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NEVLASTNÃ• OTEC - PEDOFIL?
NedÄ›le, 31 kvÄ›ten 2009

Dobrý den, protoÅ¾e jsem uÅ¾ zoufalá a nedaÅ™í se mi nikde najít potÅ™ebné informace, obracím se na vás s prosbou o rad
také - Å¾e je tady moÅ¾nost absolutnÄ› anonymního svÄ›Å™ení se. Nejlep&scaron;í bude, kdyÅ¾ popí&scaron;i moji situaci o
zaÄ•átku do této chvíle, kdy jsem se s danou vÄ›cí rozhodla nÄ›co udÄ›lat. Je mi 23 let a jsem z neúplné rodiny. Moje
máma se v mých tÅ™ech letech vdala a já tím získala nového tátu.

VlastnÄ› jediného, protoÅ¾e mÅ¯j vlastní o mnÄ› nikdy nemÄ›l zájem. Svoji otcovskou povinnost si odbyl tím, Å¾e mámÄ›
kaÅ¾dý mÄ›síc alimenty a tím to konÄ•ilo. MÅ¯j otÄ•ím se ke mÄ› choval jako vlastní (co si pamatuji) do doby, neÅ¾ jsem zaÄ•a
na základní &scaron;kolu. Nevím pÅ™esnÄ› kdy tento zvrat nastal, pamatuji si v&scaron;e do doby neÅ¾ jsem do &scaron;koly
nastoupila. Zvlá&scaron;tní, Å¾e si dítÄ› pamatuje vÄ›ci, které se staly v jeho tÅ™ech aÅ¾ pÄ›ti letech a náhle s nástupem do
základní &scaron;koly mu zaÄ•nou vÄ›ci splývat a motat se v jednu událost. Proto pÅ™esnÄ› nevím, ve kterém roce se mi zaÄ•a
hroutit svÄ›t.
Najednou jsem zaÄ•ala mít z otÄ•íma strach. ZaÄ•al mÄ› totiÅ¾ obtÄ›Å¾ovat. Kdykoli to bylo moÅ¾né a máma
sourozenci (jeho vlastní dÄ›ti) nebyli v dohledu, osahával mÄ›. KdyÅ¾ jsem se pokusila pouÅ¾ít sílu, abych jej odtrÄ•ila a kÅ™ik
"nech mÄ›", tak mÄ› udeÅ™il pÅ™es tváÅ™ a Å™ekl, abych to ani nezkou&scaron;ela Å™íkat mámÄ›. BohuÅ¾el jsem se bála
mlÄ•ela. Jak &scaron;ly roky, byl stále odpornÄ›j&scaron;í a zkou&scaron;el víc. Nikdy nedo&scaron;lo aÅ¾ k pohlavnímu
styku (snad jen, protoÅ¾e jsem se vyhýbala kontaktu s ním, kdyÅ¾ nikdo dal&scaron;í nebyl doma.... snad i tím, Å¾e jsem se
stále vÄ›t&scaron;í silou dokázala bránit...). Je mi &scaron;patnÄ›, kdyÅ¾ si jen vzpomenu, Å¾e mi strkal jazyk do pusy nebo
mi silou vzal ruku a strkal ji do svého rozkroku, kdyÅ¾ mÄ›l na sobÄ› pouze slipy. A pÅ™i vzpomínce, kdy se mu dokonce
podaÅ™ilo strÄ•it svÅ¯j úd mezi moje stehna, se strachy rozklepu.
ProstÄ› mi ten chlap zniÄ•il dÄ›tství a celé dospívání. Bála
jsem se nÄ›co Å™íct, protoÅ¾e s námi bydlel a já mÄ›la strach, Å¾e mi ze Å¾ivota udÄ›lá je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í peklo. J
co s námi nebydlí. S mámou se rozvedli, on vyhroÅ¾oval, Å¾e nás zniÄ•í, Å¾e pÅ¯jdeme bydlet na ulici, Å¾e nás pÅ™ipraví o
v&scaron;echno a dostane nás na kolena. V den, kdy do&scaron;el do bytu (stále máme spoleÄ•ný byt, ve kterém bydlím
s mámou a bratrem) a odnesl nám z nÄ›j to, co mÄ›lo nÄ›jakou cenu (lednice, televize, pohovka, kÅ™eslo, vysavaÄ•, video.... pozn.: uÅ¾ dÅ™ív odnesl jednu televizi, video, dvd pÅ™ehrávaÄ•, poÄ•ítaÄ• atd....), rozhodla jsem se, Å¾e za to, co mi dÄ›lal v
deset let, musí být nÄ›jak potrestán.
VÅ¾dyÅ¥ pÅ™eci mám kamarádku, která byla svÄ›dkem toho, Å¾e jsem z diskotéky
nechtÄ›la jít domÅ¯, protoÅ¾e je tam otÄ•ím. Kdy jsem breÄ•ela, Å¾e se ho bojím. A dokonce se stávalo, Å¾e jsem rad&scaron
chodila o dvÄ› hodiny dÅ™íve do obchodu s potravinami (kdyÅ¾ máma musela k babiÄ•ce), jen abych poÄ•kala aÅ¾ on odjede
práce, abych tím nemusela projít. Máma s ním je v majetkovém vyrovnání. Budeme jej muset vyplatit za byt penÄ›zi,
které máma nemá a nemá moÅ¾nost dostat úvÄ›r protoÅ¾e bere minimální plat. Nabídla jsem se mámÄ› pomoci. Chci jej
vyplatit a mít od nÄ›j koneÄ•n klid. Doufám, Å¾e uÅ¾ se nikdy nevrátí a dá nám pokoj. Je jednodu&scaron;&scaron;í celou vÄ›c
popsat neznámé osobÄ›, neÅ¾-li o tom mluvit napÅ™. s mámou. Stydím se za to a nedokáÅ¾u jí vysvÄ›tlit, proÄ• jsem jí o tom
neÅ™ekla dÅ™íve. Máma na mne netlaÄ•í a mám její podporu, aÅ¥ se rozhodnu jakkoli to Å™e&scaron;it. Jedno je jasné, já
jsem ráda, Å¾e je od nás pryÄ• a jen se bojím, Å¾e tím, Å¾e je byt spoleÄ•ný, se mÅ¯Å¾e vrátit a dÄ›lat nám peklo
v&scaron;em. Prosím poraÄ•te:
MÅ¯Å¾u to nÄ›jak Å™e&scaron;it a mít jistotu, Å¾e si nebudu muset tohle celé proÅ¾ívat zn
týÄ•e vypovídání u soudu? Je moÅ¾nost poÅ¾ádat o úÄ•ast výslechu co nejmen&scaron;í skupiny lidí kvÅ¯li stresovému proÅ¾
této vÄ›ci? Myslíte, Å¾e mám moÅ¾nost získat od nÄ›j finanÄ•ní od&scaron;kodnÄ›ní? (pÅ™ece jen mi zniÄ•il dÄ›tství a dospív
ve mnÄ› zÅ¯stane navÅ¾dy.) MÅ¯Å¾e za to jít za mÅ™íÅ¾e? Tímto bych vás ráda poprosila o radu, co nejlépe dÄ›lat. DÄ›kuji,
opravdu nevím, za kým jít pro radu, aby to pro mne bylo co nejlehÄ•í. DÄ›kuju pÅ™edem za va&scaron;e rady, názory.

Martina
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