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Jak zaÅ™ídit, aby se z manÅ¾elství nevytratila sexuální vá&scaron;eÅˆ, a co dÄ›lat, kdyÅ¾ se to stane? Jak si poradit s lákadly
nevÄ›ry a neodbytnými nápadnicemi a nápadníky krouÅ¾ícími okolo manÅ¾elÅ¯? Co dÄ›lat, kdyÅ¾ bÄ›hem manÅ¾elství léka
máte pohlavní chorobu? Jak do dopadne, kdyÅ¾ se Å¾enatí muÅ¾i vypraví do nevÄ›stince? ProÄ• je tÅ™eba vyhodit z obyvák
gauÄ• a chodit nakupovat do sexshopu?

Co s tím, kdyÅ¾ na vztah padá únava, rutina a nic není tak krásné jako dÅ™ív? ProÄ• byste si nikdy, ale nikdy nemÄ›li
pÅ™idávat partnera na Facebook a proÄ• by si mÄ›li manÅ¾elé obÄ•as lhát a nikdy nepátrat pro pravdÄ›? A jaká si stanovit
pravidla nevÄ›ry, kdyÅ¾ dojde na nejhor&scaron;í?

To jsou jen nÄ›která z témat, která se v knize JAK PÅ˜EÅ½ÍT MANÅ½ELSTVÍ dozvíte od dvou ponÄ›kud neortodoxních
manÅ¾elÅ¯, kteÅ™í se nebojí Å¾ádného partnerského tabu.

M U Å½ A D Í T Äš
&bdquo;Ty ho nechá&scaron; s malou samotného?&ldquo; ptaly se mÄ› vydÄ›&scaron;enÄ›
kamarádky, kdyÅ¾ jsem jim sdÄ›lila, Å¾e hodlám odjet na dovolenou, abych nabrala síly, a svoji tehdy roÄ•ní dceru nechám
doma. PÅ™itom jsem nechtÄ›la svoji AniÄ•ku svÄ›Å™it Hannibalu Lecterovi ani sedmihlavé sani plivající oheÅˆ, ale jejímu otc
svému muÅ¾i. &bdquo;Co budou jíst? VáÅ¾nÄ› vÄ›Å™í&scaron;, Å¾e se chlap o dítÄ› dokáÅ¾e postarat sám?&ldquo; pokraÄ
kamarádky a snaÅ¾ily se mi vysvÄ›tlit, Å¾e bytosti s penisem nejsou od pÅ™írody pÅ™ipravené k tomu, aby peÄ•ovaly o dÄ›ti.
Å¾e i kdyÅ¾ svým partnerÅ¯m navaÅ™ily, uklidily, v&scaron;e potÅ™ebné daly na viditelná místa a opatÅ™ily návodem, odpov
byl skuÄ•ící partner doÅ¾adující se doplÅˆujících rad. Pod vlivem hororových pÅ™íbÄ›hÅ¯ svých kamarádek jsem si zaÄ•ala
pÅ™edstavovat katastrofické scénáÅ™e a zvaÅ¾ovala, zda vysnÄ›nou dovolenou nezru&scaron;it. V pÅ™edstavách jsem vidÄ
ná&scaron; byt v rozkladu, zuboÅ¾ené mrnÄ›, které svými bezzubými dásnÄ›mi oÅ¾uÅ¾lává kosti pro psy. SvÄ›Å™ila jsem se
manÅ¾elovi. Pokýval hlavou a zaÄ•al se smát. &bdquo;Ty vÄ›Å™í&scaron;, Å¾e Å¾enské mají nÄ›jaké speciální buÅˆky na pé
VzpomeÅˆ si na sebe v porodnici. Taky jsi zpoÄ•átku vÅ¯bec nevÄ›dÄ›la, co s tím malým uzlíÄ•kem dÄ›lat,&ldquo; usmíval se a
vyjmenoval v&scaron;echny Ä•innosti související s domácností a péÄ•í o dítÄ›, které ovládá stejnÄ› dobÅ™e, nebo dokonce lépe
neÅ¾ já. Musím uznat, Å¾e mÄ›l pravdu. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e vaÅ™ím lépe neÅ¾ on a lépe se orientuji ve velikostech pid
pro dÄ›ti, ale v úklidu je nepÅ™ekonatelný a letadlo pÅ™i krmení batolete pÅ™edstírá mnohem vÄ›rohodnÄ›ji neÅ¾ já. Jakmile
ale Å™ekla kamarádkám, hned se na mÄ› sesypaly, jak jen to mÅ¯Å¾u dopustit. To pÅ™ece není moÅ¾né, aby chlap zvládal
lépe Å¾enské práce, ve kterých právÄ› Å¾eny dosáhly dokonalosti. Nebo Å¾e by i muÅ¾i umÄ›li vyle&scaron;tit porcelán a
obstarat rozjívené potomstvo? A proÄ• by se to nesmÄ›lo stát? Jen aÅ¥ muÅ¾i ukáÅ¾ou, co umÄ›jí. Dejte jim &scaron;anci ja
já.
&bdquo;Ten ko&scaron; vynesu o pÅ¯lnoci,&ldquo; oznamuji Å¾enÄ›. Nebo moÅ¾ná pozdÄ›ji. HlavnÄ› aby mÄ› nevid
sousedi. Taky s dítÄ›tem jsem místo na hÅ™i&scaron;tÄ› pÅ™ed domem zaÄ•al chodit aÅ¾ na druhou stranu parku, kde mÄ› n
nezná. Za co Å¾e se tady stydím? No pÅ™ece za pomoc v domácnosti. Ne, nevypadl jsem na tyhle stránky ze stroje Ä•asu.
Je mi líto, ale Å¾ijeme na malém mÄ›stÄ› a tady prostÄ› platí jiná pravidla. Chvíli mi trvalo, neÅ¾ jsem na nÄ› pÅ™i&scaron;el
ZpoÄ•átku se mi totiÅ¾ vÅ¯bec nedaÅ™ilo de&scaron;ifrovat ty tázavé Å¾enské a vydÄ›&scaron;ené muÅ¾ské pohledy soused
a sousedÅ¯, kdyÅ¾ jsem na&scaron;i malou AniÄ•ku coby miminko nosil v &scaron;átku, chodil s ní na nákupy a vozil ji
v koÄ•árku na procházky, zatímco Å¾ena odjíÅ¾dÄ›la o víkendech tÅ™eba na celý den do Prahy &ndash; do kina, na nákupy n
pokecat s kamarádkami v kavárnÄ›. &bdquo;Ty vole, tohle mi nedÄ›lej,&ldquo; nevydrÅ¾el mou nechápavost soused Petr.
NejdÅ™ív jsem se lekl, Å¾e mÄ› podezírá z toho, Å¾e mu chodím za manÅ¾elkou, ale hned jsme si vyjasnili, Å¾e jde o nÄ›co
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mnohem váÅ¾nÄ›j&scaron;ího. &bdquo;NemÅ¯Å¾e&scaron; celý den hlídat dítÄ› a je&scaron;tÄ› se s ním ukazovat na
hÅ™i&scaron;ti. Moje Å¾ena to po mnÄ› bude chtít taky. Kluci z baráku jsou z tebe nervózní.&ldquo; Petr bravurnÄ› ovládá to
dávné muÅ¾ské tajemství, ten dÅ¯myslný klam vytváÅ™ení dojmu, Å¾e muÅ¾ není schopen domácích prací, stejnÄ› jako péÄ•
o dÄ›ti. Å½eny, které se stanou obÄ›tí tohoto klamu, pak mÅ¯Å¾ete sly&scaron;et, jak Å™íkají: &bdquo;Já ho s malou nemÅ¯Å¾
nechat samotného, on by se o ni nepostaral,&ldquo; nebo &bdquo;Uklidit musím sama, protoÅ¾e on to prostÄ› neumí udÄ›lat
poÅ™ádnÄ›.&ldquo; MuÅ¾i samozÅ™ejmÄ› moc dobÅ™e vÄ›dí, jak pÅ™ebalit dítÄ› nebo zapnout vysavaÄ•, ale pÅ™edstíra
&bdquo;nemají buÅˆky&ldquo;. A Å¾eny na to pÅ™istupují. V na&scaron;em domÄ› to nebylo jinak. Tedy dokud jsme se
nepÅ™istÄ›hovali. KdyÅ¾ uÅ¾ mi s nebezpeÄ•nÄ› vypadajícím náÅ™adím (se &scaron;roubovákem, vrtákem a pilou) pÅ™i&s
domluvit Ä•tvrtý soused, vzdal jsem se a zaÄ•al pÅ™edstírat, Å¾e jsem jako oni, a o dítÄ› se od té doby starám tajnÄ›. Já vím,
srab, ale kdybyste vidÄ›li ten strach v jejich oÄ•ích, Å¾e budou muset kvÅ¯li mnÄ› zaÄ•ít pÅ™ebalovat vlastní dÄ›ti, vzdali byste
A ten &scaron;roubovák souseda Karla byl tÄ›Å¾ký a rezavý&hellip; - - - - -

A pokraÄ•ujeme v soutÄ›Å¾i - soutÄ›Å¾i o nejlep&scaron;í krátký text na téma, zadané právÄ› publikovanou kapitolou.
textík po&scaron;lete e-mailem na adresu daniela zavináÄ• kudlanka.cz. Ten u vá&scaron; nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í
vyhraje návodnou kníÅ¾ku, Jak pÅ™eÅ¾ít manÅ¾elství! NezapomeÅˆte proto uvést své jméno a adresu...

SoutÄ›Å¾ní otázka Ä•. 3: Maminky, svÄ›Å™íte dítko tatínkovi bez obav?

mj. pro ty, kteÅ™í by si chtÄ›li kníÅ¾ku koupit hned: zde ji najdete: v nakladatelství EPOCHA na eShopu
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