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Milá Danielo, pravidelnÄ› Ä•tu Vá&scaron; internetový Ä•asopis, ale aÅ¾ teÄ• jsem se odváÅ¾il do nÄ›j pÅ™ispÄ›t. Je mi 45 let
V&Scaron; s dobrým platem. Å½il jsem asi pÄ›t let se Å¾enou, ná&scaron; vztah byl vcelku pohodový, ve v&scaron;em nebyl
Å¾ádný zádrhel - ale ona se se mnou pÅ™ed tÅ™emi mÄ›síci roze&scaron;la a já ani nevím proÄ•. MomentálnÄ› Å¾iji sám.

Ve&scaron;kerý mÅ¯j Å¾ivot se skládá z práce, záliby, kterou je rybáÅ™ství a obÄ•asného posezení s pÅ™áteli u piva.
Také trochu sportuji. Å½iji v Ä•inÅ¾ovním domÄ›, kde je zhruba 10 bytÅ¯. VÄ›t&scaron;inou se jedná o dÅ¯chodce. TakÅ¾e a
nejbliÅ¾&scaron;ím okolí není nikdo, s kým bych se nÄ›jak mohl stýkat. Ale v posledních nÄ›kolika týdnech o mÄ› projevila záje
moje sousedka. Je o nÄ›co mlad&scaron;í neÅ¾ já, rozvedená s dÄ›tmi. ObÄ•as zazvoní, dáme si kávu, nebo sklenku vína,
popovídáme si a ona jde nejpozdÄ›ji za hodinu domÅ¯.
Mám z ní pocit, Å¾e jsem pro ni jako jen tro&scaron;ku jiná
kamarádka,k nikdy o mÄ› neprojevila zájem jako o muÅ¾e, nikdy po mÄ› nevyjela, vÅ¾dy si jen vypije svoji kávu, nebo víno
a jde domÅ¯. Na spoleÄ•né chodbÄ› mÄ› zdraví, pÅ™íjemnÄ›, prohodí se mnou pár slov, zapÅ™ede rozhovor a pak jde po s
Jak tohle její nav&scaron;tÄ›vování mám brát, co myslíte, mám zkusit projevit zájem, ale zase si Å™íkám, kdyby ona
mÄ›la zájem, dala by ho najevo? PÅ™ipadám si jako &scaron;kolák a nevím, jak se mám zachovat. VlastnÄ› se v tom
vÅ¯bec nevyznám. Chce mÄ›, nebo ne? Je pÅ™íjemná a milá, ale nevím, jak se mám zachovat.

Budu vám moc vdÄ›Ä•en za odpovÄ›Ä•, PETR O D P O V Äš ÄŽ : Milý PetÅ™e,
chápu, Å¾e ti ten rozchod hodnÄ› ub
sebevÄ›domí. Ale nemá cenu se zase kvÅ¯li tomu hroutit... JednoznaÄ•nÄ› to z její strany uÅ¾ skonÄ•ilo, vypr&scaron;elo a ty
musí&scaron; jít také "o dÅ¯m dál". Ví&scaron;, co je Å¾enských, které zrovna teÄ• také nikoho nemají? VÅ™ele ti doporuÄ•uju
se podívat na nÄ›kolik seznamek, proÄ•íst si tamÄ›j&scaron;í inzeráty - a to jak dam a dívek, které si dávají inzerát, tak i
pánÅ¯ a mládencÅ¯ - to zase proto, abys vÄ›dÄ›l, jak takový úspÄ›&scaron;ný inzerát vypadá.
RozhodnÄ› nevystavuj
Å¾ádný skuhravý text - nikdo, Å¾ádná ani Å¾ádný nechce být jen vÄ›&scaron;ákem, na který se nÄ›jaký zoufalec povÄ›sí. Inz
by mÄ›l být vtipný, pÅ™átelský, mÅ¯Å¾e&scaron; v nÄ›m napsat i o tom svém rybaÅ™ení, také se trochu popi&scaron; a
pÅ™imlouvám se i za fotku. Není dobrá taková, na které bude&scaron; sedÄ›t s kamarády u piva... :-)
A pak poctivÄ›
odepi&scaron;, pokud moÅ¾no v&scaron;em. A pÅ™idej i pár otázek, abys se dozvÄ›dÄ›l nÄ›co víc o té, která ti odpovÄ›dÄ›la.
StejnÄ› tak si myslím, Å¾e není moc dobré okamÅ¾itÄ› chtít rande - není &scaron;patné si párkrát vymÄ›nit e-maily, pÅ™ípad
prohodit pár slov telefonem. Trochu se otrká&scaron; a ztratí&scaron; tu svou mizernou náladu... Ví&scaron;,
musí&scaron; si víc vÄ›Å™it - jsi pÅ™eci zamÄ›stnaný, má&scaron; kde bydlet, uÅ¾iví&scaron; se, nejsi vetchý páchnoucí
bezdomovec, feÅ¥ák ani alkoholik (pevnÄ› doufám) - tak si to uvÄ›dom!
HlavnÄ› nebuÄ• umínÄ›ný, netrvej na tom, Å¾e "te
hned" si musí&scaron; nÄ›jakou najít - nech tomu Ä•as, uÄ• se jednání se Å¾enskými... Já vím, Å¾e je ti uÅ¾ pár let, ale s tím
jen málokdo narodí. NÄ›který chlap "ukecá kaÅ¾dou", jiný s tím má potíÅ¾e. Ov&scaron;em, Å¾eny mají rády chlapy vÄ›rné, i
kdyÅ¾ jim dÄ›lá dobÅ™e, kdyÅ¾ jsou stÅ™edem tÄ›ch galantních slovíÄ•ek... Které by to nedÄ›lalo dobÅ™e... JenÅ¾e - v&sc
mírou. A teÄ• si tedy Å™ekni jedno: "Fajn, jsem volný, nikomu a Å¾ádné tím neublíÅ¾ím, budu dvorný, vtipný - a tÅ™eba mi o
nÄ›jakou tu prima holku do cesty pÅ™ivede!"
HodnÄ› &scaron;tÄ›stí,d@niela
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