Kudlanka

TATÃ•NKA DO POLEPÅ OVNY?
StÅ™eda, 26 prosinec 2007

Kudlanko, nevím si rady - vdala jsem se pÅ™ed rokem a s manÅ¾elem máme osmimÄ›síÄ•ní dcerku. Ale - nikdy jsme spolu
nebydleli a bohuÅ¾el to se projevilo na manÅ¾elství. Nikdo z manÅ¾elovy rodiny dcerku nikdy nevidÄ›l. Bydlíme od sebe 80km
On bydlí se svojí matkou a babiÄ•kou. Hlavní problém je v tom, Å¾e je na matce závislý - je to jak manÅ¾elství ve tÅ™ech...

BohuÅ¾el, jeho matka mÄ› nemá ráda a odráÅ¾í se to i ve vztahu k dcerce. Chová se ke mnÄ› velmi vulgárnÄ› - nazvala m
krávou, protoÅ¾e jí nechci za téhle situace tykat. Ona je 20 let vdovou a prostÄ› si ze syna udÄ›lala partnera do samoty. A on
nechce jít bydlet jinam, v&scaron;e Å™e&scaron;í jen s ní a já jsem vÅ¾dy postavena pÅ™ed hotovou vÄ›c. NapÅ™íklad toto:
má syna z pÅ™edchozího manÅ¾elství, kterého mÄ›l vÅ¾dy na víkendy; samozÅ™ejmÄ› mi tvrdil, Å¾e má vyÅ™e&scaron;en
Ale pak tÅ™i týdny po na&scaron;í svatbÄ› si ho (na základÄ› dohody s matkou) vzal do vlastní péÄ•e.
MÄ› samozÅ™ejmÄ›
neÅ™ekl, aÅ¾ kdyÅ¾ probÄ›hl soud, tak jsem byla postavena pÅ™ed hotovou vÄ›c. Å˜ekl mi: &bdquo;Syn je vymodlený a taky
ty trpím. Tys mi dala pouze dceru." Nemá o ni moc zájem, teÄ• ji nevidÄ›l uÅ¾ dva mÄ›síce. Jemu staÄ•í, kdyÅ¾ mu po&scaron
3 fotky pÅ™es internet. KaÅ¾dý mÄ›síc ho jen prosím o peníze na dcerku - no a teÄ• mi poslal 300 KÄ•.
Problém teÄ• je - Å¾
chce najednou mít na víkendy - prostÄ› si ji samotnou odvézt do prostÅ™edí, které malá doposud nezná a do rodiny, kterou
nikdy nevidÄ›la. Bojím se, aby to byl pro ni najednou nebyl psychický &scaron;ok. Jak je to prosím s náv&scaron;tÄ›vami u
takhle malých dÄ›tí?
DÄ›kuji vám v&scaron;em za radu, Janka

https://www.kudlanka.cz
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