ké
c
i
t
k
a
r
p
)
e
(n

EKS, Dejvická 28, 160 00, Praha 6, www.ekscr.cz

Průvodce světem (ne)praktické ženy
Vydala: EKS, 2015
Autorky: Ivana Šindlerová, Andrea Krchová
Na publikaci spolupracovaly: Lucie Kellnerová Kalvachová, Helena Košťálová,
Eva Kavková, Lenka Němcová, Markéta Cudlínová
Jazyková korektura: Lucie Kellnerová Kalvachová
Grafická úprava: Yvone Baalbaki

OBSAH
str. 7
str. 16
str. 22
str. 30
str. 46
str. 64
str. 81
str. 92
str. 109
str. 124

JE MI ČTYŘICET
KDO JSEM?
JSEM Ž.E.N.A.
ABY PO MNĚ NEZBYLY JEN MARMELÁDY
BÝT, ČI NEBÝT STATEČNÁ
DOKÁŽU TO?
BEÁTINY CITÁTY
JAK SI (O)SLADIT CUKROVÍ I ŽIVOT
KDO JE KRÁSNÝ?
A JE MI JEDNAČTYŘICET!

Ilustrace: Tomáš Kypta
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
První vydání, náklad 2 000 výtisků
© EKS, 2015
Tuto knihu lze objednat zdarma na info@ekscr.cz

Projekt „Rovné příležitosti na každý den“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především
ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen
a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open
Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

ISBN 978-80-87993-02-6

5

Je mi čtyřicet

NAROZENINY

Jsem úplně normální, obyčejná ženská. Přede dvěma měsíci jsem slavila kulatiny.
A tím všechno začalo.
S každým rokem a každou další narozeninovou oslavou mi nějak tuhne úsměv
na rtech. Obzvlášť když je poblíž zrcadlo, ve kterém se zahlédnu. Tentokrát jsem
ráno stála v koupelně, koukala na svoje kruhy pod očima a přesvědčovala jsem se,
že jsem mladá duchem a to je přeci to nejdůležitější. Pak jsem vzala rozjasňovač,
krycí make-up a tvářenku a vida, za chvíli se na mě dívá mladice k pohledání.
Šťastná žena, která lehkým krokem a s hrdě vypnutou hrudí
kráčí vstříc zralému věku…

no tak takhle jsem se necítila
ani náhodou...

Děkujeme všem ženám, které s námi sdílely své životní příběhy
a inspirovaly nás k napsání knihy.

Oslava se ale vážně vydařila. Kamarádky Zdeňka a Beáta mi
upekly dort ve Zdeňčině cukrárně. Tančilo se, jedlo a byla pohoda. Kromě obvyklého parfému, kytic a bonboniér jsem dostala taky jedno překvápko – dárkový poukaz do posilovny.
Ehm, radši jsem nepátrala po tom, od koho to je. Kdybych
zjistila, že od Jirky, asi bych začala vykřikovat něco ve smyslu:
„A kdy mám asi tak chodit cvičit? Vyber si, jestli budeš radši
hladový nebo špinavý a nevyžehlený. Eventuálně jestli mají
propadnout děti ve škole, protože já budu cvičit místo psaní
úkolů.“ Ovládla jsem se a s milým komentářem, jak to bude
skvělé, až pro sebe začnu něco dělat, jsem přešla k rozbalování dalších dárků.
Potom nastala chvíle, kdy mi holky předávaly dort. Světlo zhaslo, já měla zavřít oči, všichni zpívali hodně štěstí,
zdraví… a když jsem oči otevřela, první, co jsem uviděla,
byla ohromná čokoládová čtyřicítka.
JSEM ÚPLNĚ NORMÁLNÍ, OBYČEJNÁ ŽENSKÁ.
UŽ JE TO DVA MĚSÍCE,
CO JSEM SLAVILA KULATINY.
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Trůnila nahoře na třetím patře dortu a já měla
pocit, že na mě vyplazuje jazyk. I když jsem věděla, že slavím čtyřicáté a ne třicáté narozeniny, nějak mi to vyrazilo dech. Musela jsem si sednout.
Naštěstí to snad vypadalo, že jsem dojatá.
Do té doby jsem si nepřipouštěla, že patřím do skupiny DAM VE STŘEDNÍCH LETECH, které se podle článků
v časopisech stávají pro muže na ulici a pro zaměstnavatele NEVIDITELNÉ. Kromě toho mi došlo, že jsem určitě už
za polovinou svého života, protože když se při svém životním
stylu dožiju osmdesátky, tak to bude spíš zázrak. A vůbec,
život od sedmdesáti výš bude beztak hlavně o zubní protéze,
bolavých nohách a kdo ví o čem.
Najednou jsem cítila, že se mi do očí derou slzy. I když jsem
nechtěla. Měla jsem v hlavě zmatek a nejrůznější pocity. Smíšené, to je slabé slovo, spíš úplně protichůdné. Na jedné straně jsem si říkala, že není důvod k panice. Pořád se mi ještě
někdy stane, že mě v obchodě prodavač osloví mladá paní
nebo dokonce slečno. Vždycky mi to zvedne sebevědomí…
a pak se hned objednám k holiči… a na kosmetiku… a volám
to Beátě, která většinou řekne něco jako: „Prober se, kolik by
toho asi prodal, kdyby byl k zákaznicím upřímný.“ Ale v tu
chvíli na ni kašlu a je mi dobře.
Dokonce se mi o ní zdálo, ve snu byla
stejně velká jako já a naháněla mě
s krémem proti vráskám.

Jenže od oslavy se pochybností nedokážu zbavit. Tváří
v tvář čokoládové čtyřicítce mě poprvé napadla otázka:
CO CHCI VLASTNĚ DÁL
DĚLAT SE SVÝM ŽIVOTEM?
A odpověď byla jednoznačná:
NEVÍM PŘESNĚ.
8
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Napadalo mě stále víc nejrůznějších otázek a nakonec jsem měla v hlavě pořádný
guláš, ve kterém nebezpečně bublalo. Začala jsem se cítit jako pořádně natlakovaný papiňák. A došlo mi, že jestli něco neudělám, mohla bych pěkně vybouchnout.
Že bych vymyslela nový recept? Haló, haló,
kdo by si dal otázkovej guláš? Chuť nic moc,
zato trávit budete celé roky…

Tak uběhly dva měsíce. Do posilovny samozřejmě nechodím, kil
navíc jsem se nezbavila a otázek a pochybností taky ne. Ale
pro začátek jsem si je alespoň
trochu roztřídila. A dokonce
jsem jim dala i jména.
Ne, milé čtenářky,
nezbláznila jsem se.

MOJE OTÁZKY
Tak snad abych je představila...
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První otázka, zakletá princezna, mě tíží asi nejvíc. A že se za ni zároveň stydím, tak
to je pravda. Ale co s tím? Sedím u hrnku s kafem a přemýšlím. Zavolat Beátě?
Nebo Zdeňce? Hm, ty bych spíš ranila, že mám díky jejich dortu depku. Co Jirka?
Jsou tohle ale otázky pro chlapa? Možná s ním nechci probírat, jaké jsem měla sny
před patnácti lety. Nejspíš by si myslel, že se všechno spraví, když spolu zajdeme
na skleničku vína. Ne, že bych nešla ráda, ale přece jen, tohle je ještě o něčem jiném.

CO MŮŽU DĚLAT ?

Místo koloběhu ročních období:
jaro - léto - podzim - zima ten můj vypadá asi takhle:
pračka - myčka - vysavač - žehlička.
A ještě bych přidala páté roční období sporák.

Dopila jsem kafe, mrkla na psa, co ležel pod stolem, a ten nic. Dívám se z okna,
běhají tam děti na hřišti, dvě z nich jsou moje. Měla bych jít něco dělat, v myčce
čeká nádobí, u dveří koš s odpadky, pes kouká, že by šel ven. Tohle je nikdy nekončící koloběh.
Cestou pro bundu chci ještě sklidit ze stolu pohozený časopis a do očí mi padne
nadpis: „Tomu, kdo se bojí vrhnout kostky, nikdy nepadne šestka.“
Najednou mám pocit, že vlastně taky držím v ruce kostky a že mám strach je hodit
na stůl. Že bych si přála něco změnit, ale bojím se udělat první krok. Přitom sama
vím, že člověk se občas musí odhodlat a třeba i trochu zariskovat, aby něco získal.
Třeba když mi jednou v práci nevycházela uzávěrka, kolegyně v kanceláři radila, ať
šéfové nic neříkám, že si akorát udělám ostudu, ale mně to nedalo, chyba se našla
v účetním programu, a já dostala dokonce vyšší prémie.

A protože sama to asi nezvládnu, nejprve si vyberu pár lidí, které do svého plánu
zasvětím. Doufám, že se mi nevysmějí, a hlavně doufám, že budou ochotní:
diskutovat (hádat se),
radit mi,
ideální práce pro moji mámu
svěřovat se mi,
poučovat mě,
předávat mi svoje moudrosti a vyvracet moje moudrosti,
bavit se o pochybnostech,
odpovídat na otázky a taky se ptát mě,
mám přece
objevovat,
dost vlastních zkušeností
poslouchat, co si myslím,
chápat mě, kdyby mě náhodou odpovědi na moje otázky překvapily...
Pár dnů jsem přemýšlela, kdo by se mi tak nejvíc hodil, ale žádné sudičky jsem si
nenakouzlila. Na koho se taky člověk může obrátit jiného než na svoje nejbližší?
Takže do svého seznamu jsem zapsala Beátu se Zdeňkou a potom taky Milenu,
příjmením Ostrou. Je to moje sousedka z domu, co mi léta hlídala děti.
Spřátelily jsme se jednu neděli, kdy mi moje máma, můj manžel i moje dvě zlaté
děti při slavnostním obědě řekli, že moje svíčková nestojí za nic.
Pobrečela jsem si u nádobí, pak jsem si šla zakouřit za barák a tam jsem potkala
Milenu. Řekla mi tehdy památnou větu:
„MILÁ ZLATÁ,
NA VRCHOL HORY
NEJSPÍŠ NESPADNEŠ.“

Když se zamyslím nad svou dnešní situací, vypadá asi takhle:
Mám otázky, FAJN. Neznám odpovědi, FAJN. Potřebovala bych se s někým poradit,
ale nevím s kým, FAJN. Bojím se, že se můžu ztrapnit, když tohle všechno vybalím
před někým cizím. JO. Mám strach, že mě někdo odsoudí, že mě pálí dobré bydlo
a že si nevážím toho, co mám. JO.
Ale opravdu už nehodlám dál sedět u kafe a donekonečna se užírat
pochybnostmi. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale já se chci cítit líp.
A tak jsem se rozhodla: do svých jednačtyřicátých narozenin zjistím,
co dál se sebou, a vezmu svůj život pevněji do vlastních rukou!
DO SVÝCH JEDNAČTYŘICÁTÝCH NAROZENIN
ZJISTÍM, CO DÁL SE SEBOU.

Přeložila jsem si to asi takhle: „Nebul, seber se
a uvař svíčkovou ještě desetkrát. Po jedenácté
bude skvělá.“
Milena je v důchodu. Má za sebou pestrý a ne
vždycky snadný život a s ničím se moc nemaže.
Ta by mi mohla zodpovědět i ty otázky, se kterými si Beáta se Zdeňkou nebudou vědět rady.
Všechny dohromady budou takový můj podpůrný tým, jako mají sportovci na olympiádě, když
ze sebe potřebují dostat to nejlepší.
No vida, a je ze mě olympionička!
Tomu říkám zdravé sebevědomí.
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Až si všechny svoje otázky zodpovím, budu slavná. Najdu ten
pravý recept na štěstí… budu ho
prodávat nekonečným zástupům
žen i mužů a budu bohatá…

VZKAZ PRO ČTENÁŘKY
A CO VY, MILÉ ČTENÁŘKY,
		
nechcete se ke mně přidat?
Budu ráda, když mě na mojí cestě podpoříte.
Baví mě inspirovat se navzájem. Ostatně, už
dávno vím, že ty nejneuvěřitelnější historky
nepíšou scénáristi hollywoodských filmů, ale
spíš sám život.

Hm, tak dost úletů do říše fantazie a zpátky na zem, do reality.

Vím taky, že najít si čas pro sebe mezi všemi
povinnostmi a nepořádkem v bytě nebo domě
může být pro Vás, stejně jako pro mě, velký luxus. Ale jsem pro to zkusit a prostor si dopřát.
Přeci jen už nejsme nejmladší!

Žádný všeobecný recept na štěstí neexistuje, to je jasné.

A žehličky, děti i manželé můžou chvíli počkat.

O CO MI TEDY VLASTNĚ JDE?

Co tedy vlastně čekám, že se po roce hledání změní? Co když na nic nepřijdu
a všechno zůstane při starém? Anebo se naopak něco změní k horšímu? Možná
jsem si dala moc velký úkol. A není nakonec lepší se v těchhle věcech zbytečně
nešťourat? Zkusím si to ještě jednou ujasnit…

Anebo se třeba pochlapit
a vyžehlit prádlo, ne?

Chtěla bych být spokojená.
Chtěla bych být sebevědomější.
Chtěla bych, aby můj další život měl smysl.
A abych věděla jaký.
Ale nevím úplně, CO PRO TO MÁM UDĚLAT.
Trochu to celé souvisí i s dětmi. Mám kluka a holku a ti mě neustále zavalují otázkami. Čím jsou starší, tím jsou jejich otázky složitější. Někdy nevím, co jim říct.
Vlastně stále častěji nevím. Takže bych chtěla mít jasno i kvůli nim. Abych jim
uměla třeba poradit. Zatím totiž neumím poradit ani sama sobě.
I když doufám, že tohle se brzo změní.

Takže začínám s hledáním.
12
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Pokud si ještě pořád nejste úplně jisté, nabízím vám krátký testík. Podle něj poznáte, jestli patříte aspoň trošku do mojí krevní skupiny. A když ne, tak jestli se mnou
aspoň sympatizujete.
Když nejmíň na jednu z těch otázek dole odpovíte ANO, pak je tahle kniha určená
právě Vám a zvu Vás mezi své SPŘÍZNĚNKYNĚ.
To slovo zní to fakt děsně.
TESTÍK

JAK NA TUHLE KNIHU – NÁVOD
Tak to bychom měly a můžeme jít na to.
Vy, MILÉ ČTENÁŘKY, které jste se rozhodly jít se mnou,
berte tuhle knihu jako naše společné dílo.
Všechno je dovoleno a bude jen dobře,
když popustíte uzdu fantazii.

Takže klidně:

Tak tužku do ruky a kroužkovat!
Chtěla jste být jako malá holčička policajtem nebo zedníkem?
Já zedníkem, dokonce jsem se nechala vyfotit
se svým oblíbeným bagrem.

- pište do knížky, cokoli Vás napadne
- čmárejte a kreslete
- vyplňujte
- podtrhávejte

Pomyslela jste si aspoň jednou v životě, že matky dětí v batolecím věku by měly
k rodičovskému příspěvku dostávat od státu i panáka whisky?

- škrtejte, když Vás něco rozčílí

Zůstala jste někdy v práci do noci, snila o tom, že Vám to někdo zaplatí, a chlácholila se, že Vás to přeci baví a peníze nejsou všechno?

A vůbec se nebojte:

To bych mohla počítat na roky.
Měla jste někdy pocit, že o Vás rozhoduje každý kromě Vás samotné?
Já jo, třeba na návštěvě u tchýně.
Chcete vypadat dobře a záleží Vám na tom, co si o Vás ostatní myslí?
Mně docela jo.
Přistihla jste se už, že zahajujete rozhovor s dětmi kouzelnou formulkou:
„… to já, když jsem byla ve vašem věku…“?
Když se mi to stalo poprvé, pochopila jsem, že se sebou
musím začít něco dělat, anebo si přiznat, že fakt stárnu.

14
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- nosit tuhle knížku pořád v kabelce
- trhat z ní stránky a lepit si je v práci na nástěnku
- polévat ji kafem a ohýbat jí rohy
- půjčovat ji kamarádkám
- nebo si objednat další pro tetičku

...HLAVNĚ AŤ V NÍ NEJSEM SAMA…
			
AŤ JE O NÁS VŠECH…

15

Kdo jsem?

ZKOUŠÍM SE PŘEDSTAVIT
Něco už jsem o sobě prozradila. Třeba že mám dvě děti a psa a že si nejsem vždycky
úplně jistá sama sebou. Ráda bych o sobě řekla něco víc, ale bojím se, abych Vás
nenudila. Tak hledám nějaký časopis, abych se podívala, jak o sobě mluví slavní lidé
nebo politici, když chtějí udělat dojem. Abych Vás taky trochu zaujala.

Naštvaná se vracím ke svému původnímu plánu a v duchu se ptám, jestli tohle někdy skončí. Všudypřítomný nepořádek kam se podívám, způsobený osobami, které
jsem dobrovolně spojila se svými životem.
Časopis zkouším otřít vlhkým hadrem na nádobí. Ne že by to šlo skvěle, ale minimálně mi neklouže v rukách. Odér přetrvává. Listuju a hledám vhodnou inspiraci.
Helena Vondráčková, ta už bude mít nejspíš ke stovce. Brad Pitt je pořád fešák.
Angela Merkelová, to je politička – velká dáma v pánském kostýmku. Konečně:
herečka Linda Rybová, ta, co sbírá bylinky a mluví o nich v televizi.
Zkusím se představit podle jejího vzoru:
Jsem MONIKA.
Je mi 40.
Pracuju jako mzdová účetní.
Jsem vdaná a mám dvě děti.
Narodila jsem se ve znamení vah.
Moje oblíbené jídlo jsou těstoviny
s parmezánem.
Ráda jezdím k moři.
Hotovo. Pošlu teď svůj medailonek Zdeňce, jestli mi ho schválí.

Jenže když vezmu
do ruky svůj OBLÍBENÝ
ŽENSKÝ MAGAZÍN,

ulpí mi na ruce
něco slizkého.
Cítím zvláštní odér.

Zkoumám obal
zblízka…
A… to snad ne!

Možná jsem to Zdeňce neměla posílat. Když teď po čtvrt hodině čtu, co jsem vyplodila, vidím i bez ní, že je to nuda. Žádné rozvody, ani šikana dětí ve škole, žádné
působivé filmové role, ani cizokrajné fotky z cest jako v časopise.
ACH JO,
JSEM FAKT
NEZAJÍMAVÁ
ŽENSKÁ.

Někdo tu vycintal olej z rybiček.
To je snad zlý sen!

bez komentáře

Chvíli se tak plácám v beznaději, když z dětského pokoje cinkne
počítač, že přišla nová zpráva. Musím totiž psát maily u dětí, protože jiný počítač nemáme. Zpráva je od Zdeňky... Ani ji nemusím
číst, je jasné, co asi píše.
Komu:

Nadávám nahlas, ale pak si uvědomím, že jsem doma jenom já a Sparky, a ten
za nic nemůže. Snažím se uklidnit, tak to přece dělají jogíni. Hysterii odložím na večer, nadávat můžu, až rodina dorazí domů a až odhalím viníka. Což půjde snadno,
protože Terezka ryby nejí, takže zbývá jen Jirka nebo Matěj.
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Nová zpráva
monika@ekscr.cz

Milá nudná Moniko,
předem mého emailu…

Nakonec se obrním a jdu se na rozsudek nad svou průměrností přeci jen podívat.
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ZDEŇKA JE ÚŽASNÁ! Tohle mi napsala:
Komu:

monika@ekscr.cz

Nová zpráva

Milá Moničko,
co blázníš? Je sice fajn vědět, co děláš za práci a že máš dvě děti,
ale to nejdůležitější jsi tam nenapsala. Především je s tebou velká
legrace. Vzpomínáš, jak jsi na mě dělala ,kačírka‘, abych se smála na fotkách ze školního výletu? Ještě dneska mě to rozesměje.
Za druhé jsi mě nikdy nenechala ve štychu, není to tak dávno,
cos mi půjčila z vlastních úspor na nábytek do mojí cukrárny.
Sice jsi šíleně puntičkářská, ale za to nemůžeš, protože to je tvoje
profesionální deformace, když jsi účetní. A když balíš dárky, tak je
neuvěřitelné, jak detailně a krásně máš zavázanou každou stužku.
Určitě by mě toho napadlo víc, ale musím zase za pult, trousí se
sem lidi na sladkou tečku po obědě. Hlavně jsem ti chtěla říct, aby
ses vykašlala na všechny celebrity a raději přemýšlela nad vším
úžasným, co v sobě máš. S nikým se nesrovnávej a zkus se prosím
tě představit znova. Tentokrát víc za sebe. A zase mi to pošli.
Zatím pa. Z

V nouzi poznáš přítele, teda přítelkyni, to je jasná věc!!!

ZKOUŠÍM SE PŘEDSTAVIT – DRUHÝ POKUS
Tak dobrá, zkusím to znova. Zdeňka má vlastně pravdu. Nevím, proč mě to nenapadlo samotnou. Přeci o sobě nepotřebuji vymýšlet nic extra. STAČÍ, KDYŽ BUDU SVÁ,
i když mi pořád není úplně jasné, co to vlastně znamená. Zdeňka mi ještě dala jeden
docela dobrý tip. Občas chodí na nějaké víkendové kurzy a má to prý odtamtud.

TIP OD ZDEŇK Y
Napiš si svoje jméno pod sebe, každé písmeno na nový řádek. Ke každému písmenu vymysli nějakou svoji schopnost nebo silnou stránku, prostě něco pozitivního
o sobě! A uvědom si konečně, že jsi taky v něčem dobrá!
Vyzkouším to, i když si myslím, že žádné pořádné dovednosti nemám. Anebo ano? Jak
to můžu objektivně posoudit? Už vím! Zkusím ke každé schopnosti najít důkaz, něco,
co potvrzuje, že ji OPRAVDU MÁM, ne že bych ji chtěla mít nebo že si falešně lichotím.
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Jak tak usilovně přemýšlím a očima těkám po zdi, zabloudí můj nepřítomný pohled
až ke kuchyňským hodinám. V tu chvíli se probírám. Hlavně se nesmím nechat
příliš unést! Za chvíli přece vyzvedávám Terezku z kroužku. Slíbila jsem jí, že spolu
zajdeme koupit bonbóny na zítra pro celou třídu. Mají nějakou soutěž. Takže mi
zbývá všeho všudy čtvrt hodiny. To musím dát!
Ach jo, vždyť já si ten čas pro sebe doslova kradu!
Musím s tím něco dělat. Vždyť děcka už nemám tak malý.
A proč si Terka nekoupila ty bonbony vlastně sama???

JÁ M O N I K

A

Taková asi jsem...

M ám smysl pro humor

(To mi říká víc lidí. Jsem, myslím, oblíbená v partě a známí mě docela často zvou,
protože prý nezkazím žádnou legraci. Dokonce jsem dostala pozvánku na grilování od nového kolegy v práci, který je tam sotva čtyři měsíce. To je myslím dobrý
důkaz.)

O bětavá
(Uklízím místo Mileny chodby v domě, když na ni přijde řada. Dělá,
že to nepotřebuje, ale vždycky je nakonec ráda, protože má špatné
klouby.)
N ejsem závistivá

(A to jsem fakt ráda. Třeba když jel vloni brácha s rodinou na Kanáry,
moc jsem jim to přála, i když je to můj velký sen a asi se tam nikdy
nepodívám.)

I nteligentní
(Mám maturitu a naučila jsem se pracovat už s třetím účetním programem.)
K reativní

(Baví mě balit dárky v různých tvarech a barvách, aby pěkně ladily. A taky občas
vyrábím pro sebe a Terku šperky z Fima. Holky jí to chválí a mně vlastně taky.)

A nalytické schopnosti

(Vychytala jsem chybu v součtech při posledních mzdách, na kterou nepřišla ani
šéfová. Stálo mě to dvě hodiny času, ale byla jsem na sebe opravdu pyšná.)
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Za čtvrt hodiny jsem to samozřejmě nezvládla, to ani náhodou. Vůbec nic mě nenapadlo, takže jsem se k těm šesti písmenkům svého jména vracela v dalších dnech
asi třikrát. Dokonce jsem měla chuť zavolat mámě a zeptat se, co mi šlo, když jsem
byla malá. Abych se měla čeho chytit. Ale nakonec jsem jí nezavolala. Řekla by mi,
že jsem padlá na hlavu a ať jdu dělat něco pořádného.
Takže všech šest kladů i s důkazy jsem dávala dohromady týden. Ale není vůbec
špatné mít černé na bílém tolik pozitivních věci o sobě. Trochu se zdráhám těm
kladům uvěřit, ale na druhou stranu, důkazy mám, tak proč si jednou o sobě taky
nemyslet něco pěkného.
Nechcete to taky zkusit, MILÉ DÁMY?
Podívejte se, co o Vás říká Vaše jméno.
Ale pozor, povolené jsou jenom samé KLADY !!!
Tady jsem pro Vaše sebezpytování vyčlenila místo. Je fakt, že bude rozdíl, jestli jste Eva, nebo třeba Alexandra, takže kdyby Vám písmenka nestačila, klidně
pracujte i s příjmením. A zkuste najít i nějaké ty důkazy. Musím přiznat, že mě
docela povzbudilo, když jsem si vybavila všechny možné situace, ve kterých jsem
obstála. Cítím se teď trochu schopnější nebo jak to říct. Taková drobnost, pár
písmen, a jakou mají sílu.
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Jsem Ž.E.N.A.
Z D E Ň K A A B E ÁTA A J Á

Přátelíme se už od základky, i když Zdeňka je o pár let mladší než my s Beátou.
Máme dost společného, třeba že milujeme zvířata, rády chodíme na víno a celé
mládí jsme byly velké fanynky Michaela Jacksona. Ale jinak žijeme každá po svém.
JÁ
Vždycky jsem měla ve škole pěknou úpravu v sešitech, čisté šatičky a mašli. V pubertě jsem se
na chvíli změnila v rebelku, ale pak
jsem se tak nějak srovnala.

BEÁTA
Beátino životní heslo je: Co si člověk neudělá sám, to
nemá. Myslím, že to takhle neměla vždycky, ale dost se
změnila, když se před čtyřmi roky rozvedla. Má dva kluky, hrozné puberťáky, které vychovává sama. Pracuje jako
pečovatelka v domově seniorů. Je docela svérázná, to je
na ní myslím vidět na první pohled.

ZDEŇKA
Zdeňka podniká ve své cukrárně. Je
jí pětatřicet a momentálně je sama.
Měla několik vztahů, ten poslední
vypadal nadějně, ale nakonec se
po sedmi letech rozešli. Zdeňka
plní v naší skupince funkci módní
policie. Nakupuje na fléru.
Kdo nezná www.fler.cz, tak ten
zatím fakt nežil! Je hubená
jak tyčka a to je pěkně nefér,
vzhledem k tomu, že má cukrárnu, kde se my se Beátou pořád něčím cpeme.

Beáta: „Včera mě Václav z práce už zase pozval na rande. Tenhle měsíc už počtvrté.
Nedá si pokoj. Přitom je o deset let starší a ženatý.“
Monika: „Měli by ti dát speciální příplatek za riziko na pracovišti. Mohl by se jmenovat třeba OTRAVNÉ.“
Zdeňka: „No jo, tohle se s námi ženskými táhne celý život.“
22 Jsem Ž.E.N.A.
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CO SE S NÁMI TÁHNE CELÝ ŽIVOT ?
Tahle diskuse v kavárně začala úplně nenápadně, vlastně vtipem o nápadníkovi
z Beátiny práce. Ale nabrala hodně zajímavý směr…
Beáta: „Zdeňko, jak to myslíš? Co se s námi táhne celý život?“
Zdeňka: „K ženské prostě patří chlap a kolem toho se všechno točí, tomu neutečeme, ne?“
Beáta: „Jako že ženské se bez chlapů neobejdou?“
Já: „Nebo že ženská je na světě hlavně proto, aby ji někdo balil?“
Zdeňka: „Nic nechápete! Chci říct, že žena je na světě hlavně proto, aby si našla
partnera a měla s ním děti. Vždyť se podívejte na sebe.“
Já: „To je fakt, takhle vlastně žiju. Najít si vhodného muže na celý život a mít s ním
děti mi připadá přirozené.“
Beáta: „Nebuď naivní. Souhlasím jenom s tím, že aby žena mohla mít děti, tak
potřebuje chlapa. Ale v dlouhý společný šťastný život, v ten už nevěřím.
Zdeňka: „To se ti to mluví, když ty děti máš. Co já bych dala za to, abych našla fajn
chlapa a měla děti. Táhne mi na čtyřicet, vždyť to vidíte. Doma mám kočku… a nic.“
Já: „Ale Zdeňko, vždyť sis splnila sen, máš vlastní podnik.“
Beáta: „A navíc pokračuješ v rodinné tradici po dědovi. Na to bych na tvém místě
byla pyšná.“
Zdeňka: „To jo, to je pravda. A je fakt, že s malými dětmi bych do podnikání asi
nešla, to bych nezvládla.“
Beáta: „Ale jo, zvládla, jenom bys to měla těžší a tvůj vysněný partner by ti musel
víc pomoct. Ale na druhou stranu, lidi žijou fakt různě. V práci máme kolegyni,
která děti prostě nechce, baví ji sport, dost cestuje a zkrátka se tak rozhodla.“
Zdeňka: „To nechápu.“
Já: „Já bych neměnila, svoje děti miluju, ale tohle dokážu pochopit. Moje kámoška
ze střední odtud odešla hned po maturitě. Šla na vysokou, vyhrála konkurz na ambasádu v Portugalsku a tenhle kočovný život se jí tak zalíbil, že se stěhuje z jedné
země do druhé a rodina jí vůbec nechybí.“
Zdeňka: „No tak dobře, když teda ženu nedělá ženou to, že má děti, tak co teda?“
Beáta: „…ženské křivky…?!?“
Já: „Nad tím jsem, Zdeňko, fakt nikdy nepřemýšlela…“
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CO DĚLÁ ŽENU ŽENOU? TO JE OTÁZKA!
Hovor se protáhl do pozdních nočních hodin. Zdeňčina otázka nás zaměstnala
na celý večer. S přibývajícím měsícem za oknem jsme popustily uzdu fantazii a vymyslely jsme spousty možností. Předháněly jsme se a hledaly co nejneuvěřitelnější
příklady toho, jaké ženy vlastně jsou a co dělají, když mají i nemají děti. Začaly
jsme u nás ve městě, pokračovaly jsme přes filmové hrdinky až po domorodé ženy
v Africe. Bylo to zábavné. Obzvlášť vtipná mi připadala tato část diskuse:
Zdeňka vestoje dolévá víno do sklenice a rozčiluje se: „A co může mít společného
třeba zahradnice s dirigentkou?“
„No tak, třeba spolu chodí do sauny,“ odpovídá chladně Beáta ohnutá pod stolem
a šátrající po křupkách, které padají ze stolu, jak mácháme divoce rukama.

CO VŠECHNO SE POD POJMEM ŽENA
MŮŽE SKRÝVAT...
Další dny mi to ale nedalo. I v práci mi od mých excelových tabulek odbíhaly myšlenky k ženám snad na celé planetě. Nakonec mě napadlo zadat slovo ŽENA do vyhledávače na internetu. Ani bych nečekala, že se toho tolik dozvím. Třeba internetový slovník mě překvapil konstatováním, že žena je buď samice,
anebo osoba vdaná za muže.

bod pro skeptickou Beátu

triumfuje Zdeňka
s rodinným životem

Vyjela mi taky spousta obrázků, většinou polonahá ženská těla a hospodyňky nadšené z nového čističe na nábytek, který znám z reklamy…
Chtěly jsme najít něco, CO MAJÍ VŠECHNY ŽENY SPOLEČNÉHO, ať už dělají ve svém
životě cokoli. Ale čas plynul a začínalo to vypadat, že žádnou společnou věc nenajdeme, tedy kromě Beátiných ženských křivek. Takže jsme se nakonec dohodly, že
na to přijdeme jindy, a rozešly jsme se ke svým domovům. Já k Jiřímu a dětem,
Zdeňka za kocourem a Beáta za svými dvěma kluky…
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Babo, raď. Nějak se mi to nelíbí – ani nahotinky, ani samice. Necítím se ani jednou
z nich. Cítím se být ženská, ale ne taková. Ale nesouhlasím ani se Zdeňkou ani
s Beátou. Tedy když už bych si měla vybrat, tak spíš ta Zdeňka.
Vlastně fakt nevím. Jsem ženská, stejně jako třeba moje máma, a přitom třeba
zrovna my dvě toho moc společného nemáme. Co byste na to řekly Vy, milé dámy?
27

A JAKÝ JE ÚKOL?
Vyberte si tři obrázky, které Vám nejvíc sedí. Bylo by možná docela zajímavé je
ukázat i nějaké kamarádce. Nebo babičce, mamince, tchýni, dceři.
Vyberte si v pořadí podle obliby.
Vsadím se, že výběr bude vypadat u každé z nich docela jinak. Tohle téma totiž
každá generace žen chápe po svém. A třeba Vás napadne ještě něco úplně jiného. To
by mě pak opravdu zajímalo, protože my jsme různým podobám ženství věnovaly
skoro celý večer a na nic dalšího jsme nepřišly:

Tak co, vybraly jste si? A shodly jste se s ženami ve svém okolí? Anebo jste se nemohly rozhodnout?
Vlastně až s odstupem mi začíná docházet, že asi nejde ani tak o to, co mají všechny
ženy společné, ale spíš o to, že každá je jiná. A že se nejspíš každá z nás sama musí
rozhodnout, jakou ženou chce vlastně být a co to pro ni vůbec znamená. Mít děti mi
pořád připadá pro většinu žen typické, ale je fakt, že dnešní doba nabízí i jiné možnosti. Dětí se rodí méně. Ženy i muži si chtějí více užívat. Znamená to snad, že jsou
o něco horší? Dá se to takhle vůbec porovnávat? A kdo ví, co přinese budoucnost.
Ať si nakonec každá žena najde svoji vlastní cestu a je na ní spokojená.
28 Jsem Ž.E.N.A.

29

Aby po mně nezbyly
jen marmelády!

Každý rok to samé. Když na zahradě mé tchýně dozrává ovoce, musíme všichni
čtyři přijet na celý víkend a nejprve trhat a trhat a trhat. Přibližně v sobotu večer
máme dotrháno a začínáme zavařovat, zavařovat a zavařovat.
Po neděli bývám strhaná jako hodinky. Obvykle se ještě pohádáme s Jirkou, protože v sobě celý víkend dusíme otrávenost a doma pak vybuchneme oba.

POVEDENÝ VÍKEND

Ano, tohle období přichází. Tchýně už volala.

Konečně léto nebo alespoň trochu teplo. Svetry a pláštěnky zavřu do skříně a konečně vytáhnu něco lehčího. I v práci bývá touhle dobou klidněji, alespoň než se
rozjedou dovolené. Pak bude úkolů zase nad hlavu, ale na to teď myslet nebudu.
Přichází víkend a já se těším, že si ho s Jirkou a s dětmi pěkně užiju. Zítra naposledy
do práce a pak dva dny volna. Možná bychom mohli vyrazit někam na výlet.

Dlouho zvažuju, jestli jet, vyslechnout
si, co všechno dělám špatně a moje
tchýně zvládá mnohem líp, rozhasit si
záda a tradičně se pohádat s Jirkou.
Hrůza, ale zvládnutelná – vždycky jsme
to nakonec přežili.

A hele, volá Jirkova mamka,
co asi bude chtít?

dete?
Kdy přije
koda,
Byla by š
vyhodilo!
aby se to

To je tchýně

Nebo jestli bych si tentokrát mohla domluvit, že nepojedu. Ne že bychom se
na Jarušku vykašlali, ale že by jel jen
Jirka s dětmi. Já bych měla po dlouhé
době víkend pro sebe. Už ani nevím,
jaké to je.

Tchýně: „No čau, tak kdy přijedete?“
Monika: „My jsme se na něčem domlouvali?“
Tchýně: „Vždyť jsem Jirkovi říkala, že dozrává
rybíz. Musíme zavařovat. Jako každý rok, ne?
Práce je tu pro celou rodinu.“
Monika: „No jo vlastně, domluvím se s Jirkou
a ozveme se ti.“
Tchýně: „Jo, tak dejte vědět, jestli přijedete
v pátek hned ráno – můžete si přece vzít dovolenou – anebo až odpoledne. Ale
hele, mysli na to, že je toho opravdu hodně. Letos se urodilo, tak přijeďte co nejdřív. Byla by škoda, aby se to vyhodilo. Tak ahoj a budu vás čekat. Jo a vem nějaké
sklenice, jestli máš.“
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Aby po mně nezbyly jen marmelády!

Zkusím se s Jiřím domluvit. Určitě bude zaskočený, rybíz zavařujeme, co máme děti.
Ale jak mu to řeknu???

No, to je… 13 let, 13 víkendů, 26 dní…
skoro měsíc života jsem strávila trháním
a zavařováním, které upřímně nenávidím.
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TROCHA SOBECTVÍ A PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ

BUDU ŘÍKAT NE

Je to pravda. Od té doby, co máme děti, jsem vlastně pořád s nimi. Pořád se starám
o ně, o Jirku nebo o pohodu domova, abychom tu měli čisto, teplo a útulno.

Ano, dokázala jsem to a jsem na sebe hrdá. Musela jsem se ale
hodně zapřít (myslím sama v sobě) a změnit něco, co dělám vlastně celý život. Vždycky když za mnou někdo přijde s nějakou prosbou nebo úkolem, je pro mě samozřejmostí vyhovět. Jsem tak
prostě vychovaná a taky je mi nepříjemné někoho odmítat, když
mě o něco prosí.

Někdo chytrej vymyslel, že je to poslání žen.
Ale zeptal se, co my na to?
Mohl se alespoň poradit, než to celému lidstvu
zapsal do hlav… a žaludků.

A když jsem si to tak dala dohromady, dostala jsem velikou chuť si tenhle víkend pro
sebe prosadit. A tak jsem sebrala všechnu odvahu a svůj plán jsem Jirkovi přednesla.
Snažila jsem se tvářit jakoby nic, jako že o nic nejde. Ale byla ve mně malá dušička.
Ještě nikdy jsem se neodvážila nevyhovět jeho matce, když po nás něco chtěla.
A proč? Protože tak se přece věci dělají, lidem je třeba vyjít vstříc a starším se má
pomáhat. Tchýně je babička mých dětí, nebudu se s ní přece hádat kvůli pár keříkům rybízu.
Jiří nejdřív nechápal, o čem mluvím. Tvářil se dost překvapeně. A naštval se. Ale
hlavně, představte si, ho napadlo, že chci zůstat doma, protože někoho mám! Snad
se mi podařilo tohle podezření zahnat. Ale s velkou mírou ješitnosti musím říct, že
mi to zalichotilo.
Jirka si opravdu myslí, že bych mohla mít
milence! Co byste tomu řekly, dámy? Mně to
dost zvedlo sebevědomí. Ale taky mi došlo,
že moje občasné pochyby, jestli o mě Jirka
po těch letech ještě stojí, jsou asi zbytečné.
Má mě rád.

Tohle moje velké odmítnutí nebylo vůbec jednoduché. Zvyk je železná košile. Ale
co je to vlastně za zvyk? Přece nemůžu být donekonečna vlídná, hodná a ochotná,
i když v duchu bublám vzteky. Ráda pomůžu, to ano, ale ne vždycky a za všech okolností. Mám přece taky svoje zájmy, i když na ně nemám čas. Proč vlastně nedokážu
nikoho odmítnout? Nevím, mám pak pocit viny nebo tak něco. Ale uvědomuju si,
že tohle je přesně jedna z věcí, které bych si přála změnit.
NAUČÍM SE ŘÍKAT

NE!

Aspoň

někdy

Hezky, mile, s úsměvem na rtech. NE proto, že jsem líná, NE proto, že bych něco
nezvládla, NE proto, že bych někomu nechtěla pomoci. Prostě jen proto, abych
mohla dělat víc věcí, které chci, a méně, těch, které bych měla nebo musím. Hm,
mám z toho rozhodnutí radost.
Milé dámy, na první pohled se to může zdát jednoduché. Říct NE.
Ale zkuste se samy zamyslet, kolik věcí děláte jen proto, že je nedokážete odmítnout. Můžete si některé napsat třeba sem, abyste
je viděly černé na bílém. Ale možná je tady málo místa, asi Vám to
nebude stačit…

NAKONEC MOU REVOLTU
SKOUSNUL
A VYRAZILI BEZE MĚ.
Dokonce i pomohl dětem sbalit. Tedy spíš na
ně dohlédl, což taky obvykle musím dělat já!
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VÍKEND ZAČÍNÁ…
Jiří a děti jsou pryč. Mám víkend pro sebe! Skoro mě to děsí. Co budu dělat?
V našem malém bytě, kde žijeme čtyři, je práce vždycky dost. Vánoční úklid jsem
vloni vzala hopem, tak vypucuju celý byt. Času na to mám dost, víc než před Vánocemi. Začnu ve spíži, pak vytřu lednici a přejdu na skříně…
Je to tak vždycky.
Prosinec je na mzdy strašný, kvůli odměnám musím
všechno kontrolovat dvakrát. Do toho přijde pár
vánočních večírků a jsem úplně rozhozená.
Už nejsem zvyklá flámovat.

Moment! Mám víkend pro sebe, jsem
sama doma, můžu dělat, cokoli mě napadne, a rozhodnu se pro úklid? Vážně
mě uklízení tak moc těší a baví? Nebo
je to jen zvyk… zlozvyk?
Ne, sednu si ke stolu a napíšu si seznam, co všechno bych mohla dělat.

Seznam toho, co chci zvládnout, je očividně příliš dlouhý. Všechno prostě nestihnu.
Připadám si trochu jako pták puštěný z klece. Vyberu jen to nejlákavější.
			
Balkon
rovnou škrtám. A ostatní seřadím podle důležitosti.
Kdyby mi tak někdo chtěl poradit,
nemůžu se rozhodnout.

A Vy, milé čtenářky, máte někdy čas pro sebe? Co v takových chvílích děláte? Anebo
čemu byste se věnovaly, kdybyste toho času měly o trošičku víc? Vyberte si klidně
z mého seznamu. Doplňte si, co baví právě Vás. Klidně i věci, které jste dělaly kdysi
dávno, a úplně jste na ně zapomněly…
Co ještě rády děláte?

Moniko,
zbláznila ses?
Máš víkend
pro SEBE!
PRO SEBE!

CO BUDU DĚLAT O VÍKENDU?
1. Půjdu si zaplavat
2. Uklidím pracovní stůl.
3. Pedikúra
4. Potkám se s Beátou
5. Uklidím celý byt!
6. Nákupy
7. Pořádně se vyspím!
8. Podívám se na poslední tři filmy s Julií Roberts
9. Vydrhnu koupelnu.
10. Dlouhá procházka se Sparkym.
11. Uklidím balkon.
12. Budu si číst.
13. OTÁZKY A ODPOVĚDI.
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BUDU SI UŽÍVAT
Co jsem nakonec vybrala já? Dlouze jsem rozmýšlela nad kategoriemi MĚLA BYCH,
MUSÍM, BYLO BY DOBRÉ UDĚLAT, UŽ DLOUHO SE CHCI VRHNOUT NA…, abych se
nakonec rozhodla pro věci, kterými si udělám radost. Teď jsem zvědavá, jak ten můj
experimentální víkend dopadne.
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MŮJ VÝBĚR:

VZPOMÍNKA NA MÁMU

º Pracovní stůl. Už léta si chci uklidit stůl, vyházet
nepotřebné staré krámy a to, co se rozhodnu nechat
na památku nebo uložit pro úřady, roztřídit do šanonů.
º Chtěla bych se potkat s Beátou a probrat s ní plán na léto.
Každý rok spolu jezdíme na Mácháč, děcka si tam
spo lečně vyhrají. Zavolám jí hned, aby si udělala čas.
º Spánek v každém případě
º OTÁZKY A ODPOVĚDI
º Knížka
º ……dlouuuhá procházka…….

Obvyklý koloběh pračka – myčka – vysavač – žehlička se dnes nekoná. Jdu bytem,
všude ticho. Nikdo nechce večeři. Nezakopávám o batohy a pohozené bundy svých
drahých dětí.
Skoro by mi to i chybělo.
Tedy ne zrovna časopisy polité rybičkami.
Jasně, že to byl Matěj.

Vida, máma a já v prvomájovém průvodu! To už
ani není pravda! Tyhle máminy šaty si pamatuju.
Když jsem byla malá, chtěla jsem přesně takové!
A ten účes! Máma vstávala každé ráno v půl šesté
a půl hodiny se kulmovala, než byla připravená jít
do práce. Tajně jsem ji při tom pozorovala, i když
jsem ještě mohla spát. Kde jsou ty časy. Já bych
kvůli vlasům rozhodně nevstávala.
Což bych ale občas asi měla.

A tahle fotka, to je něco! Mamka byla pravá socialistická superžena. Stíhala vždycky všechno, nikdy
si neodpočinula a furt ji bolela hlava. To jsou moje
vzpomínky na dětství. Vždycky raději myla okna,
než aby s námi šla na výlet. Jako děcko mě to štvalo. Okna mi tenkrát nepřipadala tak důležitá jako
čas strávený jen s mámou. Ale ona to neviděla.
Ptala jsem se jí a ptám se i dneska, jestli je opravdu nutné věčně leštit jedno okno za druhým
potřetí.
Tento měsíc teprve
a ještě se přitom užírat vztekem na tátu, že si
zase čte noviny.
Naše máma nemá žádné koníčky, ani žádnou
pořádnou kamarádku. Má pár sousedek, se
kterými chodí na mandl, ale tím to končí. Je
vlastně pořád naštvaná, protože ji tenhle život nebaví. Ale změnit se neumí.

Na řadě je první bod programu: můj stůl. No, vlastně není až tak úplně jen můj.
Pracují na něm všichni, a o to víc mi vadí, jaký je na něm a v něm nepořádek.
Nemám vlastně žádné místo, kam bych si dávala jen svoje věci a kde bych mohla
být sama. Děti mají pokojík a v něm každý svůj koutek. Jiří má v chodbě svůj kumbál, kam si zaleze, když se vrtá ve svých elektrosoučástkách. Já svůj koutek nemám.
Hm, ale kdy bych tam vlastně byla? Co bych tam dělala?

Vždycky vařila teplé večeře, tedy až na pár
výjimek, když ji skolila nějaká nemoc, když musela zůstat dýl v práci nebo když už
toho měla sama dost, práskla se zástěrou, řekla, že jsme hejskové nevděční, a šla
k sousedce. Tak jsme si namazali chleba a byli jsme docela spokojení s tím, co je.

Dívám se na pracovní stůl a mám pocit, že už je neukliditelný. Tohle je hodně
i na mě. No co, začnu třeba touhle krabicí s harampádím, asi převážně na vyhození… ale hele, jsou tu i fotky…

„Nechci být jako moje máma!“ opakovala jsem si celou pubertu, protože mě děsně
štvala. Ale teď, ve čtyřiceti, když o tom přemýšlím, si nejsem úplně jistá, jestli se
mi to povedlo.
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VAŘIT, ČI NEVAŘIT

Třeba zrovna teplé večeře jsem si od mámy z dětství přenesla i do dospělosti. Bez
zamyšlení vařím každý den. Předtím samozřejmě nakoupím, nákup dotáhnu domů
a celý podvečer trávím v kuchyni. Přesně jako moje máma! Jsem vlastně stejná
jako ona, i když jsem se tomu chtěla vždycky vyhnout. Dnes vařím teplé večeře JÁ.
Chtěla bych, aby o mně Terka za pár let
taky takhle mluvila?
Že kvůli mně nemá čas na sebe? No, to nevím…

Jak já to v pubertě nenáviděla. Hlavně v létě, když jsem chtěla být dlouho venku
a k jídlu by mi stačil chleba s máslem, a místo toho nám máma každý den servírovala nějakou omáčku s kusem masa a pěkně knedlíček k tomu.
Nechci být jako moje udřená matka. Ale pravda je, a uvědomuju si to až teď, že jsem
některé její zvyky automaticky převzala.
Proč to dělám? Proč vařím denně teplé večeře, když o ně nikdo zas tak moc nestojí?
Proč se pořád honím, ať je tu stále čisto a pořádek?

Proč je teda dobré vařit teplé večeře? Argumenty pro a proti.
Šetřím peníze.
To by chtělo spočítat i s tím, kolik jídla vyhodím.
Občas se mi nějaké to kilo pověsí na zadek a ne a ne dolů.
Tak to je bez diskuse, to vidíme všichni.
Dobrý pocit z toho, že jíme zdravě.
Studená večeře může být taky zdravá, možná zdravější.
Nemám čas v podvečer chodit na zajímavé akce.
PRÁCE, NÁKUP, PLOTNA - STÁLE DOKOLA!
Po vaření už opravdu nemám chuť ani energii dělat cokoli jiného.
Už jsem prostě unavená a dost často taky přejezená.
Myslím, že to má neblahý vliv i na náš vztah s Jirkou.
Mám několik velice zajímavých receptů.
Do sbírání receptů zapojím děti, třeba jim pak večeře
budou víc chutnat. Nejhorší je, když se s něčím dělám
a oni nad tím pak ohrnou nos.
Zdá se, že takhle je přehled úplný, ale když se zamyslím
znova, musím ještě něco dodat.
Zapomněla jsem napsat, že je to fajn, když se celá rodina sejdeme u večeře a řekneme
si, co kdo zažil. Že právě tyhle chvíle přispívají k teplu rodinného krbu. Hm, ale to neznamená, že se musím denně starat o nákupy a pak ještě vařit. Vymyslím plán, jak zapojit
celou rodinu. Děti by dost zvládly i samy. Navíc jsou pořád na internetu, tak můžou
najít nějaké jednodušší recepty. A Jirka by mohl po cestě z práce občas nakoupit.

Jsem tak vychovaná a navyklá a navíc asi věřím, že tak vytvářím teplo domova. Chci
pro své děti to nejlepší a myslím si, že potřebují dostatek všech živin ve zdravém
jídle. Ale nejsou už malinké. Možná je taky štvu a zažívají něco podobného jako já,
když mě máma naháněla domů na řízek. Nevím, nikdy jsem se jich neptala. Ale vím,
že i moje mamka tenkrát to s těmi omáčkami a řízky myslela dobře, stejně jako já.
Taky pro nás chtěla jen to nejlepší.

Nechápu, proč mě to nenapadlo už dávno. Museli všichni odjet pryč, abych měla
trochu odstup a uvědomila si, že dětem už není pět a klidně můžou spoustu úkolů
převzít. Dělám prostě servis jako robot a vůbec mi nedošlo, že už není nutný.

Přemýšlím, co mi vaření vlastně dává a co mi bere. Jasně tuším, že mi bere hlavně
čas. Ale napíšu si to. Pár bodů, které by mi mohly pomoct se rozhodnout, až příště
nebudu vědět co nachystat k večeři.

A jak jste na tom Vy, milé dámy?
Co děláte automaticky jen proto, že to tak dělají všichni okolo?
Anebo si vybíráte?
O jakou práci se s ostatními členy rodiny dokážete rozdělit?
Nebo se o práci nedělíte?
A chtěly byste?
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Musím se zamyslet i nad dalšími věcmi, které dělám po svojí mámě úplně automaticky, nad tím, co je v domácnosti opravdu nutné a co ne, kolik času mi domácnost
zabere a s čím by mi mohli pomoct ostatní.
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Zvoní te

Beáta: „Čau, jsi doma? Jdu okolo, tak si říkám, že bych
k tobě zašla na kafe.“
Monika: „Ahoj, chtěla jsem ti volat, že jsem sama doma
a jestli nezačneme plánovat dovolenou na Mácháči.
Ale radši bych se sešla v kavárně, mám tu strašlivý
nepořádek…“
Beáta: „Tvůj ‚strašlivý nepořádek’ si umím představit,
stav na kafe, za chvíli jsem tam.“

Beáta: „Tomu říkáš ‚nepořádek’ ? Jedna krabice
a pár fotek? Měla bys to vidět u nás, co dovedu já
s klukama. Kde máš rodinku?“
Monika: „Jeli k Jirkově mamince trhat a zavařovat
rybíz.“
Beáta: „Nedělej si ze mě blázny! Přece mi nechceš
tvrdit, že jeli sami a tebe nechali doma?“
Monika: „Fakt, nechtělo se mi tam. Trhání rybízu nesnáším, ale neumím to otevřeně říct, takže
bych byla akorát celý víkend naštvaná a protivná.
Tak jsem zůstala doma. Jirka se nejdřív divil, pak
se naštval, ale nakonec fakt odjeli sami.“
Beáta: „Moniko, tobě ta krize středního věku začíná svědčit!“
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TO JE PŘECE MŮJ TÁTA
Beáta: „Ukaž, co tu máš za poklady. Na téhle fotce máš fakt šlupu! A kdo je ten chlápek vedle tebe? Vedoucí z pionýra?“
Monika: „Jo, táta. Ten mi dal do života
opravdu hodně. Ne nadarmo se říká, že si
volíme muže, který nám připomíná otce.
Jirka je stejný pohodář jako on. Jen není
tak tvrdohlavý a umanutý. Taky si se mnou
víc povídá, než si kdy táta povídal s mámou. I když těžko říct, jestli naše máma
o povídání vůbec stála. Ale táta si moc nepovídal ani s námi dětmi. Nikdy ho moc
nezajímalo, jestli mě třeba něco trápí.
Na druhou stranu, když nastal průšvih,
tak mi pomohl.
Třeba jednou na plese. Poprvé v životě jsem se opila, dokonce natolik, že si z toho večera sama moc nepamatuju. Ale najednou
se tam prý objevila moje třídní a zlověstně si to ke mně namířila.
Táta, jak to viděl, mě vzal okamžitě pod křídlo, odvedl si mě na parket a předstíral, že tančíme, dokud nebezpečí neminulo. Škoda, že
si to nepamatuju. Protože tátu na velké řeči neužije, vím jen to, co
vypráví brácha.
Táta mě hodně naučil, ale hodně za mě taky rozhodl. Byl takovou
klasickou hlavou rodiny, ale byla s ním většinou legrace.“
Beáta: „Jo, pamatuju si, jak jste museli každý víkend s batohem
do přírody, i kdyby padaly trakaře.“
Monika: „Máš pravdu, tehdy mě to štvalo. Chtěla jsem s vámi být
na hřišti a pak na diskotéce. Místo toho jsem se tahala s batohem
po všech horách naší republiky.“
Na téhle fotce je mi asi 18 let. Tehdy to bylo tak, že po střední škole
šla holka buď na vejšku, nebo se vdala. Alespoň mně to takhle naši
vždycky říkali a táta dodával, že jsem sice chytrá, ale moje známky
jsou vydřené a to na vejšku není. Tak jsem se vdala.“
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Když já měla jedničku, táta
prohlásil, že je vydřená,
a že nemám jít na studia.
Když měl jedničku brácha,
tak byl chytrý chlapeček,
který to určitě někam dotáhne. Proč? To přece nebylo
fér! Na moje úspěchy se rodiče dívali jinak než na bráchovy. Jako by měli na každého z nás jiný metr. Jako by
už předem bylo v naší rodině
dané, že my holky máme
hlavně koukat, ať se vdáme,
a dobře se všechno naučíme
od mámy. Naopak brácha měl
volnost a táta ho ještě podporoval, aby si vyzkoušel co nejvíc, než se rozhodne, co bude
v životě dělat.
Přemýšlím, jak to vlastně děláme my s našimi dětmi. Nemůžeme se k nim
chovat úplně stejně, protože jsou různě staré. Ale myslím spíš, jestli nějak
Terezu třeba neovlivňuji a nepodsouvám jí svoje představy o tom, co by
jako holka měla a neměla dělat. Musím si toho víc všímat. Nechci, aby se
jednou cítila tak jako já vedle bráchy. Jako pracovitá, hezká, ale ne dost
chytrá holčička vedle světáka, který všechno zvládá levou zadní a jednou
z něj ‚něco bude‘.
Každopádně to se mnou není zas tak špatné. Ve škole se mi dařilo. Celkem
v klidu jsem odmaturovala na nejlepší ekonomce v kraji a dneska dělám práci,
ve které jsem spokojená. Přesto si někdy ve fantazii představuju, jaké by to
bylo, kdybych dál studovala.“
Monika: „Tak teď se podívej na sebe!
Naše fotka ze druhé třídy! Byla jsi nejchytřejší a měla jsi nejtlustší copy.“
Beáta: „Jo, měla jsem vždycky dost vlasů.“
Monika: „ A jedniček!“
Beáta: „ Ale jo, škola mi šla vždycky sama, jsem studijní typ.“
Monika: „Na vysokou ses ale taky nepřihlásila.“
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Beáta: „U nás se to nenosilo, stejně jako u tebe. Dokonce mi tehdy při rozhodování
pomohla babička nebo tetička takovým moudrem, že chytrá ženská si těžko hledá
ženicha. Tehdy jsem se zalekla. Dneska už bych se snad nenechala odradit.“
Monika: „Souhlasím. Můj brácha šel na vysokou skoro automaticky. Rozdíly mezi
holkama a klukama se dělaly už v první třídě.
Vzpomínám si, jak jednou učitelka povídá:
‚Dnes si, milé děti, zatlučeme hřebíčky, na které budeme věšet namalované obrázky, kdo mi s tím pomůže?‘
Jak by to vypadalo, kdyby na základce v první třídě
učilo víc učitelů? Třeba by to bylo zajímavější.

Už, už jsem se chtěla hlásit, ale úča dodala: ‚Budu potřebovat nějakého silného
chlapce, který umí zatloukat…,‘ tak jsem si zase sedla. Úplně si vzpomínám, jak
jsem to tenkrát nechápala. ‚Já přece taky umím zatlouct hřebík,‘ říkala jsem si. Ale
nebyla jsem kluk, tak jsem sklapla. Ale zklamání jsem cítila veliké.
A tak to pokračovalo. Na základce mě bavila matika a fyzika. Ale všichni říkali, že se
to pro holky nehodí. Chtěla jsem jít na průmyslovku, ale všichni mi to vymlouvali.
Dokonce měli i takové poznámky, že nejsem normální a že chci okolo sebe mít jen
kluky. Až jsem se začala stydět a radši jsem šla na tu ekonomku. Nikdy nebudu
dětem bránit v tom, co chtějí dělat, jen proto, že se to pro ně takzvaně nehodí.“

JIRKA
Monika: „Tehdy jsem mu říkala
Jiří, je to víc sexy. Budu mu zase
říkat Jiří.
Život s Jiřím mě ovlivňuje nejvíc
a dodnes. S rodiči i se školou jsem
se už jakžtakž popasovala, čas se
vrátit nedá. S Jiřím žiju a manželství není jednoduchá věc. Brali
jsme se jako zamilovaný pár
v rozletu, ale po svatbě a po dětech, se všemi povinnostmi
a starostmi, se mezi námi hodně
změnilo. Neměli jsme na sebe
tolik času, začali jsme se vzdalovat a taky se víc hádat.
43

Práce kolem domácnosti a dětí připadla hlavně mně. Nikdy jsem se neptala proč,
ani jsme se na ničem nedomlouvali. Když se narodil Matěj, bylo samozřejmé, že
zůstanu doma a postarám se o něj i o domácnost. Jirka chodil do práce. Všechno
jsme dělali jako naši rodiče a jako jejich rodiče. Tehdy to tak prostě bylo a nepředpokládalo se, že by si někdo zařídil život jinak. Dneska už si to lidi umějí uspořádat
různě. Někdy jde třeba na rodičovskou chlap a ženská chodí do práce. Mně se to
sice zdá trochu přitažené za vlasy, ale ať si každý dělá, co chce.“
Beáta: „Proč ti to připadá přitažené za vlasy? Mně se to zdá naopak super. Baví mě,
že dneska lidi nemají všechno předem nalinkované. Že je víc možností a člověk si
může vybrat, jak si život uspořádá. Akorát si za to pak nese odpovědnost. Dřív bylo
snazší se schovat za ostatní.“
Monika: „Neříkej mi, že by se ti líbilo mít doma chlapa, který zaklekne a vytírá, jen
se na něj podíváš!“
Beáta: „Nepřeháněj. Bohatě by mi stačilo, kdyby všechno nebylo od začátku manželství tak jasně dané a provždy neměnné. Bavilo by mě si s Frantou od začátku
vyříkávat, co kdo bude dělat, že všechny domácí práce nejsou automaticky moje
povinnost a tak.“
Monika: „Ty by ses chtěla s Frantou hádat o tom, kdo bude vysávat?“
Beáta: „Kdybych byla, když jsme spolu začínali, sebevědomější a kdybych si hned
uměla říct, co a jak chci, nemuselo to s námi možná dopadnout tak tragicky.“
Monika: „No tak asi jo.“
Beáta: „Hele, já budu muset jít, už je pozdě. Díky za kafe a příjemné zavzpomínání
nad fotkama. Příště si zas něco vytáhnem u mě. A užij si volna. Čau!“
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Aby po mně nezbyly jen marmelády!

Beáta odešla. Chvíli jsem ještě seděla nad fotkami a pak jsem se dala do práce.
Uklidila jsem celý stůl a k tomu i zbytek obýváku. Do postele jsem se dostala v půl
čtvrté ráno, zvyk je holt zvyk.
Jsem ale spokojená. Kus práce mám za sebou, nikdo nemůže říct, že jsem se celý víkend flákala. Když k tomu udělám ještě koupelnu… teda tu jsem přece škrtla!
Ne, zbytek víkendu budu odpočívat, číst si a chodit se Sparkym na dlouhé procházky. Zaslouží si to on i já.
Nad ránem jsem si ještě položila těch pár fotek vedle sebe a musela jsem se znova
ptát, co mě vlastně v životě nejvíc ovlivnilo:
V první řadě rodiče, škola, třídní (ta speciálně) a manželství… Přidala jsem ještě
noviny, televizi, kamarádky a teď i děti, trochu taky knížky. To všechno mě ovlivňuje
teď v současnosti. To všechno spoluutváří můj názor na život a vůbec na celý svět.
Ležela jsem sama ve velké manželské posteli, za oknem svítalo a začínali zpívat
ptáci a najednou mě zalila osvobozující vlna vědomí, že navzdory všem vlivům jsem
to především já, kdo rozhoduje, co a jak budu dělat. Protože život, který žijeme, si
přece nastavujeme sami. Jsme sice ovlivnění tím, kdo nás vychoval, co nám říkali
ve škole a co nám radily naše babičky. Jsme ovlivnění tím, jaký život žijí naši přátelé, známí a sousedi. Ale to, jak se cítím a jak žiju, to určuju jenom já.
A co nebo kdo ovlivnil a ovlivňuje nejvíc Váš život, milé ženy?

ŽIVOT,
KTERÝ ŽIJEME,
SI NASTAVUJEME
SAMI.
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JAK JSEM NEVĚŘILA SVÝM OČÍM

Vždycky když si říkám, že už je dlouho pohoda, něco se stane. Tentokrát se to netýkalo domácnosti, tchýně ani manžela, ale práce.
Kdesi jsem četla, že když vydáváme nějaké úsilí, třeba v práci, ve sportu nebo
ve škole, není pro nás ani tak důležité, jak těžké úkoly máme splnit, ale jestli jsou
výsledky úměrné vynaložené námaze. A taky že u šéfů, trenérů a učitelů není ani
tak důležité, jak moc jsou přísní a nároční, ale nakolik jsou spravedliví. A mně se teď
stala taková nespravedlnost, že mi málem přivodila infarkt. A když jsem se trochu
uklidnila, uhnala jsem si málem křeče v obličeji, jak jsem se musela ovládat, abych
na sobě v kanceláři nedala nic znát.
Co se vlastně stalo?
Sedím u počítače jako každý den, zpracovávám mzdové náklady pro platy v naší účtárně… a najednou zírám a nevěřím svým očím.
Vidím, že šéfová přidala Dušanovi dva tisíce
měsíčně. Takže má tím pádem o tři tisíce víc
než já???!!!???
Pracuju pod ní už čtvrtým rokem a za celou
dobu mi přidala tisícovku. A to mám šestnáct
let praxe, a když počítám dvě mateřské, jsem
v oboru přes dvacet let.
Dušan je mladý kolega, který nastoupil nedávno. Dělá to samé, co já, a akorát mu skončila zkušební doba. Nic proti němu nemám,
je sympaťák, má malé děti. Proto mi taky nevadilo, že dostal o tisícovku větší plat, když
nastoupil. Nemá sice tolik zkušeností jako já,
ale potřebuje živit rodinu.

Štve mě to, štve a štve a nemůžu si pomoct. Jestli si v něčem v životě aspoň trochu
věřím, tak je to právě v práci. Dělám fakt málo chyb. Za ty roky, co účtuju, se už stokrát změnily zákony a počítačové programy. Po mateřských jsem se všechno znova
naučila, doslova jsem to nadřela, protože jsem po těch letech žvatlání fakt byla
trochu mimo. Ale všechny moje zkušenosti, pečlivost a spolehlivost jsou mi na nic,
když jde o zvýšení platu. A pak přijde mladý floutek bez praxe a má bez zásluh plat,
na jaký já budu čekat další roky!
Vzpomínám si, jak jsem jednou utřela po jídle
pusu i Jirkovi… a to byl moment,
kdy jsem si řekla,
že je čas jít do práce…

Nějak jsem to v práci doklepala, vyzvedla jsem
Terku ze školy a šly jsme domů. Na schodech
jsem potkala Milenu. Vracela se zrovna z nějakého babského setkání důchodkyň. Známe se
dost dlouho na to, aby poznala, že jsem naštvaná. Nakonec mě přemluvila, abych k ní zašla
na kafe, a tak jsem na chvilku šla. Terka zatím
vyběhla na hřiště před barákem.
Všechno jsem Mileně vyklopila a ona se jen tak
pousmála a řekla:
„Děvenko, ty nevíš, že ženská musí vždycky
pracovat dvakrát tolik a líp než chlap, aby byli
ostatní ochotní vůbec uznat, že něco dělá?“
„No, asi jsem to trochu tušila, ale nikdy jsem
to nepocítila na vlastní kůži tak moc jako teď
v práci,“ říkám já.
„Něco Ti k tomu teda povím,“ opře se Milena
do křesla a dá se do vyprávění.

Ale tohle, to už je trochu moc!
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MILENA VYPRÁVÍ
Vdávala jsem se v devatenácti, protože jsme čekali dítě. Maturovala jsem v osmém
měsíci těhotenství a dodneška si pamatuju, jak mi u komise dali pocítit, že jsem
nezodpovědná a kdoví s kým se tahám. Přitom můj muž byl moje první, osudová
a tenkrát jsem si myslela, že i životní láska. Jenže chtěl studovat a moji i jeho
rodiče ho v tom podpořili, protože v celé rodině byl široko daleko jediný nadějný
vysokoškolák. A tak zatímco on si užíval na kolejích studentského života, já jsem se
spolu s mou matkou a babičkou v jednom domě starala o syna a po půl roce jsem
nastoupila do první práce. Byla jsem ale mladá a šťastná. Nezapomínej, že vládl
tuhý komunismus a žádné velké možnosti se tenkrát nenabízely.
Život měl jasný řád:
škola – děti – rodina – práce – a bonboniéra při odchodu do důchodu.
Pracovala jsem, těšila jsem se na víkendy, kdy můj muž přijížděl ze školy, a vůbec
jsem nevnímala, jak mi jednou bude vzdělání chybět.
A to byla moje první osudová chyba: Měla jsem jít na jinou školu, ne na ekonomku,
kam mě poslali rodiče, a měla jsem studovat dál, protože jsem chtěla být učitelkou.
PRVNÍ PRÁCE
Moje první práce po mateřské byla v kanceláři v textilce. Pracovní doba ráno
od šesti, ve dvě rychle autobusem domů za synkem, o kterého se starala máma,
tenkrát v invalidním důchodu. Dovedeš si asi představit, jak jsme spolu hospodařily. Neměla jsem vlastní kuchyň, byla jsem jí vděčná, že nám pomáhá, můj chlap
byl furt pryč. Moc jsem si pískat nemohla. Velela nám babička, tvrdá žena z lidu.
Pamatuju si, že po práci na poli pila večer na zápraží pivo, do kterého si nalévala
malinovou limonádu.

V textilce si mě brzo oblíbil šéf. Byla jsem mladá a naivní. Chválil mě, dokonce mi
dával vyšší odměny než ostatním. Někdy přinesl i čokoládu z Tuzexu. To víš, to bylo
pro mě, holku z vesnice, opravdu něco. Nezůstalo ale jenom u toho. Občas mě tak
nějak nenápadně pohladil po zádech, pak níž… no, co ti budu říkat. Začala jsem
chápat, že tady něco nehraje, a taky mi to už docela vadilo. Kolegyně mi začaly
dělat naschvály, protože viděly, že mě šéf protěžuje, jenže co jsem mohla dělat. Nakonec mě pozval na večeři, já odmítla a od té doby se se mnou přestal bavit. Začal
mě před ostatními ponižovat, srazil mi plat a začal o mně šířit drby, že se tahám
s kdekým z fabriky. Takže si na mě zase, už podruhé, ukazovali jako na nějakou
lehkou ženskou. Úplně nespravedlivě. Ale musela jsem to vydržet, protože tehdy
nešlo jen tak odejít z práce.
A to byla moje druhá osudová chyba: Měla jsem se od šéfa držet dál hned od začátku. Poprvé, když se mě dotkl, jsem mu měla jasně říct, že takhle ne. Jenže já si
tenkrát říkala, že on je šéf a já nechci přijít o práci.

DRUHÁ PRÁCE
Nějakou dobu jsem se takhle trápila, ale
pak manžel konečně dostudoval a dostal nabídku pracovat v nové pobočce
naší textilky. Museli jsme se přestěhovat
do města vzdáleného dvě stě kilometrů.
Tenkrát to pro mě znamenalo druhý konec republiky. V té době se nám narodil
další syn a já byla zase na mateřské.
Z počáteční obavy, co si sama počnu se
dvěma dětmi v cizím městě, ale vyrostlo veliké štěstí. Poprvé, před třicítkou, jsem
měla vlastní bydlení, v kuchyni jsem si mohla naskládat nádobí, jak jsem chtěla,
a v noci svítit podle sebe.
Když byly mladšímu synovi tři roky, začala jsem si hledat práci. Našla jsem, tenkrát
nebyla žádná nezaměstnanost. Začala jsem pracovat tady v knihovně, vždyť to víš.
Dostala jsem se k tomu, co mě bavilo, ke čtení. Že už se asi nikdy nestanu učitelkou, to jsem věděla. Ale knihovna mi umožnila dostat se trochu blíž k lidem, dětem
a taky novinkám. A musím říct, že nakonec jsem v knihovně našla práci snů.
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Postupně se přede mnou otevíraly úplně nové obzory, o kterých jsem dřív neměla
ani tušení. Začala jsem si uvědomovat, že život není jenom starost o rodinu, ale
taky o sebe, o svou práci a o radost z ní. Mrzelo mě, že nemám dostatečné vzdělání
a že nemůžu pomýšlet na pracovní vzestup. Přitom mi připadalo trochu nespravedlivé, že můj manžel byl stále úspěšnější a že jeho kariéra rostla. Dodělala jsem si
aspoň knihovnický kurz, to tenkrát šlo. V práci nás bylo všeho všudy pět a vysokou
měl akorát vedoucí. Kolektiv se proměňoval, jak kolegyně odcházely na mateřskou,
až jsem zůstala služebně i věkem nejstarší. S desetiletou zkušeností jsem zastupovala šéfa, když potřeboval. Často se se mnou radil. Byla jsem jakoby zástupkyně,
i když to nebylo oficiální. No, a pak šéf onemocněl, odešel z práce a na jeho místo
povýšili jednoho nevýrazného kolegu, který u nás nepracoval zdaleka tak dlouho
jako já. Zklamalo mě to, protože jsem doufala, že se ředitelkou stanu já. Byl by to
vrchol mojí kariéry, teda když bych už to slovo KARIÉRA měla použít.

KONEC KNIHOVNY
V knihovně jsem pracovala dál. Nový ředitel se na mě obracel o radu ještě víc
než jeho předchůdce, protože měl mnohem míň zkušeností. Knížky měl rád, ale
organizační schopnosti mu chyběly. Dělala jsem dál, co mě bavilo, dokonce jsem
vymyslela pár novinek, třeba čtenářské večery, kdy se vždycky vybralo jedno téma
a četlo se z různých knížek. Připadá ti to možná směšné, protože takové věci jsou
dneska úplně běžné, ale tenkrát mě stálo docela dost energie přesvědčit kolegyně,
aby třeba zůstaly jednou za měsíc v práci déle. Upekla jsem jim vždycky buchtu,
abych je motivovala.

Dlouho jsem nechápala, proč mi to místo nedali. Měla jsem přeci všechny předpoklady. Vysvětlila mi to až po letech jedna kamarádka, která v té době seděla jako
sekretářka na Národním výboru a věděla, kde se co šustlo. Mužský kandidát byl
perspektivnější než já, ženská. Měla jsem přeci děti a rodinné povinnosti, domácnost a péči o manžela inženýra. Práci bych nemohla dělat se stejným nasazením
jako on. A navíc, kolega měl přeci dítě a živil rodinu.
Vidíš, Moniko, to je totéž, co říkáš
o tom Dušanovi. Nikdo se o tom ale
tenkrát nebavil SE MNOU ani neřešil, že děti už mám velké, manžel
chodí do závodní jídelny a bydlíme
v bytě, ne na statku, kde bychom
museli dřít od rána do večera. Ani
že rodinu asi živíme oba, když oba
pracujeme. Myslím, že jsem se nestala ředitelkou jenom proto, že
jsem ŽENSKÁ.
A to byla moje třetí osudová chyba:
Měla jsem o to místo zabojovat
a víc si věřit.
nd id át by l
M už s ký ka
jš í ne ž
pe rs pe kt iv ně ? !
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A pak nás zastihla Revoluce a věci se začaly měnit. Zase přišlo období, kdy se otevíraly nové obzory. Vycházely nové, kdysi zakázané knihy, hltala jsem kde co. Začali
jsme organizovat přednášky, lidi víc cestovali a pořádali u nás besedy. Zkrátka, byla
to skvělá doba a jsem opravdu ráda, že jsem se jí dožila.
Samozřejmě, že se děly i nepříjemné věci. Ředitele sesadili, protože byl ve Straně.
Bojoval všemi prostředky, ale židli neobhájil. Snažila jsem se tenkrát nepodlehnout
škodolibosti a zachovat si důstojnost. Ředitelské ambice jsem už dávno opustila,
takže přišla nová vedoucí, o generaci mladší než já. Ale šlo to, mladí kolegové znamenali spoustu nové inspirace. I když tahle holka si už ode mě radit nenechala.
Ostatně, doba se rychle měnila. Přišly počítače, databáze a na to já už moc nebyla.
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Jednoho dne nám ředitelka oznámila, že byla na jednání o rozpočtu a že v dalším
roce musíme snížit počet zaměstnanců, protože nebudou peníze.

JAK JSEM OBJEVILA „ PROPAST “

Jak jsem stará, tak jsem byla… no, naivní. Vůbec mě nenapadlo, že by se mě snižování stavů mohlo týkat, protože mi chyběly dva roky do důchodu, v knihovně jsem
pracovala přes třicet let a měla jsem nejvíc zkušeností.
No, co myslíš, propustili mě a ještě jednu kolegyni, která byla naprosto nepoužitelná.

Milenin příběh mi celý večer dozníval v hlavě. Z jejího vyprávění vyplynulo, že být
ženou může být docela nevýhodné, hlavně v práci. Moje rozhořčení z Dušanova vyššího platu dál narůstalo. A tak jsem další den v polední pauze zase sedla k internetu
a do vyhledavače jsem tentokrát zadala – MÁM MENŠÍ PLAT.

Takže na stará kolena do starého železa. Dva roky jsem byla v evidenci na úřadu
práce, vždyť víš. Je jasné, že v tomhle věku jsem už žádnou práci nesehnala. Cítila
jsem to jako křivdu, a nejen proto, že mám kvůli těm dvěma letům o pár stovek
nižší důchod. To je jenom bolestná připomínka, kterou mám před očima s každým
bankovním výpisem.
Do knihovny chodím pořád. Za ty roky jsem se s tou křivdou už smířila a dokonce
se s ředitelkou i zběžně pobavím, když se potkáme. Ale ten pocit, že po tolika letech
práce, kterou děláš dobře a ráda, dopadneš jako prašivý pes, s tím jsem se vyrovnávala dlouho. Člověk ale musí umět přijmout prohru, takový je život.

Já vím, měla bych se v klidu najíst,
pak se divím, že se mi pořád houpe váha.

Obrazovka mi nabídla články na téma mám menší oko, mám menšího přítele, mám
malý stan nebo dokonce mám tě rád. Kdyby měla šéfka ráda mě, a ne mého menšího mladšího přítele v kanceláři, neměla bych nejspíš menší plat a mohla bych si
koupit větší stan, napadlo mě.

Takže moje čtvrtá osudová chyba byla, že jsem místo románů měla víc číst noviny,
kde bych se tenkrát dozvěděla, že mému vyhazovu se říká diskriminace na základě
věku a že jsem (už zase) měla za sebe víc bojovat. Měla jsem se ptát na důvody
mého propuštění a ne jenom překvapeně koulet očima a ublíženě mlčet.

Tak, a to je všechno. Teď jsem
v důchodu a mám klid, ale ty
toho máš v práci ještě hodně
před sebou, tak se snaž!
A už mě, Moničko, nech, mám
rozečtenou zajímavou knížku.

Dole na obrazovce, pod článkem o tom, jestli mám málo vlasů, čtu titulek: Proč
mají ženy nižší mzdy než muži. Aha, takže to asi nebude jenom můj problém.
Vlastně nevím, jestli se mi to chce vůbec číst. Nejspíš se dozvím, že jako ženská
mám míň schopností anebo menší sílu, a stejně s tím nic nenadělám. A ani se mi
nechce číst statistiky, těch mám v práci dost… jdu radši na oběd.
Jak dlouho mi nechuť k článku vydržela, co myslíte? Přesně tři týdny – do další
výplaty. Zase jsem se rozlítila nad tou nespravedlností a zase jsem vztek spolkla,
aby si Dušan ničeho nevšiml. To polknutí muselo být slyšet nahlas. Jako bych si
do krku cpala celou šišku knedlíku. Ale jinak to nešlo, jak bychom asi v jedné kanceláři spolu fungovali, kdybych ztropila scénu?
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KDO JE ŽIVITEL?

Z článku jsem získala tři zásadní poznatky:
› Je pravda, že ženy mají nižší platy, a to nejen u nás, ale v celé Evropě
(a vlastně na celém světě).
› Není to proto, že mají menší svaly nebo jsou hloupější.
› Není mi jasné, proč to tak vlastně je.
Než jsem vypnula počítač a vyrazila domů,
nedalo mi to, mrkla jsem ještě o kousek dál
a tam bylo napsáno, že…
www.platy.cz

vyhledávání

PRŮMĚRNÝ ROZDÍL MEZI PLATY
MUŽŮ A ŽEN V ČESKÉ REPUBLICE
JE OKOLO 22 %

Když jsem přišla domů, nedalo mi to a zeptala jsem se Jirky: „Myslíš, že by chlapi
měli mít vyšší platy než ženy?“
S údivem v očích, na co se ho to ptám, odpověděl: „Myslím, že jo, jsou přece živitelé
rodin, ne?“
„Nevím,“ povídám a jdu dělat večeři.
I když každodenní vyváření jsem si zakázala, po celém dnu v práci jsem měla chuť
něco uvařit. Vybrala jsem si jednoduchý recept a měla jsem radost, že se po pár
dnech sejdeme všichni u stolu.
Nad zapékanými bramborami jsem pak znovu otevřela otázku platů a Jiří, který
se ocitl v roli reprezentanta mužské populace, mi vyložil, jak ho rodiče od malička
učili, že správnej chlap musí zajistit rodinu. Jeho táta to dělal taky a jeho děda
jakbysmet.
„Chlap, který neuživí rodinu, není chlap,“
uzavřel debatu.

Takže když vedle sebe stojí chlap a ženská
u pásu ve fabrice a dělají oba totéž, tak on
má za hodinu stovku čistého a ona 78 korun??? Protože ona je ženská? Tomu se mi
nechce věřit, to nedává vůbec žádný smysl.
Vždyť dělají to samé. Stejné směny, stejné
normy, stejné pauzy. Přečtu si k tomu víc a proberu
to s Milenou. Jak ji znám,
určitě si zase vybaví nějakou historku ze života.

Chlap, který neuživí rodinu,
není chlap!

Líbí se mi, že byl Jirka vždycky zodpovědný a že tuhle roli bral vážně. Vzpomněla
jsem si ale na Beátina bývalého muže,
který jí platí jenom to, co mu předepsal
soud, a ona táhne sebe a dva kluky z jednoho platu.
A taky na Zdeňku, která má svoji firmu
a nikdo ji neživí… a koneckonců, já přece kromě mateřských pracuju celý život,
stejně jako můj muž. A mateřská, to byla
sakra práce, i když neplacená.
Peníze dáváme s Jirkou dohromady, ale
on bere víc než já. Máme přitom stejné
vzdělání a já mám kromě práce ještě domácnost. Začínám mít tušení, že Milena
měla asi pravdu.
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NAKONEC MI TO VYCHÁZÍ TAKHLE, MILÉ DÁMY:
› Když pracujeme OBA, tak jsme živitelé OBA.
› Když je žena s dětmi na mateřské, tak její práce jsou přece děti, akorát
za to nejsou peníze, takže je jasné, že tady musí živit hlavně muž. Některé
ženy pracují i při malých dětech, ale takových možností je zatím docela
málo. A ne každá to chce. Já jsem byla ráda, že jsem si od kanceláře odpočinula.
› Když se partneři domluví, že žena zůstane doma a zajistí rodinu a muž
bude vydělávat, tak to je fajn, ale neznamená to, že žena dělá míň důležitou práci.
Jenže za ni nic nebere, takže si jí asi taky lidi
míň váží, hm, to je pěkně nespravedlivé!!!

› Myslím, že je docela hodně žen, které jsou s dětmi samy, a chlapi na ně
kašlou. A jsou i muži, kteří se starají sami o děti, ale těch je určitě míň.
Každopádně jsou to SAMOživitelky a SAMOživitelé bez ohledu na to, jestli
je to chlap nebo ženská.
› Milena je třeba vdova, má důchod, nikdo jí nepřispívá a šmytec. Ale
pokud měla jako ženská celý život menší plat, tak má i menší důchod než
třeba její kolega se stejnou praxí.
Jirka mi přiznal, že by mu vadilo,
kdyby vydělával míň než já, že by se cítil zahanbený,
jako že neschopný.

› Chápu, že hodně mužů bere svou živitelskou úlohu vážně. Dneska ale už
neexistuje žádný srozumitelný důvod, proč by měli mít automaticky větší
platy než my ženy. My přeci taky živíme. A když neživíme, tak se staráme
o děti nebo o příbuzné, takže taky pracujeme.

MILENINY MOUDROSTI
Už mě to moje trápení s platem vyčerpává. Čím víc se dozvídám o propasti v platech, tím víc na mě jde smutek i zlost zároveň. Nevím, jak si s tím poradit. Jenom
vím, že to moje „polykání knedlíků“ každý den v práci už dlouho nevydržím. Dokážu v sobě dusit věci docela dlouho, ale když pak jednoho dne pohár přeteče,
tak neznám bratra. Vybuchnu, křičím a nadávám. A pak toho samozřejmě lituju,
omlouvám se a je mi trapně. Tak tohle nesmím dopustit. Navíc mě to přemáhání
stojí docela hodně sil, které bych ráda použila někde jinde.
Pokaždé, když si vzpomenu na Dušana, mám takový nepříjemný pocit okolo žaludku, znáte to taky?
Jdu za Milenou. Vůbec ji nepřekvapuje, co jsem zjistila o platech. Říká, že to
zapadá do příběhu, který mi o sobě nedávno vyprávěla, a že tohle je prý taky DISKRIMINACE, stejně jako ten její zážitek s obtěžováním, povýšením někoho jiného
i vyhozením před důchodem.
Trochu se zdráhám jí věřit, to by pak diskriminace bylo všechno. Na druhou stranu
skutečně zažila spoustu nespravedlností, a jak sama říká, neměla si to nechat líbit.
Chvíli to probíráme ze všech stran, když Mileně zazáří oči a otevře knížku, kterou
četla, než jsem přišla.
Třeba se toho taky jednou dožiju,
že během dne budu mít čas na čtení

Víš co, něco ti
k tomuhle tématu
přečtu, a schválně
jestli uhodneš
autora.

Myslím na Dušanovu výplatní pásku a otvírá se mi kudla v kapse…
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„Dovol, abych se zasmála. Já že mám hádat autora knížky? A porovnávat se s tebou, s knihovnicí? Vždyť já skoro nečtu. A když už si před spaním otevřu knížku, tak
po dvou stránkách upadnu do kómatu,“ čertím se.
Milena se nenechá odradit a čte:
„Žena byla stvořena pro muže. To je
ve vší stručnosti starý názor. Názor, že
žena je pro mužovo pohodlí, v nejlepším případě pro odchování jeho dětí…
tento starý názor je docela pochybný,
je nepěkný, je nemravný…“
…a ještě tohle, poslouchej…
„Říká se, že žena je fysicky slabší —
možná; přihlížíme-li však k tomu, jak se
právě fysických sil slabší ženy využívá,
zdá se, že síla ženy je jiná než mužova,
ale že slabší není.“
„Nic mě nenapadá, zní to jako starý jazyk, ale dost moderní myšlenky. Řekla bych,
že i docela odvážné. Určitě to psala nějaká ženská, ale víc fakt nevím, Mileno. Dám
se podat.“
„To jsi teda vedle, milá Moniko. A autora zcela jistě znáš, protože to byl Masaryk.“
„Cože?“
„Měla by sis najít víc času na čtení. Víš, proč si vzal po ženě příjmení Garrigue? Aby
všem ukázal, že chápe ženy jako rovné mužům. To byl prezident! A měl štěstí, že
si vzal Charlottu, pokrokovou Američanku. Ale jak vidíš, myšlenky jsou jedna věc
a zavedení do praxe, to je jiná káva.“
„No vidíš. Takže Masaryk před sto lety věděl to, co já dneska pracně zjišťuju.
To je trapas.“
„Klidně přijď zas,“ směje se Milena. „Čím víc toho víš o své minulosti, tím obtížněji ti různí chytráci budou namlouvat nesmysly. A s tím tvým platem si vzpomeň
na všechny moje osudové chyby. Třeba se z nich poučíš.“
Jdu se ještě na chvíli projít se Sparkym, ať si trochu pročistím hlavu.
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JAK TO TEDA JE S TOU „ PROPASTÍ“
Po dvou večerech na internetu mám myslím ve věci poměrně jasno.
Není pravda, že žena, která pracuje na lince v montovně, bude automaticky vydělávat o 22 % míň než chlápek, který stojí u pásu vedle ní. To číslo je průměr a situace
je mnohem složitější. Pro sebe jsem si ji shrnula následovně:
V odvětvích, kde pracu
jí hlavně ženy, jsou pro
stě
nižší platy než tam, kd
e převažují muži.

Mileno, ani nevíš,
jak je ten tvůj příběh
z knihovny
pořád aktuální.

Jasně, ženy se smíří
s nižším platem jako já,
že jo.

ál se
ožnosti d
m
í
rš
o
h
cně
v průpráci obe ru. Taky prý mají
v
jí
a
m
Ženy
t karié
a budova
vzdělávat odměny.
nší
měru me

A je to zase tady. Ženy si míň věří, podhodnocují se, neumějí
si říct o víc peněz ani se drát nahoru na vedoucí pozice.

Aspoň nejsem sama.

Ženy chybí na vy
šších a vedoucíc
h pozicích,
kde jsou vyšší mzd
y.

o rodiny a domácŽeny mají mnohem víc povinností okol
pádem míň planosti, takže si vybírají míň náročné a tím
le ovlivňované,
cené pozice. Už holky ve škole jsou takh
když přemýšlejí o budoucím povolání.
M ys lím , ž e m
i by lo líp ,
kd yž js em to
hl e vš ec hn o
ne vě dě la !!!

é a rodičovské
Ženy pečují o děti, takže v době mateřsk
íjet, a ty pak už
ztrácejí roky, kdy se můžou pracovně rozv
těžko doženou (třeba tři děti = 9 let).
úvazky, takže taky
A taky někdy mívají kvůli dětem menší
míň peněz.
S tím mám dost vlastních zkušeností.
I v účtařině mi to dalo zabrat,
zase se všechno naučit po dvou dětech,
natož kdybych třeba byla
doktorka v nemocnici.

Ženy mají nižší platy, protože ženské práce si společnost míň váží. Třeba pokladní v supermarketu
má míň než skladník, přitom oba pracují fyzicky
a mají stejné vzdělání.
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DISKRIMINACE
Ověřila jsem si, že Milena měla pravdu úplně ve všem. Ale přečetla jsem si také
pár příběhů žen, které se v práci setkaly s podobnými problémy a nebály se ozvat.
Ráda bych si z nich vzala příklad, i když mám strach, co by se pak dělo. Vždycky
jsem si myslela, že diskriminace je, když třeba nevezmou handicapovaného člověka do autobusu nebo tak něco. Nenapadlo mě, že se může týkat celé ženské poloviny populace. Přitom diskriminace žen se může projevovat nejrůznějšími způsoby
– a všechny jsou nezákonné.
Slyšely jste někdy něco podobného?:
Při hledání práce v inzerátu:
„Přijmeme učitele nebo asistenta nebo manažera nebo kadeřníka…“
Jako by hledali jenom samé chlapy.
nebo
„Do mladého kolektivu hledáme dynamického kolegu.“
Takže je jasné, že starší žena nemá šanci.

A co myslíte Vy, milé dámy? Měly byste odvahu se vzepřít v situacích, které
zažila Milena? A kdybyste se octly v mé kůži, ozvaly byste se? Já jsem dospěla k závěru, že pokud budu mlčet, nikdy si to nepřestanu vyčítat.
To je moje šéfová, tykáme si,
protože se známe už od základky.

Příští týden půjdu za Radkou, ať
mi zvedne plat! Držte mi palce,
bojím se, jak to dopadne, ale když
jsem v hledání svých odpovědí došla až sem, nesmím to vzdát!

Při přijímacím pohovoru:
„Jste vdaná? Plánujete děti? Žijete sama? A kolik je dětem let?“
Na tohle se ptají jenom žen, jako kdyby chlapi neměli děti.
Při návratu do práce po rodičovské:
„Víte, vaše místo jsme zrušili. Nezlobte se, ale na vaší pozici už je
někdo jiný.“

Kontakty, na které se člověk může
obrátit, když se chce poradit nebo
potřebuje pomoct:

Od nadřízeného nebo kolegy:
„Noste minisukni, ta vám moc sluší. Pokud se mnou nepojedete
na služební cestu, dám vám padáka. Vám to dneska nějak nemyslí,
to bude tím těhotenstvím.“
Děs.

http://www.rovneprilezitosti.cz/
http://www.suip.cz/
www.obcanskeporadny.cz

…tohle všechno se dá považovat za diskriminaci…

A povzbudivé je, že si to nemusíme nechat líbit, i když vzepřít se vyžaduje dost
odvahy. Našla jsem dokonce pár kontaktů, na které se člověk může obrátit, když se
chce poradit nebo potřebuje pomoct. A je to zadarmo.
62

Být, či nebýt statečná

63

Dokážu to?

Popravdě to proběhlo asi takhle:

NA KOBEREČKU

Ale vypadala jsem spíš takhle:

Snažila jsem se působit takhle:

Jsem na sebe ohromně hrdá, že jsem to dokázala. Sebrala jsem všechnu odvahu,
zaklepala jsem na dveře Radčiny kanceláře a řekla jsem nahlas, co mi vadí.
V duchu jsem se třásla jako ratlík a připadala jsem si trochu jako v nějaké komické
scéně z filmu.

Já: „Radko, chtěla jsem se zeptat, proč Dušan, i když je tu tak krátce, bere
víc než já? Podle mě to není fér. Ještě se tu ani pořádně nerozkoukal. Já
jsem tu už tolik let a celou dobu makám jako šroub. Pracuju přes čas,
když se odevzdávají mzdy. Když je zapotřebí, vypomůžu i holkám v účtárně. Nikdy mi v zákonech neutekla žádná novela, jezdím na účetní školení
i v personalistice se trochu vyznám. Tak proč dostal přidáno ON a ne JÁ?
Znamená to, že s mojí prací nejsi spokojená? Nebo že on pracuje líp?“
Radka: „Jo, máš pravdu, bere víc než ty. Počítám s ním totiž do nových
projektů na příští rok. Čekají nás změny a všichni, kdo tu pracují, se do nich
postupně budou muset zapojit. Dušanovi jsem nové úkoly přidala dřív,
protože ho potřebuju už v přípravné fázi. Chápu, že ti ten vyšší plat připadal nespravedlivý nebo možná diskriminační, ale on si ho bude muset
odmakat. Vím, že v tobě mám spolehlivou kolegyni, a tvé práce se vážím.
Ale jestli chceš přidat, taky budeš muset ukázat víc.
Jestli máš chvilku, můžeme to spolu probrat hned. Pod naše oddělení spadne i agenda evropských projektů a s tím je spojený nový systém odměňování. Řídí se to úplně novými pravidly a já nemám čas je prostudovat.
Potřebovala bych, abys to udělala za mě. Potom bude zapotřebí zpracovat
prezentaci a představit novinky na poradě. Musela bys ale pracovat s příručkou v angličtině. Jestli to zvládneš, budu vědět, že umíš pracovat pod
tlakem a že s tebou můžu počítat v novém týmu. Pak se můžeme bavit
o dalším, případně i o tvém povýšení.“

Chápete to? Ušoun takhle mu budu říkat, protože je to fakt mladé
ucho zatím nic pořádného nepředvedl a má o tři tisíce vyšší plat než já!

CHCEŠ VÍC ? TAK SE PŘEDVEĎ!
Řekla jsem Radce, že jsem se dozvěděla, že můj mladší kolega bere víc než já,
a zeptala jsem se jí, čím si to zasloužil. Už jen za to bych si dala medaili.
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Ode mě se očekává mnohem víc práce a navíc pořádně komplikované. Proč?
Radka mě postavila před velké rozhodnutí. Chci se pustit do úplně nových
úkolů a vzít na sebe větší odpovědnost, nebo se raději poohlédnu po místě
jinde, kde vystačím s vědomostmi, které už mám?
Hm, ale co vlastně umím?
O tom jsem už nedávno přemýšlela.
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Uznávám, že jsem naštvaná. Proč zrovna mně dává život do cesty tolik překážek?
Zrovna teď, když jsem si myslela, že v práci mám klid, a chtěla jsem se trochu
věnovat sama sobě.
JÁ BLÁHOVÁ JSEM USNULA
NA VAVŘÍNECH!

„Mamíííí, co bude k večeři?“
„Dneska dělá večeři taťka.
Alespoň to slíbil, protože já za pět minut
odcházím. Jdu na kafe s holkama.“

Zdeňka: „Mohla bys třeba psát katastrofické scénáře s Brucem Willisem, to by ti
šlo a prachy by za to taky byly dobré!“
Monika: „Jak to děláš, že i v takovou chvíli máš náladu na fóry?“
Zdeňka: „Asi mám pocit, že se nic tak strašného neděje. Podívej se na to takhle:
Šéfová ti dává PŘÍLEŽITOST. Ok, chlapíkovi ji dala před tebou. To sice není fér, ale
podle toho, co o tvé práci vím, si Radka moc dobře uvědomuje, co v tobě má.
Nechce tě ani využívat, ani tě nechce propustit. Spíš ty si teď musíš pořádně rozmyslet, kam chceš v práci směřovat dál. Co je pro tebe ještě únosné a co už bys
nezvládla. Mně to připadá docela fajn. Chce to jen trochu času a chuti přemýšlet.
A to máš, viď?“
Monika: „Mluvíš jako kniha,
ale já jsem přišla za kámoškou, nechci si povídat s příručkou na štěstí.“

„Aha, takže budou zase párky!“

NA KAFÍČKU U ZDEŇKY
Zdeňka: „Nazdárek, Beáta dneska nedorazí. Vyměnila náš dýchánek za hodinu jógy
s nějakou super cvičitelkou. Prý nejlepší z celého kraje.“
Monika: „To nevadí. Já dneska stejně nemám moc náladu. Všechno se mi sype pod
rukama.“
Zdeňka: „Všechno? To snad ne? Copak se stalo? Snad to nebude tak horké, jak se
to upeklo. Povídej, vyprávěj!“
Monika: „V práci jsem se zeptala, proč má kolega víc peněz. Radka mi řekla, že ho
zařadila do nového týmu na evropské projekty. On je přitom takové mladé ucho,
ale Radka si asi myslí, že umí víc než já. Mě si chce vyzkoušet, a teprve jestli obstojím, tak mě možná taky zahrne do změn, které plánuje od příštího roku. Třeba
by mě i povýšila. Ale jestli neobstojím, tak si asi budu hledat místo jinde. A to si
ani nechci představovat.“
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Zdeňka: „Dobře, jak chceš. Chtěla jsem ti tu zadarmo udělat seminář na téma: ,Jak
chudák Monička ke štěstí přijde,‘ ale jestli chceš, budu klidně sedět a poslouchat,
jak naříkáš. Do toho, poslouchám…
Ne, vážně. Třeba ti můžu pomoct. Stála jsem kdysi taky před takovým velkým rozhodnutím. Když umřel děda a naše cukrárna se měla prodat, musela jsem sebrat
veškerou odvahu, abych odešla z práce a začala tady znovu od nuly.“
Monika: „Jak to vlastně tehdy bylo? Proč jsi cukrárnu převzala zrovna ty, když máš
vysokou v úplně jiném oboru?“
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ZDEŇČINY DOBRÉ RADY
„Když umřel děda, přišli naši s tím, že cukrárnu prodáme a peníze si se ségrou rozdělíme. Já byla naštvaná, to si nedovedeš představit. Naši neměli k cukrárně žádný
vztah, neznamenala pro ně zdaleka tolik, co pro mě. Staré časy, kdy tu babička
s dědou prodávali, naši nezažili. Většinu jejich života byla cukrárna státní, protože
komunisti v 50. letech celý dům zabavili. A když se sem babička s dědou mohli
po revoluci vrátit, naši už měli svůj život jinde.
Já jsem tu po restituci pomáhala a strašně mě to bavilo. Vždycky to tu krásně
vonělo a babička mi po večerech vyprávěla, co všechno tu s dědou zažili, než jim
dům i s cukrárnou znárodnili. Prožila jsem tady celou pubertu, první lásky, první
pusu. Milovala jsem to tu.
Najednou ale nebyl nikdo, kdo by mohl cukrárnu vést. A já jsem stála před rozhodnutím, jestli dál učit na základce, kde mě to zas tak moc nebavilo, nebo jestli se
mám vykašlat na své pedagogické vzdělání a pustit se do úplně něčeho nového.
A jak říkali naši, zničit si tím život.
Cítila jsem, že mám šanci něco se svým životem udělat. Ale okolnosti a tlak okolí
říkaly něco jiného. Nevěděla jsem, jak se rozhodnout. Vlastně jsem si vůbec nebyla
jistá, kdo jsem.
VŠECHNO,
CO JSEM DO TÉ DOBY DĚLALA,
MI VYBRALI NAŠI.
Já jsem jenom poslouchala a až do incidentu
s cukrárnou mi připadalo, že mají ve všem
pravdu. Jejich argumenty byly tak logické
a normální.
Jenže pak jsem se náhodou dostala na pár
zajímavých seminářů, kde jsem o sobě začala přemýšlet trochu jinak, než jak jsem byla
do té doby zvyklá. Možná, že bych z té doby
ještě našla nějaké materiály, kdybys chtěla.
Třeba by ti taky pomohly v rozhodování.“
Monika: „Tak ukaž. Stejně nevím, odkud začít.
Co jsi ty udělala nejdřív?“
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Zdeňka: „Potřebovala jsem zjistit, jestli se na vedení cukrárny skutečně hodím
a jestli bych to zvládla. Jestli to není jenom nějaká nesmyslná dětská fantazie.
A tak jsem si nejdřív položila otázku, jaká jsem a co mám ráda. Přemýšlela jsem, co
mě v práci baví a co ne. Tehdy jsem pracovala jako učitelka a ta práce se mi docela
líbila. Jen mi něco chybělo. To ‚něco‘ jsem si na semináři pojmenovala a rozhodla
jsem se pro cukrárnu.
Já totiž miluju tenhle dům. Miluju rodinu a ten pocit, že to tu už kdysi dávno
patřilo nám.“
Vezmi si papír a napiš si, co tě v práci nejvíc baví.
Protože když tě něco opravdu baví, necítíš práci jako práci a jde ti to samo. Znám
na to téma dobrý citát:

„Jabloň neprožívá ,výrobu‘ jablek jako práci.
Plození jablek je přirozenou součástí její
existence jako ovocného stromu.
Ale kdyby se pokoušela plodit broskve,
určitě by měla pocit velké dřiny.“

Monika: „Hele promiň, zahradu ani sad na mě nezkoušej. Znáš můj vztah k rybízu.“
Zdeňka: „Ale ne, to je jen příklad. Když ti něco jde a baví tě to, není to pro tebe
dřina, jde ti to samo, jak už jsem říkala.“
Monika: „Zdeničko, nekomplikuješ to moc? Nejsou to jenom chytré řečičky, které
hezky zní, ale člověku nepomůžou?“
Zdeňka: „Hele, mně to pomohlo a navíc jsem si rozhodování užila. Prošla jsem
moc fajn inspirativním obdobím. Přečetla jsem několik super knížek a pak jsem si
na internetu našla školení, nebo spíš kurz, na který jsem se přihlásila.
Na začátku se může zdát, že jsou to zbytečné komplikace jednoduchých věcí. Ale
jak jsi sama řekla, když sis zkoušela najít dovednosti podle písmenek v tvém jménu:
někdy stačí zdánlivá drobnost, a cítíš se líp. Neznamená to, že si přečteš chytrou
knížku a budeš už pořád šťastná, ale když víš, že držíš svůj život ve svých rukách,
tak jsi celkově spokojenější. Dokážeš se lépe rozhodovat, a když už se pro něco
rozhodneš, máš se o co opřít.“
69

Takže nejdřív se pořádně zamysli nad tím, kdo vlastně jsi.
Monika: „Už jsem si zkusila psát, jaká jsem. Když jsem se
představovala, vzpomínáš?“

M ám smysl pro humor
O bětavá
N ejsem závistivá
I nteligentní
K reativní
A nalytické schopnosti

Monika: „Co k tomu mám ještě přidat? Nic mě nenapadá. Zdeni, poraď!“
Zdeňka: „Zkus se podívat na tohle.“
Monika: „Co je to za seznam? Různé schopnosti i s popisem, co která přesně znamená. Tak schválně, jestli bych tu našla něco o sobě.“
ZVÍDAVOST – lidé prodchnutí zvídavostí jsou poháněni touhou dozvědět se víc.
Žádná informace pro ně není nezajímavá. Jsou objevitelé, každá situace je pro ně
příležitostí dozvědět se něco nového.
Tak na tuhle vlastnost jsem úplně zapomněla. Baví mě vědět věci jako
první. Počítají se sem i drby?
ODVAHA – schopnost jít za svými cíli i navzdory strachu. Odvážné lidi neodradí
výzvy ani hrozby. Snaží se chovat podle svého přesvědčení. Vyjadřují svůj názor
i proti většině.
TVOŘIVOST – tvořiví lidé přemýšlejí o věcech jinak. Tvoří věci novým a nápaditým
způsobem. Jsou originální, rádi si hrají. Průměrnost je nudí.
Však víte, šperky, dárečky…
KOMUNIKATIVNOST – komunikativní jsou lidé, kteří jsou schopní snadno tlumočit své myšlenky. Rádi a hodně mluví na jakékoliv téma a s kýmkoliv. Obvykle zapřádají hovor.
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EMPATIE – kdo ji má, rozumí pocitům a motivům druhých lidí, dokáže si představit
sebe sama v jejich situaci, ale zároveň si uvědomuje i odlišnost prožívání druhých.
Dobře rozumí také vlastním emocím a dokáže s nimi pracovat.
SMYSL PRO HUMOR – lidé s velkým smyslem pro humor dokáží vidět zábavnou
stránku věci téměř ve většině životních situací. Rádi využívají příležitosti k vtipkování. Mají tendenci brát věci s nadhledem, odlehčovat vážné a tíživé situace. Je pro
ně důležité rozesmívat ostatní. Dokážou si dělat legraci i sami ze sebe.
Je pro mě chlebem, jen mi občas zaskočí.
VĚRNOST – věrní lidé cítí hluboký závazek vůči slibům, které někomu dali. Dodržují řád a pravidla, loajalita v různých oblastech života je pro ně důležitá. Navazují
pevné a neměnné vztahy. Jsou stálí ve svých názorech a přesvědčeních.
CÍLEVĚDOMOST – znamená schopnost stanovovat si adekvátní cíle. Cílevědomí
lidé pracují na jejich dosažení a většinou dotáhnou svůj záměr do konce.
A tady už je to bez legrace, Já prostě ráda dotahuju věci do konce,
Nemám ráda rozdělanou práci a ze všeho nejvíc nenávidím, když Jiří
- a teď už to nově používá i Matěj - o něčem řekne: TO VYŠUMÍ.
Čerti by mě vzali!
SYSTEMATIČNOST – lidé silní v systematičnosti vyznávají řád. Postupují podle
předem vytvořeného algoritmu, neunikne jim žádný detail. Vždy mají připraven
dostatek materiálů a podkladů týkajících se dané situace. Obvykle udržují pořádek.
O té bych nerada mluvila, snažím se ji potlačovat.
SOUSTŘEDĚNOST – lidé, které jsou schopní dlouhodobě zaměřit pozornost na to,
co dělají. Dotahují věci do konce, neuhýbají z cesty.

A jaké jste Vy, milé dámy?
Co byste zakroužkovaly Vy?

Napadá Vás nějaká jiná vlastnost, kterou máte, a není v seznamu? Co třeba energičnost, efektivita, přátelskost, schopnost motivovat a zaujmout, vytrvalost, propojování, rozhodnost, flexibilita, pokora, tolerance, úcta, vděčnost, obezřetnost, věrnost?
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Toho všeho si u ostatních velice ceníme. Ceníme si toho ale i na sobě? Je docela
těžké opravdu si připustit, že něco umíme, ale Zdeňka říkala, že každý člověk umí
aspoň jednu věc líp než ostatní. A já myslím, že většinou je jich víc než jen jedna.

Monika: „Počkej, počkej, to je na mě moc rychle. Ještě jednou a pomalu, budu si to
psát, abych pak doma věděla, co mám dělat.“
Zdeňka: „Tak si piš:
1. Namaluj svůj život jako cestu.
Může mít jakýkoli tvar a směr. Lidi na semináři malovali třeba moře nebo silnici,
někdo zase strom od kořene do koruny. Zkrátka podle vlastní fantazie a pocitu.
2. Pak si označ pár zásadních mezníků tvého dosavadního života.
Třeba co důležitého se stalo, co ovlivnilo tvůj další život. Patří sem úspěchy, veselé
okamžiky, ale i ty těžší, protože na těch se toho člověk naučí nejvíc. Nemusíš jich
mít hodně, stačí 4 – 5 zásadních situací.“
Monika: „Nevím, co máš na mysli, že bych si měla napsat. Třeba že jsem se vdala?“
Zdeňka: „Třeba. Nebo že jsi dodělala střední školu s maturitou nebo že sis prosadila ten tvůj legendární víkend bez marmelád, co na něj pořád vzpomínáš. Chtělo to
dávku diplomacie, strategie a dobré komunikace.
A to je třetí úkol.

ŽIVOTNÍ CESTA
ANEB JAK NAJÍT SVÉ OSOBNÍ KOUZLO
Monika: „Ty Zdenko, víš, že je to fakt zajímavé na chvíli se zastavit a přemýšlet
sama nad sebou? Nejdřív jsem byla na Radku naštvaná, že mi cpe do hlavy další
otazníky a vykřičníky, jako bych jich sama neměla od narozenin dost. Ale vidím, že
mi to celé přichází docela vhod.“
Zdeňka: „A to je teprve začátek! Jsou ještě mnohem zajímavější cesty, jak si vzpomenout na to, co v sobě máme. Když říkám ‚cesty‘, napadá mě jedna tvořivá cesta,
jak si zapátrat zase trochu jinak. Bude se ti líbit, protože se u ní maluje.
Na jednom ze seminářů, kde jsem byla, jsme dostali za úkol namalovat svůj život
jako cestu. A pak na té cestě označit důležité okamžiky, křižovatky, příjemné i nepříjemné situace, které se nám staly. A další otázka byla: Jak a díky jakým svým
schopnostem jsme tuhle situaci zvládli?“
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Piš si:
3. Na důležitých životních situacích zkus sledovat, díky kterým schopnostem jsi
je zvládla.
Co jsi v sobě objevila? Co se tenkrát projevilo z tvých silných stránek?
V životě to je totiž takhle: POKUD MÁŠ NĚJAKOU SCHOPNOST A VÍŠ O NÍ, TAK
JI MŮŽEŠ POUŽÍVAT ZNOVU V PODOBNÝCH SITUACÍCH. Pokud jsi zvládla třeba
těžkou hádku v práci, tak máš schopnost zvládnout podobnou hádku třeba s rodiči
nebo s manželem. Jenom musíš vědomě nasadit třeba schopnost zachovat chladnou hlavu. Chápeš?“
Monika: „Jo. A mohla bych se podívat na tvoji cestu, prosím?“
Zdeňka: „Tak dobře, ale necháš si to pro sebe. Neřekneš nic ani Beátě. Moje životní
cesta je kromě několika málo momentů procházka růžovým sadem, a to doslova,
jen jednoho se zatím nemůžu dočkat. To přece víš.“
POKUD MÁŠ NĚJAKOU SCHOPNOST
A VÍŠ O NÍ, TAK JI MŮŽEŠ POUŽÍVAT ZNOVU
V PODOBNÝCH SITUACÍCH.
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ZDEŇČIN ŽIVOT

VAŠE ŽIVOTNÍ CESTA
– umím si jít za svým
– umím riskovat
– zvládám krize
dědova smrt

– umím učit
– jsem oblíbená v kolektivu
– jsem trpělivá

Milé dámy, na následující stránce si zkuste namalovat dráhu svého života. Vzpomeňte
si na své životní zatáčky, kotrmelce, křižovatky a všechno, co jste se díky nim naučily.

tuto situaci jsem vyřešila,
protože:

tuto situaci jsem vyřešila,
protože:

cena od žáků
za nejlepší učitelku roku
– mám organizační schopnosti
– umím zvládnout
dlouhodobou zátěž
– jsem samostatná
– zvládám zodpovědnost
– naučila jsem se vařit
13 let
nemoc sestry
(naši za ní jezdili
často do nemocnice,
byla jsem hodně
sama doma)

tuto situaci jsem vyřešila,
protože:

maturita & organizace
maturitního večírku
tuto situaci jsem vyřešila,
protože:
– překonala jsem trému
– jsem houževnatá
– umím přednášet
8 let
vyhrála jsem recitační soutěž
tuto situaci jsem vyřešila,
protože:
1980
narodila jsem se do šťastného manželství
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SLADKÝ ERB

MŮJ ERB JE SLADKÝ

Monika: „Zdeňko, už jsem úplně vyřízená. Budu se muset vydat domů, jsou dvě
ráno. Nahlásila jsem, že jdu na jedno kafe, a na mobil jsem úplně zapomněla.
No nazdar! Devět zmeškaných volání od Jiřího! To si zase vyslechnu, jak jsem
nezodpovědná.
Ale já přece jsem zodpovědná,
minimálně v práci jsem zodpovědná.
Někdy ale člověk musí vybočit.

Ale dík moc, odhalila jsi mi úplně jiný svět. Ještě nikdy jsem o sobě takhle nepřemýšlela, nikdy jsem sama sobě nevěnovala tolik pozornosti. Doufám, že se k tomuhle tématu ještě vrátíme!“
Zdeňka: „Mám pro tebe domácí úkol za odměnu. Namaluj si ještě osobní erb, jako
kdybys byla nějaká šlechtična. Měl by tě představit v tom nejlepším světle lidem,
kteří tě vůbec neznají.
Můžeš to udělat různě. Třeba ho
rozdělit na jednotlivá pole.
Do jednoho můžeš namalovat
nebo napsat svoje nejsilnější
stránky. Do druhého něco, na co
jsi opravdu pyšná. A do třetího
třeba jaké výsledky svojí práce
máš nejradši.
Ale může to být i jeden obrázek
dohromady, jak chceš. Erb maluješ pro sebe, aby ses k němu
mohla občas vrátit, až ti třeba
v práci něco nepůjde tak, jak bys
chtěla.“
Monika: „To zní dobře! Jenom mám pocit, že momentálně by na něm byly hlavně
děti, tchýně a hadr na podlahu… Určitě to doma zkusím. Takový erb se mi bude
výborně hodit pro řešení mých otázek. A Zdeňko, jak vypadá ten tvůj?“
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babička, děda
rodina, kořeny

Na co jsem pyšná:
Udělala jsem
životní rozhodnutí.

Umím riskovat!

Moje silné
stránky

pracovitost
poctivost
láska k lidem
optimismus
nové nápady

Nejlepší výsledek
mé práce
je cukrárna plná
spokojených lidí.

Zdeňka: „Můj erb je ‚sladký‘ a visí mi v kanceláři vedle loga cukrárny. Skoro všechno, co na něm je, nějak souvisí s mou rodinou. Uvědomila jsem si totiž, jak moc
mám ráda své kořeny, že všechno, čeho jsem v životě dosáhla, je nějak spojené
s mým dětstvím a s tím, jak mě rodiče a babička s dědou vychovali. To mě nakonec
přimělo i k rozhodnutí odejít ze školy a převzít cukrárnu. Jsem člověk, pro kterého
je rodina a tradice na prvním místě.
Bez seminářů, kterými jsem prošla, bych si tím nikdy nebyla tak jistá jako teď.
Někdy když se nedaří a přepadnou mě chmury, tak se na svůj erb dívám a vím, že
i přes občasné neúspěchy to bylo správné rozhodnutí.“
Jak by vypadal Váš erb, milé čtenářky?
Zkuste si obkreslit obrys a nechte se unést…
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MOJE KŘIŽOVATKA

ROZLOUČIT A RYCHLE DOMŮ!

Díky Zdeňce mi došlo, že stojím na křižovatce. Přemýšlím, kterou cestou se dát.
Mám tři možnosti. Ještě si rozmyslím, která z nich je pro mě ta nejlepší. Musím
myslet taky na rodinu a na svoje další povinnosti, protože každá moje změna se
jich dotkne. Ale třeba by mi mohli i pomoct, abych mohla víc uplatnit všechno, co
ve mně je. Každá z možností má svá pro a proti, ale pokládám za úspěch už to, že
jsem si je dokázala takhle popsat:

Monika: „Tak Zdeni, ještě jednou dík! Fakt jsi mi pomohla. Nejdřív jsem si myslela,
že ty nové úkoly nemůžu zvládnout ani náhodou a že je to pro Radku spíš záminka,
jak se mě zbavit. Po tomhle našem dýchánku se na to dívám jinak. Prostě svět jde
dál a já chci taky jít dál.
Díky a čau.“
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4.
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Namaluj si ještě
svůj osobní erb...
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Teda možná, ještě si to všechno doma
v klidu promyslím.

Vyrazila jsem na obyčejný kafe a na větrník a domů se vracím s hlavou nafouknutou jako balón. Nikdy jsem nevěděla, co ve Zdeňce dřímá. Netušila jsem, jak se
rozhodovala, než odešla ze školství a začala podnikat v cukrárně. Vlastně jsem ani
nevěděla, co pro ni cukrárna znamená.
A co teprve všechny ty věci o mně! Jaká jsem a co umím. Cítím se taková sebevědomější! Já snad dokonce kráčím s vypnutou hrudí!
Těším se, až si všechno utřídím a vyplním. Jak říkala Zdeňka: v klidu, s kafíčkem…
jo, a pořídím si nové pastelky. Kdysi dávno jsem tak ráda malovala a kreslení osobního erbu je ideální příležitost, jak se k tomu alespoň na chvíli vrátit.
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JAK JSEM SE ROZHODLA
Radka mi hodila rukavici a spolu s ní nové úkoly. V jednu chvíli mě i napadlo, že
bych radši chtěla mít klid. Ale to byla jen chvilka, protože mě přeci ohromně baví
učit se něco nového a dozvídat se nové věci. Zdeňka mi to dokonale potvrdila.
Takže, jaké je moje skóre pro novou pozici?
Co umím?
Jsem velice organizačně schopná – umím si srovnat důležitost úkolů, umím pracovat systematicky, hodně dobře pracuju s harmonogramem a s plánem.
Mám logické uvažování – umím vyhodnocovat a analyzovat, umím pracovat s velkým množstvím čísel, orientuju se v tabulkách.
Jsem pečlivá – pracuju s penězi, s čísly účtů, s diskrétními informacemi. Vytvořila
jsem si takový systém kontroly, že nepustím z počítače žádnou chybu. Za celou éru
mé účtařiny se nestalo, abych spletla částku výplaty nebo číslo účtu.
Co neumím:
Na nové pozici budu muset prezentovat – to jsem nikdy nedělala, neumím si sestavit prezentaci a pak mluvit před lidmi.
Neumím dobře anglicky – umím jen základy, co jsem pobrala ve škole. Jednou
za rok na dovolené vždycky něco zablekotám, ale nikdy se nedonutím jít do kurzu.
Neznám dostatečně pravidla a legislativu kolem těch evropských záležitostí.
Co můžu udělat?
Přihlásím se na školení prezentačních dovedností a naučím se s tím programem,
ve kterém se prezentace vytvářejí.
Začnu chodit na kurz angličtiny. Zkusím zjistit, jestli mi to zaplatí z práce!
Seženu si všechny podklady k té legislativě a nastuduju ta nová pravidla. Můžu se
kdyžtak zeptat u nás v práci nebo někam zavolat.
Nebudu se bát.
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JDU DO TOHO!

ZÁPŮJČKA

Beáta má ráda citáty. Kupuje si takové ty
knížky s moudrostmi třeba o lásce, o přátelství, o štěstí nebo pro každý den v roce. Má
jich doma na polici snad dvacet a některé
jsou vážně ohromně roztomilé. Malinké, tak
akorát do kabelky, aby si je člověk mohl nosit s sebou místo krabičky poslední záchrany, když potřebuje povzbuzení.
Vím, že Beáta má taky jednu knihu citátů o manželství, a o tu mi právě jde. Brácha,
po šesti letech, co žije se svou partnerkou na hromádce, se konečně rozhoupal
a chystají svatbu. Mají už jedno dítě, pětiletou holčičku Helenku, takže to bude
jen v rodinném kruhu a tak nějak decentně. Už se na to všichni doma těšíme. Já
s Terkou proto, že jsme se rozhodly, že si pořídíme nové šaty. A kluci? No, těm je
to vlastně asi fuk. Jiří se navleče do svatebního obleku a Matěj to zvládne v košili.
Citáty potřebuju proto, abych bráchovi a Magdě vlastnoručně vyrobila nějaké přání, něco osobnějšího, než se dá koupit v obchodě. Zkusím u Beáty večer cinknout,
jestli bude doma, a půjčím si ji.
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Monika: „Ahoj, promiň, že jdu bez ohlášení… Jé, Zdeňko, ty jsi tu taky? Tak to vypadá na neplánovaný večírek!“
Beáta: „Jdeš jako na zavolanou, Zdeňka mi pomáhá pohnout s tím zatraceným
gaučem. Spadla mi za něj peněženka.“
Monika: „Peněženka? Za sedačku?“
Zdeňka: „Hodila ji po Tomovi. Naštěstí uhnul, jinak by měl pořádného monokla.“
Monika: „Počkej, v hodu míčem jsi byla z nás nejlepší, tak jak to, že ses netrefila,
Beáto?“
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Beáta: „Samozřejmě, že jsem ho nechtěla trefit.
Mrskla jsem tou peněženkou, aby si uvědomil, že mě
opravdu naštval. Musí pochopit, že netisknu peníze
přes noc, puberťák jeden.“
Monika: „Nemáš to lehké. Přišla jsem si tě poprosit
o tu knížku, cos mi onehdy ukazovala.“
Beáta: „Jasně. Pomoz nám s tou sedačkou a pak ti ji
hned najdu.“
Monika: „Ráda, lepší než posilovna. Tam jsem od narozenin ještě nedošla.“

ROMANTIKA S HOŘKÝM KONCEM
„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“
Kurt Cobain
Že je Franta žárlivej, to jsem věděla už od začátku. Byla jsem docela hezká, s dlouhými zrzavými kudrnatými vlasy a kluci se za mnou vždycky otáčeli. Franta mi
občas udělal scénku, ale brala jsem to jako projev lásky a dokonce mi to i lichotilo.
Vzpomínám si, jak se strašlivě urazil hned na třetím rande, protože jsem s sebou
vzala do kina ještě dalšího kamaráda.
Měla jsem se mít na pozoru, jenže láska je slepá a navíc Franta byl ve spoustě věcí
úplně skvělej. Četli jsme stejné knihy, poslouchali stejnou muziku, jezdili pod stan
a plánovali budoucí život s rodinou. Chtěl mít kluky, aby si mohli hrát s autodráhou
a chodit na ryby. Malovala jsem si to všechno na růžovo. Kdybych v té době věděla,
co vím dneska, byla bych mnohem opatrnější. Všímala bych si těch nenápadných
projevů jeho divného chování. Ale život na „kdyby“ nehraje, jak říkává můj táta.
Měli jsme v parku naši lavičku, kde jsme se scházeli, každý ze své strany města. Dneska už tam není. Jednou jsem tam přišla o něco dřív, ale byla obsazená,
tak jsem si sedla o lavičku vedle. Když přišel Franta, vynadal mi, že jsem nebyla
na smluveném místě, i když mě už z dálky viděl sedět o pět metrů dál. No, a pak mi
dal pusu, a bylo vymalováno.

Peněženku jsme vytáhly a s ní i několik dávno odepsaných pokladů, jako třeba ztracenou kuchařku, klíče od sklepa a dokonce jedno autíčko, po kterém kluci marně
pátrali někdy před čtyřmi lety. Když už jsme sedačku odtáhly od zdi, Beáta si za ní
vyluxovala a pak jsme si na chvilku sedly ke kafi.

Beáta přinesla pár knih citátů, abych si vybrala. Listovaly jsme těmi moudry, vybíraly jsme věty, které se nám líbily a usrkávaly jsme kávu. A pak najednou Beáta zvážněla a tichým hlasem řekla: „Bez těchhle pár knížek bych to asi vůbec nezvládla“.
„O čem to mluvíš?“ zeptala se Zdeňka.
„O rozvodu. Citáty mi hodně pomohly, když mi bylo nejhůř. Čerpala jsem z nich
sílu a útěchu.“
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Nenápadně, krůček po krůčku jsem se mu začala
přizpůsobovat. Už jsem předem poznala, kdy se
může naštvat, a protože jsem se nechtěla hádat,
tak jsem těm situacím předcházela. Třeba jsem
nejela s partou na vodu, protože jsem věděla, že
bude nepříčetnej, když budu týden pryč s jinými
lidmi, hlavně když tam byli kluci. A tak mi kamarádů ubývalo.
Ale to byly vždycky jenom takové občasné stíny
v našem krásném a zamilovaném vztahu. Akorát
jsem přehlédla, že čím dál tím víc dělám, co nechci.
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„Optimismus je, když žena neumyje večer nádobí v naději, že zítra k tomu bude
mít větší chuť.“
Dorothy Thompson
Vzali jsme se asi po dvou letech a po dalších dvou se nám narodil Tom. Franta byl
hrdý, že má syna. Na rukou by mě nosil, i když k přebalování se moc nehrnul. Ale
pomáhal mi, z práce chodil domů a pak jsme se procházeli s kočárkem kolem té
naší lavičky v parku. Byl rád, že mě má doma, pěkně pod dohledem.
Jenže idylka postupně začala dostávat trhliny. Nejdřív mi přestal dávat peníze,
tedy ne úplně, ale měla jsem od něj jen pár stovek měsíčně, to stačilo tak na plínky. Všechno ostatní pro sebe a pro dítě jsem platila z mateřské. Když mi peníze
nestačily nebo jsem potřebovala něco navíc, musela jsem se doprošovat. Vůbec
mi nedocházelo, že něco není v pořádku. Pořád jsem si říkala, že ho to přejde, že
má problémy v práci a šetří na naši budoucnost. Jenže pak se narodil Péťa a bylo
to ještě horší. Franta začal mít poznámky, ať se na sebe podívám, jak vypadám. Že
jsem tlustá a vůbec ho nepřitahuju. Že jsem špatná matka. Že tou svou výchovou
z kluků udělám spíš ženský než pořádný chlapy…Tímhle zasahoval moje nejslabší
místa. Po dvou porodech jsem přibrala, vlasy a nehty jsem měla hrozný, všude
špeky, unavená a nevyspalá. No, ženské sebevědomí jsem neměla žádné.
Strašně jsem se za to všechno styděla. Nikomu jsem nic neřekla. Dodneška to
nechápu, protože kdybych se už tenkrát svěřila rodičům, určitě by mi pomohli.
Jenže já jsem postupně uvěřila tomu, že jsem ta nejneschopnější a nejškaredější
ženská pod sluncem a že má Franta vlastně pravdu. Že si nezasloužím ani jeho
lásku, ani jeho peníze, ani lásku od svých dětí. Prostě že jsem k ničemu a nikdo
na světě mě nemůže mít rád.
V té době jsem chodila jenom na nákupy, na hřiště a s dětmi k doktorce, takže
vlastně ani nebyl nikdo, kdo by mi třeba řekl, že je to nesmysl. Když na tu dobu
vzpomínám, říkám si, že nejhorší je právě ten pocit, že je na to člověk sám. Ale ten
jsem si vytvořila v hlavě já. Jednak kvůli studu a taky kvůli své nesmyslné hrdosti.
Já to přeci nějak zvládnu sama, myslela jsem si.
Po sedmi letech manželství jsem začala tušit, že tohle chování pobral Franta nejspíš z domu. Při jednom nedělním obědě u jeho rodičů, kam jsme byli pozvaní,
jsem byla svědkem dramatické scény. Frantův otec seřval matku za nějakou drobnost kolem jídla. Ale jak? Řval na ni před náma všema sprostě. Nadával jí do všeho možnýho a nakonec třískl dveřma a zmizel. Seděla jsem zkoprnělá u stolu,
chlácholila děti, které brečely, a říkala si, že tohle je jen špatnej sen, ze kterého se
přece musím probudit.
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„Všechno je těžké, dokud se to nestane lehkým.“

Thomas Fuller

Pak mi Franta začal dělat naschvály. Uvařila jsem večeři, a on řekl, že nemá hlad,
a šel se najíst do hospody. Kupoval si odděleně svoje jídlo, zabral si police v ledničce a běda, když mu někdo, třeba i děti, na jeho věci sáhl.
Když jsem se konečně vrátila do práce, bylo to pro mě vysvobození. Najednou se
ke mně lidi chovali ohleduplně nebo mi třeba nějaký klient pochválil sukni. Ale
na můj pocit, že jsem nemožná ženská, to stejně žádný vliv nemělo. František začal znova dělat žárlivé scény a jeho chování bylo čím dál tím horší. Nenormálnost
našeho života se začala projevovat i na dětech. Tom se počůrával ve škole a Péťa
pro jistotu ve školce vůbec nemluvil.
I naši si začali všímat, že se něco děje. Tomášek byl už dost velký, aby jim taky
leccos řekl. Ale všechny máminy otázky jsem vždycky nějak ututlala.

Dopracovala jsem to až tak daleko, že jsem se nechala otevřeně šikanovat. Začal
si třeba na video natáčet domácnost, aby měl důkazy, jak se špatně starám o děti.
Vypínal mi světlo, když jsem si chtěla číst. Nebo mi napsal každých deset minut
esemesku, že ví, že ho podvádím, a že zabije mě nebo sebe.
Mezi těmihle excesy, které byly pořád častější, se choval jako nejvzornější otec
a manžel. Když jsme někam vyrazili – no, teda spolu už jsme skoro nikam nechodili, ale když už – tak mi třeba otvíral dveře tak, aby to všichni viděli. Anebo mluvil
před ostatními o tom, jak mě miluje a udělal by pro mě cokoli. Vzpomínám si, jak
mi po jedné návštěvě sestřenice říkala, že by chtěla taky takového hodného muže
jako mám já. Co jsem jí na to měla říct? Věřila by mi?
Když v něm převládlo jeho lepší já, tak se mi omlouval. Klečel na kolenou se
slzami v očích, prosil a sliboval, že se změní, že má mě i děti rád a nemůže bez
nás žít. Vzal nás pak třeba k moři, kde se dva týdny choval jako ten nejbáječnější
chlap pod sluncem. Pak jsme přijeli domů a začalo to nanovo. A tak to bylo pořád
dokola. Nenašla jsem sílu od něj odejít. Rozvod pro mě bylo zakázané slovo. Pro
udržení rodiny bych udělala cokoli.
A tak jsem žila v pekle. Dneska už to vím a můžu o tom mluvit, ale před pěti
lety jsem z toho neuměla uniknout. Myslela jsem si, že takhle budu muset žít až
do doby, než kluci vyrostou a osamostatní se.
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„Statečnost je ochota jednat, i když máme strach.“
To mám z nějaký knížky, ale nevím od koho.
A pak jsem se rozhodla ze dne na den. Vlastně to bylo za hodinu. Celé ty roky váhání, strachu, nejistoty, přemítání, výčitek svědomí, nočních pláčů, ztrápených dětí…
a pak stačila jedna chvilka a bylo to.
Dívala jsem se na televizi, Franta byl někde na víkendu s kluky. To patřilo k jeho
specialitám – hodný tatínek, který bere kluky na ryby, jak si vždycky plánoval. Pokaždé o tom věděl celý dům.
V televizi šel nějaký americký film, ani jsem nevěděla jaký, byla to náhoda. Bezmyšlenkovitě se na něj dívám a najednou vidím svůj život. Bylo to úplně přesné – krásný začátek, pugéty, dovolené a… strašný konec. Měli dceru a syna, kteří v tom všem
žili, a film končil tak, že syn začal svoji matku taky týrat po vzoru otce.
Když film skončil, věděla jsem, že takhle já ani moji synové nedopadneme. Že kluci
nebudou jako Franta, že nebudou trápit své ženy a že mají právo na normální život
stejně jako já.
Celou dobu jsem je chtěla chránit tím, že se nerozvedu. V tu chvíli mi ale v plné
síle došlo, že je doopravdy ochráním jedině tím, že se rozvedu. Probrečela jsem
pak zbytek večera lítostí a vztekem nad sebou, že jsem si to ponižování nechala
tak dlouho líbit. Hrozně se mi ale ulevilo. Byl to poslední den mého starého života.
Jenže od rozhodnutí k činům vedla ještě dlouhá
cesta. Trvalo další rok, než jsem se od Franty osvobodila. Ale to už holky víte, protože jste to prožívaly se mnou. Jenom jste nevěděly, co všechno tomu
v našem manželství předcházelo.
Rozvodový rok byl těžký, ale ne horší než roky před
tím. Dovedete si asi představit, co Franta vyváděl,
když jsem mu řekla, že od něj chci odejít. Výhružky, pláč, udávání v práci za kde co, deptání kluků.
Vyhrožoval pak i mým rodičům, že jestli mě nepřemluví, ať s ním zůstanu, tak unese děti do Ameriky.
Kolikrát při těch scénách jsem na něj chtěla volat
policajty, jenže tady se každý s každým zná a tu
ostudu bych asi nezvládla. Že to vlastně byla jeho
ostuda, a ne moje, to jsem si nepřipustila. Navíc,
on mě nikdy fyzicky nenapadl, takže jsem neměla žádné důkazy, kromě svého žalostného stavu
a roztřesených rukou. A to je málo na to, aby ho
vykázali z bytu.
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Styděla jsem se za něj a pak i za to, že jsem náš vztah nechala dojít tak daleko.
Ale soužití s takovým chlapem, to je jako život se šelmou v jedné kleci. Pořád jste
ve střehu. Pořád musíte čekat, že se něco stane. Nikdy není klid, ani v noci. Stačí,
že se pohne v posteli vedle vás, a budíte se, protože co kdyby zase začal. Pořád jste
nastartované k obraně. Potom už kolikrát reagujete přehnaně i v jiném prostředí
mimo domov. Při každé malichernosti se hned bráníte, anebo, ještě lepší, dokonce
útočíte.
Byla jsem úplně vyčerpaná a děti
Pomoc a taky praktické informace
taky a to mě přimělo, abych si kojsem našla tady, zadarmo:
nečně řekla o pomoc. Zavolala jsem
na krizovou linku pro oběti domácího násilí. Ale to jsem si nejdřív muTel. 116 006
sela přiznat, že opravdu jsem oběť
domácího násilí.
http://www.bilykruhbezpeci.cz/
To mě stálo velké sebezapření. Tam
http://www.profem.cz/
mi pomohli, ze začátku stačilo jehttp://rosa-os.cz/
nom vlídné slovo a pochopení. Nihttp://www.nenechtesiublizovat.cz
kdo mě neodsuzoval ani nepodezříval, že si vymýšlím, a hlavně, nikdo
mě nenutil, abych od Franty hned
odešla. Protože to není jen tak, sbaA TO MĚ ZACHRÁNILO.
lit celý život do kufru, nechat mu
JÁ SAMA.
všechno, co jsme vybudovali, bafnout děti a zmizet.
Vlastně mám pocit, že už je to dávno. Nakonec jsme to s klukama zvládli. Franta
pochopil, že je konec, a kapituloval. Rozvodové tahanice sice trvaly, ale zvítězila
jsem, a to dvakrát. Prvně nad svým strachem a pak nad ním. Odstěhoval se jinam, to
taky víte. Prý s někým dokonce žije. Moc toho nevím, kluci se s ním nechtějí stýkat.
S odstupem let se už neodsuzuju, protože všechno, co jsem prožila, má vliv na to,
kým jsem teď. A holky, přiznejme si, jsem skvělá. Takže na závěr mé dlouhé řeči
ještě jeden citát:
„Přijmutí pocitu bezmoci znamená popření vlastních schopností a kvalit.“
Daniel Ofman
To byl přesně můj případ. Vůbec, ale vůbec v ničem jsem si nevěřila, a tak jsem si
celé dlouhé roky nedala šanci se vzepřít. Úplně jsem ztratila samu sebe. Když jsem
se tehdy večer rozhodla, začalo se to měnit, a jako by se ve mně otevřel nějaký
neviditelný zdroj síly, která postupně stoupala do celého těla a hlavy a pak už byla
nejen ve mně, ale i všude okolo. A to mě zachránilo. Já sama.
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PÁR DOBRÝCH RAD DRAZE ZAPLACENÝCH
BEÁTINOU ZKUŠENOSTÍ
Beáta: „Kolem domácího násilí koluje spousta pověr a mýtů. A to je průšvih. Protože u nás se prý s nějakou formou domácího násilí setká 40 % žen. To už si zaslouží
udělat ve věci trochu jasno, ne? Jestli si myslíte, že vy jasno máte, můžeme to
vyzkoušet. Schválně, které z následujících výroků jsou podle vás pravdivé? Rozmyslete si to, než uvařím další kafe. Pak to probereme.“
Oběť domácího násilí často provokuje a může si za to sama.

Ano

Ne

Násilí je, když mě mlátí. Jinak to jsou běžné manželské hádky.

Ano

Ne

Násilníci jsou většinou chlapi bez vzdělání nebo alkoholici
a je častější v sociálně slabém prostředí. 		

Ano

Ne

Láska potřebuje podobné zkoušky, aby se ukázala její pevnost.

Ano

Ne

Násilníci mají často pohnuté dětství. 				

Ano

Ne

Oběť musí od násilníka odejít okamžitě po prvním incidentu.

Ano

Ne

Beáta: „Tak, už se to nese… Máte v odpovědích jasno?“
Zdeňka: „Vlastně úplně ne!“
Monika: „To je hrůza, vždycky jsem si myslela,
že když jde o násilí, tak není nad čím váhat.“
Beáta „To chápu, kdo to nezažije, neví…
Tak především: žádný násilník nemůže tvrdit, že za jeho chování může někdo jiný.
Každý jsme zodpovědný za to, jak se chováme. Pokud se umí ovládat v práci, tak
by to měl zvládnout i doma. Ale tohle je častý argument. Franta mi to říkal pořád,
že kdybych se chovala jako správná manželka, tak by bylo všechno jiné. Ale nikdy
mi nevysvětlil, jak si to představuje.“
Dokud mě nebije, není to násilí.
To je taky úplně jinak.
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Víte, co všechno je považované za násilí?

		

!

Slovní vyhrožování bitím.

!

!

Když na vás hrozí pěstí.

Psychické deptání, třeba: „Seberu ti děti, nikdy je neuvidíš!“

ratu, čtení mailů,

efonujete, výslechy po náv

kým tel
Kontrolování kam jdete, s
prohrabávání věcí atd.

!

!

Urážky a ponižování, urážení vaší rodiny, přátel,
prostě všeho, co je pro vás důležité.

cí narážky na vzhled.

!

Sprosťárny, křik, ponižují

!

dy, vyzvedávání v práci,
Zákazy setkávání s kamará
pohybovat ve městě.
abyste se samy nemohly

!

Jakékoli nucení k sexu, v nejhorším znásilnění.

!

Šikana jako vypínání světla

!

Ničení vašich věcí.

.

, vylévání vašeho pití atd

!

Vyhrožování zabitím nebo sebevraždou.

e od auta, telefon, klíče od

ere klíč
Izolace, třeba že vám seb

!

!

!

Když vám zakazuje chodit

!
!

Sebere vám peníze nebo vás drží v šachu,
když jste na něm finančně závislé.

do práce nebo studovat.

Když vám nedovolí třeba jít spát, dokud se on nerozhodne.

Stalking, SMSky, telefony,

!

bytu atd.

třeba dvacetkrát za den.

Jakékoli fyzické násilí, patří sem už i strkání nebo sevření ruky.
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Že své ženy a děti týrají jenom alkoholici, to je taky pěkný mýtus.
Bohužel, násilnické chování prostupuje naprosto všemi vrstvami společnosti. A navíc, když je chlap inteligentní, je to ještě horší, protože může být rafinovaný. Přes
den vzorný manžel a otec, v noci tyran.

Beáta: „Tak holky, už toho dneska bylo dost. Nějak se nám ten večer zvrhnul úplně
jinam. Ale jsem ráda, že jsem vám to všechno řekla. Dovolila bych si ještě jeden, poslední citát, ten je takový můj, z mojí životní zkušenosti. A vlastně je nejdůležitější:
,Kde není oběť, tam není agresor.‘
Nebo jinými slovy, každý se k vám bude, milé ženy, chovat tak, jak ho necháte!
A to je moje velké, krví zaplacené moudro, to vám říkám.

První krok,
totiž ROZHODNOUT SE,
za oběť nikdo jiný
neudělá.

Láska je o důvěře a toleranci.
Žádné násilí v ní nemá místo. Bez výjimek. Jenže hodně lidí si plete lásku se závislostí a s majetnictvím, a to je problém.

Takže pokud se vám něco podobného někdy stalo anebo, nedej Bože, děje, tak
hlavu vzhůru. Cesta ven existuje, ale musí začít u vás samotných! V nalezení vaší
ztracené důstojnosti.“
Monika: „Beáto, děkuju za důvěru. Máš můj velký obdiv. Jsi strašně statečná a úplně na tobě vidím, jak tě všechny ty hrozné zkušenosti posílily.“
Zdeňka: „Teď mám úplně strach si kohokoli najít!“
Beáta: „Neblbni, Zdeňko, většina chlapů je fajn.“
Šly jsme se Zdenou domů mlčky, každá ponořená do vlastních myšlenek, já s knihou citátů v kapse. Někde vzadu v hlavě mi klíčila nepříjemná pochybnost. Vzpomněla jsem si na dědu, že se k babičce vlastně taky nechoval moc dobře. Jako dítě
jsem to moc nevnímala, ale máma říkala, že na dětství nevzpomíná ráda. Mám
hrozně nepříjemný pocit, že násilí se kolem nás děje docela dost, ale my si ho
nevšímáme anebo se všelijak tutlá …
KDE NENÍ OBĚŤ, TAM NENÍ AGRESOR.

I kdyby násilníka mlátili v dětství jako žito, tak mu to nedává právo se mstít na další
generaci. Je smutné, že hodně lidí, co mají problém s agresivitou, opravdu něčím
podobným prošli jako malí. Ale s tím je třeba pracovat, a ne si vyhledávat další
oběti. Navíc, násilníci často moc dobře vědí, že to, co dělají, není v pořádku. Proto
střídají násilnické útoky s obdobími, kdy jsou milí, slibují hory doly a s obětí tak
pěkně manipulují.
Oběť by měla od násilníka odejít co nejdřív. Ale pokud se nerozhodne sama, tak jí
stejně nikdo jiný nepomůže. Nejdřív musí najít sílu si uvědomit, co se jí děje, musí
vyhledat pomoc, ať už u přátel, v rodině nebo na nějaké krizové lince, a pak si
promyslet, jak bezpečně odejít.
První krok, totiž ROZHODNOUT SE, za oběť nikdo jiný neudělá.
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Jak si (o)sladit
cukroví i život
S VÁT K Y K L I D U ?

Každý rok si před Vánocemi říkám, že nebudu tak šílet, a každý rok je to stejné.
Zkouším z těch všech věcí, které mě čekají, něco přesunout na další týden, jenže ten bude ještě horší. To už nastane pečení a uzávěrka v práci bude v plném
proudu. Loni jsem pekla patnáct druhů, letos uberu, ale aspoň těch dvanáct, to
musím zvládnout. Cukroví u nás peče celá rodina. Loni ještě pomáhal i Matěj,
uvidím, co letos. Už ho slyším, jak říká, že je to trapný. To je asi nejčastější slovo,
které teď používá.

Čas běží. Od mé narozeninové oslavy už uteklo osm měsíců. Můj rok vyhrazený
sebepoznání ještě nekončí, ale ten kalendářní pomalu ano.
Jsem na zimní procházce. Kochám se přírodou v měkkém světle zapadajícího slunce. S postupujícím soumrakem od země stoupá chlad, a tak si zvednu límec a přitáhnu kabát blíž k tělu. Překročím větev, a najednou se přede mnou otevře propast.
Nestihnu uskočit a setrvačností padám dopředu a dolů do nekonečné černé jámy.
Když dopadnu, prudce mě zabolí v zádech. A když se rozhlédnu, zjišťuji, že visím
napíchnutá na obrovském vánočním stromku. Začnu křičet… a v tu chvíli se probudím a před sebou uvidím Jirku, jak se mnou třese. Je 7. prosince ráno a ani ne
za dva týdny budou Vánoce.
Jak se blíží svátky pohody a klidu, začínám cítit stále větší nepohodu a neklid.
Vůbec, ale vůbec to nestíhám. Musím zařídit strašnou spoustu věcí, aby byl Štědrý
den se vším všudy, jak má být. Běží mi hlavou, co mě čeká jenom v příštích pár
dnech. Dneska je pondělí.

idem.
Alespoň začít s vánočním úkl
pečení.
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No jo, ale jak to teda všechno zvládnu? Buď toho chci stihnout příliš, anebo si to
neumím zorganizovat. Tak znova, co z toho všeho odložím, nebo prostě neudělám?
No, nejspíš nezhubnu do šatů, takže půjdu na Jirkův večírek v kalhotách. Tím ale
času moc neušetřím.
Krůtu může taky objednat někdo jiný. Ale kdo asi? Tohle nikam nevede…
Když znova projíždím všechny úkoly, co jsem si tak „dobře“ naplánovala, začíná
mi docházet jedna zásadní věc. Je vlastně úplně jedno, jestli jsou Vánoce nebo se
chystáme na dovolenou nebo je dokonce úplně normální víkend. Já totiž nestíhám
pořád. S pocitem, že toho mám hodně a že nevím, co dřív, vlastně žiju odjakživa.
Nebo spíš od té doby, co se nám narodily děti.
Úplně si vzpomínám, jak jsem byla na nervy, když jel Jirka s dětmi v létě trhat rybíz
a já zůstala po deseti letech sama doma. Vůbec jsem si to neuměla užít. Stejně
jsem do noci uklízela obývák, abych neměla výčitky svědomí, že nic nedělám.
S POCITEM, ŽE NEVÍM, CO DŘÍV, ŽIJU ODJAKŽIVA.
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MŮJ ŽIVOT JE JAKO DIVADLO
Jenže život utíká a mě ten věčný stres už prostě nebaví. Chtěla bych odjet na Vánoce někam do tepla, ležet
u moře, pít koktejly a nic neřešit. Anebo prostě jenom
zvolnit to moje zběsilé tempo.
To bych vlastně chtěla víckrát
než jenom o Vánocích.

Celý můj život se točí kolem dvou věcí – práce a rodiny. Vlastně tří, teď už snad
taky trochu i víc kolem mě. Když se podívám na svůj běžný den, jsem každou chvíli
někým jiným. Skoro jako na divadle. Denně si vytahuju různé scénáře, pak hraju
různé role, večer to všechno zase vrátím do krabice a další ráno jedu nanovo. Někdy
střídám vážnou hru s komedií, jindy je to groteska a někdy tragédie. Mezi jednotlivými úlohami přebíhám, a to doslova sprintem.
Někdy se proměním i v ježibabu, když
na ni křičím, ať dělá, když si ve tři čtvrtě
na osm převlíká potřetí sukni.

Musím si v tom udělat pořádek a ujasnit si, které z těch všech rolí mi připadají nejdůležitější a dělají mi největší radost. Jestli chci s dětmi chodit o víkendu bruslit,
anebo péct v tu dobu buchty. Tedy máma kuchařka, nebo máma kamarádka? Obojí
dělám vlastně pro ně, ale co z toho by chtěli víc oni? A co já? A chci já vlastně radši
sedět u vína s Jiřím, anebo s holkama? Nebo chci v tu dobu klábosit po telefonu
se ségrou? No, jak kdy, asi. A v práci? Excel, nebo angličtina? A co to povýšení? Já
se z toho fakt zblázním.
Brusle vítězí.

Ale jsem přece kreativní a systematická, to už vím. Musím vymyslet nějakou pomůcku, nějaký diagram nebo sloupečky, do kterých si všechny svoje role napíšu
a roztřídím. A pak uvidím. Je ale jasné, že jich musí být míň než teď.
Beru nové pastelky, co jsem si koupila na malování erbu, a jdu to zkusit. Schválně,
co z toho vyleze.

Který už mám namalovaný, ale cítím to jako docela
soukromou věc, takže jsem ho zatím nikomu neukázala.

No, tahle část se týká
většinou našich
manželských hádek.

Svoje představení začínám jako MONIKA MÁMA, to když ráno vypravuju Terku
do školy. Když pak dorazím do práce, přepínám do hry s názvem MONIKA ÚČETNÍ,
a to zase není taková zábava. Zato v roli studentky angličtiny jsem komická až až.
Odpoledne přichází role MONIKY DCERY, to když jdu po práci pomoct s něčím
mámě a tátovi k nim domů. Večer jsem MONIKA MANŽELKA a znovu matka – ježibaba.
A tak pořád dokola.
Něco jako Maruška v Sůl nad zlato.
A v noci? No měla bych být MONIKA GEJŠA, ale po celém dni jsem spíš Šípková
Růženka. Těchto rolí jsem napočítala okolo dvaceti. Jsem taky sestra, sousedka,
přítelkyně, v práci pak kolegyně, podřízená, odbornice a tak dále a tak dále.
TĚCH ROLÍ JSEM NAPOČÍTALA OKOLO DVACETI!

Můj život
Takže, svůj život jsem rozdělila do tří oblastí: rodina
a přátelé, zkrátka nejbližší lidi, se kterými trávím
čas, potom práce, to je jasné, a nakonec JÁÁÁÁÁ,
tedy můj čas, moje zájmy. A pak jsem si vybrala nejdůležitější ,,role”, které chci hrát a které chci žít.
Dokonce je mám seřazené podle důležitosti.

Jenže když jsem dlouho s dětmi, mám výčitky, že bych měla být s Jirkou. Když něco
podnikám s Beátou a Zdeňkou, tak si zas vyčítám, že jsem špatná máma. V práci
mám pocit, že bych měla dělat víc. Hlavně teď, když mám od nového roku dostat
víc zodpovědnosti a možná taky přidáno.
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		RODINA A PŘÁTELÉ
1. Máma (Matěj, Terka, moje sluníčka nejmilejší.)
2. Manželka (Jiří, no.)
3. Dcera (Oba rodiče, spíš máma, ta mě potřebuje víc.)
4. Kamarádka
Beáta a Zdeňka jsou pro mě zkrátka důležitější než brácha
se ségrou. Zní to hrozně, ale holky vídám pořád a jsou tu, když
jsem na dně. Sourozence vidím párkrát do roka a prostě k sobě
nemáme tak blízko.
Kamarádek mám víc, třeba i z práce, ale dala jsem si tam
jenom ty nejdůležitější, protože s ostatními se stejně nestíhám moc vídat.

				 JÁ
1. Čtení.
Strašně mě to baví, v knihách můžu být kýmkoli, můžu prožít
milion různých životů. Ale čtu málo a chci víc, třeba i přes
den, nejenom deset minut před spaním, než odumřu.
2. Děti
Ne, děti přece patří k rodině. I když jsou takové moje hobby.
Ale ne, budu hledat něco, co je jenom o mně.
Tvoření. Jo, to tam dám. Patří sem to mé oblíbené balení dárků,
vyrábění z Fima a tak. Chtěla bych se třeba naučit malovat
na hedvábí.
3. 			
Nevím, nevím, nic mě nenapadá. Tolik
času pro sebe, abych mohla mít víc koníčků, asi mít nebudu.
Nechám to zatím prázdné.

5. Sestra
			PRÁCE
1. Mzdová účetní. To je zatím 70 % mojí pracovní náplně, i když
časem to třeba bude míň..
2. Odbornice přes financování evropských dotací. To je pro mě velká výzva. Ale už jsem se rozhodla, takže na to se musím soustředit.
Budu se učit, učit a učit.
3. Umím prezentovat. Už jsem se přihlásila na kurz.
4. Angličtina. Stala jsem se na stará kolena studentkou. Děti si
ze mě doma dělají legraci, že jsem starší než moje paní učitelka,
což je pravda.
Víc už toho rozhodně nezvládnu.
Musím si víc hlídat, abych pořád
nedělala práci za někoho jiného.
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Zkuste to taky, milé čtenářky!
Jaké životní role chcete opravdu
hrát? Vyberte si jich maximálně dvanáct, pro každou část svého života
čtyři. Na víc rolí byste totiž potřebovaly nějakou dvojnici.
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(NE)TRADIČNÍ NEDĚLE
Trojlístek mi docela pomohl. Uvědomila jsem si, že už nechci být superžena jako
moje máma. Chci si víc užívat každodenních radostí. Nemám zapotřebí odvádět
vrcholové výkony ve sprintu, abych stihla dvacet různých rolí. Stejně si budu připadat nedostatečná, i kdybych se rozkrájela. Mám radost, že jsem si našla aspoň dvě
věci pro sebe. A začínám tušit, že předám péči o záhonky před domem někomu ze
sousedů. Ale do té doby ještě musím napéct to cukroví…
8:00 h
Monika: „Tak, rodinko, jdeme na to.
Těsta jsem udělala včera v noci, dneska nás čeká pět druhů.“
12:00 h
Terka: „Mami, bude dneska oběd?“
Monika: „Ne, vezmi si chleba. No nazdar, už pípal budík!
Musím vytáhnout plech z trouby, nebo se to připálí!“
14:00 h
Monika: „Matěji, vykrajuj to linecké pořádně, aby se pak dalo slepit.“
Matěj: „Mami, tohle je poslední věc, co dneska dělám, a končím.
Kdyby mě viděli kluci, že s matkou matlám cukroví, to by byl trapas.“
Jirka „My to s mámou doděláme, děti. Terko, jdi bruslit, jestli chceš.
Moni, dělám další várku punče.“
14:30 h
Monika: „Sakra, Terezo, copak nevidíš, že tady
leží namazaný plech? Musíš na něj drobit?“
16:00 h
Monika: „Jiří, jak to mažeš, vždyť to bude celé zapatlané!
Už toho mám plné zuby, všeho!!!“
16:01 h
Jiří: „Hele, Moni, víš co? Dáme si pauzu. Zajdem koupit Matějovi ta sluchátka, co chce k Vánocům, projdeme se po trhu a dáme svařák. Cukroví počká.“
Teda tak jednou za dva roky.

16:02 h
Překonala jsem se, nechala to tam všechno ležet a vyrazili jsme.
Nakonec jsem byla Jiřímu vděčná. Někdy mě pořád ještě příjemně překvapí.
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Cestou z trhu jsme šli kolem kostela. Zevnitř byly slyšet varhany. O Vánocích do kostela docela ráda zajdu,
má to takovou slavností atmosféru. Dneska je navíc
adventní neděle, a tak jsme nakoukli.
Kněz mluvil o tom, jak je třeba se o Adventu zklidnit
a rozjímat. No, to vím teoreticky taky, ale jak to udělat
prakticky, to už neřekl. Ale mluvil hezky, my nespěchali, a já se zaposlouchala…
Říkal, že bychom si měli uvědomit, proč vlastně
na tomhle světě jsme, a vážit si toho každý den. A že
když si někdo stěžuje, že nemá čas, tak to vlastně
nedává smysl. Protože, to, co pomíjí, jsme my, lidi, a ne
čas. Přesně tak to řekl. Čas, ten tady prý bude vždycky. Pořád se bude střídat jaro, léto, podzim a zima.
Ale my tu nebudem, budou tady zase jiní lidé.

TO, CO POMÍJÍ, JSME MY, LIDÉ, NE ČAS.

Tu myšlenku jsem si zapamatovala. Jako by to říkal přímo pro mě, uštvanou ženskou, která chce všechno zvládnout na jedničku. Kam se ale vlastně pořád ženu?
Ani nevím. A pak zazněl zpěv z kůru a rozezněly se varhany a já se rozbrečela.
Mozek mi racionálně říkal, že pláču, protože jsem přetažená. Ale někde hluboko
ve mně se rozeznělo ještě něco jiného. Vrátila se mi vzpomínka na dětství. Viděla
jsem se jako desetiletá holčička, jak si zpívám s babičkou a přitom pečeme u ní
doma cukroví. Babička už nežije.
Z kostela jsme šli domů a dali jsme se zase do toho. Byl to nakonec hezký večer.
Mezi plechy s cukrovím jsme popíjeli víno a vzpomínali na dětství. Rozvzpomněla
jsem se, že mě zpívání vlastně hodně bavilo a pomáhalo mi v zahánění dětských
smutků. Ani nevím, kdy jsem zpěv ze svého života vypustila. Ale měla bych se
k němu zase vrátit.
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VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ V PRÁCI? ANI OMYLEM!
Dneska máme na Úřadě vánoční večírek. Většinou ho pomáhám organizovat. Hodně
mě to baví. Vyzdobím zasedačku, nachystám cukroví, co jsem napekla, donesu ty
chlebíčky, co jsem objednala. A pak mě za to všichni obdivují a mně to dělá radost.
Asi jsem trochu ješitná. Ale co.

Výzdobu jsem připravovala včera celý večer. Do odpoledne toho ale mám ještě moc.
Takže než přijde radost, ještě je třeba vyřešit pár starostí.
Už nějakou dobu si zkouším v kanceláři zavést nějaký systém, abych se mohla
soustředit na práci a líp všechno stíhat. Trochu jsem se pozorovala a nebylo zas tak
těžké přijít na to, proč se mi to nedaří. Pořád jsou to stejné problémy.
								
V poslední době, co studuju ty evropské směrnice, si beru práci i domů.
Dělám to nerada, jenže v kanceláři mě pořád někdo otravuje a nemám klid.
Mám plnou hlavu drobných úkolů a stává se, že občas na něco zapomenu.
Neumím si říct o pomoc a raději si všechno udělám sama.
Snažím se dělat víc věcí najednou, účtuju, zvedám telefony, do toho chodí lidi.
Po každém vyrušení se jen obtížně znovu soustředím.
Takže třeba pětkrát za hodinu začínám od nuly.
Někdy mi není jasné, co po mě šéfová chce, a občas se stane, že děláme stejnou
práci třeba dva, což mě přivádí k zuřivosti.
Možná jste na tom, milé čtenářky, podobně. Pokud ano, musíme s tím
všechny něco udělat. Při současné důchodové politice budeme totiž
pracovat skoro do sedmdesáti, a s takovou to určitě nevydržíme.
Hrozí nám, že skončíme jako neurotické a nesnesitelné staré babky
s tikem v oku. Já teda nechci strašit, ale abyste se pak nevymlouvaly!
Jenže, kde se zeptat na radu, teď, před Vánocemi? Čeká mě už jenom večírek a pak
svátky. Doma mi poradí leda neviditelný Ježíšek, až ponese tajně dárky. Vždyť jediná, kdo se snaží u nás udržet pořádek, jsem právě já a jenom já. No, tak jo, zkusím
to na večírku, to je poslední šance v letošním roce.
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Večírek je v nejlepším. Výzdoba se líbí, šampus teče,
cukroví je snězené, protože před Vánocemi se lidem ještě neomrzelo a nejsou přecpaní. Někdo už se začíná potácet a vzadu v kuchyňce slyším první koledy. Nejvyšší
čas vyrazit domů, stejně se mi už klíží oči.
Ale nedalo mi to a alespoň z hecu jsem se poptala pár
lidí, kteří vypadali v pohodě, jak to dělají. Myslím jak to,
že jsou tak v pohodě, když já jsem před infarktem.
A odnesla jsem si pár zajímavých tipů.
Posuďte samy, milé dámy:
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Když jsem dorazila domů, zkontrolovala jsem, jestli se mi ta těsta, co už čtyři dny
leží v lednici, ještě nezkazila, a šla jsem spát. Před usnutím jsem si vzpomněla
na několik věcí, které jsem nestihla. Musela jsem vylézt z postele a zapsat si je
na papírek, protože do rána bych je určitě zapomněla.
Já takhle opravdu
nechci žít!

ZVLÁŠTNÍ DEN
S MILADOU H.
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Spotřeba Ibalginu v měsíci prosinci je v naší domácnosti dvakrát větší než za uplynulý zbytek roku. Největším konzumentem jsem samozřejmě já. Díky „růžovému
potěšení“, jak ho něžně nazývá Beáta, jsem se ve zdraví dokodrcala až ke Štědrému
dni a dokonce i za něj.
Nakonec jsme měli šestnáct druhů cukroví, bramborový salát se povedl, Terezka
zazpívala krásně koledy u stromečku, který Sparky letos nestrhnul k zemi, zkrátka
ideální Vánoce.

I přes prvotní nechuť jsem do knížky nahlédla. Rodinka vyrazila na běžky a já zůstala sama doma. Poprvé od léta. Tentokrát už to ale zvládám o dost líp. Myslím volný
čas pro sebe. Naprosto bez výčitek jsem se usadila do sedačky a skoukla, co dávají
v televizi. Nedávali nic, takže jsem logicky sáhla po nových knížkách a jednou z nich
byla ta o Miladě H.
Začetla jsem se… a docela mě to chytlo.
Knížka nebyla moc politická, spíš o jejím osobním životě. I když ten vlastně moc
neměla. Zavřeli ji nacisti, pak komunisti, ale ona se nedala. Do poslední chvíle si zachovala důstojnost. V knížce byly úryvky z dopisů, které psala těsně před popravou.
Byla taky manželka a máma, jako já, ne jenom známá osobnost. Neumím si představit, co bych v takové situaci, pár hodin před smrtí, napsala svojí šestnáctileté
dceři. Milada to zvládla tak žensky. Omlouvala se, že s ní netrávila dost času, radila
jí co číst a jak zůstat sama sebou, vysvětlila jí, proč se dala na politiku, a nezapomněla ani na takové ty holčičí věci, třeba jak pečovat o pleť a co s první láskou.
Čtu a po tváři mi teče jedna slza za druhou. Milada musela být neuvěřitelně statečná. Taky měla krásný vztah s manželem. Zajímá mě, proč tolik riskovala. Kdyby
seděla doma a nevybočovala z davu, mohla žít. No jo, ale to bychom pak neměli
žádné hrdinky, kdyby takhle přemýšlely všechny výjimečné ženy.
Než šla na popravu, ještě uklidňovala všechny svoje blízké. Neumím si to představit. V posledních chvílích píše:

„Ptáci už se probouzejí
– začíná svítat.
Jdu s hlavou vztyčenou
– musí se umět
i prohrát. To není hanba.
I nepřítel nepozbyde
úcty, je-li pravdivý
a čestný.
V boji se padá, a co je
jiného život než boj…“

Během svátků jsme obešli naše a taky přijela ségra s bráchou a rodinami. Pohádali
jsme se jenom jednou, což byl opravdu úspěch. Viděla jsem i Beátu se Zdeňkou
a taky jsem se stavila za Milenou. Dala mi dárek, což dělá každý rok, i přesto, že jí
říkám, ať to nedělá. Uvádí mě tím do rozpaků, protože nikdy nevím, co jí mám dát
na oplátku.
Dala mi knížku. Od té doby, co jsme se bavily o Masarykovi,
má potřebu mě pořád vzdělávat. Moc mě to nebaví, ale ze
slušnosti nemůžu odmítat. Čeká vždycky, co na její knížky
řeknu, a vyptává se tak dlouho, až mě donutí je přečíst.
Tentokrát jsem dostala knížku o Miladě Horákové. Nic moc
o ní nevím, snad jen že ji komunisti popravili někdy v padesátých letech. Upřímně, politika mě moc nezajímá, a už
vůbec ne o Vánocích. Ale nechci Milenu zklamat, vím, že jí
na tom záleží.
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Ach jo…
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Přemýšlím, jak si asi Milada plánovala svůj život, že toho tolik dokázala. A jak se jí
vlastně podařilo, že se dostala do vysoké politiky – tehdy, jako ženská. Asi si uměla
hodně brzy říct, co vlastně chce, a taky za tím jít. I když nakonec dopadla tak hrozně, pro mě zůstává ženou hrdinkou.
Jak by asi vypadal Miladin trojlístek?

PRÁCE
1. Právnička
2. Feministka a bojovnice za ženská práva
3. Politička

MILADA
1. Četba jako já
2. Hudba (hrála na klavír)
3. Zajímala se o módu

RODINA A PŘÁTELÉ
1. Matka (dcera Jana)
2. Manželka (manžel Bohuslav)
3. Dcera
4. Přítelkyně Františka Plamínková
– ach jo,
další popravená žena

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
Stůl v restauraci na silvestrovský večer jsem už nesehnala, a tak jsme nakonec zůstali
doma. Připili jsme si i s dětmi. Každý z nás si něco přál. Já hlavně zdraví a ten čas…
Dlouho po půlnoci, kdy už nikdo nebyl vzhůru, jsem si na chvíli sedla k oknu a přemýšlela, co mi letošní rok všechno přinesl.
Navenek se nestalo nic zvláštního, normální život. Naštěstí jsme všichni v pořádku, žádné vážné problémy se letos neobjevily. Ale i přesto mám pocit, že se v mém
životě dost změnilo. Hlavně od těch mých čtyřicátin. Zdá se, že jsme tak nějak
spokojenější.
Vzala jsem do ruky svůj trojlístek a vrátila jsem se ještě k novoročním předsevzetím.
104 Jak si (o)sladit cukroví i život

105

Moje předsevzetí – co udělám se svým časem v příštím roce

(JENOM) JÁ

Je to takový plán, čemu se budu věnovat. Pokud mi nějaký čas zbyde, budu dělat
i to, co „by se mělo“. Ale smýkat už sebou nenechám. Ještě teď mi zní v uších, co
říkal ten kněz. Není důležitě dělat všechno na 100 %, ale je důležité dělat ty správné
věci a umět rozpoznat, které to jsou.

Čtení - alespoň jedna knížka za měsíc, to bych mohla zvládnout.
A budu víc chodit do knihovny.

RODINA A KOMUNITA

Zpěv - jasně, nevěděla jsem, co by mohla být ta třetí věc, které se
opravdu chci věnovat. Už to vím. Chci zase začít zpívat. Člověk se
prý má vracet k tomu, co ho bavilo v dětství. Zkusím sbor v kostele
anebo při základní škole je sbor učitelek. Na to se moc těším.

Jako máma - budu se snažit být dětem větší oporou. S Matějem budu
citlivě probírat jeho puberťácké problémy a budu trpělivá s Terčinou
matikou.
Jako manželka - uff, budu se snažit víc Jirkovi naslouchat, když mluví
o práci. Budeme spolu zase chodit do kina. Ráda bych naplánovala
prodloužený víkend jen pro nás dva.

Tvorba - Beáta mě naučí malovat na hedvábí.
Alespoň jednou za měsíc si vyhradím večer, kdy budu tvořit.

A co uděláte se svým časem Vy, drahé přítelkyně? Než si všechno rozmyslíte
a naplánujete, zkuste si doplnit tyto věty:
Až si udělám víc času, tak…

Jako dcera - jednou týdně půjdu k našim a budu s nimi celé odpoledne.
Vidím, jak stárnou, a kdo ví, jak dlouho tady ještě budou.

Nejdůležitější v životě je pro mě… 					
a proto tomu budu věnovat nejvíc času.

Jako kamarádka - pojedeme se Zdeňkou a Beátou na týden do lázní.
Bez dětí. To je naprosto bláznivý nápad, ale už se těším, jak to začneme plánovat.

Až budu stará žena, chtěla bych si říct:

,

PRÁCE
Jako mzdová účetní - naučím se další nový program a budu se udržovat
v kondici. Musím se podívat na novely pár zákonů, které se nás týkají.
Jako odbornice přes evropské dotace - no, budu studovat všechny dokumenty, dokud tomu nebudu rozumět. Pojedu na dvě přednášky
do Prahy. Během prvního půl roku bych chtěla být připravená na první
projekty.
V tom prezentování - první školení mám za sebou. Teď se naučím s tím
počítačovým programem, udělám dvě prezentace a ukážu je šéfové.
Tu třetí představím veřejně na jedné z porad. Měla bych to stihnout
do června, kdy projekty odstartují.
Angličtina - budu makat a do půl roku postoupím do pokročilých.
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NENÍ DŮLEŽITĚ DĚLAT VŠECHNO NA 100 %,
ALE JE DŮLEŽITÉ DĚLAT TY SPRÁVNÉ VĚCI
A UMĚT ROZPOZNAT, KTERÉ TO JSOU.
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A teď zkuste ke každé roli ze svého trojlístku naplánovat jednu zásadní věc, které
byste chtěly dosáhnout. Ale pozor, plánujte realisticky a stanovte si termín. Není to
vůbec jednoduché, ale když to zvládnete, bude Vám mnohem jasnější, jak doopravdy chcete trávit svůj čas, svůj prostor k životu. Tak jako mně.

Kdo je krásný?
D A L Š Í O S L AVA
Je po Vánocích, ale nás čeká
další oslava. Blíží se bráchova
svatba. Přání z Beátiných citátů
už mám vyrobené a šíleně se
těším! Miluju svatby.
Aby toho nebylo málo, půjdu
za svědkyni, takže je jasné, že
nové šaty skutečně potřebuju.
Navíc přiletí i sestřenice Věra,
se kterou jsme vždycky tak
trochu soutěžily. Je o rok starší než já, ale vždycky vypadala
líp než já, byla to taková kráska jako z plakátu. Dokonce mi
přebrala kluka, se kterým jsem
chodila před Jiřím. Bylo nám
asi šestnáct a ona se rozhodla,
že může mít kohokoli, na koho
ukáže prstem. Ten kluk pro ni
nic neznamenal, ale já ho doopravdy milovala a nemohla
jsem jí tu podlost odpustit.
Pak Věra odjela jako au-pair
do Anglie a vdala se tam. Už
roky jsme se neviděly. Nechci
se vedle ní cítit jako chudinka,
která o sebe nedbá a má zadek
jako Brazílie.
Chci vypadat dobře. Zhubnout
v posilovně už nestihnu, ale
nové šaty, kabelka a boty snad
postačí.
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MOJE POHODA A IDEÁL KRÁSY
Divíte se, že tohle nejde dohromady?
Přesně tak, nejde!
Koupila jsem si svůj oblíbený časopis. Beru si ho
většinou do vany, když potřebuju úplně vypnout a nechce se mi číst nic složitého.
Navíc si ráda prohlížím hezké obrázky, luštím křížovky a někdy si pak vystřihnu tip
na výlet nebo slibný recept. A vždycky se poučím, jak zhubnout a nenabrat zpátky
ani deko.
Napustila jsem si vanu plnou horké vody, chodím teď dost často domů zmrzlá jako
rampouch. Vzala jsem si časopis a chystala jsem se na koupelovou oddychovku se
vším, co k tomu patří.
Jenže za chvíli už Jirka klepal na dveře, že se asi pálí maso, že by to podlil nebo
vytáhl, ale není si jistý, tak aby něco nezkazil. No jo, nejspíš to stačí podlít, pomyslela jsem si, ale pro jistotu se půjdu podívat.
Podala jsem Jiřímu časopis, aby se papír nezmáčel, a začala jsem se soukat z vany.
Jirka hned zaostřil na krásku na obalu
a uznale hvízdl: „Pěkná kočka!“
„No jo,“ řekla jsem dotčeně a rychle jsem se
zabalila do ručníku.
„Takhle budeš taky vypadat, až začneš chodit
do fitka!“ zasmál se.
Nebudu, pomyslela jsem si sklesle. Je mi čtyřicet, po dětech jsem chtěla cvičit a vrátit se
k původní postavě, ale úplně to nevyšlo. Už
léta se radši před zrcadlem nesvlékám. Holce na obálce časopisu je tak dvacet, je dokonalá, a jestli má ve skutečnosti někde nějaký
špíček nebo pupínek, grafici ho vyretušovali.
„To těžko,“ řekla jsem nasupeně a odkráčela
jsem k troubě, odkud stoupal kouř a pach
připalující se pečínky.
„Ty jsi naštvaná?“ zeptal se Jiří udiveně.
„Ale ne,“ snažila jsem se o lehčí tón, ale lehce
jsem se úplně necítila.
Takhle to celé začalo …
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S Jirkou jsme se pak už bavili o něčem jiném, ale ve mně hlodala skleslost a trochu
taky vztek. Proč vlastně v časopise, který je určený ženám zralým (aspoň to o sobě
tvrdí) a kde tak rádi píšou, že máme být hlavně v pohodě a zůstat samy sebou, proč
v tomhle časopise ukazují skoro na všech fotkách vychrtlé dvacetileté holky? Jak si
pak má normální ženská připadat?
Vzala jsem Sparkyho, že si trochu vyvětrám hlavu, a pak mě napadlo, že bych se
mohla stavit u Mileny – tu modelky určitě netrápí. A půjčí mi něco zajímavého
na čtení, abych přišla na jiné myšlenky.
„Sparky, jdeme ven!“
Přítelkyně knihovnice,
ještě že ji mám.

Zvoním u Mileny, nic. Klepu. Nic. Tak
si říkám, že půjdu nejdřív na procházku
se Sparkym a cestou domů to zkusím
ještě jednou. V tuhle dobu přeci Milena
vždycky bývá doma.

NÁSTĚNKA
Sparky mě táhne chodbou ke dveřím,
ale ještě než mu dopřeju potěšení počůrat před vchodem kandelábr, musí
se mnou věnovat nevěřícný pohled domovní nástěnce. Normálně tu bývá rozpis, kdo kdy myje schody, ale dneska tu
visí reklama na jakýsi nátěr na dřevo. Ve snaze ukázat skvělé vlastnosti příslušné
chemikálie někdo neměl lepší nápad než vyfotit vedle kbelíků s lakem nahé dívčí
tělo, které vypadá, že je taky natřeli! Ideál krásy na každém kýblu.
Takže kult vyhublých, dlouhonohých, nedospělých dívek už na nás nebude útočit
jen z časopisů a z reklam na módu a kosmetiku, ale nejspíš i z obalů od zmrzliny
nebo z pytlů s cementem. Pozor, ženy, takhle byste měly vypadat!

Pevný prsa, dlouhý vlasy, plný rty,
útlý boky…to je přeci jedno, kolik máte dětí,
jaký máte tělesný dispozice, že se vám líbí
krátký vlasy a jestli se vám to vůbec líbí …
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Jsem naštvaná! Co má společného nahá holka a lak na dřevo? Nic! Ale když chlap
zaostří na vyzývavé tělesné křivky, zaostří i na ty kyblíky s lakem. To je přeci tak
trapné a ponižující. Vzpomněla jsem si, že jednou už mě podobná reklama rozčilila. Tehdy se týkala bezdotykových telefonů. Nějaký muž tam dokonce sahal ženě
na prsa. Říkala jsem si, že to musel vymyslet nějaký úchyl, a divila jsem se, že
taková reklama vůbec prošla. Jak to, že se jako ženy víc nebráníme? Přeci nejsem
pohoršená jenom já?

Do vyhledávače zadávám: „NAHÁ ŽENA V REKLAMĚ“.

Nebo ano? Jsem vztahovačná a zamindrákovaná? Jsem přecitlivělá? Je fakt, že
v uplynulých měsících jsem se naučila mnohem silněji vnímat, když se ženám děje
nějaká nespravedlnost. A taky jsem se naučila nad spoustou věcí nemávnout rukou
a nemlčet. Takže večer znovu zapínám internet a hledám, jestli se dá s takhle nepatřičnou reklamou něco dělat, jestli existuje nějaká kontrola nebo dovolání. Přece se
nemusíme na každém rohu dívat na nahaté mladé slečny natřené lakem na dřevo
a myslet si, že je to správné nebo vtipné.

Tentokrát to nešlo tak hladce, jako když jsem minule zadala pojem ŽENA, ale nakonec se mi zase podařilo zjistit pár zajímavých informací.

POZOR , ZASE JEDNOU VYRÁŽÍM DO BOJE!
Má výzbroj: kafe, voda, stůl a počítač.
Jiří jen stihne říct: „Vy jste to venčení dnes nějak zkrátili.“
„Tohle je důležité!“ odtuším a zatvářím se tak odhodlaně, že se ani nezeptá, jestli
se nechci jít koukat na detektivku.

www

nahá žena v reklamě

S E X I S T I C K Á ?

Reklama, která používá ženské nebo mužské tělo jen proto, aby upozornila na výrobek, který s nahotou a tělem vůbec, ale vůbec nesouvisí, je:
SEXISTICKÁ
Ale co s tím? Naštěstí tu možnosti jsou.
Představte si, že sexistickou reklamu nemají jen malé firmičky, které neví co a jak
a snaží se zaujmout tímhle hloupým způsobem. Sexistickou reklamu používají i velké firmy a dokonce i politické strany… no, to mě podržte! Takže i lidé, kteří chtějí
řídit stát, si dávají na reklamu nahaté zadky s hesly. Je to ponižující hlavně pro ně.

Co říkají pravidla:
Sexistická reklama je taková, která používá lidské tělo ke komerční
propagaci něčeho, co s lidským tělem nesouvisí. Třeba když v reklamě
na pilu vystupuje nahá dívka nebo v reklamě na záclony nahý muž. No,
řekněte sami, souvisí to spolu nějak?
Sexistická reklama využívá hlavně ty části těl, které jsou spojené se
sexem.
Sexistická reklama upevňuje představy o tom, jaké ženy nebo muži mají
být, jak mají vypadat a jak se mají chovat, nebo k čemu jsou dobří.
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Co můžeme dělat, když takovou reklamu
uvidíme a myslíme si, že je nevhodná?

Monika: „Toho znám, když jsi ho tu měla naposledy, tak
mi pomáhal s lyžemi ze sklepa.“

Našla jsem organizaci, která pořádá
soutěž o nejhorší sexistickou reklamu. Udělují anticenu. Ten, kdo ji
dostane, na to není moc pyšný.
„Svou“ reklamu může přihlásit každý
a každý může hlasovat, která z nominovaných je nejvíc „prasácká“.

Milena: „Ano, to je přesně on. Tak ten tu byl na návštěvě, ještě jsme se od Nového roku neviděli. Přivezl
mi pár jablek z chalupy. Představ si, pijeme kafe a najednou na mě tak soustředěně kouká a já si říkám,
co tomu Péťovi dnes je, že je takový zakřiknutý? A on
povídá: ‚Nechtěla bys zkusit nafotit reklamu?‘“

Sex

á
é pras
is t ic k

tečko

Monika: „Cože, Mileno, i ty!?“
www.prasatecko.cz
Když vám nějaká reklama připadá
nevhodná, můžete ji taky nahlásit
Radě pro reklamu. Rada pro reklamu může firmě, která se takovou
reklamou prezentuje, udělit pokutu a požadovat stažení reklamy
nebo omluvu.

Myslím, že neodolám a nátěr na dřevo nominuju!

Milena: „No co? Jen jsem se dvakrát usmála na objektiv a reklama byla hotová. Těš se, uvidíš mě na plakátech po celém městě. Radnice si totiž nechala udělat
reklamu na projekt ,AKTIVNÍ V KAŽDÉM VĚKU‘, a to já
jsem, takže jsem tam na správném místě.“
Monika: „Zrovna se ti chystám říct, jak mě na reklamách štvou všechny ty vychrtlé mladé polonahé
modelky. Pak není divu, že tolik mladých holek trpí
anorexií. Včera jsem strávila celý večer na internetu
a snažila jsem se zjistit, jestli se můžeme nějak bránit.“
Milena: „Holka, ty vždycky všechno bereš na 200 procent. Tak se podívej na mě. Jsem snad klasická kráska
do reklamy? Nejsem, jsem baba v letech a podívej,
od příštího měsíce mě budeš vídat na každém sloupu.“

NENÍ REKLAMA JAKO REKLAMA

Monika: „Milena jako modelka, no to mě podrž!“

Nakonec jsem za večer viděla tolik příkladů sexistické reklamy, že mě pronásledovala i ve snech. Navíc jsem měla trochu starost o Milenu. Bylo mi divné, že
ani večer nebyla doma. Takže když ráno beru Sparkyho na procházku, utíkám ji
nejprve zkontrolovat.

Milena: „No jasně, jen ať všichni vidí, že mezi námi
nejsou jen hubené mladé krásné holčiny, ale i takové
babky jako jsem já. Moje reklama má světu ukázat, že
všechny ‚holky‘ na světě nejsou stejné!“

Monika: „Ahoj Mileno, to jsem ráda, že jsi v pořádku. Včera jsem se tu stavovala,
ale nebylas doma, tak jsem se o tebe bála.“

Monika: „No, to fakt ne. Ale proč tedy holky v reklamách vypadají všechny stejně?
Váží maximálně 50 kilo a z toho polovinu dělají prsa, něco málo zadek a zbytek
husté dlouhé vlasy. Jak jsme se dopracovali k tomu, že půlka lidstva chce vypadat
jako reklama na koncentrák?“

Milena: „To mě mrzí. Nevěřila bys, kde jsem byla! Minulý týden se u mě stavil synovec Petr…“
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Kdo a kde rozhodl, že ideál krásy bude zrovna takový?
Milena: „Mě tyhle věci nikdy moc nezajímaly, takže nemám přesné informace. Myslím si ale, že každá doba měla ideál nastavený trochu jinak. Za nás v šedesátých
letech byla v módě ještě větší vychrtlost než dneska. Chlapecká postava, žádný
zadek, žádná prsa.“

Tradiční japonská kráska byla
štíhlá, přestože to pod vrstvami
oblečení nebylo vidět.
Obličej měla bílý jako stěna,
tmavé oči a rudé rtíky.
Místo na podpatcích balancovaly
Japonky na vysokých
dřevěných platformách.

Monika: „Jo, ale na starých obrazech mají ženy pořádně
kypré tvary. A staré sochy taky nebývají žádné vyzáblinky.“
Milena: „Počkej, někde tu mám takový vtipný přehled ...“

KRÁSKY NAPŘÍČ ČASEM
Milé čtenářky, ve které době byste se cítily nejlépe vy?

Jestliže máte štíhlou postavu,
úzká ramena, vysoký pas
a symetrický obličej, byly byste
jako bohyně ze starého Egypta.

Ve starověkém Řecku naopak byla
oblíbená baculatější postava, plné tvary
a světlá pleť.
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Období baroka a rokoka je
tradičně spojené s baculatými
tvary andělíčků i krásek se
světlou pletí, za krásné bylo
považováno zakulacené břicho.
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V devatenáctém století si ženy
tvarovaly postavu korzetem.
Nemálo žen to zaplatilo zdravím.

Nemohly se ani pořádně
nadechnout a korzet
deformoval žebra.

Na začátku století v celé
Evropě frčelo mikádo,
nevýrazný pas, plochý hrudník
a celkově chlapecká postava.
Uvolněná móda odrážela dění
ve společnosti, žena se stává
svobodnější.

Marilyn Monroe přinesla módu
velkých prsou, štíhlého pasu
a postavy přesýpacích hodin.

Mám minimálně jednu polovinu!
Tu spodní.
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Období šedesátých let, to už pamatuju:
krátké sukně, obří řasy, černé linky
až za roh a hlavně vyčesané vlasy. To
celé na ideální postavě dospívající dívky
s dlouhýma nohama.

A dneska? Štíhlost je v kurzu nepřetržitě už skoro sto let. Hubené holky, které mají
jen prsa a zadečky.

Bylo by fakt na nobelovku,
kdyby někdo těmhle módním vlnám
sebral vítr z plachet!

Doba největší svobody,
jak v kurzu ideálu krásy,
tak v módě.
Chtěla bych žít
v sedmdesátých letech!

KRÁSA , NEBO ZDRAVÍ?
Monika: „Ale jestli se ideál krásy může takhle radikálně měnit – od Věstonické Venuše až po Twiggi, tak nemůže mít žádný objektivní základ – je to jenom něco, co si
sami vymyslíme, a pak tomu věříme. Nebo spíš bič, který si na sebe sami pleteme.“
Milena: „Tak to ti můžu dosvědčit. Já bych třeba před lety nevěřila, že si ženy
začnou holit nohy nebo že celulitida bude považovaná za nemoc. To neznamená,
že jsme ty ďolíčky neměly. Měly, ale neřešily jsme je, protože o celulitidě se nikde
nepsalo a nemluvilo. Nebyl estetický prohřešek navlíknout si minisukni, ze které
nám koukaly úplně celé nohy, a vyrazit na čaje.“

V devadesátých letech přichází
móda extrémní hubenosti,
která se opět podepsala
na zdraví časopisových krásek.
Vyvolalo to tolik skandálů,
že je naštěstí už pryč.
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Monika: „Mně třeba vždycky připadalo krásné bříško naší mamky. Měla spoustu
strií, ale tehdy jsem nevěděla, že se jim tak říká. Mamka říkala, že jsme jí je udělali
my dva s bráchou, když jsme byli v bříšku. Představovala jsem si, jak jí je malujeme
štětečkem, a ohromně se mi to líbilo.
Když jsem pak v pubertě rychle přibrala a popraskala mi kůže na stehnech, připadaly mi ty propojené čárky jako malé mapky. Až od holek na koupališti jsem se
dozvěděla, že je to hrozné a co s tím budu dělat? Až pak jsem se začala stydět, odmítala jsem nosit sukně, šaty a dokonce i kraťasy. O modrých trenkách na tělocvik
ani nemluvím! To byl děs.“
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Ideální krása neexistuje, a i kdyby…
Doma jsem se postavila před zrcadlo a přemýšlela jsem o tom, jak si já sama představuju krásnou ženu a jestli bych na svém vzhledu chtěla něco měnit. Uvědomila
jsem si, že si cením žen, které se nebojí vnášet do každodenní šedi barvy a jas. Nedávno jsem jela autobusem do práce a přistoupila žena v červeném kabátu s velkou
květinou v klopě – nebyly to jenom šaty, ale asi i držení těla nebo úsměv, možná
i lehounká vůně parfému – zlepšila mi náladu na celý den. Přála bych si mít dostatek sebevědomí, abych třeba dokázala nosit klobouky nebo velké barevné šperky
bez ohledu na to, co říkají módní časopisy nebo lidé kolem.
A taky bych si přála čistší pleť. Abych
se nemusela pořád schovávat za korektor a vrstvy make-upu. Vím, že bych
proto měla dbát na zdravější stravu, pít
víc vody a procházet se na čerstvém
vzduchu – to bych možná zhubla i pár
kilo. Ale nechci být programově hubená. Už se nechci kvůli váze věčně hlídat
a trápit a přemýšlet, co bych si dala,
kdybych mohla. Chci se prostě jen cítit
dobře. A taky chci být zdravá.

Protože ve zdravém těle,
zdravý duch, ne?

Takže zkusím zdravěji jíst, ale taky si
k těm šatům na bráchovu svatbu koupím klobouk – a sama si ho vyzdobím!

SESTŘENICE VĚRA
Tak to byl paradox. Na bráchově svatbě jsem si nejlíp popovídala právě s Věrou.
Bylo to fajn, jako za mlada, než mi přebrala toho kluka. Jak jsme se uviděly, všechny
nepříjemné vzpomínky zmizely. Byly jsme rády, že se vidíme a že si máme co říct.
Byly jsme zase jako malé holky, které se spolu kamarádí, radí si a nesoutěží.
Řekněme si na rovinu, že soutěžení mezi ženami
je téma na celou knihu.

A když na to tak vzpomínám, nevím přesně, co měla na sobě, jen že jí to slušelo.
A už vůbec jsem si nevšimla, jestli měla nějaké to kilo navíc nebo ne. Pokecaly jsme
si o všem, co zažíváme, zjistily jsme, že je to stejné všude, ať člověk žije tady nebo
o pár set kilometrů dál, všude je chleba o dvou kůrkách. Trápí nás podobné věci
a těšíme se na stejné chvilky. Nejsme stejné, každá máme svůj pohled na život,
každá máme svou osobní jedinečnost a své kouzlo. A to je na tom to zábavné.

HUBNUTÍ, ZADEK , STEHNA , DIETY A TAK DÁLE?
Proč vlastně a pro koho?
Kdo nastavuje pravidla krásy?
Kdo říká, která z nás je hezčí a která méně?
Jen já sama.
Tohle zjištění člověka spíš naštve než co jiného. Protože s tím, co samy máme v hlavě, s tím se nejhůř něco dělá. Věřte, že po ročním bádání o tom vím hodně.
Po všem hledání a po všech obrázcích jsem si řekla, že kašlu na IDEÁLNÍ MÍRY.
Jediné, co je důležité je, abych se cítila dobře a to i s přibývajícími roky – to mi
nikdo neodpáře.
A tak jo, budu chodit cvičit a večer se nebudu cpát křupkama, ale hlavně kvůli sobě.
Dietám a cvičení na zadek dávám adié.
ODE DNEŠKA BUDU CVIČIT ZÁDA A ÚSMĚV.
No, možná budu taky cvičit ten zadek a stehna.
Trochu nechtěně, teda. Asi jsem se mýlila, ale měla jsem
pocit, jako by Jiří měl u sebe v tom svým kamrlíku dvě
krabice s pohorkama. Jedny byly stoprocentně pánské
a ta druhá krabice se mi asi nezdála.

122 Kdo je krásný?

123

A je mi jednačtyřicet!
UTEKLO TO

A je tu jaro. Připadá mi, že to není tak dávno, co jsem seděla na oslavě celá zničená,
že je mi čtyřicet. Myslela jsem si, že je to věk, který předurčuje k poklidnému životu
ve společnosti novin, papučí a televize.
Dneska vím, že je všechno jinak!
Je to zvláštní, jsem o rok starší, ale cítím se minimálně o pět let mladší, než když
jsem začínala psát své otázky. Dřímaly ve mně dlouho a s oslavou čtyřicátin musely
ven. Díky nim jsem se vydala „na cestu“. A zdá se, že po ní půjdu i dál. Kdyby se
mě někdo zeptal, kam ta cesta vede, asi bych odpověděla, že ke mně, k takové, jaká
doopravdy jsem.
Od té doby, co jsem se po Vánocích zamyslela nad svým životním stylem a začala
s lehoučkými změnami, se taky cítím o dost líp. Chodím občas s Beátou na jógu,
záda mě téměř nebolí a už vím, jak to vypadá, když kráčím s vypnutou hrudí.

Ještě než večer vyrazíme do restaurace, oslavím své narozeniny s tou nejdůležitější
osobou. Přeci sama se sebou!
Trocha slavnostního make-upu, zrcadlo. Mám chuť vypadat tak, jak se cítím, tedy
fakt dobře. Dívám se na sebe a vzpomínám, jak jsem si minulý rok jednu z otázek
pojmenovala „Popelka“. Je to tak dávno, nebo jsem se tolik změnila?
Tak, jsem připravená na bilancování. Jdu si pro sešit. Je za tu dobu pěkně popsaný, taky počmáraný, pomalovaný, plný citátů a odkazů, ústřižků a odstřižků. Je
v něm spousta poznámek, které mě napadaly, když jsem přemýšlela o „Popelce
a jejích sestrách“.
Co jsem za ten rok vypátrala s pomocí Jiřího, dvou kamarádek a jedné skvělé Mileny?
To je velká pravda. A já mám chuť
vzít svůj život pořádně do vlastních rukou. Protože zatím jsem ho
nedržela dost pevně, a tak mi občas utíkal mezi prsty.

Vzpomínáte na čokoládové strašidlo na dortu v podobě čtyřicítky?
Při plánování letošní narozeninové oslavy se už
nebojím tolik jako loni. Bude komorní. Chystáme se na večeři jen já s Jiřím, děti, Beáta
se Zdeňkou a Milena. A abych nezapomněla,
Zdeňka přivede nového chlapíka!
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A MOJE OTÁZKY ?

Jak se pořád zaobírám sama sebou, ještě jsem
ho tu nestačila zvěčnit. Po bráchově svatbě
u nás přespal jeden jeho kamarád z vysoké.
Ráno si přispal a Zdeňka přišla vyzvídat, jak se
líbil svatební dort – pekla ho samozřejmě ona.

Podle počtu počmáraných
stran v sešitě by se mohlo
zdát, že mám ve všem jasno. Ale není to úplně pravda.
Na některé otázky jsem si odpověděla a jsem spokojená,
jenže na jejich místo přibyly
další. Asi už to tak zůstane.

Je milé vidět někoho takhle zamilovaného.
Máme s Beátou leckdy chuť Zdeňce radit, jak
se vyvarovat chyb, které jsme zbytečně udělaly
my. Ale snažíme se mlčet, ona to přece od nás
všechno slyšela.

Když se jednou člověk začne ptát a pochybovat o věcech, které vypadají, že jsou
jediné správné, tak už nikdy nepřestane. Vzpomínám si třeba, jak jsem si myslela,
že Dušan z práce má mít větší plat než já, protože je chlap. Anebo mě napadá Beáta, která si tak dlouho nechtěla připustit, že její muž je tyran a že od něj musí pryč.
Pochybovat je správné.
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Jako bych během posledního roku změnila pohled, kterým se dívám na svět okolo
sebe. Jako bych každou informaci nejdřív potřebovala prodiskutovat sama se sebou, myslím s tou uvnitř sebe, s tou, které se učím věřit víc než ostatním.

POPELKA

Ale zpět k otázkám – mým přítelkyním!

Popelka je pro mě nakonec tou nejjednodušší i nejtěžší otázkou zároveň. Objevila
jsem pár věcí, ve kterých jsem dobrá. Vím, v čem je moje kouzlo, a už se aspoň
trochu dokážu radovat ze svých úspěchů. Dneska je mi nad slunce jasné, že mé rozhodnutí nevařit teplé večeře nebyla vůbec maličkost, i když by se tak mohlo zdát.
Získala jsem díky němu čas pro sebe a to je po těch letech velký úspěch.

Kdo se to na mě každé ráno vlastně dívá ze zrcadla?

Objevila jsem taky pár nových vlastností a oprášila jsem některé starší, na které
jsem skoro zapomněla. Dohromady vydaly na celkem slušný seznam.
Seznam toho, co neznám… nebo
spíš jsem si neuvědomovala.

ZAKLETÁ PRINCEZNA
Mám práci, která mě baví, manžel
je i po dlouhých letech, co jsme
spolu, pořád vcelku fajn, děti jsou
zdravé, a přesto mi něco chybí.
Co to je a proč se za ten pocit
stydím?
Začnu od konce. Nebudu se už stydět za své pocity, jsou moje, i přesto, že se
někomu mohou zdát nepřípustné, nadnesené nebo banální. A že mi není vždycky
do zpěvu, i když se všechno na první pohled zdá v pohodě, je docela v pořádku.
Chvilky váhání a hledání člověka posouvají dál.
Co bych dnes poradila zakleté princezně?
Asi je normální být chvíli zakletá. Zdůrazňuji chvíli! To zakletí je jen období, čas,
ve kterém nabíráme sílu jít dál. Je to prostor k zastavení nebo i přešlapování
na místě. V tom našem rychlém světě je to myslím hodně zapotřebí. A může klidně trvat mnohem déle než jeden Advent. Cítím na sobě, že moje přešlapování mi
postupně přináší do života malé změny a chuť se posouvat dál. I když v některých
věcech pořád přesně nevím kam. Ale nevadí mi to. Všechno má svůj čas.
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Co víc, teď už umím svoje silné stránky využívat nejen v práci, ale i doma, nebo
když něco dělám jen tak pro sebe. Třeba moje pověstná kreativita se hodí při zapisování poznámek ze školení, doma při vyrábění i při vymýšlení, jak přestavět pokoj
dětem. Tři situace, třikrát já, ale pořád stejná vlastnost.
Kreslím si takové mapy, abych
poznámkám víc porozuměla.

Pochopila jsem taky, že to, jak se vidím, záleží především na mém sebevědomí. Vím,
že mladší už nebudu, a nevadí mi to. Můj věk mě začal bavit. Jsem dost stará na to,
abych měla vlastní názor, a dost mladá, abych se mohla další desítky let rozvíjet.
Přemýšlím nad tím slovem:

SEBE – VĚDOMÍ

A uvědomuju si, že vlastně vzniklo ze spojení VĚDĚT O SOBĚ. Ale co mám o sobě
vědět? No, asi čím víc, tím líp. Třeba co mi jde i co mi nejde. O nedostatcích vím,
ale už se z nich nehroutím. Znát sama sebe a mít se ráda? Hm, to zní jednoduše,
ale tak jednoduché to zase není.
Chtěla bych se jednoho dne probudit a být se sebou naprosto spokojená. Žádný návod, jak na to, ale neexistuje, to jsem věděla už před rokem. Dneska navíc začínám
tušit, že moje spokojenost nebude úplně souviset s tím, jak mě vnímají ostatní, jak
se komu líbím, jestli mě chválí nebo jsou mi vděční.
Zdroj opravdové spokojenosti bude spíš někde ve mně, jako semínko, které si musím pěstovat. Jsem na začátku téhle cesty „do svého nitra“ a těším se, co všechno
mě na ní ještě čeká.
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DRSŇAČKA
Co chci dál dělat se svým životem? Měla bych zahájit inventuru
nesplněných snů, když už jsem vypiplala děti z nejhoršího a mám
na sebe teď víc času, anebo mám být ráda, že jsem ráda?
Drsňačka je moje nejoblíbenější. Proč jsem jí vlastně dala tohle jméno? Myslím, že
jsem na sebe byla hodně přísná. Připadalo mi, že jestli chci se svým životem ještě
něco udělat, budu se muset radikálně změnit. Ale zjišťuju, že to nebude nutné.
Dneska bych tuto otázku nazvala spíš Detektivkou.
Nebo spíš srdce?

Postupem času jsem totiž vypátrala pár věcí, ke kterým bych se v životě chtěla zase
vrátit. Měla jsem je zasunuté někde v zadní zásuvce své hlavy a možná jsem si i začala myslet, že už není možné, abych se jimi zabývala. Během roku mi ale došlo, že
i když jsem na některé své zamilované koníčky zapomněla, stále byly ve skrytu se
mnou. Třeba že se ráda učím. Radčina výzva v práci mi to připomněla. I když jsem
si na začátku myslela, že to bude těžké a že to možná ani nezvládnu, nakonec se
učím s velkou chutí. Dokonce mě i napadlo (nikomu jsem to ještě neřekla), že bych
třeba mohla začít studovat, ale zatím si netroufám.
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NASŤA–MARFUŠKA (dvojkombinace)
Co tím vlastně myslím, že jsem úplně
normální ženská? Jak se to pozná
nebo kdo o tom rozhoduje?
S odstupem času bych tuhle otázku asi vynechala. Jsem normální podle toho, jak se to
vezme. Rozhodně o tom ale rozhoduju sama.
Stejně tak jako o svém čase, o svých zálibách,
o své práci i o tom, s kým se stýkám.
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Možná občas dělám něco jinak, než „by se mělo“, ale dělám to tak ráda a jsem to já.
A jestli je to normální? Možná jo, možná ne. Asi to není až tak důležité. Vzpomínáte
na můj první víkend, který jsem měla sama pro sebe? Vůbec se mi to nezdálo normální, a dneska? Čas od času si volný víkend na Jiřím vydobudu – bez výčitek a bez
hledání omluv a výmluv. A v tyto vzácné chvíle neuklízím, nežehlím, dokonce ani
nevařím. Je to čas, kdy dělám jen to, co mě baví a co mě těší. Už ani mým blízkým
to nepřipadá tak zvláštní.
Myslím, že každý si do jisté míry musí určit sám, co mu připadá normální. A jestli
Terka bude chtít být třeba pilotka, tak ať se jí klidně stane. Nechci se řídit předem
danými pravdami a odsuzovat ostatní za to, že dělají věci jinak než já. A už vůbec
nechci brzdit svoje děti, jako to třeba dělali naši.
A za normální považuju ještě jednu věc, totiž nenechat si věšet bulíky na nos,
a když se rozhoduju, tak si nejdřív obstarat spolehlivé informace. Díky internetu
a informacím, které jsem si vyhledala, jsem už poopravila několik svých názorů,
třeba tu moji slepotu kolem ženského těla v reklamách.

KRVAVÁ MARY
Co bych dělala (nebo nedělala), kdyby mi bylo znova dvacet?
Nechci, aby mi bylo znovu dvacet. Chci si užívat svých zkušeností a možná i trochu
nadhledu, který jsem zkušenostmi získala.
Nechtěla bych už zažít ten věk mezi pubertou a dospělostí. Tehdy jsem vůbec nevěděla, co se sebou. Nechtěla bych zpátky vyjednávání s Jiřím, kdo bude vynášet
koš. I když je pravda, že kdyby mi bylo dvacet a měla bych nadhled a zkušenost,
kterou mám dnes, teprve by se ze mě stala Drsňačka. Nevím ale, jestli by se mnou
někdo vydržel.

Baví mě můj život tak, jak je.
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OSLAVA ZAČÍNÁ
Čas pokročil. Ještě trochu parfému a jdu přivítat holky, už zvoní u dveří.
Myslím, že život po čtyřicítce je skvělá šance, jak si naplňovat sny.
Protože to hlavní, co jsem si během uplynulého roku
uvědomila, je, že nic není neměnné a nic nemusí zůstat tak, jak to je teď…
A jestli jsem šťastnější?
Vlastně ani nevím. Jsem ale jiná, víc svá.

Kromě hostů přicházejí i další otázky:

Těmi se ale budu zabývat
až po oslavě.

Zvládla by rodina, kdybych šla dálkově studovat a nebyla každých čtrnáct dní
o víkendu doma? A dal by to Jiří?
Neměla bych se s mámou pobavit o našem komplikovaném vztahu?
Vařila teplé večeře i babička, když byla mladá? Že by se to v naší rodině táhlo přes
generace?
Stále mám před očima předvánoční kostel, moudra z kázání, celou atmosféru a vůni té
chvíle i rozechvění, které jsem cítila a které mi rozjitřilo mysl. Čemu já vlastně věřím?
Hodně jsme se s holkama za poslední rok sblížily a řekly jsme si věci, které jsme
o sobě nevěděly nebo které jsme znaly jen napůl. Musím jim říct, že to pro mě
hodně znamená.
Moje kámošky jsou fajn, tak neměly bychom přizvat do party ještě další ženské
a být aktivnější?
Máme v naší historii víc žen, jako byla Milada Horáková? Proč v Terčině učebnici
dějepisu žádné nejsou?
Někdy se půjdu podívat na naše zastupitelstvo, když už sedím na Úřadě. Mám
takový pocit, že tam asi taky moc ženských nebude…
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A jaké otázky a odpovědi jste na naší společné cestě našly Vy,
milé čtenářky?
Prožily jste se mnou čas mezi mými čtyřicátými a jednačtyřicátými
narozeninami a já jsem teď mnohem spokojenější.
Jak vypadal Váš poslední rok?
Byl by na podobnou knihu?
Nebo ji teprve začnete psát?
Co se Vám honí hlavou nebo v duši?
Budeme rády, když se ozvete.
Tady je můj mail: monika@ekscr.cz
Monika a autorky
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Poznámka závěrem
Při tvorbě publikace byly využity informace běžně dostupné na internetu. Inspirovaly nás také
příběhy mnoha žen, které byly tak laskavé a sdílely je s námi. Neméně důležitá byla i mnohaletá zkušenost rozvojové, vzdělávací a poradenské činnosti pro ženy v ČR i v zahraničí.
Podklady pro cvičení, která se vyskytují v knize, jsou z dílny EKS, případně jde o obecně
sdílené metody kariérového poradenství. Příměr o jabloni uváděný v kapitole Dokážu to
pochází od švýcarského kariérového poradce Thomase Dienera. Cvičení Životní cesta je
inspirováno švýcarskou metodikou pro mapování neformálních kompetencí CH-Q, ve které
je EKS tým vyškolen.
Citace myšlenek TGM pochází z jeho přednášky Moderní názor na ženu z roku 1904, pořádané pro Dívčí Akademii v Brně.
Úvahy o čase v kapitole Jak si (o)sladit cukroví i život byly inspirovány knihou Time management jako duchovní úkol od Anselma Grüna a Friedricha Assländera, která vyšla v roce 2010
v Karmelitánském nakladatelství.
Informace o Miladě Horákové byly čerpány z knihy Soukromí Milady Horákové od autorky
Michaely Košťálové, která vyšla v roce 2014 v nakladatelství Petrklíč. Citace z jejích dopisů
pochází z publikace Dopisy Milady Horákové z pankrácké cely smrti, kterou vydalo Nakladatelství EVA – Milan Nevole v roce 2013.

EKS je vzdělávací a poradenská organizace s patnáctiletou tradicí, s působností
v Praze i regionech.
Věříme ve vzdělávání a zmocňování jako formu rozvoje člověka v každém věku a kaž‑
dé životní situaci. Pracujeme s jednotlivci, skupinami i organizacemi. Od počátku
naší činnosti se zaměřujeme na podporu a rozvoj žen, za niž jsme byli v roce 2005
oceněni Evropskou komisí.
Umíme ženy provést procesem hledání silných stránek a svého místa v rodině, v zaměstnání, ve svém okolí i v celé společnosti. Jsme držiteli Národní ceny kariérového
poradenství za léta 2012, 2013 a 2014. Lektorský a poradenský tým EKS je vyškolen v řadě zahraničních metod.
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Monika slaví čtyřicáté narozeniny. Oslava končí a ona si pomalu začíná připouštět, že se ocitá na další životní křižovatce. Děti jsou už poměrně samostatné,
práce i manželství běží v zaběhnutých kolejích – ale co dál? Přišel čas návratu
k nesplněným snům a hledání ztraceného sebevědomí, nebo je už na nový směr,
nové přátele či nové výzvy pozdě?
Monika se vydává na cestu hledání. Doprovází ji dlouholeté přítelkyně Beáta,
svérázná máma dvou puberťáků, a Zdeňka, bezdětná majitelka místní cukrárny.
Společně přemýšlí o běžných věcech každodenního života, nahlíží na ně novým
pohledem a objevují někdy bolestivá zákoutí. A jak tak probírají nejrůznější témata,
Monika si stále více uvědomuje, na kolik překážek ženy v dnešní společnosti naráží.
Kniha je určena všem ženám, které se chtějí
zasmát, zamyslet a třeba také proměnit váhání v odhodlání! Monika čtenářky vyzývá,
aby ji na cestě od čtyřicátých k jednačtyřicátým narozeninám doprovodily…

Chtěla bych být spokojená.
Chtěla bych být sebevědomější.
Chtěla bych, aby můj další život měl smysl.
A abych věděla jaký.
Ale nevím úplně, co pro to mám udělat.

I když doufám, že tohle se brzo změní.

www.ekscr.cz

