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PondÄ›lÃ-, 08 prosinec 2014

Dobrý den, pí&scaron;i Vám, jelikoÅ¾ si sama uÅ¾ nevím rady. V prosinci mi bude 22 let, studuji ÄŒeskou zemÄ›dÄ›lskou
univerzitu v Praze; bohuÅ¾el ze zdravotních dÅ¯vodÅ¯ opakuji druhý roÄ•ník. Otec ode&scaron;el, kdyÅ¾ mi byly 2 roky a poté
jsem s ním párkrát mluvila ve svých 19 letech, kdyÅ¾ mÄ› vyhledal jeden z mých Ä•tyÅ™ sourozencÅ¯. VýÅ¾ivné se od jejich
rozvodu nezmÄ›nilo a Ä•iní aÅ¾ doposud 750 korun.

Matka se mnou byla dlouhá léta sama, ale jelikoÅ¾ jsem se narodila v jejím prvním roÄ•níku na vysoké, tak mne víceménÄ
vychovávali prarodiÄ•e. Matka Å¾ila v zahraniÄ•í a tak jsem bydlela v na&scaron;em bytÄ› sama od svých 15 let. Matka mi
dávala peníze na jídlo a platila byt.
TeÄ• jsem se odstÄ›hovala do Prahy do bytu, kde bydlíme Ä•tyÅ™i a nájem platíme 3500
KÄ•. Matka se v zimÄ› 2014 odstÄ›hovala ze zahraniÄ•í, od mého otÄ•íma, a chovala se ke mÄ› normálnÄ›. Av&scaron;ak v zá
2014, kdy se rozhodlo o tom, Å¾e budu opakovat roÄ•ník, se ke mÄ› obrátila ve v&scaron;em zády, rozná&scaron;í o mÄ›
pomluvy, aÄ•koli jsem jí nic neudÄ›lala a nechce mi dávat peníze.
Do doby, neÅ¾ jsem se odstÄ›hovala do Prahy, jsem od
dostala 750 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› jako od otce. Jinak nic. Poté Å™ekla, Å¾e kdyÅ¾ jdu teda do Prahy na privát, bude mi platit 3500
nájem + 750 na v&scaron;e ostatní. V mÄ›síci prosinci 2014 jsem od ní mÄ›la tedy dostat zmínÄ›ných 3500, ale Å™ekla, Å¾e m
nic nedá, protoÅ¾e jsem jí prý údajnÄ› ukradla vrtaÄ•ku a já nevím co je&scaron;tÄ›. Pravda to ale není...
PÅ™itom já mám
brigádu jen na pÅ¯l úvazku, ale ve&scaron;keré náklady mi to nepokryje. A bojím se, Å¾e pÅ™í&scaron;tí rok nebudu stíhat
tolik hodin pracovat a budu potÅ™ebovat finanÄ•ní pomoc rodiÄ•Å¯, jenÅ¾e nemám Å¾ádnou jistotu, Å¾e ji vÅ¯bec dostanu. J
rozumné se v této vÄ›ci obrátit na soud? Poradíte mi? PÅ™edem dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•. Hezký den, s pozdravem ALICE Milá
holÄ•iÄ•ko,
nemá&scaron; to opravdu jednoduché a rozhodnÄ› tÄ› nikdo nerozmazluje... VÅ™ele ti doporuÄ•uju jedno - jsi u
dospÄ›lá a mimo nájemného má&scaron; od rodiÄ•Å¯ 1500,- - tedy, pokud by ti maminka platila i tÄ›ch 3500,- KÄ•. Nevím,
jestli vás pÄ›t sourozencÅ¯ máte spoleÄ•né rodiÄ•e, zda oni oba mají na vás v&scaron;echny platit výÅ¾ivné, Ä•i jestli nÄ›kteÅ™
s rodiÄ•i atd., ale kaÅ¾dopádnÄ› si napi&scaron; Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného. Jak od otce - ono nezvý&scaron;ené
výÅ¾ivné po celých dvacet let - to je opravdu unikátní :-))), tak od matky.
MinimálnÄ› si to oba nÄ›jak rozdÄ›lí a ty tÄ›ch pÄ
pÅ™ípadnÄ› dejme tomu &scaron;est tisíc mÄ›síÄ•nÄ› od nich bude&scaron; mít soudnÄ› potvrzených... DrÅ¾ím palce,d@nie
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