Jak se chovati ke svému muži
Ze st edoškolské u ebnice „Hospoda ení v domácnosti“ z 50. let 20.století :
1. M jte p ipravené jídlo. Va ení si plánujte v as - t eba i den p edem. Váš

partner tak uvidí, že na n ho myslíte a staráte se o n j. V tšina muž se dom
vrací s prázdným žaludkem a dobré jídlo je sou ástí tolik pot ebného vroucího
p ivítání.
2. P ipravte se. Abyste byla sv ží, až p ijde, na tvrthodinku si odpo i te.
Nali te se trochu, dejte si stuhu do vlas a snažte se vypadat sv že, protože on
byl celý den jen s lidmi unavenými prací. Jeho nudný den pot ebuje jiskru, a
proto bu te veselá a zajímavá.
3. Ukli te nepo ádek. Ješt , než se manžel vrátí, projd te naposledy d m a
posbírejte u ebnice, hra ky, papíry atd. Oprašte stoly. Váš manžel se bude cítit
jako v ráji po ádku a odpo inku, což jist ud lá dob e i vám.
4. P ipravte d ti. Pokud máte malé d ti, v nujte jim chvili ku a umyjte jim
ruce a obli ej, u ešte je a podle pot eby také p evlékn te. Jsou to vaše malé
poklady a dotvo í p íjemnou atmosféru jeho návratu.
5. Minimalizujte hluk. V dob jeho návratu vypn te pra ku, vysava . P im jte k
tichosti také d ti. Bu te š astná, že manžela vidíte, a p ivítejte ho krásným
úsm vem.
6. Co nesmíte: Nevítejte ho stížnostmi a problémy. Nereptejte, když p ijde
pozd k jídlu. Uv domte si, že ve srovnání s t žkostmi jeho pracovního dne
jsou to jen mali kosti. Ud lejte mu pohodlí - m že se natáhnout do pohodlného
k esla nebo si lehnout v ložnici. Naklepejte mu polštá a nabídn te mu, že mu
sundáte boty. M jte vždy p ipravený teplý nebo studený nápoj. Pohla te ho
tichým a p íjemným hlasem. Dovolte mu odpo inout si a uklidnit se.
7. Naslouchejte mu. Jist mu toho chcete mnoho íci, ale doba jeho návratu na
to není nejvhodn jší. Mluvit má prvním on. Na to nezapomínejte.
8. Ve er p izp sobte jemu. Nikdy si nest žujte, když vás nevezme na ve e i
nebo za jinou p íjemnou zábavou. Snažte se pochopit tíhu a strasti jeho sv ta a
jeho pot ebu odpo ívat.

...no - a pak že bylo v 50. letech všechno špatn ...:))

