Rozhovor o antikoncepci s mužem 34 let.
Jste ženatý? Ano, 8 let.
Máte děti? Máme jedno, chlapečka, bude mít dva roky v prosinci.
Žijete jako rodina spolu? Jasně.
Jste z věřící rodiny? Nejsem, co to má s tím společného?
Je to jen informativní otázka, věřící lidé nepoužívají žádnou ochranu proti početí, tak jen ať
vím, kam mám rozhovor směřovat. To jsem nevěděl a proč?
Praktikují pouze přirozené plánování rodičovství. Z pohledu církve je jakákoliv antikoncepce
zakázaná. Tak to se klidně ptejte dále, to u nás nehrozí. I když je to docela zajímavé. Máme
sice věřící přátele, ale o takových věcech se nebavíme.
Takže můžeme přejít k těm otázkám více osobním. Plánujete další dítě? Určitě, manželka si
přeje ještě jedno dítě a já si myslím, že dvě děti jsou akorát. Já jsem jedináček a to není moc
příjemné. Myslím, že jedináčci jsou o něco ochuzeni.
Takže jestli to chápu dobře, momentálně se nijak nechráníte, spíše se o další dítě snažíte.
Vyloženě se nesnažíme. Myslím, že manželka nebere nic. Po svatbě jsme žádnou antikoncepci
nepoužívali, bylo nám jedno, jestli budeme mít dítě hned nebo později. A přesto jsme na synka
dlouho čekali.
Vy nevíte, jestli manželka bere antikoncepci, vše necháváte na ní? No moc se o to zatím
nestarám. Mně je jedno, jestli budeme mít dítě hned, nebo později. Manželka je s dítětem
doma, nepracuje a já mám pěkné zaměstnání a rodinu zajistím. Rozdíl dva až tři roky mezi
dětmi je docela ideální a manželka to vidí stejně.
A když budete mít dvě děti, další budete ještě chtít, nebo je to pro Vás konečná? Dvě dětí jsou
pro nás v dnešní době maximum. Manželka se chce taky zapojit do pracovního procesu, je
učitelka v lidové škole umění a nerada by přišla o svou praxi. Proto si myslím, že bude pro
nás lépe, když druhé dítě bude dříve.
Jak se teda budete v budoucnosti po druhém dítěti, chránit proti početí, mluvili jste již o tom?
Nebo máte pocit, že se Vás to ještě netýká a je to daleko? Už jsme se o to zajímali, je to pro
mě dost složité, protože manželka chce brát hormonální antikoncepci a já tomu moc
nerozumím, tak to asi nechám v její režii.
Víte, kolik stojí hormonální antikoncepce? Nevím, asi dost, ale hradí to snad pojišťovna, ne?
Není to levná záležitost. Ceny se pohybují okolo 400-1000kč za balení na 3 měsíce. A
pojišťovna to neproplácí. No to se musím zeptat manželky, až se vrátím domů, jestli ví, že to je
tak drahé.

Ta bude asi hodně překvapená, jak Vás to napadlo ne? Řeknete ji, že jste poskytnul rozhovor?
Určitě bude nadšená, že máte takový zájem. To asi jo, když se o tom se mnou chtěla posledně
bavit, tak jsem ji dost odbyl, přišlo mi to zbytečně brzo řešit takové věci.
Napadlo Vás, že byste jí mohl taky finančně přispět? Zatím ne. To bude dneska večer opravdu
zajímavé, budeme muset všechno probrat, i když to momentálně není aktuální Ale, když jste
mě už na toto téma navedla. Když, tak se na Vás obrátím a poradíte nám. (Smích)
A víte, že má hormonální antikoncepce taky svá rizika? Tak asi jako všechno, ale konkrétní
neznám. To snad řekne manželce lékař, až ji bude potřebovat, ne?
Neuvažovali jste třeba o jiném druhu ochrany proti početí, třeba mužské, jako je kondom?
Pro mě je to dost intimní otázka, tady se jedná mne, a to s Vámi probírat nebudu.
Dobře, samozřejmě to respektuji, ale znáte třeba jiné metody ochrany pro ženu? Možná jste to
řešil s kamarády u piva? To se musím přiznat, že jsme se o to nikdy nezajímal. Ani moji
kamarádi ne, už jsem si to tak trochu mezi nimi zjišťoval. Nepovažuju až tak za nutné, abych
všechno věděl. Svou ženu vyslechnu, probereme to, a když, tak si potřebné informace najdu na
internetu.
Kdyby Vás manželka požádala, abyste šel s ní k lékaři vyzvednout antikoncepci a poradit se
sním o vhodném druhu, vadilo by Vám to? Tak to teda nevím, myslím, že by to bylo docela
trapné. Neřeknu, když byla těhotná, to mi přišlo normální, že jsem s ní šel třeba na ultrazvuk.
Ale ještě jsem neslyšel, že by nějaký muž šel s manželkou pro antikoncepci.

