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Homeless story

9.4.2007 Pan
Ivan Kotrle
Věznice Plzeň – Bory

Vážený pane,

opatřením Okresního soudu Plzeň – město jsem byla ustanovena Vaší obhájkyní v trestní 
věci, v níž jste na počátku tohoto měsíce odcizil v prodejně Hypernova v Olympii v Plzni 
potraviny v celkové hodnotě 3.500 Kč. Z dokumentů, které jsem obdržela spolu 
s ustanovením, je mi známo, že jste byl zadržen s odcizeným zbožím u pokladen a ke 
spáchání trestného činu jste se doznal. Vaše jednání bylo posouzeno jako trestný čin krádeže 
s ohledem na Vaše předchozí opakovaná odsouzení. Hrozí Vám tak trest odnětí svobody do 
dvou let nebo peněžitý trest.

Požádala jsem policejního komisaře, který vede vyšetřování, aby mě informoval o všech 
úkonech, které bude ve Vaší věci provádět. Navštívím Vás, jakmile mi to mé pracovní 
povinnosti dovolí. Pokud byste mi do té doby chtěl sdělit jakékoli podrobnosti, které by 
mohly mít význam pro Vaši obhajobu, zašlete mi je na adresu mé kanceláře.

S pozdravem

JUDr. Kristýna Lázničková

Vážená paní doktorko,

jsem moc rád, že mě budete opět obhajovat, protože si pamatuji, jak jste mi pomohla, když 
jsem se v loňském roce vloupal do prodejny elektro, a tak jsem teď soudce požádal, aby mi 
Vás zase přidělil. Minule se Vám podařilo přesvědčit soud, že jsem v tom obchodě nechtěl nic  
ukrást, ale že jsem se jen chtěl ohřát a aby mě zatkli, převezli do věznice a dali mi najíst, což 
je jinak venku v mrazu docela problém.

K tomu současnému trestnímu stíhání musím říct, že jsem opravdu vzal jen dvě čokolády 
Milena, které mi připomínaly dětství, a půlku chleba, protože jsem měl hlad. Určitě jsem 
neukradl nic dalšího, takže částka 3500 korun je dost nadsazená. Co se týče toho odsouzení,  
tak je sice pravda, že jsem byl šestkrát trestaný, ale bylo to vždycky za samé drobnosti, láhev 
rumu, přespání v cizím autě a podobně. Žádné násilné trestné činnosti jsem se opravdu nikdy 
nedopustil.

Až půjdete za mnou, vemte s sebou prosím lepidlo na papír a špejle. Možná si pamatujete, že 
z nich vyrábím hrady, tak Vám jeden taky udělám.
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       Ivan Kotrle

16.5.2007                                                                              Pan
Ivan Kotrle
Věznice Plzeň – Bory

Vážený pane,

prostudovala jsem vyšetřovací spis a ověřila, že skutečnosti, které jste napsal, jsou pravdivé. 
Policejní rada proto snížil výši škody na částku 26,50 Kč. Vaše předchozí trestná činnost je 
skutečně pouze drobného majetkového charakteru, bohužel státní zástupce se obává, že byste 
v ní mohl pokračovat a že by se mu nemuselo podařit Vás obsílkami dostihnout, když nemáte 
trvalé bydliště, proto zatím trvá na Vaší vazbě. Podám za Vás žádost o propuštění a nabídnu 
soudu i slib, který jsme spolu při mé minulé návštěvě sepsali.

Někdy bych si ráda poslechla Váš životní příběh. Z Vašeho dopisu s vypsaným rukopisem a 
bez jakýchkoli pravopisných chyb soudím, že by mohl být velmi zajímavý.

S pozdravem

JUDr. Kristýna Lázničková

Milá paní doktorko,

nejprve jsem Vám začal stavět hrad, který obvykle pro různé kamarády a zdejší bachaře 
stavím, ale pak jsem si řekl, že pro Vás postavím dům, o kterém se mi vždycky zdávalo, když 
jsem žil na ulici.

Na vyprávění o mém životě není nic zajímavého. Kdysi jsem učil češtinu a výtvarnou výchovu, 
ale žena si našla jiného muže a já jsem se s ní nechtěl hádat o maličkosti, a tak jsem se 
odstěhoval z jejího bytu do podnájmu, pak na ubytovnu a potom na ulici. Ve škole jsem měl 
smlouvu na dobu určitou a jednou v září mi ji ředitel na další rok neprodloužil. Možná jsem 
příliš brzy rezignoval, ale když už člověk nemá co ztratit a neví, jak dál, je život na ulici  
vlastně nejjednodušší.

Napište mi, jak vypadá má žádost o propuštění z vazby a zda Vám nedlužím nějaké peníze.  
Budu se těšit na Váš dopis.

Ivan Kotrle

28.5.2007 Pan
Ivan Kotrle
Věznice Plzeň – Bory
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Vážený pane Kotrle,

děkuji Vám za krásný model domu ze špejlí. Musím se přiznat, že na mém stole budí velký 
zájem. Je tak zvláštní, že se jím nechal manžel inspirovat a navrhl podle něj ekologický dům 
budoucnosti. Přikládám fotokopii návrhu, abyste si dovedl představit, jak by ve skutečnosti 
vypadal.

S radostí Vás mohu informovat o tom, že soud vyhověl našim návrhům a zastavil trestní 
stíhání s ohledem na minimální výši škody, kterou jste svým jednáním způsobil. Po 
seznámení s Vaší výpovědí dospěl soudce k závěru, že společenská nebezpečnost Vašeho 
jednání není tak vysoká, aby naplňovala skutkovou podstatu trestného činu krádeže. Pokud 
nepodá státní zástupce proti tomuto usnesení stížnost, budete propuštěn z vazby. O finanční 
stránku obhajoby si nedělejte starosti, náklady obhajoby bude hradit stát.

S pozdravem a přáním hezkého dne

                       Kristýna Lázničková

Milá paní doktorko,

udělala jste mi velkou radost vším, co jste mi napsala. Bohužel se z těch novinek nemůžu 
příliš radovat kvůli zdravotním komplikacím. Necítím se dobře a nejspíš mě rovnou z věznice  
převezou do fakultní nemocnice. Chtěl jsem Vás poprosit, zda byste mi neposlala nějaké 
peníze, stačilo by jen 50 korun, abych měl něco do začátku. Vím, že jste mě stejnou částkou 
založila i minule, ale slibuji Vám, že tentokrát vše vrátím i s úroky. 

Rozhodl jsem se zapojit do projektu pro bezdomovce – prodeje časopisu Nový prostor. Mám 
z plzeňské charity nabídku na ubytování a budu příležitostně vyučovat češtinu 
v rekvalifikačních kurzech. Zastavte se za mnou, pokud budete mít v nejbližších dnech cestu 
do věznice.

Zdraví

Ivan Kotrle

19.6.2007                                                                               Fakultní nemocnice
Plzeň
Onkologické oddělení

Vážený pane Ivane,

mrzí mě, že jsem Vás už ve věznici nezastihla, i že se nemůžete podívat ven a užít si letního 
počasí. Držím Vám palce, abyste byl brzy zdráv a mohl začít plnit svá předsevzetí týkající se 
dalšího života.
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Mám pro Vás neuvěřitelnou novinku – manžel s Vaším návrhem domu vyhrál hlavní cenu 
v architektonické soutěži nazvané „Dům pro budoucnost“, s níž je spojena finanční odměna 
500.000 Kč. Oba si myslíme, že polovina této částky patří Vám. Dejte mi prosím vědět, 
jakým způsobem a kam bychom měli Váš podíl odměny složit nebo poukázat. 

Srdečně zdraví

Kristýna Lázničková

30.6.2008  Advokátka
JUDr. Kristýna Lázničková
Plzeň

Vážená paní doktorko,

Ivan Kotrle opustil tento svět včera pozdě večer, i když posledních několik dní jej už příliš 
nevnímal. Přál si, abych Vám spolu s tímto oznámením zaslala i částku 100 Kč.

Přeji Vám více podobných, příjemných a smířených klientů.

Hana Boudová
vrchní sestra
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