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MRNÄš V NESNÃ•ZÃ•CH
ÃšterÃ½, 05 kvÄ›ten 2009

Dobrý den, stalo se následující: mÅ¯j bratr má desetimÄ›síÄ•ního synka s pÅ™ítelkyní, ale ta mu koncem února utekla k milenci,
kterého znala jen chvilku. Bratr se s ní nakonec domluvil ohlednÄ› syna - Å¾e mu bude malého dávat k náv&scaron;tÄ›vám,
coÅ¾ ona tak nÄ›jak dodrÅ¾uje, ale problém je právÄ› v tom jejím novém pÅ™íteli. Oni si nejspí&scaron; moc nerozumí, hádaj
on ji bije - ona má obÄ•as modÅ™iny. A do toho je opÄ›t tÄ›hotná.

BohuÅ¾el, v tom je ten malej kluk. Malej byl vÅ¾dy pohodové a veselé dítÄ›, ale po té dobÄ›, co je tam, je celý vypla&scaron
v noci pláÄ•e, v&scaron;eho se bojí a je vystresovaný. ProstÄ› úplnÄ› jiné dítÄ›, neÅ¾ kdyÅ¾ byl pÅ™edtím v pohodÄ›. Dávali j
vÅ¾dy celou dobu dohromady, pÅ™ed odchodem koneÄ•nÄ› byl zas &scaron;Å¥astný a zaÄ•al spinkat. V souÄ•asnosti tam ale
zaÄ•aly dal&scaron;í problémy - mezi matkou a jejím pÅ™ítelem, protoÅ¾e ji vyhazuje atd. Naposledy jsem pro nÄ›j jela já, a te
"její" kolem mÄ› chodil s boxerem v ruce! poté jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e je dokonce v podmínce za násilnosti.
Bratr má byt,
kde má pro synka zaÅ™ízený pokojíÄ•ek, pracuje, nepije, v bytÄ› nekouÅ™í, a hlavnÄ› nadev&scaron;e miluje svého syna, o
kterého máme teÄ• v&scaron;ichni hrozný strach. Dal sice Å¾ádost k soudu na úpravu pomÄ›rÅ¯ k dítÄ›ti, ale soud nemÅ¯Å¾e
matku dohonit (ona prostÄ› na nic nereaguje), tak to bude asi trvat dlouho.
Je prosím nÄ›jaká &scaron;ance malého dostat
z té &scaron;ílené situace? Jsem ochotná i skonÄ•it v práci a pomáhat bratrovi s hlídáním a v&scaron;ím potÅ™ebným, co
malej potÅ™ebuje. U nás by mÄ›l také pokojíÄ•ek, máme i zahradu, ale hlavnÄ› klid.. PochopitelnÄ›, Å¾e bychom nijak v jeho
styku s mamkou nebránili.
Prosím poraÄ•te, jestli mÅ¯Å¾eme nÄ›co dÄ›lat, jak postupovat, za kým jít, abychom dítÄ› ochrá
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