


VŠECHNO JE V ŽIVOTĚ JEN - JINÝ ÚHEL POHLEDU

Příběh Charléne, 19 let

Jmenuji se Charléne Boherová a je mi devatenáct let. Když mi bylo jako tobě,
tak jsem byla ještě docela obyčejná holka.  Žila jsem s mámou a tátou v pěkném
domě. Chodila jsem do školy, měla svý spolužáky a kamarády. Tancovala jsem. A pak
se jednoho dne odstěhovala Vanessa nejdůležitější osoba mého života. Krátce na to
se  zhoršily  vztahy  u  nás  doma,  táta  odešel  a  naši  se  rozvedli.  Chtěla  jsem  to
zvládnout,  řekla  jsem  si,  že  se  střední  to  zvládnu.  Bude  to  nový  začátek.  Jenže
všechno bylo jinak.

Do  třídy  přišla  Sarah.  Vybrala  si  mě.  Prokoukla  mě.  Nejdřív  jsme  byly
kamarádky, pak mi pomalu začínala brát mé rodiče, přátele, krást vše a nakonec se v
mém životě roztahovala, až jsem se začínala dusit. I to jí bylo málo. Nakonec mě
ovládla  celou.  Ubližovala  mi  na  každém  kroku  a  já  nechápala  proč.  Dodnes
nerozumím tomu,  proč  jsem si  to  nechala  tak  snadno líbit.  Ponižování,  výsměch,
naschvály… Poslední šanci na záchranu mi do života přišla s Maximem. Zamilovala
jsem se. Moc. Celým srdcem a ještě dnes, když na něj pomyslím, mě všechno uvnitř
bolí. Pak přišel ten nešťastný osudný den, kdy Sarah dokonala své manipulátorské
dílo. A já? Neovládala jsem se, nešlo to. Rána, pád … a nic. Nakonec soud, vězení.
Co bude dál? Nevím.
Můj život mohl být úplně jiný, kdybych byla dokázala alespoň něco udělat jinak.

Příběh Sarah, 17 let

Jmenuji se Sarah Kussetová a je mi 17 let. Žiji se svou matkou, se kterou se
neustále  stěhujeme.  Teď jsme se zrovna přistěhovali   z  Indie.  Už mě to unavuje.
Nemám žádné přátele. Vždy, když se s někým seznámím, hned se zase musím loučit.
Máma na mě nemá moc času. Buď pracuje nebo tráví čas s milenci. Chová se ke mně
spíš jako ke kamarádce. Přála bych si, abychom spolu byly víc. Tátu neznám.

V nové třídě mě všichni přijali.  Mě ovšem zaujala především Charléne.  Na
školní akci se pokusila o sebevraždu. Nechápala jsem její chování, hlavně ze začátku.
Po jednom důvěrném rozhovoru jsem se rozhodla, že Charléne bude moje opravdová
nejlepší kamarádka. Po propuštění z nemocnice jsem se seznámila s jejími rodiči. Její
matka mě přijala za vlastní a oblíbila si mě. Byla jsem nesmírně spokojená. Později
se vše změnilo.

Vím, že Charléne udělá vše, co jí řeknu. Docela se mi hodí, když za mě dělá
domácí úkoly, vyřídí, co je potřeba. Charléne chce být se mnou pořád, neustále ji
mám za zadkem.

Na druhou stranu mě to začíná  obtěžovat, nemám žádné soukromí. A moje
máma ji  miluje.  Dokonce  jí  nabídla  tykání.  Nenávidím  ji.  A ten  její  Maxim!  Ta
chudinka! Nenávidím ji. Nenávidím.
Můj život mohl být úplně jiný, kdybych byla dokázala alespoň něco udělat jinak.



KONTAKTY
Sociální odbor Městského úřadu
- pomoc dětem a rodinám v jakékoliv nouzi a situaci
Adresa: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
Tel: 566 688 320, 566 688 111
Web: www.zdarns.cz

Intervenční centrum
- pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

Adresa: Pod Příkopem 4, Jihlava
Mobil: 606 520 546

E-mail: ic.vysocina@volny.cz
Městská policie
- pomoc pro kohokoliv, zejména, když jsi v nouzi
Adresa: nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou
Tel: 566 622 588, 736 510 483
E- mail: mp@zdarns.cz
Web: www.zdarns.cz/mp
Městská policie: 156, Policie ČR: 158

Pedagogická – psychologická poradna
- pomoc se školou, problémy s kamarády, rodiči a jiné

Adresa: Veselská 35, Žďár nad Sázavou
Tel: 566 622 387, 604 971 423

E-mail: poradna@ppp-zr.cz
Web: www.ppp-zr.cz

Soukromá etopedická poradna
Ty, rodina, škola, kamarádi, internet, dluhy, budoucí profese – každá otázka má odpověď.
Adresa: Studentská 4, Žďár nad Sázavou (Poliklinika)
Mobil: 607 140 120
E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Rodinná poradna
- pomoc v rodinné či osobní situaci

Adresa: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel: 566 621 404

E-mail: rodinna.poradna.zr@cmail.cz
Web: www.psychocentrum.cz

Pomoc v rodinné či osobní situaci
Spektrum
- pomohou a poradí v každé situaci
Adresa: nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel: 566 585 027
Mobil: 774 419 047
E-mail: spektrum.poradna@kolping.cz
Web: www.spektrum.kolping.cz

Probační a mediační služba
- pomoc v závažných situacích a při trestných činech

Komenského 1785/25
591 01 Žďár nad Sázavou

Mobil: 731 692 748
Email: mirovska  @pms.justice.cz

Nenech to být a něco udělej – když víš, že někomu ubližují
www.nntb.cz
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