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VÃ•Å½IVNÃ‰ NA DOSPÄšLÃ‰ DÄšTI, KTERÃ‰ "SNAD" PRACUJÃ•
ÃšterÃ½, 25 zÃ¡Å™Ã- 2018

ZdravÃ-m vÅ¡echny vespolek. MÃ¡m dotaz: mÃ¡m dceru 19 letou. Tento rok se ÃºdajnÄ› vyuÄ•ila a ÃºdajnÄ› pracuje; poslal jsem
soudu Å¾alobu na ukonÄ•enÃ- vÃ½Å¾ivnÃ©ho, ale odpovÄ›Ä• nikde. Tak nevÃ-m - co teÄ• platit dÃ¡l? KdyÅ¾ platit pÅ™estan
mÄ› pÅ™ijÃ-t exekuce, prokÃ¡Å¾e se, Å¾e tÅ™eba studuje a jÃ¡ jako otec jsem v pytli.

StejnÄ› tak syn uÅ¾ je taky plnoletÃ½, a snad chodÃ- i do uÄ•enÃ-. Nikdo mi nic neÅ™ekne, nebavÃ- se se mnou, jen "dej
penÃ-ze! Doposud jsem pravidelnÄ› platil, ale teÄ• ale zase nevÃ-m, komu posÃ-lat penÃ-ze? Naposledy soud, kdyÅ¾ byly oba
nezletilÃ-, to urÄ•il k rukÃ¡m matky, ale co teÄ•? Jedno vÃ-m - uÅ¾ jsou oba dospÄ›lÃ-, tak by podle mÄ› mÄ›li nÄ›jak to vÅ¡ech
sepsat ÃºÅ™ednÄ›, kam nynÃ- chtÄ›jÃ- posÃ-lat penÃ-ze.
Jen tak zprÃ¡va esemeskou v telefonu, Å¾e chtÄ›jÃ-, aby to dos
matka, to je pÅ™eci neprokÃ¡zatelnÃ©, tÃ-m se nikde neprokÃ¡Å¾u. VÅ¯bec nevÃ-m, co dÄ›lat.

DÄ›kuju vÃ¡m za odpovÄ›Ä•, Ruda ODPOVÄšÄŽ: MilÃ½ Rudo,
tady, na Kudlance, v rubrice "VÃ•Å½IVNÃ‰", je tohle vÅ¡ec
vysvÄ›tleno nÄ›kolikrÃ¡t, hodnÄ›krÃ¡t. Mj. koukni se tady, do levÃ©ho sloupce, pod "SOUVISEJÃ•CÃ•". TakÅ¾e doporuÄ•uju se
podÃ-vat; ale jinak ti to - jen zhruba - shrnu: BohuÅ¾el, je vÅ¡echno tak nastaveno, Å¾e nejsou povinni ti sdÄ›lovat, Å¾e dce
dostudovala a vydÄ›lÃ¡vÃ¡ si. Ale - i kdyby si nevydÄ›lÃ¡vala, je to stejnÃ©, pokud studium dokonÄ•ila. VÅ™ele ti tedy doporuÄ•u
tohle zjistit sÃ¡m. BudeÅ¡ si to muset nejlÃ©pe "obÅ¡lÃ¡pnout", zeptat se. To pokud se tÃ½kÃ¡ tvÃ© dcerky. TakÅ¾e znovu napi
na soud, rozhodnÄ› doporuÄ•enÄ›. Nebo si tam rovnou zajdi.
OhlednÄ› studujÃ-cÃ-ho syna: dnem dospÄ›losti posÃ-lÃ¡Å¡ vÃ½Å¾ivnÃ© jemu, tedy na jeho jmÃ©no. Co s tÃ-m udÄ›lÃ¡, p
studuje, je uÅ¾ jeho vÄ›c, pochopitelnÄ›, pokud penÃ-ze pÅ™ijdou na jeho potÅ™eby. TakÅ¾e, i kdyby ti Å™ekl do telefonu, a
posÃ-lal tÅ™eba babiÄ•ce, posÃ-lej to jedinÄ› a nikdy jinak - na jeho jmÃ©no, na jeho adresu. d@niela
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