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BOJ O VÃ•Å½IVNÃ‰?
NedÄ›le, 01 prosinec 2013

Ahoj Kudlanko, uÅ¾ jednou jsi mi dobÅ™e poradila, tak bych tÄ› ráda poÅ¾ádala o dal&scaron;í radu. Mé dceÅ™i je 15 let, let
nastoupila na SOU obor gastronomie. Pobývá pÅ™es týden na internátu, protoÅ¾e bydlíme na PlzeÅˆsku. VýÅ¾ivného pro ni
dostávám 3 000 tisíce jiÅ¾ dva roky. Ale jistÄ› nemusím Å™íkat, co to obná&scaron;í vybavit holku na stÅ™ední &scaron;kolu...

Ani nevím, co platit dÅ™ív. ObleÄ•ení na zimu, vÄ›ci do &scaron;koly, boty... Ale to v&scaron;ichni snad vÄ›dí, co to stojí.
jí musela je&scaron;tÄ› nechat udÄ›lat brýle, byly obyÄ•ejné, ale stejnÄ› byly za dva tisíce. A tak to jde jedno za druhým. JenÅ¾e
její otec poÅ™ád Å™íká "nemám, nemÅ¯Å¾u" - a aÅ¥ si neÅ¾ádám o zvý&scaron;ení, Å¾e mu byl sníÅ¾ený plat a pÅ™i&sca
brigádu a pak zas, Å¾e ho Å¾iví matka, a Å¾e se prý v jeho pÅ™ípadÄ› se mÅ¯Å¾e stát i to, Å¾e mu to sníÅ¾í. Je to vÅ¯bec
bohuÅ¾el napsat, Å¾e bývalý manÅ¾el je "rodilý mluvÄ•í" - mÄ›l na soud nachystané ve&scaron;keré materiály, kolik mu zbývá
co v&scaron;e platí, a ze mÄ› tam pak udÄ›lali hloupou zlatokopku,a Å¾e co si vÅ¯bec dovoluji... Já jsem zamÄ›stnaná a mÅ¯j
pÅ™ijem je 18 000 tisíc hrubého. KdyÅ¾ si Ä•lovÄ›k uvÄ›domí, co stojí jen reÅ¾ie, bydlení, jídlo...
PÅ™edem dÄ›kuji za radu s pozdravem EVINA
Milá Evinko,
prÅ¯&scaron;vih je, Å¾e se to opravdu mÅ¯Å¾e stát. Nevím
tvÅ¯j bývalý je na tom skuteÄ•nÄ› tak &scaron;patnÄ›, ale i to je moÅ¾né. Umím si pÅ™edstavit, ano, co to znamená, mít doma
puberÅ¥aÄ•ku, která vidí okolo sebe, co v&scaron;echno mají jiné, a na co ona nedosáhne. Kam jiné jdou, co jiné
mÅ¯Å¾ou - a ona ne. To je asi pro mámu nejhor&scaron;í, kdyÅ¾ s tímhle nemÅ¯Å¾e nic dÄ›lat, a jen musí dítÄ› pÅ™esvÄ›dÄ•
z toho nic nedÄ›lalo.
Hele, to bylo vÅ¾dycky. ZaÅ¾ila jsem to já, zaÅ¾ily to i moje dÄ›ti, takÅ¾e moc dobÅ™e vím, o Ä•em
mluví&scaron;. Taky je pravda, Å¾e je na tom stejnÄ› plno jiných maminek. A dokonce je hodnÄ› i tÄ›ch, které nemají ani to.
BohuÅ¾el. Ale - to jen na okraj. KaÅ¾dopádnÄ›, nevzdávej to. A jestli je ten její tatínek dobÅ™e pÅ™ipraven k soudu, udÄ›lej to
Za pokus to rozhodnÄ› stojí, a kdyÅ¾ bude&scaron; opravdu dobÅ™e pÅ™ipravená, tak v nejhor&scaron;ím pÅ™ípadÄ› se nes
nic...
Znamená to si sepsat opravdu v&scaron;echny náklady - které teÄ• ona má. Ubytování, jídlo, krouÅ¾ky,
v&scaron;echno obleÄ•ení, obutí... pokud uÅ¾ívá nÄ›jaké léky, pÅ™ípadnÄ›, jestli je alergická, tak to také obná&scaron;í jistá
omezení a tedy opatÅ™ení, spoÄ•ítej si v&scaron;echno, co jí s sebou dává&scaron;... No, bude to práce. A pak
uvidí&scaron;, jestli to má &scaron;anci... Pokud bys potÅ™ebovala, tak se mi pak je&scaron;tÄ› s tím seznamem ozvi :))). d@niela
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