Kudlanka

DÄšTI NEJDOU VYZMIZÃ•KOVAT...
ÃšterÃ½, 16 zÃ¡Å™Ã- 2014

Dobrý den, mám asi velkou prosbu. Dne 1. 6. 2013 jsme byli rozvedeni a dÄ›ti byly svÄ›Å™eny do mé péÄ•e. Jejich otec ale
s námi nebydlí uÅ¾ od kvÄ›tna 2012, kdy bylo dvojÄ•atÅ¯m teprve tÅ™iapÅ¯l. TeÄ• uÅ¾ jim je &scaron;est. Na výÅ¾ivném pro
jsme se dohodli na Ä•ástku 3000,- a otec slíbil, Å¾e kdyÅ¾ bude nutno, bude pÅ™ispívat i nad rámec výÅ¾ivného. Ale
v&scaron;echno je jinak...

DÄ›ti pÅ¯jdou pÅ™í&scaron;tí rok do &scaron;koly a tento rok chtÄ›ly nav&scaron;tÄ›vovat i nÄ›jaké krouÅ¾ky, jako ostatn
bohuÅ¾el na to nemám, jelikoÅ¾ platím hypotéku. Tento rok byly u táty jednou v lednu, a on pÅ™i té pÅ™íleÅ¾itosti je pÅ™ih
lyÅ¾aÅ™ské &scaron;koly - ale aniÅ¾ by mi to Å™ekl a pak chtÄ›l po mÄ› 4000,- za &scaron;kolu. Tak jsem mu je dala, protoÅ
pÅ™ispÄ›l, kdyÅ¾ jsem holkám koupila kolo.
Dal&scaron;í jejich náv&scaron;tÄ›va u otce byla aÅ¾ teÄ• o prázdninách, m
o nÄ› vÅ¯bec nejevil zájem. Ale nebylo to jednoduché. NeÅ¾ si je vzal, Å™ekl mi, Å¾e nemá pro dÄ›ti Å¾ádné hygienické
potÅ™eby, aÅ¥ to v&scaron;echno koupím, Å¾e mi to zaplatí. A také chtÄ›l pro nÄ› nakoupit jídlo. Pak chtÄ›l pÅ¯jÄ•it bazén a k
tomu i foÅ¥ák. JenÅ¾e, kdyÅ¾ jsem mu v&scaron;echno dala, tak pak dÄ›lal mrtvého brouka a kdyÅ¾ jsem po nÄ›m chtÄ›la ty
peníze za nákup, tak úplnÄ› pÅ™estal komunikovat, bazén mi jen hodil hodnÄ› &scaron;pinavý pÅ™es plot a foÅ¥ák vrátil
rozbitý. KdyÅ¾ jsem mu napsala, Å¾e mi vrátil vÄ›ci v hrozném stavu, ani neodepsal... TeÄ• uÅ¾ ani nebere telefon,
neodpovídá na sms, prostÄ› mrtvo. Neodpovídá na nic, nezajímá ho nic, ani kdyÅ¾ mu napí&scaron;u, Å¾e holkám
vypadnul první zoubek.
Jediné, co mi Å™ekl, Å¾e uÅ¾ mi nic nedá. A já bych pÅ™itom potÅ™ebovala poÅ¾ádat o zvý&s
protoÅ¾e jak rostou, mají vÄ›t&scaron;í potÅ™eby. Ani nevím, o kolik bych mohla Å¾ádat, nevím si s tím vÅ¯bec rady. JenÅ¾e
nevím, co a jak napsat do té Å¾ádosti na zvý&scaron;ení. Byla jsem na socialce, jenÅ¾e tam mi taky paní nic neporadila, jen
mi vrazila do ruky papíry.
Moc díky za radu, vím, Å¾e jsem se rozepsala, ale prostÄ› to asi muselo ven, tak se
nezlobte... BLANKA
O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Blani,

hodnÄ› záleÅ¾í na tom, kolik bývalý manÅ¾el vydÄ›lává, kdy vznikla ta va&scaron;e hypotéka (jestli pÅ™ed, nebo po rozvo
a pochopitelnÄ› i na tom, kolik Vy vydÄ›láváte. RozhodnÄ› patnáct set na jedno dítÄ› není nijak pÅ™ehnanÄ› moc... Ale - jak
jsem Å™ekla, abych mohla fundovanÄ›ji poradit, potÅ™ebuji znát víc informací.
KaÅ¾dopádnÄ›, pokud otec holÄ•iÄ•ek neb
druhém konci svÄ›ta a není zrovna bezdomovec, mÄ›l by se s dÄ›tmi stýkat Ä•astÄ›ji. To bude také hodnÄ› mluvit pÅ™ed soude
Vá&scaron; prospÄ›ch.
DoporuÄ•uju, abyste si jednak sepsala tu hlavní reÅ¾ii - Va&scaron;í a dÄ›tí, a na nic nezapomnÄ›la
Ono je sice jednoduché dÄ›ti pÅ™ihlásit do lyÅ¾aÅ™ské &scaron;koly, udÄ›lat "dojem", ale to, Å¾e se pÅ™edem nedohodl a je
"pÅ™edloÅ¾il fakturu", to je opravdu neseriózní. StejnÄ› i to dal&scaron;í, co jste popisovala.
Napsala jsem Vám i e-mail, tak
mi, aÅ¾ to v&scaron;echno budete mít, je&scaron;tÄ› ozvÄ›te... drÅ¾ím palce,d@niela

http://www.kudlanka.cz
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