsi ho ještě pod-
pořila.“

Líba se na něj nevěřícně podívala. „To je přece úplně jedno, jestli jsi to 
koupil, nebo ne. Hlavně že to koupil on.“

Později si Líba udělala realitní kurz, aby mohli domy prodávat sami 
a nemuseli platit realitní poplatky. Vzali si hypotéku na jejich vlastní dům 
a peníze použili na stavbu dalšího domu. Ceny domů ale poklesly, takže 
pokryly jen stavební náklady a práci, žádný zisk navíc nebyl.

Alois trval na tom, že kvůli tomu, aby byl zisk, musí postavit větší dům. 
Líba nesouhlasila. Příliš velká půjčka byla riskantní, mohlo by je to fi-
nančně položit. Alois si ale nedal říct, měl utkvělou představu, že dům 
musí být přes 220 čtverečních metrů. Koupili pozemek v nové čtvrti v ji-
hozápadní části města a začali stavět. V té době oznámila federální vlá-
da vedená Pierrem Trudeau nové regulace naftového průmyslu, tzv. Ná-
rodní energetický program. Takřka přes noc měl pro Calgary, založeném 
na naftovém průmyslu, katastrofální následky. Ekonomie města se téměř 
zhroutila a trh s realitami byl přesycený. Nabídli na prodej i svůj menší 
domek. Ten se podařilo prodat nejdřív a rodina se přestěhovala do Aloi-
sova velkého bílého slona.

— / —

Jarda měl kamaráda Pepíka. Byl to zkušený vodák, sportovec. I když 
měl trochu přes váhu, byla s ním legrace a všichni ho měli rádi. Pracoval 
na instalaci plynových potrubí a slušně vydělával. Na jaře 19�� si koupil 
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malého sportovního fiata se stahovací střechou, jasně zelené barvy. Chtěl 
se s autem ukázat, tak přijel za Jardou a Líbou do kanceláře. Společně šli 
na pár minut ven na ulici auto obdivovat a pak se vrátili zpět do práce.

Asi o deset dnů později Alois přišel domů a nadšeně začal vypravovat, 
že Pepík koupil nového sporťáka a jaké je to pěkné auto. „Já vím,“ řekla 
Líba. „Už jsem ho viděla.“

Alois se zašklebil. „Kde?“ dožadoval se odpovědi.
„V práci. Pepík ho přijel ukázat Jardovi.“
„Kdy?“ zvedl Alois hlas.
„Co já vím, někdy před deseti dny,“ pokrčila rameny Líba.
„Já jsem to věděl,“ začal hulákat Alois. „Nic v práci neděláš, jenom se-

díš na prdeli, piješ kafe a kecáš, chodíš si na obědy a očumovat nová auta. 
Tak, jak se máš ty, se nemá nikdo! Pitomá líná kurvo!“

Líba jen mlčky zakroutila hlavou. Měla to očekávat, být chytřejší a dr-
žet pusu. Jeho výbuchy byly čím dál častější a jeden nikdy nevěděl, co za-
pálí rozbušku. Začínala se ho stranit a také měla obavy, jaké to bude mít 
následky pro děti.

Příští den v práci Jarda zpozoroval, že s ní není něco v pořádku. Naléhal 
na Líbu, až mu nakonec řekla i o incidentech a nařčeních.

„Proč se nerozvedeš?“ zeptal se Jarda.
„Přemýšlela jsem nad tím,“ přiznala Líba. „Zatím ale nechci. Jednak 

jsem si vždycky přála, aby děti měly otce. A pak, mám takový divný pocit. 
Je o dvacet centimetrů vyšší než já, o pětatřicet kilo těžší a silnější a řve 
na mě, až je modrý v obličeji. Asi bych se ho měla bát, ale současně mám 
takový pocit, že se na něj dívám dolů, jako by byl pěticentimetrový někde 
v bahně. Mám pocit, že jsem vyšší a silnější. Ten, kdo je slabý, je on.“

Později se Líba nad tím pocitem více zamýšlela. Z tréninku juda vě-
děla, že při zápase člověk nesmí ztratit nervy, nesmí se poddat vzrušení 
nebo se nechat emocionálně ovlivnit oponentem. Zápas je v tom momen-
tě prohraný. Možná to bylo tímto mentálním tréninkem, že se nenechala 
Aloisem vyprovokovat k hádkám. Zůstávala klidná, logicky mu občas ně-
jaký jeho pitomý argument vyvrátila, ale nesnížila se k nadávkám nebo 
křiku. Když nadávky přesahovaly i její toleranci, prostě „vypnula“ sluch 
a vypustila ho z existence. Aloise to uvádělo do nepříčetnosti. 
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Pokud se někdy zpočátku proti křivým nařčením snažila bránit, dalo 
mu to jen munici na další obvinění a hádky nebraly konce. Přesně pod-
le pravidla „cokoliv od této chvíle řeknete, bude použito proti vám“. A ta-
ky vždy bylo. V podstatě něco takového jako „ideální reakce“ v této situaci 
nemohlo neexistovat.

— / —

Líba přihlásila děti do gymnastického klubu. Začaly chodit, když bylo 
Pavlovi šest a Elunce čtyři. Minimální věk byl pět let, ale Elunka si straš-
ně přála chodit do gymnastiky taky. Líba mluvila s jedním z hlavních tre-
nérů, Rickem McCharlesem. Rick si všiml, jak se holčičce kutálejí po tvá-
řích slzičky.

„Co se děje?“ ptal se udiveně.
Líba jí otřela slzy. „Ona by moc chtěla taky začít, ale je jí jen čtyři a půl. 

Bylo by možné ji přijmout?“
Rick se ohnul a vyzvedl malou: „Ona je docela pevně stavěná, proč by 

ne? Vezmeme ji.“
A tak Elunka, celá šťastná, začala chodit na gymnastiku.
Líba jako dítě dělala gymnastiku také. Když zjistila, že klub má program 

rekreační gymnastiky i pro dospělé, bez váhání se přihlásila. Dospělí cvi-
čili dvakrát týdně, od devíti do půl jedenácté večer. To jí vyhovovalo. Než 
šla na trénink, uložila děti spát a nemusela Aloise žádat o žádnou pomoc. 
Teď už organizovala úplně všechno tak, aby na něm nebyla vůbec závislá. 
Žádat ho o cokoliv, třeba jen o vynesení odpadků, se nevyplatilo.

I tak musela snášet urážky a zesměšňování. Stejně jako většina cvičí-
cích nosila do gymnastiky bílé tepláky, protože na nich nebyla vidět mag-
nézka. Vysmíval se jí, že si chodí protahovat píču mezi buzeranty, protože 
nikdo jiný gymnastiku stejně nedělá. Bylo lepší neodpovídat, děti už na-
štěstí spaly a neslyšely to. Pak ale zjistil, že v klubu jsou čtyři černoši, a to 
ho podnítilo ke zvlášť sprostému útoku. Zastavil ji na schodech. „Tak to 
je důvod, proč tam chodíš! Jdeš si to rozdávat s černýma hubama! Ty kur-
vo, mě neoblafneš!“

Líba se zastavila v půli kroku. „Víš co, rozhodni se, co vlastně chceš. 
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Minule jsi nadával a tvrdil, že tam jsou samí buzeranti. Ti o ženské zá-
jem nemají, takže tam jsem v bezpečí.“ A s úsměvem odešla na trénink.

Pak přestala na jeho nelogické a nepodložené výpady odpovídat úplně. 
I to ho vytáčelo do nepříčetnosti. „Ty kurvo! Teď už to ani nepopíráš!“

Tajně začala prohlížet inzeráty s byty k pronajmutí, protože toho všeho 
začínala mít plné zuby. Před Svátkem matek objevila inzerát, který se jí 
zamlouval, a domluvila si s majitelem schůzku na následující týden. Mu-
sela být opatrná, aby to Alois náhodou nezjistil.

V neděli na Svátek matek se probudila a s překvapením slyšela, že děti 
už jsou vzhůru a něco dělají s tátou. Slyšela šepot a otvírání skříněk. Co 
se to děje?

Dveře do ložnice se otevřely a hrdě vešel Pavlíček s květináčem v ru-
kou. Byl to převtělený obrázek štěstí, Elunka, jako obvykle, krok za ním 
v závěsu. Za nimi se loudal Alois.

„Všechno nejlepší na Svátek matek!“ vzrušeně volal malý. Alois stál vza-
du za nimi a měl na tváři křivý úsměv, jako vždy, když byl při něčem při-
stižen a nevěděl, kudy kam.

Před několika dny vyvolal v ložnici hádku. Rozzuřeně několikrát praš-
til do vestavěné skříňky se zrcadlem, ale zrcadlo se nerozbilo. Rázně vy-
pochodoval z ložnice, na chodbě vzal klíče, vyšel ven na ulici k zaparko-
vanému náklaďáku, odemkl, vyhledal mezi nářadím kladivo, zamkl, vrátil 
se zpět do domu, zavřel hlavní dveře, odložil klíče, vešel zpět do ložnice 
a systematicky začal do zrcadla mlátit kladivem, až konečně povolilo. Pak 
klidně kladivo odložil na schody u dveří.

Z téhle scény padla na Líbu nepopsatelná hrůza a definitivně se roz-
hodla odejít. 

Teď se ale s dojetím dívala na rozzářené a šťastné děti. „Pavlíčku, Elun-
ko, to je krásná kytka!“ Rozpřáhla ruce a děti jí vpadly do náruče.

Zbytek dne se jí zdálo, že jí někdo trhá duši. Vyrostla v narušené rodině 
a slíbila si, že to sama svým dětem nikdy neudělá. A přesto teď uvažuje 
přesně o stejném kroku. 

Alois zcela určitě nebyl ten nejlepší otec, ale děti ho měly rády. Když se 
rozhodl, že na ně bude hodný, zdálo se být všechno v pořádku, i když to 
nebylo upřímné. Děti byly moc malé, aby to prokoukly, byly rády, že s tá-
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tou jsou. Být příjemný nebylo v jeho nátuře, ale zbytek dne se moc sna-
žil a ona tu snahu ocenila.

A proto, stále však se zmatkem v duši, v nestřežené chvíli zavolala ma-
jiteli bytu a schůzku zrušila.

— / —

Alois se zdál být uvolněný a v dobré náladě jedině tehdy, když byl do-
hromady s Jirkou. To byl jeho jediný bližší přítel. Znali se ještě z dob, kdy 
společně chodili na lekce angličtiny a kdy Líba byla ještě vdaná za Stan-
du. Jirka byl vyučený tesař, šikovný kluk s blond vlasy a přátelskýma še-
divýma očima. Na rozdíl od ostatních emigrantů byl vždy v dobré náladě 
a z ničeho si nic moc nedělal. Jednou měl každý anglicky popsat, co měl 
ke snídani. Když byla řada na Jirkovi, vstal a řekl: „Cigaretu a pivo.“ Líba 
se smála, to byl celý Jirka. Po příchodu domů ji Standa pokáral. „Proč ses 
Jirkově odpovědi tak smála? On se ti líbí nebo co?“ Líba pozvedla obočí. 
„Všichni si mysleli, že to bylo legrační, jen ty ne.“

Těsně před rozchodem Líby se Standou se u nich stavili Jirka a Alois. 
„Co je s tím tvým starým? Pořád se na mě divně dívá.“
„Nevšímej si toho,“ vzdychla Líba.
„Jak nevšímej? Co se děje? Proč je na mě naštvaný? A tady Aloisovi řekl, 

že k vám nemám chodit vůbec.“
Líba si odkašlala a byla v rozpacích. „Jo, on si myslí, že po mně jde kaž-

dý kluk, který se tu mihne. Pořád žárlí.“
Jirka zrudl. „To je pěkná blbost.“ 
Alois souhlasně přikývl.
„Já vím,“ mávla rukou Líba. „Nedělejte si s tím starosti.“ O chorobné 

žárlivosti toho tehdy ještě moc nevěděla.

— / —

Snažila se pochopit, co bylo původním zdrojem Aloisovy zlosti a vzte-
ku. Možná se cítil osamělý. Měl málo přátel. Zdálo se, že cizojazyčné 
okolí nenávidí. Neviděl kolem sebe nic pozitivního. Byl pořád ve střehu. 
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Když se vůči němu někdo choval přátelsky, byl podezíravý. „To je divné, 
co ten člověk po mně chce?“ Nebo ho Líbě pomlouval, že přátelský oprav-
du není, jen to předstírá.

Podezíral všechny. Byl přesvědčen, že mu za práci nezaplatí, že ho okra-
dou, že za svou práci peníze nikdy neuvidí. „Jdi ten šek vyzvednout ty,“ 
poručil Líbě, „ženské to neodmítnou vyplatit.“

Takový požadavek se nejčastěji týkal jednoho českého podnikatele, To-
máše Pešty. On a jeho žena vedli českou restauraci Praha v centru měs-
ta. Časem restauraci zavřeli a Pešta se dal do stavebnictví. Alois pro něj 
někdy dělal tesařské práce, ale vždy předpokládal, že ho Pešta o výplatu 
okrade. Domluvil s ním čas, kdy zajde šek vyzvednout, ale pokaždé po-
slal Líbu. Peštovi bydleli na severním konci města, téměř hodinu jízdy od 
místa, kde bydleli Dolejšovi.

Měli pěkný dům, s prosklenými dveřmi vedoucími do kanceláře. Líba 
následovala Peštu do místnosti vybavené elegantním nábytkem. Místo 
aby jí jednoduše předal šek, musela podstoupit výslech. 

„Kde je Alois? Proč si nepřijde pro šek sám?“
Líba se na něco vymluvila. Co je mu do toho? Jaký je to rozdíl, když šek 

vyzvedávám já? myslela si. Opravdický důvod mu přiznat nemohla. Proč 
se vždy cítím jako poddaný, co žebrá o jídlo? vrtalo jí hlavou.

Pan Pešta si ji pokaždé podezíravě prohlížel, než jí šek váhavě podal.

— / —

Pokud se Alois nedíval na televizi, tak spal. Pořád si stěžoval na únavu. 
Jednoho dne, když Líba dělala pořádek v krabicích v suterénu, narazila 
na Aloisovu starou fotografii z vojny. Fotografie byla dělaná jako tablo 
– vystřižená hlava každého vojáka měla perem dokreslené tělo s nějakým 
žertovným výrokem. Alois tam byl znázorněný v posteli a k tomu autor 
dopsal: „Nechte mě spát!“

Líba se uchechtla. „Páni, ti uhodili hřebík na hlavičku.“ 
Když fotografii ukázala Aloisovi, nafoukl se. „Ten blbec, co to kreslil, 

o mně nic nevěděl.“ Líba vložila fotografii zpět do krabice, ale pomyslela 
si, ba ne, ten tě znal dobře!
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Než se narodily děti, Jirka s Líbou a Aloisem často vyráželi na běžky. 
Museli brzy vstávat, a tak Jirka u nich většinou noc předtím přespal na 
gauči. Občas, když Líba usnula, Jirka a Alois potichu vyrazili na pivo. Vět-
šinou do levné pivnice v centru města, kde se často stavovali i taxikáři 
a různá individua. Jirka někdy zaflirtoval s číšnicí, ale Alois se toho ne-
účastnil. Většinou mluvil a žertoval Jirka, Alois se jen potichu smál. Měl 
křivé zuby a nerad je ukazoval. Většinou se smál nosem, se rty těsně stisk-
nutými k sobě.

Jirka mu dal přezdívku „Cannon“ podle detektiva z televizního pro-
gramu. Cannon vždy vypadal vážně a nikdy si nesundával svůj dlouhý 
kabát, ani v místnosti. Alois zrovna tak. I v pivnici si na sobě nechával 
zimní bundu, jen si ji rozepnul. Proto si zákazníci často mysleli, že je 
taky taxikář, a chodili za ním, že potřebují někam odvézt. Alois z toho 
měl legraci.
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—  NĚKDY TAKY BUDU TÁTA  —

Někdy kolem roku 19�9 si komunistická vláda bývalého Českosloven-
ska uvědomila, že by z bývalých emigrantů šly vyždímat peníze, a laskavě 
se uvolila, že emigrantům povolí si „urovnat svůj poměr“. V podstatě šlo 
o to, že každý emigrant zaplatí vládě slušnou sumu a za to mu bude zru-
šen rozsudek za neoprávněné opuštění republiky. Líba tomu říkala „free-
dom money“ – peníze svobody, získané stejně, jako když se na plantážích 
kdysi vykupovali černoši z otroctví. Líbě se do placení moc nechtělo, taky 
to byla spousta peněz, ale pod nátlakem rodiny na to s Aloisem přistoupi-
li. Po dvanácti letech se mohli podívat domů, do Československa.

Nevěděla, co čekat. Vlastně se po šesti letech manželství poprvé setkala 
s rodinou svého manžela. K jejímu překvapení byli všichni, sestra, bratr 
i jeho manželka, docela příjemní lidé. Moc nechápala, odkud Aloisova 
zášť vůči nim pochází.

Matka Dolejšová byla citlivka a všechny tak trochu vydírala slzami. 
Rodina dělala, co mohla, aby ji nevyprovokovala. Matka manipulovala 
svou dcerou, která na ní naneštěstí byla poněkud závislá. Inženýrka, roz-
vedená, potřebovala pomoc s hlídáním svých dvou dcerek. Děvčata byla 
u babičky a dědy často. Dcera se většinou podřídila rozhodnutím rodičů, 
protože za ně neměla náhradu. Ani ve své dospělosti nebyla samostatná. 
Ne že by samostatnost nechtěla. Ale pokaždé, když se pokusila i o malý 
krůček, matka Dolejšová spustila slzy a výčitky, že jim za jejich pomoc 
není vděčná. Líba toho byla při jedné návštěvě svědkem a bylo jí Aloisovy 
sestry líto. Její bývalý manžel jí často dělal schválnosti, občas neplatil ali-
menty a to všechno zvyšovalo pocity bezmoci. Líba se z rodinných dopisů 
dověděla, že se Gabriela v depresi dvakrát pokusila o sebevraždu. Její ver-
zi o náhodném předávkování prášků nikdo nevěřil.

Aloisův bratr se oženil a manipulovat matkou se nenechal. To se bralo 
jako porušení pravidel rodinného klanu, jako nepřípustné chování. Aby 
ale neobviňovali vlastního, dávali vše za vinu jeho manželce, že jim její 
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rodina ukradla syna, a do rodinného kruhu ji moc nevpouštěli. Rodina 
měla pevnou zásadu, že nikomu „zvenčí“ se o problémech nic nesdělo-
valo. Vše bylo pod pokličkou. Občas ale přece jen něco uniklo. Jednou 
v telefonickém rozhovoru s Líbou jeho sestra o Aloisovi poznamenala: „Je 
to škoda, ale on měl vždy takovou pavoučí povahu…“ Líba si jen pomys-
lela: Ale to mi měl někdo říct dříve!

— / —

Malý Pavel na Elunku nikdy nežárlil. Od mimina byla Elunka jeho sest-
ra a bral to doslova. Nosil jí bagry a hasičská auta, až ho Líba musela brz-
dit a vysvětlit mu, že musí počkat, až Elunka trochu povyroste. Zatím jí 
ale může nosit měkké vycpávané hračky. Vždycky se spolu snášeli dobře. 
I když byli malí, hráli si dohromady bez hádek a bitev o hračky. Elunka 
Pavlíčka obdivovala a byla s ním jako srostlá. Jakmile začala chodit, cap-
kala vždy dva kroky za ním. Pavla to překvapivě vůbec nedráždilo. Když 
věděl, že je maličká za ním, dávalo mu to pocit jistoty: Elunka je tady, 
vše je v pořádku. Alois i Líba to často s úsměvem pozorovali, zvláště když 
Elunka byla ještě hodně malá. Říkali jí mezi sebou „Pavlíčkovo štěně“.

Jednou, když byly Elunce asi tři a Pavlíčkovi pět let, díval se Alois na 
televizi a Elunka mu seděla u nohou na podlaze. Pavlíček skládal v dru-
hém rohu pokoje puzzle. Najednou se rozhodl jít se do kuchyně napít. 
Jakmile se postavil, Elunka vstala také a sledovala ho až do kuchyně. Pa-
vel oběma nalil do sklenic pití, napili se, položili sklenice na stůl a Elunka 
ho následovala zpět do obýváku. Jakmile se Pavel posadil, Elunka se také 
uvelebila na podlaze zpět vedle táty. Pavel po chvíli opět vstal a šel do ku-
chyně pro něco jiného, Elunka mu byla okamžitě v patách. Líba a Alois se 
na sebe podívali a ve vzácném okamžiku tepla se oba začali smát.

Alois byl vždy o trošku příjemnější, když byli kolem další známí lidé. 
Ten podzim přijeli na návštěvu jeho rodiče z Pardubic. Měli původně 
zůstat šest týdnů, ale děti si babičku a dědu opravdu zamilovaly. Zvláště 
babičku, na té přímo visely. Babička Dolejšová si ráda povídala, a to byl 
velký přínos pro jejich českou slovní zásobu. Oba Dolejšovi byli vzdělaní 
a příjemní lidé, i Líba s nimi trávila čas ráda.
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Aloisova matka byla mateřský typ a dávala si záležet na dobře vedené 
domácnosti, všechny její zájmy se točily kolem rodiny. Na rozdíl od Líbi-
ny klukovské povahy byla více emocionální a měla více dámské manýry, 
ale stejně jako Líba měla dobrý pozorovací talent. Otec Dolejš byl na rodi-
nu také upnutý, projevoval se však pasivněji. Pokud byli rodiče s nimi, 
Alois se choval přímo vzorně, ale bylo to pro něj těžké. Jednou za čas mu 
přetvářka ujela a kvůli drobnosti na Líbu ošklivě vyjel, pak si to uvědomil 
a rychle zacouval. Líbě to bylo jasné, ale myslela si, že jeho rodičům to 
uniklo.

Alois trochu kouřil, ne moc, dvě tři cigarety denně. Zapálil si o pře-
stávce na stavbě a doma jednu po večeři, ale věděl, že to by mu rodiče 
neschválili, a za jejich pobytu kouřit přestal. Matka a syn toho spolu moc 
nenamluvili, vztah mezi nimi byl napjatý. Pokud byla matka nablízku, 
dával si Alois pozor, aby jí nezkřížil cestu. Velice usilovně se snažil vypa-
dat jako vzorný manžel a otec.

Příjezd Dolejšových znamenal pro Líbu velkou pomoc a všichni se sná-
šeli dobře. Navíc jí jejich přítomnost přinášela i duševní úlevu – zmizely 
hádky, nadávky a křivá nařčení. Konec pobytu Aloisových rodičů se ale 
pomalu blížil a Líba opatrně navrhla: „Co kdybychom jim nabídli, aby zů-
stali déle? Jsou v penzi, čas mají, jaký by v tom byl rozdíl?“

Alois váhavě souhlasil: „Nevím, můžeme to zkusit.“ 
Společně jim večer ten návrh přednesli. Otec Dolejš souhlasil: „Docela 

rádi bychom zůstali o týden nebo dva déle.“
Líba se usmála. „Ale my jsme měli na mysli, abyste zůstali ještě třeba 

půl roku. Museli bychom zrušit vaši letenku a změnit ji, to je dost drahé. 
Na dva týdny by to nestálo za to.“

„My to prodiskutujeme,“ řekla najednou Aloisova matka stroze. „Dáme 
vám vědět zítra.“

Líbu to poněkud zarazilo. Co bylo potřeba prodiskutovat? Nabídka byla 
přece štědrá a upřímná.

Následující den matka Dolejšová oznámila, že ona zůstane, ale otec že 
pojede domů, jak bylo plánováno původně. Mají jim přijít spravit dveře 
od garáže, čekají na to už čtyři měsíce a někdo musí být doma. Také měli 
obavy, aby jim vláda nezrušila penzi.
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„Jste si tím jistí? My bychom byli rádi, abyste zůstali oba,“ prosila 
Líba.

„Ne, bylo rozhodnuto,“ pevně řekla matka Dolejšová a tím diskuse 
skončila. Líbě se to celé nějak nezdálo. Alois jen pokrčil rameny a řekl: 
„To rozhodla ona, ne táta.“

Matka Dolejšová zůstala dalšího půl roku. Byla schopná a měla smysl 
pro organizaci chodu domácnosti, vařila dobře a z Aloise byl, až na malé 
výjimky, jiný člověk. Ovšem jedna věc je být vzorný na šest týdnů a úplně 
jiná být vzorný půl roku. Přesto se mu dařilo svou povahu brzdit, až na 
jeden incident.

Bylo jaro a rozhodli se jet na piknik do kaňonu k hornímu toku Sheep 
River (Ovčí řeky). Alois s Líbou tam byli několik let předtím. Šlo o pěkné, 
poměrně divoké místo. Když ale přijeli, zjistili, že tam mezitím postavili 
tábořiště se štěrkovými cestami, stoly a cementovými záchody. 

Alois se rozčílil: „Ty jsi pitomá!“ zaútočil na Líbu. „Na co jsme jezdili 
sem? Tos nemohla vybrat lepší místo?“

Zrudla a tiše odpověděla: „Nebyli jsme tu pět nebo šest let. Jak jsem 
mohla vědět, co tady s tím udělali? Mně se to taky víc líbilo dřív, ale přijeli 
jsme sem, řeka a potok tu jsou stále, les taky, můžeme jít a prozkoumat 
okolí.“

Alois tvrdě odmítl. Zamračeně seděl, ruce vražené do kapes. Líba, mat-
ka Dolejšová i děti ho ignorovaly. Šly k potoku, stavěly si hráze, šly se po-
dívat k peřejím, trhaly kytky. Pak děti měly hlad, a tak se vrátily do tá-
bořiště. Alois seděl přesně tak, jak ho opustily. Zůstal tak po zbytek dne.

Večer, když byli sami, Alois si Líbě na svou matku hořce stěžoval. „Když 
jsem byl malý, klást jí jakýkoliv odpor se netolerovalo. O všem rozhodo-
vala ona. A to ti říkám teď znovu, že co budu naživu, už nikdy žádnou za-
tracenou ženskou poslouchat nebudu.“

Jakmile se matka Dolejšová vrátila zpět do Československa, vše špatné 
se naneštěstí vrátilo do starých kolejí. Alois byl ještě vzteklejší.

Nádoba jedu přetekla o několik let později, když od jeho matky při-
šel dopis. Líba o existenci dopisu nevěděla, jen si všimla, že Alois byl asi 
tři dny velice potichu. Třetí den přišla domů z práce, a sotva vešla do ku-
chyně, hodil jí dopis pod nohy.
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„Fuck you!“ řval na ni. „Tak ty sis stěžovala mým rodičům? Ty kurvo, 
cos jim řekla?“

Líba ztuhla. „Neřekla jsem nic!“ Nestěžovala si nikomu, ani její vlastní 
matka nebo sestra nevěděly nic o jeho chování. Předstírala, že je všechno 
v pořádku. Stejně by jí nemohly pomoci, tak jaký by to dávalo smysl, 
informovat je o problémech doma? Zvedla dopis z podlahy a začala číst.

V Pardubicích, 11. listopadu 1985
Milý Lolo,
především Tě srdečně pozdravuji a moc na Tebe vzpomínáme, máme 

Tě stále na mysli.
Musím Ti napsat, co mě už několik let trápí a co jsem stále oddalovala 

Ti to napsat a snad jsem to neměla oddalovat. Ale můj věk a zdravotní 
stav je příčinou, abych už neodkládala.

Když jsem se vrátila z od vás z návštěvy, říkala jsem tátovi, že jsem 
byla několikrát svědkem roztržek mezi Tebou a Libuškou, kdy měla na 
nich Libuška malou vinu, nebo vůbec žádnou. Moc mě Tvé jednání mr-
zelo, nemohla jsem s Tvým jednáním souhlasit a říkala jsem také tátovi, 
že mám strach z toho, jestliže budeš nadále tak s Libuškou jednat, může 
se stát, že s Tebou nebude chtít být.

Však od té doby s obavami otvírám dopisy od vás, co se dovím.
Lolo, každý jsme nějaký, každý máme nějaké chyby, ale za mého poby-

tu u vás jsem nepoznala, že by Libuška zasluhovala špatné zacházení. 
Nechápala jsem, že můžeš tak jednat, a vzpomínala jsem si na dopisy, 
ve kterých Tě Libuška tolik chválila a my jsme měli z toho s tátou radost 
a na takovou chválu jsem jí odpovídala, však má také hodného tatínka, 
je po něm.

Rozpomeň se na tatínka a snaž se jednat jako on a jako dřív Ty.
Vždyť se sám pak také trápíš, protože Tvá povaha Ti nedá ze zatvrze-

losti vybřednout a zvláště pak, když si člověk uvědomí, že věci, které byly 
příčinou sporu, nejsou tak důležité, jak se domníval, a že pohoda v ro-
dině je důležitější než prosazení vlastního stanoviska.

Bylo by opravdu těžké, kdyby se Libuška rozhodla k obávanému ře-
šení. Je to pro rodinu a zvláště pro děti velmi těžké. Vidím to u naší Elun-
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ky. A to jsme u Elunčiných dětí a u ní samotné nahrazovali s tátou, co 
v rozbité rodině chybělo. A stále nahrazujeme, i když o úplné náhradě se 
mluvit nedá. Je to jednou rozbitá rodina, neúplná rodina.

A o Elunce si myslím, že kolikrát litovala, že k tomu tak došlo, a že 
snad doufala, že se k ní Olda vrátí, proto za ta léta ani nežádala o zvý-
šení výživného, i když se o tom u nás i v její rodině mluvilo až teprve 
nyní.

Nemám dar výřečnosti, ale snad z toho, co jsem napsala, pochopíš, jak 
moc bych si přála, abych Ti pomohla a abych zase někdy dostala od Li-
bušky dopis a s chválou na Tebe.

Modlím se za vás za všechny a také bych Ti doporučila podobně a cho-
dit s dětmi do kostela, vždyť protestanti jsou také křesťani.

Ať můj dopis přinese Tobě a Tvé rodině jen mír.
Nezahazuj můj dopis, přečti si ho několikrát a popřemýšlej.
Na důkaz, že se nezlobíš a něco dobrého si z něho vybereš, napiš.
Napiš mně, Lolo, prosím Tě, napiš!

Tvá maminka

Líba byla v šoku. Matka Dolejšová si všeho všimla daleko líp, než si Líba 
myslela. Panebože, a to se ještě Alois choval úplně vzorně. Kdyby matka 
opravdu věděla, jak se k Líbě chová, omdlela by.

„O čem mluvíš?“ ohradila se Líba. „Tvá matka jasně píše, že to je za-
loženo na jejich vlastních pozorováních. Tak proč se mě ptáš, co jsem jim 
napsala? Nepsala jsem jim nic, ale proč neposlechneš a neuděláš, co ti 
radí ona? Několikrát si to přečti a začni přemýšlet.“

Alois se zatvářil vztekle, ale neřekl nic. Líbě se zdálo, že má něco za lu-
bem, ale nevěděla, co.

— / —

Na podzim v roce 19�1 začala malá Elunka chodit do „kindergarden“, 
tedy roční přípravné třídy před nástupem do školy. Pavel nastoupil do 
druhé třídy. 

V té době byly u dětí populární panenky, kterým se říkalo „ze Zelné za-
hrádky“. Byly dost velké, téměř jako novorozeně, měkké, a každá panna 
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obdržela i rodný list se jménem, které si dítě nechalo zaregistrovat u fir-
my. Elunka měla těchto panenek několik a hrála si s nimi hodně. Čas-
to si hrála na školu a tak výborně napodobovala svou učitelku, že ji Líba 
dokonce po hlase rozpoznala. Elunka přehrávala různé situace ze života 
a Líba tajně naslouchala z kuchyně a snažila se nesmát se nahlas. 

Jednou si k sestřičce potichu přisedl Pavel, vzal jednu z panen a připojil 
se do hry. Panenky spolu vedly roztomilou konverzaci, co si vezmou na 
sebe, až půjdou na nákup. 

Přišoural se Alois a přišel se podívat, co dělají. Uviděl Pavla s panenkou 
a zamračil se. „Kluci si nehrají s panenkami!“ zavrčel.

Pavel pokračoval ve hře. „Je to jako mimino.“
„S miminy si nemáš co hrát,“ zabručel Alois.
Pavla to nevyvedlo z míry. „Jednou, až vyrostu, budu taky táta a budu 

mít dítě.“ 
Líba stála ve dveřích a čekala na manželovu reakci. 
Alois se na svého syna podíval, jako by měl dvě hlavy. Pak se obrátil na 

Líbu a vyčítavým tónem řekl: „Kluci takhle nemyslí!“
Líba na Pavla jen mrkla a Alois si mrzutě zasedl k televizi.

— / —

Pavel byl odmala gentleman. Na Aloisův nátlak hrál už od pěti let hokej. 
Líba si myslela, že to je trochu brzy, ale soused jí vysvětlil, že v Kanadě 
hraje tolik kluků, že když by chtěl hrát hokej později, byl by ve velké 
nevýhodě. Ostatní kluci by už měli několikaletý náskok, což Líba uznala. 
Navíc Alois normálně o Pavla neprojevoval žádný velký zájem, ale zdálo 
se, že brát syna na hokej se mu zamlouvá. 

Pavel byl drobný, ale rychlý a při hře myslel. Měl i dobrý odhad. Byl jed-
ním z těch, kdo se pohybovali na správném místě ve správný čas. V útoku 
hrál nerad, ale v obraně byl dobrý. I mimo hokej měl dobrý smysl pro to, 
co je dobře a co je špatně, a často dělal mezi dětmi rozhodčího.

Všechny věkové skupiny hokejových týmů měly za úkol získat peníze 
na svou podporu. Tyto prostředky byly použity na zaplacení uniforem 
a vybavení. Každý hráč se snažil získat co nejvíce sponzorů, aby mu dali 
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pár centů za každé kolečko, které odbruslí. Když se někdo zavázal, že dá 
třeba tři centy za kolečko, a když potom hráč odbruslil třeba sto koleček, 
musel hráči dát tři dolary. Pro ty kluky, kteří vyberou nejvíce peněz, se 
vyhlašovala cena. Autobusem pojedou do Edmontonu na zápas s Oilers. 
Tenkrát hrál za Oilers Wayne Gretzky, největší hvězda kanadského ho-
keje. Když to Pavel uslyšel, nebyl k zastavení. Obešel celou čtvrť, sehnal 
spoustu sponzorů a pak odbruslil nějaké příšerné číslo koleček, téměř 
300. Na konci sotva stál na nohou. Vybral sám pro svůj tým více peněz 
než všichni ostatní dohromady. Sen se mu splnil, jel. Tehdy hrál v týmu 
s Waynem Gretzkym také Paul Coffey, slavný obránce, který nejen že se 
také jmenoval Pavel (Paul), ale navíc měl malý Pavel stejné číslo na dre-
su jako on: 24. Pro Pavla to nebyla žádná náhoda. Prostě to znamenalo, 
že už je dané, že bude tak dobrý jako Paul Coffey.

Hokej je drsná hra a Pavel to věděl. Když mu dal někdo bodyček do 
mantinelu, do rvačky se nepouštěl. Bodyčky nejsou povolené až do věku 
třinácti let. Pavel pravidla znal a věděl, že za úmyslné ublížení je trestné 
střílení, a navíc si to viník odsedí na trestné lavici. Trenéra potěšilo, že se 
Pavel chytře rozhodl a zabránil trestnému střílení proti jejich týmu, ale 
Aloise to rozzuřilo. Cestou domů mu nadával: „Vychovávám buzeranta! 
Proč jsi, sakra, přihrál tomu klukovi, když jsi mohl snadno s pukem ujet 
a zaskórovat sám? Ty bačkoro!“

Pavel věděl o hokeji více než jeho táta, který ani bruslit neuměl. Tre-
néři ho vždy chválili, že hraje chytře a u hry myslí. Přes to všechno Alois 
Pavla popichoval a napomínal celou cestu domů. Někdy Pavel dostal jen 
pár pohlavků, ale jindy to bylo pár pořádných ran do zad, až to křuplo.
Tehdy se Líba se postavila před Pavla. „Krucinál, to není NHL. Nemlať ho 
nebo…“ Byla připravená odblokovat rány.

Alois se otočil na ni: „Vidíš, zase toho teplouše bráníš. Gratuluju, děláš 
z něho holku.“ A pak s hrozbou v hlase dodal to, čím už nějakou dobu 
vyhrožoval: „Jestli si myslíš, že proti mně něco uděláš nebo že odejdeš, 
vezmu kluka a ty už ho nikdy neuvidíš! Nikdy ho nenajdeš!“

Pokud Alois neměl práci, což bylo často, rodina se ocitala ve finanční 
tísni. Situace byla v osmdesátých letech mizerná. Naftový průmysl se té-
měř zhroutil a stavebnictví šlo ke dnu. Navíc si ještě Líba a ostatní part-
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neři ve firmě dobrovolně snížili platy, aby se firma udržela nad vodou. 
Byli na jednom příjmu, menším, ale hypotéka zůstala stejná a ostatní vý-
daje taktéž. Když přišly účty navíc, jako například městské daně z domu, 
Líba byla v koncích.

Pak ji z firmy vyhodili úplně. Rozhodli, že je pro ně levnější najmout 
nějakého hladového kresliče a jí se zbavit. K vyplacení svého podílu si na-
konec musela najmout na pomoc právníka, protože částka, kterou jí na-
bídli, byla směšná. Spor se táhl přes rok.

Líba se musela rozhodnout, jak uživí rodinu. Bylo jí jasné, že ji žádná 
firma za slušný plat nepřijme, práce bylo příliš málo, a tak rozeslala do-
pisy se životopisem a ukázkami plánů na všechny zeměměřičské firmy. 
Díky tomuto úsilí měla během čtyř měsíců měla stejný příjem jako dří-
ve. Zabralo to ale více času a přidalo starosti, protože musela k několika 
firmám jezdit zakázky vyzvedávat a dodávat, někdy jí nedali všechny pod-
klady, někdy musela čekat i měsíc, než jí zaplatili.

Čtvrť, ve které bydleli, byla ještě dost rozestavěná a po večerech chodila 
Líba s dětmi po stavbách sbírat prázdné zálohované láhve a plechovky. 
Byla to hrozná doba.

Uměla vařit a snažila se rodinu nakrmit co nejlevněji. Byla v jednom 
kole od pěti od rána do jedenácti večer, přestože Alois seděl celý den doma 
a neměl nic na práci. Jednou dělala na jeden zátah šest týdnů, bez od-
počinku, často do jedné v noci. Děti byly po škole v družině, musela je 
tam ráno odvézt a cestou z práce vyzvednout, pak udělat večeři a všech-
no ostatní. Obě děti chodily stále na gymnastiku, na piano, fotbal a hokej. 
Jednou spěchala s vařením, aby se včas dostali na trénink. Udělala sma-
žené brambory a rybí filé. Věděla, že toho Alois nebude mít dost, a na-
rychlo ohřála kuřecí polévku a nalila ji do polévkové misky.

Zasedli ke stolu jako obvykle, Alois v čele a děti každé z jedné strany. 
Líba se chystala přisednout, když Alois popadl misku s horkou polívkou 
a mrštil jí přes kuchyň po Líbě. 

„Kdo to má žrát?“ zařval. 
Líba měla ze sportů rychlé reflexy, uhnula, a miska s polévkou se roz-

tříštila o kuchyňské skříňky. Děti okamžitě ztichly. Alois vypochodoval 
z kuchyně a šel si sednout k televizi. Líba objala děti s držela je v náručí. 
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„Já vím, že to je těžké, já to taky nemám ráda.“ Elunka byla strachem ble-
dá a zadržovala slzy. „Zůstaňte klidní. Nic se mi nestalo, ale takové cho-
vání je neomluvitelné. To, co dělá táta, je škaredé.“
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