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MAMI, CHCEÅ VNUKA? TAK DEJ PENÃ•ZKY..
Sobota, 20 bÅ™ezen 2010

Dobrý den, potÅ™ebovala bych poradit v mých rodinných problémech. Partner mé dcery, které letos bude 23 rokÅ¯, mi
oznámil, Å¾e jsem povinna platit své dceÅ™i pÅ™íspÄ›vek ve vý&scaron;i 1.500 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Moje dcera je na MD, má chl
kterému letos v srpnu budou 4 roky. Dcera studuje dálkovÄ› soukromou &scaron;kolu zdravotní. Pokud byla je&scaron;tÄ›
nezletilá, Å¾ila se mnou ve spoleÄ•né domácnosti.
Její otec po na&scaron;em rozvodu na ni pÅ™ispíval 2.000 KÄ• alimentÅ¯ mÄ›síÄ•nÄ› (dcera byla svÄ›Å™ena do péÄ•e mé).
Vás ptám, jsem opravdu je&scaron;tÄ› nyní povinna dcerku de fakto Å¾ivit, Ä•i platit na ni nÄ›jaký pÅ™íspÄ›vek, jak mi oznámil
partner? Oni spolu Å¾ijí ve spoleÄ•né domácnosti jiÅ¾ 5 rokÅ¯, on je zamÄ›stnaný, výdÄ›lek má velmi slu&scaron;ný; je z nÄ›j
schopen splácet 10.000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› auto, i v&scaron;echny bÄ›Å¾né poplatky domácnosti. Já sama mám zdravotní
problémy, coÅ¾ mohu doloÅ¾it dokumentací od lékaÅ™Å¯. VlastnÄ› jsem pÅ™i&scaron;la díky onemocnÄ›ní o zamÄ›stnání a s
jsem je&scaron;tÄ› bohuÅ¾el bez práce. Mám pouhých 5.000 JÄ• nemocenskou dávku a nic víc nepobírám, vÅ¾dyÅ¥ sama
nejsem schopna s tímto ani vyjít na mÄ›síc, zaplatit v&scaron;echny poplatky, jídlo, natoÅ¾ abych je&scaron;tÄ› platila dcerce
pÅ™íspÄ›vek.
S jejím otcem nejsem jiÅ¾ mnoho let v kontaktu, nevím tedy, jak by reagoval on. Musím podotknout, Å¾e po
vnuka jsem ho mÄ›la v mé péÄ•i celý jeden rok, aby mohla dcera Å™ádnÄ› dostudovat, a i ten její partner. ZÅ¯stala jsem ten rok
ze zamÄ›stnání doma, abych se mohla starat o vnouÄ•ka. Oni jiÅ¾ v té dobÄ› se mnou neÅ¾ili, mÄ›li svÅ¯j pronajatý byt a já mÄ
chlapeÄ•ka celý ten rok u sebe. MateÅ™ské dávky jsem se pochopitelnÄ› nedoÅ¾adovala, ani jsem po dcerce nic neÅ¾ádala,
chtÄ›la jsem, aby si mohli na&scaron;etÅ™it nÄ›jaké peníze do budoucna. Navíc jsme jim s mým bývalým manÅ¾elem je&scaro
pÅ™ispívali na ten pronajatý být Ä•ástkou 3000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Zbývající Ä•ástku 3.500 KÄ• do nájmu) jim hradili jeho rodiÄ•e,
dcera ani její pÅ™ítel nemuseli platit ze svého vÅ¯bec nic.
Dnes mi její partner zakazuje se s vnukem vídat a navíc po mnÄ›
Å¾ádá je&scaron;tÄ› onen pÅ™íspÄ›vek na dceru ve vý&scaron;i 1.500 KÄ•. Podotýkám je&scaron;tÄ›, Å¾e dcerce jsme spolu
manÅ¾elem platili 3 roky soukromou &scaron;kolu, kterou ale nakonec pÅ™eru&scaron;ila, a nyní si ji tedy dálkovÄ›
dodÄ›lává.
Prosím, poraÄ•te mi, jestli a kdyÅ¾ - tak jakou mám je&scaron;tÄ› vÅ¯Ä•i ní vyÅ¾ivovací povinnost. NeÅ¾ije se m
nestýká se se mnou, malého vnouÄ•ka nesmím ani vidÄ›t, ale jen po mne chtÄ›jí peníze. Jsem tedy opravdu povinna platit?
KdyÅ¾ já ani nevím, z Ä•eho bych to brala... DÄ›kuji velmi pÄ›knÄ› za va&scaron;i odpovÄ›Ä•, VÄ›ra ODPOVÄšÄŽ: Milá VÄ›rk
dopisÅ¯ je mi smutno, z nÄ›kterých pÅ™ímo &bdquo;zoufalo". Takovým je právÄ› tenhle dopis od tebe. Dalo by se Å™íci, Å¾e j
vlastnÄ› normální bÄ›Å¾ná rodinka, v&scaron;echno se vyvíjí - aÅ¾ na nÄ›jaké zádrhele - celkem dobÅ™e... Jen kdyby ta tvá
dcerka nebyla hlásnou troubou svého vyÄ•Å¯raného partnera. Podle v&scaron;eho, jak to tak poÄ•ítám, je s ním kolem
&scaron;esti let, z toho pÄ›t let mu vede domácnost, porodila mu synka... A ten je nejspí&scaron; asi také to jediné, co
mají spoleÄ•ného :-(. PÅ™iznávám, Å¾e nejsem zrovna pÅ™íznivkyní bezpapírového souÅ¾ití - zvlá&scaron;tÄ›, kdyÅ¾ se do
spoleÄ•enství je&scaron;tÄ› narodí dítÄ›. Ono se totiÅ¾ z takového svazku-nesvazku velmi lehce odchází... A kdo ví, jestli jedno
ti za dveÅ™mi dcera s vnouÄ•kem nezazvoní: &bdquo;Mami, tak tady nás má&scaron;!".
Ona sice asi zatím &bdquo;skáÄ•e
jak on píská", ale kdo ví, jak to bude v budoucnu. ProÄ• si to myslím? Kdo jiný, neÅ¾ dcera, o kterou se maminka takhle a tak
dlouho starala, by mÄ›la vÄ›dÄ›t a dozajista i ví, jak na tom máma je? Å½e nejsi zdravá, Å¾e nemá&scaron; práci. A kdyÅ¾
pÅ™esto souhlasí s tím nemravným poÅ¾adavkem, tak je to jednoznaÄ•né.
VÄ›ru&scaron;ko, myslím, Å¾e bys si mÄ›la doj
poÅ¾ádat o nÄ›jakou tu podporu v nezamÄ›stnanosti. UrÄ•itÄ› ti tam najde&scaron; nÄ›koho, kdo ti poradí. Dávek je dost a
nevidím dÅ¯vod, proÄ• bys to nemohla vyuÅ¾ít, neÅ¾ se nÄ›jak vzpamatuje&scaron; a nÄ›co si najde&scaron;...
A ohlednÄ›
poÅ¾adavku dceÅ™iného partnera? Ani starý neplatný desetník - ani padesátník, natoÅ¾ ani korunu. Kdyby dcera byla sama,
kdyby studovala Å™ádné denní studium - pak snad by se o nÄ›jakém tom nároku mohlo hovoÅ™it - pokud bys mÄ›la nÄ›jaký
pÅ™íjem, ze kterého by se to dalo vzít, pochopitelnÄ›. Ale, vzhledem k tomu, Å¾e tvá holÄ•iÄ•ka Å¾ije pÄ›t let se svým partner
spoleÄ•né domácnosti a dále - tuto &scaron;kolu nyní studuje dálkovÄ› - je to v&scaron;echno v jejich reÅ¾ii. JednoznaÄ•nÄ› mÄ›li by se starat uÅ¾ sami a nevymáhat peníze na rodiÄ•ích. Ono, kdyÅ¾ to tak vezmu ad absurdum, pokud ona zaÄ•ne
vydÄ›lávat a ty na tom naopak bude&scaron; stále je&scaron;tÄ› &scaron;patnÄ›, bude&scaron; mít nárok poÅ¾adovat
penízky od ní...
Milá VÄ›rko, drÅ¾ím ti moc palce, pevnÄ› doufám, Å¾e se dcera umoudÅ™í a pÅ™estane tÄ› vydírat
&bdquo;nepÅ¯jÄ•ováním" vnouÄ•ka. Dost moÅ¾ná, Å¾e bys o to mÄ›la pÅ™estat stát - takhle totiÅ¾ na tebe mají velmi jednod
biÄ•. KdyÅ¾ uvidí, Å¾e by najednou na svátky, narozeniny, Velikonoce, Vánoce atd. nic nekáplo, tak neboj, chlapeÄ•ka ti
pÅ™ivedou je&scaron;tÄ› sami...
d@niela
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