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Jsou záletníci (do této kategorie spadají
pedevším muži), kteí bezostyšn podvádjí manželku jen proto, že potebují kouzlo
nového, neotelého a vtšinou i mladého
tla, aniž by si na cokoliv u manželky stžovali. Sem patí nenapravitelní suknikái,
kteí se obvykle nechtjí kvli své neve
rozvádt, protože mimomanželský vztah
je pro n jen jakýsi nadstandard, tešnika
na dortu, pilepšení k manželství, kvli nmuž by rodinu nikdy neopustili.
Jsou však mezi námi i tací, kteí nevru
vidí jako jediné východisko z neuspokojivého
manželství, v nmž dlouhodob strádají.
Jak se má muž vypoádat s frigidní manželkou nebo manželkou, která z nejrznjších dvod dlouhodob odmítá sex? Co
když žena po narození dítte dává manželovi
najevo, že svou biologickou povinnost splnil
a že ho už vlastn nepotebuje? Nebo co když
je manžel pracovn tak vytížený, že se dom
chodí jen vyspat? A co tehdy, když se manžel chová jako despota, vedle nhož se žena
neodváží pomalu ani promluvit, natož pak
vyjádit na nco vlastní názor?
Nebo je snad lepší se rozvést s partnerem,
který trvale onemocnl a nemže sexuáln
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žít, než o nj peovat a najít si pitom nkoho,
kdo bude kompenzovat jeho neschopnost?
Dívat se na nevru pouze jednostranným pohledem mže být hodn zavádjící.
Není to ernobílé téma a nelze ho zobecnit
do jednoduché pouky nebo vyešit podle
jednoznaného návodu.

S nev rou souvisí stovky otázek
„Zabránit krádeži auta mohu jedin v pípad, že ho nevlastním. A zabránit partnerov neve mohu jen tehdy, pokud
se nikdy nezamiluji a nevstoupím do manželství.“
Miroslav Plzák
Co je a co ješt není nevra? Je to pouze fyzický kontakt (tedy dokonaná nevra), nebo
se dá za nevru považovat už pouhý irt
i milostné e-maily a esemesky?
Jak se zachovat, když vše vyjde najevo?
Když svého partnera milujeme a on se dlí
o své city s nkým jiným? Dlat, že se nic nedje? Nebo se pímo zeptat?
A co kdyby nás manžel chtl nejradji
ob? Nauit se s tím žít?

19
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Katolická církev tedy nevru pokrytecky odsuzuje, nicmén nedovoluje se kvli ní rozvést. A v pípad, že se lovk rozvede, nemá
právo vstoupit do nového manželství (by
by byl práv on podvádným partnerem).
Ale nestaví se k neve stejn pokrytecky
Miroslav Plzák, když íká, že ji mžeme páchat, ale nesmíme se k ní piznat a už vbec
nemáme právo se kvli ní rozvádt?
„Co považuji za vrcholn nemravné, je nevra, kdy se jeden partner zamiluje do tetí
osoby a rozvede se kvli tomu. To by ml být
trestný in.“
Miroslav Plzák tedy oividn pipouští
sexuální nevru bez citové zaangažovanosti,
jak ji preferují nkteí muži. U žen je naopak
astjší citová nevra spojená se zamilovaností a pálením most, která je samozejm
pro manželství mnohem nebezpenjší.
Je však jeden druh nevry ospravedlnitelnjší než druhý jen proto, že více i mén
ohrožuje stabilitu rodiny?
Jaká je tedy realita? Jak lidé nevru prožívají? A pro se jí vbec dopouštjí?
Ani na tyto otázky neexistuje jednoznaná odpov. Každý lovk je jiný, stejn
jako se liší každý partnerský vztah. To, co
by bylo pípustné pro jednoho, mže být na22
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„Jsou to pedevším reakce podvádného
partnera, které mohou z této situace udlat
situaci rozvodovou.“
Zarážející je i fakt, že Miroslav Plzák
se nezmi uje o tom, co dlat, aby k nevrám
nedocházelo tak asto, ale pouze opakovan
zdraz uje, co dlat s následky neho, co
považuje za tak samozejmé jako vzduch
k dýchání. Tedy jak nevru zatajit, a pokud
už se provalí, jak ji ospravedlnit a hlavn
zlehit, protože údajn není dvod se nad
ním tak nepodstatným ani pozastavovat.
„Nahodile odhalenou nevru nutno odbýt
jen konfrontací nebo drobnou krizí,“ píše Miroslav Plzák ve své knize Manželská tonutí.
Není to opt jen úhel pohledu muže,
který hledá ospravedlnní pro mimomanželské vztahy, místo aby nabídl návod, jak
nevrám pedcházet? Pro se v jeho knihách
nedoteme, že by možná nevry nebyly tak
asté, pokud by byl sex pro ob strany kvalitní a pokud by pro to také oba partnei
nco udlali? Miroslav Plzák naopak nabádá
k tomu, že by si manželé mli vyhovt tím,
že si „musí najít milence, aby jim sex nerozbil
manželství“.
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Pro malou ást populace to mže být
docela dobrá rada, která dtem zachová
rodinu. Ovšem to, co mže vyhovovat jednomu, bude jen sotva pijatelné pro všechny.
Obávám se, že se jedná o píliš úzký pohled
na záležitost nevry, navíc pohled muže,
který má pece jen jiný zpsob prožívání
než pevážná vtšina žen. Nejsem si tedy
jistá, zda je to nejšastnji zvolený návod,
jak s nevrami zacházet, jak jim pedcházet
a jak se s nimi vypoádat.
Skuten se nedomnívám, že by bylo
možné nevru z našeho života vymýtit. Vždy
mezi námi byli a budou jedinci, kteí nejsou
schopni setrvat v jednom vztahu jen proto,
že mají vyšší sexuální nároky, jež partner
ani pi nejlepší vli není schopen uspokojit,
nebo potebují stále nové zážitky k tomu,
aby mohli sexuáln fungovat. Takové partnery – zejména muže (kteí mimochodem
opravdu mohou být souasn milující otcové
i pozorní manželé zajišující bezchybn nanní i jiný chod domácnosti) – patrn nepedláme a je na nás, jestli ustojíme jejich
zálety, které z jejich strany obvykle nemají
tendenci vést k rozvodu nebo jakémukoliv
ohrožení rodiny.
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Stejn tak ženy, které mají tendenci se zamilovávat a neustále ekají na svého prince
na bílém koni, aby je odvezl z šedi všedních
povinností. Ženy, které jsou nespokojené
se svým údlem v rodin, s manželem, jehož
asto oznaují za pvodce svého životního
omylu a zklamání. Ženy s touhou po romantice, která je obvykle spojována se zaátkem
vztahu a se zamilovaností. To všechno jsou
typy, které mohou mít sníženou odolnost
vi svádní kolegy na pracovišti nebo kamaráda, jenž jim vyléí bolavou duši, když
je práv roziluje nevšímavý manžel.
Kdybychom vzali v úvahu pouze podobné typy nevrník, dojdeme patrn k závru, že z hlediska podvádného partnera
opravdu nemá smysl se kvli nové lásce rozvádt, protože v jakémkoliv dalším trvalém
vztahu se situace bude díve i pozdji opakovat. Tedy po nkolika letech (u nkoho
msících i dokonce týdnech) optovná
ztráta zájmu o partnera, jenž už nemže nabídnout kouzlo nového, obrovská zamilovanost do jiného lovka… a tak bychom mohli
pokraovat.
Ale co ti, kteí nejsou primárn záletní,
ale do náruí milenky nebo milence je doslova dohnal partner tím, že dlouhodob od35
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mítal sex (a podotýkám, že ne vždy odmítajícím musí být žena, jak se obvykle traduje)?
Co když takový odmítaný lovk není schopen trvale bez sexu fungovat, ale zárove
je disponován pro monogamní vztah a neumí si pedstavit, že by ml sedt na dvou
židlích? Co ti, kteí svou nevru pojali jako
pouhé východisko z nouze a pitom se zcela
nepatin, jak by ekl Miroslav Plzák, do mimomanželského partnera zamilovali? Ani
takový lovk se nemá kvli neve rozvádt a má radji podvádt svého partnera, ale
vlastn i sebe?
A co když se s partnerem k sob v sexu
opravdu nehodíme, respektive sex jedné
i druhé stran nejenže nepináší žádné
potšení, ale naopak ji nudí i dokonce odpuzuje, zatímco s jiným partnerem do sebe
naše tla zapadnou jako dobe poskládané
puzzle? Máme žít v celibátu, nebo zstat
v manželství a mít mimomanželského partnera, pestože nám soužití v bigamii nevyhovuje? A ekat, až dti dorostou, abychom
se mohli rozvést?
Zvlášt ženy (ale z praxe vím, že i celá ada
muž) nedokážou v takovém vztahu, který
je trhá na dv strany, dlouhodob žít. A pokud se pro tento model rozhodnou, asto trpí
36

I. Trocha teorie

depresemi, tžkými pocity viny a nespokojeností, která se odráží na dtech a na celkovém
stavu chátrajícího manželství.
A co ti, kteí se prost s partnerovou nevrou vyrovnat nedokážou?
Pestože Miroslav Plzák neochvjn tvrdí,
že „sexuální vrnost se v manželství slibovat
nemá a ze sexuální nevry se nemáme sesypat
jako hromádka karet“, skutenost je taková,
že lidé se asto sypou a nevdí, jak se s danou skuteností vyrovnat. Jestliže je podvádný partner zoufalý a jeho psychika dostává zabrat, Miroslav Plzák zastává názor,
že se jedná „nikoli o reakci supermorální, nýbrž o reakci chorobnou. Koneckonc staí nasadit psychofarmaka a stav se upraví.“. Tudíž
chyba není podle doktora Plzáka na stran
toho, kdo se nevry dopustil, ale toho, kdo
její dsledky psychicky nezvládá.
A pokud je pro nkoho nevra partnera
natolik vážný pestupek proti spolenému
soužití, že se s ním smíit nedokáže, je to
nakonec jeho vina, když s pocitem zrady nedokáže žít a radji volí cestu rozchodu?
Plzákovo heslo „Bume si tak oddaní,
že se nerozvedeme, ani když se sexuáln
zpronevíme…“ není vtšina lidí schopna
pijmout za své.
37

O EE R CHU J  K

Pojme se tedy zaíst do nkolika píbh,
v nichž hraje nevra hlavní roli. Ješt pedtím bych se však chtla podlit o jednu zkušenost. Když jeden a tentýž píbh vypráví
žena a nezávisle na ní její partner, mám asto
pocit, že se jedná o dv naprosto rozdílné situace. Je to dáno tím, že každý vidí daný stav
ze svého úhlu pohledu, jinak ho prožívá, vidí
píiny a asto i dsledky nkde jinde. Tyto
vci nelze popsat zcela objektivn. Proto
jsem nkteré píbhy nechala „odvyprávt“
oima ženy a jiné zase pohledem muže.
Domnívám se, že takové dvojí vidní jedné
a téže situace mže být mnohdy docela
pouné.

M ŽEL Í RUEÍ EZEÝ
To, co nkdy vypadá na první pohled jako
ideální rodina, se na druhý pohled mže
jevit jako zlatá klec, v níž nebývá zrovna
do zpvu.

SANDRA
Když jsem poprvé zjistila, že m manžel podvádí, chtla jsem se rozvést. Jenže tenkrát
se mu podailo pesvdit m, že to byl jen úlet,
který v jeho život nic neznamená, že miluje
jenom m a dceru a že by nás nikdy neopustil.
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Co poradit?
Miroslav Plzák tvrdí, že všechny opuštné
nebo rozvedené ženy „si najdou nového prince,
znovu se zaadí do práce a do života a vbec
netrpí samotou. Za njaké ti msíce je po bolesti a ženská znovu vykvete jako kytika.“.
Bohužel vím, že tak jednoduché to není.
Zdaleka ne každá žena si najde jiného partnera, pestože by ho teba chtla. Realita
je taková, že píležitostí k seznámení s nezadaným mužem z tch i onch dvod
u ženy ve stedním vku rapidn ubývá.
Rozvedená žena má asto na starosti celý
nároný chod domácnosti, pi hledání nového partnera musí zohled ovat jeho vztah
ke svým dtem atd., což její situaci výrazn
ztžuje. Ve vtšin pípad však žena potebuje žít pro nkoho a bez partnera se asto
cítí neúplná.
A už vbec nemohu souhlasit s tím,
že po tech msících se vtšina žen z krize
otepe a opt rozkvete. Rozhodn to neznamená, že by rozvedená žena nemohla zaít
nový (a nkdy opravdu i lepší) život, ale
zcela jist trvá delší dobu, než k tomu mže
dojít. I v tomto pípad je vidt, že Miroslav
Plzák nahlíží na nevru oima nevrného
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muže, kterému skuten mže stait pouhý
tvrtrok (nkterému dokonce i mén), aby
se vrhnul do nového partnerského vztahu.
Ani mužský pístup k neve však samozejm nelze zevšeobec ovat.
Protože Lenka už své rozhodnutí udlala
a nemže je vzít zpt, mohu jen nabídnout
nkolik rad pro všechny podobn postižené.
 ednat v afektu se nevyplácí
Díve, než se pustíme do jakéhokoliv razantního (a tím zpravidla nevratného) ešení
i odvety, bylo by prozíravjší se zklidnit
a uvažovat. Za njakou dobu totiž mžeme
na celou situaci nahlížet jinak než v okamžiku, kdy jsou naše city rozjitené, zranné
a ublížené. I když nevra bolí, vyplatí se uvažovat racionáln a není moudré manžela
posílat k milence, i kdybychom ho sebevíc
chtli potrestat. Zpravidla takovým jednáním potrestáme nejvíc sebe.
 Nemá smysl se ohlížet zp t
Pokud už ale jednou rozhodnutí padlo
a Lenka prošla rozvodem, nemá smysl se
stále ohlížet zpátky. Probírat se neutšenou životní situací nikomu nepomže, a už
vbec není ešením utápt pocity osamní
v alkoholu. Pokud žena zane svj žal zapí-
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 Mže být reakce na piznanou nev ru
rozumná?
Karlova reakce na Jitino piznání naneštstí
rozumná nebyla. Nejprve se nepimen
trápil, pozdji se ke slovu dostala žárlivost,
výslechy, kritika a výitky, které zaaly nebezpen podkopávat jejich vztah. Svou roli
mohlo samozejm sehrát i to, že Karel neml pedchozí sexuální zkušenosti, tudíž si
vztah do znané míry idealizoval. Ten, kdo
za sebou nemá žádný sexuální vztah, mže
být sice vnímán velmi romanticky jako nkdo, kdo nám patí zcela bezvýhradn,
nicmén z hlediska potencionální nevry
do budoucna se jedná o jednoho z nejrizikovjších partner vbec. Takový lovk (pravdpodobnost se ješt mírn zvyšuje u muže)
mže mít po nkolika letech manželství pocit, že si nic neužil, a mže se snažit dohnat
to, co podle svého názoru v mládí zameškal.
Zejména se to projevuje v období tzv. krize
stedního vku, která lovku dává siln
pocítit obavu ze zavírajících se vrátek nebo
ujíždjícího vlaku.
 Nev ra na oplátku
Tetím, a tentokrát už nejmén logickým
momentem, je Jitin návrh, aby se Karel
za uritých omezujících podmínek dopus97
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 R KY J E  LU E  L
Prmrný muž obvykle neeká, že se jeho
žena promní každý veer v sexuální akrobatku, ale doufá, že sex bude astji než jedenkrát do roka.

MARCELA
Nevím, co mám dlat. Mám pocit, že jsem
v bezvýchodné situaci, z níž se neumím dostat.
Manžel si našel ped tymi msíci pítelkyni,
která je naneštstí svobodná, a odsthoval
se k ní. Tvrdí, že už si nemohl pomoct, když jsme
spolu víc než dva roky vbec nespali. Prý se to
snažil vydržet, už kvli dtem nechtl manželství rozbíjet, ale pak to šlo ráz na ráz. íká,
že za všechno mohu já, když jsem odmítala sex,
ale já jsem v sob mla njaký blok a nevdla
jsem, co s tím. Ze zaátku jsem se pemáhala,
ale pak jsem si ekla, že jsme spolu pece kvli
jiným vcem než kvli posteli. Mla jsem starosti v práci a také jsem na všechno byla úpln
sama. Manžel byl jednu dobu poád pry, ti
roky jezdil dom jen na víkendy. Te pracuje
v našem mst, ale stejn se chodí dom jenom
vyspat. Vím, že má nároné zamstnání, a ješt
k tomu zaal dálkov studovat vysokou školu,
ale pravdou je, že všechno bylo na mn. Manžel
zajistil rodinu nann, ale já se starala o dti,
o dm a k tomu jsem chodila do práce, mla
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 aká je perspektiva manželství?
Rizika existují v pípad, že Andrea bude
usilovat o rozvod, ale i v pípad, že se rozhodne v manželství setrvat.
Pi rozvodu bude mít výitky svdomí,
že rozbila synovi rodinu, a zdaleka není jisté,
že se Petr do budoucna ukáže jako perspektivní partner. Jednak je ješt stále ženatý
a od úvah o rozvodu k rozvodu samotnému
bývá hodn daleká cesta, jejíž cíl se mže
neustále ztrácet v nedohlednu. Po opadnutí
první vlny zamilovanosti mže Andrea zjistit, že také jako partner není ideální, navíc
se mohou projevit problémy se synem, který
nemusí nového partnera pijmout, nebo to
mohou být tžkosti s Petrovými dtmi, s nimiž je v novém vztahu rovnž nutno poítat.
V pípad, že se Andrea rozhodne setrvat v manželství, hrozí riziko, že až Martinovi otrne, zane se chovat podle dívjšího
scénáe. A to už by znovu jen tžko zvládla.
Proto je pro ni rozhodování tak tžké. Nicmén rozhodnutí musí padnout, protože ani
manželovy pocity viny za vzniklou situaci
nebudou petrvávat vn ani jeho dobrá
vle návrat jí usnadnit není nevyerpatelná.
Andrea by si mla uvdomit, že hrozí i varianta odchodu z jeho strany, pokud se
135
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mimomanželského vztahu nedokáže vas
vzdát. Te je o ni zájem jak ze strany manžela, tak ze strany milence. Když vezmeme
v úvahu, že díve jí chybl jakýkoliv zájem,
není se ani emu divit, že je bezradná a neví,
co si má poít.
Rozhodn však v tomto pípad stojí
za pokus manželství zachránit. Nestaí však
opravit jen fasádu, je nutné postupn pebudovat vnitní strukturu, aby se v nm cítili
dobe Martin i Andrea. Pak teprve mže jejich manželství dostat druhou šanci.

V HL Í R L CHY
Když neumíme rodim vymezit hranice,
za které je nepustíme, jen sotva mžeme
doufat, že partner vedle nás bude spokojený.

VANDA
Když jsme se pesthovali z Prahy na malou
moravskou vesnici, myslela jsem si, že je to
pouze pechodn kvli manželovu zamstnání.
Strašn se mi po Praze stýskalo. Krom mámy,
která na mn od té doby, co se naši rozvedli,
úpln visela, tam mám i všechny kamarádky.
Ráda bych se proto vrátila. Jenže ta provizorní
doba dnes trvá už deset let, mezitím jsme po-
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 orkoholik jako partner
Takový lovk vnímá svt vícemén úelov,
obvykle nehýí city ani nebývá píliš romantický, svou lásku vyjaduje spíše praktickou
obtavostí a více na materiální úrovni. Získává pitom pocit, že pro ty, které má rád, už
udlal dost a dál nechce být vyrušován ve své
práci. Jeho partnerka tak mže lehce nabýt
dojmu, že láska je pry, a mže se zaít utápt v pocitech opuštnosti a osamní.
Bez penz se žije špatn, ale jejich dostatek nedokáže zaruit spokojené manželství.
Žena sice pivítá materiální zabezpeení, ale
pedevším potebuje, aby ji partner vnímal.
Potebuje citovou blízkost, a pokud ji dlouhodob neposkytuje partner, zane ji díve
i pozdji hledat jinde. Mnozí muži dlají
velkou chybu, když se domnívají, že staí
rodinu zajistit nann. Pokud se muž vrací
z práce veer, když už manželka spí, nebo
je za celý den tak utahaný, že si dá po veei
jedno dv piva a u televize pravideln bhem
plhodiny usíná, bude se žena cítit nespokojená, odstrená a nemilovaná, i kdyby rodinu
zabezpeoval po hmotné stránce sebelíp.
Když práce narušuje rodinný život, když
manžel pravideln pracuje i o víkendech
a je nervózní pi pedstav, že by ml strávit
155
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 Vyrazit klín klínem
Také nápad, že by se s nkým seznámil i on,
aby se mu alespo trochu ulevilo, Bedich
rychle zavrhl, protože na tento zpsob života nemá povahu. Navíc taková odplata
obvykle bývá zaátkem konce manželství,
protože záletník tak má ospravedlnný svj
románek. A krom toho, lovk nikdy neví,
kdy pomsta peroste v citovou záležitost,
z níž je pak obtížné vyklikovat.
 ak zachránit manželství
I v manželství Bedicha a jeho ženy, která
se s nejvtší pravdpodobností vbec nechce rozvádt, by nejspíš všechno vyešil
as. Bedich by však musel zmnit nkteré
projevy chování a musel by potlait svou
žárlivost. Neustálé podezírání, kik, výbuchy vzteku, kontrola i likvidace mobilního
telefonu mohou naopak tém jist pispt
k rozpadu manželství. Navíc, pokud se takovéto scény pravideln odehrávají ped dtmi,
mže se tato neurotická domácí atmosféra
trvale podepsat na jejich psychice.

UCH Í LÁ K
Mžeme milovat celé lidstvo, ale nkdy staí
docela obyejn milovat vlastního manžela.
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ešitelný než nevra v pravém slova smyslu.
Je v ní totiž obrovská míra idealizace, skrze
jejíž clonu se dokáže jen málokterý partner,
který se cítí podvedený, prokousat. I v pípad, že by se Vlaka s Václavem pestala
stýkat, mže vi manželovi pociovat odpor, averzi, manipulaci a absolutní nepochopení.
Nkdo by mohl namítnout, že pokud prokazateln nedošlo k fyzickému kontaktu,
nejedná se o nevru v pravém slova smyslu
a Ondej by se ml nad manželiny „úlety“
povznést a nic neešit. Když ale cítíme, že
nám partner, na nmž nám ješt stále záleží,
uniká nkam, kde pro nás není místo, nemusíme v sob najít sílu hodit všechno za hlavu
nebo se zaídit po svém.

V RUÁLÍ ER
Nevra se dnes skrývá pedevším v mobilech
a e-mailových schránkách, aby tak niila
naše vztahy. A není vbec jednoduché s ní
bojovat.

KAMILA
V posledním plroce to už s manželem nebylo
k vydržení. Byl sice doma, ale skoro se mnou
nemluvil, vtšinu asu komunikoval jenom
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Pochopiteln je nejlepší se do takovéto
tžko ešitelné situace vbec nedostat a s ženatými muži si nic nezaínat. Jenže to by byla
rada píliš jednoduchá, schematická a hlavn v nynjší situaci k niemu. Srdce si totiž nedá porouet. S postupem asu se však
do každého vztahu zane vkrádat i rozum
a ten Žanet našeptává, že by mla situaci
zaít njak ešit.
 Pro navazují mladé ženy vztahy
s muži ve v ku jejich otce?
Vazba na staršího muže vzniká zejména
tehdy, pokud je žena siln citov závislá
na svém otci, nebo ji otec naopak odmítá,
nebo v rodin nebyl. Takový muž potom
ve vztahu sice funguje jako partner, ale souasn supluje i roli otce. Obvykle se jedná
o lovka s vyšším spoleenským statusem
nebo o muže nann zajištného, k nmuž
partnerka vzhlíží jako k otcovské autorit.
Vztah mezi mladou ženou a starším mužem
je obvykle ve spolenosti dobe akceptován,
zejména v dob, kdy je muž ve stedním
vku, plný sil, ale už na vrcholu své pracovní
kariéry. Takový muž je schopen nabídnout
mladé partnerce to, co jí její vrstevníci
pi nejlepší vli dát nemohou. A netýká se to
pouze nanního zajištní, ale i zkušeností,
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vk ani na thotenství, zstávají bez partnera, bez dítte a s vdomím, že všude kolem je plno mladších konkurentek.

 ZEDL E –

C DÁL?

Když už jsme ženatého partnera dotlaili
k rozvodu, jaksi samozejm a po právu
se oekává, že s ním budeme chtít žít.

SVTLANA
Když jsem nastoupila do nové práce, ani
v nejmenším jsem netušila, jak se mi zmní život. Za sebou jsem mla nároný a dosud nevyešený vztah s otcem, dva partnerské vztahy,
které skonily naprostým askem, a ped sebou
obavy, že jsem odsouzená k doživotní samot.
Jenže po dvou msících bylo všechno úpln
jinak.
V zamstnání jsem našla spíznnou duši.
Byl to o deset let starší kolega, se kterým jsme
si mli stále o em povídat, a v jeho blízkosti
jsem se cítila tak dobe, jako ješt s nikým.
Sympatie byly oboustranné a nikoho z nás zpoátku nenapadlo, že by se z toho mohlo vyklubat víc. Ale jak as plynul, duševní spíznnost
se postupn zmnila v lásku. Když mi došlo,
že je Leoš ženatý a osud mu k tomu ješt nadlil ti dti, z toho jedno postižené, bylo pozd.
Byla jsem ve vztahu už tak citov zahákovaná,
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N kolik úvah na záv r, aby nev ra
neohrožovala náš vztah
Nemá smysl strkat hlavu do písku a myslet
si, že zrovna našeho manželství se nevra
dotknout nemže. Na tomto míst nejspíš
nelze než souhlasit s Miroslavem Plzákem,
že „nevra je past nachystaná na každý citový
vztah“, a už se nám to líbí nebo ne. To však
neznamená, že bychom ji mli zlehovat,
podce ovat, omlouvat, nebo dokonce považovat za normální. Když už je naše manželství nevrou ohroženo, záleží na každém
z nás, jak se s ní dokážeme vypoádat. Jestli
jsme schopni partnerovi odpustit, nebo jeho
zradu unést nedokážeme. Nicmén, musíme poítat s tím, že partnera opravdu uhlídat nelze. Ale co mžeme udlat, je pracovat
sami na sob, aby nevra ohrožovala naše
manželství co nejmén.
Pokud nebereme v úvahu neposedné typy,
které se budou pouštt do záletných dobrodružství za všech okolností, protože je k životu prost nutn potebují (už pi výbru
partnera je dobré zvážit, zda jsme schopni
s tímto typem lovka trvale žít), pece jen
máme jakousi šanci riziko nevry snížit. Nikoliv vylouit, protože jistotu zachování vrnosti nám bohužel opravdu nikdo dát ne194
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mže. Pesto si myslím, že pokusit se udlat
nco pro to, aby se nevra nevetela do našeho manželství, za to stojí. Je to však stejná
dina jako vždy, když chceme neho dosáhnout nebo nco získat. Pro kariéru je vtšina
z nás ochotna obtovat spoustu volného
asu, nezmrného úsilí a odíkání. Tak pro
bychom se nemohli pokusit udlat nco podobného pro své manželství?
Chce to jen mít trplivost budovat vztah
krek po krku, nauit se vnímat lovka, s nímž žijeme, a nebýt zahledni sami
do sebe. Chce to s tím druhým mluvit o tom,
co se nám líbí, co bychom si páli, a naopak
co nám vadí. A chce to stejnému také naslouchat. Když se však vzájemná komunikace
partner scvrkne do nkolika vt msín,
zákonit se zanou ve spoleném život míjet.
Aby manželství nebylo nevrou tolik
ohroženo, je teba bojovat i proti nud a stereotypu v manželské ložnici. Sex je nedílnou
souástí vztahu a nespokojenost ve vztahu
(která s sebou zákonit nese zvýšené riziko
nevry) mže být zapíinna práv nedorozumním v sexu. Pokud o nm s partnerem nemluvíme, a už je to kvli nepekonatelnému studu nebo proto, že si myslíme,
že by to stejn k niemu nevedlo, je to vždycky
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O NEVĚŘE TROCHU JINAK
Pohled na nevěru v knize, kterou právě držíte v ruce, se
v mnohém liší od knih, které byly o nevěře dosud napsány. Autorka se zamýšlí mimo jiné nad tím, zda je opravdu
normální být nevěrný, jak tvrdí náš „největší odborník na
nevěru“ Miroslav Plzák. Na rozdíl od něj Ida Myslikovjanová nevěru nebagatelizuje, ani ji nevnímá jako program
přírody, s nímž bychom se měli naučit trvale žít. Zbytečně
neteoretizuje, nemoralizuje, nepředkládá zaručené recepty,
ale hledá východiska. Snaží se hlavně o pohled na nevěru
zevnitř očima podváděného, ale i podvádějícího partnera.
Konkrétní zkušenost s nevěrou je nepřenosná a žádná slova
nedokážou zmírnit bolest, kterou lidé prožívají při zjištění,
že je partner podvedl, že nedokázal odolat pokušení nebo
že miluje někoho dalšího. Přesto je dobré vědět, co prožívají
ti druzí, kteří se s nevěrou ve svém životě potýkají. Proto
kniha obsahuje i jedenadvacet příběhů z poradenské praxe
s nastíněním možných východisek z krize, která často hrozí
rozpadem manželství.
Kniha O nevěře trochu jinak je autorčinou pátou knihou.
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