Muž ve věku 48 let, je vyučen, podniká. Oženil se ve 20 letech, má dceru 30 let
a syna 27 let.
Můžu vám položit pár otázek?
Jasně, ptej se.
Jak vnímáte svou rodinu? Jste šťastný?
Ano jsem spokojený. Mám rodinu, kterou jsem vždycky chtěl. Ne vždycky je všechno super,
ale bez řešení růžných problémů by to byla nuda.
Dceru jste měl v 18 letech, bylo to plánované?
(smích) Ne, plánované to nebylo, ale stalo se to a museli jsme se k tomu nějak postavit.
Bylo miminko z Vaší strany chtěné?
No abych pravdu řekl, tak první na co jsem myslel bylo, že ještě nemůžeme mít dítě. Ale když
se mi to trochu rozleželo v hlavě, tak jsem dítě moc chtěl. Asi to taky dost ovlivnilo to, že
jsme měli velkou podporu u rodičů.
Druhé dítě bylo plánované?
Jo, plánované. Vrhli jsme se na to po svatbě a brzo na to jsem měl syna.
Kdybyste měl možnost si rodinu naplánovat, v kolika letech by to pro Vás bylo ideální?
Ani nevím. Vždycky jsem si myslel, že to všechno přišlo moc brzo, ale postupem času si
uvědomuju, že jsem vlastně rád. I když už jsem děda, tak se pořád cítím jako mladý děda.
Můžu s dětmi řádit a vymýšlíme různé lumpačiny. Nebojím se děti ohlídat, když je potřeba.
Mám pořád sílu dělat spoustu věcí, třeba cestovat.
Chtěl byste ještě děti?
(smích) Zase tak mladý se necítím. Raději si užívám vnoučata, ty můžu zase vrátit. Už mám
rád svůj klid.
Kolik máte vnoučat? Jste v nejlepších letech, jak se cítíte v roli dědečka?
Tři, dva vnuky a vnučku a jeden vnuk na cestě. Jsem takový mladý děda a jsem rád, jak jsem
říkal, můžu s dětmi řádit.
Kdyby Vaše manželka otěhotněla, chtěl byste aby šla na potrat?
No to už snad nehrozí.
Užívá Vaše žena antikoncepci?
Jo, jo, bere nějaký prášky.

Tak to se Vás musím zeptat znovu, zda byste chtěl, aby Vaše žena šla na potrat, kdyby
otěhotněla?
Nepřemýšlel jsem nad tím. Těžko říct, ani tenkrát jsem nebyl pro potrat. To jsme byli mladý,
ale teď bych nad tím asi uvažoval jinak. Ono by nezáleželo na mě. Asi bych to ženě navrhl,
ale rozhodnutí bych nechal na ní.
Kdyby Vaše žena už nemohla mít děti a přece jenom by ještě jedno dítě chtěla a navrhla by
Vám umělé oplodnění, jaká by byla Vaše reakce?
Určitě bych nesouhlasil. Snažil bych se jí to vymluvit. V našem věku už je to šílenost. Děti
mají mít mladí, mají na to energii. Taky bych určitě řešil zajištění dítěte. Určitě bych chtěl,
aby mělo vzdělání a všechno co potřebuje. A to bych mu už nemohl dát.
Mluvíte se svou manželkou o sexu?
Jo, jo, mluvíme. A proto nám to asi tak klape.
Jste ve vztahu spokojený? Nemáte pocit stereotypu po tolika letech manželství?
Musím říct, že jsem spokojený. Mně ten stereotyp vyhovuje, a když už je ho moc, tak to chce
občas vybočit.
Co tím myslíte „vybočit“ ?
Třeba dovolená. To se člověk uvolní, nic neřeší a máme čas na sebe a to je pak žena moc
spokojená. Oba máme rádi cestování, tak si to na dovolený užíváme se vším všudy. (smích)
Co nevěra?
Ale dej pokoj, na to už jsem starej.
Byl jste někdy nevěrný? Nemyslím jenom manželce, ale v životě?
Nebyl, ale i kdybych byl, tak bych se ti nepřiznal. (smích)

