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TÃ•TA MI VYHROÅ½UJE
ÄŒtvrtek, 29 leden 2015

Dobrý den, potÅ™ebovala bych poradit. Je mi 16 a chodím na stÅ™ední &scaron;kolu do prvního roÄ•níku. Otec mi Å™ekl, Å¾
budu mít nÄ›jakou 5 na pololetí, tak hned jdu na pracák. Mám svého pÅ™ítele, a tím pádem mi bude chtít zakázat i jeho.

Jsme spolu uÅ¾ rok, pÅ™íteli je 19. Chceme bydlet spolu. PotÅ™ebuju se proto zplnoletnit. A tak bych potÅ™ebovala zjis
v&scaron;e je k tomu potÅ™eba, a jestli to jde i bez souhlasu rodiÄ•Å¯.
DÄ›kuji, HANKA O D P O V Äš ÄŽ :

HaniÄ•ko, Å¾enská &scaron;estnáctiletá,

jsi v dost mizerné situaci. Podle v&scaron;eho jsi poslední dobou na &scaron;kolu ka&scaron;lala a táta si s tebou
neví rady a uÅ¾ stÅ™ílí od boku... No, on tÄ› ze &scaron;koly nevezme, záleÅ¾í na koneÄ•ném vysvÄ›dÄ•ení. Ale rozhodnÄ› j
prÅ¯&scaron;vih, Å¾e ti ta &scaron;kola moc k srdci nepÅ™irostla. TeÄ• sice má&scaron; plno nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích zájmÅ¯,
chápu tÄ›, ale bohuÅ¾el, nikde není nic zadara a ani ten tvÅ¯j partner by tÄ› asi nemohl Å¾ivit, &scaron;atit, v&scaron;echno za
tebe platit.
BohuÅ¾el, bez nÄ›jakýho toho vzdÄ›lání nemá&scaron; &scaron;anci se pak trochu slu&scaron;nÄ› zamÄ›stna
Tedy, pokud bys si nechtÄ›la vydÄ›lávat tÅ™eba mytím nádobí, uklízením, doplÅˆováním zboÅ¾í, prací sanitáÅ™ky na LDN (lé
dlouhodobÄ› nemocných, tedy v podstatÄ› vytírání fuj vÄ›cí a omývání starých ne&scaron;Å¥astných a nemocných), a podobné
"super práce".
V podstatÄ›, Ä•ím víc toho umí&scaron;, Ä•ím lep&scaron;í má&scaron; vzdÄ›lání, tím si pak mÅ¯Å¾e&scar
najít lep&scaron;í povolání. TakÅ¾e - být tebou, Å™eknu svému drahému, aby ti s tím uÄ•ením pomohl. Zatni zuby a zvládni
to.... I za cenu toho, Å¾e ten pÅ™í&scaron;tí pÅ¯lrok fakt napne&scaron; v&scaron;echny síly.
Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾
nebyl tak tvrdej, kdybys ve &scaron;kole prosperovala.
A k tomu, co je potÅ™eba na papír, podle kterého bude&scaron;
plnoletá: holka, to bych ti fakt nyní nepÅ™ála, protoÅ¾e to se umoÅ¾Åˆí jen v pÅ™ípadech, Å¾e je dívka tÄ›hotná a uÅ¾ se s
nic dÄ›lat. PevnÄ› vÄ›Å™ím, Å¾e se jen kvÅ¯li tomu, abys mohla odejít z domova, nenechá&scaron; "zbouchnout". Zkus si pÅ™
pár pÅ™íbÄ›hÅ¯ na Kudlance, abys vÄ›dÄ›la, Å¾e to fakt není nic jednoduchého.
Kde ostatnÄ› má&scaron; záruku, Å¾e b
tvÅ¯j drahý byl uÅ¾ nadosmrti tak zamilovaný, kdyÅ¾ by "mÄ›l na krku" nevzdÄ›lanou sedmnáctku s dítÄ›tem na krku, která
nikam nemÅ¯Å¾e, protoÅ¾e musí být doma s dítÄ›tem? A tak by si chodil on sám... No, nevím, nevím, jak dlouhý by mÄ›l pak
vá&scaron; vztah trvání. TémÄ›Å™ ve v&scaron;ech podobných pÅ™ípadech to dopadne tak, Å¾e on se jednou na&scaron;tv
a Å™ekne, Å¾e takhle si to nepÅ™edstavoval, Å¾e od dvaceti nebude jen sedÄ›t doma na zadku...
Jo, Hani, já ti nechci ka
náladu, ale bohuÅ¾el, je to tak... KdyÅ¾ tak je&scaron;tÄ› napi&scaron;, poradím ti...
d@niela
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