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HARAÅ ITEL A HARAÅ ENÃ•
StÅ™eda, 14 leden 2009

MilÃ¡ Kudlanko a kudlÃ¡Åˆata, mÃ¡m "big problem". Ke konci roku jsem nastoupila do svÃ©ho zamÄ›stnÃ¡nÃ- snÅ¯. Je mi 26,
mÃ¡m VÅ a koneÄ•nÄ› mi vÅ¡echny ty roky uÄ•enÃ- najednou jsou k Ä•emu. JenÅ¾e - ve velkÃ© firmÄ›, ve kterÃ© pracuji, je n
Å¡Ã©fÅ¯, a jeden z nich, podotÃ½kÃ¡m, Å¾e nepracuji pÅ™Ã-mo v jeho odboru, mi zaÄ•al dÃ¡vat dost najevo, Å¾e by "nebyl pr

Vzhledem k tomu, Å¾e je to muÅ¾ cca o 22 let starÅ¡Ã- neÅ¾ jÃ¡, Å¾enatÃ½ otec od rodiny a i kdybych - jako Å¾e ne - to
vÅ¡echno pÅ™ehlÃ-dla, tak rozhodnÄ› nenÃ- mÅ¯j typ. A k tomu mÃ¡ povÄ›st neÃºnavnÃ©ho holkaÅ™e. Ale - je na tom finanÄ•
dobÅ™e, takÅ¾e svou rodinu mÅ¯Å¾e zaopatÅ™it tak, Å¾e asi nikomu doma nevadÃ-, kdyÅ¾ tam moc nenÃ-. A taky mÅ¯Å¾e
Je velmi sebevÄ›domÃ½ a co vÃ-m, tak i dost ve svÃ©m jednÃ¡nÃ- patÅ™iÄ•nÄ› tvrdÃ½. Taky asi jinak by se na takovou pozici
mÃ¡, nedostal, Å¾e. TakÅ¾e by se mi mohl i pÄ›knÄ› mstÃ-t...
Co jsem se zatÃ-m dozvÄ›dÄ›la od jednÃ© spolupracovnice,
nÃ-m "potykalo" ve firmÄ› pÃ¡r Å¾enskÃ½ch... PoslednÃ- dobou vÅ¯Ä•i mnÄ› dost pÅ™itvrdil. StraÅ¡nÄ› se bojÃ-m, co by se sta
kdyby jak se Å™Ã-kÃ¡ doÅ¡lo k lÃ¡mÃ¡nÃ- chleba a jÃ¡ Å™ekla NE. Mj. nedovedu si ale pÅ™edstavit, Å¾e bych Å™ekla nÄ›co
jsem se prÃ¡vÄ› dozvÄ›dÄ›la, tak na sluÅ¾ebku do zahraniÄ•Ã-, kam jsem se tak moc tÄ›Å¡ila, mÃ¡ jet i on.... Lidi, poraÄ•te mi, c
dÄ›lat? Kdybych nÄ›co nÄ›komu Å™ekla, tak poletÃ-m jÃ¡. A on si dÃ¡vÃ¡ velice pozor, aby byl nÄ›jakÃ½ svÄ›dek. Tedy budou
(ti, co by to Å™eÅ¡ili) hlavnÄ› jemu, nebo ne vÄ›Å™it, ale prostÄ› podpoÅ™Ã- jeho. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e bych se z tÃ© cesty
vyvlÃ©ci - ale zaprvÃ© jsem se na nÄ›co podobnÃ©ho tÄ›Å¡ila, pak taky koneÄ•nÄ› mohu nÄ›co ukÃ¡zat, co umÃ-m, a i kdyby, t
pÅ™eci nemohu dÄ›lat stÃ¡le?
VÅ¯bec nevÃ-m, jak se z toho dostat. VÄ›Å™te mi, nervy mi pÄ›knÄ› teÄ•ou. Tak - poradÃ-te
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