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MANÅ½ELKA SE MI ODCIZUJE...
StÅ™eda, 10 listopad 2010

S manÅ¾elkou jsme spolu uÅ¾ témÄ›Å™ patnáct let, máme tÅ™i krásné dÄ›ti. BohuÅ¾el jsme si spolu lecÄ•ím pro&scaron;li a
manÅ¾elka mi to jako zodpovÄ›dnému za blaho rodiny klade za vinu: skrz Å¾ivotní kolotoÄ• jsem ji i dÄ›ti trochu zanedbával,
aÄ•koli jsem se vÄ›noval pouze vÄ›cem pro nÄ›, tedy stavbÄ› vysnÄ›ného domu. PÅ™ed nedávnem mi manÅ¾elka oznámila, Å
zamilovala do mého kamaráda!

Ano, on mi na domÄ› pomáhal a v rámci své sloÅ¾ité situace u nás souÄ•asnÄ› i bydlel...
VysvÄ›tlila mi, Å¾e je to má
Å¾e kdybych se choval jako správný manÅ¾el a otec, tak by se to nestalo. Já ji nade v&scaron;e miluji, a proto jsem nedÄ›lal
scény, ale zmÄ›nil priority a zaÄ•al dÄ›lat v&scaron;echno to, na co kdysi býval Ä•as. Ona je s tím spokojená, ale zároveÅˆ
tráví víc a víc Ä•asu s tím druhým (byÅ¥ doma na telefonu Ä•i na chatu) a s ním si plánuje aktivity, na které jsem se s ní také
dlouho tÄ›&scaron;il.
Na sex je&scaron;tÄ› nedo&scaron;lo, ale pro mÄ› je to stejnÄ› stra&scaron;né. SnaÅ¾ím se to takto
zvládat a být vzorný manÅ¾el a táta, ale je to hroznÄ› tÄ›Å¾ké vzhledem k tomu druhému. V podstatÄ› doufám, Å¾e ji to pÅ™e
Å¾e si zase zaÄ•ne váÅ¾it toho, co má doma a Ä•asem místo "kamaráda" bude její Ä•as trávený s kamarádkami, na cviÄ•ení
nebo se mnou.

Má to ale &scaron;anci, nejsem hroznÄ› naivní?

Prosím poraÄ•te, nemám o tom s kým mluvit, protoÅ¾e ji nechci pÅ™ed rodinou Ä•i známými shodit. Tomá&scaron; O D P O
: Milý Tomá&scaron;i,
bohuÅ¾el, dostal ses do stejného prÅ¯&scaron;vihu, jako uÅ¾ mnoho lidí pÅ™ed tebou - staví se dÅ¯m
sotva je hotov, rodina se rozpadá. ProtoÅ¾e ve&scaron;kerý Ä•as, ve&scaron;keré síly byly vÄ›novány té "práci navíc".
PevnÄ› doufám, Å¾e ve va&scaron;em pÅ™ípadÄ› se to je&scaron;tÄ› dá zachránit a tenhle Ä•erný mrak, co je nad vámi, se
pÅ™eÅ¾ene...
ZáleÅ¾í pochopitelnÄ› teÄ• hodnÄ› na tobÄ›, jak to zvládne&scaron;. Mj. co ten "kamarád", kterému jsi tak b
otevÅ™el dveÅ™e a pÅ™átelství? Jestli jsem to dobÅ™e z tvého dopisu vyÄ•etla, tak asi pÅ™edtím dostal z nÄ›jakého vztahu
"padáka", takÅ¾e asi po této stránce to nebude nÄ›kdo, kdo by si pÅ™ipou&scaron;tÄ›l nÄ›jaké výÄ•itky... Ví&scaron;,
prÅ¯&scaron;vih je, Å¾e my Å¾enské máme Ä•asto zamotanou hlavu právÄ› z takových "volnomy&scaron;lenkáÅ™Å¯,
dobrodruhÅ¯, grázlíkÅ¯..." Ona je s nimi totiÅ¾ vÄ›t&scaron;í zábava, lep&scaron;í dobrodruÅ¾ství, má to pÅ™íchuÅ¥
zakázaného ovoce. A pokud jsi byl doma doposud tím vzorÅˆákem, Mirkem Du&scaron;ínem, a navrch je&scaron;tÄ›
nemÄ›l moc Ä•as... Tak tÄ›ch uÅ¾ trochu zev&scaron;ednÄ›lých patnáct minulých let pÅ™ebil záÅ¾itek nÄ›Ä•eho nového.
N
pochopitelnÄ› tu tvou nijak omlouvat! To rozhodnÄ› ne! Jen se ti snaÅ¾ím vysvÄ›tlit, kde asi a v Ä•em je zakopaný ten zlý pes...
teÄ• pár rad: rozhodnÄ› tÄ› varuju pÅ™ed nÄ›jakými sedánkami s úmorným "Å™e&scaron;ením situace", rozpatláváním
v&scaron;eho - proÄ•, jak, kdy, co... To je to nejhor&scaron;í, co se dá udÄ›lat - hÅˆácat se v tom, rozpitvávat co a jak a
proÄ•... Pak se stane, Å¾e si lidi v rozÄ•ílení Å™eknou kolikrát vÄ›ci, které by za jiné situace rozhodnÄ› z pusy nevypustili ov&scaron;em - slova uÅ¾ jednou vyÅ™Ä•ená, zpÄ›t vzít nejdou...
Jak pí&scaron;e&scaron;, máte tÅ™i krásné dÄ›ti. SnaÅ¾
vÄ›novat nÄ›jaké rodinné zábavÄ› - nemyslím tím nÄ›co "hotového" - jít do kina, koukat na televizi, jít do akva parku atd. - ne dÄ›lejte nÄ›co spolu, nÄ›co tvÅ¯rÄ•ího, nejlep&scaron;í by bylo, kdybyste se zapojili v&scaron;ichni. Hrajte si, smÄ›jte se spolu,
snaÅ¾ se (ov&scaron;em ne Å¾ádným donucovacím prostÅ™edkem) do toho zapojit i svou Å¾enu. Zkuste být zas pro jednou
a holka... Mít spoleÄ•nou legraci. Kolik je va&scaron;im dÄ›tem? Co dÄ›lají ve volném Ä•ase? Jaké zábavy mÄ›la dÅ™ív a má
nyní tvoje Å¾ena? Co vás dva spoleÄ•nÄ› dÅ™ív nejvíc bavilo? Napi&scaron;,d@niela
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