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PÃ¡novÃ© prominou, dÃ¡my pochopÃ-. KaÅ¾dÃ¡ z nÃ¡s znÃ¡ to krÃ¡snÃ© obdobÃ-, kdy se z dÃ-vky stÃ¡vÃ¡ Å¾ena. NÄ›kterÃ¡
pozdÄ›ji, ale Å¾Ã¡dnÃ¡ z nÃ¡s tomu neunikne. MÄ›sÃ-c co mÄ›sÃ-c nÃ¡s poctÃ- nÃ¡vÅ¡tÄ›vou menstruaÄ•nÃ- vÃ-la, kterÃ¡ nÃ¡s
obdaruje bolestÃ- bÅ™icha, protivnou nÃ¡ladou, zÃ¡chvaty Å¾ravosti a vzteku, a nadmÄ›rnÃ½m krvÃ¡cenÃ-m z mÃ-st, kde slun
nesvÃ-tÃ-â€¦ a to po dobu mnoha let. Pokud mÃ¡ nÄ›kterÃ¡ dodateÄ•nÃ© otÃ¡zky k tomuto zÃ¡zraku pÅ™Ã-rody, kterÃ½ nÃ¡s
pÅ™edurÄ•uje k tomu, abychom byly matkami, staÄ•Ã- zadat otÃ¡zky do vyhledÃ¡vaÄ•e a je to.
Ty odvÃ¡Å¾nÄ›jÅ¡Ã-,
kterÃ© tam nenaleznou tu sprÃ¡vnou odpovÄ›Ä•, vznesou dotaz v diskuznÃ-ch skupinÃ¡ch,
kde popÃ-Å¡Ã- svÅ¯j dotaz co nejpodrobnÄ›ji; ty mÃ©nÄ› stydlivÃ© jeÅ¡tÄ› pÅ™iloÅ¾Ã- podrobnÃ½
popis svÃ©ho genitÃ¡lu, popÅ™Ã-padÄ› nÃ¡zornou fotodokumentaci, aby vyÅ¾Ã¡danÃ© odpovÄ›di
byly co nejpÅ™esnÄ›jÅ¡Ã-.
My, dÅ™Ã-ve narozenÃ©,
jsme takovÃ© Å¡tÄ›stÃ- nemÄ›ly. JedinÃ½m naÅ¡im informaÄ•nÃ-m kanÃ¡lem byl takzvanÃ½
klepÃ¡Ä• mezi panelovÃ½mi domy zastavÄ›nÃ©ho sÃ-dliÅ¡tÄ›, a ani tam se Ä•lovÄ›k (Å¾enskÃ¡)
nedozvÄ›dÄ›l vÅ¡echno.
V televizi bÄ›Å¾ely
vzdÄ›lÃ¡vacÃ- poÅ™ady jako Magion nebo Vega, popÅ™Ã-padÄ› Studio kamarÃ¡d. Tam jsme se spÃ-Å¡
dozvÄ›dÄ›ly, jak rozdÄ›lat oheÅˆ bez sirek, odkud se bere Ä•okolÃ¡da, nebo jak si
udÄ›lat hodiny pohÃ¡nÄ›nÃ© bramborou, neÅ¾ podrobnÃ© informace o biologii Ä•lovÄ›ka. Ty
Å¡Å¥astnÄ›jÅ¡Ã- mÄ›ly rodiÄ•e, kteÅ™Ã- je do obdobÃ- dospÃ-vÃ¡nÃ- zasvÄ›tili, ale u nÃ¡s toto
tÃ©ma bylo spÃ-Å¡ tabu. Dodnes si pamatuji, Å¾e kdyÅ¾ mÄ› poprvÃ© menstruaÄ•nÃ- vÃ-la navÅ¡tÃ-vila,
bÄ›Å¾ela jsem za svÃ½m nejstarÅ¡Ã-m bratrem, abych mu hrdÄ› ukÃ¡zala svÃ© spodnÃprÃ¡dlo, ale on mÄ› odbyl tÃ-m, Å¾e ona skvrna pochÃ¡zÃ- pravdÄ›podobnÄ› z jinÃ©ho
otvoru.
Bylo mi 10 let a
byla jsem plnÃ¡ otÃ¡zek, na kterÃ© jsem chtÄ›la zÃ-skat odpovÄ›di stÅ¯j, co stÅ¯j. V
knÃ-Å¾kÃ¡ch, kterÃ© jsem ke kaÅ¾dÃ© pÅ™Ã-leÅ¾itosti dostÃ¡vala, nebylo moÅ¾nÃ© odpovÄ›di
najÃ-t, jelikoÅ¾ z knih Kocour MikeÅ¡, HonzÃ-kova cesta, Ä•i DenÃ-k kocoura ModrooÄ•ka
se toto takÃ© nedozvÃ-te, a tak jsem se vydala do knihovny, jejÃ-mÅ¾ pravidelnÃ½m
nÃ¡vÅ¡tÄ›vnÃ-kem jsem byla jiÅ¾ jako pÅ™edÅ¡kolaÄ•ka. VypÅ¯jÄ•ila jsem si nÄ›kolik knih s
podrobnÃ½mi obrÃ¡zky a pustila jsem se do samostudia.

KdyÅ¾ pÅ™iÅ¡la domÅ¯
moje maminka, pyÅ¡nÄ› jsem jÃ- takÃ© ukÃ¡zala kalhotky a neopomnÄ›la jsem se
pochlubit s tÃ-m, co uÅ¾ jsem si vÅ¡echno nastudovala. Maminka si mÄ› vyslechla a
pak vytÃ¡hla z penÄ›Å¾enky 4 KÄ•s, abych si koupila vloÅ¾ky. Ty dÅ™Ã-ve narozenÃ© si
jistÄ› pamatujÃ- vloÅ¾ky Lydie s lepÃ-cÃ-m prouÅ¾kem. Tampony, Ä•i podobnÃ© vymoÅ¾enosti
k nÃ¡m jeÅ¡tÄ› nedoÅ¡ly, a tak vÃ½bÄ›r byl relativnÄ› jednoduchÃ½. JÃ¡ svÄ›domitÄ›
vybÃ-rala ten sprÃ¡vnÃ½ hygienickÃ½ artikl v JednotÄ› a nakonec se rozhodla pro ten,
kterÃ½ pouÅ¾Ã-vala i moje maminka. NevÄ›douce, jakÃ½ je v tom rozdÃ-l, jsem nad
vÃ½bÄ›rem ani moc dlouho nevÃ¡hala. Jak je vÃ½bÄ›r vloÅ¾ek dÅ¯leÅ¾itÃ½, jsem zjistila
zÃ¡hy.
DruhÃ½ den jsem se
vydala do Å¡koly jiÅ¾ znaÄ•nÄ› vybavenÃ¡, vÄ•etnÄ› celÃ©ho balÃ-Ä•ku hygienickÃ½ch potÅ™eb,
kterÃ© mi zabraly pÅ¯lku Å¡kolnÃ- taÅ¡ky. KdyÅ¾ si to zpÄ›tnÄ› pÅ™ipomenu, tak ona jedna
dÃ¡mskÃ¡ potÅ™eba by hravÄ› zaplÃ¡cla dÃ-ru na protrÅ¾enÃ© pÅ™ehradÄ›, co se velikosti a
savosti tÃ½Ä•e. CelÃ½ balÃ-Ä•ek by moÅ¾nÃ¡ vysÃ¡l vodu v OrlÃ-ku.
JÃ¡, s pocitem, Å¾e
uÅ¾ jsem poloviÄ•nÃ- Å¾ena, jsem hrdÄ› krÃ¡Ä•ela do Å¡koly. Jeden konec vloÅ¾ky jsem si
nalepila pod pupek, druhÃ½ do pÅ¯lky zad, aby stÅ™ed byl tam, kde mÃ¡ bÃ½t. Co na
tom, Å¾e jsem chodila ze Å¡iroka jak vÃ-tÄ›zka anÃ¡lnÃ-ho maratonu. UÅ¾ jsem byla
skoro Å¾enou a kaÅ¾dÃ½ to musel vÄ›dÄ›t.
Co jsem ovÅ¡em v
knihÃ¡ch nevyÄ•etla je to, jak pÅ™esnÄ› se dÃ¡ s touhle vatovou vÃ½plnÃ- dÄ›lat
tÄ›locvik. PÅ™edstavte si ty tehdejÅ¡Ã- mini modrÃ© trenÃ½rky a vatovou vÃ½plÅˆ, kterÃ¡
spolehlivÄ› vycpe pÅ¯lku zadku a celÃ½ pÅ™edek. PÅ™i kaÅ¾dÃ©m pohybu se to Å¡oupe sem a
tam, a v tom horÅ¡Ã-m pÅ™Ã-padÄ› to vyleze ven. Jedinou vÃ½hodu jsem shledala v tom,
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Å¾e kdyÅ¾ jsem pÅ™i skoku pÅ™istÃ¡la na koze, tak jsem pÅ™istÃ¡la do mÄ›kkÃ©ho.
V dneÅ¡nÃ- dobÄ› jsou
samozÅ™ejmÄ› jinÃ© vymoÅ¾enosti, a tak mÄ› toto dilema, kdy se musÃ-m rozhodovat mezi
LydiÃ- XL, XXL nebo XXXL nezatÄ›Å¾uje a dÄ›kuji PÃ¡nu Bohu za to. OvÅ¡em - nikdy
nezapomenu na to, jak jsem se poprvÃ© stala Å¾enou.
MilÃ© dÃ¡my,
jakÃ© jsou vaÅ¡e
zÃ¡Å¾itky s prvnÃ- menstruacÃ-?
VERONIKA
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