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Věc: Nesouhlas  nuceným prosazováním střídavé výchovy

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

bohužel nesouhlasím s Vaším prosazením pozměnovacího návrhu zákona o rodině, který se snaží nastavit
střídavou výchovu jako první zvažovanou variantu. Pokusím se to objasnit na příměru z astronautiky.

V jejích počátcích se Američani pokoušeli o první spojení dvou družic v kosmickém prostoru - Agena a
Gemini. Dokud obě družice pluly vesmírem samy, byly stabilní. Nicméně jakmile se spojily, začaly spontáně
rotovat, až se otáčely závratnou frekvencí jedna otáčka za sekundu. Z toho samozřejmě šla hlava kolem
kosmonautům uvnitř, takže si hodně oddechli, když se jim podařilo obě lodi od sebe zase odpojit. Ty se opět po
rozpojení chovaly rozumně a kosmonauti ve zdraví přistáli na Zemi.

Podobně při nařizování styku zjistíme, že většina posuzovaných rodičů je schopna sama o sobě své děti
vychovat, ale jakmile je násilím spojíme dohromady, vznikne kolotoč, který se velmi podobá těmto dvěma
družicím. Bohužel v tomto případě nesedí uvnitř cvičení kosmonauti, ale děti. Násilím můžeme prosadit
střídání - rotaci. Výchova to však nebude. Ale nám záleží víc na tom, aby to byla výchova než za každou cenu
pouhé střídání. I NASA chce především zdravé kosmonauty a ne za každou cenu spojení družic.

Je dobré si uvědomit, že přibližně 10 % populace je zjevně psychopatologická, tzn. není duševně v
pořádku. Bohužel i tyto lidé se berou, plodí děti a následně se tyto rodiny zákonitě rozpadají. Není dobré je za
každou cenu rvát k sobě, protože právě proto se rozpadly, protože spolu nemohly vydržet. Cílem přírodního,
neřízeného rozchodu je totiž naprosté odloučení, ne nucený styk.

Dnes je padesátiprocentní rozvodovost. Asi tak 40 % párů se rozchází vcelku zbytečně. Ale přibližně
zbývajících 10 % tvoří případy, kde je rozchod na místě a je naprosto odůvodněný. Tito rodiče nejsou schopni
se sami domluvit, a proto jdou cestou války přes OSPOD či soudy. V těchto případech je nejvhodnější jednoho
rodiče - zejména toho manipulátora - od zbytku rodiny odříznout. Manipulátoři, když jsou právně oslabení, tak
jsou mnohem ochotnější ke spolupráci a nejdou do válek, které jsou předem prohrané.

Pochopitelně nejtěžší je odříznout matku, pokud je ona zdrojem problémů. Proto bych byl raději,
kdybyste prosadili nějaký způsob, jak děti chránit před vlivem problémových rodičů. Budu raději, když se
budou děti víc svěřovat do výlučné péče otcům a třeba matkám zakazovat styk s dětmi, než když se bude plošně
nařizovat nucené střídání a žádná výchova to nebude. Dnes bohužel minimálně 10 % dětí v rozvádějících
párech nutíme stýkat se s psychopatologickými rodiči bez ohledu na to, zda je to v konkrétním případě otec
nebo matka.

Aby střídavá výchova byla výchovou a ne pouhým střídáním, musí rodiče prokázat, že se umí dohodnout
a ne jen to pořádně roztočit. Proto první volbou soudu má být svěření dítěte do péče jednoho rodiče - toho,

který méně manipuluje. Teprve, když oba rodiče i s dětmi projeví souhlasné přání mít střídavou výchovu, tak
nevidím důvod, proč by se jí mělo bránit.
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