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NENÃ• KAÅ½DÃ• MATKA MAMINKA...
PondÄ›lÃ-, 06 srpen 2012

Dobrý den, poradíte mi? Má matka se o mÄ› bohuÅ¾el nijak nestará. MÅ¯j otec mi zemÅ™el, kdyÅ¾ jsem byla je&scaron;tÄ›
malá. Tak od 9 let jsem bydlela u své babiÄ•ky. Matka na mÄ› sice brala sirotÄ•í dÅ¯chod, ale místo toho, aby ho babiÄ•ce
dávala nebo mi ho ukládala, tak ho vyuÅ¾ívala pro svou potÅ™ebu. KdyÅ¾ jsem &scaron;la do deváté tÅ™ídy, tak jsem
pÅ™estoupila na soukromou &scaron;kolu.
U matky jsem pak bydlela cca pÅ¯l roku, protoÅ¾e babiÄ•ka by na &scaron;kolu nemÄ›la, a tak ji platila matka. Ale její pÅ™
dÄ›sné hovado, tak jsem se zase vrátila k babiÄ•ce. Matka jí dávala sirotÄ•í asi Ä•tyÅ™i mÄ›síce, jenÅ¾e to nestaÄ•ilo a jelikoÅ
byla nároÄ•ná, tak to vedlo hádkám s babiÄ•kou (to mÄ› teÄ• velmi mrzí). TakÅ¾e jsem pak bydlela pÅ¯l roku u dÄ›dy, jelikoÅ¾
má matka odjela do ciziny. Dávala mi sirotÄ•í (4 000 KÄ•), a z toho jsem si mÄ›la platit tu &scaron;kolu, Å¾ivit se a
&scaron;atit se...
Potom jsem &scaron;la na stÅ™ední &scaron;kolu, jenÅ¾e na tu mi matka z ciziny neposlala ani pÅ¯lku
penÄ›z. ProtoÅ¾e s mou babiÄ•kou jsem byla uÅ¾ zadobÅ™e, tak to doplácela ona... VlastnÄ› mohu Å™íct, Å¾e babiÄ•ka se o
celé mé dÄ›tství starala a zachraÅˆovala mi zadek.
KdyÅ¾ se matka vrátila z ciziny, tak jsem se k ní nastÄ›hovala. To mi byl
kolem &scaron;estnácti let. JenÅ¾e já jí dÄ›lala sluÅ¾ku a ona si uÅ¾ívala a tahala si domÅ¯ chlapy. Mé sirotÄ•í opÄ›t zneuÅ¾
kolikrát doma nebyla ani kÅ¯rka chleba. OpÄ›t mÄ› zachraÅˆovala babiÄ•ka. Tak jsem své matce Å™ekla, aÅ¥ mi dává alespoÅˆ
2 000 KÄ• ze sirotÄ•ího. Kupovala jsem si za to obleÄ•ení, prÅ¯kazku, platila autobus a kolikrát jsem si musela koupit i jídlo,
protoÅ¾e matka se k tomu nemÄ›la. PochopitelnÄ› mi to nestaÄ•ilo. Tak jsem ji poÅ¾ádala o celé sirotÄ•í.
JenÅ¾e ona po m
pÅ™idávat na nájem, vodu, plyn a je&scaron;tÄ› jsem si z toho musela platit v&scaron;echno jídlo, obleÄ•ení, dopravu,
internet a jiné vÄ›ci. Uznáte, Å¾e mi opravdu nestaÄ•ilo. Byla jsem ráda, Å¾e ve &scaron;kole jsem mÄ›la stipendium za dobré
výsledky, protoÅ¾e jinak bych z toho musela platit i &scaron;kolné.
Matka si na&scaron;la partnera, který po ní znamenal
v&scaron;echno a v&scaron;echno mu kupovala, vÅ¾dy mu uvaÅ™ila, co si poruÄ•il a já jedla polévky z pytlíku. I pÅ™esto, Å¾
mÄ› mÄ›la Å¾ivit. Mé sirotÄ•í stejnÄ› jako dÅ™ív promrhávala nÄ›kde po hospodách a investovala je do svých povedených part
NapÄ›tí mezi námi se stále stupÅˆovalo, ona po mÄ› chtÄ›la stále peníze na nájem, nedoplatky za vodu a plyn. Ale její
partner, který s námi Å¾il v jednom bytÄ›, nemusel platit nic. Jemu kupovala v&scaron;echno a já byla ráda, Å¾e vyÅ¾iji. PÅ™i
on si normálnÄ› vydÄ›lává, ale nechá se od ní Å¾ivit. Na mÄ› matka ka&scaron;le.
Asi bych to nevydrÅ¾ela a nevyÅ¾ila, ne
mojí babiÄ•ky.
V listopadu r. 2011 mi bylo 18 let. Letos v dubnu byl incident mezi mým pÅ™ítelem a matky pÅ™ítelem. Ohlá
jsme to na policii (matky pÅ™ítel není normální) a od matky jsem ode&scaron;la. TeÄ• bydlím u rodiÄ•Å¯ mého pÅ™ítele. Stále
studuji. Matka mi sem tam sirotÄ•í dÅ¯chod dá, ale stále mi Å™íká, Å¾e mám u ní dluh na vodÄ› a na plynu. JenÅ¾e - kdyÅ¾ js
studentka a nevydÄ›lávám si, nemÅ¯Å¾u jí pÅ™ece platit, zvládnu jen studovat, jak bych je&scaron;tÄ› vydÄ›lávala? A hlavnÄ›
uÅ¾ Ä•tvrtým mÄ›sícem bydlím u svého pÅ™ítele a jeho rodiÄ•Å¯, nic jí nedluÅ¾ím.
TeÄ• naposled mi sirotÄ•í dÅ¯chod dala
Å¾e mi dá z pÅ™í&scaron;tího zase jen nÄ›co. UÅ¾ jsem sice zaÅ¾ádala o zasílání dÅ¯chodu na mÅ¯j úÄ•et, ale nejspí&scaro
je&scaron;tÄ› chvíli potrvá.
Tak si Å™íkám - snad by mÄ›la mít ke mÄ› nÄ›jakou vyÅ¾ivovací povinnost, ne? KdyÅ¾ jsem
vÄ›t&scaron;inu Ä•asu bydlela jinde... Ale nedává mi absolutnÄ› nic. Ale já stále studuji. Myslíte, Å¾e mám nárok na zpÄ›tné
vrácení sirotÄ•ího, které pouÅ¾ívala pro svou potÅ™ebu, kdyÅ¾ jsem byla nezletilá? PÅ™ece jen ty peníze brala pro mÄ›, ne?
na své potÅ™eby.
PÅ™edem dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, v&scaron;echny vás zdravím, MARKÉTA
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