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Úvod

Spisovatel Salinger napsal povídku
„Den jako stvofien˘ pro banánov˘ rybiãky“.
Ta povídka je smutná. Je totiÏ o mladém mu-
Ïi, kter˘ jednoho dne (kter˘ je jako stvofien˘
pro banánové rybiãky) pfii‰el na to, Ïe pro nûj
uÏ nemá cenu Ïít.

A protoÏe tenhle pocit mÛÏeme mít
nûkter˘ den i my, tak jsem se pokusila o „ná-
vod“, jak ten den (i v‰echny ostatní dny, kdy
nás ãekají deprese, zmatek, puberta, rodiãe,
zoufalství, láska i manÏelství) pfieÏít.

P. S.: A, prosím, nezapomeÀte nikdy
na to, Ïe rady vám ochotnû poskytne skoro
kaÏd ,̆ ale peníze?! Ty vám vût‰inou nedá ni-
kdo.
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Jak pfieÏít

neopûtovanou
lásku

KdyÏ mi bylo dvanáct, byla jsem u te-
ty na chatû. Zmítala jsem se v poryvech citÛ,
protoÏe vedle na chatû byl Honza. „Teto,“ vzly-
kala jsem. „Co mám dûlat, aby mû chtûl?“
„Chtûj ho!“ fiekla teta.

Lásku bohuÏel ke ‰tûstí potfiebuje vût-
‰ina lidí. Nejãastûj‰í varianta lásky je láska
k partnerovi. Nûkdy to b˘vá partner opaãného
pohlaví a skoro vÏdycky je k vypuãení lásky
nutné partnera získat.

Cítím potfiebu teì upozornit, Ïe se po-
kusím spravedlivû rozdûlit své rady pro muÏe
i Ïeny. Vím ale dopfiedu, Ïe to pÛjde tûÏko,
protoÏe Ïeny zkrátka milují víc a protoÏe mu-
Ïi, ktefií pfiipustí, Ïe jejich láska je neopûtova-
ná, nestojí za fieã!

Moje dcera ‰la nedávno na rande
a hroznû se fintila. Zeptala jsem se jí. „A co
dûlají rodiãe toho chlapce?“ A dcera mi odpo-
vûdûla: „Jak to mám vûdût, vÏdyÈ ani nevím,
co dûlá on!“ To mne znepokojilo. Zeptala jsem
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se proto dcery, jak˘ má pfii v˘bûru chlapcÛ
Ïebfiíãek hodnot. Nerozumûla mi. „Jakej Ïebfií-
ãek?“ „Na ãem ti u nûj záleÏí nejvíc?“ fiekla
jsem trpûlivû. „No pfiece na tom, aby byl hez-
kej! Hlavnû, aby byl hezkej!“ fiekla dcera. Roz-
ãílilo mne to. Zahájila jsem v˘chovnou lekci
na téma, jak dÛleÏité jsou u ãlovûka du‰evní
hodnoty a jak na zevnûj‰ku pramálo záleÏí.
Pak zazvonil telefon. Pfieru‰ila jsem svou pfied-
ná‰ku a vzala ho. KdyÏ jsem sluchátko poloÏi-
la, dcera mûla na tváfii zvlá‰tní úsmûv. „Kdo to
byl?“ zeptala se. „Pavel,“ odpovûdûla jsem.
„Jó, Pavel,“ protáhla dcera. „A chtûl s tebou
jít na kafe a ty jsi fiekla, Ïe nemÛÏe‰, i kdyÏ
dneska nic nemá‰!“ „No...,“ pfiiznala jsem.
„A co?“ „No, Ïe na tom m˘m Ïebfiíãku hodnot
nûco je!“ fiekla dcera. A nûco na tom jejím mû-
fiítku hodnot tedy je. Ná‰ rodinn˘ pfiítel Pavel
totiÏ ‰ilhá a mûfií metr dvaa‰edesát!

KdyÏ chcete získat pozornost muÏe,
nenoste v kabelce ver‰e od Byrona, nekupujte
lístky do klubov˘ch kin, nenoste ‰edou miki-
nu a ãerné pláÈáky. KdyÏ chcete upoutat po-
zornost muÏe, tak zapomeÀte na kli‰ovitou
frázi ‰kolních ãítanek, ve kter˘ch je napsáno:
Lásku zevnûj‰kem nezíská‰! KdyÏ chcete zís-
kat lásku, drÏte se pravidla „tfií M“, a to pravi-
dlo je mou první radou. Zní totiÏ:

MELÍR, MAKE UP A MINI!

Mé dcefii je osmnáct, fascinovanû ji
sleduji, protoÏe právû na ní paradoxnû vidím,
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kolika milostn˘ch chyb jsem se v Ïivotû do-
pustila, právû dcera mi otvírá oãi, jak jsem
mohla mít Ïivot mnohem snaz‰í. Mne vycho-
vali heslem: „Zaujmûte intelektem.“ Má dcera
se pfiímo ukázkovû fiídí radou, která zní: „Buì-
te hloupá!“ Má dcera ví proã. KdyÏ jsme byli
v létû v Itálii, tak se tam skamarádila s jinou
âe‰kou a obû se prudce zamilovaly do mladé-
ho italského ãí‰níka. Mluvil v˘bornû anglicky.
Kamarádka mé dcery taky v˘bornû mluvila
anglicky. Kamarádka i ãí‰ník si asi ‰est dní
sdûlovali své postfiehy na zvyky ItalÛ, âechÛ,
FrancouzÛ i SlovákÛ. Má dcera – anglicky se
uãí stejnû dlouho jako její prázdninová pfiítel-
kynû – mlãela. Nerozumûla ani slovo.

Po ‰esti dnech mûla kamarádka Ïalu-
deãní potíÏe. Má dcera ‰la na schÛzku s ãí‰ní-
kem sama. Ve snaze pfiiblíÏit se jeho matefi‰ti-
nû ho srdeãnû pfiivítala. „Buenos Aires!“ fiekla
a... ãí‰ník jí nad‰enû padl k nohám!

Mé pfiítelkynû mají zhruba stejnû sta-
ré dcery, jako mám já. Byla jsem s nimi na cha-
lupû a hovofiily jsme o Ïivotû a já jsem jim
opût velmi v˘chovnû radila, jak mají muÏe vá-
bit, jak by si jich chlapci po pfiekotném intim-
ním sblíÏení pfiestali váÏit, aÏ mi kamarádka
dcery fiekla: „Já rozhodnû nepodlehnu hned,
já podlehnu aÏ potom!“ A kdyÏ jsem chtûla
vûdût, kdy potom, tak mi zajíkavû vysvûtlova-
la, Ïe prostû aÏ... potom! Druhá kamarádka se
naprosto nezajíkala. ¤ekla: „Já se sexem ne-
spûchám, já ho normálnû dûlám!“ A to jsem
vzhledem k tomu, Ïe v‰echny ãtyfii dívenky
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mají zatím v milostném Ïivotû úspûch, upfies-
nila ve své dal‰í radû takhle:

DO POSTELE HNED!

ProtoÏe kdyÏ se tam nûco zaãne, tak...
je velmi pravdûpodobné, Ïe to bude pokra-
ãovat.

Vût‰ina ãasopisÛ tvrdí, Ïe pro Ïenu je
ideální, kdyÏ se bude v Ïivotû chovat praktic-
ky a dokáÏe si vÏdycky poradit sama.

Já Ïádné velké ambice vystaãit si sama
nemám. Zase mne v dûtství pouãila teta. Za
prvé mi fiekla, Ïe ona nikdy nechtûla b˘t hol-
kou do nepohody, Ïe chtûla b˘t vÏdycky na-
opak dámou v pohodû, a kdyÏ jsme jednou byli
na nádraÏí a já tam byla se sv˘m muÏem a ta-
ky se str˘cem a horeãnû jsem se sápala po na-
‰ich kufrech a shánûla jsem se, na které jít
nástupi‰tû, tak mi teta – bûlovlasá stafienka –
naléhavû za‰eptala: „Nech je dûlat ty nedÛle-
Ïité vûci!“

A proto má dal‰í rada je: nebuìte
schopné, v˘konné a samostatné. Daleko víc
na va‰eho potenciálního partnera zapÛsobí,
kdyÏ...

BUDETE VÍLOU!

V deváté tfiídû má kamarádka milova-
la kluka z béãka. My chodili do céãka. Ne-
uhnala ho sama, uhnaly jsme ho kolektivnû.
Pût holek mûl na krku. Psaly jsme mu milost-

12

Banánové rybiãky - zlom  11.10.2007 12:07  Stránka 12



né dopisy, telefonovaly mu milostné vzkazy,
chodily jsme ulicí, kde bydlel, a pofiád jsme
mu pfiedhazovaly, jak ho Alice ‰ílenû miluje,
jak je Alice hezká, jak se Alice líbala i s kluka-
ma z prÛmyslovky, aÏ Olda z béãka poÏádal
Alici, aby s ním ‰la do kina. Alice byla tehdy
tou honbou – trvala asi osm mûsícÛ – tak
u‰tvaná, Ïe film absolvovala, a kdyÏ jsme s ní
druh˘ den triumfálnû chtûly slavit její milost-
n˘ úspûch, tak nám znechucenû fiekla: „UÏ ho
nechci. Potí se mu ruce.“

Rada psychologÛ, jak získat partnera,
o kterého máte zájem, zní: NepouÏívejte nefér
metody! Má daleko provûfienûj‰í rada je:

NENÍ NAD ·PINAVÉ TRIKY!

Myslím, Ïe nejklasiãtûj‰í úskoãnou fin-
tou je tahle velmi frekventovaná vûta: „TouÏím
mít tvoje dítû a slibuju ti, Ïe JINAK po tobû
nebudu nic chtít!“

Mimochodem – já se tváfiím, bÛhví-
jak˘ jsem expert na to, jak má Ïena dostat
muÏe, a pfiitom jsem sama nalétla svému
muÏi.

Kdysi dávno, kdyÏ mne chtûl (velmi
dávno to bylo), tak mi po noci vá‰nû svûfiil, Ïe
se má za ãtrnáct dní Ïenit. Tvrdil, Ïe je na
svatbu v‰echno pfiichystané a Ïe ta svatba b˘t
prostû musí. Pak, kdyÏ vidûl, jak jsem ochro-
mená zoufalstvím (velmi dávno to bylo), tak
mého muÏe najednou napadlo, Ïe jedin˘m fie-
‰ením bude, kdyÏ sice za ãtrnáct dní bude mít
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svatbu, ale nevûsta nebude ta dívka, co si ji
má vzít, Ïe nevûstou budu já!

Bylo mi dvacet, bylo záfií, zaãala jsem
studovat vysokou ‰kolu a... byla jsem vdaná!
A jsem dodnes.

Jak získat nûkoho, kdo nás nechce?
Pofiád nám vtloukají do hlavy: Ne-

ztraÈte sebeúctu! Pofiád jde kolem hlas: Není
nad dÛstojnost. Pofiád se fiíká: Nejhor‰í jsou
hysterické scény!

Má pfiítelkynû milovala muÏe v Ameri-
ce. On se tváfiil, Ïe ji taky miluje. Pfiítelkynû
spofiila a jela za ním. A kdyÏ pfiiletûla, tak zjis-
tila, Ïe on ji moÏná taky miluje, ale Ïe se urãi-
tû miluje je‰tû s dal‰í Ïenou. Pfií‰ernou! Pfiítel-
kynû hned první veãer po pfiíletu rozdrápala
svému miláãkovi obliãej, rozbila mu nábytek,
dvû a pÛl minuty se válela po koberci v kfie-
ãích a pak – finanãnû i psychicky zruinovaná –
odletûla do âech.

Vztah nakonec dopadl bájeãnû. Ameri-
ãan s pfiítelkyní dnes Ïije v Praze a pfiítelkynû
tuhle fiekla: „Robert mi vÏdycky tvrdil, Ïe ne-
sná‰í hysterky. Nedávno mûl ale takov˘ za-
snûn˘ v˘raz, a kdyÏ jsem se ho zeptala, na co
myslí, tak mi fiekl, Ïe si vybavil, jak ho jeho
první Ïena pfii odhalení nevûry ‰piãatou bo-
tou hystericky kopala do Ïaludku. A tak mû
napadlo, Ïe muÏi sice nesná‰ejí hysterky,
ale... Ïe kdybych tehdy v Americe neudûlala
tu stra‰nou scénu, Ïe by za mnou nikdy ne-
pfiijel!“

A to je pravda. Nebojte se proto scén,
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slz, v˘ãitek, hádek a pfiedstíran˘ch sebevraÏd.
KdyÏ chcete získat lásku, tak jde o Ïivot!
A kdyÏ jde o Ïivot, tak...

MUSÍTE VYHRÁVAT, PAK NIC NEBOLÍ!

Nejde pfiece o to, aby si nás partner vá-
Ïil, jde o to, aby nás – krásné, pitomé, kfiehké,
ochotné, rafinované a zamilované – MILOVAL!

A teì je‰tû dvû drobné rady navíc: Îe-
ny! Neopûtovanou lásku pfieÏít nelze! Lze ale
cel˘ Ïivot zasvûtit lovu na toho, koho jste si
vyhlédly. A mimochodem, kdyÏ se pes Ïene le-
sem za kofiistí, tak vÛbec nepfiem˘‰lí o dÛstoj-
nosti. ·tve prostû to zvífie tak dlouho, dokud
ho nedostane!

A teì se obracím k vám, muÏÛm! Jest-
li máte pocit, Ïe va‰e láska není opûtovaná,
a jestli chcete pfieÏít, tak...

TAK SE NA TO VYKA·LETE!

Nás Ïen je pfiece dost!
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Jak pfieÏít

Ïárlivost

Nedávno se mÛj muÏ díval s na‰ím sy-
nem na kanadsk˘ pfiírodovûdeck˘ film. Hovofiilo
se tam o jelenech, jejich parozích, a kdyÏ se ná‰
syn dozvûdûl, Ïe tohle rozpûtí je ãasto vût‰í neÏ
dva metry, tak se uÏasle podíval na mého muÏe
a fiekl: „Tati, ty jeleni mají parohy vût‰í neÏ ty!

Ná‰ syn mûl na své nevinné mysli to,
Ïe mÛj muÏ mûfií jen metr osmdesát!

Za doktorem Plzákem jednou pfii‰la
dáma a zeptala se: „Jak vysoká je pravdûpo-
dobnost, Ïe je mi mÛj muÏ nevûrn˘? A doktor
Plzák odpovûdûl: „Pravdûpodobnost je tak
vysoká, Ïe byste se mû na ni rad‰i vÛbec ne-
mûla ptát!“ Ale dáma pofiád chtûla vûdût fak-
ta. A tak se dozvûdûla, Ïe devadesát pût pro-
cent partnerÛ si vûrnost nezachová. A Ïe do
tûch pûti procent vûrn˘ch jedincÛ patfií jen
velmi v˘stfiední typy a impotenti. Dáma chvíli
pfiem˘‰lela a pak fiekla: „Aha, takÏe kdyÏ mi
mÛj muÏ zah˘bá, tak vlastnû mÛÏu b˘t ráda,
protoÏe je normální!“ A je to tak!
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Jedna má pfiítelkynû mûla známost se
sv˘m podfiízen˘m. Nehrálo to v podstatû v˘-
raznou roli, jen tehdy, kdyÏ má pfiítelkynû mu-
sela svého milého poslat na ‰kolení ostatních
podfiízen˘ch. VÛbec se jí to nelíbilo, ale byla
‰éfem oddûlení a vût‰í ‰éfové zkrátka chtûli je-
jího vyvoleného ‰kolit. Chtûli ho ‰kolit tfii dny
uprostfied lesÛ v super hotelu a v kolektivu
dvaadvaceti Ïen ve vûku od osmnácti do pa-
desáti. Pfiítelkynû si nejprve zjistila, Ïe z dvaa-
dvaceti Ïen je pût svobodn˘ch, sedm rozvede-
n˘ch a deset zadan˘ch tak dlouhodobû, Ïe
i u nich lze poãítat s tím, Ïe by si chtûly svÛj
sexuální Ïivot ozvlá‰tnit. Pfiítelkynû byla do
svého podfiízeného tak zamilovaná, Ïe byla
pfiesvûdãená, Ïe se o jejího miláãka budou do-
konce v‰echny (dvaadvacet!) Ïeny prát. Poní-
Ïila se proto na maximum a do lesÛ na ‰kole-
ní pfiijela neoãekávanû taky. Její mil˘ podfiíze-
n˘ byl kupodivu rád. Strávil s pfiítelkyní boufi-
livou noc a pak se ‰el ‰kolit, jak se má chovat
vÛãi autoritativním ‰éfÛm. Jeho ‰éfová mezi-
tím bojovala sama se sebou boj, zda má na-
hlédnout do milencovy aktovky. Boj prohrála.
Vrhla se do slídûní a hned objevila, Ïe mil˘ má
v aktovce novou krabiãku kondomÛ. A proto-
Ïe s ní kondomy nikdy nepouÏíval, tak jí do-
‰lo, Ïe si je vzal na ‰kolení, „kdyby náhodou“.
Kdyby náhodou do‰lo k situaci, kdy by bylo
vhodné po kondomech sáhnout. Mou pfiítel-
kyni tehdy ranilo poznání, Ïe by její mil˘ byl
vÛbec nûãeho takového schopen. Je‰tû víc ji
ale doÏral fakt, Ïe se situací „kdyby náhodou“
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promy‰lenû poãítal. Byla tak rozzufiená, Ïe si
nic neprom˘‰lela a s krabiãkou prezervativÛ
vtrhla do sálu, kde právû psycholog fiíkal: „Pa-
novaãní ‰éfové ãasto rádi dávají najevo svou
pfievahu!“ Pfiítelkynû se vrhla na svého milen-
ce, zaãala do nûj bu‰it a pfiitom fivala: „A pa-
novaãné ‰éfové nejrad‰i ze v‰eho vyráÏejí zu-
by!“

Dal‰í má pfiítelkynû byla povûstná
svou Ïárlivostí. Její partner jí dokonce jednou
fiekl, Ïe kdyÏ ho bude pofiád podezírat, Ïe ji
opustí. Pfiítelkynû se proto velice krotila. Pak
s milencem odjela za jeho slovenskou tetiã-
kou. Vypili s ní asi ãtyfii lahve vína, snûdli hu-
su a slastnû usnuli. Pak se pfiítelkynû probudi-
la Ïízní. A v‰imla si, Ïe její pfiítel má na kufru
poloÏen˘ diáfi a telefonní seznam, do kterého
se nikdy nesmûla ani juknout. Taky si pfiítel-
kynû v‰imla, Ïe na stole stojí láhev s husím
sádlem a s husími játry. A pak se to mé pfiítel-
kyni v ovínûné hlavû v‰echno pomotalo a roz-
hodla se, Ïe ochutná játra a pfiitom se pfie-
svûdãí, Ïe její mil˘ nemá v not˘sku Ïádná te-
lefonní ãísla tajn˘ch milenek. K realizaci této
bájeãné my‰lenky chybûla pfiítelkyni vidliãka.
A protoÏe nechtûla bloudit v cizím domû, tak
svou, díky alkoholu nepfiesnou, ale chtivou
praciãku strãila do husího sádla aÏ po loket,
nahmátla játra, a konzumovala! A lustrovala
diáfi!

Ráno se probudila sténáním. Sténal
její mil .̆ Sténal, protoÏe si vymkl kotník,
a kotník si vymkl proto, Ïe podlaha celého po-
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koje byla od sádla jako kluzi‰tû. Pak nakonec
uvidûl svÛj notes s cákanci jater, pak uvidûl,
jak kamarádka mastn˘ma packama pro‰tra-
chala jeho znaãkové ko‰ile, poznamenala jeho
elegantní triãka, a husí stopu na‰el dokonce
i v náprsní kapse svého nejoblíbenûj‰ího saka.
A co udûlal milenec, kter˘ vyhroÏoval, Ïe ne-
sná‰í slídûní, odposlechy a kontrolování?! Mi-
lenec se pod tíhou poÏivaãné lásky své pfiítel-
kynû zhroutil a byla svatba! A já z toho pfiíbû-
hu vyvodila dÛleÏitou radu. A ta zní:

PRACUJTE BEZ RUKAVIâEK!

Jedna má kamarádka má ‰ílenû Ïárli-
vého manÏela. Ten je tak Ïárliv ,̆ Ïe ona se
s ním bojí dívat i na televizi. On totiÏ sleduje,
jak se ona dívá na herce, a muãí ji dotazy, zda
by eventuálnû herci dala. Pfiítelkynû se nedáv-
no opozdila, ‰la z práce, a protoÏe chtûla za-
bránit scénû, tak pro jistotu hned ve dvefiích
volala: „Dneska udûlám tvoje nejoblíbenûj‰í
jídlo. Budou ‰kubánky!“ A manÏel se na ni
vrhl a zfackoval ji. Dohra byla u doktora. A muÏ
tam docela váÏnû tvrdil: „V tu chvíli, jak fiekla,
Ïe mi udûlá ‰kubánky, tak mi bylo jasn ,̆ Ïe
jde od milence a Ïe jemu uÏ dala maso!“

Na fenoménu Ïárlivosti – Shakespeare
Ïárlivost naz˘val zelenook˘m démonem – je
fascinující, Ïe ãlovûk nûco chce, po nûãem
pátrá, a kdyÏ se toho dopátrá, tak vlastnû ne-
mÛÏe udûlat nic víc neÏ trpnû zkonstatovat:
„Tak vidí‰!“ A kdyÏ nûkdo Ïárlí bezdÛvodnû,
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tak je to jedno, protoÏe Ïárlivec stejnû nedá
pokoj, dokud nebude stát nad místem hfiíchu
a kfiiãet: „Já vûdûl, Ïe mám pravdu!“

Má dal‰í rada pro pfieÏití Ïárlivosti
proto zní:

NEVINA NIKOHO NEZACHRÁNÍ!

Nikoho nezachrání ani nebezpeãí. Je-
den mÛj kamarád na venkovû mûl hysterick˘
záchvat Ïárlivosti, protoÏe si v‰iml, Ïe kdyÏ
hasili stoh, tak jeho Ïena stála obzvlá‰È tûsnû
vedle traktoristy.

Pfied Ïárlivostí nikoho nezachrání ani
smrt! Královna Johana ·ílená mûla za muÏe
Filipa Sliãného. Dûlala mu ‰ílené scény, jeho
údajn˘m milenkám stfiíhala vlasy, mlátila je
cepem, a kdyÏ Filip umfiel, tak nafiídila, aby Fi-
lipovy pozÛstatky byly cestou z Burgosu do
Granady ukládány pouze v muÏsk˘ch klá‰te-
rech.

Jeden mÛj znám˘ ode‰el z domova;
truchlil; v‰iml si totiÏ, Ïe jejich jezevãík se pfiá-
telsky choval k instalatérovi, a bylo mu tedy
jasné, Ïe instalatér spí s jeho Ïenou.

Jak tedy pfieÏít Ïárlivost?
Má rada zní:

POMOHOU VÁM LÎI!

Mému str˘ãkovi bylo asi ‰edesát, kdyÏ
najednou zaãal dostávat do práce dopisy. Psa-
la mu v nich nûjaká Ïena, Ïe ho zná, Ïe se jí lí-
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bí a Ïe je do nûj zamilovaná. Mému (Ïenaté-
mu) str˘ãkovi se dopisy líbily. Zaãal se lépe
strojit, rozhlíÏel se ulicí, chtûl se s tou Ïenou
seznámit. Zvlá‰È tehdy, kdyÏ mu zaãala psát
své erotické pfiedstavy. Taky mûl pfiedstavy.
A pak jednou dostal nabídku, aby se s pisatel-
kou se‰el. Îe bude sedût v hale hotelu a bude
mít v ruce Ïlutou rÛÏi. Str˘c ‰el do hotelu. Ne-
nápadnû koukl do haly. A tam sama – jen se
Ïlutou rÛÏí – sedûla jeho manÏelka. Dopisy
i v˘zvy – to byl její speciální dárek k jejich tfii-
cátému v˘roãí svatby. A byl to pro ni (a pro
nûj) taky dÛkaz, Ïe kaÏd˘ je schopen v‰eho!

Po návratu ze sluÏební cesty mé sest-
fienici její manÏel fiekl: „Musel jsem spát se se-
kretáfikou v jednom pokoji, protoÏe to pfii re-
zervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo.“
Má sestfienice nejdfiív zafivala: „A snad mi ne-
chce‰ namluvit, Ïe jsi s ní nic nemûl?“ Pak se
sestfienice vzpamatovala a dodala: „No vlast-
nû... je to moÏné. ProtoÏe, ví‰, jak jsi byl pryã,
tak jsem se pfies noc zdrÏela u ‰éfa, a taky
mezi námi nic nebylo!“

Chcete zachránit vztah pln˘ Ïárlivos-
ti? Tak se fiiìte touto radou:

POZOR! PRAVDA VÁS ZABIJE!

A myslím tím, Ïe i kdyÏ vás Ïárlivec
pfiistihne, tak v zájmu zachování vztahu je dÛ-
leÏité lhát, lhát a lhát! A je‰tû jednou pozor!
Nûktefií muÏi jsou ãasto tak znaveni milenkou
a manÏelkou, Ïe se k nevûfie pfiiznávají rádi!
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Proto je nejen dÛleÏité se nepfiiznat, ale do-
konce ani na okamÏik nedat svému partnero-
vi ‰anci, aby se pfiiznal on! A kdyÏ nelze jinak,
musíte partnerovi v pfiiznání fyzicky zabránit.

Îárlivostí poznamenan˘ vztah se dá
nûkdy fie‰it nenápadnou pomstou. Jedna má
pfiítelkynû dokázala mistrnû tajit, Ïe ví, Ïe její
muÏ je jí nevûrn .̆ Dokázala se potlaãit dokon-
ce tak dalece, Ïe se na manÏela líbeznû usmí-
vala. A nejvíc tehdy, kdyÏ mu na cibulce dusi-
la psí Ïrádlo z konzervy, hladila muÏe po pro-
‰edivûlé hlavû a ‰eptala: „Ty mÛj vûrn˘ pej-
sánku!“

Vztah se nûkdy docela dobfie fie‰í ná-
padnou pomstou. Jednou jsem taky mûla pro-
blémy s muÏem. Vlála jsem ulicí a on s novou
pfiítelkyní taky a tak nûjak nebezpeãnû jela ko-
lem nás tramvaj a dívka mne strhla stranou
a fiekla: „Neblázni, pfiece jsi nechtûla skoãit
pod tramvaj!“ A já jí fiekla: „Ne! Já jsem pod
ni chtûla strãit tebe!“ MÛj muÏ tehdy pocho-
pil sílu mé lásky, bál se mû a... mám ho doma!

Jo! Ale jedna známá se s pfiítelem, kte-
r˘ se pfiiznal, roze‰la a pak mu do cestovního
pasu do kolonky zvlá‰tní znamení napsala:
„Nemá ho.“ Teì five smíchy, kdyÏ si pfiedstaví
útrpné pohledy v‰ech, ktefií do manÏelova do-
kladu nahlédnou.

Dal‰í má pfiítelkynû Ïárlila a její muÏ
se taky pfiiznal. Ona kvÛli nûmu opustila Ame-
riku, vrátila se do âech a truchlila. Její ma-
minka byla na nevûrníka na‰tvaná, zvlá‰È
kdyÏ se dozvûdûla, Ïe byl její dcerce nevûrn˘
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s bohatou starou babou. A pak jel nevûrník do
¤íma na dovolenou a shodou okolností tam
byla taky matka zrazené kamarádky a zahléd-
la bídáka u Kolosea. Znala ho jen z fotografie,
ale to jí staãilo, aby se neovládla a do oãí –
ona, neznámá Ïena v cizí zemi – jemu – ne-
známému muÏi, fiekla: „B˘t prostitutkou je
odporné, ale kdyÏ si nechá platit chlap, tak
by ho mûli zabít!“ Nevûrník se stra‰livû lekl,
mûl pocit, Ïe ústy star‰í dámy na nûj promlu-
vil BÛh, a teì nejenÏe neloví cizí Ïeny, ale...
chodí uÏ tfietím rokem k psychiatrovi!

Jiná má kamarádka – moudrá a dlou-
ho vdaná – obãas fiekne: „Dneska jsem mu
udûlala radost.“ Myslí tím, Ïe pfied obliãejem
svého muÏe mávala noÏem, protoÏe jejich
sousedka se na nûj koukala tak laãnû, Ïe je jí
jasné, Ïe on s ní nûco má!

Chcete pfieÏít Ïárlivost? Tak...

BUëTE TAKTNÍ A ÎÁRLETE!

A buìte rádi, kdyÏ máte na koho!
âínské pfiísloví fiíká: „Îena, která ne-

Ïárlí, je jako míã, kter˘ neskáãe.“
A já fiíkám: „MuÏ, kter˘ nehfie‰í, není

muÏ!“
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Jak pfieÏít
svatbu

Víte, proã jsou svobodní muÏi hube-
nûj‰í neÏ ti Ïenatí? Svobodn˘ muÏ totiÏ pfiijde
do kuchynû, otevfie ledniãku, nic nového tam
nevidí, a tak jde spát.

Îenat˘ pfiijde do loÏnice, koukne do
postele, tam nevidí nic nového, a tak jde do
ledniãky!

Teì si dovolím básnick˘ pfiímûr. Kdy-
bych lidsk˘ Ïivot pfiirovnala k zámku, tak by
svatba byla honosn˘mi, tajemn˘mi dvefimi,
které by se otevfiely do nejskromnûj‰í komÛr-
ky. A to je moÏná právû ten dÛvod, proã se ko-
lem kaÏdého svatebního obfiadu nadûlá tolik
‰tráchÛ!

Za svatbu století je oznaãována svat-
ba prince Charlese s lady Dianou. Tehdy po-
mûrnû lakomá královna AlÏbûta vydala pfies
pÛl milionu dolarÛ. A to ‰etfiila, protoÏe v Bri-
tánii rostla nezamûstnanost. Na svatbû krá-
lovna vydûlala skoro miliardu.

Hodnû ‰tráchÛ se pochopitelnû nadû-
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lalo kolem Dianiny svatební róby. Diana mûla
‰aty z hedvábí v barvû slonové kosti a mûla
vleãku, která mûfiila dvanáct metrÛ, byla ze
staré, tfipytivé krajky, Diana o ni zakopávala
a dvû z druÏiãek pfies ni spadly.

Má pfiítelkynû Dana mûla svatbu ne-
pomûrnû ménû honosnou, ani její ‰aty nebyly
tak majestátní, ale pfiesto jim Dana i její rodi-
na vûnovali obrovskou pozornost. Dana chtû-
la ‰aty starorÛÏové a tehdy – v osmdesát˘ch
letech – nebyla v obchodû starorÛÏová látka.
Dana si proto dala látku obarvit. T˘den pfied
svatbou dostala do ruky pût metrÛ sytû hnû-
dého ÏorÏetu, ve kterém by vypadala jako sta-
rá teta. Na poslední chvíli si proto nechala ‰ít
(jako lady Diana) ‰aty v barvû slonové kosti,
a protoÏe byla spofiivá (jako královna AlÏbû-
ta), tak zvolila stfiih, aby se ‰aty daly nosit i po
obfiadu normálnû do spoleãnosti. Îenich Dany
pfied svatbou narychlo stûhoval nábytek, aby
mûl kam ubytovat pfiíbuzné z Moravy, neumyl
si ruce a Danu k sobû tiskl tak náruÏivû, Ïe na
jejích ‰atech nechal ‰edé ‰mouhy. KdyÏ se je
Dana snaÏila sm˘t, tak jí na ‰atech zÛstalo
divnû Ïluté m˘dlo, a kdyÏ ji v‰ichni pfiíbuzní
z Moravy pfiátelsky poobjímali, tak uÏ její sva-
tební ‰at nebyl v barvû slonové kosti, ale pfii-
pomínal za‰lou utûrku na nádobí. Pak se je‰tû
na róbû objevily kousky chlebíãkÛ, jahodov˘
dort, káva a ãokoládov˘ likér. Pak dala Dana
‰aty do ãistírny a z ãistírny jí místo spoleãen-
ského modelu vrátili ‰atiãky na Barbínu. Mûfii-
ly ãtyfiicet centimetrÛ!
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Kolem mé svatby se moc ‰tráchÛ ne-
nadûlalo, protoÏe byla tajná. Nebyli na ní ro-
diãe, pfiíbuzní ani peníze. MÛj svatební model
tvofiily ‰aty, ve kter˘ch má maminka v roce
1949 promovala. Byly z ÏorÏetu. Mûla jsem
k nim oranÏové podkolenky a zelenobíle pru-
hované boty na slamûném klínu. Vlasy mi
zdobila ma‰le... KdyÏ jsem vycházela z Vy‰e-
hradu, byly tam dvû holãiãky: „Která je ne-
vûsta?“ ptala se jedna. A ta druhá s absolutní
pfievahou odpovûdûla: „No pfiece ta ãerná!“

Má rada pro v‰echny ty, které si mys-
lí, Ïe v nejdÛleÏitûj‰í den svého Ïivota musí
b˘t nejkrásnûj‰í, zní:

NECHTùJTE B¯T JAKO Z POHÁDKY!

Svatba totiÏ není nejdÛleÏitûj‰í den
a princezna?! Je statisticky dokázáno, Ïe kdy-
by muÏi vidûli svou vyvolenou nejdfiív ve sva-
tebních ‰atech s ãerstv˘m úãesem, Ïe by
k sÀatku nikdy nesvolili! V den svatby totiÏ
v‰echny nevûsty (jen v˘jimky potvrzují pravi-
dlo) vypadají mnohem hÛfi neÏ normálnû!
A pfiedsvatební pfiípravy b˘vají nûkdy tak dra-
matické, Ïe k svatbû samotné pak uÏ nikdy ne-
dojde!

DÛleÏitou fází je pfii svatbû pfiedávání
prst˘nkÛ. Diana mûla samozfiejmû briliantov˘
prsten a Charles mûl prsten, jak je u rodu
WindsorÛ zvykem, na malíãku. MÛj kamarád
má tak obrovské ruce, Ïe mu v‰echny prst˘n-
ky byly taky jen na malíãek. ProtoÏe ale není
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z rodu WindsorÛ, tak mu to pfiipadalo blbé
a nechali si s nevûstou prst˘nky udûlat. Ka-
marád ‰el den pfied obfiadem ke klenotníkovi
prst˘nky vyzvednout. Zkusil si hned ten svÛj
a pak ho zaboha nemohl sundat. Klenotník
mu mydlil prsteníãek, rval mu prsten dolÛ
i s prstem, potil se námahou, ale... nic! Kama-
rád pak rezignovanû fiekl: „Tak se na to vy-
ka‰lete, to je dobr ,̆ já si ho uÏ nechám!“

Dal‰í mÛj velmi dobr˘ pfiítel mûl
skromnou svatbu. Jen pár hostÛ, svûdci, ne-
vûsta. UÏ sedm let spolu Ïili v jednom bytû,
ne‰lo o Ïádnou romantiku. Nevûsta vûdûla, Ïe
její vyvolen˘ je nesmírnû roztrÏit ,̆ pfiesto mu
dala prst˘nky na starost. KdyÏ se oddávající ve
svém projevu blíÏil k vûtû: „VymûÀte si prste-
ny“, tak se na mého kamaráda nevûsta zdû‰e-
nû podívala a v oãích jí zasvítil otazník: „Má‰
je?!“ A mÛj kamarád si v tu chvíli uvûdomil, Ïe
prst˘nky nechal na svém psacím stole. A pro-
toÏe mÛj pfiítel je (a byl) cholerik, a protoÏe je
cholerik, kter˘ pfiímo nenávidí, kdyÏ ho nûkdo
upozorní, Ïe udûlal chybu, tak se pfiestal ovlá-
dat a z nervozity, ze vzteku na sebe sama
a z napûtí vÛbec na celou svatební síÀ na ne-
vûstu zafival: „DrÏ hubu, nebo tû zabiju!“

Îijí spolu ‰Èastnû. Má dal‰í rada, jak
pfieÏít svatbu, proto zní:

NELPùTE NA DETAILECH!

Jin˘ mÛj kamarád si mûl brát svou
snoubenku, kdyÏ uÏ byla v osmém mûsíci tû-
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hotenství. Kamarád ale onemocnûl a mûl ãty-
fiicítku horeãku. Pfiíbuzní byli neoblomní.
K svatbû musí dojít! A tak Ïenicha prakticky
v bezvûdomí pfiitáhli na obfiad. V‰echno pro-
bûhlo jakÏ takÏ, kdyÏ ale poslanec vyzval no-
vomanÏele k polibku, tak se Ïenich k niãemu
nemûl. DÛleÏit˘ je fakt, Ïe mûl nejen horeãku,
ale taky mûfiil skoro dva metry a nevûsta mû-
la jen metr padesát. Tiskla se k nûmu, ‰plhala
po nûm, vyskakovala, nic. Îenich nezabíral.
A kdyÏ to celé trvalo nûjak dlouho, tak Ïenich
s krÛpûjemi potu zoufale, hlasitû a bez polib-
ku (!) vydechl: „Ale já uÏ bych si fakt leh!“

MÛj bratranec pfii svatebním polibku
nevûstû roztrhl závoj, vyrval z vlasÛ sponu
a strhl jí pfiíãesek. A kdyÏ svou skalpovanou
dceru uvidûl bratrancÛv tchán, tak slastnû
vzdychl: „¤íkal jsem, Ïe je to blbec!“

Princezna Diana mûla na svatební
hostinû tfii tisíce hostÛ. Ona sama si mohla
pozvat sto padesát kamarádÛ a pr˘ to byly sa-
mé holky. V˘bûr svatebãanÛ je pro kaÏdou
svatbu nesmírnû dÛleÏit .̆ Tak dÛleÏit ,̆ Ïe
mám dal‰í radu.

Abyste pfieÏili svou svatbu, tak...

NA SVATBU NIKDY NEZVùTE
SVÉ MILENCE!

MÛj muÏ si na oslavu pozval dívku,
kterou kvÛli mnû opustil. Chodil s ní ãtyfii ro-
ky a se mnou jen dva mûsíce. Jeho b˘valá dív-
ka ani na svatební hostinû nemohla uvûfiit, co
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se stalo, a kdyÏ se opila, tak zaãala plakat, kví-
let a stra‰nû na mého muÏe kfiiãela: „Tys mû
zradil! Tys mû zradil!“ A pak na mû ukázala
prstem a fivala: „Ale vona ti to vrátí! Vona ti
to vrátí!!!“ No... dûlám, co mÛÏu...

Jeden mÛj kamarád tûsnû pfied svou
svatbou zjistil, Ïe jeho vyvolená má pomûr
s jeho kamarádem, kterého si shodou okol-
ností vybral za svûdka. Kamarád nefiekl nic.
Obfiad probûhl. Pak byla oslava. Pak se hodnû
pilo. Pak byly proslovy. Mluvil otec nevûsty,
matka Ïenicha, svûdci a pak si vzal slovo no-
vomanÏel a doslova fiekl: „Dûkuji zejména své-
mu pfiíteli – svému svûdkovi Jifiímu, Ïe mi je‰-
tû pfied svatbou obûtavû vyzkou‰el mou bu-
doucí Ïenu. Jsem ‰Èasten, Ïe se tak nároãné-
ho úkolu ujal, Ïe s mou novomanÏelkou
poctivû trénoval tfiikrát t˘dnû a Ïe já teì mo-
hu klidnû pfievzít tuhle uÏ dobfie zajetou ma-
‰inu, u které je jisté, Ïe dnes v noci nebude
Ïádné dfievo!“ Samozfiejmû Ïe to byl skandál.
A samozfiejmû Ïe ke „konzumaci“ manÏelství
vÛbec nedo‰lo.

Má svatební hostina byla dost kuriózní.
Byla v hospodû. Nebyla to ani ãtvrtá cenovka. To
byla tak ‰está. Bylo to v Senohrabech a v pod-
statû na louce. Nebyly tam Ïádné záchody. Hos-
poda patfiila starému pánovi. Lidovému ãlovûku.
Ten to zafiídil tak, Ïe vlevo – na kopfiivy – si cho-
dili odskoãit muÏi a vpravo – galantnû na kfien –
chodily Ïeny. Na svatební hostinû jsem od hos-
tinského dostala dárek. Byl taky vpravo. Byl to
k˘bl! A na nûm byl nápis: WC pro nevûstu!
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Je‰tû drastiãtûj‰í dárek dostal jeden
Ïenich od sv˘ch kamarádÛ. Îenich byl totiÏ
zapfiisáhl˘ star˘ mládenec. Podezfiele zapfii-
sáhl .̆ KdyÏ mu bylo pfies ãtyfiicet, rozhodl se
náhle k svatbû. Nevûsta nebyla sice moc hez-
ká, ale zato bohatá. Restituentka. Restituent-
ka ze zahraniãí. Kamarádi Ïenicha chtûli b˘t
originální. Objevili, Ïe Ïenich velice ãasto na-
v‰tûvuje jeden stript˘zov˘ klub. Zavolali tam
a objednali na jeho svatební oslavu stript˘z.
¤ekli, Ïe je to pro Roberta Halamu a Ïe by by-
li rádi, kdyby ten stript˘z byl pfiesnû ten, kte-
r˘ má Robert v klubu, kde je pravideln˘m hos-
tem (velmi ãast˘m), nejrad‰i! Jo. Pak pfied ho-
telem se svatbou zastavila limuzína, vy‰la
dáma, která v klubu v‰echno organizovala,
otevfiela zadní dvefie auta a kamarádÛm fiekla:
„Bude to pfiesnû tak, jak to má pan Halama
rád.“ A jeden kamarád ztratil nervy a zeptal
se: „Ale nebude moc drahá?“ A bordeldáma
jen tak pfiezíravû koukla, víc otevfiela dvefie,
aby bylo na úãinkující vidût, a fiekla: „Ale vÛ-
bec ne! On (!!!) to dûlá pro Roberta zadar-
mo!“

Má svatební noc probíhala ve stodole.
Kolektivnû s osmi kamarády manÏela. Pak
jsme ale mûli tzv. druhou svatební noc. To uÏ
jsme byli sami a u tchánÛ v bytû. Byla jsem
tam poprvé a pfii‰la jsem tam se sv˘m muÏem
aÏ v noci. Potmû, diskrétnû. Ráno jsem se za
rozbfiesku vzbudila, protoÏe mi nûkdo naléha-
vû fiíkal: „Já jsem Pepík. Pepík Pawlowski. Já
jsem odsud. Odsud z Hole‰ovic.“ „Tû‰í mû,“
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