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BEZVLÃ•DNÃ•? PODDANÃ•?
ÄŒtvrtek, 27 bÅ™ezen 2008

Dobrý den, mám pomÄ›rnÄ› pro Vás asi obvyklý problém, ale já si s ním nevím momentálnÄ› rady. ChtÄ›la bych Vás moc
poprosit o radu. MÅ¯j manÅ¾el mÄ› bÄ›hem spoleÄ•ného souÅ¾ití hodnÄ› bil a psychicky terorizoval. Nyní jiÅ¾ rok Å¾ijeme od
i pÅ™esto, kdyÅ¾ obÄ•as pÅ™ijede, tak mÄ› terorizuje a napadá mne i Ä•leny rodiny.

Dnes jiÅ¾ tak, aby to nebylo moc viditelné - napÅ™íklad podrazí mému pÅ™íteli nohy, nebo do mÄ› strÄ•í a stále mluví a vyÄ•ít
mluví a vyÄ•ítá...

Víte, je to hrozné, po sedmi letech s ním uÅ¾ opravdu vím,Å¾e uÅ¾ s ním Å¾ít nechci! On se ale rozvádÄ›t nechce, stále m
vlastnit - nebo jak to nazvat. Podala jsem v kvÄ›tnu Å¾ádost k soudu o úpravu výchovy a výÅ¾ivy na&scaron;ich dÄ›tí, také
Å¾ádost o rozvod - ale manÅ¾el se vyhýbá soudnímu Å™ízení a tak je v&scaron;e zatím na nule. Nelze ani vypoÅ™ádat spole
majetek.

KdyÅ¾ pÅ™ijede, musím ho do nemovitosti pustit a poslouchat nekoneÄ•né debaty a Ä•ekat, kdy a odkud pÅ™iletí rána, neb
tváÅ™it podÅ™ízenÄ› a pÅ™ikyvovat na v&scaron;e. KdyÅ¾ pÅ™ivolám policii, tak ta se k tomu staví tak, Å¾e se jedná o
rozmí&scaron;ku mezi manÅ¾eli i pÅ™esto, Å¾e je jim známo, Å¾e spolu neÅ¾ijeme.

Za mÄ›síc musím do porodnice a v dobÄ› mé nepÅ™ítomnosti vÅ¯bec nevím, jak manÅ¾elovi zabránit ve vstupu do bytu. MÅ
mi nÄ›jak poradit?

DÄ›kuji Hanka

ODPOVÄšÄŽ:

Milá Hanko,

pÅ™iznávám, Å¾e fakt nechápu, kde bere&scaron; sílu tohle sná&scaron;et a je&scaron;tÄ› tak podÅ™ízenÄ›, témÄ›Å™ oc
Jediné, co napí&scaron;e&scaron;, jak on je o&scaron;klivý, jak jsou policajti neÄ•inní, jak jsou soudy pomalé. Ale - to pÅ™eci
víme, a za ta léta se s tím musí&scaron; nauÄ•it poprat!!! Ví&scaron;, pÅ™ipadá mi to, jako kdyby ti kaÅ¾dý den pÅ™i&scaron;e
nÄ›kdo dát facku a ty bys jen Å™íkala: "Nikdo s tím nic nenadÄ›lá, tak jsem ne&scaron;Å¥astná... A snaÅ¾ím se jen obÄ•as
uhnout."

Prosím tÄ›, nedá se stále jen spoléhat na nÄ›jakou pomoc zhÅ¯ry, jak ví&scaron;, ta moc nefunguje. UÅ¾ kdysi dávno Å™ek
slavný Mark Twain jednu nádhernou vÄ›tu, kterou bych dala tesat do kamene:
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"Ta jediná a pravá pomocná ruka visí z tvého ramene." Nevím, jestli bys stejnÄ› laxní byla, kdyby takhle trápil i dÄ›ti.... V
tomhle v&scaron;em vyÅ™izování obdivuji a váÅ¾ím si na&scaron;ich drahých romských spoluobÄ•anÅ¯: ti se jen tak nevzdáv
Z úÅ™adÅ¯ se nehnou, dokud nejsou úspÄ›&scaron;ní. A podle toho, jak nevýraznÄ› ses ke svým problémÅ¯m postavila,
bohuÅ¾el i tak to ony "Ä•inné orgány" berou. TakÅ¾e hned, jak bude&scaron; zase trochu schopná vyÅ™izování, je nutno
záleÅ¾itost vyÅ™ídit - musí&scaron; být neodbytná a vytrvalá. DrÅ¾ím ti palce. Ví&scaron;, musím tÄ› tale je&scaron;tÄ› roch
vydÄ›sit: podle v&scaron;eho ti hrozí jeden podstatnÄ› vÄ›t&scaron;í problém... Pí&scaron;e&scaron;, Å¾e se ti narodí bÄ›hem
mÄ›síce dal&scaron;í dítÄ›. Ale pí&scaron;e&scaron;, Å¾e tam v onom domÄ› s tebou bydlí pÅ™ítel. Z toho usuzuji, Å¾e asi
má&scaron; dítÄ› s ním. Jse&scaron; si vÄ›doma toho, Å¾e tvoje dítÄ› bude mechanicky manÅ¾elovo a ne tvého pÅ™ítele? Js
stále je&scaron;tÄ› vdaná za nÄ›j.... Podívej:UrÄ•ení rodiÄ•ovství
Matkou dítÄ›te je Å¾ena, která dítÄ› porodila (§
94/1963 Sb., o rodinÄ›).
- Otcem dítÄ›te je manÅ¾el matky, narodí-li se dítÄ› v dobÄ› od uzavÅ™ení manÅ¾elství do uplynutí tÅ™ístého dne po tom, kd
zaniklo nebo bylo prohlá&scaron;eno za neplatné (dle §51, odst.(1), zákona Ä•. 94/1963 Sb.).
- Jinak se za otce povaÅ¾uje muÅ¾, jehoÅ¾ otcovství bylo urÄ•eno souhlasným prohlá&scaron;ením rodiÄ•Å¯ uÄ•inÄ›ným pÅ™
matriÄ•ním úÅ™adem nebo soudem (§52, odst.(1), zákona Ä•. 94/1963 Sb.). MuÅ¾, jehoÅ¾ otcovství bylo urÄ•eno souhlasným
prohlá&scaron;ením rodiÄ•Å¯, mÅ¯Å¾e je pÅ™ed soudem popÅ™ít, jen je-li vylouÄ•eno, Å¾e by mohl být otcem dítÄ›te a dokud
&scaron;est mÄ›sícÅ¯ ode dne, kdy bylo takto otcovství urÄ•eno. Tato lhÅ¯ta neskonÄ•í pÅ™ed uplynutím &scaron;esti mÄ›sícÅ¯
narození dítÄ›te. Také matka dítÄ›te mÅ¯Å¾e v této lhÅ¯tÄ› popÅ™ít, Å¾e je otcem dítÄ›te muÅ¾, jehoÅ¾ otcovství bylo urÄ•en
prohlá&scaron;ením rodiÄ•Å¯ (§61, odst.(1) a (2), zákona Ä•. 94/1963 Sb.).

- Nedo&scaron;lo-li k urÄ•ení otcovství podle bodÅ¯ 1 a 2 mÅ¯Å¾e dítÄ›, Å¾ena i muÅ¾ navrhnout, aby otcovství urÄ•il soud. Z
dítÄ›te je pak povaÅ¾ován muÅ¾, který v rozhodné dobÄ› (prokazatelnÄ›) souloÅ¾il s matkou dítÄ›te.

d@niela
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