Muž ve věku 38 let, má středoškolské vzdělání. Ve svých 22 letech se oženil, po sedmi
letech se rozvedl. Z tohoto manželství má dceru. Nyní je podruhé ženatý, s manželkou má
čtyřletého syna, žijí spolu 9 let.

Chtěl bys ještě děti?
Asi už ne, myslím si, že jsem už moc starý. Nebo spíše pohodlný. Děti mám rád, ale necítím
se na to, abych v šedesáti letech měl doma dospívající dítě.

Kdyby manželka otěhotněla, nutil bys ji na potrat?
V žádném případě. Nějak bychom se s tím museli poprat. Byl by to určitě šok, ale myslím,
že bych byl na konec rád. Dcera i syn byli v podstatě překvapení, které jsem nečekal. Kvůli
dceři jsem se ženil. I když manželství nevydrželo, a vztah s bývalou manželkou je stále
komplikovaný, s dcerou mám dobré vztahy. Za ty roky už je náš vztah spíše v rovině
přátelství. Jako otec se sice pořád cítím, ale komunikace s dcerou je více otevřená.

Jsi schopen s dcerou mluvit o sexu?
To nevím, bavíme se spolu o partnerských vztazích, ale že by jsem mluvili čistě o sexu, to
asi ne. Určitě jejího partnera chci jednou poznat a doufám, že mi ho i přivede představit.
Takové ty ženské problémy ale spolu určitě řešit nebudeme.

Dceři je 15 let, přemýšlel jsi o jejím sexuálním životě?
Určitě přemýšlel. Vím, že nyní přítele nemá, spíše se obklopuje kamarádkami. Myslím si, že
ještě není zralá na vztah. Nemám pocit, že bych to nějak v budoucnu příliš řešil, je
zodpovědná a doufám, že nebude příliš často měnit partnery.

Co dcera a antikoncepce?
Pokud nežije v partnerském vztahu, tak si myslím, že hormonální antikoncepce není
vhodná. Ale, kdyby dcera trvala na pilulkách, povolil bych jí to. Ve škole jí jistě vysvětlili
způsoby antikoncepce, tak doufám, že si jednou vybere tu variantu, která jí bude vyhovovat.

Jak je to se synem?
Tak synovi jsou teprve čtyři roky. Je to něco jiného, než s dcerou. Se synem řeším hygienu,
učil sem ho močit ve stoje, to, jak se má chovat k holkám. Je to zábavné vidět malé dítě, jak
se snaží chovat jako dospělý muž. Toho jsem si u dcery nikdy nevšiml. Nebo mi asi chybí
ten ženský pohled. Se synem se o sexu budu bavit určitě. Hlavně mu vysvětlím proč a jak se
používá kondom, aby se nemusel ženit ve 22 letech jako já (smích). Někdy si tak říkám, jak
asi bude vypadat jeho partnerka, to je asi normální. V tomto jsem typický chlap.

Sexuální orientace a tvé děti - je to pro tebe problém?
Nebral bych jako problém to, že dcera, nebo syn je homosexuální. Víc by mi to vadilo u
syna. Ale asi by jsem se nakonec se situací smířil, pokud bych věděl, že jsou děti šťastné.

Připravili tě rodiče na sexuální život?
Asi ne. Doma jsme o sexu nemluvili.

Jak jsi se dostal k informacím?

Něco jsem se dozvěděl ve škole. Taky hodně věcí mi řekli kamarádi, a ostatní mě naučil
život (smích). Myslím, že podobně na tom byli všichni moji vrstevníci. Dnes mají děti větší
přístup k informacím.

Jsi schopen zhodnotit svůj sexuální život?
O tomto se špatně hovoří. Je to jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole. Když mi bylo
okolo 18 let, tak jsem preferoval kvantitu před kvalitou. Teď už mi jde hlavně o kvalitu.
Všechny začátky vztahu byly asi hlavně o sexu, když přišly děti, tak se to hodně změnilo.
Teď jsem spokojený, přivítal bych vyšší frekvenci, ale jiný problém nemám.

Mluvíš o sexu se svojí partnerkou?
Ano, o sexu se s partnerkou bavíme. S komunikací si myslím problém nemáme. Oba si
umíme říci, co od toho druhého chceme.

Co si myslíš o nevěře?
Myslím si, že je to v dlouhodobém vztahu více než pravděpodobná věc. Asi bych nevěru
partnerky dokázal přejít, ale raději bych se do této situace nikdy nedostal. Někdy může
nevěra ve vztahu působit i kladně, třeba i upevní vztah. Partneři si uvědomí, co chtějí ve
vztahu změnit.

Vybíráš si partnerky podle vzhledu?
Určitě, co se týče výběru partnerky je pro mě její vzhled důležitý. Ale není to určitě o barvě
vlasů, nebo velikosti poprsí, prostě mě musí ta žena něčím přitahovat.

