Kudlanka

Å PATNÃ‰ CHOVÃ•NÃ• DCERKY
PondÄ›lÃ-, 04 Ä•erven 2012

Dobrý den, chtÄ›l bych se zeptat, zda mÅ¯Å¾u poÅ¾ádat o sníÅ¾ení výÅ¾ivného z dÅ¯vodu &scaron;patného pÅ™ístupu dcer
mé osobÄ›. Dcera odmítá se se mnou stýkat (na popud matky) ,nereaguje ani na moje telefonáty, sms Ä•i emaily. Ozve se
jen v pÅ™ípadÄ›, kdy potÅ™ebuje nÄ›jakou finanÄ•ní hotovost.
DÄ›kuji za radu, JARMIL O D P O V Äš ÄŽ : Milý Jarmile,
vÄ›Å™ím, Å¾e je vám to velmi líto, pokud se dcerka nechová p
trvá dlouho? Je to nová nebo déletrvající záleÅ¾itost?
A co prarodiÄ•e? Jak se chová k va&scaron;im rodiÄ•Å¯m? PÅ™ípadn
dal&scaron;ím pÅ™íbuzným z va&scaron;í strany? Jak dlouho jste rozvedeni? Není to v&scaron;echno nÄ›jak ovlivnÄ›no
va&scaron;ím rozvodem? Nejspí&scaron; ano. Ale - tak jí nic víc nedávejte jinak, neÅ¾ "z ruky do ruky" a pÅ™i té pÅ™íleÅ¾ito
pokuste s ní nÄ›jak rozumnÄ› promluvit. PochopitelnÄ›, Å¾e to nesmí být tak, aby musela vyslechnout dal&scaron;í tirádu na
téma: "Maminka mnÄ› holt nemá ráda, takÅ¾e nevÄ›Å™ v&scaron;emu, co Å™íká, je to úplnÄ› jinak, já jsem... atd. atd." To by
asi taky neuspÄ›lo.
Je&scaron;tÄ› jedno - máte rozsudek o tom, jak Ä•asto a kdy se s dcerou máte stýkat? Zkusil jste se
dceru nÄ›jak vyhletat a promluvit si s ní? Já vím, Å¾e je to tÄ›Å¾ké, kdyÅ¾ se odmítá sejít - ale: pí&scaron;ete, Å¾e se ozve je
pÅ™ípadÄ›, Å¾e chce peníze. PochopitelnÄ› - pravda je, Å¾e do doby zletilosti dítÄ›te musí být soudnÄ› urÄ•ený styk dodrÅ¾o
musí znovu podat návrh na úpravu styku s nezletilým dítÄ›tem, kde bude záleÅ¾et na rozhodnutí soudu, jak k pÅ™ání dítÄ›te
bude pÅ™istupovat.

Jinak - výÅ¾ivné vám z tohoto dÅ¯vodu soud jistÄ› nesníÅ¾í, ale asi by bylo vhodné kontaktovat sociální pracovnici, pÅ™ípa
soud a snaÅ¾it se v&scaron;echno nÄ›jak vyÅ™e&scaron;it.
Jak vidíte, dal jste málo informací - kdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ
ano? d@niela

http://www.kudlanka.cz
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