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Milá Kudlanko, kdyÅ¾ jsem se koncem léta rozhodla pro to, abych si pÅ™eci jen vzala posledních pár dnÅ¯ dovolené
je&scaron;tÄ› v létÄ›, nenechávala si je na zimu, nevÄ›dÄ›la jsem, jak moc se mi zmÄ›ní celý budoucí Å¾ivot. Kamarádka
pÅ™i&scaron;la s návrhem vyuÅ¾ít "nádhernou pÅ™íleÅ¾itost", za málo penÄ›z hodnÄ› muziky - bude to super, horko venku, t
moÅ™e, v&scaron;ude ovoce a zelenina...

SkuteÄ•nost pÅ™edÄ•ila oÄ•ekávání. Cesta letadlem trvala jen chvilku, pak autobusem na pobÅ™eÅ¾í, transfer na ostrov
do penzionu - a je&scaron;tÄ› jsme stihly noÄ•ní ráchání v moÅ™i. Ten totální zvrat, ta zmÄ›na z jednotvárné práce, z mÄ›sta
- najednou jen nádherná píseÄ•ná pláÅ¾, vlahé moÅ™e...Ale to asi v&scaron;ichni víte, co se budu rozepisovat o dovolené.
ProstÄ› jsme si to uÅ¾ívaly. NÄ›jak se nemÅ¯Å¾u dostat k tomu hlavnímu, tÄ›Å¾ko se mi o tom bude i psát.
Hned druhý den
jsem HO vidÄ›la. Pracoval jako Ä•í&scaron;ník v jedné zdej&scaron;í tavernÄ›. Nebyl to Å¾ádný "Å™ecký bÅ¯h", spí&scaron; na
vypadal dokonce tak "stÅ™edoevropsky", Å¾e jsem nejprve myslela, Å¾e je to nÄ›jaký ÄŒech, co si tu pÅ™ivydÄ›lává (mj. tÄ›
fakt hafo). Ale ne, jak jsem se dozvÄ›dÄ›la, byl to fakt Å˜ek jak poleno. Nechápu, jak se to stalo, prostÄ› jsme se nÄ›jak zaÄ•ali
obyÄ•ejnÄ› bavit, bylo to milé, po obÄ›dÄ› mi na pláÅ¾ pÅ™inesl skleniÄ•ku dÅ¾usu... Ano, &scaron;lo to v&scaron;echno nado
rychle. Za tÄ›ch pár dnÅ¯ se toho událo tolik, co bÄ›Å¾nÄ› za dva tÅ™i mÄ›síce. VymÄ›nili jsme si telefony, e-maily, poslal mi pa
fotky, co nafotil on, já jemu ty moje; voláme si skoro kaÅ¾dý den. To v&scaron;echno je fajn, jen fajn není, Å¾e jsem se vÄ•era
domÅ¯ z polikliniky a vím uÅ¾ zcela pozitivnÄ›, Å¾e ten pozitivní test na tÄ›hotenství opravdu nelhal.
Nevím vÅ¯bec co dál. M
Å¾ivot je tady, jeho tam. Je mi 29, právÄ› jsem si "rozjela" kariéru, pracuju v oblasti, kde vypadnout na pár let znamená
vypadnout asi úplnÄ›. Jsem totálnÄ› ze v&scaron;eho vedle, psala jsem si pro a proti, ale rozhodnout se neumím ani pro
jednu moÅ¾nost. Jednu stranu Å¾ivota musím obÄ›tovat pro druhou. Ale kterou? Vím, Å¾e mi nemÅ¯Å¾e nikdo poradit, nic o m
o nÄ›m nevíte, ale poradit si neumím ani já, která relativnÄ› v&scaron;echno ví...
Snad jsem se jen
vypsala... Dagmar
ODPOVÄšÄŽ:
Milá Dagmaro, situace je sloÅ¾itá, nikoliv v&scaron;ak neÅ™e&scaron;itelná. Nejprv
vidÄ›t pozitiva: jsi zdravá (povedlo se ti otÄ›hotnÄ›t), jsi sobÄ›staÄ•ná, jsi hezká mladá chytrá Å¾enská. Podle toho, co
pí&scaron;e&scaron;, nebude&scaron; finanÄ•nÄ› v té nejniÅ¾&scaron;í kategorii. Pokud nepracuje&scaron; pÅ™ímo v
modelingu, kde by to snad - ale ne urÄ•itÄ› - mohlo tvé povolání ohrozit, nemyslím, Å¾e bys mÄ›la pocítit nÄ›jaký velký výkyv dí
tomu, Å¾e bys si do Å¾ivota pÅ™ivedla svého nového Ä•lovíÄ•ka.
V dne&scaron;ní dobÄ› se na "matky-samoÅ¾ivitelky" n
na nÄ›co podÅ™adného, naopak. TakÅ¾e nutit se do rychlého a dost moÅ¾ná ukvapeného sÅˆatku by bylo asi zbyteÄ•né. Stej
tak se dá pracovat v podstatÄ› aÅ¾ do poslední chvíle (nemyslím, Å¾e bys dÄ›lala zrovna u lopaty), a pÅ™i tro&scaron;e toho
vhodného zaopatÅ™ení (pomocnice v domácnosti, chÅ¯va) i velmi brzy po porodu. OstatnÄ› - hodnÄ› práce se dá
zvládnout i z domova... ZáleÅ¾í na tobÄ›, zda si "dá&scaron; je&scaron;tÄ› odklad" a dÄ›Å¥átko odloÅ¾í&scaron; na dobu
pozdÄ›j&scaron;í - i s tím rizikem, Å¾e by se to pak nemuselo povést. A pokud se jedná o "spolupracovníka na miminku"?
Není dÅ¯vod, abys mu v&scaron;echno neÅ™ekla, nepodÄ›lila se s ním - nedala vÄ›cem volný prÅ¯bÄ›h. Co ty ví&scaron;, tÅ™e
i pÅ™es (pravdÄ›podobnÄ›, nevím, nemám informace) odli&scaron;ný druh va&scaron;eho zamÄ›stnání, mÅ¯Å¾e být dobrý pa
do Å¾ivota...
Hlavní je nespÄ›chat. Ber to spí&scaron; s humorem neÅ¾ jako tragedii, aÅ¥ to dopadne jak dopadne.
Na&scaron;tÄ›stí v dne&scaron;ní dobÄ› uÅ¾ tÄ› - pÅ™i tro&scaron;e uvaÅ¾ování a vÄ›t&scaron;í míÅ™e zodpovÄ›dnosti - Å¾
hrÅ¯za neÄ•eká, aÅ¥ se rozhodne&scaron; tak Ä•i onak.
Je to jen na tobÄ›, ty jsi v tuto chvíli ta, která to má zcela ve své
moci... DrÅ¾ím ti palce, abys svého následujícího rozhodnutí nikdy nelitovala. d@niela
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