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NEPÅ˜Ã•JEMNOSTI PO ROZVODU
ÃšterÃ½, 02 prosinec 2008

Ahoj Kudlanko, potÅ™eboval bych poradit: Å¾iju s rozvedenou paní, která má dvÄ› holÄ•iÄ•ky, z nichÅ¾ tu star&scaron;í bývalý
manÅ¾el zmanipuloval a získal do péÄ•e, a nyní probíhá Å™ízení o alimenty... No, v souÄ•asné dobÄ› se to zaÄ•íná týkat i mn
manÅ¾el pouÅ¾il ve svých podáních k soudu lÅ¾ivé formulace - nepravdivá tvrzení a já se prosím ptám, jaká je
&scaron;ance se proti nÄ›mu úÄ•innÄ› ze zákona bránit.

Nevím, napÅ™íklad soudem na ochranu cti, lidské dÅ¯stojnosti, pÅ™ípadnÄ› (také) trestním oznámením pro pomluvu - ten Ä
totiÅ¾ nezná mezí v tom, jaké svinstvo si umí vymyslet a já si to nechci nechat líbit... Uvedu vám ta lÅ¾ivá tvrzení:1.
&bdquo;souÄ•asné výchovné prostÅ™edí v pronajatém bytÄ›, kde má dcera zákaz volného pohybu po bytÄ›" 2. &bdquo;s
matkou, která je plnÄ› ve vleku nového druha, kterému dává ve v&scaron;em pÅ™ednost pÅ™ed nezletilou dcerou" 3.
&bdquo;byly dÄ›ti opÄ›t u babiÄ•ky, zÅ™ejmÄ› z dÅ¯vodu neochoty p. XY se o nÄ› po tuto krátkou dobu postarat" 4. &bdquo;dce
M. má naopak pÅ™ístup do domácnosti matky zcela zakázán" 5. &bdquo;FinanÄ•ní zisk má pak slouÅ¾it k uspokojování
jejích potÅ™eb a jejího druha vÄ•etnÄ› placení podnájmu popÅ™. hypotéky a nevynucených nákladÅ¯ spojených napÅ™. se za
dovolenou apod. Já naopak plánuji vynaloÅ¾ení v&scaron;ech dostupných prostÅ™edkÅ¯ pro zdárný rozvoj svých dÄ›tí a hraze
jejich hmotných potÅ™eb."
V&scaron;echna tato jeho tvrzení jsou nepravdivá a nedokazatelná, mne popisují jako nÄ›koho,
kdo 1. omezuje svobodu dcery v pohybu 2. manipuluje matku tak, Å¾e dává pÅ™ednost ve v&scaron;em mnÄ› pÅ™ed dcerou
3. je neochotný se o dÄ›ti postarat 4. zakazuje dceÅ™i pÅ™ístup do na&scaron;í domácnosti 5. je neschopný zajistit dostatek
prostÅ™edkÅ¯ pro Å¾ivot - nevynakládá v&scaron;echny prostÅ™edky pro zdárný rozvoj dÄ›tí (slovo naopak).
PoraÄ•te mi,
v dané situaci zachovat, kdyÅ¾ jsem (jsme) takto neprávem osoÄ•ováni. DÄ›kuju pÅ™edem za va&scaron;e rady, Jirka.
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