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ZaÅ¾ila jsem osm let drsného fyzického a hlavnÄ› psychického násilí. Bývalý manÅ¾el, alkoholik, propil nÄ›kolik miliónÅ¯ a mÄ›
spoleÄ•ného podnikání zbyla jen kdysi mi darovaná polovina bytu. Jsem ráda, Å¾e jsem od nÄ›j ode&scaron;la a zbavila
se své závislosti na nÄ›m, ale za jakou cenu...?! Svého bývalého muÅ¾e jsem se bála tak, Å¾e jsem se radÄ›ji odstÄ›hovala z
mÄ›sta, vyhroÅ¾oval mi totiÅ¾, Å¾e mÄ› zabije.
Neustále, zhruba 9 mÄ›sícÅ¯, mi posílal výhruÅ¾né zprávy a jednoho dne mi zavolal, Å¾e mÄ› zabije, kdyÅ¾ neudÄ›lám,
naÅ™ídil, co chce. VÄ›Å™ila jsem tomu, protoÅ¾e na mÄ› nÄ›kolikrát míÅ™il nabitou pistolí, dokonce i vystÅ™elil a proto jsem
oznámila na policii a nechala zaprotokolovat jeho výhruÅ¾né sms z telefonÅ¯. MoÅ¾ná se divíte, proÄ• jsem uÅ¾ dávno
neode&scaron;la... neustále mi ale vyhroÅ¾oval, Å¾e mÄ› pÅ™ipraví o dceru, Å¾e má dost penÄ›z na to, aby ji dostal do výcho
To jsem nechtÄ›la pÅ™ipustit, aby holÄ•iÄ•ka vyrÅ¯stala s alkoholikem a tak jsem toho tolik vydrÅ¾ela. Ode&scaron;la jsem s
dcerou do jiného mÄ›sta aÅ¾ kdyÅ¾ jí bylo 14,5.
MÄ›ly jsme hezký vztah, byly jsme jako kamarádky. JenÅ¾e - pak dcera
ode&scaron;la k otci a uÅ¾ u nÄ›j zÅ¯stala, udÄ›lal totiÅ¾ a dovolil jí v&scaron;e, jen aby ji pÅ™esvÄ›dÄ•il a získal na svoji stran
bohuÅ¾el, umluvil ji. Já ty moÅ¾nosti, jako on, nemám... UÅ¾ jsou to dva roky a celý rok se mnou ani nemluvila! TeÄ• je
ná&scaron; vztah lep&scaron;í, ale nebydlí se mnou a je doposud stále úplnÄ› pod jeho vlivem. To, co dÅ™ív dÄ›lal se mnou,
dÄ›lá teÄ• s ní, myslím to psychické týrání a manipulace. Dokonce ji donutil, aby lhala u soudu, a kdyÅ¾ jsem s ní mluvila, Å™ek
mi, Å¾e to musela Å™íct, protoÅ¾e tatínek ji Å™ekl, Å¾e ho zavÅ™ou, kdyÅ¾ to neÅ™ekne tak, jak on to chce.
A jak dop
soud? V&scaron;ichni vÄ›Å™í jemu, on je na malém mÄ›stÄ› známý podnikatel, tedy "on by toho nebyl schopen" a dcera taky
tak vypovídá. To, Å¾e neÅ¾ dcera bydlela u nÄ›j, tak mluvila zcela jinak a o nÄ›Ä•em jiném, a Å¾e on taky zmÄ›nil svoji výpovÄ
nikoho nezajímá! Bilance? Nikdy mi neplatil výÅ¾ivné (abych mu to neupÅ™ela - platil 3 mÄ›síce, mám na to i doklady). Ale
rozhodnutí soudu znÄ›lo: - platil vÅ¾dy a to 3.000 KÄ•.
OhlednÄ› toho vyhroÅ¾ování smrtí: odevzdala jsem tenkrát telefon, a
si ovÄ›Å™ili ta sms - (po dvou letech, co leÅ¾el u soudu bez pov&scaron;imnutí, se v&scaron;ak jiÅ¾ sms nedají zjistit), ale nic
neovÄ›Å™ovalo, nezji&scaron;Å¥ovalo - takÅ¾e se Å¾aloba zamítá a bude to Å™e&scaron;eno jen jako pÅ™estupek na MÚ. A
nebylo málo, zÅ™ejmÄ› pÅ™ijdu i o polovinu bytu, kterou mi kdysi daroval. Prý pro poru&scaron;ování dobrých mravÅ¯!
Tolik
realita na&scaron;ich soudÅ¯; nevÄ›Å™te, Å¾e vám nÄ›kdo pomÅ¯Å¾e. Vyhrává ten, kdo má lep&scaron;ího a draÅ¾&scaron;í
právníka. NÄ›kdy si Å™íkám,j estli mi to za to stálo, Ä•ert vem peníze, ale pÅ™ijít o dceru a teÄ• i byt? Jen vÄ›Å™ím, Å¾e dcer
jednou pÅ™ijde, Å¾e jsem ji dobÅ™e vychovala, Å¾e jednou v&scaron;echno pochopí. Snad...
A co já? KdyÅ¾ jsem bývalé
u soudu, nechápala jsem, jak jsem s ním mohla být. Pomohly mi bájeÄ•né kamarádky, rodina, i odborníci a
pÅ™edev&scaron;ím já sama. Zdravím v&scaron;echny - Ajlin
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