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KDYÅ½ JE SVATBA PÅ˜EDEVÅ Ã•M VELKÃ• STRES
StÅ™eda, 13 Ä•ervenec 2016

Milá Kudlanko, v záÅ™í se bude moje osmadvacetiletá dcera vdávat. TakÅ¾e touto dobou uÅ¾ v&scaron;ichni docela dost
&scaron;ílíme (aby to dopadlo dobÅ™e). Chci se tÄ› a v&scaron;ech ostatních zeptat na radu ohlednÄ› financí. KdyÅ¾ bylo dce
pÄ›t, tak jsme se s manÅ¾elem rozvedli. Ex manÅ¾el na tom není &scaron;patnÄ›, ale, Å™eknÄ›me, Å¾e vÅ¾dy utrácel trochu
neÅ¾ já&hellip;
Já jsem se postavila na vlastní nohy celkem rychle a moje souÄ•asná finanÄ•ní situace je rozhodnÄ› lep&scaron;í neÅ¾
jeho. ExmanÅ¾el ov&scaron;em souhlasil, Å¾e se na financích na svatbu bude podílet také. Nechci psát konkrétní sumy, ale
pÅ¯vodní dohoda byla, Å¾e já zaplatím 80%, exmanÅ¾el dá 20%. Z pozvaných 40 hostÅ¯, je 24 z jeho strany a dle jeho výbÄ›ru
(jeho rodiÄ•e, jeho sourozenci a jejich rodiny).
Problém ale je, Å¾e dcera od nÄ›j teÄ• dostala jen 10%, a to s poznámkou,
Å¾e tím je v&scaron;e vyÅ™ízeno. Å½ádné vysvÄ›tlení, nic. PÅ¯vodnÄ› jsem to chtÄ›la pÅ™ejít a nechat to být, jenÅ¾e jsem z
si právÄ› teÄ• koupil úplnÄ› nové auto. TakÅ¾e pro sebe má a na dceÅ™inu svatbu, kam navíc pozval pÅ™edev&scaron;ím cel
svou rodinu, na to ne?
A proÄ• to Å™e&scaron;ím hlavnÄ› já: dcera je v jiném stavu a nechceme dopustit nÄ›jaké rozÄ•ílení,
aby o mimÄ•o nepÅ™i&scaron;la. PochopitelnÄ›, Å¾e ji situace hodnÄ› mrzí, ale hádat se s tátou nechce. Nechci se ani já
rozÄ•ilovat, uÅ¾ takhle mám se v&scaron;emi tÄ›mi pÅ™ípravami stresu dost, ale opravdu mi to vadí. Mám ho nÄ›jak
kontaktovat, pokusit se to s ním nÄ›jak Å™e&scaron;it (nevím jak!), nebo to mám nechat být? MARKÉTA O D P O V Äš ÄŽ
Markétko, proto já jsem vÅ¾dy propagovala svatby malé, útulné. Ne Å¾e bych byla nÄ›jak nepÅ™ející (pro svatebÄ•any), ale
svatba je pÅ™edev&scaron;ím záleÅ¾itost tÄ›ch dvou a kdyÅ¾ uÅ¾, tak by mÄ›li dostat peníze oni &ndash; do zaÄ•átkÅ¯.
PochopitelnÄ›, pokud se nejedná o nÄ›jaké bohaté rodiny, Å¾e.
Podotýkám, Å¾e je to ryze mÅ¯j osobní názor, nÄ›kteÅ™í lid
mají o svatbÄ› pÅ™edstavu takovou &bdquo;indickou&ldquo; &ndash; nejradÄ›ji týdenní hodování pro dvÄ› stÄ› lidí&hellip; (A p
splácení dluhu je&scaron;tÄ› pÄ›t let po rozvodu). Ale promiÅˆ, jsem drsná - kaÅ¾dopádnÄ›, je vidÄ›t, Å¾e ty to rozhodnÄ› jako
Å¾ádnou monstrsvatbu nevidí&scaron;. Ale bohuÅ¾el, i kdyÅ¾ tatínek se pÅ™edvedl jako krkoun, nic z nÄ›j nejspí&scaron;
nevyrazíte. Tedy, po dobrém.
Pokud na to má&scaron; nervy, zkusila bych následující:
Milý &hellip;., Vzhledem
k tomu, Å¾e jsi na svatbu na&scaron;í dcery pozval vÄ›t&scaron;inu lidí ty, tak bys mÄ›l minimálnÄ› dodrÅ¾et slovo, které jsi dc
dal. Jinak bych totiÅ¾ musela pÅ™íbuzné poÅ¾ádat, aby se finanÄ•nÄ› podíleli místo tebe.
Pochop, Å¾e v souÄ•asné situac
mj. bude&scaron; nejen majitelem nového auta, ale i zcela nového vnouÄ•átka, tak rozhodnÄ› nemÅ¯Å¾e&scaron; chtít,
abych to v&scaron;echno zatáhla já. Pokud ov&scaron;em odmítne&scaron;/odmítnete &ndash; tak se udÄ›lá svatba jen
v nejuÅ¾&scaron;ím kruhu rodinném. Markéta

Markétko, ono v tomto pÅ™ípadÄ› asi musí jít asi slu&scaron;nost a hrdost stranou. Mysli na ty dva a to malé&hellip;
DrÅ¾ím palce, daniela
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