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TATÃ•NEK, KTERÃ• SE "Å½IVÃ• VZDUCHEM"? - I.
PondÄ›lÃ-, 20 srpen 2012

Dobrý den, Kudlanko, chtÄ›l bych poradit, protoÅ¾e jsem v dost bezvýchodné situaci: podával jsem si Å¾ádost o sníÅ¾ení
alimentÅ¯. A to z dÅ¯vodu, Å¾e jsem pÅ™i&scaron;el o práci a bývalá Å¾ádala naopak zvý&scaron;ení. Ale pÅ™estoÅ¾e jsem
bylo mi výÅ¾ivné zvý&scaron;eno z 2.000 KÄ• na 3.800 KÄ•. Navíc mám doplatit na tuto vý&scaron;i výÅ¾ivné za rok 2011.
JenÅ¾e, kde to mám vzít, kdyÅ¾ jsem v hmotné nouzi a pÅ™íjem mám 3.410,- KÄ•?

MomentálnÄ› jsem po váÅ¾né nemoci a byl jsem uznán ID. MÅ¯Å¾u Å¾ádat o sníÅ¾ení od toho data, jak bývala Å¾ádal
zvý&scaron;ení? Mimo toho mám je&scaron;tÄ› dvÄ› vyÅ¾ivovací povinnosti.. Ale snaÅ¾ím se to platit naÄ•as.. DÄ›kuju za od
MICHAL O D P O V Äš ÄŽ : Milý Michale, dÄ›snÄ› málo informací... Zaprvé - neumím si pÅ™edstavit, jak Å¾ije&scaron; - pla
nájemné, jídlo, atd. - z tÄ›ch tÅ™iapÅ¯l tisíce. A - navíc - jak z toho je&scaron;tÄ› Å™ádnÄ› a naÄ•as platí&scaron; ty dal&scaron
dvoje alimenty? Chápu, Å¾e troje dÄ›ti - celkem - mají dost velkou spotÅ™ebu. Ale co nadÄ›lá&scaron;, jsou to hladové krky,
které jsi spolupÅ™ivedl na svÄ›t. TakÅ¾e je musí&scaron; i spoluÅ¾ivit...
Nenapsal jsi tedy, jak se ty z té minimální Ä•ástky
stará&scaron; o sebe, jak jsou tvoje dÄ›ti staré, jestli jsi sám, pÅ™ípadnÄ› Å¾ije&scaron; s nÄ›kým. Taky jaký pÅ™íjem mají ma
tvých potomkÅ¯...TÅ™eba jsou to v&scaron;echno pijavice, co tÄ› chtÄ›jí vysát z poslední koruny, tÅ™eba je to jinak.
Rozhod
divné, Å¾e soud, kterému jsi nejspí&scaron; doloÅ¾il, jak &scaron;patnÄ› na tom v souÄ•asné situaci jsi, ti to výÅ¾ivné
zvý&scaron;il. Tedy - pokud si nezjistili, Å¾e má&scaron; pÅ™íjem vÄ›t&scaron;í.
Tak napi&scaron;, budu se snaÅ¾it ti pora
aÅ¥ je to tak - Ä•i onak :-))). d@niela P.S. Prosím pÅ™ípadné urvalé i neurvalé kritiky Michala, aby své zbranÄ› nechali zatím
zastrÄ•eny - nikdo z nás neví, jak to opravdu je. TakÅ¾e je zbyteÄ•né ho jakkoli ohazovat pomejemi. :-))) . d.
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