
 

Muž, 27 let, VŠ, manager stavební společnosti, nezadaný, střídá partnerky. Žije sám. 

 

Plánuješ děti? 

Ne, neplánuji. V dohledné době k tomu ani nemám partnerku, o které bych si myslel, že by mohla 

být mamkou mých dětí. Do budoucna bych si děti přál, ale je to hudba daleké budoucnosti. 

Když bys partnerku měl, dokážeš si představit teď mít děti? 

Asi ano, ale jak víš, tak já jsem věčně pryč a neznám ženskou, která by to zvládla sama, všechny 

chcete podporu od manžela a to já bych ji jinou než finanční poskytnout nemohl. Ale třeba chůva 

nebo tak, by to mohla vyřešit. 

Takže si dokážeš představit, že by se na výchově tvého dítěte podílela jiná osoba? 

Když to řekneš takhle, tak to zní divně.  Ale já doma budu, sice méně, ale budu. Nehledě na to, že v 

prvních měsících stejně víc potřebuje mámu, než otce. Tu chůvu jsem myslel na noc třeba, nebo 

pomoc v domácnosti, kdyby to nestíhala ta potencionální přítelkyně. Jinak bych se mu potom 

věnoval, nejsem nějakej krkavčí otec. 

A co třeba u porodu, chtěl by si být přítomný? 

Těžko říct, nad tímhle jsem až doteď  nepřemýšlel. Asi ano, ale v tomhle nejsem zas tak velký 

frajer, takže bych se bál. Tím jsem si jistý. Viděl jsem porod na internetu a je to hustý, ale sám sebe 

si u toho představit nedokážu, natož kdyby jí museli řezat to břicho, u toho bych být nechtěl. 

Aha, no to chápu. A co kdyby sis děti moc přál, měl bys nějakou tu ideální ženu, ale z 

nějakého důvodu by to nešlo, napadá tě nějaké řešení? 

No děti se dají adoptovat, ale je všeobecně známo, že je s tím spousta papírování a běhání po 

úřadech, atd. Pak jsou taky ty děti „ze zkumavky“. No řešení nějaká budou, ale nedokážu si tuhle 

situaci představit. Nějak by se to ale zvládnout dalo. Dnešní medicína by to snad nějak vyřešila. 

Opravdu věříš medicíně tolik, jo? 

Mámě tenkrát vyléčili tu rakovinu a mně operovali slepák, všechno v pohodě, v klidu. Nemocnice 

mi nevadí a zas tak hrozné to snad taky není. Ale netoužím po ní. 

Alespoň někdo má o zdravotnictví dobré mínění :-) Zkus se zamyslet, že by byl problém v 

tobě... 

No to jsou ty pomalý spermie. Nebo líný? Viděl jsem o tom film. Nevím no. Ale mně by se to stát 

nemělo. Pak to jde, ale nějak vyjmout a oplodnit mimo tělo a pak zase vložit. Nějak by se to 

udělalo. 

A kdyby byl problém v té ženě? 

No... Hlavně, vy ženský prožíváte všechno víc a jinak. Nevím, jak bych reagoval, kdyby se mi po 

sexu stavěla na hlavu, aby to tam zateklo. Ale na druhou stranu, proto mimino je to jen malá oběť. A 



když jsou už pak moc zoufalý. Když se nad tím zamýšlim, tak by se to nějak udělal dalo no. Určitě 

existují nějaké kliniky, jako jsou plastické, tak i na tohle něco bude, pak Apolinář. 

|Tak si vezmem druhý extrém, potraty. Poslal bys ženu na potrat? Nebo jinak, dokážeš si 

představit potrat, co si o tom myslíš? 

Představit si to nedokážu, ani nechci.  V dnešní době je to docela běžné, ne? 

Zas tak běžné to není. 

No tak jasně, ale není to vzácné. Chodí se tam, děje se to denně. 

A ten názor? 

Já si pod tím pojmem potrat nepředstavím to dítě.  Ale „něco“ co je v břiše té holky. Takže se mi to 

zas tak hrozné nezdá. 

A kdyby musela jít na potrat třeba už v pokročilém těhotenství? Bylo by to na ní vidět, 

připravoval bys postýlku a najednou by to muselo jít pryč. 

To taky jde, jo?  To už je hrozný, no. To mimino už musí být velké. 

Taky že je velké. 

No nevím no. Ale kdyby to mělo zachránit život té matce, tak asi jo. 

A mělo vývojovou vadu? 

Myslíš ty postižený? 

JJ, to myslím, třeba Downův syndrom. 

Tak o tom se hodně mluví. Ale to je tak vše co o tom vím. Takové dítě bych asi nechtěl. Pak musí 

do speciálních škol, může mít jiné nemoci, těžko si najde kamarády. 

Ale stále je to tvoje dítě. 

Já vím, ale ta představa je hrozná. 

Tak změníme téma. Co antikoncepce? Znáš nějaké druhy? 

No jasně. Prášky a kondom. 

Používáš kondom? 

Ne, nepoužívám, ale jeden nosím v peněžence. 

Proč ho nepoužíváš, riziko HIV je vysoké. 

Tak to je, ale je to stejné jako s tím syndromem. Hodně se o tom mluví. Všichni ví, že je to svinstvo, 

ale v podstatě se mě to netýká. Nepřipouštím si to. 

A šel by si třeba na testy na HIV pozitivitu? 

Není důvod. 

A kdyby ses bál? 

Tak to asi ano, ale nestýskám se s rizikovýma lidma. 

A co je teda pro tebe rizikové? 

Prostitutky, feťáci... 



Ale to není pravda. Na člověku to nepoznáš a klidně to může mít kde kdo a nevíš o tom. 

Taky pravda. 

 

 


