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„Pokud chcete mít děti,máte na to zhruba dva roky, pak už bude šance na přirozené těhotenství
nízká a metodou umělého oplodnění to bude tak půl na půl.“ Tohle mi oznámil gynekolog na
poslední prohlídce. Jenže s přítelem se na dítě ještě necítíme, vždyť je mi 25 a jemu o tři víc.
Nemáme pro miminko ani podmínky.

Můj problém spočívá ve špatném sklonu dělohy a dalších drobnostech, které ovšem dohromady
tvoří velký problém a čím déle budu čekat, tím menší šanci na otěhotnění budu mít. Za deset let
už bude šance na vlastní miminko, minimální. Já i můj přítel samozřejmě děti chceme, domluvili
jsme se na dvou. Jsme spolu 6 let a stále nám to klape, takže v tom by problém nebyl.

Jenže bydlíme v podnájmu 1+1, já zrovna dostudovala a pomalu získávám praxi. Jakmile budu
mít jistotu práce, plánujeme si vzít hypotéku a koupit si vlastní byt, zařídit si ho... Prostě si
nemůžu dovolit jít na mateřskou, potom bychom už jistě nezvládli splácet a navíc za pochodu s
prckem řešit starosti s novým bydlením. Moje máma mi tvrdí, že s dětmi jde pak všechno rychle,
až bych se divila, jenže já se ještě nechci honit kolem zabezpečování blaha rodiny. Vždyť jsme
teprve vyšla ze školy a chtěla jsem si ještě užít život bez závazků.

Stejně se na to dívá i můj přítel. Moc se mu ulevilo, že konečně do rozpočtu přispívám více
penězi a můžeme si bez počítání zajít na dobrou večeři nebo jen posedět s přáteli. Kamarádi v
našem věku ještě děti nemají a také neplánují.Vím, že dříve v tomto věku už bylo normální děti
mít, ale my se na to prostě ještě necítíme. Přítel mi sice řekl, že pokud bych se rozhodla, že
miminko chci, nějak bychom to udělali, jenže tím nechal prakticky celé rozhodnutí na mě a já
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prostě nevím. Je mi jasné, že se musím rozhodnout jen já, jenže trápí mě spousta otázek, jestli
se dá zvládnout mít dítě, kariéra, vydělat slušné peníze a neživořit celý život. A může se stát, že
takhle plánované dítě nebudu milovat? A dá se s dítětem žít v 1+1? Byli jste v podobné situaci?
Jak jste to řešili?
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