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EXMANÅ½EL JE V POHODÄš
ÃšterÃ½, 27 leden 2009

TakÅ¾e váÅ¾ení pÅ™átelé, rád bych se s vámi poradil: dnes jsem se dozvÄ›dÄ›l výsledek soudního rozhodnutí pro bývalého
manÅ¾ela mojí kamarádky. DrÅ¾te se: DluÅ¾í cca 100.000 KÄ• na výÅ¾ivném, o tÅ™i dÄ›ti, které udÄ›lal se nestará, pije a m
vroubek za Å™ízení v opilosti a dostal rodinu do finanÄ•ní tísnÄ›. Ona pozdÄ›ji podala trestní oznámení, protoÅ¾e bývalý manÅ
neplatil výÅ¾ivné (na tÅ™i dÄ›ti 6000 KÄ•/mÄ›síc) a dostal se tak do dost velkyÄ‡h finanÄ•ních problémÅ¯.

Policie to nÄ›jaký Ä•as zpracovávala (obsílky apod) a nakonec podala návrh na soud za trestný Ä•in. Kamarádce nic moc
neÅ™ekli, pouze Å¾e to jde na soud a Å¾e ona tam mÅ¯Å¾e, ale nemusí být pÅ™izvaná jako svÄ›dek. Soud probÄ›hl a ona se
nedozvÄ›dÄ›la, aÅ¾ nyní, zprostÅ™edkovanÄ›, Å¾e bývalý manÅ¾el "nepÅ¯jde bruÄ•et", ale dostal podmínku 3,5 roku a protoÅ
musí jí - resp. dÄ›tem platit výÅ¾ivné, av&scaron;ak podle svých moÅ¾ností - coÅ¾ je výsmÄ›ch, ponÄ›vadÅ¾ jí dá 100 KÄ• a
soudní rozhodnutí. Na soudu jí Å™ekli, Å¾e jí k tomu nic nemohou sdÄ›lit, ponÄ›vadÅ¾ byla jen jako svÄ›dek.
Je toto rozhod
v souladu s dobrými mravy? Kde je zájem státu na výchovÄ› svých spoluobÄ•anÅ¯? DÄ›ti mají skvÄ›lý vzor. DozvÄ›dÄ›ly se, Å¾
na v&scaron;echno budou ka&scaron;lat, tak jim nikdo, ani soud, nic nemÅ¯Å¾e udÄ›lat a je&scaron;tÄ› je v trestné Ä•innosti
podpoÅ™í.
Ani bych se nedivil, Å¾e to je na sebevraÅ¾du, protoÅ¾e ona uÅ¾ nemá sílu - má problémy se srdíÄ•kem, dvak
zkolabovala a má dal&scaron;í zdravotní problémy zpÅ¯sobené stresem. Jemu je to jedno a je&scaron;tÄ› se jí vysmívá.
Jak Å™íkám - je tohle v poÅ™ádku? Víte prosím víc o tom, jestli je takový postup policie i soudu v souladu s na&scaron;imi
skvÄ›lými zákony?Má ona s dÄ›tmi je&scaron;tÄ› nÄ›jaké moÅ¾nosti? Zdenda
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