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Mám Ä•tyÅ™letou dcerku ve vlastní péÄ•i. S jejím otcem neÅ¾iji a ani nejsme manÅ¾elé. ZÅ¯stala jsem s malou sama a tak mi
hodnÄ› pomáhá moje maminka. Otec dcerky je ÄŒech, Å¾ijící v Rakousku (dcerka má Ä•eské obÄ•anství). UÅ¾ po roce jsem o
nÄ›j ode&scaron;la, neboÅ¥ jeho neustálým agresím se nedalo Ä•elit, bohuÅ¾el totiÅ¾ tehdy do&scaron;lo i k fyzickému napade

A od té doby spolu vedeme pÅ™e, a já stále bojuji s jeho uráÅ¾kami, obviÅˆováním, stálými vulgárními nadávkami a
dokonce výhruÅ¾kami o odebrání malé. PÅ™itom se o ni nikdy zvlá&scaron;Å¥ nezajímal, to aÅ¾ v poslední dobÄ›, kdy malá
ukazuje své dovednosti, ho více zajímá. Å½ádný soud ohlednÄ› náv&scaron;tÄ›v jsme nemÄ›li, jen mi byla urÄ•ena rakouským
soudem vý&scaron;e alimentÅ¯. Po vzájemné dohodÄ› dojíÅ¾dí k nám jednou za 14 dní na odpoledne.
KdyÅ¾ tu byl
naposledy, tak moje maminka chtÄ›la zabránit jeho nadávkám vÅ¯Ä•i mnÄ›, a on malou vzal do náruÄ•í, tiskl jí k fest k sobÄ› a
zaÄ•al po bytÄ› utíkat a vykÅ™ikovat, jací jsme lháÅ™i, Å¾e on ji miluje a my mu jí nechceme dávat a Å¾e je (jeho a malou) má
nechat být. Situace byla hrozná, chudák dítÄ›, ani nevÄ›dÄ›la co se dÄ›je. Já jsem musela nakonec radÄ›ji odejít do
vedlej&scaron;ího pokoje, aby se situace uklidnila. Pak kdyÅ¾ ode&scaron;el, tak malá zaÄ•ala na babiÄ•ku nadávat a Å™íkat,
"Å¾e uÅ¾ jí nemá ráda, Å¾e je zlá a stejnak s tatínkem odjede do Anglie, kde se bude uÄ•it anglicky, prý jí to táta Å™ek, a taky
aby si s ní táta mohl víc rozumÄ›t". PÅ™itom nikdy jsem o nÄ›m pÅ™ed malou &scaron;patnÄ› nemluvila, ale on si ji neustále
zahrnuje dárkami, tak je pro ní hodný. KonfliktÅ¯m jsem se snaÅ¾ila vÅ¾dy pÅ™ed malou radÄ›ji vyhýbat. Jeho jsem prosila
nÄ›kolikrát, aby bral v potaz na&scaron;e dítÄ› a snaÅ¾il se být klidným otcem i pÅ™es to, Å¾e spolu být nemÅ¯Å¾em. Pro nÄ›
neexistuje a jen &bdquo;celá" rodina je základ pro dítÄ›. Já jsem ale prý v&scaron;echno zniÄ•ila, takÅ¾e teÄ• zniÄ•í on mÄ›...
si nevím rady, stra&scaron;nÄ› se ho bojím a mám strach, Å¾e nÄ›co udÄ›lá - jde mu o pomstu a ta je daleko silnÄ›j&scaron;í
neÅ¾ pocit nÄ›jakého zázemí pro dítÄ›. Myslím, Å¾e kdyby se opravdu jako otec zajímal o dítÄ›, tak se bude napÅ™íklad inform
co dÄ›lá ve &scaron;kolce, jak se jí tam líbí, co kamarádi, co se uÄ•í v baletu, jestli nÄ›co nepotÅ™ebuje nebo tÅ™eba jestli nen
nÄ›kdy nemocná... místo toho neustále se ji vyptává, malá sná&scaron;í stále vyzvídání o mÄ›, jestli u nás nÄ›kdo spí,
jesli mám kamaráda, jestli k nám nÄ›kdo chodí a tak.
Sice je biologický otec, ale ani neví, co v&scaron;e stojí za výchovou
dítÄ›te. On s ní nebyl nikdy tak,aby se o ní 24 hodin chtÄ›l starat. On Å™íká, Å¾e by si najmul chÅ¯vu. Ale kdyÅ¾ on hodnÄ› pra
cestuje, tak myslím, Å¾e to pÅ™ece není dobré pro dítÄ›, které je zvyklé na maximální obÄ›tavost, na náruÄ• lásky, kdy rodiÄ•
nehledí na to, jestli mám Ä•as, náladu... Ä•i ne.
Dcerka je vymodlené dítÄ›, moc jí miluji, nedokáÅ¾u si bez ní pÅ™edstavit Å
proto se jí opravdu hodnÄ› vÄ›nuji, ale nejsem schopna bojovat pÅ™ed ní - v tomto jejím ranném vÄ›ku s jejím tátou - vím,Å¾e
to u&scaron;kodilo. Neustále se bojím, aby ji opravdu neodvezl, protoÅ¾e nyní mÅ¯Å¾e kdykoliv kamkoliv do Evropy a kde já
je pak budu hledat?
Tak mi prosím poraÄ•te, co mám dÄ›lat, pÅ™ípadnÄ›, kam se obrátit nebo jestli je nÄ›jaký postup, jak
zabránit, aby mi jí nemohl odvézt. A takhle s ní manipulovat... Byla jsem se zeptat i na intervenÄ•ním centru, ale v podstatÄ› Å¾ádná velká rada. KdyÅ¾ mÄ› nebije nebo malou sexuálnÄ› neobtÄ›Å¾uje, tak se s tím prý nedá nic dÄ›lat... Dan
kudlanky, prosím pomozte mi, uÅ¾ to takhle dál nevydrÅ¾ím. Veronika
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