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Dobrý den, jiÅ¾ dlouho se zaobírám problémem mého kamaráda a ráda bych sly&scaron;ela názor nezúÄ•astnÄ›ného.
Jedná se o to, Å¾e kamarád se po dvacetiletém manÅ¾elství rozvedl. Rozvod probÄ›hl relativnÄ› v klidu, tÅ™em svým dÄ›tem
pomohl zajistit budoucnost a s manÅ¾elkou se vyrovnal. Dosud fungují dobÅ™e a bez problémÅ¯. NechtÄ›l se potom nikde
vázat, nehledal váÅ¾ný vztah a uÅ¾ vÅ¯bec ne novou rodinu.
PÅ™esto do&scaron;lo k tomu, Å¾e se sblíÅ¾il s o 15 let mlad&scaron;í Å¾enou a zaÄ•ali se stýkat. Ona vÄ›dÄ›la, Å¾e v
budoucnosti a Å¾e dal&scaron;í rodinu zakládat nechce. MÄ›la moÅ¾nost se rozhodnout pro pokraÄ•ování nebo ukonÄ•ení
vztahu - za tÄ›chto podmínek - a tak i uÄ•inila. Tvrdila, Å¾e ukonÄ•it vztah nechce. Ale vysadila antikoncepci a otÄ›hotnÄ›la.
Kamarád ale odmítal Å¾ít pod nátlakem a po Ä•ase se dohodli, Å¾e na dítÄ› sice bude platit, ale Å¾e se k otcovství nepÅ™izná
Jeho pÅ™ítelkynÄ› pÅ™esto argumentovala tím, Å¾e dítÄ› chce a Å¾e se o nÄ›ho postará sama a od nÄ›ho pÅ™iznání otcovs
nevyÅ¾aduje. A - roze&scaron;li se.
Uplynula nÄ›jaká doba - zhruba 6 let; kamarád platil 4.000,- mÄ›síÄ•nÄ› a matka dítÄ›te
pak poÅ¾ádala, aby pÅ™eci jen uznal otcovství a byl zapsán do rodného listu jako otec. Jako dÅ¯vod uvádí, Å¾e chce, aby dítÄ
bylo do budoucna zaji&scaron;tÄ›né. VyhroÅ¾ovala soudem a tak kamarád souhlasil, ale od té doby má problémy s tím,
Å¾e to cítí jako podvod na svoji osobu a také s tím, Å¾e to bude muset oznámit svým tÅ™em dÄ›tem, svojí souÄ•asné pÅ™ítel
není si jist, jak to budou v&scaron;ichni chápat.

Tak a teÄ• se ptám, je moÅ¾né se nÄ›jak bránit tomuto né pÅ™ili&scaron; jednoznaÄ•nému pÅ™ípadu?
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takÅ¾e, jestli se nepletu: tvÅ¯j kamarád má z prvního manÅ¾elství tÅ™i dÄ›ti, k
zaopatÅ™il. Poté se "zaÄ•al stýkat" s onou "podvodnicí" a z tohoto vztahu se narodilo jím nechtÄ›né dítÄ›. OK, v tomto pÅ™ípad
je fakt nepÅ™íjemné, Å¾e matka dítÄ›te si v podstatÄ› "udÄ›lala dítÄ› proti jeho vÅ¯li", ale kdyÅ¾ uÅ¾ je na svÄ›tÄ›, mÄ›l se od
poÄ•átku zachovat jako chlap. Ono ostatnÄ›, i kdyby se "nepÅ™iznal" a dítÄ› za své neuznal, je tu uÅ¾ dávno moÅ¾nost ovÄ›Å
otcovství podle DNA, Å¾e?
Nechápu ov&scaron;em, proÄ• má tvÅ¯j kamarád strach z toho, Å¾e by se o jeho Ä•tvrtém dítÄ›t
dozvÄ›dÄ›ly jeho dÄ›ti pÅ™edchozí? Nejspí&scaron; jsou uÅ¾ dost velké a tak nehrozí, Å¾e by jim to &scaron;estileté bralo jeji
báboviÄ•ky. Å½e by to byl z dal&scaron;ího regulérního dÄ›dice? Jo, na to se dá bohuÅ¾el Å™íci jen jedno - v pÅ™ípadÄ›, Å¾e
nechtÄ›l riskovat pÅ™i sbliÅ¾ování moÅ¾nost otÄ›hotnÄ›ní, mÄ›l se chránit. To jednoznaÄ•nÄ›.... Nyní, kdy je tedy tento regulé
potomek na svÄ›tÄ›, se sice mÅ¯Å¾e cítit jakkoliv, ale své Å™ádné otcovské povinnosti vÅ¯Ä•i dítÄ›ti popírat nemÅ¯Å¾e. Podle
v&scaron;eho se s ním ani nestýká, Å¾e?
Na tvÅ¯j dotaz, jak se má bránit, mám snad jen jednu odpovÄ›Ä• - má-li nyní
dal&scaron;í pÅ™ítelkyni a pokud i nyní "nechce váÅ¾ný vztah a uÅ¾ vÅ¯bec ne novou rodinu", mÄ›l by v tomto pÅ™ípadÄ› ury
pomý&scaron;let na pouÅ¾ívání Å™ádné pánské ochrany. To minimálnÄ›... Nebo jsi Ä•ekala, Å¾e ti poradím, jak dítÄ›ti a jeho
mamince namíchat nÄ›jaký utrejch? Aby nemusel platit ani ty Ä•tyÅ™i tisícovky?
MÄ›j se hezky a pÅ™eju ti, abys podobné p
nikdy nemÄ›la :-))). d@niela
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