Kudlanka

ZE STARODÃ•VNÃ‰ PÅ˜Ã•RUÄŒKY...
NedÄ›le, 25 bÅ™ezen 2007

Není to ani desatero. Pouhých osm bodÅ¯, ale je v nich skryto jisté kouzlo (nejen). PÅ¯vodnÄ› jsem tenhle &bdquo;návod
na pohodovou domácnost&ldquo; dostala jako vtípek pro zasmání. Ale pÅ™estoÅ¾e je to psáno cca pÅ™ed padesáti
&scaron;edesáti léty, je to velice moudré. Ov&scaron;em &ndash; neplatí to jen pro Å¾eny a ani kompletnÄ› tak, jak to "leÅ¾í
a bÄ›Å¾í" &ndash; berte to jako návod pro ty, kteÅ™í jsou doma a Ä•ekají na pÅ™íchod &bdquo;pracujícího&ldquo;. Je v tom k
pravdy, Å¾ivotem provÄ›Å™ené...

1. MÄ›jte pÅ™ipravené jídlo. VaÅ™ení si plánujte vÄ•as &ndash; tÅ™eba i den pÅ™edem. Vá&scaron; partner tak uvidí, Å¾e
myslíte a staráte se o nÄ›j. VÄ›t&scaron;ina muÅ¾Å¯ se domÅ¯ vrací s prázdným Å¾aludkem a dobré jídlo je souÄ•ástí tolik
potÅ™ebného vroucího pÅ™ivítání.
- proti tomu nelze nic moc namítat, Å¾e ne? Nemyslím, Å¾e by to muselo být nÄ›co luxusního, ale "nÄ›co" k jídlu by doma rozho
být mÄ›lo.

2. PÅ™ipravte se. Abyste byla svÄ›Å¾í, aÅ¾ pÅ™ijde, na Ä•tvrthodinku si odpoÄ•iÅˆte. NaliÄ•te se trochu, dejte si stuhu do vla
se vypadat svÄ›Å¾e, protoÅ¾e on byl celý den jen s lidmi unavenými prací. Jeho nudný den potÅ™ebuje jiskru, a proto buÄ•te v
a zajímavá.
- staÄ•í, kdyÅ¾ alespoÅˆ nebudete kaÅ¾dý den ve svých milovaných vytahaných hadrech :-)))

3. UkliÄ•te nepoÅ™ádek. Je&scaron;tÄ›, neÅ¾ se manÅ¾el vrátí, projdÄ›te naposledy dÅ¯m a posbírejte uÄ•ebnice, hraÄ•ky, p
Opra&scaron;te stoly. Vá&scaron; manÅ¾el se bude cítit jako v ráji v poÅ™ádku a odpoÄ•inku, coÅ¾ jistÄ› udÄ›lá dobÅ™e i vá
- staÄ•í, kdyÅ¾ mu alespoÅˆ vybagrujete cestiÄ•ku... KdyÅ¾ se napÅ™. nepÅ™erazí o lux, co leÅ¾í "pÅ™ipraven" uÅ¾ týden..

4. PÅ™ipravte dÄ›ti. Pokud máte malé dÄ›ti, vÄ›nujte jim chviliÄ•ku a umyjte jim ruce a obliÄ•ej, uÄ•e&scaron;te je a podle potÅ
také pÅ™evléknÄ›te. Jsou to va&scaron;e malé poklady a dotvoÅ™í pÅ™íjemnou atmosféru jeho návratu. - ok, tak alespoÅˆ vÄ
pÅ™ebalit, ne? A taky aby vÅ¯bec mÄ›l &scaron;anci poznat, Å¾e jsou jeho...

5. Minimalizujte hluk. V dobÄ› jeho návratu vypnÄ›te praÄ•ku, vysavaÄ•. PÅ™imÄ›jte k tichosti také dÄ›ti. BuÄ•te &scaron;Å¥as
Å¾e manÅ¾ela vidíte, a pÅ™ivítejte ho krásným úsmÄ›vem.
- tak to je uÅ¾ moc, to asi neee, ale pravda je, Å¾e vyluxovat se dá jindy. TÅ™eba to pak zvládne on... RozhodnÄ› takové to
"demonstraÄ•ní" pracování právÄ› v dobÄ›, kdy on pÅ™i&scaron;el, nemusí vÅ¾dycky být tím pravým, oÅ™echovým...

6. Co nesmíte: Nevítejte ho stíÅ¾nostmi a problémy. Nereptejte, kdyÅ¾ pÅ™ijde pozdÄ› k jídlu. UvÄ›domte si, Å¾e ve srovnán
tÄ›Å¾kostmi jeho pracovního dne jsou to jen maliÄ•kosti. UdÄ›lejte mu pohodlí &ndash; mÅ¯Å¾e se natáhnout do pohodlného
kÅ™esla nebo si lehnout v loÅ¾nici. Naklepejte mu pol&scaron;táÅ™ a nabídnÄ›te mu, Å¾e mu sundáte boty. MÄ›jte vÅ¾dy pÅ
teplý nebo studený nápoj. PohlaÄ•te ho tichým a pÅ™íjemným hlasem. Dovolte mu odpoÄ•inout si a uklidnit se.
- ale neee, z tohohle výÄ•tu beru jen to první. Ano, je zbyteÄ•né uÅ¾ ve dveÅ™ích svého partnera zahrnout prÅ¯&scaron;vihy. T
poÄ•ká nejménÄ› do té doby, neÅ¾ se pÅ™evlékne a sedne si... :-))) Pokud svého "velkého tygra" uvítáte napÅ™. kafíÄ•kem a
nÄ›Ä•ím k tomu, vyslechnete, co bylo nového u nÄ›j v práci - máte pak urÄ•itÄ› moÅ¾nost, aby zase on vyslechl, jak Martínka
dneska krásnÄ› bumbala a udÄ›lala veeeeeliký hoínko...

7. Naslouchejte mu. JistÄ› mu toho chcete mnoho Å™íci, ale doba jeho návratu na to není nejvhodnÄ›j&scaron;í. Mluvit má
prvním on. Na to nezapomínejte.
- velká pravda... KdyÅ¾ vydrÅ¾íte se svými trampotami aÅ¾ jako druhá v poÅ™adí, máte podstatnÄ› vÄ›t&scaron;í nadÄ›ji na j
vyÅ™e&scaron;ení. Partner si ulevil (koneÄ•nÄ› ho nÄ›kdo vyslechl) a teÄ• uÅ¾ je jen vá&scaron;...

8. VeÄ•er pÅ™izpÅ¯sobte jemu. Nikdy si nestÄ›Å¾ujte, kdyÅ¾ vás nevezme na veÄ•eÅ™i nebo za jinou pÅ™íjemnou zábavou
pochopit tíhu a strasti jeho svÄ›ta a jeho potÅ™ebu odpoÄ•ívat.
- tak to neee &ndash; o tom, by se dalo velice polemizovat. Pokud je Å¾ena v domácnosti, nutnÄ› potÅ™ebuje obÄ•as zmÄ›nu
prostÅ™edí. Nebo bude po jisté dobÄ› mluvit jen &bdquo;dÄ›tskou Å™eÄ•í&ldquo;... Ale co takhle obÄ•as schrastit nÄ›jaké to hl
pak ho na to mile pÅ™ipravit (nemyslím, Å¾e byste uspÄ›ly s cestou do spoleÄ•nosti v den, kdy má "velký fotbal" v tv) a hurá...
jdeme si uÅ¾ít :-)))
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