Muž, 37 let, svobodný, nikdy nebyl ženatý, bezdětný. Má středoškolské vzdělání. Pracuje přes
zimu jako lyžařský instruktor a přes léto má několik přivýdělků spíše pro „formu“.
.. máš se?
Dobře, ptej se.. jsem z tebe nervózní. O čem to tedy bude? Rozhovor o sexu? 
No to ne úplně, můžeme se o něm ale zmínit, jestli chceš. Co Ty a vztahy? Teď jsi sám.
Měl jsi někdy nějakou vážnou známost?
Jasně, že měl. Měl jsem přítelkyni 7 let, rozešli jsme se před 4 roky.
A od Té doby jsi sám?
No sám úplně ne, nikdo není úplně sám..  Ale jestli se ptáš na vztah, tak ten jsem žádný
vážný od té doby neměl. Jak jsem začal pracovat v Rakousku, stal se ze mě „kočovník“, zvykl
jsem si na to a zatím mi to tak vyhovuje. I když někdy mi je smutno, to si nemysli.
To je těžký, viď? To chápu.. a neuvažuješ o tom, že bys změnil zaměstnání, usadil se a
založil rodinu?
Někdy jo. Koukám se na lidi, co mají vybudovaný krásný vztahy a závidím jim… bojím se, že
já nic takového nezažiju a jednou skončím sám. Ale na druhou stranu mě tenhle život a tahle
práce baví. Hrozně rád poznávám nové lidi a zažívám nějaké vzrušení. Mám strach ze
stereotypu, do kterého se všední život dostane.
Tím stereotypem myslíš manželství a rodinu?
Asi jo .. je to divný, viď?
Trošku jo.. takže se nikdy nechceš oženit?
Vezmeš si mě? 

Takže se asi nikdy neožením.. myslíš, že by si mě nějaká vzala?
Odbočuješ od tématu. Neláká Tě tedy v současné době vážnější vztah a třeba i to
manželství?

Láká, ale je to náročný.. teď jsem tu a za 14 dní odjíždím na 4 měsíce za hranice.. když
někoho potkáš, než se poznáte, je zase čas se loučit a tak je to pořád dokola. A já nevěřím na
vztah na dálku a na to, že na sebe počkáme.
Ale to je o důvěře .. nevěříš?
Nevěřím ani sám sobě, tohle se slíbit nedá..
Co děti, nikdy jsi nechtěl mít vlastní dítě? Pokračovatele?
Nikdy jsem o tom pořádně nepřemýšlel. Když jsem měl přítelkyni, občas jsme toto téma
probírali, ale nikdy nijak vážněji neřešili. Rádi jsme cestovali, ona budovala kariéru, takže na
to nebyl čas, a když už by byl čas, nefungoval nám vztah. Takže vlastně ani nechtěl.. A taky
jsem zvyklý na svou svobodu a volnost, což s dítětem skončí..na to asi nejsem připravený..
Co když potkáš ženu, která ti bude stát za to, vzdát se svobody a bude třeba chtít mít
s tebou dítě?
Tak budeme mít dítě 
Rodičovství je zápřah, dovedeš si to představit? Pomáhal bys?
Pevně doufám, že jo.. s kočárem bych jezdit zvládnul, nějakou tu plínku vyměnit.. no, teď je
to pro mě hodně vzdálená myšlenka.
Rodičovství je taky dar. Vžij se do té situace, že by jsi plánoval s nějakou ženou početí a
ono by se Vám nedařilo.. byl bys ochoten podstoupit všemožná vyšetření?
Pokud by to bylo zapotřebí, určitě jo. Zvládl jsem gastroskopii, tohle nemůže být horší . 
A co umělé oplodnění, kdyby bylo zapotřebí?
Hele, tak to nevím.. rozhodně by záleželo, jak moc by to bylo akutní takhle řešit .. rozhodně
když už bych chtěl dítě, bral bych raději tohle než třeba adopci.
Takže s adopcí bys nesouhlasil?
Asi je to tím, že po tom dítěti já osobně netoužím.. nevím, jaké by to bylo, kdybych to
skutečně řešil.. a třeba bych byl do něčeho natlačen. Vím, jaký jsou ženský, když si prosazují
něco svého.

Nebudu Tě trápit.. jsi tedy sám,ale nějaké partnerky se určitě „mihnou“, že ano?
Ano 
Co antikoncepce, chráníš se?
Já mám pocit, že dnes snad skoro každá holka bere nějakou antikoncepci.. a jestli myslíš
prezervativ, tak s tím je to asi horší.. nevím, jestli ti chci odpovídat.
Nemáš strach z pohlavních chorob?
V dnešní době.. asi bych měl mít, viď?
No, to asi měl.. v každé době.. takový syfilis je stará nemoc..
Brrrr.. ani mě tím snad nestraš.. 
Nestraším, jen konstatuji..

