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ÄŒtvrtek, 04 prosinec 2014

Milá Danielo, nevím, co mám dÄ›lat, jsem úplnÄ› na dnÄ›. Zjistila jsem, Å¾e mÄ› mÅ¯j manÅ¾el podvádí. Po dvaceti letech
manÅ¾elství. Máme dvÄ› dÄ›ti a Ä•ekám tÅ™etí. Postavili jsme spolu barák, celou dobu jsem ho podporovala. Na dÄ›ti jsme
Ä•ekali nÄ›kolik let a ani tak to nebylo jednoduché. PÅ™ed osmi lety se nám narodila dvojÄ•ata kluci. Narodili se brzo a pÅ¯l
roku vÅ¯bec nebylo jasné, jestli nebudou mít nÄ›jaké následky.

Va&scaron;ek má akorát silné ADHD, ale Tomá&scaron;ek je ok. Celé to jejich takové brzké dÄ›tství bylo hodnÄ›
nároÄ•né. Dostavovali jsme barák, nemÄ›li moc penÄ›z. Já jsem celou dobu drÅ¾ela v&scaron;e pohromadÄ›. Nemám
problém vymalovat, vyzdít zeÄ•, pÅ™ivrtat si poliÄ•ku. ChtÄ›la jsem, aby bylo v&scaron;e co nejdÅ™ív ok, tak jsem makala jak
&scaron;roub a skoro nic nechtÄ›la, jen abychom mohli Å¾ít normálnÄ›.
Pak se nám najednou zaÄ•alo Å¾ít lépe. Domluvi
jsme se, Å¾e si poÅ™ídíme je&scaron;tÄ› dítÄ›. Je nám sice uÅ¾ ke Ä•tyÅ™icítce, ale podaÅ™ilo se skoro hned. Bylo to fajn
mÄ›sícÅ¯. UÅ¾ jsme nebyli tak zapÅ™aÅ¾ení... ale najednou, tak pomalu plíÅ¾ivÄ›, jsem si uvÄ›domila, Å¾e to mezi námi je
zvlá&scaron;tní &ndash; zavadlé. Å˜íkala jsem si, jsme unavení.
Ale chyba lávky. Jednou mi pÅ™i&scaron;el anonym.
Z anonymní mailové adresy mi pÅ™i&scaron;la celá komunikace mezi manÅ¾elem a nÄ›jakou Danou, a bylo jasné, proÄ• to
zavadlo. Peklo jsem neudÄ›lala, nejsem ten typ, ale chtÄ›la vÄ›dÄ›t, co bude dál. Å˜ekl, Å¾e nechce nic mÄ›nit, jen chce s ní trá
jednou za 14 dní víkend. Å½e jinak bude fungovat, tak jako doposud, jen ji prostÄ› není schopen opustit.
Spadla mi brada.
Å˜ekla jsem, Å¾e v Å¾ádném pÅ™ípadÄ›, Å¾e tohle tolerovat nebudu. JenÅ¾e - toleruji. Je to peklo. KaÅ¾dých 14 dní se sba
dÄ›tem, mÄ› Å™ekne Ä•au a je pryÄ•. Brzy budu rodit. Jak tohle unesu, opravdu nevím. RADKA
O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Radu&scaron;ko,
je to situace fakt na zabití, vÅ¯bec se ti ale nedivím, Å¾e v podstatÄ› teÄ• nic nedÄ›lá&scaron;...
V&scaron;ak taky co teÄ•? KaÅ¾dou chvíli pÅ™inese&scaron; domÅ¯ miminko a kam bys se s ním stÄ›hovala? Nebo proÄ• bys
vyhazovala - jí na pospas?
Já v&scaron;em, co jsou v nÄ›jakém prÅ¯seru, vÅ™ele doporuÄ•uju, aby se nejprve zklidnili,
obrnili a - snaÅ¾ili se na té mizerné situaci najít nÄ›co pozitivního. Å½e to nejde? Ale jde... Podívej: ten neÅ™ád si sice
na&scaron;el jinou, ale to teÄ• Å™e&scaron;it nebudem. Hlavní je, Å¾e se stará dobÅ™e o dvojÄ•ata. A pokud ne, tak mu je
tuplem naval na starost... NeÅ™íkej to zatím nikomu - nikomu z pÅ™íbuzenstva. Budou Vánoce, tak proÄ• jim je kazit a také proÄ• se drásat tím, Å¾e se o tom bude&scaron; bavit?
Domluv se s ním, Å¾e dÄ›ti budou mít za kaÅ¾dou cenu hezké sv
Å¾e se - pevnÄ› doufám - bude v tÄ›ch prvních dnech starat o tebe a o dítÄ›, nehledÄ› na to, Å¾e poÄ•ítá&scaron; s tím, Å¾e
pÅ™evezme i starost o nákupy, úklid, prádlo atd. (Hele, i kdyby ti bylo po porodu hned do tance, tak se uÅ¾, krucifix,
chovej jako Å¾eniÄ•ka a ne jako dÅ™íÄ•... ) Ví&scaron;, mám pocit, Å¾e právÄ› proto, Å¾e jsi tak neuvÄ›Å™itelnÄ› schopná,
&scaron;ikovná... tak je teÄ• s nÄ›jakou tou fÅˆuknou, která obdivuje JEHO schopnosti...
A pak doporuÄ•uju následující:
nehádej se s ním, nemysli na to, snaÅ¾ se úplnÄ› ponoÅ™it do "maminkování", starej se o ÅˆuÅˆátko a dvojÄ•ata, bav se s
nima... A snaÅ¾ se v co nejlep&scaron;í náladÄ› proÅ¾ít tu první dobu. Pokud bys se trápila a plakala a hádala,
bude&scaron; mít nechutné mléko a dítÄ› bude breÄ•et, nebude spát... Zeptej se klidnÄ› doktorky, pokud bys mi nevÄ›Å™ila...
OK, tak je to neÅ™ád, na&scaron;el si jinou. Ale zatím alespoÅˆ doma a s dÄ›tmi se chová dobÅ™e. Tak to zvládni.
RozhodnÄ› se uÅ¾ o tom s nim nebav, pÅ™ípadnou debatu tvrdÄ› odmítni, a klidnÄ› si pÅ™edem na ten víkend, co on odjede
nÄ›jakou náv&scaron;tÄ›vu... TÅ™eba kamarádku, nebo babiÄ•ky... uÅ¾ívej si, nebuÄ• sama! Neboj, tÄ›ch pár prvních mÄ›sícÅ
uteÄ•e jedna radost. PochopitelnÄ›, pokud by se ti "pchal" do postele, tak mu Å™ekni, Å¾e ti to je&scaron;tÄ› doktoÅ™i nedov
Postupem Ä•asu teprve bude moÅ¾nost nÄ›co Å™e&scaron;it. UvaÅ¾ovat, jestli má smysl mu tohle jeho poblouznÄ›ní odp
nebo bude lep&scaron;í ho poslat do Ä•erných konÄ•in. Ale - jak Å™íkám, na to má&scaron; je&scaron;tÄ› moÅ™e Ä•asu... Kdy
mi pak zase napi&scaron;... DrÅ¾ím ti moc moc palce! d@niela
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