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JEJICH DENÃ•ÄŒKY - ZÃ•PISKY SLAMÄšNÃ‰HO VDOVCE
StÅ™eda, 15 Å™Ã-jen 2008

Být doma sám je fajn, jen se nesmíte starat o rodinný dÅ¯m, zahradu a trávit v práci 12 hodin dennÄ› (nicménÄ› ne kaÅ¾dý den)
Byl jsem sám doma jen dvÄ› hodiny a hned jsem dostal SMSku - pozvánku do hospody. Takovéto nabídky
vÄ›t&scaron;inou neodmítám a ani tato nebyla výjimkou... KdyÅ¾ jsem se vrátil domÅ¯, tak bÄ›Å¾ela myÄ•ka. Tu je&scaron;tÄ›
zapínala Å¾ena pÅ™edtím, neÅ¾ odjela s dÄ›tmi na týden k moÅ™i...
Tím nastal problém Ä•íslo jedna. MyÄ•ka odmítala mýt a nepomohlo ani proÄ•i&scaron;tÄ›ní filtrÅ¯ a dal&scaron;í postupy, které
byly uvedeny v manuálu. MyÄ•ka byla samozÅ™ejmÄ› plná do posledního místeÄ•ka a tak jsem se vrátil do
&bdquo;stÅ™edovÄ›ku" a myl nádobí ruÄ•nÄ›. V&scaron;echno...

PondÄ›lí

Je to skvÄ›lý pocit. Velmi pÅ™íjemná zmÄ›na. Myslím si, Å¾e tu proÅ¾ijeme se psem nezapomenutelný týden. UdÄ›lal jsem pÅ
plán a rozvrhl jsem si Ä•as. Vím pÅ™esnÄ›, kdy vstanu, kolik Ä•asu strávím v koupelnÄ› a kolik pÅ™ípravou snídanÄ›. PropoÄ•í
také Ä•as na mytí nádobí, úklid, psí procházky, nákupy a vaÅ™ení. KdyÅ¾ jsem odhadl celkový Ä•as, velmi pÅ™íjemnÄ› mne
pÅ™ekvapilo, Å¾e budu mít spoustu volna. Nechápu, proÄ• Å¾eny tolik mluví o domácnosti a dÄ›lají z toho takovou vÄ›du, kdy
Ä•innost, která vyÅ¾aduje tak málo Ä•asu. Jde jen o to, jak si ho zorganizovat. VeÄ•eÅ™íme kaÅ¾dý kotletu. Já i pes. Na stole
mám svíÄ•ku, protoÅ¾e to dÄ›lá pÄ›knou atmosféru, také sváteÄ•ní prostírání a ve váziÄ•ce rÅ¯Å¾i.Pes mÄ›l pa&scaron;tiku - p
de canard - jako pÅ™edkrm, pak maso s jemnou zeleninou a keks jako dezert.
Piju víno a kouÅ™ím doutník. UÅ¾ dlouho
necítil tak dobÅ™e. Úterý MUSÍM SE znovu podívat na svÅ¯j Ä•asový rozvrh. Zdá se mi, Å¾e bude vyÅ¾adovat malé zmÄ›ny.
jsem vysvÄ›tlil, Å¾e kaÅ¾dý den není ov&scaron;em svátek a nemÅ¯Å¾e tedy mít vÅ¾dy pÅ™edkrm a hlavnÄ› tÅ™i misky, kte
musím umývat. PÅ™i snídani jsem si v&scaron;iml, Å¾e výroba pomeranÄ•ové &scaron;Å¥ávy má jednu nevýhodu. Ovoce zneÄ
celý pÅ™ístroj. Jiná moÅ¾nost - udÄ›lat &scaron;Å¥ávu rovnou na dva dny. Pak bych nemusel stroj mýt dennÄ›.Objev: Zjistil
jsem, Å¾e párky mohu ohÅ™át v polévce a u&scaron;etÅ™it tak jednu nádobu, kterou nemusím mýt. RozhodnÄ› nemíním denn
luxovat, jak si to pÅ™ála Å¾ena. ÚplnÄ› postaÄ•í jednou za dva dny. DÅ¯leÅ¾ité je se pÅ™ezout a otÅ™ít psovi packy - to je v&
Jinak se cítím skvÄ›le. StÅ™eda MÁM POCIT, jako by mi domácnost zabírala více Ä•asu, neÅ¾ jsem odhadoval. Budu muset s
Ä•innost zracionalizovat. První kroky : Koupil jsem jídlo v sáÄ•ku. Nemusím pÅ™ece ztrácet Ä•as neustálým vaÅ™ením. Jídlo se
nemá pÅ™ipravovat déle, neÅ¾ se jí. Stlaní je problém. NejdÅ™ív rozhazovat pÅ™ikrývky, pak vÄ›trat a pak sloÅ¾itÄ› stlát. My
není nutné stlát kaÅ¾dý den, kdyÅ¾ zase pÅ¯jdu veÄ•er spát. Mám pÅ™i stlaní pocit marnosti. Také psovi uÅ¾ nepÅ™ipravuji
jídlo. Koupil jsem uÅ¾ hotové jídlo pro psy. TváÅ™il se divnÄ›, ale nedá se nic dÄ›lat. KdyÅ¾ mohu já jíst uÅ¾ hotové jídlo , mu
pÅ™izpÅ¯sobit i on. ÄŒtvrtek UÅ½ Å½ÁDNÉ pomeranÄ•ové &scaron;Å¥ávy! Jak takový nenápadný pomeranÄ• dovede
u&scaron;pinit pÅ™ístroj, to je neuvÄ›Å™itelné. Kupuji hotovou &scaron;Å¥ávu, v lahvích. Objev : PodaÅ™ilo se mi vylézt z
postele tak, Å¾e jsem skoro vÅ¯bec nenaru&scaron;il pÅ™ikrývky. Pak staÄ•ilo jen trochu uhladit deku. Ov&scaron;em chce to
cvik a je nutné, aby se Ä•lovÄ›k bÄ›hem spánku v posteli moc nevrtÄ›l. To znamená nestÅ™ídat Ä•asto polohy. Bolí mÄ› kvÅ¯li
tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou sprchou. PÅ™estal jsem se kaÅ¾dý den holit. To je tedy opravdu zbyteÄ•ná
ztráta Ä•asu. Navíc tím získám Ä•as, který mi chybÄ›l a kterým disponuje Å¾ena, která se neholí.Zji&scaron;tÄ›ní: Je zbyteÄ•né
pokaÅ¾dé z jiného talíÅ™e. PÅ™idÄ›lává se tím nádobí, to je hotové mrhání. Mýt neustále nádobí mi zaÄ•alo jít na nervy. Také
pes jí z jedné misky. Je to koneckoncÅ¯ jen zvíÅ™e.Poznámka : DospÄ›l jsem k závÄ›ru, Å¾e luxovat staÄ•í maximálnÄ› jednou
týdnÄ›. K obÄ›du i k veÄ•eÅ™i jsem mÄ›l párky. Pátek KONEC ovocným &scaron;Å¥ávám! Láhve jsou moc tÄ›Å¾ké.
Zji&scaron;Å¥uji následující: Ráno párek chutná dobÅ™e. V poledne ménÄ›. VeÄ•er vÅ¯bec. KdyÅ¾ Ä•lovÄ›k jí párky déle neÅ¾
dva dny, mÅ¯Å¾e to zpÅ¯sobit i lehkou nevolnost.Pes dostal su&scaron;ené jídlo. Je stejnÄ› výÅ¾ivné a hlavnÄ› nemaÅ¾e to m
Jinak bych si uÅ¾ pÅ™ipadal jako automatická myÄ•ka nádobí. PÅ™i&scaron;el jsem na to, Å¾e polévku lze jíst rovnou z hrnce
Chutná stejnÄ›. Å½ádné talíÅ™e, Å¾ádnou nabÄ›raÄ•ku! PÅ™estal jsem vytírat podlahu v kuchyni. Tato Ä•innost mi uÅ¾ &sca
na nervy jako pÅ™edtím stlaní. Mám dojem, Å¾e mám moc odpadkÅ¯. Nevím, odkud se berou. Musím s ním bÄ›hat
ven.Poznámka : Konzervy nepadají v úvahu, protoÅ¾e se umaÅ¾e otvírák. Sobota NAÄŒ SE VEÄŒER svlékat, kdyÅ¾ se rán
zas musím oblékat? To si radÄ›ji déle poleÅ¾ím. Navíc se nemusím vÅ¯bec pÅ™ikrývat, takÅ¾e postel zÅ¯stane perfektnÄ›
ustlaná. Pes nadÄ›lal drobeÄ•ky. Vynadal jsem mu. Nejsem jeho sluÅ¾ka!Zvlá&scaron;tní, uvÄ›domil jsem si, Å¾e takhle se
mnou obÄ•as mluví Å¾ena... Dnes je den holení, ale vÅ¯bec do toho nemám chuÅ¥. MÅ¯j nervový stav není dobrý. Snídat budu
jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vaÅ™it nebo míchat. V&scaron;echny tyhle Ä•innosti mne rozÄ•ilují. Plán:
ObÄ›d sním pÅ™ímo ze sáÄ•ku, rovnou nad sporákem. Å½ádné talíÅ™e, Å¾ádné pÅ™íbory, Å¾ádné prostírání a jiné
nesmysly.Trochu mÄ› bolí dásnÄ›. MoÅ¾ná Å¾e je to nedostatek ovoce, které je moc tÄ›Å¾ké na dopravu. TÅ™eba je to zaÄ•á
kurdÄ›jí? Myslím na Amundsena .. Odpoledne telefonovala Å¾ena a ptala se, zda jsem umyl okna a vypral prádlo. Hystericky
jsem se rozesmál. Å˜ekl jsem jí, Å¾e na takové vÄ›ci nemám vÅ¯bec Ä•as. Mám problém s vanou. Ucpala se
&scaron;pagetami. Moc mi to ale nevadí, protoÅ¾e uÅ¾ se stejnÄ› nesprchuji.Poznámka: Jíme - li se psem rovnou z ledniÄ•ky,
je zapotÅ™ebí to udÄ›lat rychle, aby nezÅ¯stala dlouho otevÅ™ená. NedÄ›le POZOROVALI jsme se psem z postele, jak v telev
jedli lidé nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í pokrmy a lahÅ¯dky. Oba jsme mÄ›li plné pusy slin. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme
snídali nÄ›co z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo. MÄ›l bych se umýt, oholit, uÄ•esat, udÄ›lat psovi jídlo, jít s ním ven, umýt
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nádobí, uklidit, nakoupit a udÄ›lat celou Å™adu dal&scaron;ích vÄ›cí, ale uÅ¾ se mi nedostává sil. Mám pocit, Å¾e se neudrÅ¾
na nohou a Å¾e mi slábne zrak. Pes pÅ™estal vrtÄ›t ocasem. V posledním pudu sebezáchovy jsme se odplíÅ¾ili do restaurace
Jedli jsme skvÄ›lá jídla na rÅ¯zných talíÅ™ích víc neÅ¾ hodinu. Pak jsme ode&scaron;li do hotelu. Pokoj je Ä•istý, uklizený, útul
Rozházel jsem postel a opÄ›t spal jako na zaÄ•átku expedice. Myslím si, Å¾e je to ideální Å™e&scaron;ení, protoÅ¾e takhle
skuteÄ•nÄ› u&scaron;etÅ™ím spoustu Ä•asu. AÅ¾ se zotavím, budu pÅ™emý&scaron;let, k Ä•emu ho pouÅ¾iji!
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