Je mi 44 let, jsem už 22let šťastně ženatý se svojí 40letou manželkou. Máme společně dvě
krásné děti. Staršímu synovi je 22let a mladší dceři 16let. Bydlíme v malé vesničce
v rodinném domku, který jsme zdědili po rodičích. Pravidelně spolu chodíme na výlety do
přírody a pořádáme různé sportovní akce pro děti a rodiče známých.
Můžete mi prozradit Vaše zaměstnání?
Jsem řidič autobusu. Po dostudování jsem měl představu více aktivního povolání, ale
bohužel nebylo nic jiného, než jít jezdit autobusem.
Jste spokojen ve Vaší práci? Nestresuje Vás?
Na svojí práci jsem si zvykl za těch pár let a už bych ji nevyměnil. Našel jsem si plno
kamarádů, se kterými chodíme pravidelně na pivo.
A ten stres?
Nemám s ním problémy. Občas mě někdo naštve z cestujících, ale nechám to být, jinak
bych se z toho zbláznit. Horší jsou noční směny, jak jezdí plno opilců, tak mám občas i
strach, jestli bude vše v pořádku.
Věděl jste, že sedavé zaměstnání a stres mají vliv na Vaše reprodukční zdraví?
Něco jsem o tom četl, ale netrápí mě to. Dříve se o tom nemluvilo a nikdo to neřešil.
Hlavně mám dvě zdravé děti, a to je to co jsem chtěl.
Byli jste mladí, když jste měli svatbu, kolik Vám bylo?
Mě bylo 21 let a ženě 17. V té době to bylo celkem normální. Moc jsme se milovali, tak
nebyl důvod čekat.
Byla Vaše svatba plánovaná?
Svatba plánovaná nebyla.
A co Váš prvorozený syn? Jestli počítám dobře, tak jste ho počali ještě před
svatbou? Bylo to plánované? Ovlivnilo to i svatbu?
První dítě jsme neplánovali, s manželkou, tehdy ještě přítelkyní, jsme se znali asi 3/4
roku. Po té, co jsme zjistili, že čekáme dítě, rozhodli jsme se vzít. Měli jsme se rádi, takže
nebylo co řešit. Svatba byla za 3 měsíce.

Jak reagovali Vaši rodiče?
Byli velmi překvapení a nevěděli, jak reagovat. Prý jsme byli mladí a mohli si nejdříve
vydělat pár korun než mít miminko. Ale jak postupoval čas, se i rodiče začali těšit na
vnouče a se vším nám moc pomáhali. Hlavně manželce, když si nevěděla rady nebo byla
unavená, ochotně přijeli pohlídat syna.
Co následovalo po svatbě?
Odstěhovali jsme se k ženiným rodičům a po narození syna jsme tam žili všichni
dohromady asi 2 měsíce. Pak se rodiče odstěhovali do bytu a nám zůstal dům, jak už sem
zmínil.
Jaký byl Váš další sexuální život po narození syna?
Řekl bych, že je to uspokojivé.
Dobrá, tak jinak… bylo druhé dítě, Vaše dcera, plánovaný přírůstek do rodiny?
Ano, dcera byla plánovaná. S manželkou jsme se domluvili, že si pořídíme druhé dítě, až
půjde syn do první třídy. Chtěla se na 100% věnovat synovi, aby ho na všechno připravila
a udělala mu krásné dětství. Říká se, že po narození druhého dítěte už na prvorozeného
nezbývá tolik času a chtěli jsme tomu předejít a myslím, že jsme udělali dobře. Manželka
byla spokojená, že syn chodí do školy a má čas na holčičku.
Museli jste se snažit, nebo jste zplodili druhé dítě takříkajíc na první pokus?
Ani já, ani manželka jsme nikdy neměli problémy se sexuálním životem. Věděli jsme, že
chceme druhé dítě, ale moc jsme to neřešili a netlačili na to. Ono je to lepší, protože pak
se to moc nedaří.
Co další děti, evidentně Vám to jde od ruky. Neplánovali jste další?
S manželkou jsme o tom nejednou uvažovali. Ale vždy jsme nakonec narazili na jediný
problém. Naše finanční možnosti jsou omezené a dalšímu dítěti bychom nebyli schopní
zajistit to, co můžeme zajistit dvěma.
Jak vypadá Váš sexuální život teď, 16 let po narození dcery?

Stejně jako na začátku. Jsme oba velmi aktivní. Někdy jsem uvažoval, že bych, jak se říká
zahnul, abych poznal změnu, přeci jen jsem spolu už hodně dlouho, ale nikdy jsem to
neudělal a jsem za to rád. Je to skvělá žena.
Je manželka spokojená s Vaší výkonností?
Na to přeci nejde, abych odpovídal já sám, na to se musíte zeptat jí.

