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ACH, TI NEZDÃ•RNÃ• SYNOVÃ‰...
ÄŒtvrtek, 14 Å™Ã-jen 2010

Dobrý den, kudlanky a kudlánci, obracím se na vás s prosbou o radu, pokud vÅ¯bec nÄ›jaká existuje. Jedná se, jak je na
kudlance dost Ä•asté, o dal&scaron;ího nezdárného 20letého syna. Byl problémový od 1. tÅ™ídy Z&Scaron; a jak dospíval,
tak se i problémy s ním stupÅˆovaly.

Posílali nás od Ä•erta k Ä•áblu, psycholog Å™ekl, Å¾e se jeho problémy s chováním vyÅ™e&scaron;í v dospívání, ale naop
tak vystupÅˆovaly, Å¾e nejednou byl na výslechu na policii: tu kvÅ¯li alkoholu, pak kvÅ¯li podezÅ™ení na &scaron;ikanu, nebo
nÄ›kde nÄ›jaká výtrÅ¾nost. RovnÄ›Å¾ tak odmala mi nejednou ukradl peníze. NejdÅ™íve jsem to brala jako "klukovinu", snaÅ¾
vysvÄ›tlovat, ale bohuÅ¾el, nepomohlo to. Byla jsem s ním sama od jeho pÄ›ti let. Otec patnáct let nejeví o syna zájem. Nyní
to ov&scaron;em nabralo rychlý spád. Syn byl odsouzen za ublíÅ¾ení na zdraví, v dÅ¯sledku toho dluÅ¾í pÅ™es 100 tisíc, k tom
si "zajistil" dal&scaron;í dluhy a závazky, které samozÅ™ejmÄ› nesplácí. Neustále mi lÅ¾e. Tu Å¾e nemá brigádu a nemÅ¯Å¾e
tudíÅ¾ platit, pak zas brigádu má, ale nezaplatili mu za ni, atd. atd.
Samé a neustálé lÅ¾i, nemÅ¯Å¾u mu vÄ›Å™it uÅ¾ vÅ¯b
DomÅ¯ chodí upomínky, výhrÅ¯Å¾ky exekutory. Tento rok se mi doma také ztratila spousta vÄ›cí, napÅ™. i obleÄ•ení, nÄ›jaká
drobná elektronika, také samozÅ™ejmÄ› peníze a nÄ›jaké zlaté &scaron;perky. KdyÅ¾ na syna udeÅ™ím, breÄ•í, jak si mÅ¯Å¾
myslet, Å¾e on... atd. Ale proboha, kdo jiný? NÄ›jaké drobné cennosti jsem uÅ¾ odnesla mimo byt a stále Ä•íhám, kde se co
mÅ¯Å¾e ztratit Ä•i uÅ¾ se ztratilo.
Ze zaÄ•átku jsem se snaÅ¾ila mu pomoci a nÄ›jaký men&scaron;í dluh zaplatila, kdyÅ¾
exekutor. Syn slíbil, Å¾e to byla jen pÅ¯jÄ•ka, Å¾e mi bude splácet. KdyÅ¾ jsem mu to pÅ™ipomnÄ›la, akorát kÅ™iÄ•el, kde na
asi vzít, Å¾e mi nic splácet nemÅ¯Å¾e a Å¾e stejnÄ› jsem to zaplatila jen kvÅ¯li sobÄ›, abych zabránila vniku exekutora do bytu
Byla jsem jak opaÅ™ená. UÅ¾ nervovÄ› nemÅ¯Å¾u, jsem na prá&scaron;cích, cítím, Å¾e jsem v koncích a Å¾e teÄ• uÅ¾ to je
kdo s koho. ÄŒtu kudlanku a zji&scaron;Å¥uji, jak se zachovat.
JednoznaÄ•nÄ› asi vyhodit, ale jak? syn stále "studuje", resp
nÄ›jak prolézá posledním roÄ•níkem uÄ•ili&scaron;tÄ› a mám k nÄ›mu stále vyÅ¾ivovací povinnost. Vím uÅ¾, jak se zachovat v
pÅ™ípadÄ›, Å¾e by nebyl studující, jak lze zru&scaron;it trvalé bydli&scaron;tÄ› a dal&scaron;í informace, to v&scaron;e jsem s
pÅ™eÄ•etla na Kudlance. Ale kdyÅ¾ je plnoletý studující, co mÅ¯Å¾u dÄ›lat?
Mám opravdu jen jednu jedinou moÅ¾nost m
trnout hrÅ¯zou, kdy nÄ›kdo vlítne do bytu?
Já uÅ¾ nemám sílu to vydrÅ¾et ani do konce tohoto &scaron;kolního roku. Nikam
jinam ho poslat nemÅ¯Å¾u, napÅ™. k babiÄ•kám. To jim totiÅ¾ nemÅ¯Å¾u udÄ›lat, pÅ™ehodit tu hrÅ¯zu na nÄ›, navíc uÅ¾ na
nejsou nejlépe se srdíÄ•kem a nechci, aby byly ohroÅ¾ené ony; jak vymáhajícími firmami, tak i krádeÅ¾emi syna. Na placení
nÄ›jaké ubytovny také nemám, vÅ¾dyÅ¥ je to min. 3.500 KÄ• za mÄ›síc.
Asi to nemá Å™e&scaron;ení, jen obrnit se do Ä•er
pevnými nervy, ale bojím se, Å¾e ty uÅ¾ nemám. DÄ›kuji vám pÅ™edem za jakoukoliv radu Ä•i nápad, jak situaci vyÅ™e&sca
dÅ™ív! Ajka

http://www.kudlanka.cz
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