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KDE AÅ½ ÄŒLOVÄšK SVÃ‰ DNO MÃ•?
StÅ™eda, 06 Ãºnor 2008

Milá Danielo a milé kudlanky, dnes je to poprvé, co jsem zavítala na va&scaron;e stránky. Ani jsem nemÄ›la ponÄ›tí, Å¾e
nÄ›co tak uÅ¾asného existuje!!! Moc ráda bych se s nÄ›kým chtÄ›la poradit, protoÅ¾e uÅ¾ sama nevím co dál, a mám akorát v
hlavÄ› poÅ™ádný zmatek. Je mi 23 let a se svým bývalým manÅ¾elem, který je o 18 let star&scaron;í, máme dvÄ› malé dÄ›ti, d
jsou 3 roky a synovi 15 mÄ›sícÅ¯.
Vzali jsme se po krátké známosti, kdy mÄ› s mým bývalým seznámil mÅ¯j kamarád. ManÅ¾el byl v tu dobu ve výkonu trestu
který si odpykával za distribuci drog a majetkové podvody (to, Å¾e byl ve výkonu jsem vÄ›dÄ›la, ale za co to mi zatajil, Å¾e se o
tom bavit nechce). Dopisy, které jsme si psali, byly úÅ¾asnÄ› krásné a od nÄ›ho aÅ¾ velmi pÅ™esvÄ›dÄ•ující. KdyÅ¾ byl
propu&scaron;tÄ›n z výkonu za dobré chování, tak jsem ho vzala k sobÄ› a k mým rodiÄ•Å¯m, vÄ›Å™ila jsem, Å¾e kaÅ¾dý má
na druhou &scaron;anci a Å¾e bude v&scaron;e ok. To jsem ale ani trochu netu&scaron;ila, co mÄ› v následujících letech
Ä•eká. Roku 2004 jsme se vzali, roku 2005 se nám narodila dcera, mezitím manÅ¾el vymý&scaron;lel, jak a v Ä•em by se
dalo podnikat - a to na mé jméno... - také jsme si na mé jméno vzali první dvÄ› pÅ¯jÄ•ky první 32 000,- a druhá 100 000,, coÅ¾ se rozfofrovalo zpÅ¯sobem a rychlostí blesku. ProstÄ› si manÅ¾el po vyzvednutí mnou uvedené Ä•ástky odjel na
dovolenou se svým kamarádem...
V&scaron;e jsem nakonec nÄ›jak pÅ™ekousla a vÄ›Å™ila, Å¾e to bude ok. Zjistila jsem to
jsem tÄ›hotná a Å¾e Ä•ekáme druhé mimi, z Ä•ehoÅ¾ jsem zpoÄ•átku jsem moc nad&scaron;ená nebyla, ale pak jsem se moc
tÄ›&scaron;ila. Mezitím mne manÅ¾el doslova pÅ™inutil ke vzití dal&scaron;í pÅ¯jÄ•ky na 150 000, Å¾e potÅ™ebuje urgentnÄ›
peníze. JenÅ¾e - akorát dÄ›lal v&scaron;ude lorda a peníze v&scaron;ude moÅ¾nÄ› rozhazoval, cpal je do kamarádÅ¯, se
kterýma chodil na veÄ•eÅ™e - a na malou dcerku a mne ka&scaron;lal. V Ä•ervenci jsme poÅ™ídili auto na úvÄ›r (opÄ›t na mé
jméno), kterému se ale za deset dní zadÅ™el motor, oprava byla kolem sta a nakonec bylo auto vrácené za pÅ¯l roku;
mezitím jsme koupili za hotové jiné auto, se kterým jsem bohuÅ¾el mÄ›la v osmém mÄ›síci autonehodu. MÅ¯j manÅ¾el mezitím
té dobÄ› uÅ¾ mÄ›l rozvíjejíci se vztah s mojí nejlep&scaron;í kamarádkou; asi proto, Å¾e si byli vÄ›kovÄ› blíÅ¾ a mohli si spolu
hlavnÄ› si rozumÄ›li... No, kdyÅ¾ jsem to zjistila, tak jsem udÄ›lala scénu a on se jen srabsky sebral a Å¾e tedy odejde...
A
neode&scaron;el, hrál to na v&scaron;echny strany, jen ukazoval, jaká on je chudinka a tak. Nakonec, kdyÅ¾ mÄ› vezl do
porodnice, tak mi napsal sms, abych prý vÄ›dÄ›la, Å¾e mÄ› miluje. Na to jsem mu nic neodepsala. Tak zavolal, jestli mi ta sms
pÅ™i&scaron;la... Asi chtÄ›l sly&scaron;et ode mne totéÅ¾, ale já to tak uÅ¾ necítila. S tou kamarádkou si poÅ™ád psal a stýka
se s ní, chodili spolu na veÄ•eÅ™e a já jak trubka byla s dÄ›tmi doma. A pak jsem se postupnÄ› dozvídala: Å¾e uÅ¾ byl dvakrá
Å¾enatý, Å¾e má tÅ™i dÄ›ti, na které ale výÅ¾ivné neplatí a se kterýma se ani nestýká, protoÅ¾e nemÅ¯Å¾e - soud mu to za
Roku 2007 jsme se papírovÄ› rozvedli - to z toho dÅ¯vodu, Å¾e mÄ›l nÄ›jaké exekuce. Ale - stejnÄ› to nepomohlo a musela jsem
jednu zacvaknout, aby mým rodiÄ•Å¯m a mÄ› neodvezli vÄ›ci! I s tím jeho podnikáním to dopadlo &scaron;patnÄ›, nadÄ›lal samé
dluhy a kde tu nic. V té dobÄ› jsme poÅ™ád je&scaron;tÄ› byli "spolu" a pÅ™emý&scaron;leli, jak z toho v&scaron;eho ven, tak
vymyslel, Å¾e pÅ¯jde pracovat do zahraniÄ•í - jezdit s kamionem. Å˜idiÄ•ák na to má, Å™ekla jsem si, tak proÄ• ne. A dala jsem
mu na cestu poslední mé úspory - cca 90.000 ,- samozÅ™ejmÄ› i k dispozici auto - a od té doby uÅ¾ mÄ›síc jsem o nÄ›m
nesly&scaron;ela.
Nevím co dÄ›lat. Víte, on mi neustále tak pÅ™esvÄ›dÄ•ivÄ› lhal, nechápu, proÄ• jsem mu vÄ›Å™ila, ale se nechala nÄ›jak ukecat. O tom, co se teÄ• odehrává ve mÄ›, to ani radÄ›ji popisovat nebudu. PÅ¯jÄ•ky pochopitelnÄ›
nesplácím, protoÅ¾e nemám z Ä•eho. A dal&scaron;í - on tady má trvalý pobyt a tak uÅ¾ tady byla dal&scaron;í ekekuce. Chci
ho odhlásit, ale nevím, co a jak. Co mám dÄ›lat. Zhroutil se mi svÄ›t a ani vlastnímu tátovi se nemÅ¯Å¾u podívat do oÄ•í.
Poradte mi prosím, jak na exekuce a na pÅ¯jÄ•ky, které jsem si kvÅ¯li nÄ›mu brala na své triko. Psychicky mne k nim nutil a
kdyÅ¾ byl vzteklej, tak mne i v tom tÄ›hotenství napadal, kopal do mÄ›, rval mÄ› za vlasy a klidnÄ› pÅ™ed holkou, vÅ¯bec na n
ohled. A kdyÅ¾ ho malá neuposlechla hned na slovo, tak ji zavÅ™el na pÅ¯du. Chudák malá se tam strachy poÄ•Å¯rala, a mÄ›
za to, Å¾e prý podtrhuji jeho autortitu, je&scaron;tÄ› propleskl.
Prosím poradte, co mám s tím zpackaným Å¾ivotem dÄ›lat, n
aby se s dÄ›tma vídal, mám strach, Å¾e jim nÄ›co udÄ›lá, poÅ™ád tím totiÅ¾ vyhroÅ¾oval, a tak. DÄ›kuji vám v&scaron;em m
vyslechnutí a snad i za nÄ›jakou tu radu. Renata
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