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Dobrý den, je mi Ä•erstvÄ› 20 let a studuji VO&Scaron; v Praze (denní studium) a pÅ™ipravuji se na pÅ™ijímací Å™ízení na FF
jelikoÅ¾ vystudovat tento obor je mým snem. Moji rodiÄ•e jsou uÅ¾ léta rozvedení. Po rozvodu jsem zÅ¯stala s otcem, matka
posílala na mne výÅ¾ivné 2 500 KÄ•. Od 18 let ale nebydlím ani s jedním, stále studuji a starám se o sebe sama (nejprve
Gymnázium v rodném mÄ›stÄ›, nyní VO&Scaron; v Praze).

Bydlím na bytÄ› se spolubydlícími, coÅ¾ je bÄ›Å¾ná varianta, finanÄ•nÄ› to vyjde cca stejnÄ› jako kolej, ale mám tu vÄ›t&sc
a pohodlí. RodiÄ•e mi posílají peníze, z kterých si platím svou Ä•ást nájmu, jídlo, zkrátka v&scaron;e - klasika.
V Ä•em je tedy
problém?
Po odstÄ›hování od otce jsem nÄ›kolik mÄ›sícÅ¯ od nÄ›j nevidÄ›la ani korunu, peníze mi posílala pouze matka. Po
se mi podaÅ™ilo "vyhandrkovat" alespoÅˆ tÄ›ch 2 500 KÄ•. Otec napsal, Å¾e zatím mÅ¯Å¾e posílat jen 1 500 KÄ• a Ä•asem za
víc. To bylo témÄ›Å™ pÅ™ed 2 lety. A stále mi od nÄ›j chodí 1 500 KÄ•. TotálnÄ› v&scaron;e pÅ™ehodil na matku, která je nyn
mateÅ™ské dovolené. Ale ona uÅ¾ ani na mateÅ™skou dovolenou nemá nárok, protoÅ¾e bydlí v zahraniÄ•í, takÅ¾e mÄ› Å¾
manÅ¾el. Jsem mu za to velmi vdÄ›Ä•ná, ale také se mi tato situace vÅ¯bec nelíbí.
Moje reÅ¾ie: nájem Ä•iní 3 550 KÄ•, do
jídlo, telefon, mhd, drogerie, atd., a od svého otce dostávám stále 1 500 KÄ• a v podstatÄ› "cizí" muÅ¾ za nÄ›j platí zbytek.
Otci to zÅ™ejmÄ› vÅ¯bec nevadí. PÅ™itom kdyÅ¾ jsme se dohadovali o vý&scaron;i výÅ¾ivného, tak mi nechtÄ›l dát víc jak 2 5
(které nakonec stejnÄ› nedostávám) z toho dÅ¯vodu, Å¾e to uÅ¾ by prý bylo z platu jeho manÅ¾elky. No je tohle normální?!
Ráda bych alespoÅˆ trochu vyváÅ¾ila nepomÄ›r mezi výÅ¾ivným od otce a od matky (respektive jejího manÅ¾ela). ChtÄ›la byc
zaÅ¾ádat o vy&scaron;&scaron;í výÅ¾ivné (3 000 KÄ•), kterým by se museli Å™ídit oba rodiÄ•e. Chci tím docílit toho, Å¾e otec
muset posílat o 1 500 KÄ• více a matky manÅ¾el bude moci posílat o stejnou Ä•ástku ménÄ›.
Otec je vedoucí výroby v jedné
firmÄ› - myslím, Å¾e bude mít tak kolem 35 tisíc, jeho manÅ¾elka je momentálnÄ› na mateÅ™ské. Matka teÄ• Å¾ije v NÄ›mec
nemá Å¾ádný pÅ™íjem, její manÅ¾el (cizinec) je momentálnÄ› bez práce, hledá si novou, ale plat stále dostává z
odstupného, pracoval pÅ™edtím jako personální specialista v KanadÄ›. Jeho plat je kolem 60 000 KÄ•. Je mi jasné, Å¾e vÅ¾dy
budu dostávat víc penÄ›z od toho máminého, protoÅ¾e více vydÄ›lává, ale z toho, co vidím, tak se otec nemá tak
&scaron;patnÄ›, aby mi nemohl posílat alespoÅˆ tÄ›ch 2 500 KÄ•. ProstÄ› jen nechce a nechává vlastní dítÄ› Å¾ivit nÄ›kým jiným
kukaÄ•ka. KdyÅ¾ soud tuto vý&scaron;i výÅ¾ivného urÄ•il matce, tak mÄ›la mnohem men&scaron;í plat.
ChtÄ›la bych je&sc
podotknout, Å¾e s obÄ›ma rodiÄ•i (a jejich partnery) mám jinak dobrý vztah, ale obÄ•as si tuhle nespravedlnost uvÄ›domím a
hroznÄ› mÄ› to &scaron;tve. První se samozÅ™ejmÄ› pokusím to s tátou vyÅ™e&scaron;it po dobrém i kdyÅ¾ mi vÅ¯bec není
pÅ™íjemné to téma s ním vÅ¯bec otvírat, ale chtÄ›la bych vÄ›dÄ›t alespoÅˆ moje moÅ¾nosti, kdyÅ¾ mÄ› odmítne.
PS: Brigády mám zatím jen pÅ™es léto, nÄ›co pÅ™es celý rok si chci najít aÅ¾ po nástupu na V&Scaron;, protoÅ¾e VO&Scaro
svým rozvrhem a nárokem na docházku výraznÄ› omezuje pÅ™i vyhledávání i vykonávání brigád. VÄ›Å™ím, Å¾e s vlastním m
pÅ™ivýdÄ›lkem se alespoÅˆ trochu zmen&scaron;í má finanÄ•ní závislost (hlavnÄ› na matky manÅ¾elovi) a dosáhnu úplné
spravedlnosti.
PoraÄ•te mi, prosím, jak mám postupovat? A je&scaron;tÄ› - je nutné v&scaron;e vyÅ™izovat v mém rodném mÄ›stÄ›, nebo
mÅ¯Å¾u i v Praze?
DÄ›kuju za rady,ZUZANA
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