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Jana, 27 let, dcera Zlata 6 let, syn Jáchym 3 roky 

Jana pochází z Chomutova, své dětství popisuje jako velmi harmonické. Rodiče se rozvedli, když bylo 

Janě 20 let, neshody mezi nimi ale začaly už dříve, zhruba v jejích 14 letech. S oběma rodiči je v 

kontaktu. Má jednu starší sestru, která nikdy drogy neužívala. Jana je svobodná, matka 2 dětí. Děti 

má s rozdílnými otci, oba byli uživatelé návykových látek. Obě děti má svěřeny do pěstounské péče 

matka Jany.  

Jana má ukončené ZŠ, nedokončila SŠ. V minulosti byla schopna si udržet dlouhodobě práci. 

Pracovala, jako pokladní v supermarketech a v továrně na výrobu Lega. Dluhy má za zdravotní 

pojištění, soudy, výživné, UPC, půjčky, MHD. Během výkonu trestu se exekutoři přihlásili o částku ve 

výši 350 tisíc. 

Jana začala pervitin užívat ve 14 letech, a to šňupáním do 17 let. Když jí bylo 17 let, dokončila 3 

měsíční léčbu v psychiatrické nemocnici, kam ji umístila její matka. Po ukončené léčbě cca 3 roky 

abstinovala. Od 23 let začala užívat pervitin nitrožilně, po narození dcery se jí podařilo omezit užívání 

na 1-2x za 14 dní. Před nástupem do výkonu trestu užívala pervitin obden, jednalo se cca o dvouleté 

období. Vyzkoušela také THC, občas hrála automaty.  

Do výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) byla odsouzena za krádeže. Byla celkem 5x soudně trestána, 

ve VTOS jednou. V průběhu VTOS si uvědomovala, o kolik času se svými dětmi přichází. Stále se jí 

vybavovaly situace z minulosti, kdy pochybila a propadala se do sebeobviňování. Když v minulosti 

chtěla odvést pozornost od svých problémů, pomáhala ostatním. Z Janina vyprávění je znát, že je 

"srdcař", kterému není lhostejný osud druhých lidí. Ale jí samotné chyběl náhled na svou situaci a 

schopnost sebereflexe. Sama Jana o sobě říká, že je velký extrovert a že nemá problém s kýmkoli 

otevřeně mluvit. Někdy si tím ovšem v životě i uškodila. Snaží se nyní nacházet zlatou střední cestu. 

Z VTOS byla Jana podmínečně propuštěna v září 2019. Již ve výkonu trestu si vytvořila velmi dobrý 

náhled na dosavadní způsob fungování, stála o změnu životního stylu. S case managerkou navázala 

funkční vztah, Jana služby projektu využívá i po svém propuštění a zajímá se rovněž o 

socioterapeutické aktivity. Chtěla by si také dodělat školu a začít řešit insolvenci. Poté, co bude její 

život stabilizovaný, a po vytvoření zázemí, by chtěla získat své dvě děti zpět do péče. 
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