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VYMÄšNÄšNÃ‰ MANÅ½ELKY
StÅ™eda, 11 bÅ™ezen 2009

Podlehla jsem a dívala se na &bdquo;VýmÄ›nu manÅ¾elek". DoteÄ• jsem uvaÅ¾ovala, jestli to mám Ä•i nemám dát na
kudlanku, pÅ™eci jen na to v&scaron;ichni nekoukáte, Å¾ejo... Ale pak jsem se je&scaron;tÄ› jednou koukla na nÄ›které z
reakcí, které na tento díl na rÅ¯zných serverech pÅ™ipsali Ä•tenáÅ™i. Myslím, Å¾e bude málo tÄ›ch, kteÅ™í by se zastali pana
Å™editele...

Pro ty, kteÅ™í tuhle reality show nevidÄ›li: Å™editel Z&Scaron;, jeho manÅ¾elka a 12 letý syn na stranÄ› jedné, smí&sca
rodina Rom a ÄŒe&scaron;ka s jejich &scaron;esti dÄ›tmi. Pan Å™editel se snaÅ¾il pÅ¯sobit nadÅ™azenÄ›, jako první z dosud
publikovaných sám svou rodinu do show pÅ™ihlásil, sám psal manuály - jak pro novou &bdquo;manÅ¾elku", tak i té své
na cestu.
JednoznaÄ•nÄ› si nedovedl pÅ™edstavit, Å¾e zpÅ¯sob tohoto &bdquo;zviditelnÄ›ní" by mohl dopadnout v jeho
neprospÄ›ch. Å½e dopad, jaký tahle jeho &bdquo;chvilka slávy" pro nÄ›j i pro jeho rodinu mÅ¯Å¾e mít, tÅ™ebas i setsakra
naru&scaron;í celý jejich dosavadní - a pÅ™edev&scaron;ím budoucí Å¾ivot. Nejen pro nÄ›j, ale i pro samotnou &scaron;kolu
které Å™editeluje, je situace nyní velmi nepÅ™íjemná; stránky oné &scaron;koly musely být uÅ¾ od ranních hodin následujícíh
dne pro v&scaron;echny diskuze zablokované. Ale dobÅ™e - mohl si za to jednoznaÄ•nÄ› sám.
Ov&scaron;em nejhÅ¯Å™e t
asi odnese jejich dvanáctiletý kluk. V&scaron;ak v&scaron;ichni víme, jak kruté dÄ›ti dokáÅ¾ou být...
V podstatÄ› nikdo ze
zúÄ•astnÄ›ných (dospÄ›lých) nebyl bez másla na hlavÄ›. Ostravská rodinka se &scaron;esti potomky, v&scaron;ichni na
pÅ™ídavcích. Táta chlap jako hora, máma studující na prodavaÄ•ku, dÄ›ti vychovává televize a dvd. ReÅ¾isérka tohoto poÅ™a
jednoznaÄ•nÄ› prohlásila, Å¾e se hlásí pÅ™edev&scaron;ím rodiny, kde je nÄ›jaký ten zádrhel... CO VY?Máte potÅ™ebný kus
exhibicionismu, abyste se do nÄ›Ä•eho podobného pÅ™ihlásili?Stály by vám za to ty peníze, které dotyÄ•ní za úÄ•ast
dostanou? P.S. nechtÄ›la bych být v pánÄ› Å™editelovÄ› kÅ¯Å¾i :-))) d@niela
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