
37-ti letý, svobodný středoškolák, můj známý. 

 

Dobrý den. Máte chvilku čas? Ráda bych s Vámi udělala rozhovor. 

Dobrý den! Jé, teď si připadám jako mediální hvězda! Jistě, mám čas. Čekám na vlak. Tak mi 

alespoň zkrátíte čekání. A o čem si chcete povídat? Jsem totiž děsně stydlivý! (smích) 

Co si přestavíte pod pojmem mužská antikoncepce? 

No já nevím. Teda to ten rozhovor pěkně začíná! Máte na mysli prezervativ? To je asi tak 

jediné, co mě napadá. 

Ano, to je jedna z možností. Napadl by Vás ještě jiný typ pánské antikoncepce? 

(smích) Teda Vy mě ale trápíte! No asi operativní přerušení chámovodů ne? Něco jsem o tom 

slyšel. Ale nechtěl bych se nechat operovat. To fakt raději ten prezervativ. I když s tím to taky 

není ono. 

Máte nějaký konkrétní důvod, proč byste tuto metodu antikoncepce nezvolil? 

Sice jsem četl, že to nemá vliv na potenci, ale člověk nikdy neví! Co já vím, co se stane? Je to 

přeci jen operace. A fakt bych se nechtěl nechat řezat jen kvůli zneplodnění. 

Slyšel jste o mužské antikoncepci, která je podobná té, co užívají ženy? 

Myslíte prášky? O tom moc nevím. Jen jsem na netu zahlédl článek. Prý si chlap píchá jednou 

měsíčně nějaké hormony, které brání početí. Ale jak to funguje, na to se mě neptejte, to fakt 

nevím. 

A co si o tom myslíte? Využil byste tuto metodu? 

(zděšení) Ne ne! Já injekce nesnáším. Ještě abych do sebe cpal nějaké hormony! Kdo ví, jaké 

to může mít vedlejší účinky! Třeba by mi pak narostly prsa! (nejistý smích) Nebo bych pak 

nebyl schopný styku. Co já vím. Je to přece neozkoušená novinka ne? Proč bych měl něco 

takového užívat, když partnerka bere prášky. Teda myslím tu antikoncepci. 

Partnerčina antikoncepce také obsahuje hormony. Myslíte, že je to jiné než u mužské 

antikoncepce? 

Hm, no vidíte. Takhle jsem o tom nepřemýšlel. To mě opravdu nenapadlo. Asi je to stejné, 

ne?! Nevím. Nemáte tam nějakou lehčí otázku? 

Co kdyby partnerka nemohla antikoncepci užívat? Jak byste to řešil? 

Asi bychom používali prezervativ. To je přece také spolehlivá metoda. Každopádně takovou 

situaci řešit nemusím. Přítelkyně s užíváním prášků problémy nemá. Teda doufám. Vlastně 

jsme se o tom nikdy nebavili. 


