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NA VINÄš JE INTERNET
PondÄ›lÃ-, 09 Ãºnor 2009

SamozÅ™ejmÄ›! Jak jinak! Internet mÅ¯Å¾e za v&scaron;echno. Tedy za v&scaron;echno ne, napÅ™íklad ne za na&scaron;e
dítko, to zase ne, za to si mÅ¯Å¾eme sami a rádi, ale za v&scaron;echno ostatní. Tedy, napÅ™íklad za to, Å¾e jsme si udÄ›laly
sraz. Tak jako se sráÅ¾í spoluÅ¾áci z jedné tÅ™ídy po pÄ›ti, deseti a více letech, tak se sráÅ¾íme my, maminky a budoucí
maminky, co jsme se se&scaron;ly na jednom takovém webu.

No a dodala bych je&scaron;tÄ›, Å¾e stejnÄ› tak, jako se se&scaron;ly kudlanky, kudlánci a spol., i kdyÅ¾ ty zatím jen
UÅ¾ aby byl ten sraz u nás v Holomócu, protoÅ¾e já bych se teÄ• sráÅ¾ela poÅ™ád...
Ale zpÄ›t k tématu. Se&scaron;ly jsm
uÅ¾ podruhé v jedné pÅ™íjemné pizzerii v Olomouci. A je&scaron;tÄ› nÄ›jakou dobu se tam urÄ•itÄ› budeme scházet, protoÅ¾
mají nejlep&scaron;í a nejvÄ›t&scaron;í zmrzlinové poháry, co znám.
A díky tÄ›mto srazÅ¯m teÄ• znám jednu
&scaron;ikulku, &scaron;tíhlou jako proutek, co bÄ›hem asi dvou a pÅ¯l hodiny dokáÅ¾e tyto maxipoháry zlikvidovat klidnÄ›
dva. Ten tÅ™etí, který si vybírala, si nakonec nedala jen kvÅ¯li tomu, Å¾e jsme ji poÅ™ád otravovaly dotazy, jestli to myslí váÅ¾
nebo si dÄ›lá legraci.

Seznámily jsme se v&scaron;echny na internetu, kde jinde, Å¾e jo, v dne&scaron;ní dobÄ›. A jak Å™íkám, Å¾e internet je je
Å¾rout Ä•asu, tak v tomto pÅ™ípadÄ› si tak trochu oponuji, protoÅ¾e na druhou stranu je to bezvadná vÄ›c a kdyÅ¾ Ä•lovÄ›k n
tak staÄ•í zapnout Explorer, Mozillu nebo nÄ›jaký jiný prohlíÅ¾eÄ• a otevÅ™ou se vám dveÅ™e do v&scaron;ech moÅ¾ných i n
prostor.

Je&scaron;tÄ› dlouho pÅ™edtím, neÅ¾ jsem potÅ™etí otÄ›hotnÄ›la, jsem si Å™íkala, Å¾e jsem zku&scaron;ená dvojnásob
Å¾e mÄ› tedy nemÅ¯Å¾e nic pÅ™ekvapit, zaskoÄ•it a Å¾e o tom vlastnÄ› musím uÅ¾ nÄ›co vÄ›dÄ›t.
Omyl. Asi je to tím, Å
mÄ›la tak dlouhou pauzu. Nebo je to tím, Å¾e pÅ™ed tÄ›mi osmnácti lety jsem vlastnÄ› o tom drobeÄ•kovi, rostoucím v mém lÅ
nic moc nevÄ›dÄ›la.
ProtoÅ¾e vÄ›da v té dobÄ› byla jinde, mezitím pÄ›knÄ› pokroÄ•ila; a také jsou nÄ›jaké ty zmÄ›ny - to, c
doporuÄ•ovalo, se dnes zakazuje, v&scaron;echno je jinak a chci vÄ›Å™it, Å¾e i lépe.
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Ov&scaron;em na druhou stranu je nutno dodat, Å¾e Ä•lovÄ›k to v&scaron;e proÅ¾íval v takovém vÄ›t&scaron;ím klidu, pro
mÄ›l asi polovinu nynÄ›j&scaron;ích vÄ›domostí a starostí.
Dne&scaron;ní budoucí maminka si na netu prohlédne pár
stránek s tÄ›hotenskou tematikou, odev&scaron;ud na ni vybafnou moÅ¾né problémy, rizika, nÄ›kdy i &scaron;patné
zku&scaron;enosti a záÅ¾itky jiných matek a tak si kromÄ› krásných chvilek, kdy si uÅ¾ívá svého jiného stavu, pÅ™ivodí i
infarktové situace pÅ™i pátrání, jestli právÄ› tamto píchnutí v zádech je jen píchnutí v zádech nebo nÄ›co úplnÄ› jiného,
závaÅ¾nÄ›j&scaron;ího a jestli nemá vyhledat nÄ›jakého specialistu.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e má vyhledat specialistu. Nejlép
specialistku - Ä•erstvou matku, a Ä•ím víc, tím líp. No a kde jinde ji najde, neÅ¾ na takovém srazu maminek souÄ•asných i
budoucích.

A proto Å™íkám, díky za internet. Jak jinak bychom se daly dohromady, kde jinde a jak by se mohlo najednou domluvit 13
Å¾enských, maminek s dÄ›tmi od dvou do sedmi mÄ›sícÅ¯, tÄ›hulek, dohodnout se na jednom datu a Ä•asu, a z asi 60 km okru
se sejít u kafe, poháru, pizzy a toustÅ¯, a zaplnit restauraci osmi koÄ•árky a miminky.
Program je jednoduchý, mluví se,
chlubí se, popíjí se, pojídá se, kojí se, smÄ›je se, maminky "2 v 1" loudí zku&scaron;enosti, maminky s miminky zas loudí
zku&scaron;enosti od tÄ›ch se star&scaron;ími miminky, dÄ›tiÄ•ky se smÄ›jí, slintají, odhazují dudlíky i hraÄ•ky na zem, aby byla
legrace a svou vlastní miminkomluvou komunikují s druhými miminky a navazují první pÅ™átelství a vztahy.

A tak se stane, Å¾e Filda se zamiluje do Terezky, která ho v&scaron;ak nebere na zÅ™etel, protoÅ¾e ji víc zajímá jídelní
(pohárový) lístek, Vojtí&scaron;ek se zakouká do GabÄ•ulky, která by ho zas chtÄ›la pÄ›knÄ› zatahat za vlasy, jak má ve
zvyku, ov&scaron;em Vojtí&scaron;ek vlasy nemá a tak zklamán usíná.
KdyÅ¾ se sejdou dvÄ› mini - holÄ•iÄ•ky, tak debata
dostává na rozmÄ›ru a kromÄ› pusinky nastupuje i Å™eÄ• tÄ›la, dívenky rozhazují ruÄ•kama a nejspí&scaron; si povídají o tÄ›ch
pidinápadnících, a moÅ¾ná i o tom, jak si jednou dají také takovou dobrÅ¯tku, jakou má maminka a ostatní tety a kdoví,
moÅ¾ná právÄ› diskutují o nejlep&scaron;í znaÄ•ce plenkových kalhotek.

ReportáÅ¾ z pizzerie naklonÄ›né maminkám i miminkÅ¯m zachytila slovem i obrazem Pavla VodomÄ›rka kompletní cenzúru a
odsouhlasení provedlaGábinka
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