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Hudba 

Hlas muž: Český rozhlas 3 Vltava 

                   uvádí Radiodokument Bronislavy Janečkové 

                  Tikot. 

Hudba  

Deník: Když se podívám z okna ven, tak sněží a sněží. Sněhové vločky 

dopadají na zmrzlou zem a skládají se na sebe. Jako problémy. Taky řešíte 

jeden a najednou se přihrne další. A náhle je z toho kopec sněhu, ve kterým 

se přehrabujete a nevíte jak ven. Můj svět! 

 

Autorka: Lenka. Znám ji od jejích čtrnácti a natáčela jsem s ní dvacet let. 

Lenka:  Není to úplně snadné se dívat zpátky, protože to období bylo nejtěžší 

v mém životě a musím se s ním vypořádávat dodnes. 

Prožívá příběh o těžkém startu do života. O pochybnostech i nadějích. 

Lenka:  Určitě nemám nikoho, komu bych se mohla svěřovat, no. 

Není to jen její příběh, ale i dospělých, kteří byli kolem ní.  

Lenka: Nikdy jsem třeba do skříně nemlátila, jo. Já jsem měla fakt strašný 

vztek. 

Lenka se narodila 16leté mamince. Její biologický otec se k ní nehlásil. Máma 

zemřela v 29 letech, když bylo Lence třináct. Rok poté, v roce 2003, jsme spolu 

začaly natáčet.  

Exteriér, příroda 

Lenka: Teda musim říct, jako že to bylo hustý. 

Bronislava Janečková (BJ): Když je něco hustý, co to znamená? Co člověk 

prožívá? 

Lenka: Prožívá období, kdy neví kudy kam. A cítí se strašně sám. Že je prostě 

strašně opuštěnej, bezmocnej, zoufalej. 
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Music 

Male voice: Czech Radio 3 Vltava 

presents Bronislava Janečková’s radio documentary 

Ticking. 

Music 

Diary: When I look outside the window, it’s snowing and snowing. 

Snowflakes fall to the frozen earth and pile on top of one another. Just like 

problems. You’re dealing with one and suddenly another storms in. And 

before you know it, you’re flailing in a heap of snow, not knowing how to 

get out. My world! 

Author: Lenka. I’ve known her since she was fourteen and I’ve been recording 

her for 20 years. 

Lenka: It’s not entirely easy to look back, because it was the most difficult 

period of my life and I’m still coming to terms with it. 

Her story is about a tough beginning in life. About doubt and hope.  

Lenka: Well, I definitely don’t have anyone who I could confide in. 

It’s not just her story, but also the story of the adults in her life. 

Lenka: I never beat the furniture, or something. I just had so much rage. 

Lenka was born to a sixteen-year-old mother. Her biological father never 

claimed her. Her mother died at age 29, when Lenka was thirteen. A year later, 

in 2003, we started recording together.  

Outside, nature 

Lenka: I have to say, like, it was pretty insane. 

Bronislava Janečková (BJ): When something is insane, what does that mean? 

What’s the experience? 

Lenka: It’s a time, when you don’t know where to turn. And you feel so alone. 

You’re so abandoned, helpless and desperate.  
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V bytě s Lenkou zůstal tříletý bratr a nevlastní otec.  

Lenka: Od toho jsem odešla hned jak se to stalo. Když máma umřela tak od 

toho jsem odešla hned k mojí kamarádce, která bydlela nedaleko od nás, protože 

jsem mu dávala vinu v tom, že se k mámě choval strašně. A to bylo pro mámu 

hrozný, že se tam necejtila vůbec dobře a myslím si, že tý nemoci to 

nepomáhalo. Že ta psychika tam byla šílená pro mamču. Věděla jsem to jenom 

já, protože jenom já jsem si s maminkou povídala takhle. Táta se s ní nebavil 

vůbec. 

Části tohoto příběhu jsou uloženy v deníku, který si Lenka psala od svých 

třinácti. Psala tam vše, co neměla komu říct. 

Hudba podkres 

Deník: Chodily jsme s mamčou na Střížák.  Mamka mě chytla za ruku a 

šly jsme. Bylo to normální. A bylo to nádherné! Všechno je ta tam! 

Nikdy nezapomenu, jak mi maminka z balkónu posílala v pytlíku na 

šňůrce peníze na zmrzlinu a spustila je do mých dlaní... 

Lenka: No a já jsem si vždycky myslela, že ten, kdo si píše deník je nějakej 

trhlej a že to nemá v hlavě v pořádku, když si píše deník. A teď jsem si ho 

začala psát já a začalo mě to bavit… 

Hudba evokující tikot  

Kapitola první: Kolize. Boj s autoritou. 

hudba 

Když už Lenčina máma věděla, že se nevyléčí, dala instrukce, co se má dít po 

její smrti s dětmi. Bratr měl zůstat se svým biologickým otcem a Lenka půjde 

k dědečkovi. 

Děda: Já jsem v té době jezdil jako řidič autobusu, takže když na mě vyšel 

dlouhej tejden, spal jsem na nocovně a nedostal jsem se domů za celou dobu. No 

a Lenička tady měla pré. Takže jsem se vrátil domu, tady nahuleno, bordel, 

drogy tam byly určitě. Tak jsem udělal rachot a…  Lence bylo třináct v tý době, 

tak to byla síla docela.  Jenomže já jsem nemohl nic jinýho dělat. Přítelkyně, 

kterou jsem tehdy měl, ta mi na rovinu řekla, že se o ní starat nebude. Tak jsem 

řekl, ať se sebere a jde pryč, protože já jí tady nepotřebuju, když se mi nebude 

starat o holku. No bohužel, tak se stalo. 
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Lenka was left behind in the care of her stepdad, along with her three-year-old 

brother. 

Lenka: I left his apartment as soon as it happened. When my mom died, I went 

to stay at my friend’s, who lived close by, because I blamed him, in that he 

treated mom horribly. And that was so bad for her, she didn’t feel good there, 

and I think it made the disease worse. The psychological side of it all was awful 

for mom. I was the only one who saw this, the only one who talked to her about 

this sometimes. Dad didn’t talk to her at all.  

Parts of this story are documented in a diary that Lenka kept from the age of 

thirteen. She wrote about everything that she had no one to tell.  

Background music 

Diary: Mom and I used to go to Střížák hill. Mom would hold my hand 

and we’d just walk. It was so normal. And beautiful! Everything is  gone. 

I’ll never forget how mom would send me money for ice cream from the 

balcony, in a bag on a string, she’d dangle it down into my hands… 

Lenka: I used to think that people who kept a diary were bonkers and that they 

weren’t ok in the head. But now I’ve started to keep a diary myself and I really 

like it. 

Music and ticking 

Chapter 1: Collision. The battle with authority. 

Music 

Once Lenka’s mother knew she wouldn’t get better, she gave instructions for 

what was to happen with the kids after her death. Lenka’s brother would stay 

with his biological father and Lenka would go to her grandfather’s. 

Grandpa: I was working as a bus driver back then, and when I had a long week, 

I’d sleep at a hostel and wouldn’t get home for a whole week. So Lenka had a 

field day. And when I came back home, the place reeking of smoke, messy, 

there were drugs, for sure. So I made some noise… Lenka was thirteen at the 

time, it was pretty intense. But I couldn’t do anything else. My girlfriend at the 

time told me straight up that she wouldn’t take care of Lenka. So I told her to 

pack her things and go, because I didn’t need her there if she wouldn’t take care 

of the girl. Well and, unfortunately, that’s what happened.  
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Exteriér 

Lenka : No a začaly problémy. Začalo to tím kamarádstvím, když jsem si 

myslela, že ti kamarádi jsou nejlepší co mě mohlo potkat. Že jsem byla v tom 

stavu, kdy jsem potřebovala někoho, s kým bych si mohla popovídat. A začalo 

to záškoláctvím, to jsem si pořád řikala, že to je všechno ještě dobrý, že to dělá 

každej druhej, žejo. No a pak drogama. Já už jsem taková, že to chci všechno 

vyzkoušet. Určitě to nebylo z toho důvodu, že mi umřela maminka a že bych si 

chtěla život zpříjemnit nějak, ale z toho důvodu, že jsem si to chtěla vyzkoušet, 

a taky abych zapadla do party. 

Deník: Život si se mnou pohrává, jsem chmýří poletující v nebi. Chci 

konečně vzlítnout a poznat lásku a něhu. Jsem uvězněná v písku a nemůžu 

ven, všichni na mě házejí vrstvy špíny a prachu. Mami, potřebuju tě....  

Lenka: Nejdřív to bylo tak, že mi děda vyhrožoval, že skončím v ústavu. 

Jenomže já všechno brala na lehkou váhu a furt jsem si jela ve svým a měla jsem 

starosti jenom kolem kamarádů. Pak jsme museli navštívit sociální pracovnici, 

protože děda mě už nezvládal. No tak jsem jí všechno vodkejvala, jako jsem to 

dělala vždycky. No hned druhej den jsem šla za školu s kamarádama… no a už 

jsem se vezla. 

Děda: Přijeli pro ní sem domů takoví dva rabijáci. A ona tady ještě machrovala, 

já jedu na výlet, na takovou krátkou dovolenou. A ta paní jí říkala: „Lenko, to 

není krátká dovolená. Ty se odtamtud jen tak nedostaneš. Tam se dostaneš 

lehko, ale votamtaď se odchází těžko.“ Prostě čapli jí a frčela. 

 

Do Lenčina života tak poprvé vstupuje výchovná instituce. Odvezli ji do 

Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Tady se má do dvou měsíců 

rozhodnout, jestli její další cesta povede do dětského domova a v horším případě 

do výchovného ústavu. Lenka dává najevo pohrdání a odstup. Dospělým i 

dětem. 

Deník: 28. listopadu 2002. Je pátek, další z těch dnů, které bych chtěla 

proměnit v sen. Poprala jsem se s Marcelou  z vedlejšího pokoje. Mám 

takový nervy, že bych nejradši někomu tak rozmlátila držku, že se už 

nezvedne. Snesu hodně, ale dneska už toho bylo dost. Klepe se mi ruka a 

buší mi srdce, pocity vzteku a nenávisti se ve mně melou a melou jako 

rozbouřená řeka. Chce se mi brečet. 
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Outside 

Lenka: And so the problems started. It started with friendship, when I thought 

that friends were the best thing that could have happened to me. I was still in the 

stage where I needed someone to talk to. And then I started skipping school, but 

I told myself that it was totally fine, that everyone skips school. Yeah, and then 

the drugs. I’m the type who wants to try everything. It definitely wasn’t because 

my mom had died and I wanted to make my life a little easier, or something, but 

because I wanted to try it and I wanted to fit in. 

Diary: Life is toying with me, I’m a wisp floating through the sky. I want to 

finally take off and experience real love and tenderness. I am imprisoned in 

sand and I can’t get out, everyone is covering me in layers of filth and dust. 

Mommy, I need you… 

Lenka: At first, grandpa threatened that I’d end up in a correctional center. But I 

didn’t take anything seriously. I kept doing what I was doing and was only 

interested in my friends. Then we had to visit a social worker, because grandpa 

couldn’t handle me anymore. So I just nodded along, agreed with everything, 

like I always did. And then the next day I skipped school with my friends… I 

was slipping.  

Grandpa: They came for her here, at home, these two ruffians. And she just 

kept showing off, making wisecracks like: I’m going on a trip, a short vacation. 

And the women said: “Lenka, it’s not a short vacation. You won’t get out of 

there that easy. You get in easy, but getting out is hard.” So they snatched her up 

and that was that.   

And thus Lenka enters an institutional for the first time. She is taken to the 

Children’s Diagnostic Institute in Liberec. She will be there for two months 

before it is decided whether her path will lead to a children’s home or, in the 

worse scenario, to a behavior correctional facility. Lenka makes her contempt 

and detachment clear. To adults and children alike.  

Diary: 28th of November, 2002. It’s Friday, another one of those days I wish 

were only a dream. I fought with Marcela from the next room. I’m so full of 

rage I could smash someone’s face in, beat them till they couldn’t get up. I 

can take a lot, but today it’s been too much. My hand is shaking and my 

heart pounding, feelings of fury and hate are churning and churning in me 

like a raging river. I want to cry. 
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Lenka: A můžu říct, že jsem se, že jsem se docela chtěla vymykat tý společnosti 

tam. Že jsem prostě něco víc než oni a že tam nepatřím. Za to mě hodně lidí tam 

nemělo rádo. Ale uvnitř si pořád musím říkat, že to zvládnu a že jsem jiná a že 

se ze mě nestane to, co se stalo z nich. 

Hudba  

Sedím tady u okna se smutným pohledem ven.  Právě máme češtinu. Bože, 

to je taková nuda! Ne, že by mě nebavila škola, ale mě nebaví to, že už 

všechno znám a nemám tady jinou možnost, než zůstat pozadu a loudat se s 

těma kreténama, co tady jsou. Učitelka mě napomíná, ať si při hodině 

nepíšu do deníku a za Boha jí nevysvětlím, že zadanou práci mám už dávno 

hotovou. Už se nemůžu dočkat, až budu na Vánoce s tetou Janou. Nechci 

dárky, chci být u někoho blízkého. 

Lenka: Hodně lidí se tam nesnáší, protože si to vemte, dennodenně jsme tam 

spolu. Furt se potkáváme, a to je šílený prostě už. No a musela jsem se hlavně 

přizpůsobovat. Všemu. 

Ruch interiér děti 

Psycholog mi vytknul dost věcí a musím říct, že mi to šlo na nervy! Ale 

dostala jsem šanci jet tam, kde budu moci studovat gympl. Ve výchovňáku 

takovou šanci nemám. Zítra mě vezou do dětského domova. 

Ruch děti, dětský domov 

Dětský domov Krupka 

Lenka:  No, když jsem přišla, tak si mě všichni začali prohlížet. Pak jsem se 

tam skamarádila se třema holkama, s kterýma jsem byla na pokoji, no ale zase 

jsem na to dojela prostě, že jsem jim důvěřovala, tak jsem se jim svěřila se svou 

orientací. Vono se to týkalo i tý závisti, protože já jsem začala chodit na 

gymnázium, kdežto tady je dost lidí, který choděj i na zvláštní školy. A přišlo 

jim, že jim beru třeba i určitý postavení, že si o sobě moc myslím.  

Ruch exteriér   

Lenka: V tý škole to bylo ze začátku supr, všichni mi vycházeli vstříc. No a 

stejná písnička. Zase jsem se svěřila jednomu člověku s mojí orientací, pak se to 

dozvěděla celá třída. Měli narážky na to, že jsem z děcáku. Takže jsem zase byla 

sama a v tý škole jsem to nesnášela ještě víc než v tom dětským domově. Takže 

jsem se netěšila ani do školy ani do dětskýho domova, takže to bylo pro mě 

hrozný období, no. 
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Lenka: To be honest, I wanted to keep my distance from the company there. I 

felt I was more than them, that I didn’t belong. And a lot of people didn’t like 

me for that. But inside I have to keep telling myself that I’ll manage, that I’m 

different and that I won’t become what they’ve become.  

Music 

I’m sitting by the window with a sad view outside. We have Czech class 

right now. God, it’s so boring! And it’s not that I don’t enjoy school, but I 

don’t like knowing everything and not having any other option than to be 

held back with these morons. The teacher keeps scolding me for writing in 

my diary during class and I can’t, for the life of me, explain to her that I 

finished the assignment ages ago. I can’t wait for Christmas with Aunt 

Jana. I don’t want presents, I just want to be with someone close to me. 

Lenka: A lot of people hate each other there, because, you have to understand, 

we’re there all day, every day, together. It’s crazy. And I had to conform to it 

all. To everything.  

Noisy interior, sounds of children 

The psychologist blamed me for a lot of things and it made me so angry! 

But I now have the chance to transfer elsewhere, where I’ll be able to study 

high school. Tomorrow they take me to the children’s home. 

Sound of children at the children’s home 

Children’s Home Krupka 

Lenka: When I arrived, everyone kept looking at me. Then I made friends with 

the three girls who I shared a room with, but it backfired, because I trusted them, 

so I confided in them about my orientation. It was about jealousy, too, because I 

started attending high school, but a lot of people there needed special education. 

And they felt like I was taking away their status, that I thought too highly of 

myself.   

Outside sounds  

Lenka: School was great, at first. Everyone was accommodating. Yeah, and 

then the same old tune. Again I confided in someone about my orientation, and 

then the whole class knew. They taunted me about being from a children’s 

home. I was alone again and I hated school even more than I hated the children’s 

home. I didn’t look forward to either. It was a horrible time for me.  
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Hudba  

Sedím v zelené lavici v docela nové třídě. Je to církevní gymnázium. Na 

konci biologie jsem skoro usnula, protože v noci pořád s holkama kecáme 

na pokoji. Při další hodině se píše test na téma: minerály. Z osmi otázek 

nemám zdání ani o jedné. Lidi ve třídě furt píšou a nervozita sílí. A já se 

stydím za to, že nic nevím. Jsem tak líná! Nebo jsem spíš za poslední dobu 

zlenivěla a nějak nejsem schopná něco dokázat.  

 

V létě roku 2004 se jedná o případném svěření Lenky zpět do péče dědečka. Ale 

nevyšlo to. V dětském domově má stále problémy s autoritou dospělých. Stále 

kázeňské přestupky a ve škole jí hrozí propadnutí ze dvou předmětů.   

 

Hudba spojuje  

Večer jsme byly na pokoji a přišla Růža. Někdo jí pěkně kousnul do krku. 

Přesně jsem věděla, že to byla její kreténská kamarádka Lucka! Tak jsem 

se nasrala a šla za Luckou! Dala jsem jí facku a šla jsem pryč.   

Lenka: No, bylo to kvůli tomu, že já jsem tam měla přítelkyni a zjistila jsem, že 

mi není až tak věrná jak mi tvrdila. 

Hudba  

Za chvíli přilítla za mnou na pokoj a začala bitka. Chytla jsem jí za vlasy, 

hlavu jsem jí sklonila až k zemi a už to jelo. Bomby za bombama!  

Lenka: No tak jsem měla strašnej vztek. 

Dostala pěknou nakládačku! Mám ze sebe radost! Ale roztrhla mi moje 

nejoblíbenější tričko a to mě dost nasralo. 

Lenka: Tak jsem viděla naproti sobě skříň a už jsem to nemohla vydržet, tak 

jsem do ní praštila, no. 

Bouchala jsem pěstí vzteky do skříně a úplně jsem vylomila dvířka. 

Lenka: Skončilo to vlastně rozdrcením kloubu (směje se), tak jsem pak dostala 

sádru. 

Ale Lucka už na mě nevyskakuje, protože se bojí. 
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Music 

I’m sitting at a green desk in a new classroom. It’s a religious high school. I 

almost fell asleep at the end of biology class, because my roommates and I 

were up late talking. We’re taking a test on the topic of minerals. I don’t 

have a clue how to answer any of the eight questions. Everyone else keeps 

writing and the nervousness is palpable. And I’m just embarrassed that I 

don’t know anything. I’m so lazy! Or maybe I’ve just recently gotten lazy 

and I can’t manage anything anymore.  

In the summer of 2004 Lenka’s potential return to her grandfather is under 

discussion. But it doesn’t pan out. She continues to have problems with 

authority at the children’s home and many disciplinary transgressions on her 

record. At school, she’s close to flunking out of two subjects.  

Music connects 

We were hanging out in our room yesterday when Růža came in. Someone 

had seriously bitten her neck and I immediately knew it had been her 

moronic friend Lucka! So I got pissed and went to find Lucka. I slapped 

her and left.  

Lenka: It was also because I had a girlfriend there and I found out that she 

wasn’t being as faithful as she said.  

Music 

She stormed into our room and the fight started. I grabbed her by the hair, 

bent her head to the floor and then it really escalated. Smash after smash! 

Lenka: I was just so pissed off. 

She got a real ass-kicking! I’m pleased with myself! But she tore my 

favorite shirt and that really made me mad.  

Lenka: I just couldn’t stand it any longer. I saw the closet in front of me and I 

just started bashing it.  

I kept punching it with my fists and knocked out the door.  

Lenka: I actually ended up with crushed knuckles [she laughs] and got a cast on 

my hand. 

But Lucka isn’t fresh with me anymore, she’s scared now. 

 

 



 13 

Hudba  

Lenka: Tyhlety problémy mi způsobily odjezd do Výchovného ústavu do 

Kostomlat, což byl pro mě absolutní šok. Odpoledne si mě pan ředitel zavolala 

do ředitelny, řekl mi, že jedu do Kostomlat, tak jsem na něj koukala úplně, 

nechápala jsem prostě. Že tam jedu buď na týden, na dva, na měsíc nebo na furt. 

A že to záleží jenom na mně. A druhej den ráno mě tam odvezl. No a to jsem 

myslela, že omdlim, když jsem viděla všude ty mříže. A když jsem viděla ten 

barák a ty mříže, tak jsem si uvědomila, že můžu bejt šťastná, že můžu bejt 

v dětským domově a že mám šanci studovat. 

ruchy výchovný ústav 

Lenka: To byly holky, kterejm je absolutně všechno volný. No a byla jsem tam 

takovej poskok, no. Musela jsem dělat to, co mi řekly, protože jinak bych 

dostala nabančíno. A já jsem tam měla pohovor s psychologem a ten mi řekl, že 

vůbec nemám počítat s tím, že se odtamtud dostanu pryč.  

ruchy výchovný ústav 

Lenka: Bylo to hrozný, no. Tak jsem tam seděla vyklepaná z toho, že mi už na 

začátku říká, že se odsuď nedostanu. Ale myslela jsem si svý, protože jinak to 

nešlo. 

Trestný pobyt ve výchovném ústavu přece jen za pár týdnů skončil a Lenka se 

směla vrátit do dětského domova v Krupce.  

Lenka: No bylo to pro mě strašný vysvobození. Pan ředitel byl pro mě v tu 

chvíli princ na bílým koni.  

BJ: Jak to braly děti v děcáku, když ses vrátila?  

No, když jsem tam přijela, tak jsem zjistila, že se na mně nikdo moc netěšil. 

Většina lidí neměla radost, že jsem se vrátila zpátky. Začaly slovní narážky, že 

patřím do Kostomlat. Určitě tam nemám nikoho, komu bych se mohla svěřovat 

v tom dětským domově. Deník je můj nejlepší přítel když to takhle řeknu.    

Lenka má za sebou dva dramatické roky. Smrt maminky, neúspěšný pokus o 

soužití s dědou a tři ústavy – diagnostický, dětský a výchovný.  

 

Hudba 
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Hudba  

Lenka: These problems lead to me being taken to the Behavior correctional 

center in Kostomlaty, which was a total shock for me. The director called me 

into his office in the afternoon and told me I was going to Kostomlaty, so I just 

gaped at him, I didn’t understand. He said I was going there for a week, for two, 

for a month or forever. And that it’s just up to me. And the next morning I was 

on my way. Well, I thought I was going to faint when I saw all the iron bars. 

And looking at the building and the bars I realized that I should have been happy 

just to be in the children’s home and to go to school. 

Clamor of the correctional center 

Lenka: The girls there had no limits. And I became their little minion. I had to 

do what they said, otherwise they’d beat me up. I also had an evaluation with a 

psychologist there and he told me not to get my hopes up about leaving anytime 

soon, or ever.  

Clamor of the correctional center 

Lenka: It was awful, yeah. I just sat there totally shook, because they were 

telling me, right from the get-go, that I wouldn’t get out. But I had to tell myself 

a different story, otherwise I wouldn’t have made it.  

After a few weeks, Lenka’s punitive stay in the correctional center came to an 

end after all, and she was able to return to the children’s home in Krupka.  

Lenka: I felt so rescued. The director of the children’s home was now a prince 

in shining armor for me.  

BJ: How did the kids in the children’s home take your return?  

Well, I found out that no one was really looking forward to seeing me. Most 

people weren’t happy about my return. And so the insults started – they’d tell 

me I belong in Kostomlaty. I definitely don’t have anyone at the children’s 

home who I could trust and confide in. My diary is my best friend. 

Lenka has had two dramatic years. The death of her mom, a failed attempt at 

living with her grandpa and three institutions – the diagnostic institute, the 

children’s home and the correctional center. 

Music 
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Život je jak žebřík od kurníku. Krátkej, ale posranej. 

Hudba  

Jak se na to dívá po dvaceti letech? Podzim 2021 – Lenka 33 let: 

Lenka:  Není to úplně snadné se dívat zpátky, protože to období bylo nejtěžší a 

nejtragičtější v mém životě a musím se s ním vypořádávat dodnes. Tam jsem 

musela jednoznačně šlapat v kolejích, na které mě někdo posadil. No a možná se 

ozvou hlasy, které budou říkat: no jo, ale vždyť měla možnost fungovat s tím 

dědečkem a sekat tu latinu… no ale nezapomněl někdo náhodou na to, že mi 

zemřela maminka? Nezapomněl někdo náhodou se se mnou o tom bavit? 

Nezapomněl někdo na moji duši, která utrpěla nesmírnou ránu? Mám pocit, že 

se po mně chtělo jediný: funguj, funguj, funguj!  

Hudba  

Přemýšlím, jak fungují lidské vztahy. Možná opravdu očekávám od lidí 

nesplnitelné. Ale třeba není chyba v komunikaci jen u druhých, ale i ve 

mně. Je těžké si to připustit. 

Lenka: Skutečnost se měla tak, že nejchoulostivější téma bylo tabuizováno… 

BJ: To znamená smrt mámy.  

Lenka: Tak.  

BJ: A co tvoje tety, maminčiny sestry v Německu? 

Lenka: V zásadě jsem se s nimi moc nevídala, ony přijely sem tam na otočku, 

ale ta jejich invence nebo intervence do toho, co se se mnou dělo, byla chabá. Já 

jsem nebyla připravená na tento druh výchovy – děda je velmi despotický a 

přísný. Já jsem se v tom prostředí necítila dobře. A pokud se zjistilo, že to 

nefunguje, tak si myslím, že měla přijít na řadu otázka: co uděláme pro tu 

Lenku, a ne co uděláme s tou Lenkou jakožto s nějakou věcí. Pobyt v dětském 

domově nebylo to, co mi mělo pomoct. Podmínky pro to, abych odešla do 

Německa byly velmi dobré. Dnes nechápu, z jakého důvodu se to nestalo, proč 

se děda nesešel s holkama a neřekl: musíme tý holce trochu pomoct, u nás to 

nefunguje, protože mě znáte, já jsem prostě ranař. 

Lenka: Pro dospívající ženu, které je 14 let je to horror. Víte, největším 

horrorem v těch všech mých zkušenostech byli dospělí a jejich přístup. Ano, byl 

to šok.  
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Life is like the ladder to the chicken coop. Short and shitty.  

Music 

How does she see it all after twenty years? Autumn 2021 – Lenka at age 33: 

Lenka: It’s not easy looking back, because it was the hardest and most tragic 

period of my life. I’m still coming to terms with it. I had no choice but to toe the 

line that was drawn for me. And there are probably those who will say: well 

yeah, but she had the chance to make it work at her grandpa’s and to be a good 

girl… but what about the fact that my mom died? What about talking to me 

about it? What about my soul, which suffered a huge blow? Didn’t everyone 

forget to care? I feel like I was just expected to function, function, function. 

Music 

I’m thinking about how human relationships work. Maybe I really do 

expect the impossible from others. But maybe the communication problem 

isn’t just in them, but also in me. That’s hard to admit.  

Lenka: The reality was that the most sensitive topic was taboo…  

BJ: You mean your mother’s death. 

Lenka: Yes. 

BJ: And what about your aunts, your mom’s sisters in Germany? 

Lenka: I basically didn’t see them much. They’d drop by, every now and then, 

but their invention, or rather intervention, into what was going on with me was 

weak. I wasn’t ready for this kind of upbringing – grandpa was despotic and 

strict. I didn’t feel good in that kind of environment. And when it became clear 

that it wasn’t working, then I think the next question should have been: what 

will we do for Lenka? Not: what will we do about Lenka? As if I were a thing. 

Sending me to a children’s home wasn’t the way to help me. The conditions for 

me going to Germany were perfectly in place. I don’t get why it didn’t happen, 

why grandpa didn’t meet up with my aunts and say: we need to help the girl, it’s 

not working between her and I, because you know me, I’m a roughneck.  

Lenka: For a teenage girl who is fourteen, this is all just a horror show. You 

know, from all my experiences, the adults and their approach were always the 

greatest horror. Yeah, it was all a shock.   
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Hudba  

7. května 2003. Asi kolem jedenáctý jsem odešla ke klukům na pokoj. 

Chtělo se nám všem na malou a jako kluci jsme čůrali všichni najednou. 

Pustili jsme kazeťák, zapálili cíga a tancovali, smáli se, no konec! Taková 

sranda! A v tom teta Veselá otevřela a optala se mě důrazným tónem, co 

tam dělám. Řekla jsem, že jsem šla na záchod a slyšela jsem hudbu. Poslala 

mě spát.  

Lenka: Teď mám zaracha no. Zlobila jsem prostě. No a pan ředitel mi zakázal 

jet do konce června domu. Takže já ho zase chápu v tomhletom.  Jenomže na 

tom děcák u se nedá vůbec nic jinýho dělat - tam je člověk kolikrát tak na dně, 

že mu nezbyde nic jinýho než si zapálit. 

To je poslední záběr, který jsem tehdy jsem s Lenkou v roce 2003 natočila. Pak 

se ztratila. Do školy nechodí, v dětském domově, odkud utekla, o ní nic nevědí 

Hudba 

Kapitola druhá: Krize. Útěky do neznáma. 

Ruch mobil – hlášení o nefunkčním čísle 

Na zprávy neodpovídá.  Neví o ní ani děda.  

BJ: Tušil jste kam utíká, za kým utíká, s kým se stýká?  

Děda: Ne, vůbec jsem neměl šajn vo tom.  

Lenka zmizela.  Pro absenci ji vyhodili ze školy – třetí gymnázium, které 

nedokončila. První útěk byl jen na pár dní. S romskou kamarádkou odjely do 

Prahy. Do deníku, který mám možnost číst mnohem později, si v té době 

zapisuje. 

Hudba  

Užily jsme si dva dny suprově. Povedlo se nám získat klíče od prázdnýho 

bytu. Ležely jsme s Laurou dva dny ve vaně a popíjely víno. A já si 

představovala, jak všichni v děcáku jdou na přípravu do školy, a my si tu 

vegetíme ve vaně. Žádný zákazy, žádný pravidla, nic. Paráda! Jenomže 

ležet ve vaně se nedá pořád. A navíc došly peníze.  Laura navrhla, že 

půjdeme do města, tak jsme šly. A na Václaváku řekla, ať si chytnu 

nějakýho cizince. Ona v tom má praxi. Během chvíle prý budu mít na jídlo 

a možná i na další věci, který jsem si nikdy nemohla dovolit. Jenomže tohle 

bylo silný kafe i pro mě, tak jsem jí na tom Václaváku ve tři hodiny ráno 

nechala a už jsme se nikdy neviděly. 
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Music  

7th of May, 2003. Around 11pm, I went to the boy’s room. We all had to go 

number one, we peed like boys all at once. We turned on the tape player, 

light some cigs and danced, laughed, everything! So much fun! Then Aunt 

Veselá came in, put on a harsh tone and asked me what I was doing. I told 

her that I had gone to pee and heard music. She sent me to bed.  

Lenka: I’m grounded now. I broke the rules, so the director isn’t allowing me to 

go home until the end of June. But I get it, why he did it. It’s just that there’s 

nothing else to do here – often we’re so low that there’s nothing to do but 

smoke.  

This was the last recording I made with Lenka in 2003. Then she was gone. She 

stopped going to school and ran away from the children’s home, no one knew 

where to. 

Music 

Chapter 2: Crisis. Fleeing to the unknown. 

Sounds of a mobile phone – “the number you are calling is unavailable”  

She doesn’t respond to texts. Even her grandpa doesn’t know where she is. 

BJ: Did you know here she ran off to? And to whom? And who with? 

Grandpa: No, I hadn’t the faintest clue.  

Lenka disappeared. She was kicked out of school for all her absences – it was 

the third high school that she didn’t complete. Her first getaway was only for a 

few days. With a Roma friend, she went to Prague. Much later, I’m able to read 

her diary, in which she writes about this escape. 

Music 

We really lived up those two days. We got our hands on the keys to an 

empty apartment. For two days, Laura and I lay in the bathtub and drank 

wine. And I just imagined how everyone in the children’s home was just 

getting ready for school and we were chilling in the tub. No rules, no 

restrictions, nothing. A dream! But you can’t lie in a tub forever. Plus we 

ran out of money. Laura suggested we go into town, so we did. And on 

Wenceslas Square she told me to pick up a foreigner. She had experience. 

She said I’d make enough for food and maybe other things that I’d never 

been able to afford. But even for me this was a hard pill to swallow, so I left 

her there at three in the morning and never saw her again. 
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Lenka: Takže jsem zkontaktovala mojí kamarádku, která bydlí v Praze, který 

jsem řekla, že jsem na útěku a vůbec nevim, co mám dělat, že jsem si to 

představovala hrozně jednoduše. No a přijeli si tam pro mě ty policajti, no. Jak 

jsem přijela zpátky do dětskýho domova, tak byl návrh, že mě přeřaděj do 

výchovnýho ústavu, za tenhleten přestupek. 

Děda:  Voni jí tenkrát našli v nějakým zuboženým stavu dokonce. Vzal jsem jí 

domu, no, jenomže Lenka mi začla doma vyvádět znova. Utíkala z domova, 

chodila si domu jak chtěla, školu nechala. Vona na nás všecky se vybodla a jela 

si svůj život. Tak to mě taky vadilo. Bohužel, tak se stalo. 

Než stihli na dědovu žádost odvézt Lenku do výchovného ústavu, znovu utekla.  

Uplynuly skoro dva roky a ztrácím naději, že ji ještě někdy uvidím. A pak 

najednou přichází esemeska:  Jsem zpátky. Odesilatel:  Lenča.   

Ruch restaurace u nádraží 

Dáváme si schůzku v restauraci u nádraží. Je jaro 2006 a Lence je sedmnáct.  

Lenka: Odešla jsem za svojí láskou, o který jsem si myslela, že mě zabezpečí.  

Je to prostitutka, je to člověk, o kterýho by si spousta lidí ani nevopřela kolo, 

když to takhle řeknu. 

BJ: Co tě na téhle slečně tak ohromilo, že ses zamilovala? 

Lenka: Její krása. Ale tak jako, to byla láska z mojí strany až do hrobu, tak pro 

takovou lásku se musí člověk obětovat zcela. Já jsem jí obětovala především ten 

svůj domov, žejo… a tu školu taky, no. 

BJ: Přece jen, není to riziko, začít si s takovou holkou, která dělá tyhle věci…od 

prostituce až po fetování ? 

Lenka: Když se pohybuju v týhletý společnosti, tak jsem se v životě nestala tim, 

čim jsou tyhlety lidi. 

BJ: Kde vlastně žiješ? 

Lenka: Žiju teďko dva měsíce na bytě mezi lidma který užívají omamný látky. 

Tuhletu možnost jsem si vybrala, že s nima budu bydlet z nouze, protože jsem 

fakt neměla kam. Byla jsem dva dny opravdu na ulici, kdy jsem courala tady 

v Ústí nad Labem a kroutila jsem hlavou sama nad sebou, jako že jsem se opět 

dostala do situace, do který si člověk řekne, že se dostat nemůže. Ale to soužití 

je úplně katastrofální prostě, tim se mi zošklivila spousta věcí takovým 

způsobem, že opravdu můžu říct, že ty drogy nemám ráda, no. I když třeba před 

nějakejma pěti měsícema bych tvrdila něco jinýho. 
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Lenka: So I got in touch with my friend who lives in Prague and I told her that I 

was on the run, that I had no idea what to do, that I had imagined it would be so 

simple. Then the cops came to pick me up. When I got back to the children’s 

home, there was talk of sending me to the correctional center again as 

punishment. 

Grandpa: They found her in a sorry state. I took her home, but Lenka started 

acting up again. She ran away from home repeatedly, she came home whenever 

she wanted, she stopped going to school. She ditched us all and went her own 

way. And that bothered me. Sadly, that’s what happened.  

Before they could take Lenka back to the correction center, at her grandpa’s 

request, she ran away again. Almost two years go by and I have little hope that 

I’ll ever see her again. And then suddenly, a text: I’m back. Sender: Lenka.  

Restaurant commotion 

We arrange to meet in a restaurant by the train station. It’s the spring of 2006 

and Lenka is seventeen. 

Lenka: I left to be with my love, who I trusted to take care of me. She’s a 

prostitute, a person who most people wouldn’t touch with a ten-foot pole.  

BJ: What about this women captivated you, made you fall in love? 

Lenka: She’s beautiful. But I mean, for me, it was love to the grave, so for that 

kind of love you have to give yourself up completely. And I mainly gave up my 

home, you know… and yeah, school, too. 

BJ: Isn’t it, after all, a risk, to start something with this kind of girl, who does 

those things… from prostitution to drugs?  

Lenka: I’m in this society, true, but never in my life have I become what these 

people are.  

BJ: Where do you actually live? 

Lenka: For two months I’ve been living in a shared flat with people who use 

narcotics. I chose to live with them out of a lack of other options, because I 

really had nowhere else to go. I spent two days on the street, bumming about the 

city of Ústí nad Labem and annoyed with myself for once again getting into a 

situation that a person thinks they won’t ever get into. But the shared flat is a 

total catastrophe. It’s put me off so many things, and to such a degree, that I can 

truly say that I don’t like drugs. Even though maybe five months ago I would 

have said something else. 
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Hudba 

Koukala jsem pak večer s kopce na osvětlený město a moc mě zamrzelo, jak 

na tom jsem. Ale každý je strůjcem svého osudu a já jsem si to dost posrala. 

Lenka: Děda jako vždycky vyhrožoval, upozorňoval, dyť už to máš jednou za  

sebou a zase děláš to stejný. Mně může upozorňovat kdo chce, ale já si říct 

nedám. Teď už to tak není, teď se chystám do školy a měla jsem spoustu času o 

sobě přemýšlet, když nejsem doma. A do tý společnosti, do který bych se ráda 

dostala, se budu muset propracovat nějakým způsobem. Tím že odmaturuju a 

potom ještě snad vystuduju nějakou vysokou školu.  

 

Hudba  

Slibuje tohle sama sobě nebo mně? Nevím. Slibovala už mnohokrát, ale jasnou 

odpověď dá jen postupující čas.  

Posloucháme staré záběry společně s Lenkou na podzim roku 2021, a tak máme 

šanci jejího vlastního pohledu na sebe sama po patnácti letech. 

BJ: Lenko, ty sis pak nacházela to náhradní prostředí, různé party a pak i 

partnerky, když už ti bylo osmnáct, ale tam bylo velké nebezpečí, že do toho 

spadneš, jak se říká. Do fetu a do těchhle věcí.. Ty jsi mohla skončit jako nějaká 

smažka…  

Lenka: Tak, jako smažka pod mostem, která bude přinejmenším okrádat svoji 

rodinu. Třeba. No, to všechno bylo na pořadu dne. 

BJ: Měla jsem o tebe strach.  

Lenka: Naprosto to chápu, já jsem ho o sebe neměla. A to je věc, která mě 

provází napříč životem. Já jsem nikdy o sobě nepochybovala. Kdo o mně 

pochyboval, a po právu, bylo okolí. A i když jsem se pohybovala na dramaticky 

nevhodných místech, mezi feťákama třeba… to je jedna z nejzávažnějších 

věcí… a vždycky jsem věděla, že se z toho zvednu, a že z toho životního bláta 

něco uhňácám. 

BJ: Ale to si myslí skoro každý, když je v téhle situaci. 

Lenka: (smích) Já jsem to měla vnitřně daný. 
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Music 

At night, I gazed out the window at the illuminated city and felt sorry for 

my life. But everyone is the master of their own fate and I really fucked 

mine up. 

Lenka: As always, grandpa lay down threats and warnings: you've done it once 

before and you're doing it again. Anyone can warn me, but I'm don’t listen. Now 

it’s not like that, I'm about to go to school and I've had a lot of time to think 

about myself, since I haven’t been at home. And I'm going to have to work my 

way into the company I'd like to keep. By graduating from high school and then 

hopefully graduating from college.   

Music 

Is this a promise to herself, or to me? I don't know. She's made many promises, 

but only time will tell what’s real.  

In the fall of 2021, Lenka and I listen to our old recordings together, and so we 

get a chance to see her own view of herself after fifteen years. 

BJ: Lenka, you found alternative environments for yourself, different groups 

and then, once you were eighteen, partners, but there was a great danger that 

you’d ruin yourself, so to speak. You could've ended up like some kind of 

junkie... 

Lenka: Exactly, like a junky under the bridge, who would at the very least steal 

from her family. Maybe. It was all in the order of business.  

BJ: I was worried about you. 

Lenka: I totally get it, but I wasn’t. And that’s something that’s accompanied 

me through life. I've never doubted myself. Those who doubted me, and rightly 

so, were the people around me. And even when I was in dramatically not-alright 

places, amongst junkies, for example… that's one of the most serious... I always 

knew that I would pick myself up, and that I would fudge something together 

from the muck of life. 

BJ: But that’s what everyone thinks when they’re in this situation. 

Lenka: [she laughs] That was my inner setting. 
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Hudba 

(reminiscence v halu) 

Lenka: …jsem na útěku a vůbec nevim, co mám dělat, že jsem si to 

představovala hrozně jednoduše…. 

Za to by na mě byla naštvaná i mamča. Jenže kdyby tady byla, tak já bych 

nebyla v děcáku! Je to zvláštní, ale na maminku skoro nemyslím, jako by se 

už ocitla ve věčném zapomnění. Ale to nechci. Moc bych si přála, aby mě 

mohla pohladit po vlasech a říkat mi: beruško. 

Hudba 

BJ: A co maminka? Ty na ní vzpomínáš velice hezky. 

Lenka: Nemůžu říct, že bych jí znala, protože jsem jí poznala jako dítě. Moje 

maminka byla příliš mladá.  

BJ: Když ses narodila tak jí bylo..… 

Lenka: šestnáct. V patnácti otěhotněla a v šestnácti mě porodila. Takže byla 

opravdu velice mladá, chtěla si užívat… to souviselo s tím, že jsem byla doma 

velice často sama jako malá holka. Jednak se rozešla s mým prvním tatínkem, 

když mi bylo šest let, což pro mě byla velká rána. Druhak si pak hledala nějakou 

dobu partnery a ten, kterého si našla se pak projevil jako někdo, s kým jsem 

nemohla mít dobrý vztah. Moje maminka se nějak potácela v tom svém 

soukromí, ale mě, protože už jsem na tom světě byla, vláčela s sebou, takže já ty 

vzpomínky na dětství mám rozporuplné. 

Mám hlavu plnou otázek, na které hledám odpovědi. Svět, co to vůbec je? 

Nechápu, proč tady vůbec jsme. Je mi patnáct let a život mám před sebou.  

Děda: Vona to v sobě snad dusila. Navenek se zdálo, že je silná, ale potom když 

jsem se dostal na nějakej její dopis, tak jsem věděl, že to pravda není, no. Já 

jsem byl s ředitelem v kontaktu a Lenky bylo dost, já to vím, že jí bylo dost. On 

mi taky řekl, že Lenka je úplně jiný dítě než ty děti co jsou tam. 

Hudba 
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Music 

(veiled reminiscence) 

Lenka: … that I was on the run, that I had no idea what to do, that I had 

imagined it would be so simple….  

Even my mom would be mad at me for that. But if she were here, I 

wouldn't be in the children’s home! It's strange, but I hardly think about 

mom anymore, it's like she's in eternal oblivion. But I don't want that. I so 

wish she could be here to stroke my hair and call me “baby girl”.  

Music 

BJ: And what about your mom? You remember her so fondly. 

Lenka: I can’t say I knew her, because I only knew her as a child. My mom was 

too young.  

BJ: When you were born she was… 

Lenka: Sixteen. She got pregnant at fifteen and gave birth to me at sixteen. So 

she was really very young, she wanted to have fun... and that’s why I was often 

home alone as a little girl. First, she broke up with my dad when I was six, 

which was a big blow to me. And then she looked for other partners for a while 

and the one she chose turned out to be someone I couldn't have a good 

relationship with. My mother was sort of stumbling around in her own private 

life, but she dragged me along because I was already here, in the world, and so I 

have pretty conflicting memories of my childhood. 

My head is full of questions and I’m looking for answers. The world, what 

even is it? I don't get why we're here. I'm fifteen years old and my life is 

ahead of me. 

Grandpa: She must have been bottling it up. She seemed strong on the outside, 

but then when I got hold of some of her letters, I saw it wasn't true. I was in 

contact with the director and Lenka was a lot, I knew she was a lot. He also told 

me that Lenka was a completely different child than the others. 

Music 
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Po návratu do děcáku mi vychovatelky řekly, že se o mně povídá, že jsem 

měla pohlavní styk. Odvezli mě na policii, kde jsem musela vypovídat a pak 

jsem musela ke gynekologovi. Doktor mě prohlídnul a řekl, že jsem panna a 

že nemám poškozenou panenskou blánu. Je to hnusný a potupný.  

Hudba 

Lenka: Já jsem byla pořád dítětem, které potřebovalo péči a nikoliv drezůru, 

proto se to tak míjelo, proto byly problémy, proto jsem nemohla žít normálně.  

BJ: Proto ten deník asi…   

Lenka: Deník vznikl v závislosti na tom, abych měla kam situovat svůj svět a 

chápání sebe sama v něm. Řekněme, že to byla částečně terapeutická metoda, 

ale už bych se nikdy nechtěla dostat do stavu, kdy bych si chtěla nebo musela 

psát deník… protože je pravdou, že to bylo jediné místo kam jsem mohla trochu 

ukládat to co si myslím o tom, co se děje. 

Hudba 

Je pátek třináctýho a zase se mi zdál sen. Byla jsem na nějaký diskotéce, 

úplně zhulená. Měla jsem dvoudílný plavky a na těch plavkách byla taková 

látka ze který jsem kouřila marihuanu. Nevím, co to mělo znamenat.   

Lence je sedmnáct a znovu se ztratila. Rozhodla se skrývat, dokud jí nebude 

osmnáct. Jakmile dosáhne plnoletosti, už bude odpovědná sama za sebe. 

Uplynuly tři roky a já pořád nevím, kde je.  

Hudba  

Kapitola třetí: Peripetie. Zkouška z dospělosti. 

Přehrávám si poslední záznam našeho rozhovoru: 

Lenka: …teď se chystám do školy a měla jsem spoustu času o sobě přemýšlet, 

tím, že nejsem doma… 

Že by opravdu chtěla dostudovat? Zkouším psát maily na všechna gymnázia 

v kraji, odkud ji ještě nevyhodili. Pak přichází z jedné školy překvapivá 

odpověď. Lenka tam opravdu studuje. Neváhám a jedu tam. Přicházím v den, 

kdy se rozdává pololetní vysvědčení. 

Ruch školy, profesorka vchází do třídy 

Profesorka:  Posaďte se… Tak uzavíráme první pololetí třetího ročníku. Třída 

má nejlepší průměr z víceletého gymnázia na škole a já doufám, že si to udržíte. 

A děkuji vám za to. 
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Back at the children’s home, the caretakers said that rumor had it I’d had 

sexual intercourse. They took me to the police, where I had to testify, and 

then to a gynecologist. The doctor examined me and concluded that I was a 

virgin and that my hymen was intact. It was disgusting and degrading.  

Music 

Lenka: I was still a child in need of care, not taming. That’s why this approach 

was such a miss, why there were problems, why I couldn’t live normally. 

BJ: And so you kept a diary… 

Lenka: The diary came about from my need to have a place where I could 

situate my world and my understanding of myself. I guess it was partially a 

therapeutic method, but I never again want to be in a state where I need to keep 

a diary… because it was the only place where I could lay down my thoughts 

about what was going on. 

Music 

It’s Friday the thirteenth and I’ve had a dream again. I was at a club, 

totally stoned. I was wearing a bikini, on which there was some strange 

fabric that I used to smoke weed. I don’t know what it means.  

Lenka is seventeen and she’s gone again. She’s decided to hide out until she’s 

eighteen. As soon as she becomes a legal adult, she’ll be responsible for herself. 

Three years go by and I still don’t know where she is.  

Music 

Chapter 3: Rigmaroles. Tests of adulthood. 

I play back the last recording of our conversation: 

Lenka: … I'm about to go to school and I've had a lot of time to think about 

myself, since I haven’t been at home…  

Maybe she really wanted to finish school? I try emailing all the high schools in 

the region that haven’t kicked her out yet. Then a surprising reply arrives from 

one school. Lenka is indeed a student there. I don’t second guess it and I just go. 

I arrive on the day when midterm report cards are being handed out.  

Classroom commotion, the teacher enters 

Teacher: Everyone sit down… Alright, the first semester of third year is now 

behind us. Your year has the best grade point average from the entire school and 

I hope that you’ll keep it. And I thank you for it.   
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Lenka, se kterou jsme se více než dva roky neviděly, sedí vzadu. Když mě 

uviděla, mává na mě z poslední lavice.  

Profesorka:  No a Lenka je naše nová studentka, prospěla velmi pěkně… 

průměr 1.54´… tak kdyby nebyla ta matika, fyzika nad kterou ona sama láme 

hůl, tak si myslím, že by měla vyznamenání bez problému…   

Ruch město        

BJ: Tak co, máš radost z vysvědčení? 

Lenka: To víš, že mám. Vždyť je to moje první vysvědčení po několika letech. 

Vždycky před tím pololetím mi to nějak nevyšlo. A to víš, že je to skvělej pocit. 

Můžu ho ukázat rodině. 

Chůze do schodů, dveře 

Lenka má svůj první samostatný domov. V malé garsonce v Ústí nad Labem žijí 

dokonce dvě Lenky.   

Štěkot psa 

Lenka: No už mi je dvacet.  

BJ: Připadáš si dospělá?  

Lenka: Hmm. Dneska si už připadám dospělá. Už mě nenapadají takový 

voloviny a nebaví mě to.   

BJ: Já jsem si říkala, jak je možné, že ta Lenka udržuje kontakty s takovými 

lidmi, kterými pohrdá. Trochu jsem tomu nerozuměla. 

Lenka: Protože jsem svým způsobem byla jedna z nich, určitou dobu. Proto 

jsem se s nimi vídala, a když jsem se nevídala se svou rodinou, tak jsem měla 

možná trochu pocit, že někam patřím. Lidé, se kterými jsem se vídávala, tak 

občas je potkám a dost zírám. A někdy nad sebou trochu kroutím hlavou, jak 

jsem mohla fungovat mezi těmito lidmi. 

BJ: A kdy nastal ten zlom?  

Lenka: To bylo ve chvíli, když jsem odešla sama bydlet. Když nad tím tak 

přemýšlím, tak vždycky, když mě někdo do něčeho tlačil, ať už to byl děda nebo 

vychovatelé v dětským domově, tím větší tendenci jsem měla porušovat 

pravidla. A v tuhle chvíli, když jsem sama, tak mám pocit, že jsem zodpovědná 

sama za svůj život a že jediný, kdo mě může do něčeho dotlačit, jsem já sama, 

což mi vyhovuje.  
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Lenka, who I haven’t seen in more than two years, is sitting in the back. When 

she sees me, she waves. 

Teacher: And Lenka, our newest student, did very well… with an average of 

1.54… if it weren’t for math and physics, which she’s unnecessarily given up 

on, then I think she’d be on the honor roll, no problem… 

City noises       

BJ: So, are you happy with your report card? 

Lenka: Of course, I am! It’s my first report card in several years. In the past I 

never made it to the end of the midterm semester. Of course it’s a great feeling. I 

can show my family. 

Walking up stairs, keys jingling  

Lenka has her first independent home. She lives in a small studio apartment in 

Ústí nad Labem with another Lenka. 

Dog barking 

Lenka: Well, I’m twenty already.   

BJ: Do you feel like an adult?  

Lenka: Hmm. These days I do feel like an adult. I don’t have bullshit ideas 

anymore, I’m just not interested in them anymore. 

BJ: I’ve always wondered: how is it possible that Lenka hangs out with the 

kinds of people that she condemns. I’ve never understood it. 

Lenka: Because, in some way, I was one of them, at least for some time. That’s 

why I hung out with them. And when I wasn’t in contact with my family, I felt, 

at least a little, like I belonged somewhere. Sometimes I meet one of these 

people that I used to know and I just dumbfounded. And sometimes I can’t even 

believe I managed to function among such people.  

BJ: And what was the breaking point? 

Lenka: It was when I went to live on my own. Come to think of it, whenever I 

was pushed into something, whether it was by my grandfather or the caretakers 

at the children’s home, the more I tended to break the rules. And now that I'm on 

my own, I feel like I'm in charge of my own life. The only one who can push me 

into something is me, and that’s the way I prefer it.  
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Ruch maturitního plesu    

Leden 2010 

Konferenciér: Dovolte nám, abychom vás jménem všech maturantů pozvali na 

na maturitní ples Gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích… 

Ruch maturitního plesu 

Lenka: Ách…tento den je můj především. Takže krásný. Plný emocí. Dneska je 

to pro mne takovej boom a jsem hrozně šťastná, že jsem se zúčastnila tohohle 

svýho maturitního plesu. 

Ruch maturitního plesu 

Konferenciér: Na svoji procházku po červeném koberci vychází Lenka 

Barešová! 

Doznívá ples 

Květen 2010, maturitní zkoušky. 

Hudba rytmika pod maturitu, koláž záběrů z maturitních zkoušek 

Losování otázky  

Profesorka: Číslo sedm. Romantismus ve světové literatuře. 

BJ: Tak se podíváme, jak se Lenka potí na potítku. 

Lenka: Průšvih! 

BJ: Tak zkus něco vydolovat z hlavy. 

Lenka: Zkusím. 

Zkouška literatura     

Lenka:…hlavní dílo Evžen Oněgin… děj tohoto díla spočívá v tápání a 

znuděnosti mladíka. 

Zkouška z biologie   

Lenka: Takže tady máme příklady krátkozrakosti a dalekozrakosti, 

krátkozrakost je obraz před spojkou…   

Zkouška český jazyk 

Lenka: …i když jsem zapochyboval – to je vedlejší věta přípustková… a dál 

zapochyboval jsem o kom o čem, to je vedlejší věta předmětná… 

Zkouška němčina, dialog Lenky s profesorkou v němčině 



 30 

Sounds of prom dance 

January 2010 

Presenter: On behalf of the high school senior class, please allow me to 

welcome you to the graduation prom of Josef Jungman High School…  

Sounds of prom dance 

Lenka: Ahh… this day is mine. It’s beautiful. Full of emotions. Today feels like 

such a boom for me and I’m so happy that I was able to take part in my own 

prom.  

Sounds of prom dance 

Presenter: And next up for her triumphant walk down the red carpet, it’s Lenka 

Barešová! 

Prom comes to an end 

May 2010, graduation exams 

A sound collage of graduation exams, rhythmic music  

Drawing oral exam questions  

Teacher: Number seven. Romanticism in world literature. 

BJ: Let’s see how Lenka is getting ready. 

Lenka: It’s a disaster! 

BJ: Try to use what you know. 

Lenka: I’ll try. 

Literature exam 

Lenka: … wrote the novel Eugene Onegin… the novel is chiefly about a young 

man’s floundering and boredom. 

Biology exam 

Lenka: So here we have examples of myopia and hyperopia, myopia is the 

image before the conjunction…   

Czech language exam 

Lenka: … although I doubted – that's a subordinate adjective clause… and I 

further doubted who about what, so that's a subordinate object clause… 

German exam: Lenka converses with her teacher in German 
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Hudba a kroky chodba   

Lenka: Oko no, to jsem měla z pekla štěstí… já jsem si sem dala fotku mámy, 

abych měla štěstí na výběr a fakt se mi to vyplatilo…protože to bylo jedno 

z mála, ke kterým jsem si říkala, že něco řeknu (smích). I když je pravda, že já 

jsem se opravdu učila, jo. A všechno se mi začalo motat tam a je pravda, že 

včera mi stagnoval mozek už. Ale můžu konstatovat, že tenhle týden byl 

nejhorší v mým životě. Prožívala jsem různý deprese, třeba hodinový, včera to 

bylo úplně nejhorší, to už jsem nemohla ani mluvit (smích). Já už chci dostat 

papír a chci už z toho pryč a už to je to moc dlouho na mě, už mi táhne na 

dvacet tři pomalu… 

Vyhlášení výsledků maturit. 

Profesorka: Tak začneme u Lenky. Lenka. Český jazyk chvalitebně, Němčina 

výborně, biologie chvalitebně a psychologie výborně, čili prospěla 

s vyznamenáním. Blahopřeji. (potlesk) 

Děda: Lenka to dotáhla až na vyznamenání, což nám všem vyrazila dech 

normálně. My jsme se modlili, aby udělala gympl a prásk ho, a ona udělala 

vyznamenání. To byla pecka pro všechny.  

Hudba 

Je říjen 2021 a posloucháme tyto zvukové záznamy po deseti letech společně 

s třiatřicetiletou Lenkou. 

Lenka: Je pro mě hodně zajímavý, že ten materiál, který jsi nasbírala tenkrát 

odhaluje určité rysy… samozřejmě moje především, ale když se budeme bavit o 

dědovi, tak jsem si tam na začátku všimla takového momentu, kde děda na 

začátku říká: „s Lenkou to nešlo, mohl jsem jí domlouvat, a ne… tak jsem si 

řekl, a dost“…. A pak přichází na scénu ten ústav, to drastický řešení, no a 

v samotném závěru, kdy dochází na ten zlom a na to závěrečný wau, protože ta 

Lenka, se kterou to prostě nejde, najednou odmaturuje s vyznamenáním a děda 

si v závěru udělá ten zářez a řekne: „no vždyť my jsme chtěli jenom, aby udělala 

tu školu.“ A já se ptám, a není to málo? A je to opravdu to, co měla moje rodina 

chtít, že udělám nějakou školu? Takže je krásně vidět, co pro ty lidi bylo 

důležitý. Byla jsem to já nebo ta škola? Já chápu, jak je škola důležitá, ale 

mnohem důležitější je pro mne moje psýché a moje duše. O tu se nikdo 

nezajímal a nepostaral. 

 

 



 32 

Music and sounds of footsteps in a hall 

Lenka: Oh man, the eye, I got so lucky… I put mom’s photo here for good luck 

when drawing exam questions and it paid off… because that was one of the few 

questions in biology that I knew I could answer [laughter]. Although I really did 

study a lot. Everything just started spinning in my head, and yesterday my brain 

just stopped working. But I really can say that this week was the worst in my 

life. I felt all kinds of depressed, even for hours. Yesterday was the worst, I 

couldn’t even talk anymore [laughter]. I just want to get that certificate and be 

gone, it’s been too long, I’m pushing 23 soon…  

Announcement of exam results 

Teacher: Let’s start with Lenka. Lenka: Czech language very good (B), German 

outstanding (A), Biology very good (B), Psychology outstanding (A). And so 

she graduates with honors. Congratulations! [applause]. 

Grandpa: Lenka made it all the way to graduating with honors, which just took 

our breath away. We were just praying that she’d finish high school and wham, 

she manages to get honors. That was a humdinger for all of us. 

Music 

It’s October 2021 and I’m listening to these recordings after ten years with a 33 

year old Lenka. 

Lenka: It’s so interesting to me that the material you collected back then reveals 

certain traits... mine in particular, of course, but even some of Grandpa’s. I 

noticed a moment there at the beginning where Grandpa says, “I couldn’t do 

anything with Lenka, I could reprimand her and nothing… so I said, enough"…. 

And then all the institutions enter my life, the drastic solutions, and then at the 

very end, when there’s that turning point, that final wow, because that Lenka, 

who no one could do anything about, suddenly graduates with honors, and 

Grandpa wraps it up by saying, “well, we just wanted her to finish high school.” 

And I’m thinking, is that supposed to be enough? Is that really all my family 

should have wanted, for me to finish school? So it’s pretty clear what was 

important for those people. Was it me or was it school? I understand how 

important school is, but my psyche and my soul are so much more important to 

me. But nobody cared about that. 
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Lenka: Takže když jsem se sama vyléčila ať už pomocí deníku nebo drog nebo 

támhle poflakování se po všech čertech, když jsem hledala svoje náplasti a 

masti, kterýma zamáznu ty obrovský jizvy, tak ta škola byla podružná v určitým 

okamžiku. Že bylo potřeba mě nejdřív zahojit a pak mě vrátit do rytmu. Ten 

rytmus mi byl danej a přirozenej, vždycky jsem chtěla být ta nejlepší a 

nejúspěšnější a mít samý jedničky a když jsem ve čtvrtý třídě přinesla dvojku, 

tak jsem se se doma rozbrečela. Tohle vnitřní pnutí něco dokázat bylo vždycky, 

ale já jsem ho neztratila, když maminka zemřela, jenom jsem přišla o to 

kormidlo. 

Hudba 

Mamka mě vzala za ruku a šly jsme na Střížák. Trhaly jsme jahody, šly 

pomaloučku a říkaly si, co nám připomínají stromy kolem nás. Při každé 

takové vzpomínce mi vyhrknou slzy. Ty dny byly nádherné, jenomže já 

jsem si to tehdy neuvědomovala. 

Hudba 

BJ: Jaký je teď tvůj vztah k rodině? 

Lenka: Já mám se svou rodinou velmi sporadické vztahy. Já jsem ještě v tom 

dětském domově ulpívala na té myšlence, že přece tu rodinu mám. Postupem 

času, když jsem začala dospívat, tak jsem začala chápat, že ta rodina se kolem 

mne tak jako míhala, ale ve skutečnosti tam nebyla. Měla jsem problém se od 

toho odpoutat… nicméně se mi to podařilo a v návaznosti na to tam dneska nic 

neprobíhá, protože ta rodina se mne nikdy nezeptala, jak se mám. Já jsem se 

pořád ptala jich… pořád dokolečka, jak se máte, co děláte, ale nikdy nepřišla 

zpětně ta otázka: jak se máš ty Leni a jak se daří tobě, Leni? Takže když jsem 

pochopila, že takhle dynamika není zdravá, tak jsem ji přerušila a musím říct, že 

je mi mnohem líp. Nevybíráme si to, do jakých rodin se rodíme. 

BJ: Co se vlastně stalo s bráškou? Když jsi byla v dětském domově, on šel ke 

svému tatínkovi.  

Lenka: Já jsem se s ním nevídala, když jsem byla v dětském domově. Ale když 

jsem z domova odešla, či spíše utekla, tak jsem se s ním spojila, začala jsem ho 

navštěvovat on žil s otcem, ale tam už všechno nasvědčovalo, že z toho nevzejde 

nic dobrého, bylo o něj špatně postaráno, otec pil alkohol… No já jsem se 

pokoušela bráchu motivovat, jezdila jsem s ním do školy, domácí úkoly u mně 

dělal, ale bohužel ten vzor otce ho likviduje dodnes. Až někdy po letech mi 

zavolala policie, jestli nevím, kde je. Zjistila jsem, že je v Anglii, tak jsem ho 

přesvědčila, aby z Anglie přijel na soudní stání do České republiky, jinak by na 

něj byl vydán mezinárodní zatykač. 
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Lenka: So when I was healing myself, whether through journaling or drugs or 

by hanging around in all sorts of places, looking for various band-aids and 

various ointments to cover my deep scars with, school was secondary, in a way. 

It was necessary for me to first heal and only then get back into the swing of 

things. And it was a rhythm that was a given for me, natural to me, I always 

wanted to be the best and the most successful and get straight A's. When I got a 

B in the fourth grade, I cried when I got home. I was always full of this inner 

drive to prove myself, and I didn't lose it when my mom died, I just lost control 

of the helm. 

Music 

Mom took me by the hand and we went to Střížák hill. We walked leisurely, 

picked wild strawberries and talked about the trees around us, what they 

reminded us of. Every memory like this brings tears to my eyes. Those days 

were beautiful, but I didn’t realize it back then.  

Music 

BJ: What’s your relationship like with your family now? 

Lenka: I have a very sporadic relationship with my family. Back at the 

children’s home, I used to cling to the thought that I have a family. But as time 

went by and I started to grow up, I realized that my family was always just on 

the periphery, flitting by, but they weren’t really there. I had a hard time 

detaching myself from it all… but I managed and now there’s nothing there, no 

relationship really, because my family never asked me how I was doing. I 

always asked them, all the time: how are you, what are you doing. But the 

questions were never reciprocated: how are you Leni, are you doing alright 

Leni? So when I realized the dynamic wasn’t healthy, I broke it off and I have to 

say, I feel much better. We don’t choose the families we’re born into. 

BJ: What about your brother, what happened with him? When you went to the 

children’s home, he stayed with his dad.  

Lenka: When I was at the children’s home I didn’t see him. But when I left the 

home, or rather ran away, I reached out, I started to visit him. He was living with 

his dad, but everything indicated that nothing good would come out of it, he was 

badly cared for, his dad drank a lot… So I tried to motivate my brother, I’d see 

him to school, he did his homework with me, but unfortunately his father’s 

example is ravaging him to this day. Years later, the police called me to see if I 

knew where he was. I found out that he was in England, so I convinced him to 

come back to the Czech Republic for a court hearing, otherwise an international 

arrest warrant would be issued for him. 
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BJ: Za co? 

Lenka: On se pořád pral s nějakou policií, nějaké drobné krádeže tam byly… on 

se pohyboval ve špatné společnosti už od velmi raného věku. 

BJ: Vídáš se s bratrem? 

Lenka: Bohužel ne. Protože on se nechce konfrontovat se sebou skrze mne.  

 

A od té doby, kdy bratra pustili z vězení, s ním Lenka ztratila kontakt. Už ji 

nikdy nevyhledal.  

Březen 2022. Lenka vybrala místo pro naše další setkání. Kavárna Pražírna 

v centru Prahy. 

Kavárna ruch pod repem 

BJ: Proč se scházíme tady? Ty jsi říkala, že je to symbolické.  

Lenka: Tahle kavárna souvisí s mými mezníky, protože já jsem se tady začala 

objevovat kdysi dávno a občas sem zajdu a co se během té doby odehrálo, tak ta 

kavárna tak trochu postupuje se mnou.  

BJ: Víš, jak dlouho se známe?  

Lenka: Myslím od mých patnácti.  

BJ: Už je to dvacet let. 

Lenka: Fakt, jo? 

BJ: Dvacet let. Ještě ti bylo čtrnáct. Kde je někdejší Lenka rebelka? 

Lenka: Lenka rebelka je pořád přítomná s tím rozdílem, že Lence rebelce se 

v 18 letech rozvázaly ruce a změnily se životní okolnosti s ohledem na to, že se 

Lenka mohla rozhodovat sama za sebe. A myslím, že když by ses potkala 

s lidmi, kteří mne dneska znají, a neznají tu mou minulost, tak by ti potvrdili, že 

jsem rebelka. 

BJ: Jaká? 

Lenka: No tak neustálé prorážení se napříč společností, tenkrát jsem nemohla 

moc rozrážet, spíš jsem narážela. Dneska když rozrážím, tak to funguje a tu 

cestu si můžu dláždit.  

BJ: Nějaký konkrétní příklad?  
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BJ: For what? 

Lenka: He was endlessly getting into fights with the police, and then there were 

some small thefts… from a very young age he hung out in bad crowds.  

BJ: Do you see him now? 

Lenka: Unfortunately no. He doesn’t want to be confronted with himself 

through me.  

After her brother was released from prison, Lenka lost touch with him. He never 

reached out to her again. 

March 2022. Lenka chooses the place of our encounter. Café Pražírna in the 

center of Prague. 

Café commotion 

BJ: Why are we meeting here? You said it was symbolic.  

Lenka: This café is linked to the milestones of my life, because I started coming 

here a long time ago and I stop by every now and then, and for everything that 

happened during that time, the café has kind of been with me. 

BJ: Do you know how long we’ve known each other?  

Lenka: I think from when I was fifteen.  

BJ: It’s been twenty years 

Lenka: No, really? 

BJ: Twenty years. You were just fourteen. Where is the old Lenka the rebel? 

Lenka: Lenka the rebel is still here, but at eighteen her hands were untied, her 

life circumstances changed and she was able to make her own decisions. And I 

think if you spoke to the people who know me today, and who don’t know my 

past, then they would confirm that I am a rebel. 

BJ: How? 

Lenka: Well, by constantly breaking through social boundaries. Back then I 

wasn’t able to crack open, I could only crash and collide. Now I crack open and 

pave my own way.  

BJ: Any concrete example?  
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Lenka: Jednak jsem si cestu vydláždila z Ústí nad Labem do Prahy. V Praze 

jsem si vydláždila k tomu, abych získala kapitál na stavbu domu, a v současné 

době zakládám firmu, takže já dláždím, kudy chodím a jak se dá a kde se dá. 

BJ: Ty mě překvapuješ, jakou firmu?  

Lenka: No, eseróčko, který se bude zabývat prodejem dekorativních 

předmětů… ještě se dvěma společníky zakládáme eseróčko… toto je můj nápad.  

Servírka přinesla kávu, zvoní mobil, Lenka přijímá hovor a telefonuje  

Z posledního setkání před devíti lety si vzpomínám, že byla Lenka přijata na 

Vysokou školu pedagogickou v Ústí nad Labem… obor volnočasové aktivity a 

tělovýchova.  

Lenka končí telefonát 

BJ: Ty jsi měla strašně moc plánů, chtěla jsi jít na vysokou školu. Začala jsi jí 

snad dokonce studovat, viď? 

Lenka: Hmm, dokonce jsem jí i dokončila.  

BJ: Tys jí dokončila? Takže jseš bakalářka…  

Lenka: Jsem. Já jsem utíkala jen z věcí, které mi působily zlo, ale tohle jsem 

dokončila.  

BJ: Já jsem si říkala, když jsme se viděly naposledy, že se víc vyprofiluješ 

profesionálně, víš? Že jsi prošla spoustou firem… proč ses dlouho nechytala, jak 

se říká?  

Lenka: Spíše je to o tom mém rebelství, že se těžko přizpůsobuji… a to je 

hlavně ten důvod, proč stavím dům jako podnikatelský záměr, zakládám firmu, a 

chci se pasovat do té řídící pozice. Já jsem se zastavila v jedné firmě, která byla 

velmi důležitá pro mně, na tři roky. V těch třech letech jsem dokázala 

nashromáždit kapitál, který jsem využila k tomu, abych mohla dnes stavět dům. 

A trvalo mi asi rok a půl, než jsem se prodrala někam, kde mi to dává smysl. 

Hudba 
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Lenka: I paved my way out of Ústí nad Labem and into Prague. In Prague I 

paved a path to enough capital to build a house with, and I’m currently founding 

a company, so I just pave everywhere I go, however and wherever I can.  

BJ: This is a surprise, what company?  

Lenka: A LLC that will sell decorative objects… I’m starting it with two 

partners, this LLC… this is all my idea. 

The waitress brings the coffee, Lenka’s phone rings, she apologizes and answers 

I think back to our encounter nine years ago and remember that Lenka was 

accepted to the University of Education in Ústí nad Labem… with a focus on 

physical education and extracurricular activities. 

Lenka finishes her call 

BJ: You had so many plans, you wanted to go to university and you even started 

studying, didn’t you? 

Lenka: Hmm, I even finished. 

BJ: You finished? So you have a bachelor’s degree?  

Lenka: I do. I only ever ran away from things that hurt me, but this I followed 

through to the end. 

BJ: After the last time I saw you, I felt like you would carve out a clearer 

professional identity, you know? You’ve worked at so many companies… why 

did it take you a while to find your groove, as they say?  

Lenka: It’s more about my rebelliousness, which doesn’t like to conform… and 

that’s the main reason why I’m building a house as a business plan, establishing 

a company, and why I want to get into a management role. I stayed at one 

company, which was very important for me, for three years. And in those three 

years I managed to amass enough capital to be able to build a house today. And 

then it took me about a year and a half to fight my way to someplace that made 

sense to me again. 

Music 
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Kapitola čtvrtá: Není to katastrofa. Hledání vztahu.  

Hudba, ruch kavárny 

BJ: Karolinu neznám.  

Lenka: Karolínu neznáš… jak to, že neznáš Karolínu? To jsme se tak dlouho 

neviděly? 

BJ: Asi jo.   

Lenka: S Karolínou jsem žila tři roky. To byla partnerka, se kterou jsem to 

myslela vážně, ale pak se ukázalo, že to není ta pravá. 

BJ: Kolik jsi měla těch partnerek vlastně? 

Lenka: Já myslím, že by mi nestačila jedna ruka… no ale teď už mi stačí, 

hlavně teď už jsem vdaná. To už není, jako to bylo před tím.  

Hudba 

Prohlížím si Izabelu. Asi k ní pořád něco cítím. Je to silný. Má krásný 

zelenomodrý oči a krásně vytvarované růžové rty. Nosí tanga častěji než 

normální kalhotky.  

Lenka: Nó, trošku se to vyvíjelo směrem k intimnějšímu vztahu. Já to beru tak 

jak to je. Mně to nevadí, že jsem jiný orientace a jestli se to někomu nelíbí, tak 

to je jeho problém, protože na světě to takhle chodí prostě no.  

Hudba  

Včera večer jsme si s Růžou zapálily na pokoji cígo. Ona pak řekla, ať jdu 

k ní na postel a vyprávím jí pohádky. Šla jsem teda. Pak se mě zeptala, jaký 

to je někoho milovat. Zaskočila mě tím. Popsala jsem jí ten nádherný pocit. 

Ale taky jsem jí řekla, že jak moc miluji, tak moc je to bolestivý. Ona mi 

řekla, že taky chce najít toho pravýho člověka.  

Hudba dozní 

Deník si Lenka psala v čase svého dospívání. Byla to její výpověď o citech a 

pocitech, které neměla komu sdělit. Dnes je jí třiatřicet a deník už si dávno 

nepíše.  

Lenka: Ne, deník si nepíšu, nemám na to ani čas.  

BJ: A potřebu?  
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Chapter 4: Catastrophe averted. Looking for love. 

Music, sounds from the café 

BJ: I don’t know Karolina. 

Lenka: You don’t know Karolina… how come you don’t know Karolina? It’s 

been that long since we saw each other? 

BJ: I guess so. 

Lenka: I lived with Karolina for three years. It was a serious relationship, but as 

it turns out, she wasn’t the one.  

BJ: How many girlfriends have you had? 

Lenka: I don’t have enough fingers to count on… but now I do, especially since 

I’m married. It’s not like it used to be. 

Music 

I’m watching Isabella. I guess I still feel something for her. It’s intense. She 

has beautiful blue-green eyes and gorgeously shaped pink lips. She wears a 

thong more often than normal panties.  

Lenka: Yeah, it was moving towards becoming a more intimate relationship. I 

just take it as it is. I don’t care that I’m of a different orientation, and if someone 

doesn’t like it, that’s their problem, because this is just how the world is. 

Music 

Last night Růža and I lit some cigs in our room. She told me to lay on the 

bed with her and tell her stories. So I did. Then she asked me what it’s like 

to love someone. That caught me off guard. I described the amazing feeling 

to her. But I also told her that as much as I love, I hurt. She told me that she 

also wants to find the right person.  

Music fades out 

Lenka kept a diary during her teenage years. It was a testimony of her feelings 

and emotions, which she had no one to share with. She is now 33 and she’s long 

stopped writing in her diary. 

Lenka: No, I don’t keep a diary, I don’t even have the time. 

BJ: And the need? 
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Lenka: Potřebu taky nemám. Můj deník je moje žena, do té se zapisuje, co je 

potřeba. Takže když budeš potřebovat deník, stačí říct a já ho zavolám… 

(smích). 

Lenka 33 let, podnikatelka. A Nikol – 28 let, historička umění. Žijí 

v registrovaném partnerství a zvolily si i společné příjmení. 

Nikol: Lenka je hluboký člověk a krásná duše. Je neuvěřitelně citlivá, nad vším 

přemýšlí a všechno analyzuje. Díky tomu je schopná se neustále posouvat a 

otevírat si nové možnosti … díky tomu si jí taky moc vážím a jsem ráda, že ji 

mám.  

Lenka: Můžu teď říct za nás za obě, že jsme toho názoru, že se česká společnost 

může zdát tolerantní, nicméně si nemyslíme, že ta tolerance je do důsledků. I při 

změně jména to tak bylo – nebylo to jednoduché to jméno změnit. Přesto, že 

jsme předložily registrační list, což je nejvyšší možná faktura (smích), kterou se 

můžeme prokázat, tak jsme musely ještě vysvětlovat na úřadě, že to spolu 

opravdu myslíme vážně. 

BJ: Partnerství tohoto typu s sebou velmi pravděpodobně nese nemít rodinu. To 

znamená nemít děti. S tím jste srovnané?  

Lenka: Moje hodiny začaly tikat ve třiceti, to jsem si naivně myslela, že sehnat 

dobrovolníka je možné. Ale ono to není tak jednoduché, jak jsem si myslela. 

Takže proběhl proces, kdy já jsem skutečně hledala potenciálního otce našich 

budoucích dětí… 

BJ: To bys byla ty ten dobrovolník z vaší strany nebo Nikol?  

Lenka: My obě, tam se to řešilo tak, že pokud by Nikol začala taky tikat, tak by 

to byl jeden člověk, který by nás obdařil svými dary jednu jak druhou. Ale to 

bylo před třemi, čtyřmi lety, nicméně poté, co jsem si prošla tím procesem a 

hledala a hledala… a to hledání si můžeš představit tak, že jsem skutečně 

oslovila cizí lidi, kteří se mi zalíbili třeba pracovně… A normálně jsem položila 

natvrdo otázku: „hele, dal bys mi to sperma? Když budeš chtít, tak se mi ozvi a 

budeme se o tom bavit dál.“ On se mi skutečně za dva měsíce ozval. Nicméně se 

to nesetkalo s pochopením, protože najít člověka, který pochopí, že nedojde na 

žádnou intimitu – to je něco co ty chlapy zajímá. Nicméně postupem času ve 

mně dozrála úplně jiná myšlenka, že já jsem se narodila s dispozicí, která mi 

neurčila mít dítě z lásky. Dítě by mělo vzniknout z lásky. Lásku mám, ale 

nemám tu možnost…. Takže si dokážeš představit, že chudák Nikol, která tyhle 

moje výlevy musí strpět a vytrhnout se z práce a opravdu začínat přemýšlet nad 

tím co co říkám… 
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Lenka: Nor the need. My diary is now my wife, I inscribe in her everything that 

I need to. So if you need a diary, just say the word and I’ll call my diary… 

[laughter]. 

Lenka, 33, a businesswomen. And Nikol, 28, an art historian. They live together 

in a civil partnership and they even took the same last name. 

Nikol: Lenka is a deep person and a beautiful soul. She is incredibly sensitive, 

thinks about everything, analyzes everything. And thanks to that she’s able to 

keep progressing and creating new possibilities… and that’s why I respect and 

admire her so much and why I’m so glad to have her. 

Lenka: I can say for the both of us that we think Czech society can seem 

tolerant, but it doesn’t follow through with this tolerance. Even with our name 

change we experienced the limits of this tolerance – it wasn’t at all easy. Even 

though we presented the legal registration of our civil union, which is the 

highest possible invoice [laughter] that you can demonstrate, we still had to 

explain to the authorities that we’re serious.  

BJ: A partnership of this kind very likely means you won’t have a family. That 

is, no kids. Are you both ok with that?  

Lenka: My clock started ticking at 30 and I had this naïve idea that finding a 

volunteer would be easy. But it’s really not. So I went through a whole process 

of trying to find a potential father for our future kids. 

BJ: And from your side, would it be you or Nikol who would volunteer? 

Lenka: Both. The idea was that if Nikol’s clock also started ticking, then there 

would be just one person who would endow us with his gifts, both of us. But 

that was three or four years ago. After I went through this process of searching 

and searching… and yes, you can imagine this searching as me approaching 

random people, who perhaps made an impression on me at work, and just 

asking: “Hey, would you give me your sperm? If you’re interested, just call me 

and we can talk about it.” And this one guy really did call after two months. But 

it didn’t work out, because finding someone who understands that this 

arrangement doesn’t include an act of intimacy—that’s often what guys want. 

Nevertheless, time gave way to an entirely different way of thinking. I realized 

that I was born with a certain disposition that destined me to be unable to have 

kids out of love. And kids should be created out of love. I have love, but I don’t 

have the option… So as you can imagine, poor Nikol had to deal with my 

shifting opinions and outbursts, and pull herself away from work and really 

think about what I was saying…  
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Nikol: Protože je to důležitý a těžký téma. 

Lenka: Tak… a já jsem došla k tomu, že existuje princip, na základě kterého by 

měli vznikat děti. A nemyslím si, že je úplně správné vytvářet umělé prostředí 

pro vznik toho dítěte. Do spermabanky určitě nepůjdu, je to tak citlivá záležitost, 

že si nedovedu představit, že dítěti jednou řeknu, hele, já si šla pro tvýho tátu do 

tý banky, protože jsem tehdy neměla jinou možnost. A je pro mne nepřípustný, i 

z hlediska genů, že bych něco takového podnikla. Takže jsem došla k tomu, že 

dítě nebudu chtít a mít nebudu. Ale zároveň to není nic, co bych podsouvala své 

ženě. To znamená, že připouštím, že kdyby mojí ženu stihlo totéž co mne v těch 

třiceti…  

BJ: Jak říkáš tikání…  

Lenka: To tikání. Tak samozřejmě se o tom budeme bavit a nějak to řešit. Ale 

je to samozřejmě téma citlivé a choulostivé, obzvlášť u Nikol v rodině, která do 

jejich 25 let tajně doufala, že se provdá za muže, že bude pokračovatelkou rodu. 

Takže se jim rozpadá iluze o tom jak naplníš jejich představy… 

Nikol: Já je v tomto ohledu chápu a jsem jim moc vděčná, že jsou tak stateční, 

jak jsou, protože měli samozřejmě všechny tyhle představy, které Lenka 

vyjmenovala. A taky se sluší podotknout, že já naprosto souzním s tím, co ona 

říká a jak to promýšlí, ale zároveň to ještě úplně neuzavírám, a čekám, co na 

mne samotnou přijde. Zatím nejsem ještě ve fázi, kdy by pro mne dítě bylo téma 

a když se rozhodnu to dítě mít, tak vím, že to Lenka zařídí. (smích) 

Hudba pod rapidkoláž 

… jsem už taková, že chci všechno vyzkoušet… 

… nahuleno, bordel, drogy tam byly určitě… 

… nevybíráme si to, do jakých rodin se rodíme… 

… už jsem to nemohla vydržet a tak jsem do ní praštila no… 

… odjezd do výchovného ústavu do Kostomlat… 

… jenomže vona utekla z domova… 

… žiju teď dva měsíce na bytě mezi lidma, který užívali omamný látky… 

… no a přijeli si tam pro mě policajti, no… 

… Dokud o mě rozhodovali jiní, tak se všechno sypalo jako domeček z karet… 

… jediný, kdo mě může do něčeho dotlačit, jsem já sama, což mě vyhovuje… 

 



 44 

Nikol: Because it’s a salient and difficult topic. 

Lenka: Yes… and so I came to accept this principle according to which 

children should be brought into the world. I just don’t think it’s entirely right to 

create an artificial environment for making a baby. I definitely won’t be going to 

a sperm bank, it’s such a sensitive matter, and I can’t imagine that I’d one day 

tell my kid: hey, I picked up your dad at that bank, because I didn’t have another 

option. It’s just inadmissible for me, even from a genetic perspective. So I’ve 

arrived at the understanding that I won’t want or have a child. At the same time, 

this isn’t something I’d impose on my wife. So if the same thing that caught 

hold of me at 30 catches hold of my wife…  

BJ: This ticking, as you say… 

Lenka: This ticking. Then of course we’ll talk about it and figure it out. But it’s 

a sensitive and delicate topic, especially in Nikol’s family, who kept hoping, 

until a few years ago, that she would marry a man and continue the family line. 

And so their illusion of how you’ll fulfill their expectations has crumbled…  

Nikol: But in this regard I have a lot of understanding for them and I’m grateful 

to them for being so brave, because they did have all these expectations, like 

Lenka said. And it’s worth noting that I completely relate to everything she has 

said and how she thinks about all this, but I’m also still keepings things open 

and waiting to see how I feel. I’m not yet in the phase of wanting a child but if I 

do decide to have a kid, I know that Lenka will make it happen [laughter]. 

Music with a rapid collage of memories 

… I’m the type who wants to try everything… 

… smoke, messy, there were drugs, for sure … 

… we don’t choose the families we’re born into… 

… I just couldn’t stand it any longer, I just started bashing it… 

… taken to the Behavior correctional center in Kostomlaty… 

… but she ran away from home… 

… I’ve been living in a shared flat with people who use narcotics… 

… then the cops came to pick me up… 

… others made decisions for me and everything toppled like a house of cards… 

… only one who can push me into something is me, that’s the way I prefer it. … 
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Hudba  

BJ: Vnímáš ten svůj příběh jako velké drama? 

Lenka: Ano, velké drama, s velkolepějším závěrem, úspěšným. Já se cítím být 

úspěšná nejen profesně ale i na bází toho osobního života … a teď zase narážím 

na svou ženu… a to je jeden z největších úspěchů, kterých člověk může během 

svého života dosáhnout.  

Hudba 

Lenka: Já jsem šťastná, že to období je za mnou. Nevzpomínám na něj vůbec 

ráda. Skutečně s tím bojuju do dneška, trpím nepochopením, bojuju se svýma 

vnitřníma démonama, který se pojej k těm dobám, bojuju s vnitřním vztahem 

vůči rodině a pořád jsem ve stavu léčení, řekla bych.  

Hudba  

Lenka: Nemyslím si, že se někdy vyléčím zcela, ale našla jsem spoustu aspektů, 

který mají hodnotu toho správného léku ať už je to moje žena, úspěch v práci 

nebo stavba domu, která je taky léčivá, protože představa, že sedíme u krbu a 

popíjíme kakao a díváme se do přírody je taky naprosto úžasná a nabíjející… A 

ten život se skutečně vyvíjí dobrým směrem napříč tomu vstupu na scénu, kterej 

byl tragickej a hroznej. 

Závěrečná hudba  
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Music 

BJ: Do you see your story as an epic drama? 

Lenka: Yes, a great big drama, with an even greater ending, a success. I feel 

successful not only professionally but also in my personal life… and I’m talking 

about my wife again… it’s one of the greatest achievements that a person can 

attain during their lifetime. 

Music 

Lenka: I’m happy that my past is in the past. The memories aren’t nice. And 

I’m grappling with it to this day. I’m still struggling to understand, I’m battling 

my own demons, which are bound to that period of my life, I’m struggling with 

my inner relationship to my family and I’m still healing, I think. 

Music 

Lenka: I don’t think I’ll ever be fully healed, but I’ve found so many things that 

are healing for me, whether it’s my wife, success at work or the process of 

building a house, which is also so therapeutic, because the fantasy of us sitting 

by the fireplace and sipping hot cocoa and looking out at nature is just so 

amazing and energizing… And life really is moving in the right direction, 

despite the beginnings, which were tragic and terrible. 

Closing music 

 


