Muž 36 let, pracující jako bagrista.
Muž je ženatý a má jedno dítě, chlapečka.
V kolika letech jste začal sexuálně naplno žít?
V 16 –ti letech. Měl jsem stálou známost. Ale před tím jsem sbíral, pokud se tak dá říci,
zkušenosti petingového charakteru. /úsměv/.Víte, příležitostí a místa nebylo moc, ale s tím se
potýkají asi všichni mladí puberťáci.
Jak jste orientovaný?
Jsem heterosexuál. Pokud o tom vím. /úsměv/
V dospívání s Vámi rodiče mluvili o sexu?
Rodiče byli otevření, nestyděli se. Snažili se nás s bratrem vést také k otevřenosti. Víte,
vzpomínám si, že mě bylo něco kolem 14ti let, bratr je o rok mladší, vzal si nás oba tatínek do
pokoje a vysvětloval nám tam co znamená slovo autoerotika a že to není vůbec nic špatného,
poznávat své tělo tímto způsobem. Dále jsme se dopracovali k používání ochrany – kondomu.
S tím se nám dostalo myslím dostačujícího vysvětlení jak se kondom používá, a že důvodem
použití je chránit partnerku před nechtěným otěhotněním a sebe a vlastně i ji před přenosnými
chorobami, například kapavkou. Mám pocit, že tenkrát tatínek ani nezmiňoval HIV, a nebo
tak okrajově. S tím, že jsme samozřejmě již nějaké informace měli od kamarádů, nebo ze
školy. Když tak nad tím přemýšlím, až toto téma budu probírat se svým synem, kterému jsou
teď 4 roky, a o čem tak asi budu povídat, asi bude potřeba nastudovat nějakou literaturu.
Ale doba je opravdu rychlá dnešní mladí začínají se sexem mnohem dříve nežli my. Budeme
muset šoupnout hranici toho, kdy si začít povídat o sexuálním styku na mnohem dříve.
/úsměv/
Jaký máte vztah k dětem?
Mám děti rád. Jsem rád, že už jedno s manželkou máme, a chtěli bychom další. Teď to ve
mně evokuje, že když jsem byl v pubertě, tak mi to přišlo hrozně daleko, to „mít dítě“, ale
najednou roky utekly, a máme malého chlapíka doma. Je to požehnání. Víte, chtěli bychom s
manželkou ještě jedno dítě, ale zatím se nám to moc nedaří.
Zkoušíte to dlouho?
Manželka před rokem přestala brát antikoncepční pilulky. Její gynekolog jí vyšetřil a sdělil jí,
že je zdravá, tak doufáme, že se nám to v nejbližší době povede. Pokud by to i nadále nešlo,
jsem ochoten jít na vyšetření, jak se tomu říká, spermiogram?
Ano přesně tak, ale je jich víc, myslím těch vyšetření, která se dají provést. Chtěl jste
dítě mít v manželství nebo v partnerství?
Když jsem se dozvěděl, že s tehdejší přítelkyní čekáme dítě, úplně automaticky jsem se jí
zeptal, zda by si mě nechtěla vzít, víte, vůbec jsem nepřemýšlel, jestli je to finančně výhodné
být v partnerství, jako to některé dnešní rodiny řeší. Jsem asi staromódní, ale dítě jsem chtěl
mít v manželství. Aby mělo úplnou rodinu a stejné příjmení jako oba rodiče. A nejen to,
prostě jsem to tak cítil.
Jak jste prožíval těhotenství manželky?
Po prvním „šoku“, kdy jsme zjistili, že je gravidní, jsme si nakoupili spoustu literatury a
každý den jsme se těšili z toho maličkého v bříšku. My jsme totiž dítě plánovali, ale i tak když
test vyšel pozitivní, jsme si sedli a říkali, co teď jako budem dělat, než nám došlo „hurá“,
vždyť to jsme chtěli. Ale více jsem to prožíval až ve vyšším stádiu těhotenství, kdy to už bylo
velice zřetelné - hladil jsem bříško. Ty večery jsem si hodně užíval, povídal jsem mu, co spolu
budeme dělat a takový pro někoho hlouposti, mě přišly hezký. Myslím si, že děťátko to
všechno cítí.
Jak jste přistupoval k sexu v těhotenství?
Z počátku se náš sexuální život musel přimírnit a spíš to bylo nekoitální formou, neboť
manželka měla klidový režim – krvácela. Po třech měsících se stav urovnal. Snažil jsem se

být citlivější. Poté když byla manželka v 3tím trimestru, tak jsem se trošku bál, abych plodu
nějak neublížil. Ale v podstatě se v našem sexuálním životě nic dramaticky neměnilo. Sex v
těhotenství není nijak nepříjemný. Vždy je to na těch dvou, aby si řekli, kde mají hranici, a
my s manželkou jsme velice otevření lidé. Komunikujeme spolu velice dobře.
Pokud jste byl přítomen u porodu, zanechalo to ve vás nějaké nepříjemné pocity, změnil
se Váš vztah k ženě v sexuální stránce?
U porodu jsem byl přítomen. Jsem velice rád, že jsem tam mohl být. Žádný nepříjemný pocit
to ve mně nezanechalo. Ba naopak, vidět toho maličkého človíčka, který je tak bezbranný,
bylo něco fascinujícího. Hned mě také napadlo, jaký budu asi táta? Jak si budeme hrát a co
všechno spolu podniknem. Prostě typický chlap, vlastně mi ani nedocházelo, že nato všechno
je ještě spousta času. Ale musím Vám tady říct, a nato jsem opravdu hrdý, že jsem malého
hodně choval, přebaloval, a koupání byla má práce. Moc jsem si to užíval, bylo to krásné. A
už teď se těším, že si to zopakuji. No je pravda, že bezesné noci by se nám tentokráte mohly
vyhnout. No koukám, že jsem hodně odbočil od otázky./úsměv/
Vůbec to nevadí jsem ráda, že jste se tak rozpovídal.
Po manželčině 6ti nedělí jsme pomalu začli naplno sexuálně žít.
Používáte při pohlavním styku s manželkou bariérovou ochranu – kondom?
Při seznámení s nynější manželkou jsme kondom používali. Po delší době se manželka
rozhodla pro antikoncepční tabletky. Nyní nepoužíváme žádnou ochranu.
Jste spokojený s Vaším sexuálním životem?
Jsem naprosto spokojený – s manželkou si vyjdeme maximálně vstříc.

