Kudlanka

KDYÅ½ MAMINKOU JE SPÃ•Å TA DRUHÃ• - I.
ÄŒtvrtek, 16 duben 2009

Dobrý den, potÅ™ebovala bych poradit. PÅ™ed 2 lety jsem zaÄ•ala Å¾ít s mým nynÄ›j&scaron;ím muÅ¾em. Je rozvedený a se
bývalou Å¾enou má 2 dÄ›ti. ChlapeÄ•ek Tadeá&scaron;ek (v Ä•ervnu mu bude 5) a holÄ•iÄ•ka EviÄ•ka (v kvÄ›tnu jí budou 3).
Tadeá&scaron;ek je v péÄ•i muÅ¾e a holÄ•iÄ•ka v péÄ•i matky. DÄ›ti jsou na sebe dosti fixované, neboÅ¥ je&scaron;tÄ› nikdy
nebyly jeden bez druhého.
K nám jezdí vÅ¾dy ve stÅ™edu veÄ•er (kolem 19.00) a k matce jezdí v nedÄ›li veÄ•er (kolem 21.00). Matka, aÄ• na MD,
(naÄ•erno) a my tedy máme dÄ›ti v dobÄ›, kdy ona jde do práce. Matka se o nÄ› víceménÄ› nestará, v&scaron;e zaÅ™izujeme
my. Jí je zatÄ›Å¾ko pro dÄ›ti pÅ™ijet v pondÄ›lí ráno do Brna, kdyÅ¾ v nedÄ›li usnou je&scaron;tÄ› neÅ¾ ona skonÄ•í v práci.
potÅ™ebuje vyspat. A tak my musíme dÄ›ti v noci budit, Ä•i je k ní vézt v pÅ¯l páté ráno (nebydlí v BrnÄ›), abychom stihli být
vÄ•as v práci. PÅ™edbÄ›Å¾nÄ› bylo dohodnuto, Å¾e malá u nás zaÄ•ne chodit do &scaron;kolky a pak i do &scaron;koly, aby b
dÄ›ti spolu a ona si je bude brát na víkendy.
Problémem se nyní stalo to, Å¾e mÄ› EviÄ•ka sama od sebe zaÄ•ala oslovovat
maminko. Táda mÄ› po celou dobu oslovuje teto, ale nÄ›kdy mu to taky ujede a Å™ekne mi mami. VÅ¾dyÅ¥ jsou vlastnÄ› stále
nás... Nyní se to dozvÄ›dÄ›la partnerova bývalá manÅ¾elka, neboÅ¥ prý EviÄ•ka vyprávÄ›la, co v&scaron;echno s druhou
maminkou (tedy mnou) dÄ›lala. Nyní vyhroÅ¾uje, Å¾e ji manÅ¾el uvidí jen jednou za 14 dní na víkend, pokud by mi EviÄ•ka n
Å™íkala mami. Nevím co mám nyní udÄ›lat. Ona o chlapce nestojí, toho se klidnÄ› vzdala. Nám jde o obÄ› dÄ›ti, a pokud EviÄ
zÅ¯stane v prostÅ™edí u matky, nic pÄ›kného z ní nevyroste, neboÅ¥ matka má je&scaron;tÄ› dal&scaron;í Ä•tyÅ™i - podstatnÄ
star&scaron;í dÄ›ti (dva z nich mÄ›li problémy s policií a jeden i s marihuanou) a ona sama má jen za tu dobu, co jsem s
manÅ¾elem, jiÅ¾ 5-tého pÅ™ítele. Navíc je mezi dÄ›tmi - jak jsem uÅ¾ psala - velký vÄ›kový rozdíl: 3,5, 15, 17,18, 22. Tádu s
stejnÄ› hlídají star&scaron;í sourozenci. Navíc, kdyÅ¾ je matka v BrnÄ› v práci (stÅ™eda veÄ•er aÅ¾ nedÄ›le veÄ•er), ostatní js
sami.
Jak tedy mám nyní postupovat? Mám EviÄ•ku opravovat , aby mi neÅ™íkala mami, vysvÄ›tlovat a zdÅ¯vodÅˆovat to té
ani ne tÅ™íleté holÄ•iÄ•ce? Nebo se jí mám pokusit vysvÄ›tlit, aby o mÄ› pÅ™ed biologickou mámou nemluvila, pochopila by to
vÅ¯bec v jejím vÄ›ku? MuÅ¾ o ni chce bojovat, aby jí získal také do péÄ•e, ale nechceme nic pokazit. Nechceme totiÅ¾, aby se
dÄ›ti rozdÄ›lily a nÄ›jak trpÄ›ly matÄ•inými náladami; ona neustále v&scaron;echno mÄ›ní, co se jednou domluví; také uÅ¾ dok
se pÅ™ed dÄ›tmi pokusila o sebevraÅ¾du prá&scaron;kama, kdyÅ¾ jí jeden pÅ™ítel opou&scaron;tÄ›l a tvrdila, Å¾e jí na dÄ›t
nezáleÅ¾í, Å¾e jí záleÅ¾í jen na nÄ›m.
MÅ¯Å¾ete mi zkusit poradit?
DÄ›kuji pÅ™edem - jak Å™íkám - zatím vÅ¯bec ne
zachovat, abych nÄ›co nepokazila... Ivana
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