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A HEZKY BUDOU PLATIT!!!
Sobota, 06 Å™Ã-jen 2007

Ano, tento pÅ™ípad je zcela ojedinÄ›lý, ale s jistým (velkým) nadhledem se dá Å™íci, Å¾e se nikomu nic závaÅ¾ného nestalo.
tím na mysli srovnání s pÅ™ípady, kdy napÅ™. opilý Å™idiÄ• nÄ›komu dítÄ› pÅ™ejede a zabije. Vina je jasná, totální nedbalos
poru&scaron;ení zákona, dÅ¯sledek jasný a zcela nevratný. I zde si rodiÄ•e nesou trauma celý Å¾ivot. A dostanou od nÄ›koho
deset milonÅ¯? ÄŒi o nÄ› Å¾ádají?
NeÅ¾ádají. JenÅ¾e tady se nabízí moÅ¾nost odrbávat "bohatou" nemocnici a ne nÄ›jakého místního alkoholika. Tak proÄ
toho nejít Å¾e? Sledujete toho jejich &bdquo;mluvÄ•ího"? Pro nÄ›ho jsou zcela jednoznaÄ•nÄ› prachy aÅ¾ na prvním místÄ›.
mne spí&scaron;e neÅ¾ vý&scaron;e od&scaron;kodnÄ›ní to, jak se zachoval otec dítÄ›te. DÄ›lat testy DNA potají, aby matka d
nevÄ›dÄ›la, potaÅ¾mo je&scaron;tÄ› na popud kamarádÅ¯ z mokré Ä•tvrti, povaÅ¾uji za primitivismus. Pokud mÄ›li rodiÄ•e
podezÅ™ení od poÄ•átku (viz porodní váha), posléze si v&scaron;ímali odli&scaron;né podoby - proÄ• to neÅ™e&scaron;ili
spoleÄ•nÄ›? ProÄ• se neozvali hned v porodnici, pokud jiÅ¾ tam mÄ›li podezÅ™ení? Zvlá&scaron;Å¥ jestli - jak Å™íkají, druhý
miminko váÅ¾ilo o pÅ¯l(!) kila ménÄ› a jinak i mÄ›Å™ilo. ProÄ• tak dlouho mlÄ•eli?
ZaráÅ¾í mne i to, jak &bdquo;tatínek a
&scaron;vagr" umÄ›li rychle vyÄ•íslit &scaron;kodu. Oni se vÅ¯bec nezamý&scaron;leli nad tím, jak bude reagovat druhá
rodina, pro nÄ› je priorita &bdquo;MY A NA&Scaron;E BUDOUCÍ PENÍZE". Tenhle komplot otce se &scaron;vagrem, Å¾e
tajnÄ› nechali udÄ›lat DNA testy, je opravdu naprostá nedÅ¯vÄ›ra k manÅ¾elce! Spí&scaron; by mÄ›l on od&scaron;kodit svou
pÅ™ítelkyni za tvrdé podezÅ™ívání z nevÄ›ry. Být onou matkou, tak svému partnerovi uÅ¾ nevÄ›Å™ím ani dobrý den.
Je
se stalo, ale dÄ›ti jsou zdravé, dÄ›ti jsou je&scaron;tÄ› malé, byly milované, nebylo jim ubliÅ¾ováno, v&scaron;echno
dopadlo dobÅ™e. TeÄ• ov&scaron;em se "budou dít vÄ›ci", vÄ›Å™ím, Å¾e to bude mít je&scaron;tÄ› hodnÄ› hodnÄ› pokraÄ•ov
mohlo hodnÄ› hodnÄ› penízkÅ¯ poÅ¾adovat. Pro zajímavost uvádím jiné souÄ•asné pÅ™ípady, porovnejte si sami...
- 18 miliónÅ¯ korun - dostane Zuzana Rokosová z Horního Slavkova na Sokolovsku. (ZÅ¯stala v roce 2003 po lékaÅ™ském
zákroku v nemocnici v SokolovÄ› zcela ochrnutá.)
- 15 milionÅ¯ korun a úroky - zaplatí &scaron;kola z Cizkrajova rodiÄ•Å¯m, jejichÅ¾ syn se topil na &scaron;kolním výletÄ›.
- 400 tisíc korun - dostal muÅ¾ s vyoperovanou zdravou ledvinou namísto nemocné
- 240 tisíc korun - dostane za smrt desetimÄ›síÄ•ního chlapce ZdeÅˆka Fajfrlíková z Bohumína. DítÄ› v únoru 2003 zemÅ™elo
kvÅ¯li pozdnímu pÅ™evozu do specializované nemocnice. PÅ¯vodnÄ› poÅ¾adovala od&scaron;kodné ve vý&scaron;i jednoho
milionu korun, soudkynÄ› jí ov&scaron;em pÅ™iznala Ä•ástku trojnásobnÄ› niÅ¾&scaron;í.
- 90 tisíc korun - za operaci zdravého ramene namísto nemocného
- 10 tisíc korun - za smrt roÄ•ního dÄ›vÄ•átka, dala rodiÄ•Å¯m v rámci mimosoudního vyrovnání lékaÅ™ka, která ji zavinila. Neb
státního zastupitelství, které Ä•ástku oznaÄ•ilo za podezÅ™ele nízkou a nyní tragický pÅ™ípad pÅ™ezkoumává, by se nad
v&scaron;ím zavÅ™ela voda. kiwi
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