
Příběhy z Centra LOCIKA 

Tyto příběhy jsou založeny na skutečných událostech. Jména aktérů a některé reálie byly v zájmu 
ochrany klientů Centra LOCIKA změněny. 

 

„Táta na mámu nejdřív hrozně křičí a pak ji uhodí. Běžím k ní, držím ji za ruku a křičím na tátu 
taky. K tátovi se přidává Tomášek. Stoupá si před něho, brečí a snaží se mámu uhodit taky.“ 

Klára (10) 

 
Rodiče Kláry (10 let) a Tomáše (5 let) se rozvádějí, což probíhá za vyhrocených konfliktů a za 
používání fyzického násilí. Děti jsou hádek a bití svědky, do sporu vstupují, Klára v koalici 
s matkou, Tomáš v koalici s otcem. Kláru trápí úzkosti a tiky, Tomáš se vzdorovitým chováním 
obrací proti matce a je na ni hrubý.  
V Centru LOCIKA nejdříve mluvíme s rodiči. Vysvětlujeme, co děti při konfliktech zažívají a co 
naopak potřebují. Oba rodiče spolupracují a my je zapojujeme do našeho programu Rodina bez 
násilí. Daří se nám zaměřit jejich pozornost na děti, na jejich zásadní společný zájem. Rodina se 
následně v klidu odloučí, Klára a Tomáš se stěhují s maminkou, rodiče si ale zároveň domlouvají 
rozšířený kontakt s dětmi pro tatínka. Rodina v nové situaci funguje velmi dobře, rodiče se na 
plánovacích schůzkách scházejí v kavárně, občas společně vyzvedávají Klárku z terapie. Na terapii 
k nám dochází i Tomáš. Oba sourozenci velmi oceňují domluvu rodičů i to, že se k sobě chovají 
korektně. Děti jsou se stávající situací spokojené. Vracejí se ke svým zájmům a zálibám a začínají 
být zase jen dětmi.  
 
 
„Když brácha bránil mámu, vytáhl na něj táta nůž. Jirka ho ale přemohl. Táta Jirku už dlouho 
nezmlátil, naposledy když zjistil, že si tajně sám ubližuje. Teď se ho táta bojí a bije už jenom 
mámu.“ 

Jana (8) 

Rodina se třemi dětmi (sedmnáctiletý Jiří, desetiletá Jana, osmiletá Lenka) k nám přichází na 

doporučení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Otec pravidelně fyzicky napadá svou ženu, za 

přítomnosti dětí. Během jednoho vyhroceného konfliktu matku brání dospívající syn Jiří, otec ho 

vzápětí napadá nožem. Všemu přihlížejí dvě mladší sestry, které ve spolupráci se sousedkou 

volají policii. Otec je vykázán z domu. 

Oddělených konzultací v Centru LOCIKA se aktivně účastní celá rodina. Otec často mluví o svém 

dětství, kdy vyrůstal sám s matkou. Vzpomíná, že ho často bila, například prodlužovačkou. Na 

terapii k nám dochází i Jana s Lenkou, jejich matka s novým přítelem spolupracují s dětským 

psychologem a s průvodcem. Otec rodiny absolvuje všechny potřebné konzultace, odmítá ale 

další následnou pomoc. Odmítá, že by se dopouštěl na manželce nebo dětech násilí. Soud 

vyhodnocuje jeho chování jako nebezpečné a zakazuje mu k dětem přístup. 


