


  

MŮŽEŠ ZMĚNIT SVĚT....minimálně ten 
svůj!

Kapitoly:

0. Úvod
1. Zjevení
2. Odhalení
3. Pohled zpět
4. Pád
5. Konec
6. Nová naděje
7. Ze srdce
8. S odstupem
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Držíte v ruce mou zpověď, „svlečení se do naha“.
Nepsala se sama a už vůbec ne jednoduše. Není to 
žádný návod ani příručka a ani laciná brožura. 
Protože život není laciný. Hodně dává, ale taky 
hodně bere. Je pro všechny ženy zlomené rozpadem 
rodiny, pro maminky, které jsou samy s dětmi, pro 
všechny,  které zůstaly uzavřené ve smutku, bolesti 
a samotě. 

Pozvedni hlavu a rozhlédni se. 
Život má pro tebe 

přichystaných ještě tolik 
úžasných věcí
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Mé poděkování patří dvěma mužům, kteří ani netuší, 
že jsou „spolupachateli“ této knihy. Oba vstoupili 
naprosto neplánovaně do mého života ve stejný čas, 
ale každý s úplně jiným přínosem.

Prvním z nich je Tomáš Lukavec, který mi otevřel 
pochopení, že příběh každého z nás je zajímavý  a 
může být inspirativní, a připomněl mi, že příběhy 
mám vlastně moc ráda.

Druhým je Lukáš B., člověk, který si u mě objednal 
několikery boty a který si se mnou začal tak nějak 
jen tak :-) psát. Děkuji ti, Lukáši, za čas, kdy jsem 
nemusela dělat dobrý první (druhý, třetí, čtvrtý...) 
dojem, kdy nezáleželo na tom, kolik mi je let a v jaké 
jsem situaci, kdy jsem nemusela být jen firma, co ti 
dodává botky, že jsem znovu pocítila, že člověk může 
být svobodný takový, jaký je.

A nemohu zapomenout na své děti. Byly velmi 
trpělivé, pokud rozuměly, potud mě podporovaly, 
nesly veškeré těžkosti s tím spojené, jako byly 
odfláknuté večeře, zkrácené domluvené akce, únava 
a bolest mojí hlavy z nočního psaní. Děkuji vám, jste 
to nejlepší, co v životě mám.

Poděkování
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  Stála jsem v kuchyni a připravovala jídlo, když 
vešel on. V tu chvíli jsem věděla, že už nic nebude 
stejné jako doposud, že se všechno změnilo 
v jediné vteřině. Svět se zastavil, jako bych začala 
existovat mimo sebe, začala mi být zima a mírně 
jsem se roztřásla. Jediné, co jsem v tu chvíli 
vnímala, byla tíha. Obrovská, neunesitelná tíha, 
která mě tlačila dolů, a musela jsem s ní zápasit, 
abych zůstala stát. Podlomila se mi kolena, ale 
zůstala jsem na nohách. A v hlavě a v srdci se 
vynořila jediná věta: „Tvůj muž se vyspal s jinou 
ženou.“

Přivítala jsem se s ním s vypětím všech sil a 
potřebovala jsem být sama. Věděla jsem, že to, co 
jsem právě prožila, bylo zjevení a byla to pravda. A 
rozpoutalo to lavinu, která smetla prakticky celý 
můj dosavadní život a odvalila mě na úplně jiné 
místo.

Dovařila jsem jídlo a všichni jsme se najedli. V té 
době jsem měla 3 malé děti, byl začátek prázdnin, 
o kterých syn slavil 4. narozeniny, nejstarší dcera 
nastupovala v září do 1. třídy a na domácí školu - 
tedy jsem ji měla učit doma a nejmladší dcerce 
byly necelé dva roky. 

1. Zjevení
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1. Zjevení

Téměř celé dva měsíce prázdnin jsem se 
nepřestávala zabývat tím, co jsem prožila a snažila 
jsem se z mého muže nenápadně zjistit víc. Jasně 
se držel pravidla zapírat, zapírat, zapírat a uvnitř 
mě probíhal urputný souboj světla a tmy, pravdy a 
lži, touhy a beznaděje. Věděla jsem, že je to pravda, 
ale nechtěla jsem tomu věřit. Přehlížela jsem jasné 
indicie, které můj manžel zanechával jako malé 
lístečky s jediným vzkazem: „Mám jinou.“ 

Pokud máte podezření, že váš 
muž má jinou, nepřehlížejte ty 
jeho lístečky a netvrďte si, 

že nejsou nebo že je nevidíte.

Potřebovala jsem to slyšet, hovory směřující 
k tomuto tématu a šance, kdy se můj muž mohl 
přiznat a říct mi pravdu, nikam nevedly. Musela 
jsem to slyšet, prostě musela. Nedokážu žít 
v polojasnu, mám ráda věci jasně pojmenované a 
odhalené, i když to bolí, i když je to těžké, i když 
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1. Zjevení

to mění život nejen můj, ale i druhých. Proto, že 
dávají šanci vlastního postavení se k věci a 
možnost jasného rozhodnutí. 

Promluvila jsem si o tom se svou kamarádkou. 
Chtěla jsem slyšet něco konkrétního, třeba ve 
smyslu: udělej to a to, musíš jednat tak a tak, ale to 
se mi nedostávalo. Dneska tomu rozumím, nikdo 
totiž nemůže udělat rozhodnutí za vás a nikdo vás 
k němu nemůže dovést. Musí to být VAŠE 
rozhodnutí a musíte k němu dojít VY. Druzí vás 
můžou povzbuzovat, korigovat, naslouchat vám, 
milovat vás, ale nemůžou vám říkat, co máte dělat. 
Protože když by to tak bylo, neunesli byste 
důsledky toho rozhodnutí. A nevěděli byste, kam 
dál. Protože byste jednali na základě rady nebo 
doporučení druhého, podle toho, co by dělal on 
nebo co vidí jako on dobré či špatné v tu chvíli. Ale 
je to váš život a musí obsahovat vaše rozhodnutí.
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Nikdo nemůže udělat 
rozhodnutí za tebe a nikdo 
také nemůže nést důsledky 

toho rozhodnutí mimo 
tebe.

1. Zjevení

Svět není černobílý, je plný barev a jejich 
odstínů, neexistuje jediná správná odpověď, 
jak se postavit k nevěře partnera nebo 
k čemukoliv dalšímu, co nás v životě potká. 
Nejsme všichni na stejné startovní čáře a 
nemáme za sebou stejný úsek cesty.  Ale jedno 
je stejné:

Ať děláte cokoliv, dělejte 
to proto, že to chcete 

udělat a jste o tom 
přesvědčeni.
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  2. Odhalení

   Koncem prázdnin jsem k nám pozvala starší 
manželský pár, ke kterému jsme oba měli důvěru. 
Už věděli, že něco není v pořádku (ale netušili, o co 
přesně jde), mělo se mluvit i o dalších věcech. Děti 
spaly a nám začal večerní až noční rozhovor. Moc 
jsem to nevnímala, vnitřně jsem se za ty necelé 2 
měsíce celkem slušně rozložila a jediné, co jsem v 
ten večer chtěla, byla otevřená konfrontace mého 
muže. Protože já jsem to prostě musela slyšet. Bylo 
mi hodně špatně, fyzicky, viditelně jsem se klepala 
zimou, vyčerpáním a napětím, nemohla jsem to 
ovládnout. A pak jsem to udělala. Podívala jsem se 
na něj a zeptala jsem se na rovinu: „Byl jsi mi 
nevěrný?“  

Nastalo šokující ticho. Přátelé zůstali sedět v šoku a 
nechápali, kam se hovor stočil a co to vlastně 
říkám. A jen viseli očima na mém muži a stejně jako 
já čekali na jeho odpověď. Jestli teď čekáte nějakou 
chrabrost a odvahu, zklamu vás. Nevěděl, co říct. 
Pak začal, jako že se objali, ale rozhodně mezi nimi 
nic nebylo apod. Pamatujete? Musela jsem to slyšet. 
A tohle byla moje šance, takže jsem to nevzdala. 
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Pak jsem to slyšela, ale de facto i tím, jak se k tomu 
pak stavěl, co říkal, jak věci viděl a obhajoval, to vše 
byl počátek konce...

Musím upřímně říct, že i když jsem to tušila, stejně 
to pak slyšet naplno je těžší než čekáte. I když si 
myslíte, že jste na to připraveni, ta realita je drsná. 
Dokud se to neřekne a nepojmenuje, potud trvá 
špetka naděje a doufání. 

Zde je nutné nastínit celkovou situaci, ve které jsem 
se v tomto období nacházela.  A musím se vrátit o 
několik let zpět...

2. Odhalení
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3. Pohled zpět

   Vždycky jsem si přála mít tři děti, takže bylo nějak 
přirozené, že cca rok po svatbě jsme se začali o 
mimčo pokoušet. K mému překvapení to nebylo 
hned :-), čekali jsme rok, než se to podařilo, a já byla 
konečně těhotná. Bylo to neuvěřitelný! Doktorka i 
test těhotenství potvrdily, objednaná jsem byla na 
první ultrazvuk na konci prvního trimestru. Tenkrát 
nebyla doba, že ultrazvuk měl každý gynekolog a 
používal ho, kdy potřeboval. Tak jsem se 3 měsíce 
těšila ze svého těhotenství, zvládala jsem ho výborně 
a na první ultrazvuk jsme šli s manželem společně. 
Konečně uvidíme naše miminko! Lehla jsem si na 
lehátko a netrpělivě sledovala černobílou televizku. 
Nějak jsem nic neviděla, problém byl v tom, že ani 
doktorka.  Po 5 minutách mi suše oznámila, že tam 
dítě není, zůstaly jen plodové obaly (jednalo se o 
zamlklý potrat) a  ať se objednám naproti k zákroku. 
Nemohla jsem tomu uvěřit. Rok jsme čekali, 3 měsíce 
si mysleli, že budeme mít dítě, a v jediné minutě bylo 
všechno pryč. S vypětím všech sil jsem se šla objednat 
a pak už jen v proudu slz jela domů.  Nevím proč, ale 
měla jsem dojem, že můj muž je vlastně rád, díval se 
na situaci z mně nepochopitelné strany, a i když dnes 
chápu jeho myšlení, je mi vzdálené a nepřátelské.  
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3. Pohled zpět

Rozhodli jsme se na nějaký čas odjet pryč, sbalili 
jsme si věci a 9 měsíců jsme strávili v Izraeli, 
pracovali v mošavu, cestovali po Izraeli, Egyptě a 
Jordánsku. Odklonili jsme náš život z běžných kolejí a 
problémů. Po nějaké době po návratu jsme opět 
rozjeli akci dítě, se stejným čekacím časem, výsledek 
byl tentokrát dobrý a v roce 2002 se nám narodila 
první dcera. Byl to krásný čas, na něj ráda 
vzpomínám, byla jsem šťastná, protože na dítě jsme 
dlouho čekali (tedy spíš já jsem na něj čekala), 
budovala jsem manželství a rodinu a podporovala 
svého muže. Ten pracoval v sociální oblasti, kde, jak 
známo, není práce příliš dobře placená. Takže v 
době, kdy se narodila první dcera a mateřská byla 
kolem 8. tisíc, jsem vždy dávala polovinu manželovi a 
z druhé poloviny jsem nakupovala plínky, drogerii, 
oblečení apod. Trochu netypický model, ale všechno 
se dalo zvládnout. Zároveň jsme hledali možnosti 
změny jeho zaměstnání, protože se zdálo být 
neudržitelné i do budoucnosti zabezpečit rodinu s 
jeho příjmem. Žádná vhodná pro něj ale nebyla - s 
jeho přístupem a možnostmi. Druhé dítě jsme 
plánovali s odstupem cca 3 let a po předešlých 
zkušenostech jsme cca ve dvou letech dcery začali 
„pracovat“ na druhém. K mému překvapení to bylo 
okamžitě, hned napoprvé.
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3. Pohled zpět

Ale ani toto těhotenství nedopadlo dobře, tentokrát 
jsem potratila otevřeně. Zvládala jsem to ale lépe, 
měla jsem již dceru a byla zaměstnaná péčí o ní. 
Jakmile to bylo možné, pustili jsme se do miminka 
znovu, znovu jsme čekali, ale nakonec jsem 
otěhotněla. Byl to ale zápas od samého začátku. 
Hned v prvních dnech (od lékaře jsem měla 
těhotenství potvrzené jen pár dnů) mi praskla cysta 
na vaječníku a s velkými bolestmi jsem odjela do 
nemocnice. Tam si mě nechali, v břiše byla volná 
tekutina, která se nevstřebávala a navíc se jevil 
možný zánět slepého střeva. Lékaři naplánovali na 
čtvrtek operaci, ale já věděla, že by to miminko 
nepřežilo, nemohla jsem na tu operaci jít. Odmítla 
jsem ji a s primářem jsme se dohodli, že počkáme do 
soboty, a pokud se výsledky nezlepší, půjdu prostě na 
sál. V pátek odpoledne byly výsledky lepší, na sál 
jsem nemusela, a i když jsem své třicádtiny oslavila v 
nemocnici, dostala jsem ten nejhezčí dárek – naději 
na nový život a narození. A syn se pak opravdu v 
pořádku narodil. I když jsem během těhotenství měla 
potíže a byla jsem i hospitalizovaná a samotný porod 
byl velké utrpení, narodil se velký (4,40 kg) kluk. 
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Poporodní adaptace byla náročná, k tomu stále 
čerstvé zážitky z průběhu těhotenství a fakt, že celé 2 
roky se syn budil po půl hodině až hodině, vedly k 
tomu, že jsem opustila touhu mít tři děti. Zkrátka, 
další díte jsem už nechtěla. Po roce a půl jsem byla 
tak trochu troska, nevyspalá, starala jsem se již o dvě 
děti, manžel nás zajišťoval z určité části, ale stále 
jsem měla na starosti zajištění drogérie, plen a 
jakýchkoliv pomůcek a věcí, co jsem potřebovala na 
děti a k tomu oblečení a boty již pro dvě děti. Takže 
jsem se měla co ohánět, v té době jsem poprvé začala 
prodávat věci po svých dětech a tím získávala peníze 
na nákup nových pro ně. A uprostřed toho všeho jsem 
zjistila, že jsem těhotná...

Popravdě jsem naprosto nechápala, ale asi jsem si to 
měla zažít. Už jsem měla za sebou dva potraty, 
bleskové otěhotnění i dlouho očekávané, tak jsem do 
sbírky přidala ještě neplánované. Přes to všechno 
jsem byla ráda, dítě je dar a vnitřní vize o třech 
dětech se přece jen měla naplnit. 

Těhotenství probíhalo naštěstí bez problémů, každou 
půl hodinu až hodinu jsem v noci vstávala k synovi, 
přes den byla v jednom kole, ale na miminko jsem se 
těšila.

3. Pohled zpět



15

3. Pohled zpět

                        Dcerka se narodila jako dárek k mým 
33. narozeninám (den předem). A stejně jako syn, i 
ona se budila každou půl hodinu až hodinu po celé 
první dva roky. Takže jsem od syna plynule přešla k 
dcerce a maratón nevyspání pokračoval. Navíc 
nejmladší dcera byla velmi náročná, uplakaná a silně 
závislá na mně. Později se ukázalo, že neslyší na 
jedno ucho a musela absolvovat operaci. To mělo za 
příčinu nejen opožděný vývoj řeči, se kterým 
zápasíme ještě dnes, ale nejspíše to bylo i důvodem 
její závislosti na mně a silné potřeby ochrany, důvěry 
a jistoty, kterou jí přinášela mámina blízkost a 
náruč. Takže ona jediná se cca do 1 roku nosila v 
šátku, když už to bylo pro mě náročné, chodila jsem s 
ní po bytě, vařila a uklízela s korbičkou na zádech. 

A tady se náš příběh opět spojuje, byla jsem matkou 
tří dětí, několik let jsem se nevyspala, neměla jsem 
pomoc od rodičů, s dětmi jsem byla 24 hodin denně, 
nejmladší dcera mě doslova vysávala svým častým 
brečením a u toho jsem musela finančně zajišťovat 
jejich potřeby. Je důležité říct, že jsem svého manžela 
milovala, ale problém byl v tom, že jsem se nové 
situaci přizpůsobovala jen já. On zůstával stále 
stejný, dělal stejnou práci, jako když jsme byli 
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bezdětní, s jedním, dvěma nebo třemi dětmi, stále 
zajišťoval jen  ty „přijaté“ finanční okruhy, jako byl 
nájem a potraviny.  Ale naše rodina se rozrůstala a 
měnila, měnily se a vzrůstaly nároky a potřeby...

A tehdy přišel ten osudný den, kdy vešel do kuchyně...

3. Pohled zpět
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4. Pád

   Začalo září a s ním každodenní koloběh školního 
roku. Bylo ale potřeba některé věci vyřešit a 
nastavit. 

 

V tu chvíli mi pomáhala 
denní rutina a povinnosti, 
ve kterých jsem musela 

stát.

Každý den jsem se učila dopoledne se svou 
nejstarší dcerou psát, číst, počítat, u toho jsem se 
starala o nejmladší uplakanou dceru a malého 
synka. 

Musela jsem každé ráno vstát, odučit nejstarší 
dceru, zabavit dvě mladší děti, uvařit, absolvovat 
kroužky nebo nějaký odpolední program pro děti. 
Do toho jsem se starala o domácnost a musela řešit 
částečné finanční zabezpečení dětí a sebe. 

V mém vztahu s manželem jsem byla na mrtvém 
bodě. Na povrch vypluly další věci a moudrým 
řešením byl na čas odstup a oddělení. Jeden od 
druhého, od emocí, od hodnot a běžného života. 
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Hlavně pro něj byl odstup zásadní a klíčový a byl 
nutný. V říjnu se odstěhoval do pronájmu a nastavili 
jsme si za pomocí přátel nějaká pravidla 
vzájemného vídání a fungování. Problém byl v tom, 
že jsme tomu rozuměli všichni až na něj. Dnes to s 
odstupem času hodnotím jako naprostou ztrátu 
času a je mi líto, že to nepřineslo nic z toho, pro co 
to bylo děláno, žádné uzdravení, odpuštění, smíření 
ani srovnání si hodnot. První reakce na sebe 
nenechaly dlouho čekat, děti začaly přicházet s tím, 
jak tatínek brečí, že ho maminka vyhodila a jaký je 
chudák, u druhých lidí si rád vyléval srdce a s 
oblibou říkával, že přece říká jen pravdu....

Byla jsem tedy s dětmi úplně sama, přátelé byli 
zmatení a ovlivněni emočními rozhovory mého 
muže a začali se vytrácet, vzhledem k tomu, že jsem 
neměla rodiče a hlavně babičku, která by mi s 
dětmi pomohla nebo je občas pohlídala, dostávala 
jsem se do izolace. Navíc jsem neměla nejmenší 
chuť a ani sílu a energii s někým rozebírat svou 
situaci, nestála jsem o nějaké posuzování, 
rozsuzování a navíc mě to hodně vyčerpávalo, brala 
bych konstrukční a věcné řešení, což podle mě i to 
oddělení bylo, ale babrat se v tom, kdo co řekl, jak 
kdo koho zranil apod.... 

4. Pád
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To bylo a je podle mě k ničemu. Je dobré najít 
kořeny problémů a ty řešit, ale pokud není ochota 
je vytrhnout, co lze dělat?

4. Pád

V tomto období jsme zápasila s 
bolestí, zradou, odmítnutím, 

vztekem, studem, beznadějí a 
také se všemi praktickými 

záležitostmi chodu domácnosti 
a péče o děti. 

A samozřejmě jsem řešila budoucnost. Nejmladší 
dceři byly čerstvě dva roky, mateřskou jsem sice 
měla do jejích 4 let, ale věděla jsem, že do práce 
nenastoupím. Nikde by mě totiž nevzali. Neměla 
jsem budoucímu zaměstnavateli co nabídnout. 
Mám 3 děti, manželství v rozkladu, žádnou babičku 
na hlídaní, školu a školku musím denně obstarat 
sama, takže pokud mě zaměstnáte, potřebuji 
pracovní dobu od 9 do 13 hodin, velký plat a 
počítejte s tím, že budu často s nemocnými dětmi 
doma :-). 
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4. Pád

Rozhodla jsem si zřídit živnostenský list a zkusit 
podnikat. Neměla jsem žádný marketingový plán 
ani dlouhodobou strategii, nezakládala jsem 
žádnou firmu a ani jsem dlouho nepřemýšlela o 
tom, co budu dělat. Bylo to celkem jasné. Začala 
jsem s tím, v čem jsem se v té době pohybovala, s 
trhem, o kterém jsem měla povědomí jako 
zákazník, tedy začala jsem prodávat Next return. 
Next byla a stále je značka, která je mezi 
maminkami hodně oblíbená a vyhledávaná, i 
dneska poznám, když je dítě v Nextíku :-). Takže 
jsem nakoupila několik pytlů s Nextovými vratkami 
a kazovým zbožím. Podstata Next retur je, že máte 
pytel, ve kterém je naprostý mix dámského, 
pánského a dětského oblečení a k tomu veškeré 
Next doplňky jako pásky nebo peněženky a nebo 
spodní prádlo. Return je to proto, že je to vrácené. 
Buď bylo zboží nošené a vrácené zákazníkem ve 14 
denní lhůtě, nebo bylo vrácené pro vadu (to bylo asi 
nejčastější) a nebo se tam našly i úplně nové 
kousky, buď s banální vadou jako je upadlý knoflík 
a nebo i úplně bez vady, stažené z prodeje při 
uvedení nové kolekce. Bylo to takové riskování, 
ruleta, nikdy jste nevěděli, co bude obsahem toho 
kterého pytle. Tohle riziko bylo vyvážené velmi 
nízkou cenou za zboží. 
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4. Pád

A tak se naše domácnost proměnila v pytlový ráj. 
Druhé pololetí jsem dopoledne učila dceru a 
odpoledne fotila a přeměřovala zboží, které jsem 
pak po nocích vkládala na internet k prodeji. 
Zavedly jsme si režim, na který jsem si já i děti 
zvykly, přesto jsem vnímala, že je to i útěk od 
bolesti, tíhy a starostí, které jsem měla. A ač to 
nerada přiznávám, začala jsem se měnit. Nikdy 
nezapomenu na jeden večer, kdy mi moje nejstarší, 
tehdy 7 letá dcera řekla: 

„Mami, ty jsi vždycky byla tak 
plná barev, ale teď, jako bys 
byla černobílá.“ Přesně jsem 

věděla, o čem mluví. 

První třídu jsme dokončily zdárně a přišly 
prázdniny. Nejmladší dceři bylo už 2,5 roku, spala 
velkou část noci, kterou jsem ovšem pro změnu 
trávila prací, a moje manželství bylo stále na bodu 
mrazu, resp. se spíše potápělo.



22

Terapie více méně nikam nevedla a tak se manžel v 
polovině prázdnin vrátil zpátky. Ještě další 2 roky 
trvalo, než jsem dospěla k definitivnímu rozhodnutí 
odejít. 

Ty dva roky byly špatný, moc špatný. Manžel byl 
plný negativních pocitů a postojů vůči mně a dával 
mi najevo svou aroganci, opovržení, despotismus, 
ponižování. Dělala jsem věci tajně, bála jsem se ho, 
bála jsem se jeho výsměchu a pomluv. Hrbila jsem 
se a dělala kompromisy. Hodně se ve mě usadil 
pocit viny, méněcennosti, nehodnosti a 
neschopnosti, musela jsem to neustále překonávat, 
abych mohla jít dál. Navíc první rok podnikání jsem 
ukončila se ztrátou, tou finanční, ale i fyzickou a 
psychickou. V té době jsem ještě chtěla rodinu 
zachovat, děti byly malé, tátu přece potřebují. Ale 
věci se začaly měnit. 

Tím, jak jsem se hrbila a byla vystavena neustálému 
opovržení a pocitu méněcennosti, stávala jsem se 
špatnou mámou a špatným člověkem. A ničilo mě 
to. V téhle situaci už volíte špatné a to horší, nebyla 
dobrá cesta. Navíc děti sami začaly mít s mužem – 
svým tátou – špatný vztah a trpěly,  i proto, že 
viděly, jak trpím já. 

4. Pád
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4. Pád

Následující rok jsem v podnikání opustila cestu 
prodeje Next, nebyl prostor to doma fotit a s mým 
mužem v zádech to ani moc nešlo. Otevřela jsem 
první e-shop, který jsem pojmenovala 3 oříšky 
( bylo to podle mých třech dětí – oříšků). Vedla mě 
k tomu potřeba prodat zásoby Next oblečení, které 
jsem měla doma a které se přes inzertní server již 
neprodávaly. A e-shop je veliký a vejde se tam tolik 
věcí :-)! Tak jsem jednoho dne vložila do nabídky 
první boty a ejhle, začaly přicházet první 
objednávky. Rozšiřovala jsem jejich sortiment a 
zároveň i sortiment s oblečením, tentokrát již s 
novým a nekazovým. Po 5 měsících provozu jsem 
došla k tomu, že boty bude lépe oddělit, a v březnu 
2011 jsem otevřela druhý e-shop, tentokrát jen a 
pouze s botkama. Dodnes si pamatuji první 
objednávku – byla na Sprej na roztažení obuvi. :-) 

Podnikala jsem stále z domova při plné péči o 3 děti 
(vlastně tak podnikám dodnes :-), i když už ne z 
domova). A dostala jsem se konečně do plusu a jisté 
finanční pohody. Zvládala jsem zaopatřit děti a 
konečně mi zbývaly peníze i na kadeřníka, kde jsem 
roky nebyla, nebo jsem si mohla dojít na nehty. (To 
mimochodem vznítilo velký požár sporů a 
nevraživosti u mého muže a dodnes cítím hořkou 
pachuť). 
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4. Pád

Mohla jsem dětem koupit nové oblečení a ne jen ze 
sekáče a dopřáli jsme si i občasné jídlo v restauraci. 
Pracovala jsem teď už i přes den, kdy nejstarší 
dcera byla ve škole, syn ve školce a nejmladší byla 
se mnou doma. Ale také stále zůstávala noční část 
práce. 

Dostala jsem se do určité finanční nezávislosti a 
soběstačnosti, občas mi lidé řekli něco ve smyslu, 
že jsem dobrá, že jsem si rozjela podnikání a 
podařilo se mi vybudovat firmu a že jsem šikovná. 
Hlavně maminky na mateřské se divily, jak to vše 
zvládám se třemi dětmi. Pravdou bylo, že jsem 
nebudovala firmu, ale hledala cestu přežití a byla 
nucena se postarat o sebe a děti. A to zůstalo 
doposud. 

Dneska se nebojím říct, že firmu mám. Mojí touhou 
a snahou je přinášet kvalitní zdravotní obuv v co 
nejpestřejší nabídce a rozumím tomu, že jsou 
období v životě, kdy třeba nákup zdravotních bot je 
náročnou finanční zátěží a stojí nás i víc, než jen 
vynaložení konkrétního finančního obnosu, ale že 
je to mnohem více o tom, že potřebujeme vidět tu 
hodnotu, umět si vážit sebe i druhých a rozumět 
tomu, že investice do dobrých věcí jsou správné a 
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vždycky se zúročí. Že potřebujeme pochopit, že 
jsme to my, kdo určuje kvalitu našeho života. A že 
třeba to, co si budu obouvat nemá určovat naše 
práce, předsudky, věk nebo móda, ale láska a úcta k 
nám samotným.

  

Potřebujeme se mít rádi a nebát se dělat dobré věci, 
dobrá rozhodnutí a investovat do dobrých směrů. 

A jestli jsem byla šikovná? Nevím, ale co vím je, že 
jsem dřela, učila se nové věci, byla houževnatá a 
hlavně – měla jsem motivaci. Bez ní bych byla 
možná někde na psychiatrii, troska uzavřená v 
beznaději, vině, odsouzení a marnosti. 

Prostě když chodím 
ve špatných botách, 

bolí mě pak MOJE 
nohy. Když chodím a 

žiji ve špatných 
věcech, bolí mě pak 

MOJE srdce.

4. Pád
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4. Pád

Ty dva špatný roky vyvrcholily tím, že jsem došla k 
tomu, že už nemůžu dále zůstávat v manželství, že 
mě to strašně ničí a že neumím být dětem oporou, 
jakou potřebují. V té době samy děti začaly s tím, že 
chtějí od táty odejít, byly také ničeny neustálou 
kontrolou a nedůvěrou z manželovy strany. Nebylo 
už co řešit, když už i děti samy si přály odejít...

Ve fázi smutku 
potřebujete najít 
motivaci, která vám 
pomůže jít dál, dělat 

nová rozhodnutí a být 
odvážnými.
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5. Konec

  Požádala jsem o rozvod, který manžel 
nepodpořil, najala jsem si tedy právničku, aby mi se 
sporným rozvodem pomohla. Bylo to těžké, tímto 
krokem jsem rozhněvala i zbytek přátel, které jsem 
měla, bála jsem se, co mě čeká, jednání sociálky, 
soudu, zda mi děti budou svěřeny apod. To, že by 
děti mohli dát manželovi, byla pro mě noční můra a 
bohužel mi nikdo neřekl, že se to nestane, naopak 
mi byly předloženy skutečnosti, kdy se to stalo a 
upozornili mě, že vyloučeno to rozhodně není. 
Navíc manžel se vyjádřil ve smyslu, že bude bojovat 
o syna, že chce jeho. Tohle bylo fakt strašný. Ale 
musela jsem do toho jít. Právnička mě upozornila, 
že sporný rozvod je „chuťovka“, že se rozebírá 
všechno a na vše se ptají. Takže jsem měla před 
sebou veřejnou obhajobu i těch nejintimnějších 
věcí, protivníka svého manžela coby výborného 
hráče na city se schopností přesvědčit druhé, jaká 
jsem zrůda, a naprostou nejistotu, zda budou děti 
svěřeny do péče mně. Super vyhlídky. Přesto 
všechno jsem vykročila...

Manžel nakonec na rozvod kývl, nejspíše mu došlo, 
že by se o tři děti nebyl schopen postarat ani 
finančně ani časově a prakticky, uzavřeli jsme 
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5. Konec

dohodu, na poslední chvíli ještě právnička stihla 
poslat na soud změnu ze sporného rozvodu na 
rozvod dohodou a záležitost se uzavřela. Moje 
manželství bylo v dubnu 2013 po 17 letech 
ukončené. I když...
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6. Nová naděje

   Porozvodová fáze je zvláštní. Přestanete nosit 
prstýnek, ale příjmení vám zůstává. Tedy mně 
zůstalo, kvůli dětem a z dalších praktických 
důvodů. Odstěhovali jsme se a začali nově. Vůbec 
bych nevěřila, jak moc máme pod kůží, v mysli, 
způsobech uvažování a mluvení, zkrátka v celé 
bytosti zakořeněné stereotypy, jak moc se nám tam 
dokáže usadit strach, nesebeúcta, malé 
sebevědomí, nevíra nebo špatné vzpomínky. Když 
přijdete z pouště do oázy, teprve tam si uvědomíte, 
jak moc jste trpěli a jak moc byla ta poušť vyprahlá. 

Teprve s úplným oddělením se ukázal rozsah 
poškození a věřte, byl to moc smutný pohled. 
Museli jsme se znovu učit upřímnosti ( = nemusíš 
se bát říct věci tak jak jsou), pozvedat důvěru, že 
věci zvládneme (hlavně děti potřebovaly znovu 
objevit, že spoustu věcí mohou dělat sami bez 
hloupého dozoru a že jim je věřeno), znovu jsme se 
učili dávat emoce do správné roviny (= máš právo 
věci takto prožívat, ale nebuď ošklivý na ostatní) a 
další. 
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V této fázi nám pomáhala 
soudružnost – jsme jeden 

tým a patříme k sobě. 

6. Nová naděje

Kladla jsem důraz na společnost a jednotu, takže 
jsem zavedla tzv. Domácí radu, kdy každý z členů 
rodiny má právo ji svolat (popravdě, děti ji ještě 
nikdy nesvolaly, ale já ten den vyhlížím, protože to 
bude den jejich dospělosti a plné integrity) a 
otevřít věci, které vidí jako důležité a chce je 
probrat a řešit. Je to vzácný čas, má zvláštní 
atmosféru, každý je důležitý bez ohledu na věk a 
jeho názor a pohled na věc je brán vážně. Výsledek 
je závazný a dohoda se dodržuje. To nás učí 
vzájemné úctě, brát věci vážně a snažit se je 
dodržovat a překonávat při tom překážky. 

Také jsme si rozdělili domácí práce, a i když jich 
děti nemají mnoho, plní je svědomitě. 

Máme svá zranění, problémy a boje. Umíme být na 
sebe oškliví a lézt si na nervy. Umíme být sobečtí a 
odmítaví. 



31

Ale jedno víme, jsme jeden tým a patříme k sobě a 
společně to překonáme.

Co bude dál nevíme, máme svá přání a tužby, 
očekávání a touhy, představy a sny, víme, že nic 
není samozřejmé a o všechno může člověk v 
jediném okamžiku přijít. …

6. Nová naděje
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7. Ze srdce

   Svůj příběh jsem napsala jako povzbuzení pro 
každého, kdo zápasí. Ale nejvíc pro ty, kdo jsou 
sami nebo se tak cítí. Jak jsem již napsala v úvodu, 
není to žádný návod ani příručka a ani laciná 
brožura, protože život není laciný. Hodně dává, ale 
taky hodně bere.

Také to není nějaký automatický návod nebo 
přehled, že takto to chodí, tohle mě čeká apod. Jak 
jsem již zmiňovala, život je plný barev a jejich 
odstínů a každý z nás máme odlišnou startovací 
čáru a výchozí situaci, také jsme každý jiný i v 
temperamentech, životních hodnotách, máme jiné 
životní cíle. Také ve chvíli, kdy hledáme řešení, je 
přístup i výstup u každého jiný, je skvělé, pokud se 
vztah dokáže obnovit a překonat to špatné a kdy se 
jde dál společně. Také je možné, že rychle najdete 
nového partnera a utvoříte plnou novou rodinu.

Ale rozpad rodiny ať už z jakýchkoliv důvodů a 
příčin je smutný a zanechává bolest, někdo jím 
projde rychleji a relativně v pohodě, mnozí ale 
zůstávají zničeni a paralyzováni ve svých zraněních, 
bolesti a smutku. A maminky samoživitelky  musí 
denně zápasit s mnoha věcmi na rovině 
ekonomické, citové, praktické a výchovné . 
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Vím to, protože tím procházím dnes a denně. A 
právě proto jsem tuto knihu napsala, abych ukázala, 
že se tím dá projít, abych nastínila fáze, které 
přichází, a co mi pomohlo a může pomoci třeba i 
vám. Napsání této knihy nebylo vůbec jednoduché, 
to mi věřte, nejsem člověk, který lehce odhaluje 
svůj život. Ale i kdyby jedné jediné ženě můj příběh 
přinesl povzbuzení a naději,  odvahu přestat se 
hrbit a litovat se a jít a překonávat všechny 
překážky, tak to mělo smysl.  

7. Ze srdce

Protože jedině tehdy, 
když pozvedneme hlavu, 
uvidíme ne, co nám život 

vzal, ale co úžasného nám 
ještě nabízí.
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Přeji vám z celého srdce, aby – ať v životě 
procházíte čímkoli – jste vždy procházeli s 
pozvednutou hlavou a s vědomím vlastní síly. 

              S láskou, úctou a odvahou
Veronika Mašínová

7. Ze srdce

Pozvedni hlavu a rozhlédni se. 
Život má pro tebe 

přichystaných ještě tolik 
úžasných věcí
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Říjen 2015:
Dneska jsou to už skoro 3 roky od rozvodu. Co se 
za tu dobu změnilo? Jsme jako tým, rodina 
mnohem víc svobodnější. Některé rány máme 
zahojené. Některé stále zůstávají a jsou jitřeny 
určitými situacemi a stavy. Ale pořád se 
posouváme.

Co se týče mého podnikání, jdu stále dál. Učím se 
nové věci a jsem překvapená změnou smýšlení, 
kterou „musím“ procházet, abych začala chápat. 
Chápat, že úspěch je o hodnotách. O prioritách. O 
správných investicích. A také o nezdolnosti. O tom, 
že překážky se vyskytnou vždycky. Ale vždycky 
je taky možnost, jak se za ně dostat. A být zase 
silnější. Zkušenější. Odhodlanější. Radostnější. 
Nadějnější.

Našla jsem v sobě nové prostory a dimenze. Když 
se dneska ohlédnu zpět, vidím úspěch. Úspěch v 
tom, že jsem došla do bodu, kde jsem dnes. A učím 
se z toho, co mám za sebou. A začínám vidět své 
nové poslání a smysl. 

Mám touhu pomáhat těm, kteří chtějí začít 
podnikat. Povzbudit je k tomu, že to jde, že si 
mohou věřit, že mohou začít i jen s málem.  

8. S odstupem
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Založila jsem proto s několika dalšími podnikateli 
Virtuální školu podnikatelské samostatnosti a 
učím podnikatele mnoha konkrétním 
dovednostem, které k úspěšnému a klidnému 
podnikání potřebují. Každý se může naučit jen to, 
co zrovna potřebuje a chce.

Napsala jsem také e-book 
4 pilíře úspěšného byznysu aneb Z podnikatelské 
ztráty k milionovým obratům
, kde se otevřeně sdílím se všemi postupy a know-
how, které skutečně ve svém byznyse dělám a 
které mi pomohly vybudovat úspěšný e-shop, 
který mě dnes s dětmi živí. 

8. S odstupem

http://samostatnypodnikatel.cz/
http://dobryzacatek.cz/
http://dobryzacatek.cz/
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Je mnoho žen (i mužů), které mají své sny a 
ambice. Možná mezi ně patříte. Chcete být 
pracovně nezávislí, podnikat v tom, co vás baví a 
dává vám smysl. Mít peníze - třeba na uživení 
rodiny (pokud jste sami s dětmi). Mít svobodu 
organizovat si svůj čas tak, jak chcete a 
potřebujete. Nebo prostě jen chcete dělat to, co 
máte rádi a budovat si svůj boční příjem.

A možná jsou to stále jen sny. Nikdy jste neudělali 
ten krok k tomu, aby se vám mohly splnit. 
Přemýšlíte, zvažujete, bojíte se, nevíte kudy kam. 
Rozumím vám. Často je to čas, který nevyčleníme z 
našich nabitých dnů. Jindy nám chybí motivace 
nebo se bojíme, že to nedokážeme a skončíme 
špatně. 

Naučila jsem se, že nepotřebuji mít na čele dálkové 
světlo, vidět cestu kilometry dopředu, mít ve všem 
jasno. Nemusím mít sílu ani představu o tom, jak 
dojdu tam a tam. Dnes a denně žijí v tom, že mi 
stačí světlo a síla na jeden jediný krok. Víc 
nepotřebuji. Tak jdu stále vpřed, nezastavím se a 
dokážu tolik, kolik by mě na začátku ani 
nenapadlo. 

8. S odstupem
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Možná vám váš život připadá složitý. Máte trápení, 
starosti. Hledáte řešení a neumíte si představit, jak 
dojít tam, kam chcete. Zdá se vám to nemožné, 
dlouhé, neskutečné. Pak se zastavte a uvidíte 
světlo na ten jeden jediný krok. A až ho uděláte, 
osvítí se vám zase ten malý kousek cesty pro ten 
další.

8. S odstupem

.  
Všechno v našem životě má nějaký smysl. Je 
potřeba jej najít a zúročit to, čím jsem prošel

Náš život je jako gobelín. Každá 
nitka má své místo a důležitost, aby 
nakonec vznikl jedinečný obraz. 

Bolest a trápení mu dávají 
autentičnost a krásu.

Pokud budete mít zájem, navštivte mé 
osobní stránky, stránky Školy, e-booku nebo mi 
napište na můj e-mail napis@veronikamasinova.cz

http://veronikamasinova.cz/
http://samostatnypodnikatel.cz/
http://dobryzacatek.cz/
mailto:napis@veronikamasinova.cz
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