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MALÃ‰ Å½ENSKÃ‰ PROBLÃ‰MY
StÅ™eda, 20 Ä•erven 2007

Milí KudlaÅˆáci, potÅ™ebuju poradit, ano, ale ne s muÅ¾ským, s na&scaron;í malou. Ono výchovou dÄ›tí je to v&scaron;elijaké
Máme devítiletou dcerku Petru a uÅ¾ opravdu nevím, co dÄ›láme &scaron;patnÄ›. Ona je jedináÄ•ek, tudíÅ¾ Ä•ásteÄ•nÄ›
rozmazlená. Taky se va&scaron;e dÄ›ti nafukují kvÅ¯li kaÅ¾dé drobnosti? Mluví s vámi na &bdquo;pÅ¯l huby&ldquo; nebo
kuÅˆkají, Å¾e jim není rozumÄ›t? Na v&scaron;echno odpovídá: &bdquo;Nevim.&ldquo;

Sklopená hlava a tvrdá beraní palice se tak stÅ™etavá s názorem rodiÄ•e. To je pak boj. Uvedu pár pÅ™íkladÅ¯, protoÅ¾e u
si s ní nevím rady. PrávÄ› jsem ji odvedla do &scaron;koly a je mi z toho na nic...

&bdquo;Má&scaron; pÅ™ipravenou ta&scaron;ku na zítra do &scaron;koly?" &bdquo;Jo, mám" odsekne Petra.

&bdquo;Tak proÄ• má&scaron; vykramaÅ™ený uÄ•ení na stole a v pÅ™ední kapse rozpláclou svaÄ•inu a pití od vÄ•erej&scaron

Cestou do &scaron;koly chodíme se spoluÅ¾aÄ•kou. Vyprovázím je.
&bdquo;Mami, dneska jdeme na plavák. Já se tak tÄ›&scaron;im," vypráví Petra.
&bdquo;Já se taky tÄ›&scaron;im na koupání."
&bdquo;Co mi skáÄ•e&scaron; do Å™eÄ•i!? TeÄ• mluvím já!!" OkÅ™ikne spoluÅ¾aÄ•ku Petra.

NÄ›kdy chodím s nimi. Cestou je malý obchod, kde nakupujeme. Vyjdeme z branky.
&bdquo;Ahoooj Petro!"
&bdquo;Hmm, ahoj." KuÅˆkne polohlasem Petra.
&bdquo;Ty neumí&scaron; poÅ™ádnÄ› pozdravit?! Já nic nesly&scaron;ela, Petro." Nafouknutá jde o pÄ›t metrÅ¯ pÅ™ed
námi.
&bdquo;Teto, co jí je?"
&bdquo;Nevim, zase je nafouknutá."

&bdquo;Tak co, holky, jak bylo vÄ•era na DÄ›tským dnu ve &scaron;kole?"
&bdquo;Jooo, príma. Hráli jsme hry a jeden páÅ¥ák v&scaron;em Å™íkal, Å¾e va&scaron;e Petra má ráda Jirku ze tÅ™ídy."
&bdquo;Nene, nene to není pravda" kÅ™ikla Petra a zaÄ•ala fÅˆukat a natahovat.
&bdquo;Petro, prosím tÄ› nech toho! To se pÅ™eci tak Å™íká. My s tátou pÅ™eci víme, Å¾e se s Jirkou kamarádí&scaron; a
hrajete si u nich nebo u nás. Tak se hned kvÅ¯li tomu nebude&scaron; nafukovat!"

Odpoledne zvonek.
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&bdquo;Teto, nezlobte se, ale já uÅ¾ s Petrou nebudu ráno chodit do &scaron;koly. Ona je na mÄ› poÅ™ád nafouknutá,
utíká mi, nebaví se se mnou, Å¾e prej jsem ji pÅ™ed vámi s tím Jirkou ztrapnila."

&Scaron;la tedy Petra asi tÅ™ikrát sama do &scaron;koly a pak se holky udobÅ™ily.
Za týden zvonek.
&bdquo;Teto, já uÅ¾ s Petrou chodit nechci. Ona mÄ› ve &scaron;kole po&scaron;Å¥uchuje, pomlouvá a Jitce Å™ekla, aÅ¥ se
mnou nevymÄ›Åˆuje samolepky. Tak já budu rad&scaron;i chodit sama. Ona je poÅ™ád nafouknutá. Tak se na mÄ›
nezlobte."
ÚplnÄ› se mi vybavila Petry nálada a spoluÅ¾aÄ•ce jsem se vÅ¯bec nedivila a plnÄ› ji chápala. Taky by mÄ› nebavilo chodit do
&scaron;koly s holkou, která jde pÄ›t metrÅ¯ pÅ™ede mnou, utíká mi a nebaví se se mnou.
Tak chodí do &scaron;koly kaÅ¾dá zvlá&scaron;Å¥.

VysvÄ›tlili jsme PetÅ™e, Å¾e pokud se bude takhle chovat - nafouknutÄ›, uraÅ¾enÄ›, mluvit potichu - nikdo s ní nebude kamar
protoÅ¾e si kaÅ¾dý bude myslet, Å¾e je nafoukaná. Nikoho nebude bavit poslouchat ukuÅˆkanou holku. To si rad&scaron;i
najde jiný kamarády.
BreÄ•ela, Å¾e není nafoukaná ani ukuÅˆkaná.

Jdeme ráno do &scaron;koly. Petra opÄ›t zdraví na pÅ¯l huby. Zase nám uteÄ•e a jde pÅ™ed námi. NÄ›co mumlá pro sebe a
pak kÅ™ikne: &bdquo;Sly&scaron;í&scaron;, mami?!"

&bdquo;Petro, jak tÄ› mÅ¯Å¾u sly&scaron;et. Kolem jezdí auta, to zaprvý a za druhý jde&scaron; pÅ™ed námi, mluví&scaron; je
pro sebe, tak tÄ› nesly&scaron;ím. Jestli mi chce&scaron; nÄ›co Å™íct, zastav a Å™ekni mi to poÅ™ádnÄ›!"
&bdquo;Hmm, tak uÅ¾ nic," zahuhlá pro sebe a natáhne zas tlamiÄ•ku.
&bdquo;Petro, nebude&scaron; se mnou mluvit jako s nÄ›jakým otrapou! Jsem tvoje máma! Tak jestli nÄ›co chce&scaron;,
mluv se mnou poÅ™ádnÄ›!!"

&bdquo;Jaký máte úkol?"
&bdquo;Tady z matematiky, ale já tomu nerozumím." Å˜ekne na&scaron;tvanÄ›.
VysvÄ›tlím jí vedle na papír, jak pÅ™íklad vypoÄ•ítat.
&bdquo;Ale takhle my to ve &scaron;kole nedÄ›láme. Paní uÄ•itelka to na tabuli dÄ›lala jinak."
&bdquo;DobÅ™e a jak teda?"
Napí&scaron;e mi to vedle na papír - a je to úplnÄ› stejný postup, jak jsem jí ho vysvÄ›tlila já.
&bdquo;Petro, ale to je úplnÄ› stejné!"
&bdquo;Ne ne, není!!" Odsekne.
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&bdquo;Tak ví&scaron; co? SpoÄ•ítej to podle sebe a já se pak pÅ™ijdu podívat, jestli to má&scaron; dobÅ™e."
&bdquo;Tys to napsala &scaron;patnÄ›! Takhle to ve &scaron;kole nepoÄ•ítáme!" Hádala by se, palice jedna beraní.

KdyÅ¾ to sly&scaron;í táta a nemÅ¯Å¾e to uÅ¾ vydrÅ¾et, kÅ™ikne: &bdquo;Petro nech toho! Máma ti chce pomoct, vysvÄ›tluj
jak to má&scaron; vypoÄ•ítat a tak na ni bude&scaron; je&scaron;tÄ› hnusná a okÅ™ikovat ji? To si nezvykej!"
&bdquo;Hele, vyka&scaron;li se na ni. Nech ji, aÅ¥ to vypoÄ•ítá a pak ji to zkontroluj. Nevnucuj se jí, kdyÅ¾ ona tÄ› vÅ¯bec
neposlouchá a stejnÄ› si to udÄ›lá po svým.", Å™ekne mi manÅ¾el a já odcházím z pokoje.

Takových situací je u nás nespoÄ•et. VysvÄ›tluju jí, Å¾e mÄ› nebaví ji poÅ™ád popohánÄ›t, zvy&scaron;ovat na ni hlas neb
okÅ™ikovat. Nedávno jsem jí poprvé pÅ™e&scaron;krtla celý úkol v Ä•e&scaron;tinÄ›. Musela ho pÅ™epsat. To bylo slziÄ•ek, a
pÅ™epsala ho bez chyby.

Pak byla jak milius. UdÄ›lala sýrovou pomazánku, namazala nám k veÄ•eÅ™i v&scaron;em chleby a nakrájela na andÄ›líÄ•k
Vím, jsem mÄ›kká máma. Tohle vzdorující období se pÅ™esýpá jak písek. Jednou je hodná a pak na oplátku pichlavá jak
bodlák.

Myslíte, Å¾e bych mÄ›la mít tvrd&scaron;í ruku?Jak Å™e&scaron;íte tyhle situace vy?

Díky v&scaron;em, Jitka
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