
RÒÎOVÁ AGENTURA
Asi nejznámûj‰í Ïeny v této profesi jsou

dvojãata Terese a Lisa Goltovy – zakla-
datelky, majitelky a fieditelky agentury Lip-
stick Bail Bonds. Podle americk˘ch no-
vináfiÛ se jedná o jednu z nejúspû‰nûj‰ích
agentur lovcÛ lidí v celé JiÏní Kalifornii.
Znaãn˘ vliv má samozfiejmû i to, Ïe obû
Ïeny slouÏily deset let jako policistky v po-
licejním úfiadu mûsta Los Angeles
(LAPD). Souãástí jejich image – stejnû
jako image jejich personálu – jsou rÛÏo-
vé automobily, rÛÏové „pracovní ‰aty“
a rÛÏové rtûnky. V této agentufie jsou za-
mûstnány pouze Ïeny, které mají k dis-
pozici 29 vozidel, mezi nimiÏ je Hummer,
Smart, MiniCooper, ale i kamión po-
dobn˘ zásahovému vozidlu SWAT. Ved-
le rÛÏov˘ch vozidel je i jejich pût kance-
láfií v Kalifornii (Anaheim, Lakewood, Los
Angeles, Bellflower a Long Beach) sla-
dûno dorÛÏova, vãetnû rÛÏov˘ch papírÛ.
Jejich personál nenosí stfielné zbranû. Zá-
kladní v˘zbroj pfiedstavují pepfiové spreje,
omraãující granáty, ale i pouta – opût v‰e
vyvedeno v rÛÏové.
Stejnû jako vût‰ina lovcÛ odmûn, i tato

agentura profituje na kaucích: pfii dopa-
dení uprchlíka jim podle zákona náleÏí
10 % sloÏené kauce. V‰e probíhá na
jednoduchém principu: pokud obvinûn˘
sloÏí kauci a „ztratí se“, dostává se ten-
to uprchlík na místo v seznamu hleda-
n˘ch osob agentury. Dvojãata Goltova

poté spolu s jejich zástupkynûmi, z nichÏ
první je Heather Priceová, vypracují plán
na jeho dopadení a pak jsou do „pole“
vyslány rÛÏové agentky.

DOMINO
Mezi lovci lidí vynikala i dal‰í Ïena, Do-

mino Harveyová, jejíÏ Ïivot byl popsán ve
filmu Domino. Tatomladá Ïena, která svÛj

Ïivot doslova spojila s tímto fiemeslem,
se narodila 7. srpna 1969 v Lond˘nû. Je-
jím otcem byl americko-britsk˘ herec, pÛ-
vodem Litevec Laurence Harvey, a mat-
kou proslulá modelka z Vogue Paulene
Stoneová, která svou dceru pojmenovala
podle pfiezdívky své oblíbené hereãky Do-
minique Sandyové. Domino mûla star‰í
nevlastní sestru z matãina pfiedchozího
sÀatku Sophii a mlad‰ího nevlastního
bratra HarryhoMortona. Jejím kmotrem
se stal novináfi a spisovatel Peter Evans,
kter˘ pÛvodnû oba její rodiãe seznámil.
Poté, co se její matka provdala za

Ameriãana Mortona, odcestovala s ním
do USA. Domino zÛstala na anglick˘ch
internátních ‰kolách. Pro svou nepod-
dajnost a neustálé ‰arvátky s chlapci v‰ak
byla ze ãtyfi ‰kol vylouãena. Podle sv˘ch
vzpomínek se jiÏ od dûtství nechovala
jako holãiãka – panenkám, které jí koupil
otec, vÏdy ostfiíhala vlasy. Nakonec se ji
podafiilo umístit do devonské ‰koly Dar-
tington Hall School, kde strávila hodnû
ãasu stavbou kánoí a studiem vedení vál-
ky. Po ‰kole zaãala pfiem˘‰let o své dal-
‰í kariéfie. Na‰tûstí po matce zdûdila
pûkn˘ vzhled, a tak se ji údajnû pokou‰ela
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Vozidla lovkyÀ lidí jsou na ulici opravdu nepfiehlédnutelná

KdyÏ uÏ pepfiov˘ sprej, tak pro agentky Lipstick Bail Bonds musí b˘t rÛÏov˘

RÛÏové lovkynû lidí
KaÏd˘ jistû zná povûstné lovce lidí, nebo chcete-li, lovce odmûn, ktefií fungují
zejména v USA jiÏ od dob Divokého západu; vedle toho je tato profese legální je‰tû
na Filipínách. Lovci lidí si vydûlávají vypátráním a zadrÏením hledan˘ch osob, na které
je vypsána odmûna, a tu za jejich dopadení inkasují. Byli a ãasto jsou tématem
filmov˘ch scénáfiÛ, jako napfiíklad Blade Runner nebo Domino. Právû poslední film
ilustruje fakt, Ïe i v této profesi je mnoho Ïen.




