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UrÄ•itÄ› hodnÄ› z vás zná staÅ™iÄ•ký vtip, kdy Ä•tete zápisy ze dvou deníÄ•kÅ¯: ona je zoufalá, neb on pÅ™i&scaron;el
na&scaron;tvaný, zádumÄ•ivý, nemluvný... a tak se drásá výÄ•itkami, co provedla, Å¾e on se s ní urÄ•itÄ›, ale docela stoprocen
urÄ•itÄ› chce rozejít... snaÅ¾í se mu v&scaron;emoÅ¾nÄ› vyhovÄ›t. UdÄ›lá bájeÄ•nou veÄ•eÅ™i, pÅ™edvede pÅ™ímo hurisko
Popí&scaron;e svými obavami a depkami pÄ›t stránek... On nadrásne jen krátké konstatování: Sparta prohrála, véÄ•a
byla super a sex je&scaron;tÄ› víc...

Na&scaron;la jsem prima kníÅ¾ku, kde je podobným stylem popisováno jedno mladé manÅ¾elství. Neodolám, a kousek z
ní vám dnes "obtisknu":
(Pro jednodu&scaron;&scaron;í urÄ•ení, kdo co psal, je to nadepsáno znaky - pro Å¾enu, pro muÅ¾e)

Úklid aneb fatální selhání evoluce Je jen pár Ä•inností, ke kterým mám bytostný odpor a které odmítám vykonávat. DÄ›sí mÄ›
domácí &scaron;kvaÅ™ení sádla, ten smrad nevyvÄ›tráte nejmíÅˆ mÄ›síc, posedávání s ostatními matkami na
pískovi&scaron;ti, kde se pravidelnÄ› dozvídám, jak jsem mizerná matka (ne, Å¾e bych to nevÄ›dÄ›la, ale nemusí mi to
pÅ™ipomínat cizí lidi), a pak úklid. Ten mi vadí ze v&scaron;eho nejvíc. Jde totiÅ¾ o naprosto nesmyslnou a marnou Ä•innost a
tÄ›m já se ze zásady vyhýbám. MÅ¯Å¾ete se snaÅ¾it sebevíc, ale v domácnosti obývané dvÄ›ma psy, jednou koÄ•kou a jedn
umÄ›lecky nadaným batoletem (poÄ•márá, co mÅ¯Å¾e a na co dosáhne) se poÅ™ádek udrÅ¾et nedá. ZvíÅ™ecí chlupy se
z nÄ›jakého záhadného dÅ¯vodu vyskytují snad i v jogurtech. NejdÅ™ív jsem pÅ™emý&scaron;lela, jestli nemám zaÅ¾alovat
mlékárny, Å¾e vyrábÄ›jí zmetky plné chlupÅ¯, ale pÅ™i bliÅ¾&scaron;ím ohledání jsem zjistila, Å¾e jde nejÄ•astÄ›ji o srst
na&scaron;eho Haryka. Jeho chlupy jsou nezamÄ›nitelné, vÅ¾dy do poloviny Ä•erné a pak bílé, takÅ¾e bych u soudu asi
nevyhrála. Navíc pokud s vámi Å¾ije malé dítÄ›, vyskakují na vás kostiÄ•ky lega na nejménÄ› pravdÄ›podobných místech, tÅ™
ve spr&scaron;e, v troubÄ› nebo v nudlové polévce. NemluvÄ› o tom, Å¾e na&scaron;e dcera pravidelnÄ› poÅ™ádá výpravy po
bytÄ› se v&scaron;emi svými ply&scaron;áky, jejichÅ¾ poÄ•et si netroufám odhadnout. Ale pÅ™i cestÄ› na záchod potkám vÅ¾
nejménÄ› dva slony, tÅ™i koÄ•ky a deset jiných oblud. I kdyÅ¾ Å¾ádné nekupuju, mnoÅ¾í se u nás doma geometrickou Å™ad
Sama k Å¾ivotu potÅ™ebuju spoustu Ä•asopisÅ¯, novin a dal&scaron;ích nesmyslných papírÅ¯. Plus zhruba dvÄ› stÄ› padesá
kabelek, které je taky nutné nÄ›kde skladovat. Uznejte sami, Å¾e s tímhle materiálem (sloÅ¾ením domácnosti) se poÅ™ádek
prostÄ› udrÅ¾et nedá. Tak proÄ• bych mÄ›la vyvíjet zbyteÄ•nou aktivitu? Celý Å¾ivot jsem si vystaÄ•ila s hromádkovým systém
KdyÅ¾ nÄ›co hledám, leÅ¾í to v konkrétní Ä•ásti konkrétní hromady vÄ›cí, takÅ¾e nevidím dÅ¯vod, proÄ• svÅ¯j pÅ™ístup k Å¾
Navíc jsem nedávno Ä•etla, Å¾e dÄ›ti Å¾ijící v ne zrovna vypiglované domácnosti mají mnohem lep&scaron;í imunitu a ménÄ›
alergií. A co bych pro své malé zlatíÄ•ko neudÄ›lala, Å¾e? x x x x x x
&bdquo;BoÅ¾e, oni vás vykradli!&ldquo; vykÅ™ikla moje matka, kdyÅ¾ jsem ji k nám pÅ™ivedl poprvé na náv&scaron;tÄ›vu
Na první pohled to tak skuteÄ•nÄ› vypadalo. Na zemi leÅ¾ely poházené kabelky, z nichÅ¾ trÄ•ely kapesníÄ•ky, Ä•asopisy a ned
lahve s vodou, a okolo nich se válely boty, ponoÅ¾ky, kalhotky, bundy a kousek od psí misky s granulemi se povalovala
penÄ›Å¾enka mojí Å¾eny. Jako ukÅ™iÅ¾ovaný Spartakus visely na otevÅ™ených dveÅ™ích do dÄ›tského pokoje nÄ›kolikery
&scaron;aty. Byl to jistÄ› hrÅ¯zostra&scaron;ný pohled. Tedy pro nÄ›koho, kdo neÅ¾ije s mojí manÅ¾elkou. Nohou jsem matc
umetl mezi poházenými vÄ›cmi cestiÄ•ku (okolo které se vytvoÅ™ily zhruba pÅ¯lmetrové závÄ›je) a uvaÅ™il jí kafe. Tedy hned
potom, co jsem z jídelního stolu smetl hromadu novin, okoralých su&scaron;enek, vyhodil tÅ™i shnilá rajÄ•ata a &scaron;el
vzbudit manÅ¾elku. Myslím, Å¾e ten den ji má matka pÅ™estala zboÅ¾Åˆovat a od té doby ji prostÄ› jenom&hellip; respektuje.
MÅ¯j star&scaron;í bratr má opaÄ•ný problém. Å½ije v úklidovém pekle. Jeho manÅ¾elka luxuje dvakrát dennÄ› a kaÅ¾dý veÄ•
utírá prach. KdyÅ¾ si chceme, nedejboÅ¾e, otevÅ™ít skleniÄ•ku vína, musíme srolovat v kuchyni koberec a schovat ubrus, pro
bychom &bdquo;urÄ•itÄ› nÄ›co vylili&ldquo;. Zdá se, Å¾e evoluce v tomto pÅ™ípadÄ› fatálnÄ› selhala. Podle v&scaron;ech
výzkumÅ¯, které jsem provedl mezi svými známými, jsou Å¾eny v pÅ™ístupu k úklidu buÄ• jako moje manÅ¾elka, nebo jako mo
&scaron;vagrová. Nic mezi.
Co s tím? Pochopil jsem, Å¾e jsou muÅ¾i, kteÅ™í poÅ™ádek po manÅ¾elce vyÅ¾adují za c
a jiných nátlakových zpÅ¯sobÅ¯, a potom ti, kteÅ™í zahanbují na&scaron;e silnÄ›j&scaron;í pohlaví a zaÄ•nou uklízet sami. A co
já? UzavÅ™el jsem s manÅ¾elkou dohodu, Å¾e kdyÅ¾ mi koupí smeták, savo a jar a pÅ™i vytírání podlahy zvedne nohy, budu
uklízet já. Ne, váÅ¾nÄ›. Jednou za Ä•trnáct dnÅ¯ uklízím já a jednou si zase moje manÅ¾elka zaplatí sleÄ•nu na úklid. ProÄ• se
kvÅ¯li pár centimetrÅ¯m smetí na podlaze hádat, Å¾e?
A kdyÅ¾ náhodou jeden z nás zapomene, prostÄ› si na podlaze
odhrnu cestiÄ•ku.
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no, tak stra&scaron;né to tam snad asi není.... :-)

ProtoÅ¾e jsme uÅ¾ dlouho nemÄ›li Å¾ádnou soutÄ›Å¾ - pochopitelnÄ›, Å¾e o ceny - tak ji tímto dnes zahajuji. SoutÄ›Å¾
nejlep&scaron;í krátký text na téma, zadané vÅ¾dy tou jednou právÄ› publikovanou kapitolou. Budou ukázky tÅ™i, soutÄ›Å¾í s
proto o tÅ™i kníÅ¾ky!
SvÅ¯j textík po&scaron;lete e-mailem na adresu daniela zavináÄ• kudlanka.cz. Poté bude uveÅ™ejnÄ›n a budete bodovat,
jak se vám líbí. Ten u vás nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í vyhraje návod, Jak pÅ™eÅ¾ít manÅ¾elství!

NezapomeÅˆte proto uvést své jméno a adresu...

TakÅ¾e soutÄ›Å¾ní otázka Ä•. 1: jak se daÅ™í organizovat úklid u vás doma?
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