
BYLI SPOLU 25 LET, PAK SVÉ NEMOHOUCÍ ŽENĚ PO OPERACI UTEKL S JINOU! 

„Hulváte!“ ozývalo se v pátek z publika v soudní síni. Probíhalo zde rozvodové řízení mezi manželi Švecovými 

a pan Švec zrovna vypovídal. Paní Švecová se k soudu ani nedostavila. Prý by ho psychicky ani fyzicky nezvládla. 

Pan a paní Švecová se znali od mládí. Nehnuli se od sebe ani na krok a trávili spolu veškerý svůj volný čas. 

Přesto se po dvacetiletém soužití a pětiletém manželství rozhodl pan Švec požádat o rozvod. Jaký k tomu měl 

důvod?  

Na jaře 2013 podstoupila paní Švecová operaci kvůli své váze. Ta se ale nezdařila a paní Švecová po 

dlouhodobém pobytu opustila nemocnici se zdravotními následky. Doma ji však místo starajícího se manžela 

čekal pouze prázdný byt a žádost o rozvod. Pan Švec dal přednost domácnosti se svou milenkou před 

nemohoucí manželkou.  

„Pořád si půjčovala velké částky peněz a já o tom nevěděl!“ ohrazuje se pan Švec během své výpovědi. O 

svém mimomanželském poměru, podivných nesrovnalostech v tom, kolik si manželka vlastně půjčila anebo o 

tajemstvích kolem jeho platu však mluvit odmítá. Na otázky ohledně jeho nevěry odpovídá historkami o 

podivných večírcích a flámech, které si údajně jeho „naprosto soběstačná“ manželka často dopřává. 

Stejné historky vypráví i dva svědci. Pan Laska, manželčin spolupracovník a přítel pana Švece, se o paní 

Švecové vyjadřuje jako o partnerce, která „bývala fakt bezva ženská, ale poslední dobou sám neví, co se to s ní 

děje“. Dále vypráví o podivných avantýrách, které paní Švecová údajně měla a má s různými muži. Z našich 

spolehlivých zdrojů ovšem víme, že pan Laska paní Švecovou vždy tajně miloval. Nebude tedy jeho vyprávění 

přece jen trochu přibarvené? 

Druhým svědkem je paní Ilona Hrubá, servírka z podniku 007, který paní Švecová navštěvuje, od pohledu 

svérázná žena, která se nebojí říct, co má na srdci. Paní Ilona vidí paní Švecovou jako ženu, která si vůbec 

neuvědomuje, jaké štěstí v podobě svého manžela doma měla. Tvrdí, že paní Švecová navštěvuje podnik častěji, 

než by zdravý natož nemocný člověk měl. „Vono to s tou její nemohoucností nebude tak horký!“ prohlašuje paní 

Ilona a vypráví o tom, jak paní Švecová chodí do 007 pravidelně hrát na automatech a vždy má s sebou 

výhradně mužskou společnost, se kterou se opijí, tancuje na stolech a následně si ji vodí domů. „Koketa jedna! 

Ještě mě vždycky prosí, ať o tom hlavně neříkám jejímu manželovi!“ dodává Hrubá vzápětí. Po celou dobu soudu 

však pomrkává na pana Švece a kroutí se před ním ve svém vyzývavém oblečení. Že by se nám zde odehrával 

nějaký zvrácený románek? 

„Ten člověk by ji normálně utrápil!“ svěřuje se nám po konci soudního řízení paní Jitka Skleničková, 

dlouholetá přítelkyně paní Ševcové, která se o ní v tomto těžkém období stará. Vysvětluje nám, že paní Švecová 

svého muže stále miluje a proto nemá rozum a toho hulváta nechce opustit i přes všechny ty hanebnosti a 

trápení, co jí způsobil. „Určitě i na tu zpropadenou operaci šla kvůli němu, vždyť ona to chudinka vůbec 

nepotřebovala!“ dodává. U výpovědi je však mírnější. Přesto je z její řeči patrné, že paní Švecová rozhodně 

soběstačná není. Kamarádka jí pravidelně vaří a pomáhá s domácností. 

Celý soud se nese v duchu vytahování špíny na nepřítomnou paní Švecovou. Nám je však jasné, že pravda 

bude někde jinde. Dvě soudkyně s námi ovšem nesouhlasí, zřejmě ovlivněny šarmem pana Švece. Rozsudek zní 

manželská poradna a až podle posudku psychologa bude rozhodnuto. Dokáže odborník zpravit rozvrácené 

manželství plné křivdy a pomluv a přinutit pana Švece, aby se postaral o svou nebohou milující manželku? Může 

mu paní Švecová vůbec ještě někdy odpustit? 

 

O tom všem a spoustě jiných srdceryvných osudech v dalších číslech! 

Markéta Kašparová, Gymnázium Jana Keplera, leden 2016 

 


