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S ýáním máv Česku zkušenost kůďáčtlrtážena,

v poslední době jde navíc stále častěji nejen o zdravi, ale
i o život. Stoupápočetkizoých intervencí, atedyagTe-
sorů, ta|,žepravděpodobnost, že se s nělcýmpodobným
potkáte ivy, jevysoká. Jak násilníka poznátedřív, neŽ se

stanetejeho obětí?
Linda Vanslaá

dývejdudorestaurace,
první, co udáám ,je,žes
prohlédnukaždouženu,
Lterátu sedí, od hla\'y

ažkpatě.Vduchusi
otipuju, která z nich už mátěch prvních
párface\ ne-li něco horšího, za sebou.
Statistickyto rychází rrakaždou čtlrtou.
Jájsemjďtě nedávnobylajednou z nich.

% není něcovpořrídku, se ukrázalo už
po dvou měsících spolďného byďení.
Kvůli banálníhádce partnerprokopl
dveřeložnice. Tehdymivywětlil, že ne-
snáší' kdýho druzí neposlouchají. Aže
on mě přece poslouchá' takaťse snaám
ijá'Snaála'jsem setakďouho, ažjsem
z toho otěhotrráa- Pak už bylo na rozchod

pozdě. Dneskaún1 žejsem se mělasbďit
ihned" coýdveře zniěil. Protožery}rle

věci žádnýnormální c}rlap neudáá. Přes-
to jsem s nírn zůstala dalších sedm let.

Pozorný a naléhavý.
Zn.: Agresor
Ředitelkapražského krizového cent-
raAcorus Zdena Bedrrářovátvrdí, že

nazařátl<uinkovéhovztahusesigrrríly
ukazující na mo žná nebezpďiobjevují
lždycky' většinabudoucích obětíje ďe
nečtesprál'rrě. Coženu může zrnáŠLze

všeho nejdřív,je nďéhavost, se kberouji
její noýpřítel nutí, abysek němu nastě-

hovďa' zasnoubilase s ním, vzďa si ho
nebo mu porodiladěti. 

"To 
ale neníláska
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jenom si r''as chce pojistit a mít nad vámi
kontrolu," r,ysvětluje Zdena Bednářor'á.
Naléhavost často dopror'-ází i dominance
vel'ztahu. Muž rozhoduje ovšem sám.
Kam se půjde večer', s ýn se bude pár
přátelit' kam se pojede na dovolenou,
jaké koníčlg'bude jeho partnerka mít
a nemít, jakse bude oblékat. Tovše se
sloly, že to s ní myslí dobře a že on přece

ú, co se pro ni hodí. Budoucí agresor má
často také extrémní polohu r,ztahu ke sré
matce.,,Budto sr.'oji matkubezmezně
anekriticlg'miluje, nebo o ní naopak
mlur'í r'elmi špatně," pokračuj eZdena
Bednářová. Zbystřitby mělakaždážela
ive chr'.íli' kdypo ní nor'1'přítel chce
veškeré infor-rnace ojejí minulosti, ale
i o tom, co právě dělá nebo co si myslí.

,,Není to projevupřímného zájmu. I(dý
vám neustá]evolá' abyvám sdělil nějakou
inforrnaci. na něco banálního Se vás Ze-

ptal, třebakam jste dala mléko' nebo aby
vám l1znal lasku, mapuj e ve skuteěnosti
vďe kro\'."

Hodně nebezpečná a velmi častáje
i snaha o izolaci ženyod rodiny apřátel
podzáminkou, žeto s ní myslí dobře.

Ve chl'íli, kdy začne kritizol''at vaši matku
nebo přátele, doporučuju hodně rychle
r1rour''ď. Protože sevámta\'může stát,
že s nimi na dlouhá léta přerušíte kon-
takt. Anavšechno zťrstanete sama'

Gesta do pekla
Jedním z oblíbenýclr mfiů je, že si ýané
ženy mohou za slé problémy samy. Jak
to' že si nebezpečného chor''ání nevšimly
mnohem dřív? Proč s tím ďověkem
r'ubec byly? odporěcťje prostá: lětšina
agresoni je mistryv manipulaci. A pro-
tože byvají i r.elmi inteligentní ave spo-
lečnosti zábal.rrí' je těžké si pňznat,že
je něco špatně. Když pakpřijdepn"ní
nadávka, ne -]i pn'rrí facka (někcly to tr"vá

i pár let), oběťje už natolik,zpracovaná',
že j i ner'nímá j ako signál k íltěku, ale k za-

myšlení nad sebou samorr. Co kdý má
prar''du ajájsem opravdu tak nemožná?

Francouzská psycholožka Isabelle

Nazare-Aga clala dohromady manipu-
látorov"v charakteristické zna]ť. Leccos

z toho sicer'ětšina nas občas dělává,
je to do jisté míry normální' skutečný
manipulátorvšak maniptrluje soustar,rrě,

protože to jinak neumí' jedná se o s1stém
obrany, ktery potřebuie k udržení vlastní-
ho sebelčdomí. Prrnrí, ěeho manipulátor
dosáhne, je to, že vas učiní zodpověclnou
zarčechno' co se verzta]ru děie. Své

vlastní potřeby, přání a žádosti záror'eň
sděluje zamlženě a nejasně, takžer''as

znejistí i tím. Thkér.5žaduje' abystebyla
dokonalá, přesná, své názory neměnila

KAM sE oBRÁTlT o PoMoc
ROSA, centrum pro Ženy-oběti
domácího nási|í, www'rosa-os.cz, tel.
241,432 466, tel. 602246 LO2

Acorus, pomoc osobám ohroŽeným
domácím násilím, www.acorus.cz,
tel. 283 892772

Persefona, www. persefona.cz,
tel. 545 245 996, 737 834 345

Profem, www.profem.cz, linka
právní pomoci Ženám-obětem násilí
608 222 27 7 (úlerý 9_12, středa
17.30-20.30)

Dona linka, www.donalinka.cz,
251- 51-1- 313. V kaŽdém kraji je také
ZříZeno intervenční centrum. kontakty
naleznete na stránkách WwW.mpsV.cz.
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a na všechnyjeho potřeby reagovala oka-
mžitě. ohykle i zpochybňuje schopnosti
a charakterové vlastnosti druhých, to je
pro něj ror,něž t5,pické. Stáleje kritizuje,
podceňuj e a interpretuj e j ej ich ýoky
tak, abybyli viděni vhorším svět]e než

on. Nakonecvás pfiměje dělatvěci, které
byste sama nedělďa. A oblykle vas také

začne posílatkpsychologoú nebo psy-

chiatrovi, abyste se ,napravilď. Vtu ch{i
už jste jako moucha chycená za kříďa.
Jediné, co cítíte,je strach. Bohuželtoje
právě ta emoce, přes kterou se manipulu-
jenejsnríze.

Ghudák hodná holka
Prr'rrí agresirmí úto\ aťverbální, nebo

fizicky, obvykle přichazí ve chl'íli, kdy
se něco pokazí. Sesaďhovpráci neboji
ztraú, nepodaří se mu důležiý obchod,

narodí se ďtě. Ato dítějeteďnapn'rrím
místě. Tehdy s největší pravděpodobností
padne i prvnífacka. Problémjevtom, že

u ní obryHe nezůstarre. Co se vposled-
ních ]etech dramaticky změnilo k horši
mu, je sflaútoků ajejich charakter.

',Zaposledních
patnactletse
proměnilapodoba
domacíhonasi]í,ď-
šilasejehobrutalita,
dnessesetkáváme
sesystematickým

mučením,kberé je

daleko zahranicemi
běžnéhodomacilio
násilí,"lyprávíZ,de-
naBednářová.,ýždy,

,,Máteprávo
naomylizměnu
názoru. To, co se

to jednak ženy, které v životě n ezaž1ly rltc
dobrého,jednak ženy, které si nikdy ne-

dovolily 'zlobiť. 
Ty pn'rrí se narodilyj ako

nechtěné, kdý byly malé, ýali je, poz-

ději zneužívali. Ty druhé měly normální
spokojené dětswí, nic dramatického se
jim nedělo,jen příliš často slýchávďy:

,,Buďhodnáholka!",,To ďe není zror'rra

ávotní deúza. Z holčiček, které byly
hodné, aby si lásku apozornost zas]ou-

žily, r,1'rostou ženy, kteréjsouhodnétak
moc, až skončí v náručí agresor4" varuj e

ředitelkaAcorusu. Pravdaje, že kdý
je ďtěti věnována pozornostjen proto'
že něco udělďo dobře, projeho sebevě-

domíje to zoufale má]o. Dítě, a zvláště

dcera, potřebuje lasku bezpodmínečnou
ve stylu,Máme tě ráditakovou' jakájsi'.

,,Tenhle sryl qýcholy mi zároveň přijde
jako nejúčinnější prevencetoho, abyvaše

dcerajednou s agresorem neskončila.
Protožejen sebevědomé ženysitakové
chování nenechají líbit. Hodné holky'
které naúc v dětswí slýchávďy, že jsou ty
rozumnější a že brácha je klub tak ať mu
ustoupí, mají tendenci ustupovat iv do-

spělosti,"varuje
ZdenaBednářová.

Jápatřilamezity
hodnéholky. I pro-
tojsemsiďouho
odmítala na rovinu
přiznat, že stríle

častějiposlou-
chámjennadávky,
nemámv]astní
krcditníkartu,
protožejedna

Téma I Malranne

dětem ženyv rodině zůstávaly. Ze stra-
chu, žejeneuáví, že nebudou mítkde
žít, nebo i proto, že se to všechno třeba
časem zlepší...,,Utéctby ďe mělažena
opravdu co nejdřív, protože dcerymají
tendenci opakovatto, cojejich matkyza-
žívaly. Leckdy se naúc v pubertě obracejí
proti nim. Maj i jim zaz)é, co mltsely celé

dětswí snrášet," varuje ZďenaBednářová
stím, že odchazets malými dětmije
mnohem snazší, přestožetotaknaprvrrí
pohled neqpadá ,,Malé ďtěvezmete za

ruku ajdete. Desetileté nebo dvanáďileté
užjentaknepřesvědčíte. Protožejste mu
přece ceýjeho životříkala, že sevlastně

tak moc neděj e . Že ie txu i"nom unavený
přetažený nebo se náhodou opil, takproč
utíkat? tÉckdypak žena, která s odcho-

dem ďouho vfia]a, děti ztrací, zvlaště

s1'rrové chtějí s otcem ďstat, pro nějeten

silný a mocný. obvyHe se pakzaprárlet
chovaj í stej ně," vzpomtnáZÁena Bedná-
řovánapříběhyžen, které máavpéči.

Máte p]ávo na omyl
Zaživáte-li ďomircinrísi]í nebo máte do-
jem, že v něčem podobném lítrí kamarád-
k4 možnávám pomohou slova rodin-
ného psychologa Tomráše Nováka, }terá
rozpohybovala mě.,Jvláte právo na omyl !

A mate právo i na změnu názonr. To, co se

vám líbilo na začátku, už se vi{m dneska

vůbec líbit nemusí. Volba parhrera není
prom$lený vědecky poďožený poěin

řídící se permý'rni a prověřen;foni kdtérii.
Je to haz ard. \ždycl<y."

P. S. Utíkďajsem, kdý byly dceři tři roky.

Dnesjejítřinact anikdyvávotě mito
nelyčetla. Naopa\ tv'rď, že je na mě
ovšná. Íňil

vámlíbilo Ílraza'
čátku, sevám ča-
semlíbit nemusí."

kdý pfijde takovyhle šílený případ' říkám
si, že nic horšího už b1t nemůže. A ono se

bohužel příště objeví něcoještě o stupínek
horšího. Třeba štípačkami lyštíp ané ntby
nebo pouávrání paralyzéru..."

Jak to vůbec může dojít až tak da]eko?

Právě lrvrili strachu. Bohužel čím déle

žena psychické či fizické nrásilí snaší, tím
úc utr'r:zuje agresora vbeztrestnosti ta-

kového jednání. A tím destruktirnrějších

forem j eho agresivita nab1vá.

Do agresorolysítě se zpraviďa ch1'tí

dva t1py žen. A nikoli nfiodou. Byvají

v rodině přece stačí, tím pádemžád-
nou kontrolu nad s1tni příjmy ani pár
korun na kál'u s kamarádkou. Že vlastně

nemám ani tu kamarádku a mámu

státouvidím sotvajednou do roka. Kdý'
se pak narodila dcera abrzy poté jsem

dostala ránu pěstí apak další a další'
sebralajsemveškerou odvahu, kterou
j sem v sobě měla. Byla to právě má dcera,

kterámi pomohlautéct. Dělalajsemto
proni.

V azylovém domě jsem ale tenkrát

slýchávďa opačné příběhy _ právě kvůli
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