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Rozhodla jsem se vypsat vám svÅ¯j pÅ™íbÄ›h, jak vystÅ™iÅ¾ený tady z Kudlanky. Ale - na rozdíl od tÄ›ch, které se tu teprve
Å™e&scaron;í, ten mÅ¯j uÅ¾ je vyÅ™e&scaron;ený. A doufám, Å¾e to mÅ¯Å¾e nÄ›které Å¾enÄ› pomoci v jejím rozhodnutí. Za
v&scaron;echno jako idylka. Chudá holka, chudý kluk, velká láska, podnájem obrovská láska, skromnost...
Pak já chtÄ›la rodinu, on kariéru, a nÅ¯Å¾ky se zaÄ•aly rozevírat... Já dÄ›lala v&scaron;e pro teplo rodinného krbu, on si z
budovat kariéru a vydÄ›lávat peníze. Takhle to jelo 28 let! Posledních sedm let bylo je pro mÄ› uÅ¾ jen psychické strádání a
utrpení; ale znáte to - já stále vÄ›Å™ila v nemoÅ¾né, v sílu rodiny, pracovala jsem, starala se o dÄ›ti, rodinu, dÄ›lala mu repre
doprovody, nechala se jím oblékat, mÄ›nila jsem image na jeho lusknutí prstÅ¯, nechala j se kontrolovat, jestli jdu opravdu v
té koÅ¾ené mini a vysokých podpatcích do práce, odevzdávala jsem mu celý Å¾ivot peníze, vaÅ™ila z mála, protoÅ¾e jsme
prostÄ› "byli moc drazí", &scaron;ila dÄ›tem a nakupovala v sekáÄ•ích. DÄ›ti jsem vychovala i bez jeho pomoci skvÄ›le, oba jso
na svých vysnÄ›ných &scaron;kolách a jsou to mí nejlep&scaron;í kamarádi. Po jeho Ä•tyÅ™icítce se totálnÄ› zmÄ›nil, pÅ™itvrd
zaÄ•al si uÅ¾ívat. VÄ›noval ve&scaron;kerý Ä•as koníÄ•kÅ¯m, cestování a tvrdil, jak je to pro nÄ›j dÅ¯leÅ¾ité a já mu v&scaron;
odkývala s tím, jak uznávám, Å¾e je odpovÄ›dný vedoucí a potÅ™ebuje si odpoÄ•inout ...prostÄ› mnou manipuloval dokonale.
on co úznal za vhodné to koupil, ale kdyÅ¾ jsem chtÄ›la zmÄ›ny v domácnosti, musela jsem uprosit &scaron;vagry, aby mi
s tím pomohli. A jak to nakonec dopadlo? Pan Å™editel, navenek úspÄ›&scaron;ný a vzorný Ä•lovÄ›k, morální a stále jako ze
&scaron;katulky, pro v&scaron;echny skvÄ›lý muÅ¾, se pÅ™ed 9-ti mÄ›síci se mnou rozvedl. KdyÅ¾ mi pÅ™ed rokem a pÅ¯l o
Å¾e si mám najít právníka, Å¾e se se mnou rozvádí, Å™ekla jsem mu, Å¾e na právníka nemám, ale tajnÄ› jsem si paní na
právnické rady na&scaron;la, bez ní bych toho kravaÅ¥áka nezvládla. Poslední léta nebyla k vydrÅ¾ení, to uÅ¾ se choval
drze a dÄ›lal nám naschvály, zadluÅ¾il nás a mnÄ› bylo jasné, Å¾e v tom jsou jiné Å¾eny ( teÄ• uÅ¾ vím, Å¾e má dvÄ› stálé
milenky, jednu v OstravÄ› a druhou v Praze, servis mu teÄ• dÄ›lá jeho matka a star&scaron;í sestra). Pak ho je&scaron;tÄ›
vyhodili z práce, na&scaron;el si jinou, odtamtud ho vyhodili taky a nakonec se dostal do praÅ¾ské firmy, kde pracuje jako
Å™editel divize. Stále má image "Pan dokonalý".
Ale - dÄ›kuju osudu, Å¾e se se mnou rozvedl, Å¾e poÅ¾ádal o rozvod on
protoÅ¾e - to pÅ™iznávám - já bych nikdy od svého snu neode&scaron;la, nikdy bych nerozpustila rodinu, i kdyÅ¾ to bylo
peklo. A teÄ•? TeÄ• mám svépomocí opravený byt, zaÅ™ízen podle svého, útulnÄ› a krásnÄ›, dÅ™ív mi nedovolil ani kvÄ›tiny, a
poliÄ•ky :-))). ProstÄ› - zdá se mi Å¾e létám, díky jeho rozhodnutí Å¾ít a uÅ¾ívat bez "koule na noze" jsem svobodná.
Kone
tedy uÅ¾ívám svobodné vÅ¯le - dÄ›lám si co chci a kdy chci, neperu a neÅ¾ehlím jeho kvanta prádla, nevaÅ™ím na povel teplé
veÄ•eÅ™e nebo dietní salátky (stejnÄ› bylo v&scaron;echno &scaron;patné, vÅ¾dyÅ¥ i tu kávu jsem mu dÄ›lala &scaron;patnÄ›
Jsem koneÄ•nÄ› absolutnÄ› samostatná a sobÄ›staÄ•ná i se stÅ™edo&scaron;kolským platem....
Ráda bych v&scaron;em tr
Å¾enám poradila: uteÄ•te a nehleÄ•te na rodinu, bude Vám lépe. Já to nikdy neudÄ›lala a vím, Å¾e to byla obrovská
chyba. PÅ™eji v&scaron;em Å¾enám krásný a klidný Å¾ivot. Eny
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