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Ahoj holky, na&scaron;la jsem va&scaron;e stránky a rozhodla se také sem napsat a poÅ¾ádat vás o rady... Loni v
listopadu jsme s manÅ¾elem byli spolu uÅ¾ 19 let. Na&scaron;e manÅ¾elství bylo do té doby &scaron;Å¥astné, já ho milovala
celým srdcem, byl pro mne v&scaron;ím. Proto jako blesk z Ä•istého nebe bylo po novém roce pro mne zji&scaron;tÄ›ní, Å¾e si
zaÄ•al s kolegyní z práce(o 12 let mlad&scaron;í).

Jeho nevÄ›ru jsem odhalila hned, protoÅ¾e po 19 letech manÅ¾elství uÅ¾ Ä•lovÄ›k toho druhého dokonale zná a hned po
kdyÅ¾ není nÄ›co v poÅ™ádku. NejdÅ™ív zapíral, Å¾e to je jen jeho kamarádka a to, Å¾e u ní obÄ•as pÅ™espává, prý nic ne
Já mu samozÅ™ejmÄ› nevÄ›Å™ila a postupem Ä•asu jsem zjistila, Å¾e se skuteÄ•nÄ› nejedná jen o úlet, ale o váÅ¾ný vztah.
RozvádÄ›t se ale nechtÄ›l, prý se musí sám s tím vypoÅ™ádat, nechce zniÄ•it rodinu. OK, Ä•ekala jsem tedy osm mÄ›sícÅ¯. TeÄ
záÅ™í s ní odletÄ›l na dovolenou do Å˜ecka, odkud mi posílal zprávy, Å¾e si v&scaron;e uÅ¾ rozmyslel, Å¾e aÅ¾ teÄ• zjistil, Å
jen se mnou, s dÄ›tmi atd.
NejdÅ™ív jsem mu nevÄ›Å™ila, ale kdyÅ¾ mi napsal, Å¾e jí v&scaron;e Å™ekl, uvÄ›Å™ila jsem
Ä•eho jsem se bála, se potvrdilo; vrátil se sice domÅ¯, ale vztah s ní udrÅ¾uje stále. Å˜ekla jsem mu uÅ¾ prve, Å¾e pokud se
prokáÅ¾e, Å¾e s ní vztah neukonÄ•il, podepí&scaron;e mi rozvod dohodou. Nakonec se to potvrdilo, proto jsem dnes podala k
soudu Å¾ádost o svÄ›Å™ení syna do péÄ•e, je to první krok k dohodnutému rozvodu.
Jsem z toho moc smutná, ale dobÅ™
Å¾e jiná cesta bohuÅ¾el neexistuje. Mohla bych se tváÅ™it, Å¾e se nic nedÄ›je a zÅ¯stat v manÅ¾elství s ním, ale to bych si
nemohla váÅ¾it sama sebe. JelikoÅ¾ ho poÅ™ád moc miluju, i kdyÅ¾ mi ublíÅ¾il, bylo to pro mne velmi tÄ›Å¾ké udÄ›lat, ale j
ráda, Å¾e jsem zvládla. Zatím nevím, jak budu bez nÄ›j dál Å¾ít, ale snad to zvládnu. Mám dva syny, oba stojí za mnou, ten
star&scaron;í, 19-letý, je pro mne teÄ• velkou oporou. Mlad&scaron;ímu je 11 let a vidím, Å¾e ho to moc trápí a z toho jsem
velmi smutná, ale bohuÅ¾el, to je Å¾ivot.
DÄ›kuju za va&scaron;e pÅ™ípadné rady a zku&scaron;enosti. Gábina
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