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TRÃ•PENÃ• S VNUÄŒKOU
ÄŒtvrtek, 25 zÃ¡Å™Ã- 2014

Dobrý den, chtÄ›la bych radu pro svého syna. Je rozvedený a jejich osmnáctiletá dcera Å¾ije s manÅ¾elkou. Chodila na
tÅ™íletou stÅ™ední, ale právÄ› se dozvÄ›dÄ›l, Å¾e teÄ• ve &scaron;kole byla jen pár dnÅ¯ a Ä•erstvÄ› se pÅ™ihlásila na úÅ™
KdyÅ¾ jsme se snaÅ¾ili zjistit, proÄ• do &scaron;koly nechodí, tak neberou telefony a pak dostal jen zprávu sms od bývalé
manÅ¾elky, Å¾e je to ze zdravotních dÅ¯vodÅ¯. Ov&scaron;em &scaron;kolné jim syn poslal!

Syn se snaÅ¾í s bývalou manÅ¾elkou i dcerou komunikovat, ale dávají mu jasnÄ› najevo, Å¾e jediné, oÄ• mají zájem, je
pravidelnÄ› zasílané výÅ¾ivné. Syn za&scaron;el i do té &scaron;koly, ale tam mu jakékoliv informace odmítli podat.
Nejhor&scaron;í je, Å¾e si neumím pÅ™edstavit, co ta moje vnuÄ•ka bude dÄ›lat, kdyÅ¾ nemá Å¾ádné vzdÄ›lání? VÅ¾dyÅ¥
základku ukonÄ•ila s obtíÅ¾emi, mÄ›la hodnÄ› zame&scaron;kaných hodin, máma jí psala omluvenky jak na bÄ›Å¾ícím pásu.
tím se mi vnuÄ•ka pochlubila...
Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e její matka zanedbala její výchovu, mÄ›la dohlédnout
pÅ™edev&scaron;ím na Å™ádnou docházku do &scaron;koly. StejnÄ› tak nechápu, z jakých dÅ¯vodÅ¯ se rozhodla teÄ• tu
stÅ™ední pÅ™eru&scaron;it, nebo skonÄ•it... Kdykoliv jsem tam volala já nebo syn, nemÄ›ly Ä•as, nehodilo se jim to... ProstÄ›
Å¾ádná komunikace. Syna to trápí, dost mu na dceÅ™i záleÅ¾í. JenÅ¾e donutit ji ke kontaktu nejde. Od rozvodu (pÅ™ed dvÄ
léty) se matka snaÅ¾ila dceÅ™i od styku s otcem bránit a dcera si na to zvykla. Tak nevíme, co by mÄ›l dÄ›lat.
BOÅ½ENA
O D P O V Äš ÄŽ :

Milá BoÅ¾enko,

pakliÅ¾e vnuÄ•ka "dostudovala" a registrovala se na ÚP, ztrácí tímto nárok na výÅ¾ivné. Pokud se nejedná o soustavn
cílevÄ›domé studium, rozvÄ›Å¾ ztrácí nárok na výÅ¾ivné. V daném pÅ™ípadÄ› bych poÅ¾ádala o zru&scaron;ení vyÅ¾ivova
povinnosti.
PochopitelnÄ›, nejprve by bylo nutno za kaÅ¾dou cenu konkrétnÄ› zjistit, dÅ¯vody, tedy skuteÄ•né dÅ¯vody to
jejího odchodu ze &scaron;koly, zda to nejsou opravdu nÄ›jaké váÅ¾né zdravotní dÅ¯vody... Myslím, Å¾e by si otec mÄ›l udÄ›l
Ä•as a za dcerou dojít, a pÅ™imÄ›t ji k poÅ™ádnému vysvÄ›tlení. PochopitelnÄ›, Å¾e mÅ¯Å¾e pohrozit i tím, Å¾e jí výÅ¾ivné
Nebude-li pÅ™esto dcera ochotna se s otcem bavit, mÅ¯Å¾e pak poÅ¾ádat soudnÄ› o ukonÄ•ení výÅ¾ivného - a jako dÅ¯vod
v&scaron;echny tyto nejasnosti.
KaÅ¾dopádnÄ› drÅ¾ím palce - jak vám dvÄ›ma dospÄ›lým, tak i va&scaron;í vnuÄ•ce, a
holka umoudÅ™ila - protoÅ¾e vzdÄ›lání je pro Å¾ivot nesmírnÄ› dÅ¯leÅ¾ité... d@niela
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