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S manÅ¾elem jsem se seznámila pÅ™ed deseti léty, v mých 22 letech. Byl tehdy osm let Å¾enatý a mÄ›li pÄ›tileté dítÄ›. Tehdy
sice chodila s jedním, ale protoÅ¾e ten mÅ¯j pÅ™ítel nechtÄ›l rodinu a já chtÄ›la dÄ›ti, tak jsem si toho druhého po jeho rozvodu
vzala. Myslela jsem si, já hloupá ve 22, Å¾e uÅ¾ mi ujel vlak atd. A pak jsem poznala, co je on zaÄ•...
Je&scaron;tÄ› mÄ› mÄ›lo varovat, Å¾e hodnÄ› pije - zaÅ¾ila jsem s ním plno opravdu hrozných situací... Vzpomínám, Å¾
ohled na to, Å¾e jsem v sedmém mÄ›síci ... Tehdy uÅ¾ byla znát jeho velká nezodpovÄ›dnost a nezájem. HlavnÄ› Å¾e mÄ›l m
Å¾e mÄ›l dÅ¯vod se rozvést se svou první Å¾enou a ostatní mu uÅ¾ bylo fuk. Jinak v domácnosti mi nepomáhal, ani s dcerou,
ani si ji nepochoval, navíc byl vÅ¾dy hroznÄ› nepoÅ™ádný, hygiena mu nic neÅ™íkala a ani dosud neÅ™íká. Lítala jsem jen ko
dcery, plotny, na nákup a k lékaÅ™i. Ani jsme nikdy nikam nechodili, protoÅ¾e nám nemÄ›l kdo pohlídat dÄ›ti; moje maminka je
tÄ›Å¾ce invalidní na nohy, vzdálená 140 km a v péÄ•i peÄ•ovatelek. Je ji sedmdesát. ManÅ¾elova maminka je v poÅ™ádku,
také v dÅ¯chodu, ani do práce nechodí - ale &bdquo;ona na to není". PÅ™itom je to taková &scaron;ikovná paní, jezdí
autem, je kousek od nás a navíc je to zdravotní sestra. Jinak vztahy mám s manÅ¾elovou maminkou myslím dobré, nikdy
nezapomenu na její svátek, narozeniny, posílám jí fotky na&scaron;ich dcer, ale mám pocit, Å¾e pokud bych se já aspoÅˆ
jednou mÄ›síÄ•nÄ› nevnutila, tak babiÄ•ce by bylo úplnÄ› jedno, Å¾e nevidí vnouÄ•ata celý rok. (UÅ¾ se nám to stalo, 3 roky je
manÅ¾elem kamionem a o nás a pÅ™edev&scaron;ím vnouÄ•ata nejevila vÅ¯bec zájem.)
Pak nastal Ä•as, kdy jsem mÄ›la
nastoupit do práce. DÄ›ti byly nemocné a mÄ› z práce vyhodili. A tak od r. 2005 jsem bez pÅ™íjmu, jelikoÅ¾ v té dobÄ› byly
mlad&scaron;í 4 roky a skonÄ•ila mi MD. Byl to zaÄ•arovaný kruh - spoustu odmítnutých pracovních míst, jelikoÅ¾ nemám hlídá
A to Å¾ijeme z platu, který po 8 mÄ›sícÅ¯ Ä•iní 11 500 - po odeÄ•tu soc. a zdrav.poj. a po odeÄ•tení výÅ¾ivného 2 500 na jeho
dcerku - a z toho dáváme okolo 5000 za byt. Já nemám nárok na nic (kromÄ› pÅ™ídavkÅ¯ na dÄ›ti), jelikoÅ¾ manÅ¾el dÄ›lá na
Å½L.
Moc ráda bych pÅ™ispÄ›la do kasy mojí výplatou, ale nemÅ¯Å¾u. Navíc star&scaron;í dcera uÅ¾ nemá druÅ¾inu a je
po 13 hod. BohuÅ¾el na pÅ¯l úvazku nemÅ¯Å¾u sehnat práci. KaÅ¾dý zamÄ›stanvatel chce od nevidím do nevidím. Znám to z
své zku&scaron;enosti: chviliÄ•ku jsem dÄ›lala v tiskárnÄ› od 6h, v pÅ¯l 4 se divili, Å¾e jdu domÅ¯; bylo to v Praze a k nám to
trvalo 30 min autobusem. Ve Ä•tyÅ™i zavírali &scaron;kolku a uÄ•itelky mi uÅ¾ volaly na mobil a já je&scaron;tÄ› sedÄ›la v bus
ManÅ¾el je v práci od rána aÅ¾ do cca 17, pÅ™ed vánoci i do 20 - 22 h. NÄ›které mé kamarádky bez maturity se
zku&scaron;enostmi uklízeÄ•ky mají vy&scaron;&scaron;í platy neÅ¾ mÅ¯j manÅ¾el, mají nárok na nemocenskou, paragraf,
placenou dovÄ•u. A navíc z toho neplatí výÅ¾ivné a leckdy jsou jen 2 nebo 3Ä•lenná rodina. Nemají takové výdaje jako my. Ach
jo, je mi to v&scaron;echno moc líto...
Ale zadaÅ™ilo se manÅ¾elovi a nÄ›jaké to pole, co mÄ›l, se zmÄ›nilo na stavební parc
firma, která tam plánovala výstavbu bytÅ¯, to do nÄ›j odkoupila. Tak jsem si myslela, hurá, udÄ›láme alespoÅˆ nové jádro
apod. Abyste si nemysleli, Å¾e si vymý&scaron;lím jádro apod., tak ho mÅ¯Å¾u zkusit nafotit, abyste vidÄ›li, v jakém je stavu.
Kdepak! MÅ¯j manÅ¾el v&scaron;e rozházel, napÅ¯jÄ•oval kamarádovi 50 000, církvi dal 40 000, jelikoÅ¾ si myslí, Å¾e nám
JeÅ¾í&scaron; pomÅ¯Å¾e.
Zbytek rÅ¯znÄ› rozházel, zkrátka není to vidÄ›t, Å¾e bychom kdy nÄ›jaké peníze mÄ›li. Nebo za
bytu, manÅ¾elova odpovÄ›d: to je&scaron;tÄ› vydrÅ¾í, není to potÅ™eba (to uÅ¾ Å™íká deset let). Já se snaÅ¾ím co nejvíc
(kdyÅ¾ uÅ¾ nemÅ¯Å¾u do práce) a vzápÄ›tí manÅ¾el to vezme a bez porady se mnou nÄ›co koupí nebo zaplatí té své první d
zájezd do Anglie, ale ta dívka má pÅ™eci taky maminku a babiÄ•ky, které by jí mohly pÅ™ispÄ›t. A na&scaron;etÅ™ené peníze
jsou v háji. KdyÅ¾ oponuju, tak Å™ekne: na co nám tady bude tolik penÄ›z (u&scaron;etÅ™ila jsem napÅ™ 6 - 8 tisíc a poÄ•íta
nima na Vánoce a na nÄ›co do bytu, vymalovat apod).
Ale on nemá zájem dÄ›lat cokoli na bytÄ› a dávat do rodiny a kdyÅ¾
mu oponuju, Å¾e kaÅ¾dý normální chlap to tak dÄ›lá, tak Å™ekne: máme hlad? Nemáme. Máme na jídlo? Máme. KdyÅ¾ uÅ¾
zlobím víc, tak jsem vyhazovaná z bytu, ale bez dÄ›tí! Jsem prý Å¾enská, která je na peníze, líná, neschopná, Å¾e nemám
ráda dÄ›ti apod. Nejhor&scaron;í je, Å¾e vidí, Å¾e hrozí rozvod, tak &scaron;tve dÄ›ti proti mÄ› a shazuje mÄ› pÅ™ed nimi a na
hecuje ten jeho kamarád. To ani nemluvím, Å¾e kdyÅ¾ napÅ¯jÄ•oval tomu kamarádovi, tak mi nedával 5 mÄ›sícÅ¯ na nájem.
Musela jsem se starat sama. Ale úplnÄ› nejhor&scaron;í na tom celém problému je, Å¾e kdyÅ¾ se ozvu, tak jsem najednou
&scaron;patná máma, vyhazovaná z bytu, Å¾e nemám nárok získat dÄ›ti do péÄ•e, dÄ›ti &scaron;tve proti mÄ› a
nejhor&scaron;í je, Å¾e si je kupuje (koupí jim zvíÅ™átko apod) a oni jsou pak pÅ™i nÄ›m!
PÅ™itom jeho lenost by se dala
prodávat v hypermarketech, s niÄ•ím mi nikdy nepomohl, je chladný, nikdy nemÄ›l potÅ™ebu mi udÄ›lat radost apod, s jeho
nepoÅ™ádností by se urÄ•itÄ› dostal do Guinessovy knihy rekordÅ¯. Ve finále jsem ov&scaron;em já ta &scaron;patná a
proto to chci Å™e&scaron;it.
Nevím si se svým Å¾ivotem vÅ¯bec rady - tÅ™eba budete nÄ›jakou radu vÄ›dÄ›t vy... Nevyps
úplnÄ› v&scaron;echno, musím jít vaÅ™it... S pozdravem Simona
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