Muž 35, truhlář a jeho partnerka, 30 let. Žijí ve společné domácnosti už 11 let.

Jaký máte názor na plánované rodičovství, už máte jednoho chlapce, přáli byste si další
dítě a pokud ano bude to někdy v blízké budoucnosti?
Našemu malému je už devět let a byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo mu zplodit
bratříčka nebo sestřičku. Samozřejmě musíme plánovat, protože nic by v našem věku nemělo
přijít náhle. Jestli to bude brzy nebo až za delší dobu to nevíme. Zatím jsme se o tom bavili
málo, ale ze svého pocitu vím, že bych byl rád, kdyby to bylo do dvou až tří let, až ještě
trochu ušetříme a budeme moci dát obou dětem to, co si zaslouží.
Když už se bavíte o plánování dalšího potomka, chtěla bych se zeptat, kolik let už spolu
jste, jak vám to „klape“ a jestli plánujete nějaké další kroky ve vztahu?
Už jsme spolu přes 10 let, je to dlouhá doba. Žádné větší kroky, jako např. svatbu,
neplánujeme, teda já ne, Jana by určitě ráda byla nevěstou, ale ještě jsme k tomu nedospěli.
Náš vztah je harmonický i přesto, že jsme spolu byli chvilku a brzy se nám narodil chlapeček.
Zatím jsme rádi, že máme dostavěný dům a brzy se budeme z bytu stěhovat.
Pokud vím, tak Jana užívala antikoncepci. Ještě ji užívá nebo uvažujete o změně druhu
antikoncepce, aby v pozdější době bylo jednodušší otěhotnět?
V posledních pěti letech jsem musela a chtěla brát pilulky, Lindynette, měla jsem
nepravidelný cyklus, a proto mi je lékař doporučil, taky se mi po nich zlepšila pleť. Zatím
vysazení neplánujeme. Až se rozhodneme, že chceme mít druhé dítě, vše budu konzultovat
s lékařem, protože po třicítce už můžou nastávat rizika a tak bych nechtěla nic nechat náhodě.
Vím, že Janě antikoncepce prospívá, takže se budeme snažit se včas rozhodnout, abychom
pak nečekali dlouho na dalšího potomka.
Tvoje první těhotenství a porod byl bez problémů. Byl jsi u porodu, a jaký máte názor,
že na porodním sále je s manželkou nebo přítelkyní i její muž?
Partner tam poprvé nebyl, nestihl to. A nijak jsme se o tom moc nebavili. Můj názor
je, že bych byla ráda, aby tam se mnou byl. Nejsem nějaká hysterka, ale chtěla bych, aby
viděl, že to je i o troše bolesti.

Mrzí mě to, že sem neviděl, jak se nám narodil syn. Rád budu s Janou příště na sále, sice se
bojím, že mi umačká ruku, až bude tlačit, ale to se odpouští. Myslím si, že by otcové měli být
se svými manželkami ve chvíli, kdy se jim narodí potomek. Byly přece oba u zplození, tak
musí být i u toho, když se poprvé nadechne.
Takže s Janou už jste dokonale sžití, to jsem už mnohokrát viděla i na vlastní oči. Chtěla
jsem se zeptat, jaký máš vztah s jejími rodiči a jaký je Janin vztah s tvými rodiči?
Já mám Janiny rodiče moc rád, sice trochu bojujeme s jeho otcem, ale je to spíš o tom,
že jsme takový dva titáni a on má Janu furt jako tu malou holčičku, která už s ním není. Jana
má s mými rodiči výborný vztah. Maminka jí pokaždé moc ráda vidí a furt spolu štěbetají
v kuchyni. Zatím jsme ještě žádné konflikty s rodiči neměli, ale vím, že kdyby se něco stalo,
tak, že se Jana postaví za mě a já se postavím na její stranu.
Máte krásný vztahy v rodině. Ještě bych se chtěla na závěr, zeptat druhý potomek by
měl být holka nebo kluk? Po kterém mrňouskovi byste toužili a co synek, jaký by měl
názor na sourozence?
Děkujeme, už jsme na sebe tak zvyklý, že jeden bez druhého a třetího neuděláme ani ránu. Já
bych samozřejmě chtěl druhého chlapečka a Jana by chtěla holčičku, ale ať už se narodí kluk
nebo holka, budeme ho mít stejně rádi. A synek by sourozence určitě chtěl, sousedi mají teď
malého a občas pomáhá vozit kočárek, když vyjdeme na procházku. .

