
 
 

 
  



Partnerství a partner, i to, že žádného nemáme, nám ukazuje jen na nás samé! Pojď se se 
mnou zamyslet nad tím, jak dokážeš fungovat žensky v praxi, a to v jednom z nejkritičtějších 
období roku – o prázdninách a dovolené. 
 
Zamysli se a odpověz si sama pro sebe na pár následujících otázek:  
 
 

 

 

1. OTÁZKA 
 
Kdo naplánoval dovolenou? Kdo vybral místo, kam pojedete a objednal ho? Kdo koupil 
letenky? Kdo našel místa, která chcete na dovolené navštívit, zařídil výlety apod.? 
 
Máš pocit, že všechno musíš? Že kdybys to neudělala, možná nikam nejedete? Že tvůj muž je 
tvým dalším dítětem, o kterého se musíš starat?  
 
… A nenapadlo tě prostě ho požádat o to, co bys ráda a nechala to zařídit jemu? 
 

 

 

2. OTÁZKA 
 
Víš, co by tvůj partner chtěl na dovolené dělat? Znáš jeho touhy, co by rád? Domluvili jste se 
společně, jak to zařídit, abyste byli oba spokojení? 
 
V záplavě starostí, co všechno musíme na dovolenou zařídit, se zapomínáme partnera vůbec 
zeptat, jestli chce to, co jsme vymyslely my. A když se ohradí, tak se ještě cítíme zneuznané 
za svou snahu…  
 
… A nenapadlo tě, že pro tvého partnera může být dovolená mnohem větší stres než pro 
tebe jen proto, že se musí nutit k tomu, aby byl někde, kde být vůbec nechce? A ještě se u 
toho musí tvářit, že ho to baví? 
 

 
 

 



3. OTÁZKA 
 

 
Těšíš se na dovolenou nebo jedeš někam, kam se ti ani nechce? Je tvá dovolená starání se o 
druhé, takže čekáš spíš otročinu? Jsi ve stresu, jak vůbec spolu 14 dní vydržíte? 
 
Často jedeme jako motorové myši a vůbec nám nedojde, že dovolená je odpočinek pro 
všechny. A myslíme si, že dobrá žena a správná matka se podřídí všem a všemu. Že všechno 
vydrží, zvládne a o všechny se postará…. 
 
… A napadlo tě, že když si neřekneš o to, co bys ty ráda, že se k tomu nikdy nedostaneš? 
Víš, že nemusíš být otrokem a můžeš si dovolit klidně nedělat nic? Sděluješ, co cítíš? Ví 
vůbec tvůj partner, co bys ráda? 
 

 

 

4. OTÁZKA 
 
4. Možná jsi sama – bojíš se dovolené kvůli tomu, že jsi sama? Doufáš, že na dovolené najdeš 
konečně partnera? 
 
Jsme nastavené věřit tomu, že v pohodě na pláži nebo v baru na dovolené natrefíme na 
vysněného partnera. Chceme prožít osudové romantické setkání a konečně už někoho mít … 
 
… Ale víš o tom, že život není červená knihovna a setkání v létě je víc o rychlém sexu než o 
trvalém vztahu?  
 

 

 

5. OTÁZKA 
 
Víš, jak chtějí trávit prázdniny tvé děti? A mohou je tak trávit? Jsi v pohodě s hlídáním dětí u 
prarodičů?  
Spousta žen má pocit, že si děti musí prázdniny náležitě užít, tj. mít zaplněný každičký den 
nějakou aktivitou. Máme dokonce potřebu organizovat čas, který děti stráví u prarodičů… 
 
… A napadlo tě, že nemusíš mít všechno pod kontrolou a zorganizované? Že i děti mají 
prázdniny proto, aby měly „prázdno“ a klidně nedělaly nic? A že do vztahu dětí a prarodičů 
ti nic není? 



 

 

6. OTÁZKA 
 
Obáváš se, až přijde k vám na prázdniny partnerovo dítě z minulého vztahu? Máš strach, jak 
vydržíš jeho pobyt u vás třeba týden? 
 
Většina žen má z pobytu „cizích“ dětí ve svém domově hrůzu, k tomu ještě snášet 
nestandartní, příliš benevolentní chování partnera vůči svému dítěti. A držet se na uzdě, aby 
nevychovávaly… 
 
… Opravdu si myslíš, že musíš dítě partnera vychovávat? Co kdybys to přijala jako návštěvu 
a jako k návštěvě ses k němu chovala?  
 
 

 
 
Pokud tě tyto otázky popíchly k přemýšlení, pokud tě dovolená straší a vidíš v ní zdroj 
problémů, těším se na tebe na webináři! Ptej se s předstihem, pokud řešíš problém, který jsi 
tu nenašla.  
 
 

Pojď trénovat svou ženskou roli v praxi! A není lepší čas než teď. 
 

S láskou Miluška  
 

 


