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KDO MÅ®Å½ETE, POMOZTE I MÄš
StÅ™eda, 24 zÃ¡Å™Ã- 2008

Mám trápení s mlad&scaron;ím synem. V nedÄ›li mu bude 15 a je deváÅ¥ák. Konec minulého &scaron;kolního roku se
nesl ve znamení trojky z chování a pÄ›tky z matematiky, za coÅ¾ jsem - mj. - vyrazila manÅ¾ela z mého bytu, uÅ¾ jsem o tom
na kudlance psala. MÄ›la jsem pro syna domluvený pobyt ve stÅ™edisku výchovné péÄ•e, ale po "zásahu" tatínka z toho
se&scaron;lo!

Ov&scaron;em jiÅ¾ 5. záÅ™í mÄ› volali ze &scaron;koly, Å¾e je drzý, tyká uÄ•iteli, plus dal&scaron;í a dal&scaron;í problé
záÅ™í jsme byli ve zmiÅˆovaném stÅ™edisku, ale nic se nevyÅ™e&scaron;ilo. ManÅ¾el byl va &scaron;kole na výchovné komi
Ä•em se tam dohodli nevím, s manÅ¾elem vÅ¯bec nekomunikuji a jeho tÅ™ídní uÄ•itelkou budu muvit dneska odpoledne.
PÅ™iznávám se, Å¾e kaÅ¾dý veÄ•er kontroluji synovi v mobilu SMS.
Tatínek ho nabádá ke slu&scaron;nému chování, ale j
vidÄ›t zbyteÄ•nÄ›, neboÅ¥ koncem minulého týdne rozbil sklenÄ›né dveÅ™e za 3100 KÄ•, které tatínek uhradil. Já jsem se o tom
dozvÄ›dÄ›la od kamarádky. Asi má ve &scaron;kole domluvené, aby mÄ› o niÄ•em neinformovali...
Abych toho je&scaron;tÄ
nemÄ›la málo, tak si manÅ¾el na mÄ› najal advokáta, který mu poradil, Å¾e má u rozvodu poÅ¾adovat náhradní bydlení.
PÅ™iznám se, Å¾e to mÄ› dostalo na kolena a nejsu si vÅ¯bec jistá, s kým jsem to vlastÄ› 21 let Å¾ila. PÅ™i odchodu si odnes
VE&Scaron;KEROU hotovost. Odvezl si auto, a já jsem mu vrátila ve&scaron;keré vÄ›ci, které pocházely od nÄ›j nebo
jeho rodiny.
Celou dobu si chodil do mého byto prát prádlo, ale Å¾e platím inkaso, atd. ze svého, mu vÅ¯bec nevadí. Tak
jsem vymÄ›nila zámek u dveÅ™í a je pokoj. UdÄ›lal mi scénu, ale mám zatím klid.
PozítÅ™í mám 40, a nÄ›kdy pÅ™emý&s
o tom, Å¾e by bylo lep&scaron;í se neprobudit a mít od v&scaron;eho pokoj. A to mám pÅ™ed sebou soudy o svÄ›Å™ení dÄ›tí
mé péÄ•e a rozvod... Ráchel
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