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DÄšTI PROTI DÄšTEM?
ÄŒtvrtek, 04 zÃ¡Å™Ã- 2008

Dobrý den vespolek, ráda bych od vás znala názor na mÅ¯j problém a bude-li to moÅ¾né, tak i radu: jsem vdaná a
momentálnÄ› na rizikovém tÄ›hotenství. MÅ¯j manÅ¾el má z prvního manÅ¾elství dva syny 9letého a 16letého. Na výÅ¾ivném
s matkou dohodli ve vý&scaron;i 2000 KÄ• pro 9letého, 3000 KÄ• pro 16letého chlapce. Dále hradíme polovnu
ve&scaron;kerých dal&scaron;ích potÅ™ebných nákladÅ¯:
- jako je &scaron;kolné, krouÅ¾ky (+ potÅ™ebné pomÅ¯cky k jejich vykonávání), zdravotní potÅ™eby (brýle, rovnátka atd.),
vydání na sport (komplet lyÅ¾aÅ™ské vybavení), letní tábory, soustÅ™edÄ›ní, stejnÄ› tak i kapesné atd. Je pravda, Å¾e to ale
vÅ¾dy po domluvÄ›, ale po vyzvání &bdquo;zaplaÅ¥ to a to, uÅ¾ je to zaÅ™ízeno". A musím uznat, Å¾e paní je k nám ohledup
kdyÅ¾ tak nám týden poÄ•ká, pokud nás zastihne bez penÄ›z.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e pokud je potÅ™eba, tak o dÄ›ti peÄ•u
nepÅ™ítomnosti matky - vÅ¾dy týden i dva (nÄ›kolikrát v roce), dále jsou u nás kaÅ¾dý druhý víkend a také polovinu letních
prázdnin. BohuÅ¾el, dÄ›ti na tyto pobyty nemají s sebou potÅ™ebné o&scaron;acení a mnohdy ani potÅ™ebné &scaron;kolní
pomÅ¯cky (ale vÅ¾dy se to pak vyÅ™e&scaron;í - potÅ™ebné zakoupíme).
JenÅ¾e nyní nam vyvstal problém - matka chla
zatím neoficiálnÄ› vznesla návrh o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného o dal&scaron;í 2000 KÄ•. JenÅ¾e my uÅ¾ jsme na hranici
moÅ¾ností. Jak uÅ¾ jsem se v úvodu zmínila, Ä•ekáme dítÄ›, které bude mít také svá práva a hlavnÄ› potÅ™eby... OhlednÄ›
na&scaron;ich moÅ¾ností: manÅ¾el je podnikatel, ale jeho firma je od povodní v roce 2002 stále je&scaron;tÄ› ve ztrátÄ› a tak
má plat 11.000 KÄ•. Já jsem teÄ• bez pÅ™íjmu a na podporu od státu budu mít nárok aÅ¾ po narození dítÄ›te (rodiÄ•ovský
pÅ™íspÄ›vek). Vlastním RD, který jsem koupila je&scaron;tÄ› pÅ™ed uzavÅ™ením manÅ¾elství a zastavila ho jako záruku (pro
hypotéku na RD), a v tomto domku Å¾iju s manÅ¾elem a mou maminkou, která onu hypotéku (14.000 KÄ• a dal&scaron;í
náklady na bydlení) zatím hradí sama; pokud dÅ¯m prodám, uhradím pak Ä•ást hypotéky.
Víte, doposud jsme jak se Å™íká
&bdquo;drÅ¾eli hubu a krok", taky proÄ• ne, je to z lásky k dÄ›tem. Ale - teÄ• Ä•ekáme dal&scaron;í dítÄ›, které bude mít rovnÄ›
svá práva a potÅ™eby; a uÅ¾ opravdu nevíme, kde bychom peníze brali. PÅ™eci jen - pouÅ¾ívat jako zbraÅˆ novou rodinu nám
pÅ™ijde nemorální, vÅ¾dyÅ¥ i tyto dÄ›ti jsou na&scaron;e...
Proto se ptám, jaké jsou va&scaron;e zku&scaron;enosti - jestli
myslíte, Å¾e Å¾ádost matky je oprávnÄ›ná, nebo jestli se máme snaÅ¾it nÄ›jak domluvit? I kdyÅ¾ - zkou&scaron;eli jsme to, a
Å¾ádná domluva bohuÅ¾el nebyla moÅ¾ná.
Jak z toho ven a neublíÅ¾it Å¾ádným dÄ›tem?
Moc dÄ›kujeme za odp
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