Kudlanka

PENÃ•ZE? PENÃ•ZE... - II.
NedÄ›le, 24 Ä•erven 2007

Dita mi napsala, milé Kudlanky a Kudlánci, a mohu vám Å™íci, Å¾e mi "spadly rysy". Také jsem dostala hodnÄ› osobních emailÅ¯ od vás. VÄ›t&scaron;inou znÄ›ly nÄ›jak takto: "Je mi je z toho hodnÄ› úzko, ten poslední pÅ™íbÄ›h z poradny mÄ› fakt do
NÄ›kdo by mohl Å™íct, Å¾e to není tak zlý, ale pro mÄ› je to jeden z nejdrsnÄ›j&scaron;ích Ä•lánkÅ¯ co tu poslední dobou byl.
ÄŒlovÄ›k si myslí, Å¾e je to vztah "uÅ¾ navÅ¾dy", dal by tomu druhému "libru masa"... a najednou stÅ™ih - a neví&sca
dál. Jistá je jen nejistota... Dita to nakonec nevydrÅ¾ela a o svém nálezu s manÅ¾elem mluvila. ChtÄ›la to pÅ¯vodnÄ›, podle
doporuÄ•ení nÄ›kterých pisatelek, nechat aÅ¾ na tento týden; ale ono to vÅ¾dy nevyjde, v&scaron;ak to znáte... Jak mÄ›la "ner
na pochodu", tak jí bÄ›hem víkendu "ruply" a se v&scaron;ím vyrukovala. Slíbila ale, Å¾e napí&scaron;e, jak v&scaron;echno
pokraÄ•uje.
A tak vítám tuto pÅ™íleÅ¾itost, abych vám poloÅ¾ila pár otázek, vyloÅ¾enÄ› "na tÄ›lo", ohlednÄ› penÄ›z - o
va&scaron;em zpÅ¯sobu hospodaÅ™ení. Pár lidí uÅ¾ tu ostatnÄ› na toto téma nÄ›co napsalo. UvÄ›domuju si, Å¾e peníze, aÄ•
nezdá a snad si to ani nezaslouÅ¾í, jsou jedním z hlavních dÅ¯vodÅ¯ neshod v partnerském souÅ¾ití. Myslím proto, Å¾e nebud
na &scaron;kodu, kdyÅ¾ si tu ty "své" zpÅ¯soby popí&scaron;eme, co vy na to, pÅ™átelé?

- Dáváte (v&scaron;echny) peníze na hromadu?- Nebo dáváte kaÅ¾dý stejnou Ä•ástku?- Jak to Å™e&scaron;íte, pokud
máte podstatnÄ› rozdílné vý&scaron;e pÅ™íjmÅ¯?- Znáte pÅ™esnou nebo alespoÅˆ pÅ™ibliÅ¾nou vý&scaron;i pÅ™íjmu své
Máte, nebo mÄ›li jste nÄ›kdy kvÅ¯li penÄ›zÅ¯m neshody?- Myslíte na "zadní koleÄ•ka", nebo spí&scaron; máte v bance konto v
minusu a vÄ›t&scaron;inou Ä•ekáte, aÅ¾ tam nÄ›co pÅ™iteÄ•e?- Rozhodujete o penÄ›zích spoleÄ•nÄ›, nebo kaÅ¾dý o svý

Nu, otázek jak naseto.
Uvidíme, na Ä•em se shodneme, respektive, co vyberete nakonec za nejvýhodnÄ›j&scaron;í Å™e&scaron;ení...
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