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Podle posledních dostupných údajů žije v České republice 
mimo své původní rodiny přibližně 20 tisíc dětí. Z toho 
v ústavní péči je téměř devět tisíc dětí a v pěstounské 
péči – většinou u svých příbuzných – žije přes deset tisíc 
dětí. Z dětských domovů se do náhradních rodin podařilo 
v roce 2015 umístit pouze 136 dětí. Pěstouni se v součas-
nosti hledají pro pět tisíc dětí.

V edici Nejisté domovy vám předkládáme komiksy vzniklé 
na základě střípků životních vyprávění dětí, které z nej-
různějších důvodů nevyrůstaly se svou původní rodinou. 
Jejich aktéři nám vyprávěli své příběhy a měli možnost 
sledovat i ovlivňovat proces, během kterého se stali hrdiny 
jednotlivých komiksů. Z jejich vyprávění si uvědomíme, jak 
důležitou roli v jejich životech hrají konkrétní situace, kon-
krétní lidé, šťastné a nešťastné náhody či zdánlivě nedůle-
žité okamžiky. Máme možnost pozorovat, co všechno může 
volby těchto dětí ovlivnit a nasměrovat jejich osudy.

V komiksu Lili a dvě mámy necháváme (výjimečně v rámci 
edice) větší prostor pro vyprávění také Liliině pěstounské 
mámě. Důvody pro to jsou dva. Pěstounská práce nemá 
v Česku zdaleka takové společenské uznání, jaké by si 
zasloužila. A za druhé, o peripetiích výchovy dětí s tíži-
vou minulostí v nových rodinách se pořád ještě nemluví 
dostatečně. Tyto potíže přitom bývají tak velké, že čelit jim 
nepřipraven,  může způsobit dětem i pěstounům těžko 
zhojitelné rány.

Veškeré uvedené výpovědi jsou autentické. Jména, místa 
i data jsou na přání Liliiny rodiny anonymizována.
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Tato kniha vznikla za laskavé fi nanční podpory grantu 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a za fi nančního 
přispění Velvyslanectví USA v Praze. 

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein 
and Norway. Supported by the U.S. Embassy 
in Th e Czech Republic.

 

Srdečně děkujeme Lili a její pěstounské mámě za jejich 
ochotu podílet se na vzniku této knihy a za jejich aktivní 
zapojení do tvorby komiksového scénáře. Dále bychom 
rádi poděkovali Liliině babičce, která svým vyprávěním 
významně přispěla ke scénáři pro tento komiks. Velké 
díky za pomoc patří Jiřímu Grusovi a Liboru Hajskému. 
Bez nich by tato kniha nevznikla. 

Tento příběh je napsán a nakreslen podle autentických 
výpovědí. Jména všech osob i místní názvy v příběhu 
byly změněny. 

ISBN 978-80-906587-7-6 (Lili a dvě mámy)
ISBN 978-80-906587-9-0 (Nejisté domovy)
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Lela Geislerová
je ilustrátorka a autorka komiksů, obálek knih a filmových 
plakátů. Pravidelně přispívá ilustrací do sobotní přílohy 
Lidových novin a stripem Zen Žen do Respektu společně 
s Martinem Machem Ondřejem.
Ilustrovala dětskou knihu Evy Prchalové Cesta svatým vý-
tahem a P.S. Ani Geislerové. Je autorkou komiksu Magda.
Za Zen Žen a kratší komiks Jednou za život získala cenu 
Muriel. Je také držitelkou ceny Anděl za booklet alba Ob-
jects Of Desire And Other Complications skupiny Monkey 
Business.

Ašta šmé: 
Markéta Hajská a Máša Bořkovcová
Ašta šmé sdružuje osoby z prostředí sociálních věd 
a umění, které spojuje zájem vyjadřovat se ke společen- 
ským tématům tvořivým způsobem. Věnuje se zejména 
ztvárňování konkrétních životních příběhů vyprávěných 
samotnými aktéry. Prostřednictvím komiksu pracuje s té-
maty jako je kulturní diverzita, sociální nerovnost, sociální 
minority a nebo konstruování identity.



Lili a dvě mámy

Nebuď jak gádžo!

Silnější než někdo

Nejisté 
domovy

Lili poprvé rodičům odeberou ve čtyřech letech. Na čas 
se pak k mámě ještě vrátí, ale v pěti se dostává do dět-
ského domova už nastálo. Stráví tam pět let. Šeď strádání 
zřídkakdy protnou máminy návštěvy. Pak přicházejí Pe-
kárkovi a berou si Lili do pěstounské péče. Lili je deset a 
její nová pěstounská máma ví, že času, v němž se Lili ještě 
nechá ovlivnit, jí na výchovu zbývá málo. Plně se sou-
středí na to vštípit nové dceři vše, co je potřeba. Liliina 
soustředěnost k témuž ale časem klesá. Peripetie na sebe 
nenechají dlouho čekat a postupem přerostou do rodinné 
krize. Když ale čtyři roky poté přijíždíme k Pekárkovým 
kvůli práci na komiksu, je krize už minulostí, atmosféra v 
domě je příjemná a Lili studuje na gymnáziu. Na rozdíl od 
paní Pekárkové ale není příliš sdělná. Rozpovídá se?




