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SAMA PROTI JEHO PÅ˜Ã•BUZNÃ•M
StÅ™eda, 03 Å™Ã-jen 2007

Dobrý den, velmi by mne zajímal vá&scaron; pohled na mé souÄ•asné problémy. Å½iju se svým pÅ™ítelem asi pÄ›t let ve
spoleÄ•né domácnosti. Å½ije s námi také moje dcera z mého rozvedeného manÅ¾elství. TeÄ• asi rok bydlíme v domÄ›, který
patÅ™í strýci mého pÅ™ítele, pÅ™iÄ•emÅ¾ my máme nahoÅ™e bytovou jednotku, kterou jsme si sami zrekonstruovali.
Celou dobu, co zde bydlíme, nás ale neustále nÄ›kdo z pÅ™ítelovy rodiny &bdquo;pouÄ•uje", napomíná atd...
Nejhor&scaron;í byl incident, kdy do&scaron;lo mezi mým synem (který s námi nebydlí, ale byl zde na náv&scaron;tÄ›vÄ›), a
pÅ™ítelem ke rvaÄ•ce. PÅ™ítel byl zase opilý... Ke v&scaron;emu se bohuÅ¾el pÅ™ipletl pÅ™ítelÅ¯v strýc, tedy &bdquo;pan d
Výsledkem nakonec bylo, Å¾e mne rodina pÅ™ítele napadá, Å¾e jsem &scaron;patnÄ› syna vychovala, i kdyÅ¾ vina za celý te
incident byla evidentnÄ› na pÅ™íteli, který to také pÅ™iznal. Ale - podle nich - jsem na vinÄ› já a mÅ¯j syn. VÅ¾dy, kdyÅ¾ má k
syn pÅ™ijet, tak se v&scaron;ichni chovají tak, Å¾e by nejradÄ›ji rozhodovali o tom, zda u nás bude vÅ¯bec smÄ›t být Ä•i nikoli.
Dal&scaron;í problém - rozhodli jsme se s pÅ™ítelem, Å¾e si postavíme svÅ¯j dÅ¯m a odstÄ›hujeme se. PÅ™ítel mÄ› ale pÅ™e
svým ultimativním poÅ¾adavkem, Å¾e pokud bychom stavÄ›li, musela bych mu podepsat, Å¾e mÅ¯j syn v budoucnu nic z toho
budeme vlastnit, nezdÄ›dí. Nechce se mi na toto pÅ™istupovat a Å¾ít s tím pocitem, Å¾e jsem tak uÄ•inila! Ale také mne souÄ
velmi pÅ™ekvapuje, Å¾e pÅ™ítel uÅ¾ teÄ• myslí na to, co kdo po mÄ› zdÄ›dí. Je taky pravda, Å¾e rodina mého pÅ™ítele je p
jsem jim málo vdÄ›Ä•ná za to, Å¾e mÅ¯Å¾u bydlet tam, kde bydlím a Å¾e jsem do vztahu nic hmotného nepÅ™inesla. Protiví s
takový pÅ™ístup.
Já tady, kde teÄ• bydlíme, vlastnÄ› nikoho nemám, takÅ¾e mi dost chybí odezva a názory jiných lidí. PÅ™
jsme bydleli v podnájmu (a zcela jinde), tam to bylo docela OK. Potom jsme zváÅ¾ili moÅ¾nost svého bydlení. Já jsem
chtÄ›la na Moravu, odkud pocházím, ale pÅ™ítel tvrdil, Å¾e tam on nepÅ¯jde, Å¾e je tam nezamÄ›stnanost.
Nevím jak js
pÅ™istoupit na bydlení s rodinou, ale pÅ™ítel mÄ› uji&scaron;Å¥oval, Å¾e jsou v pohodÄ› a Å¾e si tam udÄ›láme krásný byteÄ
sama bohuÅ¾el pÅ™i&scaron;la o byt pÅ™i rozvodu a neÅ¾ jsem poznala pÅ™ítele, bydlela jsem i s dÄ›tmi po pronájmech. Po
v&scaron;em jsem chtÄ›la nÄ›co svého, ale vÄ›ci se nakonec mají jinak... Není to jednoduché, dcera bude tady v místÄ›
je&scaron;tÄ› rok a pÅ¯l studovat.
Fakt nevím, vÅ¯bec nevím co dál. Prosím poraÄ•te. DÄ›kuji vám, Ilona
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