
Kyto, při našem „povídání o životě“ vznikl v Tvé hlavě 
zajímavý nápad, že bys ráda sepsala svůj příběh, který se 
týká Tvého života s dluhy a exekucemi. Nakonec jsme si 

řekli, že zkusíme zaznamenat Tvoje zkušenosti  
v rozhovoru. 

Pokud by Ti to nevadilo, asi bychom začali od začátku. 
Vyrůstala jsi v náhradní péči. Mohla bys v krátkosti říct, jaký 

byl Tvůj odchod do samostatnosti a co Tě na této cestě 
potkalo a třeba i překvapilo? 

Můj odchod byl ze začátku náročný, ale zároveň i vzrušující. 
Když jsem byla malá a cokoliv jsem potřebovala, tak jsem na to 
nikdy nebyla sama. Tak mě pak trošku překvapilo, že najednou 
jsem na všechno sama byla. Nejvíc jsem se bála odjet za 
zaměstnáním do Prahy, bez pomoci, na vlastní pěst. 

Pamatuji si, že pro Tebe tenkrát vůbec nebylo 
jednoduché mluvit o tom, že máš nějaké dluhy. Myslím, 

že ses styděla a taky ses bála. Je to tak, nebo se 
mýlím? Klidně mě oprav. 

Ani jsem se tak nestyděla, jako spíš bála. Nechtěla jsem  
o tom mluvit, protože jsem věděla, že s tím budu muset 
stejně něco udělat, ale strach mě ovládal. Bylo to pro mě 
nejhorší období v životě. 

Známe se dávno před tím, než jsi dospěla a než ses 
osamostatnila, nějakou dobu jsme se pak neviděli, ale 
znovu jsme se potkali v Janusu. S čím jsi k nám přišla, 

co jsi tenkrát postrádala a co jsi potřebovala? 

Potom co jsem se vrátila z Prahy, jsem neměla bydlení ani 
práci a k mé smůle jsem si ještě nadělala velké dluhy. A tak 
jsem vás přišla požádat o pomoc. 

Do dluhů spadnete ani nevíte jak. Řada našich mladých přátel má svoji osobní zkušenost. Každý to měl nebo má trošku 
jinak, ale v jednom je to společné. Je to zátěž, která ovlivňuje jejich život, jejich budoucnost, jejich sny, ale 
i zdraví. Každý se s tím nějak pere. Po svém, podle svých schopností a možností. Když o to stojí, jsme v tom s nimi. 
Takovým způsobem, jaký potřebují a kam nás „pustí“. Když vám jednoho večera přijde zpráva o tom, že, …„od tohoto 
měsíce jsem oficiálně bez dluhů“, tak to máte husinu, slzy v očích, cítíte k dotyčné obdiv a hrdost. Víte, že vaše konání 
má smysl. Smysl, který vám dává sílu překonat větší či menší starosti či nepohodlí, které naše práce občas také nese.



A jak se Ti teda podařilo Tvůj strach překonat? 
  
Nejvíc mě asi pomohlo dívat se do budoucnosti. Moje zásada je  
a vždy byla, že dokud nesplatím všechny dluhy, tak nebudu 
zakládat rodinu a tu jsem vždycky chtěla. Také po tom, co jsem si 
našla práci, začali se všichni exekutoři hlásit a vlastně se tomu 
nešlo vyhnout, pokud jsem chtěla normálně pracovat na smlouvu. 
Exekutorů bylo několik, byli asi v nějakém pořadníku a čekali, až jim 
z mého platu začnou chodit peníze. Hodně mi pomohlo, že jsem  
s nimi nemusela komunikovat a řešit to, peníze automaticky 
odesílal zaměstnavatel. Jen jsem občas kontrolovala, jak na tom 
jsem. Některé dluhy jsem měla i mimosoudně, takže jsem je ještě  
k tomu splácela zvlášť. To už jsem musela komunikovat sama  
a hlídat si to. 

Je to hodně osobní, pokud nechceš, nech si to pro sebe, ale 
pokud bys byla ochotná, řekla bys, jaké typy dluhů jsi měla? 

Od exekutorů to bylo hlavně na dopravním podniku. Dost jsem 
jezdila na černo, hlavně v době, kdy jsem neměla žádný příjem  
a jezdila jsem po městě kvůli hledání práce. Potom to byly 
nebankovní půjčky a neplacený paušál u mobilního operátora. 
Celkově to bylo kolem 400 tisíc. 

Co Tě přimělo postavit se ke svým problémům 
čelem? Pro mě je to velká odvaha a odhodlání. 

Jak už jsem předtím říkala, bála jsem se budoucnosti. 
Představa, že bych žila celý život v dluzích, mě děsila. 
Kromě toho, mě fakt hodně motivoval a pomohl mi můj 
partner. To mě přesvědčilo se o to víc snažit. 

Byla jsi jedna z mála, která měla velkou šanci 
dosáhnout na oddlužení (insolvenci). Přesto, jsi  

o tom nechtěla ani slyšet. Mohla bys říct, proč ses 
tomu tak bránila? Měla jsi své důvody, které jsme 

respektovali. 

V té době jsem byla hloupá a bála jsem se, že bych to 
nezvládla splácet, nevěřila jsem si. To, co mi tenkrát 
strhávali z platu, bylo méně, než co bych splácela, 
kdybych mě la insolvenci. Ješ tě jsem plat i la 
mimosoudní dluhy. Moje výplata byla dost nízká. A taky 
jsem se lekla, že bych to splácela 5 let, což mi tenkrát 
přišlo jako strašně dlouhá doba. Nakonec jsem platila 
10 let.

„Moje zásada je a vždy byla, že dokud 
nesplatím všechny dluhy, tak nebudu 

zakládat rodinu a tu jsem vždycky chtěla.“

„Bála jsem se, že bych to nezvládla 
splácet, nevěřila jsem si.“



Vím o Tobě, že sis svoje dluhy zaplatila snad úplně 
sama. To je také poměrně ojedinělé… 

Děkuji. Jo, jo. Právě díky tomu, že jsem v práci vydržela 
přes 10 let, se mi konečně podařilo vše poctivě splatit.

Je třeba říct, že dneska už jsi úplně bez dluhů, za 
což máš náš velký obdiv a radujeme se z toho  
s Tebou. Velmi otevřeně o svých zkušenostech 
mluvíš. Měla bys pro ostatní nějakou radu nebo 

poselství? 

Ano. Nebojte se zjistit si, jak na tom jste, a začněte 
svoje dluhy řešit. Protože stejně to nikam nezmizí. Dřív 
nebo později to skončí a vy budete moct být svobodní. 
Využijte co nejvíce výhod a možností, pomoci, ať to 
máte co nejlehčí. A hlavně se tím nenechte otrávit 
a žijte svůj život, tak, jak to jde. Nic není nemožné.  

Když jsme spolu dříve mluvily, říkala jsi, že ses 
musela držet rozumu a opustit svoje touhy. Co tedy 
bylo tenkrát to „rozumné“ a jaké byly Tvoje touhy? 

Rozumné bylo zůstat v práci, kde jsem byla a postupně 
splácet moje dluhy, i když mě to občas nebavilo, štvalo 
nebo už jsem chtěla pracovat někde jinde. 
No a toužila jsem po něčem „luxusnějším“. Jet občas 
někam na dovolenou k moři, užívat si koníčků a tak.  
Ale nic není zadarmo a prostě jsem na takové věci neměla  
a musela jsem si to odepřít. A hlavně jsem si teda nejvíc 
přála pejska.

„Asi nejvíc by se mi líbilo, kdybych tím 
pomohla třeba někomu mladšímu z 

Janusu.“

Přesto, v kom jsi měla či máš největší oporu, a co Ti 
pomáhalo? 

Největší oporu jsem měla ve vás, v sobě a mém příteli. 

Teď už si můžeš plnit svoje touhy? Co by sis do 
budoucna přála?

Mě už se přání plní a to všechny. Pejsek jménem Frodo už je 
u nás doma, brzy bude svatba a dokonce je i miminko na 
cestě. No a dovolená prostě ještě počká.

Kyto, je ještě něco co bys ráda řekla, co třeba 
nezaznělo? 

Myslím, že vše co jsem chtěla říct jsem řekla. Ale chci 
poděkovat, že jste mi dali příležitost to říct. Asi nejvíc 
by se mi líbilo, kdybych tím pomohla třeba někomu 
mladšímu z Janusu. Doufám, že můj příběh někomu 
pomůže a odhodlá se řešit svoje dluhy nebo třeba  
i jiný problém. 

          Přeji všem krásný život plný splněných 
přání.


