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ÃšterÃ½, 10 Ä•erven 2014

Dobrý den, jsem otec dvouletého dítÄ›te. S matkou jsme mÄ›li pÅ™ed svatbou. Ode&scaron;la se synem bydlet nejprve ke
známým, pak ke své matce. Nyní je syn v péÄ•i matky. Ta je na mateÅ™ské dovolené a dostává 6000,- + 3000,- ode mne
výÅ¾ivné. Nikdy nebyla zamÄ›stnána a nehodlá na tom nic mÄ›nit.
Je mi líto, Å¾e jí nevadí, Å¾e se syn neustále stÄ›huje. Po rozhodnutí soudu mi totiÅ¾ zase sdÄ›lila, Å¾e budou
o kterém se ale u soudu nezmínila. A je&scaron;tÄ› víc je mi líto, Å¾e syna pÅ™etahuje stále k nÄ›komu novému, vÄ›Å™ím, Å
"koÄ•ováním" mÅ¯j dvouletý syn trpí a oddaluje se tak od domova, kde Å¾il od narození. Nechápu to, nejsem chudý, mám
rodinný dÅ¯m, dobÅ™e vydÄ›lávám, rád bych se synovi vÄ›noval a mám díky své pracovní dobÄ› dost volného Ä•asu.
Syna
mám moc rád a chtÄ›l bych proto nÄ›jak dát vztah s matkou opÄ›t do poÅ™ádku, aby byla rodina pohromadÄ›, coÅ¾ jsem u
soudu sdÄ›lil.. Proto bych se chtÄ›l zeptat: je moÅ¾né zahájit nové jednání? A jaké mám pÅ™ípadnÄ› &scaron;ance na
pÅ™evzetí syna do mé péÄ•e? JAROSLAV
O D P O V Äš ÄŽ : Milý Jardo,
Podle v&scaron;eho partnerka, se kterou
má&scaron; synka, uÅ¾ o tebe nestojí. OdstÄ›hovala se a nyní je u jiného. Chápu, Å¾e bys to asi nakonec nÄ›jak ustál,
protoÅ¾e ti chybí tvé dítÄ›, ale má&scaron; smÅ¯lu&hellip; Má&scaron; urÄ•ené soudem &bdquo;hodiny a dny
s chlapeÄ•kem&ldquo;? Pokud ano, snaÅ¾ se, aby v doAbÄ›, kdy je ve tvé péÄ•i, bylo v&scaron;echno v nejlep&scaron;ím
poÅ™ádku a chlapce jsi jeho matce vracel klidného, spokojeného a v poÅ™ádku. Pokud v&scaron;ak bude&scaron; mít
nÄ›jaké potíÅ¾e s tím, abys synka mohl vídat, v&scaron;echno si eviduj, nedÄ›lej rozhodnÄ› Å¾ádné scény a zachovej klid.
MÅ¯Å¾e&scaron; pak konkrétní údaje uvést na sociálce.
Já vím, Å¾e je to tÄ›Å¾ké, ale pokud bys nemohl prokázat, Å¾e je
chlapci u matky mizernÄ›, Å¾e nÄ›jak strádá, tak v tomto jeho vÄ›ku nemá&scaron; moc velkou &scaron;anci ho získat do
své péÄ•e &ndash; pokud by s tím ov&scaron;em ona vyloÅ¾enÄ› nesouhlasila&hellip;
Ale snaÅ¾ se mít se synkem co
nejvÄ›t&scaron;í kontakt, aby byl s tebou spokojený a &scaron;Å¥astný, moÅ¾ná se ti to povede o nÄ›co pozdÄ›ji. TÅ™eba by m
a její pÅ™ítel Ä•asem uvítali, kdybys ho mÄ›l ve své péÄ•i ty&hellip; d@niela
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