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DALÅ Ã• SYNEK, CO TRÃ•PÃ• MÃ•MU...
StÅ™eda, 17 srpen 2011

Nedá mi to, abych také nepÅ™idala svÅ¯j problém. I já jsem v podobné situaci, jako ti, co mají syna &bdquo;absolventa".
Ten mÅ¯j, 20 letý, uÅ¾ je rok a pÅ¯l doma. UÄ•il se autoklempíÅ™em, bohuÅ¾el &scaron;kolu nedodÄ›lal. TÅ™i mÄ›síce pÅ™e
vzdal, mÄ›l strach, Å¾e závÄ›reÄ•né zkou&scaron;ky neudÄ›lá. Å˜íká, Å¾e si tento obor nevybral. Dvakrát jsem s ním byla po
ukonÄ•ení Z&Scaron; na pÅ™ehlídce oborÅ¯, radila mu...

Ale málo se mnou komunikuje, myslím si, Å¾e má vypatlaný mozek po marihuanÄ›. Prosím moc mÄ› neodsuzujte, bylo to m
vymodlené dítÄ›. Jsem prakticky celý Å¾ivot samoÅ¾ivitelka. ManÅ¾el mi zemÅ™el. Syn, dokud studoval, bral sirotÄ•í dÅ¯chod
tedy chodil na mÅ¯j úÄ•et a já vdovský. TeÄ• jsme bez financí, a syn mi je&scaron;tÄ› Å™ekne, Å¾e kam jsem dala ten sirotÄ•í
dÅ¯chod? Ale Å¾e mÄ›l &scaron;anci se vyuÄ•it, i kdyby závÄ›reÄ•né zkou&scaron;ky dÄ›lal víckrát? Mohl mít sváÅ™eÄ•ský pr
coÅ¾ mÄ›l, ale uÅ¾ je propadlý, protoÅ¾e si ho neobnovil, nemÄ›l na nÄ›j peníze.
Å˜idiÄ•ský prÅ¯kaz nedodÄ›lal a uÅ¾ si n
také nebude mít peníze. UÅ¾ mÄ› to v&scaron;echno unavuje; nemÅ¯Å¾u ho ani odhlásit z trvalého bydli&scaron;tÄ›. A mám
strach, Å¾e mu roste dluh na soc. a zdr. poji&scaron;tÄ›ní... Na úÅ™ad práce nechodí - vyÅ™adili ho, protoÅ¾e tam chodil a
nechodil. A nakonec mi, ve 20 letech, Å™ekne, Å¾e jsem si ho nemÄ›la dÄ›lat.
VzdÄ›lání si nechce dokonÄ•it, Å¾e na to ne
kdyÅ¾ by &scaron;el na jinou &scaron;kolu. A popravdÄ›, nemám jistotu, Å¾e by do té &scaron;koly pak vÅ¯bec chodil. A co
teÄ•?? Jsem na to sama a je&scaron;tÄ› s podlomeným zdravím. Mám Ä•ásteÄ•ný invalidní. MÄ›la jsem plný, ale ten mi vzali. Do
práce jsem chodila, ale bohuÅ¾el jen mÄ›síc, a je&scaron;tÄ› pod lékama. Díky za Va&scaron;e názory, pokud i nÄ›jakou radu
vymyslíte... NIKOLA
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