ŽENY RADÍ mužům
Až do asylu ženského oddělení se dostala ohromující zpráva: „Muži zavádějí samoobsluhu.“
Dovedeme si představit, jak velký přerod způsobí tato událost v otrlých mužských duších.
Protože našich 48 ženských ruček by nedokázalo uklidit mužská doupata, osmělujeme se
podat alespoň několik skromných rad do domácnosti.
Nejprve si ujasníme základní pojmy. Smeták: charakterizován dlouhou, hladkou žerdí,
končící černými /někdy i různobarevnými/ štětinami, přibitými na oválném prkénku.
Smetáček: opět štětinky, prkénko, tentokráte opatřené krátkou rukojetí. Lopatka: kus
nalakovaného plechu zformovaného tak, aby jej bylo možno ovládati jednou rukou a druhou
na něj namésti smetí. Hadr: hrubá tkanina, těžce definovatelné barvy a nejrůznějších rozměrů.
Kbelík: komolý kužel bez vnějšího dna, opatřený sklopným obloukovým držadlem.
Prachovka: hadr menších rozměrů a jemnějšího vlákna, jiného odstínu již zmíněné těžce
definovatelné barvy.
Návod k úklidu: Používáme výše uvedených potřeb.
Pracovní postup: Usteleme postele a otevřeme okna, kbelík naplníme vodou a namočíme
v něm hadr. Vyždímaným hadrem /ždímání: konce hadru uchopíme do obou rukou; jedním
z nich otáčíme ve směru, druhým proti směru otáčení hodinových ručiček/ navinutým na
štětiny smetáku, setřeme podlahu. Nečistoty smeteme na hromádku nejlépe doprostřed
místnosti; tu pak odstraníme použitím malého smetáčku /drženého pevně v pravé ruce-neplatí
pro levičáky, kteří dělají totéž zbývající rukou/ a výše definované lopatky. Prachovkou
odstraníme prach se zbylých ploch a plošek /tkaninové předměty vynecháme/.
Při úklidu je zbytečné strhávat lampy, rozbíjet okna a vůbec jinak náhle měnit původní
tvary předmětů, jejichž převzetí do užívání jsme stvrdili vlastním podpisem.
–RM–
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Muži ženám nechtějí radit, ale pomáhat !
Hle žena – vzor jemnosti a něžnosti, čistoty a pořádku, všímavosti a…
Jistě záviděníhodné jsou tyto vlastnosti, které byste jako ženy měly mít, avšak skutečnost
je u mnohých jiná. Umíte si vůbec představit, jaké zklamání v mladých mužských srdcích
nastalo, když jsme se chtěli řídit vašimi radami?! Museli jsme pochopitelně přihlédnout
k tomu, že suchá teorie bez praxe není k ničemu. A co by lidé zvídaví, hledali jsme nástroj
k úklidu s přibitými štětinkami. Žel bohu, našli jsme jenom smeták, u kterého jsou však
štětinky připevněny daleko zajímavějším způsobem. Po jednom zklamání jsem však
„nezahodili flintu do žita“ a šli jsme se podívat (ne jednou) do kuchyňky našich hospodyněk
s výše jmenovanými vlastnostmi. Ale naše zklamání bylo tak veliké, že jsme musili rychle
opustit tuto „Vzornou“ místnost, která má být zrcadlem každé hospodyně. A proč jsme vždy
tak rychle odešli? Určitě by nebylo hygienické umývat slzami dvě pánve se zbytky másla,
několik nemytých talířků, čtyři kastrůlky, tři hrníčky, dvě sklenice se zbytky mléka a
rozložený ešus. Také by neuškodilo uklidit dvě plechovky od konzerv, které toto krásné
prostředí doplňovaly. A to vše bylo k vidění 21.11. t.r.
Po celý týden se celkový stav v základních rysech neměnil a jen díky našim placeným
uklízečkám se kuchyňka za těch několik měsíců od začátku roku neproměnila ve skladiště
nemytých kuchyňských potřeb. Možná, že by pořádek na mužských kuchyňkách mohl být pro
vás vzorem, jak to má alespoň trochu vypadat ve skutečnosti.

Co tomu říkáte, autorky článku „Ženy radí mužům“? není lepší nejdříve zamést před
vlastním prahem, a pak teprve před prahem cizím?
Nechceme, aby našimi připomínkami narůstaly rozpory mezi námi, ale aby se staly
pobídkou k jejich odstranění. To lze jistě při trošce dobré vůle dosáhnout a tak splnit historií
dané podmínky klidného soužití mužů a žen.
-MŽNRAP-
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