
Inženýr,  38let, je podruhé ženatý.  Z prvního manželství má dvě dcery 17 a 14 let. Se 

současnou  partnerkou se již čtvrtým rokem pokoušejí o dítě.  

 

Řekni mi, jaké ted´ zažíváš období svého života? Jsi šťastný? 

Myslím,  že ted´ momentálně mám  klidné období.  Těším se na zimu.  Začala zimní sezóna, 

máme s přítelkyní spousty plánů kam jet na hory,  takže vlastně šťastný  

Jindy tedy poklidné moc nebylo? 

No to určitě nebylo.  Rozvod bych řekl, že předčil i mé bouřlivé období v mládí.  Jsem rád, že 

je to za mnou. Ted´ si říkám dobrá životní zkušenost, ale už bych to nechtěl znovu zažít. 

Snažil bych se tomu předejít, hlavně kvůli dětem. 

Je to za Tebou.  Přece jen jsou to 4 roky.  Holky se už vyrovnaly s tím, že Tě vidí jednou za 

čas? 

Myslím, že jo. Ted‘ už mají jiné starosti. Starší je 17, jsem rád,  že si na mě vůbec vzpomene.  

Mladší začíná puberta,  u ní  jsem rád,  když se trefím do chvilky,  že nejsem nejhorší táta na 

světě,  protože jí nechci koupit drahý,  pro mě naprosto nesmyslný,  desátý svetr. 

Starší už je skoro dospělá.  Povídal jsi si s ní někdy na téma sex nebo  antikoncepce?  

Taková téma s ní spíš probírala Ex. Nedávno jsem se Ex dovolil zeptat, zda nějakou 

antikoncepci dcera užívá, tak mi bylo  řečeno, že se nemám bát.  Tak se nebojím  

Plánovali jste s bývalou partnerkou děti?  

Spíš ne. S první přišla Ex do jiného stavu, už ani nevím jak . Byli jsme hodně mladí. U 

mladší vím, že jsme si pak rozumově řekli,  že by bylo asi dobré,  aby mezi nimi nebyl velký 

věkový rozdíl.   

Zato ted´  je situace poněkud jiná. Pokud vím, tvoje partnerka již uvažuje o umělém 

oplodnění. Co si o této metodě myslíš? 

No jsem rád,  že je,  ale  nikdy by mi nenapadlo,  že jí budeme muset podstoupit.  

Co si myslíš,  že je z pohledu muže  na celé této metodě asi nejtěžší? 

Smířit se s ní.  

Bylo to pro Tebe těžké? 

Určité míň než pro partnerku.   

Co bylo nakonec  to rozhodující,  co Tě  přimělo,  se s touto metodou smířit? 

No to, že chci svého nástupce  …. Nevím, co to přesně bylo.  Asi těch věcí bylo víc.  

Neustálé neúspěchy, obrečení každé menstruace,  fakt nevím. 

Já tedy pevně doufám,  že tato metoda vyjde a svého nástupce budeš  mít. Nedá mě,  se Tě ale 

nezeptat,   co si myslíš o  adopci?   
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To víš,  že mě to taky napadlo,  ale zatím nad tím moc nepřemýšlím,  doufám,  že to „umělko“ 

vyjde. 


