25letý muž, pracující jako truhlář, má čtyři roky přítelkyni, mají spolu byt v podnájmu.
Jaké znáš druhy antikoncepce a co si myslíš o jejich spolehlivosti?
 Já nevim, tak třeba pilulky, kondomy, pak ty, nevim, jak se to řekne - dámský kondomy, ňáký
to podvázání vaječníků, sterilizace. Je jich určitě víc, ale já už si na další nevzpomenu. A jejich
spolehlivost? Tak úplná jistota je asi to podvázání a sterilizace. Hodně spolehlivý sou i ty
prášky. Tam je riziko jen, když si je ta holka třeba zapomene vzít. Jinak si myslim, že sou taky
stoprocentní. Slyšel sem ale, že můžou mít nějak špatnej vliv na zdraví a že už na to pár holek
umřelo. Že se jim z toho udělala sraženina nebo co a ucpala jim cévy. Prej můžou mít taky vliv
na hlavu, že mění myšlení ženskejch, snižujou chuť na sex a můžou možná způsobit i
neplodnost. Pak ty kondomy, ty sou asi nejmíň spolehlivý. Tam je hodně rizik, třeba, že se
protrhnou, sklouznou a podobně.
Jaké si myslíš, že mají jednotlivé antikoncepce výhody a nevýhody?
 Tak třeba ty kondomy maj výhodu, že se daj snadno sehnat. Dneska sou snad v úplně každým
obchodě. Na benzínce, v drogerii, v supermarketech… Navíc se snadno používaj a maj různý
příchutě. :D Taky se nepřenáší různý pohlavní nemoci, když má člověk kondom. Nevýhoda je
asi to, že může prasknout nebo sklouznout, a proto neni úplně spolehlivej. Prášky maj
největší výhodu asi v tom, že sou hodně spolehlivý, a že se nemusí myslet na ochranu těsně
před stykem jako u kondomů. Nevýhoda je asi, že když si zapomene ženská vzít, tak není už
tak spolehlivá. Další nevýhody je to, jak už sem říkal. Ty vedlejší účinky na ženskou. A taky sou
hrozně drahý. Pak sem ještě říkal tu sterilizaci, tak ta má výhodu, že je stoprocentní jistota, že
neotěhotníte, ale to je asi i ta nevýhoda, že už nemůže otěhotnět. A taky se to dělá nějak při
operaci.
Jakou antikoncepci nejčastěji používáš a proč?
 Já teď používám ty kondomy. Dřív přítelkyně brala prášky asi dva roky, ale pak přišla právě
s tim, jak může bejt škodlivá a způsobovat neplodnost, a že si myslí, že jí hodně ovlivňuje. Tak
chtěla bejt bez nich a od tý doby používáme jen kondomy. Mě to ani nevadí. Hlavně aby byla
zdravá. Některým klukům to vadí, že to s kondomem není ono, ale mě to přijde skoro stejný.
Jen se občas bojim právě, aby se nějak neprotrhnul nebo nesklouznul. Taky jsou mnohem
levnější než prášky. Přítelkyně ještě studuje, tak sem je platil já, a teď za to utratim mnohem
míň, což je určitě velký plus. Taky sou snadno k dostání, jak už sem říkal, takže je jen přibalím
k běžnýmu nákupu a nemusíme pro ně ke gynekologovi, kde se dlouho čeká, pak vám dá
recept a vy musíte ještě do lékárny. Takhle je to jednodušší.
Slyšel si o hormonální antikoncepci pro muže? Používal bys jí?
 No něco sem o ní slyšel. Ale moc nechápu na jakým principu by měla fungovat. Jestli budou
ty spermie jen neplodný, nebo se nebudou hejbat, nebo se vůbec nebudou tvořit… Jestli bych
je používal, nevim. Určitě budou mít plno vedlejších účinků a podobných věcí jako ta ženská
antikoncepce. Těžko říct, asi spíš ne. Navíc bych určitě zapomínal je brát, takže bych si stejně
nebyl jistej, že to bude fungovat. Chlapi nejsou tak zodpovědný jako ženský, co se tohohle
týče, takže bych se asi na nás v tomhle ohledu moc nespolíhal.

Co bys dělal, kdyby tvá antikoncepce selhala?
 Tak to bych se asi zbláznil. :D Nejdřív bych přítelkyni vynadal, že nedávala pozor a jinak bych
to asi neřešil v tu chvíli. Že selže, přece hned neznamená otěhotnění. Asi bysme počkali,
udělali si těhotenskej test a pak viděli, co dál. Teď je prej k dostání v lékárně takovej ten
prášek po, ale to bych asi nepoužíval. Je to dost drahý a navíc podle mě pěkný svinstvo.
Kdyby náhodou se ukázalo, že je doopravdy těhotná, asi bych byl i rád. Už nejsem ve věku,
kdy bych to řešil ňákým potratem. Už jsme spolu přece jen ňákou dobu, tak kdyby přišel
prcek, nebyl by to pro nás takovej šok. Do třicítky bych i sám ňákýho chtěl mít.
Takže už plánuješ rodinu? Jak si to představuješ?
 No tak nedá se říct, že bych ji úplně plánoval. Zatím si myslim, že je na ní brzo, ale kdyby to
přišlo, tak bych se tomu nebránil. Ale nejsem jeden z těch, co říkaj jak nechcou děti a snaží se
si jen nezávazně užívat. Já mám přítelkyni, se kterou si skvěle rozumím a dokážu si představit
mít s ní děti, což je podle mě to nejdůležitější pro trvalej vztah. S přítelkyní sme se shodli, že
do našich 30let bysme chtěli ňákou rodinu založit. Já bych si představoval tak dvě děti,
s rozdílem mezi nima co nejmenším. Tak dva až tři roky, protože sme tak byli s bráchou, a byli
sme si během dětství hodně blízký, a těch blbostí, co sme byli schopný vymyslet. Chtěl bych
určitě kluka. Představa dvou holek, aby byly proti mně v přesile, mě děsí. Ideál je ten jeden
kluk a jedna holka, je jedno v jakým pořadí. Kluka bych dal na fotbal, stejně jako sem chodil
já. Teď ale bydlíme jen v malým bytě, takže bych chtěl nejdřív něco vydělat, abysme se mohli
přestěhovat do většího, nebo nejlépe do baráku někam mimo město.

