Muž 35 let, SŠ, ženatý 5 let, syn 3 roky.
(Rozhovor byl většinou na facebooku, část je z osobního setkání).
FACEBOOK
B : A nejsi náhodou ženatý?
R: Já v tom ale umím chodit.
B: V čem umíš chodit? V podvádění?
R: Možná...
B: Odpověď která nedá odpověď na nic ale zároveň na vše..
R: O sex mi tak úplně nejde - neříkám že to není třešnička na dortu ale nejdřív chci tu
slečnu poznat
B: Aha
R: Nejdříve ji musím poznat a zjistit "jestli to tam je a nebo není".
B: Vím, slyšela jsem o tobě že jsi řádíval dost.
R: To já řádím pořád....
B: To není teda moc pěkný... to ti nestačí jedna? Manželka?
R: Možná...
B: Takže máš milenku ?
R: Teď zrovna nemám.
B: jakto?
R: Mě je těžký dlouhodobě imponovat, musí to stát za to..
B: A to si myslíš nebo máš tu zkušenost?
R: Nu bude to znít blbě ale většinou těm dívkám ukážu ten správněj směr a najdou si
chlapa :-D (HORŠÍ JE ŽE SE DO MĚ OBČAS ZAMILUJOU)
B: A ty se do nich nezamiluješ?
R : Ne ještě se mi to nestalo...
B: Neříkej mi že tam není žádná forma lásky... citu.
R: Ano to je.. ale ještě se mi nestalo abych byl úplně hotovej.... Mám to jako přátelé... bez
citu to nejde, snažím se nezamilovat...
Nehledám jen sex. Já spíš kamarádku do nepohody.. dobře si popovídat, mít komu
napsat.... je těžký někoho takovýho najít ale dá se..
B: A to ty holky pak nemají pocit že "nabourávají rodinu" ?
R: Nenabourávají, stačí vědět co smí a nesmí dělat a respektovat co můžu já... a nikdy se
nic nemůže stát ...
B: A co když by jsi se zamiloval?
R: Tak je to na nic ... ale na druhou stranu úžasný... : Ono je těžký říct si pak ne...
B: Řekni mi , co vlastně od té své "kamarádky" očekáváš?
R: Chci se občas vídat, spontánně, a aby to stálo za to, prostě takový vždycky
dobrodružství, vědět že to bude hezký a těšit se na to. Naopak požaduju aby tolerovala že
nemůžu se ozvat kdykoli, přijet kdykoli...
B: Takže ty to bereš vlastně formou nějaké smluvené dohody.. záleží pak jestli to těm
holkám vydrží...
R: Asi tak...
B: A jak dlouho jsi měl nejdéle milenku ? Máš jich víc najednou ?
R: Nene... stačí jedna... to bych nezvládal :-D nejdéle 4 měsíce (nic moc no... ) většinou

to ukončím první....
B: To je dost málo... v čem tě bavila?
R: Byla fajn člověk, v hlavě srovnaný, rozuměli jsme si ... ale ten sex.. fakt nic moc...
B: Aha... takže ti jde přece jen o sex... A píšeš si to někam? Tzv. zářezy do postele??
R: Ne nepíšu nejsem blázen
B: A co výčitky? Máš?
R: Míval jsem... teď už ne...
B: To je zajímavé...
R : Ale strach jo, musím bejt opatrnej.. nejsem blázen .. :-). ale zase nejsem „posera“..
snažím se je nepouštět k tělu a je to občas hooodně těžký... některý holky se umějí dívat
skrz oči až do duše a tomu se neubráníš.
B: Asi jseš zběhlej... a kolik jich bylo nelegálně? Buď upřímný!
R: Chci být ještě víc! Nelegálně? :-D 10 jich nebylo.. stačila by jedna ruka
B: A co ochrana? Spoléháš na partnerky že berou „prášky“ a nebo používáš kondom?
Nebojíš se že domů „přitáhneš“ nějakou nemoc?
R: Nějaká ochrana musí bejt... většinou s kondomem... o nemocech sem nepřemejšlel...
B: A máš nějakej cíl?
R: Nemám cíl, jen hledám spřízněnou duši
B: A jak to děláš? Jak často se s nima scházíš?
R:Jak to jde, jednou týdně.. někdy víckrát někdy méně... je lepší léto než zima...
B: Máš to vymakaný...
R: Určitě vždy můžu neděle odpoledne a večer a pak v týdnu před prací nebo po práci.. a
pak podle toho jak se utrhnu...
B: Tyjo tohle je fakt promyšlenej systém.... a jak to děláš? to si domluvíš někoho aby tě
dyštak zatlouk ?
R: Nejlepší je když jdu pít, to je pak neprůstřelná výmluva, v týdnu si vymejšlím
přesčasy a bůh ví co ještě ale je to o ničem.. to mám pak čas jen hoďku maximálně, jinak
mám nějaký lidi co mě krejou ale většinou je nepotřebuju... je to trošku hra na FBI.
B: Nevím jestli by mi to za o stálo... musíš být hodně velký nadšenec
R: Znáš to s tím zakázaným ovocem? Stojí to za to.. je to krásné...
B: Jj je mi to jasné :-)
OSOBNÍ SETKÁNÍ
R: Občas to není med.. už se mi i stalo že mi házely klacky pod nohy.. volání, smsky,
chtějí vystavování na veřejnosti, líbání, držení za ruce, výlety... no prostě se zamilujou a
pak je to psycho...
B: No a stává se ti to často ?
R: Ne stalo se mi to jednou.. teď s tou poslední .. s tou jsem šlápl hodně mimo...
B: Kde si myslíš že se stala chyba? Proč vlastně máš tu potřebu? Přemýšlel jsi o tom
někdy?
R: Nepřemýšlel.. tedy vlastně jednou ano.. bylo mi 18 a táta prodával baráček ve kterém
jsme bydleli od mala... no a seděli jsme na verandě a on mi řekl že jich tady měl hodně že
se mu bude stýskat.. vůbec jsem to nečekal... prý jeho poslední milenka byla v jeho 55
letech.. mimochodem, celou tu dobu je s maminou ,,, asi to mám genetický... možná
proto si to nevyčítám... „ nevim...
B: A jak se stavíš k tomu že by tě žena podváděla'?

R: Říkám si.. co oči nevidí srdce nebolí.... ale žárlivej sem dost.. mimochodem i na
milenky.. ale snažím se ovládat.
B: A rodinu jste plánovali?
R: Jo i ne... nebránili jsme se tomu ale ani jsme se o to nesnažili...
B: Takže těhotenství bylo příčinou svatby...
R: možná z části ano.. ale už před tím jsem ji chtěl požádat o ruku...
B: A jak dlouho jste spolu ?
R: 5 let, z toho 2 roky v manželství...
B: A vrátil by jsi něco zpět... ?
R: možná něco ano.. .ale za kluka jsem šťastnej.. miluju ho...
B: A plánujete dalčí mimčo?
R: ne neplánujeme..
B: Poslední otázka... Přitahuje tě tvá žena a jseš s ní spokojený po sexuální stránce?
R: Přitahuje mě.. ale jinak... sex mi s ní neuspokojuje... je to už o ničem... proč myslíš že
to dělám ??

