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LIDOVÉ NOVINY Sobota 1. srpna 2009 relax cestování V

Právě čtete nový sloupek. Sloupek s hvězdičkou. „Sex ve
městě“ se totiž neodehrává jen na Manhattanu, ale
i v Praze. Je-li vám méně než osmnáct, nečtěte dál.

Klaudie

N
edávno jsem šla na oběd s Adamem. Před třemi
lety jsme se rozešli, ale zůstali jsme kamarádi.
Adam je teď asi jediným člověkem v mém okolí,

který má normální život: zajímavou práci, dům a v něm
ženu a rozkošného ročního syna. Pro mě je důkazem, že
něco takového jako šťastný vztah je možné. Ne že bych
neznala dost lidí s dětmi, jejich vztahy ale většinou ně-
jak skřípou. Adam si nikdy nestěžoval. Naopak. Vždyc-
ky, když jsme se viděli, vychvaloval svoji ženu Adélu.
Vyprávěl, jak je úžasná: jela s ním na trek do Himálaje,
spala pod stanem a nevadilo jí, že si nemůže týden umýt
vlasy. Vařila mu teplé večeře, a když jí řekl, že má rád
halušky, našla si na internetu echt slovenský recept
a ručně strouhala kila brambor. Nebyla to ale žádná puť-
ka domácí, měla dobře placenou práci a byla samostat-
ná, takže Adam neměl pocit, že na něm visí.

Ale hlavně: milovala se s ním vždycky, když na to
měl chuť, a nevyžadovala to, když se mu zrovna nechtě-
lo. Náruživě poskytovala orální sex, nevadil jí ani anál-
ní. Neustále ho chválila, jaký je skvělý milenec, jaké
úžasné orgasmy s ním má. Adam byl na vrcholu blaha.

Pak otěhotněla. Porodila mu syna a on každý týden
nadšeně sázel na Facebook fot-

ky své šťastné rodinky: on
s dítětem v chůvce na bři-
še. Ona kojí, on na koleč-
kových bruslích tlačí ko-
čárek. Prostě idyla.

„Představ si, co je no-
vého,“ volal na mě Adam

od stolu v Colosseu na An-
dělu, ještě než jsem dosedla.

„Už chodíme!“
„Cože?,“ nechápala jsem.
„Kdo chodí?“

„No přece náš mladej,
Adam junior.“

Aha. Chvíli jsem vydrže-
la poslouchat řeči o tom, že mít dítě je to nejúžas-

nější v životě a že teprve teď pochopil, „o čem to
je“. Pak jsem se zeptala: „A co Adéla?“

„Ale jo, jako matka je skvělá,“ znejistěl Adam. „A ji-
nak ne?“ rýpla jsem si.

„Nooo, je to v pohodě, jenom spolu už moc nespíme.“
„Jak, nespíte?,“ vzpomněla jsem si na jeho řeči

o tom, jak to dělali kdykoli a kdekoli.
„Už je to rok. Od porodu. V šestinedělí jsem to samo-

zřejmě chápal. Nakoupil jsem filmy s pornem a řešil
jsem si to sám. Jenže po dvou měsících se to už nedalo
vydržet. Udělal jsem večeři a mezitím, co Adéla uspáva-
la malého, jsem zapálil svíčky a otevřel víno. Říkal
jsem si teď, nebo nikdy. Odpálkovala mě, že nemá nála-
du, že je unavená a že já si vůbec nedovedu představit,
co to je pečovat o kojence. A tak je to teď pořád. Buď ji
bolí hlava, nebo má zánět bradavek z kojení, nebo ji na-
štvala moje matka. Vždycky se něco najde.“

Než jsme snědli pizzu, Adam na mě vychrlil všech-
no: místo domácích halušek Adéla vaří ty z prášku (ne-
dají se jíst), pod stan už nepojedou, protože s dítětem se
to prý nedá, a spát s ním asi taky už nebude. Prý ji to ne-
baví.

Bylo mi ho líto. Domluvili jsme se, že někdy zase zajde-
me na oběd, ale bylo mi jasné, že se to asi neuskuteční.

Večer jsem o Adamovi vyprávěla Heleně. „A co čekal?
Splnil roli spermodárce a už je jí na nic,“ okomentovala to
suše. „Vždyť to bylo jasný od začátku. Je to mrcha, co si
ho vyhlídla, protože chtěla dítě. Je samostatná a zajištěná,
chlapa nepotřebuje. Jen na něj neměla hrát tu habaďůru,
no... Ale je to trubec, když to neprohlídnul dřív.“

Je to sice smutné, ale podívejme se pravdě do tváře:
jsou mezi námi ženy, které jakmile porodí dítě, ztratí
o muže zájem a nijak se nepřemáhají. A muž, který se
původně zamiloval do ženy a s ní chtěl mít dítě, tu najed-
nou stojí jako zneužitý blbec. O partnerku de facto při-
šel. V lepším případě mu zbyde aspoň dítě, na které se
upne a jemuž se víc než plně věnuje.

A tak vznikají šťastní tatínci, pro které se už dokonce
vžil termín: noví otcové. Sedí na pískovišti, přebalují,
připravují kašičky, na internetových fórech diskutují
o nejlepší dětské výživě, mluví v mateřském plurálu
a svým bývalým milenkám oznamují: „Už jsme udělali
první krůček“. Společnost je obdivuje, píšou se o nich
články a natáčejí dokumenty.

Není to ale často spíš jen z nouze ctnost?

Tajemství
nových otců

Českého velvyslance v Jižní Koreji Jaroslava Olšu jr.
v Soulu nejvíc těší kultura. „Můžete tu vidět výstavu
Gustava Klimta, moskevský balet i český muzikál,“ chválí.
Na Korejcích obdivuje pracovitost. „Chudou zemi dokázali
za 50 let změnit ve 13. největší ekonomiku světa.“ Lucie Bartošová

I v Soulu mají
Staroměstskou radnici
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Večeře na Staroměstské radnici
Korejci Prahu milují, a tak si jí kus postavili i v Soulu: ve čtvrti Hongdae vznikla česká 
restaurace Castle Praha (viz foto), jejíž fasáda je na první pohled téměř dokonalou kopií 
Staroměstské radnice (metro linka 2, stanice Hapjeong, východ č. 3, www.castlepraha.
co.kr). Chodí se sem hlavně na české pivo, které zdejšího sládka naučil vařit český sládek. 
Česká jídla jsou tu tak trochu ovlivněná korejskými, ale i tak je to zajímavý zážitek.
A pokud máte chuť na místní kuchyni, třeba na pověstné fermentované zelí zvané kimč-
chi, doporučuji Eosang (metro linka 4, stanic Seodaeumn, východ č. 5, www.eosang.
co.kr). Sedí se tu tradičně přímo na zemi kolem stolů, na něž servírky neustále nosí nové 
a nové mističky s korejskými jídly. Ovšem pozor – pokud neholdujete plodům moře, moc 
si nepochutnáte. Ryby, škeble, chobotnice, řasy atd. tvoří většinu zdejšího jídelníčku.

Kam se chodí bavit mladí
Pokud vám korejská kuchyně k srdci nepřirost-
la, zajděte na Itaewon (metro linka 6, stanice 
Itaewon). Jsou tu restaurace snad ze všech koutů 

světa. Jsa Čechem, rád si dám domácí středoevropskou ku-
chyni v rakouské restauraci Chef Meili (naproti hotelu Ha-
milton). Přes den se na Itaewonu dobře nakupuje a žije to tu 
i v noci, kdy se tu schází trendy mládež. Já sem chodím nejraději 
v sobotu – listovat knížkami do mezinárodního knihkupectví a antikva-
riátu What the Book (www.whatthebook.com). 
A když si budete v centru města připadat stísněni betonem, hezká pro-
cházka je podél umělé řeky Cheonggye (viz foto), která začíná nedale-
ko radnice. V roce 2005 ji obnovil tehdejší primátor na místě čtyřprou-
dé silnice. Občas se tu konají i různé výstavy nebo tu hraje muzika.

Soul jako mekka
 moderního umění

Muzea jsou i v centru, ale ta největší jsou na okraji 
města. Stojí za to sem zajet, jsou velkolepá. Zkuste 
třeba Národní muzeum moderního umění v Gwa-
cheonu (www.moca.go.kr). Zajímavá je tady instala-
ce Ik-Joong Kanga nazvaná Samramansang. Tvo-

ří ji 60 tisíc různě zdobených čtverečků o rozmě-
ru asi 10 x 10 centimetrů, kterými jsou ověšeny 

stěny 200 metrů dlouhé spirály. Uprostřed ní 
se nachází videověž složená z několika set 
malých televizí, dílo jediného celosvětově 
známého korejského umělce, zakladatele 
videoartu Paik Nam Juna. Název insta-
lace je výmluvný: The More The Better 
(Čím víc, tím líp).
Hlavním důvodem, proč jsem do Gwache-
onu vyrazil já, byla monumentální výstava 
100 let korejského komiksu (do 23. srpna). 

Najdete tu i trojrozměrné modely nejznáměj-
ších postaviček korejského komiksu nazývané-
ho manhwa (viz foto) a spoustu nejrůznějšího 
materiálu pro komiksové fajnšmekry.

Mezi 
mrakodrapy

V Soulu se neustále staví. 
Obytné věžáky na předměs-

tích rostou jako houby po deš-
ti, pražské Jižní Město je pro-

ti nim vesnička. Staví se ale 
i v centru – a protože není mís-
to, domy rostou do výšky. Nej-

lepší výhled je teoreticky ze 
Seoul Tower na hoře Namsan 

na kraji centra. Město je ale 
velkou část roku zahaleno opa-
rem, a tak uvidíte nejvíc přímo 

z centra – z restaurace v nej-
vyšším patře mrakodrapu, 
v němž je jedno z mnoha sí-

del firmy Samsung (viz foto). 
Za vstup se neplatí, místo toho 
si tu ale musíte dát kávu, u níž 
můžete pozorovat mnohaprou-
dý provoz pod sebou. A neza-
pomeňte si tu dojít na toaletu. 

I ta je s výhledem.
Foto LN – Lucie Bartošová
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Klaudie 
32 let, svobodná, někdy 
až moc. Perfekcionistka, 
která chce všechno – 
skvělou práci, partnera 
i děti. Jenže s nikým 
dlouho nevydrží. Miluje 
čerstvý chleba s máslem, 
svoji práci a sex. 

Kamarádky z Letné

h
Helena 
39 let, rozvedená matka 
dvou dětí, které jí 
přerůstají přes hlavu. Děsí 
ji nadcházející čtyřicítka, 
a tak se snaží užít si 
života, dokud to jde. Miluje 
snídaně do postele, svoji 
práci a sex.
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