
Pan Jaroslav žil v rodinném domě spo-
lečně s jedinou dcerou a jejím partne-
rem. Od té doby, co se dcera rozvedla 
a našla si nového partnera, šel jejich 
vztah z kopce. Partner jeho dcery byl 
„na peníze“ a snažil se poštvat dceru 
proti otci. Pan Jaroslav na tom nebyl 
psychicky dobře, byl sešlý a vypadal 
nemocně. Trápily ho neustále nesho-
dy s dcerou, která žila s otcem jen pro-
to, aby zdědila jeho dům. Jakmile jí pan 
Jaroslav nedal peníze, které po něm 
dcera často žádala, docházelo mezi 
nimi k velkým dohadům. Tyto těžké 
situace zvládal dobře, když měl přítel-
kyni. Ta mu byla psychickou oporou 
a snažila se mu chránit jeho majetek 
i finance. 

Situace se však zcela otočila, když 
si na jaře zlomil nohu v krčku a stal se 
takřka nepohyblivým a nesoběstač-
ným. Jeho přítelkyně náročnou do-
mácí péči nezvládla, pana Jaroslava 
opustila a našla si nového přítele. Pan 
Jaroslav se cítil bezmocný a sám. Již 
několikrát přemýšlel, že by si zkusil 
podat žádost do Domova s pečovatel-
skou službou, ale bál se života v bytě. 
Celý život trávil v domě se zahrádkou, 
která je jeho jedinou radostí. Avšak 

i v tomto směru jej dcera začala po-
stupně uzurpovat. Na zahradu pořídi-
la velkého psa, kterého se pan Jaroslav 
bál. Zahrádku tak přestal opečovávat 
a zdržoval se spíše doma. Na boj s dce-
rou se ale necítil dost zdravý. Trápila 
ho cukrovka a také špatná pohybli-
vost po prodělané operaci. Se svým 
nejen fyzickým trápením se rozhodl 
svěřit své obvodní lékařce, kterou zná 
již několik let. Ta si jeho příběh vy-
slechla a předala mu kontakt na so-
ciální pracovnici sociálního odboru 
obecního úřadu, se kterou by mohl 
probrat varianty řešení jeho nelehké 
životní situace. 

Pana Jaroslava trápila představa, že 
by své problémy měl vyprávět někomu 
cizímu přes telefon. Styděl se za to, že 
má dceru, která mu není ochotná po-
moci a přichází jen tehdy, když potře-
buje finanční pomoc. Rozhodl se proto, 
že dá dceři ještě druhou šanci. Rodin-
ná situace se dlouhé týdny nezměnila. 
Paní Milena, sousedka z vedlejšího 

domu, již několikrát zaslechla nesho-
dy mezi panem Jaroslavem a jeho dce-
rou. Rozhodla se ho oslovit, když seděl 
na lavičce před jeho domem. Paní Mi-
lena pracuje totiž na obecním úřadě 
a s obdobnými situacemi se již něko-
likrát setkala. Panu Jaroslavovi na-
bídla pomoc. Osobně jej doprovodila 
na konkrétní sociální odbor, kde mu 
předali více informací o jednotlivých 
sociálních službách. 

Pan Jaroslav se rozhodl podat žádost 
do Domova s pečovatelskou službou, 
kde je možnost žít v přízemním bytě 
s malou zahrádkou. Jakmile se dcera 
dozvěděla, že pan Jaroslav se rozhodl 
využít pomoc sociálního odboru, za-
lekla se a z rodinného domu se bez ja-
kéhokoliv vysvětlení odstěhovala. Pan 
Jaroslav již čtvrt roku žije v Domově 
s pečovatelskou službou, kde je velice 
spokojený. Rozhodl se také přijmout 
pomoc sociální pracovnice, která mu 
pomáhá řešit záležitosti ohledně jeho 
rodinného domu.  /PR/

Jaroslav (73):
Na boj s dcerou 
jsem se necítil 
dost silný
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