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Dobrý den, mám dotaz. Jsem z rozvedené rodiny, otec s námi neÅ¾ije jiÅ¾ 5 let. Å½iji tedy s matkou a jejím novým
manÅ¾elem. S matkou si ale nerozumím jiÅ¾ odmaliÄ•ka, nÄ›kolikrát jsem bydlela u mé babiÄ•ky z matÄ•iny strany a tam Å™á
dokonÄ•ila devítiletou &scaron;kolu (mÄ›la jsem tam klid pro mé studium na Z&Scaron;).

Studuji druhým rokem StÅ™ední zdravotnickou &scaron;kolu v DomaÅ¾licích, kde bydlím i na internátÄ›. PÅ™ed dvÄ›mi tý
se odstÄ›hovala od matky a Å¾iji s pÅ™ítelem a jeho rodinou, jelikoÅ¾ s mojí matkou se nedalo na niÄ•em dohodnout (vadil jí m
pÅ™ítel, mÄ›la jsem zákaz se bavit s otcem, doma jsem pomáhala, ale v noci jsem moc nenaspala, protoÅ¾e jsem vstávala k
mému roÄ•nímu bratrovi a vÄ›Ä•nÄ› jsem byl a za nÄ›co bita - nÄ›kdy aÅ¾ nepÅ™imÄ›Å™enÄ›, Å¾e si toho v&scaron;imli i na
mÄ› jednou mÅ¯j pÅ™ítel zastal verbálnÄ› a dostal za to od mé matky taky).
Ode&scaron;la jsem tedy z domu a musím
pÅ™iznat, Å¾e se mi lépe spí a mám Ä•as i na své studium. JenÅ¾e jsem nevýdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inná a mÅ¯j pÅ™ítel nemá dostate
na to, aby mÄ› uÅ¾ivil, i kdyÅ¾ se velmi snaÅ¾í.
Mám teÄ• celkem dilema. Nevím o co poÅ¾ádat, kde a jak o nÄ›jaké výÅ¾
alespoÅˆ poplatila internát, jízdné a pomÅ¯cky do &scaron;koly (se&scaron;ity, uÄ•ebnice, exkurze), také potÅ™ebuji platit
mé léky. Jsem v koncích, kaÅ¾dý na mÄ› tlaÄ•í a kaÅ¾dý mi radí nÄ›co jiného.
PÅ™edem dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, moc si toh
hezký den&Scaron;ÁRKAO D P O V Äš ÄŽ : Milá &Scaron;árko,
ráda bych ti poradila, ale nenapsala jsi v&scaron;echno napÅ™íklad: zda tedy bydlí&scaron; na internátÄ›, nebo u pÅ™ítele, nebo na intru a obÄ•as u pÅ™ítelových rodiÄ•Å¯?
Kolik
pÅ™íteli? On také studuje, nebo uÅ¾ pracuje? UÅ¾ ti, doufám, bylo osmnáct? Komu chodí výÅ¾ivné pro tebe od otce? Kolik
dostává&scaron;? TvÅ¯j otec se tÄ› nezastal? Ohlásil to nÄ›kdo na sociálku?
PochopitelnÄ›, Å¾e je urÄ•itÄ› Å™e&scaron;en
musí&scaron; napsat víc...
Zdravím, d@niela
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