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PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDANÍ
Je-li žák připraven, učitel se dostaví, praví staré indické
přísloví. Šťastným řízením osudu se ke mně dostavil klinický
psycholog, který však chce zůstat v anonymitě. Vysvětlil mi
podstatu toho, co jsem dosud popisoval jen jako jev. V reedici
Mužského šovinismu pro pokročilé se se čtenáři podělím o tuto
katastrofálně chybějící osvětu. Proto je na konci každé kapitoly
připojen komentář označený pořadovým číslem (1). Komentář
opatřený pořadovým číslem (2) napsal MUDr. Radim Uzel.
Zatímco kritika mužských počinů je naprosto samozřejmá
a obecně přijímaná - dokonce rozčleněná na kategorie extremistů,
šovinistů, násilníků, vrahů, lupičů, fašistů, tmářů, utlačovatelů,
despotů, patriarchů, rasistů apod. (všechno maskulina), kritika
žen je jaksi tabu, společensky nepřístojná, nevhodná, nevkusná,
odsouzeníhodná. Kdo by se jí odvážil, je automaticky pasován
na mizogyna, zakomplexovaného chudáka, extremistu, šovmistu
a bůhvíco ještě. Nekritizovatelní jedinci ale degenerují-nedozvědí
se, co nechtějí slyšet.

Zima 2005/6

Josef Hausmann

„ Většina mužů se nechá svést krásnou tváří... Příroda navádí
ženy, aby předvedly naráz veškery svůj třpyt... a udělaly „ dojem "...
Ale příroda zatají to množství zla, které s sebou (ženy) nesou,
jako jsou nekonečné výdaje, vzpurnost, tvrdohlavost, zestárnutí
a zošklivění po pár letech, klamání, nasazování parohů, vrtochy
podivínství, záchvaty hysterie, peklo a ďábel. Já proto nazývám
manželství dluhem sjednaným v mládí a splaceným ve stáří... "

Arthur Schopenhauer (1788—1860), německý filozof

ÚVOD
Jako každé iracionálno je i ženské nitro neprozkoumatelné.
Vždy, když si myslíme, že teď už jsme ale doopravdy zažili vše,
čím nás žena může překvapit, opět nás nějak (většinou nepříjemně) zaskočí a zjišťujeme, že její poznávání začínáme od nuly.
Vznikl tedy druhý díl navazující na Základy mužského šovinismu,
který pokračuje v sisyfovské práci výčtu počinů, kterými nám
ženy otravují život.
Úmyslně nic nechápající feministická kritika Základů označila autora jako mizogyna čili někoho, kdo ženy nenávidí. To
samozřejmě není pravda. Člověk zabývající se třeba šelmami
a upozorňující na nebezpečí, které hrozí těm, co s nimi přijdou
do styku, také není automaticky nepřítelem těchto zvířat - spíše
naopak. Ještě názornějším příkladem by ovšem byl chovatel jedovatých kober...
Jsou však i rozumnější ženy. Jistá Brigitte Z. mi napsala:
„Z knihy Základy mužského šovinismu vysvítá, že vy mužští
myslíte hlavně na to, jak nás dostat do postele. Zaplať pánbůh."
Léto 2005

Josef Hausmann (1953)

1. FREUDOVSKÝ PENIS-NEID (ZÁVIDĚNÍ
PENISU) NEBO KULT VAGÍNY?
Po poznání odlišnosti pohlavních orgánů považuje žena ty své za
méněcenné, cítí se přírodou okradena a ponížena.
Její zájem o pohlaví se změní v závist.
Sigmund Freud (1856-1939),
rakouský neurolog a psychiatr, zakladatel psychoanalýzy

Existují teorie, že ženy nám mužům naše pohlaví závidí. Když
odhlédneme od samozřejmostí, které nezměníme -jako že ženy
maj í úděl rodit (j ež ovšem nej sou příčinou j evu popisovaného j ako
Penis-Neid), nenalezneme mnoho důvodů pro to, proč by měly
ženy s muži měnit, resp. jim pohlaví závidět. Pro ženské pohlaví
se muži vraždili a mrzačili v soubojích, vedli války, vykrádali
banky, skládali symfonie, stavěli paláce... Ženské pohlaví, nikoliv
mužské, je symbolem slasti (každý muž marně touží, aby alespoň
jednou mohl v posteli zažít to, co žena). Ženské pohlaví je tu, aby
se laskalo a rozmazlovalo, vzrušovalo a škádlilo, o jeho nositelku
je třeba pečovat, předcházet si ji a získávat dary, aby nám ono
laskání vůbec dovolila.
Mužské pohlaví je symbol věčné dřiny, starostí a otročení
ženě ve jménu nikdy neuhašené touhy, příčinou předčasné a často
i násilné smrti. Mužské pohlaví je obětí diktátu rozevřených
ženských stehen a z toho pramenícího věčného neklidu a tendence nechat se utáhnout na vařené nudli. Nadzvedne-li žena sukni,
tají se nám dech. Spustí-li muž kalhoty, je všem pro smích. Po
ženském pohlaví je poptávka, je výhodným artiklem od veřejných
domů přes novinové stánky až po modely pro umělecká zobrazení,
mužského pohlaví jako by byl všude nadbytek a nikdo o něj
nestojí. Samozřejmě, mužské pohlaví je i symbol slávy, moci
a nezávislosti, ale to jsou ženským my opům příliš vzdálené poj-

my, než aby je viděly a mohly je závidět. A navíc - nevěděly by
si s nimi ani rady, protože tyto symboly s sebou nesou nepříjemné
závazky jako kategorický imperativ, zodpovědnost, povinnosti
zaopatřovat, dodržet dané slovo, splatit dluh apod.
Komentáře
1. Freud si správně povšiml stálé ženské nespokojenosti
a usoudil, že pramení ze závisti penisu. Dnes vidíme o kousek
dál. Projevy stálé nespokojenosti jsou mocným (rafinovaným)
mechanizmem popohánějícím zaopatřovací úsilí mužů. Svět by
se musel dosti změnit, kdyby to mužům došlo.
2. Freud také upozornil na rozdílné projevy pohlavního
vzrušení muže a ženy. Obdobou mužské erekce je ženské zvlhnutí.
Zatímco penis se hrdě vztyčí, ženská trapně zvlhne. Tady je
opravdu co závidět! Bohužel, to mužské ztopoření je daleko více
komplikované a zranitelné, ženě místo celé té námahy stačí trocha
lubrikačního gelu.

2. CO JE VLASTNĚ TZV. DRUHA MÍZA
CHLAPA
Má-li si žena udržet chlapa, musí se postarat, aby měl plný žaludek
a prázdný pytlík.
Lidová moudrost

Žena se sexu oddává doma v mnohem menší míře, než by to
chlap potřeboval. Pořád je na něco naštvaná, má „důležitější" věci
na práci, myslí si, že odpíráním sexu manžela potrestá, zkrátka
nepotřebuje to tolik. K tomu, aby se se svým mužem vyspala,
musí být splněno tolik podmínek, že to nastane jen výjimečně -

pro chlapa v nedostatečné míře. Pomiňme její sobectví spočívající
v tom, že si neřekne: „Mně už to tolik nechybí, ale co chudák
muž?" Tuto otázku si sice nepoloží, ale když ji chlap vyřeší
jediným možným způsobem - najde si milenku, dělá žárlivé
scény. O tom by bylo zbytečné se zmiňovat - žena je sobec a
sobce netrápí problémy druhých, natož aby chápali jejich řešení.
Smutný je však dopad ženina jednání na její vlastní osud, ale ten
ona také nevidí, resp. nechce vidět. Ona si neřekne: ,,Nebudu se
s ním hádat, protože potom nesouložíme a já uvadám. " To sice
tuší, ale nikdy to nevysloví nahlas (aby to náhodou neslyšela)
a raději se po tisící postaví do role trestatelky: „ Takovej grázl,
peníze mně skoro nedává a ještě by chtěl, abych s ním šla do
postele, kdykoliv se panáčkovi zamane. " Nebo: „ To se na tebe
asi všechny vykašlaly, že jsem ti teď dobrá, co?" A tak raději
žije bez sexu, zvykne si na život bez sexu, předčasně bez sexu
zestárne, odvykne mu, přestane se o něj zajímat, v důsledku čehož
se stane nezajímavou i pro seznamovací trh, nakonec se i o ten
přestane zajímat, začne sex považovat za něco nízkého, sprostého
a odporného a v životě bez pohlazení uvadne ve starou bábu ještě
o 20 let dříve, než by tomu bylo, kdyby se chovala normálně.
Stojí jí tato daň za její sobectví? Takhle to ona, bohužel, nevidí.
Chlap má tedy - vedle svého přirozeného sklonu chodit za
ženskými - ještě další motivaci pro to, jít s cizí ženou: nemá
totiž žádnou, ta jeho je nevyhovující. Pokud by se choval jinak,
sexuálně atrofuje po jejím odmítavém boku.
Aby žena omluvila svou neschopnost uspokojit a tudíž i udržet
si chlapa, nařkne ho, že ho pobláznila druhá míza. Samozřejmě je
to nesmysl, chlap má pořád tu stejnou mízu, pouze mu došlo, že
takhle to už dál nepůjde, takhle maří život. Stížnost kamarádce:
„Zbláznil se na starý kolena do mladý holky" musíme číst jako:
„Našel si normálně fungující ženskou". Ona i ta mladá jednou
přijde do let, kdy začne trojčit. Ale to už našeho chlapa nebude
tak tížit.
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Přitom by stačilo, kdyby si žena uvědomila, že její povaha
trestat, urážet se, nechovat se žensky smyslně a znechucovat
mužovu touhu se dříve nebo později obrátí proti ní. Zůstane sama
bez chlapa. Kdo koho tedy potrestal?
Všimněme si ještě jedné věci - po manželské hádce je to
vždycky muž, o němž se předpokládá, že musí dolézat a začít se
smiřovat. I v případech, kdy hádku jasně nezavinil. Mnohá žena
nepřileze nikdy - vydrží bez sexu týdny, měsíce... Marně chlap
potají čeká a doufá, že tentokrát přileze ona, marně se odhodlává,
že tentokrát to vydrží a dokud nepožádá ona jeho, nepůjde za
ní za nic na světě, marně se dovolává logiky i etiky, že musí už
také někdy nastat její morální povinnost vzít usmiřování na sebe.
Marně doufá, že ji k tomu dožene tělesná potřeba. Bude tento
marný boj prohrávat i nadále - dokud si nenajde jinou.
Komentáře
1. Na druhé míze přece něco je. Hlubší genetický program
a jeho mechanizmy registrují věk svého mužského nositele a aktivují sexualitu s cílem transferu genů do dalších generací. To je
jádro celého lidského snažení, to ostatní je jen omáčka, pentle,
paráda, vějičky, fasády a jiné ozdoby.
2. Myšlenka, že sex je něco, co ženy nechtějí a muži od nich
dostávají, se hodí do viktoriánské Anglie. Bohužel se však ještě
dnes najdou sexuální vyděračky, kšeftařky a obchodnice, které
nabízejí sexuální zboží s dávno prošlou záruční lhůtou.
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3. ŽENA PO ČTYŘICÍTCE
Nezáleží na tom, koho si člověk bere, protože si může být jist,
že druhý den po svatbě to bude někdo jiný.
Wíll Rogers (1879-1935),
americký humorista, herec, komentátor a spisovatel

Nenechme se zmást několika světlými výjimkami atraktivních
žen držících svůj sex-appeal až do důchodového věku a všímejme
si opět většiny ženské populace.
Zhruba někdy mezi čtyřicítkou a padesátkou, kdy by z ní pořád
ještě mohla být žádoucí fešanda, přestává mít žena motivaci o sebe pečovat. Dospěje k závěru, že se jí ta šaškárna už nevyplatí.
Proč také - vždyť děti a manžela už má, trojúhelník, v němž se
pohybuje (kancelář, kuchyň, zahrádka nebo prodejna, pavlač,
kamarádky), si na ni už zvykl a z jejího pohledu je už vytěžen.
Přestává tedy s přetvářkou, přestává na sobě pracovat - a rychle
uvadá. Tloustne, vyžívá se ve vaření, v ženských časopisech, TV
seriálech, pavlačových drbech, uklízení... Sex se pro ni stane
tím, čím je tělesná výchova ve škole - kdejaký jiný předmět je
důležitější, kdeco má přednost - zavařování, účtování, zahrádka,
úklid. Vzdá život, stává se asexuálním tvorem a dostává se do
bludného kruhu, v němž ji nikdo nepohladí, takže si vsugeruje,
že to vlastně ani nepotřebuje a tento sebeklam ji nakonec utvrdí
v pozici zloby vůči manželovi a mužům vůbec. Ten se ovšem
provinil jen tím, že žije i stárne přirozeně, tedy pomaleji než žena, a i po čtyřicítce má šanci u mladých holek.
Proč chlapi stárnou přirozeně? Protože si nikdy na nic nehráli
-nemalovali si rty, nevyholovali si obočí ani rozkrok, nechodili do
kosmetických salonů, nemaskovali své nedostatky krejčovskými
triky, mnozí více sportovali a žili družnějším životem. Zachovali
si kontinuitu s mládím - i v rolích generálů, ředitelů, stavitelů,
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spekulantů, zlodějů či politiků jsou pořád oněmi kluky, kteří si
na něco hrají. Vyměnili píseček za bitevní pole, pouliční bandu
za firmu, kecky za lakýrky, kolo za auto. Ale pořád je to ta samá
hra. Nenastane tedy okamžik, kdy by se zapomněli nalíčit či
posypat pudrem a najednou bác ho - tíha věku se ukáže v celé
nahotě, najednou tu stojí někdo jiný. U mužů nedojde k tomu,
že by neměli kam jít, nepřestanou si vyprávět puberťácké vtipy,
chodit na ryby nebo mlsně koukat po ženských na plovárně -jako
to dělali už před mnoha desetiletími. Jsou v podstatě stále stejní
a nemají proto co maskovat. Nedochází u nich ke zlomovému
věku, od kterého je najednou všechno jinak. To žena většinou
nedovede, zlomí se, prudce odkvete a chlapa si začne udržovat ne
tělesnou touhou, ale podsouváním mu výčitek o sebe samu (viz
Základy). Tím si ho ovšem buď udrží (v otrávené formě), nebo
ho nadobro zapudí.

Komentáře
1. Téma pro diplomovou práci z ekonomie: poměr výdajů na
kosmetické a další zkrášlovací prostředky (lifting, liposukce,
silikon, módní doplňky) u žen a mužů. Součástí diplomky by byly
odhady tohoto poměru, sdělené buď individuálně (u mediálně
známých osobností), nebo zprůměrované u definovaných skupin.
2. Muž by se měl mít na pozoru před ženou s dokonale
přetočeným tachometrem.
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4. PROČ SE CHLAPI STŘEDNÍHO VĚKU
ROZVÁDÍ
Ze dvou zel volí muž vždycky to mladší a hezčí.
Mark Twain (1835-1910),
americký prozaik, esejista a humorista

Pomiňme situaci, kdy chlap už má všeho dost a chce se té své
věčně nespokojené držkující uzurpátorky zbavit a mít svůj klid,
ať ho to stojí, co chce, a zabývejme se situací, že odejde kvůli
nějaké jiné.
Všude kolem jsou mladé holky. Ty jsou samozřejmě stejné
- v posteli i povahou - jako ty naše stávající rachomejtle, ale
přece jenom -jsou mladší, a to je zvýhodňuje. Pokud tedy ta stará
chce s nimi udržet krok, musí slevit ze svých nároků, tj. nebude
toho chlapa peskovat za to, že mají horší auto než sousedi, nebude
ho plísnit za pozdní příchody z hospody, bude se v posteli více
snažit, přestane žárlit a držkovat... Zkrátka svůj věkový handicap
dožene zvýšenou tolerancí. Pokud to neučiní, prohraje v souboji
s mladší konkurencí.
Je to sice nespravedlivé, ale ve starším věku je to ženská, kdo
musí bojovat o udržení si chlapa. Pokud se bude utápět i po sestupu
ze svého zenitu v klamné představě, že je stále princeznička, která
dělá chlapovi milost, že s ním vůbec je, chlapa ztratí. Kéž by jí
došlo, proč, aby toho příštího - bude-li ještě nějaký - neotrávila
také.

Komentáře
1. Při „zvýhodňování" je nutno zmínit i další velmi silný faktor.
Ty mladé sice nekritizují jako ty staré, ale v jednom si jsou zcela
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rovny. Když jim muž vypráví o svých záležitostech a potížích,
dosti si pamatují, registrují a uschovávají do paměťových sejfů.
Zejména ty informace, které lze použít v pozdějších sporech
a konfliktech.
Například: žena uznale a upřímně kýve hlavou, když vyprávíme, že jsme se kvůli stresu a následné nespavosti dostali
k psychiatrovi, který nás léčil a spánek vylepšil. V pozdějších
rozvodových sporech je pak možno slyšet: „Je to blázen, cvok,
na psychiatrii je jako doma!"
2. Někdy se ta přibývající léta dají vykompenzovat třeba
mistrným kuchařským uměním - i tím skládá žena muži svým
způsobem hold a uznání. Pokud ho ovšem má za nehodného
knechta, proč by mu vyvářela?

5. „PROSÍM TĚ, KDE SEŠ?"
Mějte ženy, ale nedopusťte, aby ženy měly vás.
Viktor Dyk (1877-1931),
český básník, dramatik, prozaik a publicista

Chlap jede pro manželku a děti na hory, kde uplynulý týden
lyžovaly (samozřejmě za jeho peníze). On nemohl být s nimi,
protože ve firmě má práce nad hlavu. Celou tuhle štrapáci mu byl
čert dlužen - hrozně nutně by býval potřeboval dnes absolvovat
ještě jedno jednání. Navíc jsou silnice zapadané sněhem, bouračky,
kalamita, autojedejen krokem. S manželkou byl domluven na čtyři
odpoledne, tímhle tempem tam bude nejdříve v šest. „Takovýho
času v háji, peníze za benzin, prošvihnutá zakázka ve firmě, to by
se ta moje husa podělala, kdybych přijel, až se to mně bude hodit,
nebo kdyby jela s dětmi autobusem", říká si cestou a už má po
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náladě z výčitek, které na něj sesypou, že jede pozdě.
Dojel až v sedm, protože ještě musel potmě zmrzlýma rukama
nasazovat řetězy. Je prokřehlý, unavený, hladový, ale dokázal to.
Je přece chlap. Podvědomě čeká, že první ženina otázka bude něco
ve smyslu: „ To musela být strašná jízda v týhle sibérii, zaplať
pánbůh, že jsi dojel v pořádku, měla jsem ti zavolat, ať raději
nejezdíš, a zítra bychom nějak dojeli autobusem a vlakem. " Ceká
(jak by učinil on), že se jeho žena bude živě zajímat o vše, co
se na cestě přihodilo a co se přihodit mohlo. Chce jí to všechno
vylíčit a těší se na její obdiv a vděk. Ale kdepak. Místo toho žena
už z dálky na něj křičí jako na pohůnka: „No kde seš? My tady už
dvě hodiny tvrdneme!"
Chlap překousne chuť otočit se a jet zpátky bez ní. Přesto se jí
na zpáteční cestě snaží vysvětlovat strasti cesty a nemožnost dojet
podle dohodnutého harmonogramu. Ale vidí, že se jí jen vnucuje,
že ji to nezajímá, že poslouchá jen na půl ucha a že se zaobírá
jen tím, že nestihne televizní program tak, jak si ho zaškrtla
v novinové příloze. A nakonec žena triumfuje: „ Tak jsi měl vyjet
dřív, když jsi věděl, co se na silnicích děje!" Jako kdyby nevěděla,
že i tak chlap musel z práce odejít dříve, než se mu to hodilo,
a navíc nemohl tušit, co se bude na silnicích dít.
Celý ten její nechápající, sobecký, povýšenecký a nespravedlivý přístup se v něm vzpříčí a začne hádka. V důsledku toho
spolu nebudou týden spát. Jí to nevadí, ona se bez toho obejde...
a dál už to známe.

Komentáře
1. Mužovo očekávání ženiny účasti na jeho strastech a potížích
a jejího zájmu o vše, co musel prožít, pramení z pevně vštípeného
předobrazu matky. Ta se tak většinou chovala.
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Kdyby muži byli flexibilnější a po několika zklamáních přestali
porozumění očekávat, snížila by se míra jejich zátěže ze soužití.
Platí zde za svoji rigiditu, se kterou předpokládají, že všechny
ženy se budou chovat vůči nim tak šlechetně jako matka.
2. Katastrofální situace nastává, když se snoubí ženské sobectví
s terorizmem časové náročnosti. A to je skoro vždycky.

6. TZV. ZÁZEMÍ - NÁSTROJ
NA ZNEVOLNĚNÍ MUŽE
Mohamed dovolil: můžeš míti mnoho žen, však víno nepij žádné
—přesvědčen, že víc než jednu míti střízlivému nenapadne.
Výklad koránu,
K. H. Borovský (1821—1856), český básníka novinář

Co je vlastně ono „zázemí", které nám žena vytváří, bez něhož
bychom prý shnili ve špíně, zahynuli hladem a nemohli řádně
vykonávat svou práci - a které dává ženě alibistický důkaz toho,
že její hodnota je víc, než kolik představuje hodnota jejího těla?
a) Strava
Kolik procent chlapů má ale snídani na vidličku? Obědvá se
v práci, a tak se celý pojem „strava" scvrkává na večeři. Tu by ale
žena pro sebe dělala stejně, navíc mnohokrát za týden večeříme
venku (po tréninku, s přáteli či přítelkyněmi) a večeře doma se
tak stává nepříjemnou povinností. Adekvátní jídlo v hospodě
nebo v bufetu stojí (i s pivem) okolo 70 Kč - bez výčitek, že
jdeme pozdě, s možností jíst, kdy chceme a na co máme chuť,
bez kraválu, který dělá manželka, když tříská nádobím, abychom si při napínavém hokejovém přenosu uvědomili, jak se ona,
chuděra, musí o nás starat. Na kolik korun nás nakonec večeře
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doma přijde, ať si spočítá každý sám. Dospěje k několikanásobku
toho, co by zaplatil v hospodě, kde po něm umyjí i talíř - a vůbec,
chovají se k němu jako k člověku.
b) Praní a žehlení
Nejméně polovina věcí (ponožky, spodní prádlo, běžné kapesníky atd.) se žehlí zbytečně. Kdo zrovna není nějaký top manažer
v kravatě (jenž si už ovšem může dovolit si na to někoho zjednat)
a chodí v tričku, džínách a bundě, vystačil by pro svou potřebu
asi s hodinou žehlení za měsíc.
Na praní jsou laundramaty - skoro všude dostupné. V prádelnách stojí vyprání 5 kg prádla asi dvě stovky. A kdo si kdy pral
sám, ví, že to všechno udělá pračka a sušička sama, zatímco si
třeba jdeme zaplavat.
c) Mytí oken, věšení záclonek, pokládání deček, gruntování
Málokterý chlap si všimne, je-li umyté okno či utřený prach.
I ostatní v nadpisu tohoto odstavce uvedené věci nám jdou spíše
na nervy a ženy je vykonávají pro sebe, nikoliv pro nás a naše
zázemí. Důkaz?
Kdyby to vykonávaly pro nás, aby nás učinily šťastnými,
neutrhnou se ve chvílích, kdy jsou poplácáním po zadečku vyzvány
k lásce, slovy: „Nevidíš, že uklízím, v takovém bordelu se nedá
žít. Večer přijdou sousedi na návštěvu, co si o mně pomyslí? "
d) Porozumění
Zkuste se ženě svěřit s nezdarem v práci či s neúspěchem
v podnikání. Jedině milenka, které se to tak netýká, nás může
(povrchně za svou osobu, ale zaplať pánbůh i za to) utěšit. Ale
manželka, která za naším neúspěchem vidí místo mercedesu
škodovku a místo Kanárských ostrovů Krkonoše, vyletí jak
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čert a v naší beztak už smutné situaci nám ještě vyčte i to, co se
uvedeného nezdaru netýká: „ Každý má plno zakázek, akorát ty,
lemple, nemáš do čeho píchnout. Bodejť by taky jo, jestli všechno
děláš tak, jak jsi přidělal tu poličku v kuchyni. "
A tak kdo si myslel, že právě chápající žena mu pomůže
táhnout onu pomyslnou káru osudu, šeredně se zmýlil. On sám
potáhne káry dvě - kromě té své potáhne i káru její.
Komentáře
1. (a) Zajímavá studie by byla zjistit, ve kterých fázích
manželka připravuje jídlo s nefalšovaným potěšením. A hlavně,
kdy se to změní a proč vlastně.
(b) On sám potáhne káry dvě — kromě té své potáhne i káru její. Tento příměr umožňuje zachytit a „přišpendlit" jeden
z podstatných rozdílů mezi ženskou a mužskou psychikou, a to:
- pokud by se o postiženého muže starala žena, velká většina
mužů bude pociťovat určitý vděk, ocení to,
- pokud by se o postiženou ženu staral muž, tak velká většina
žen to považuje za samozřejmou povinnost muže, takže žádný
vděk nepřipadá v úvahu. Za plnění povinnosti přece nemusíme
být vděčné, pociťují ženy automaticky.
2. Několik vědeckých teorií potvrdilo souvislost snahy
o úzkostlivý pořádek s ženskou frigiditou. Pohlavně chladná
žena většinou trvá na tom, aby měly všechny hrníčky v kredenci
ucha obrácená stejným směrem. O vytváření „zázemí" pro muže
nemůže být ani řeči.

19

7. O ŽENSKÝCH HODNOTÁCH
Nic nepřijde muže tak draho, jako oběť, kterou pro něj žena
podstoupí.
Jules Romains (1885-1972),
francouzský spisovatel, básník, esejista

Volal mi Franta. Je vozíčkář, ale neztratil hrdost. Rozvádí
se - finančně neutáhne bezednou díru domácnosti vedené jeho
manželkou. Děti už má odrostlé a vedou vlastní život. Povede si
vlastní domácnost. Je to jediný způsob, jak si našetří peníze na
dobu, kdy jeho pomalu se zhoršující nemoc dospěje do stadia,
kdy bude muset prosit o každou skleničku vody, o každé vytření
zadku. Zaplatí si za tyto služby profesionální firmě a nebude
muset žebronit u někoho, do koho během několika desetiletí
nacpal statisíce a kdo přesto necítí morální závazek převzít otěže
jeho káry osudu. Nebude muset trnout, že řekl něco nelichotivého
a teď ho za to manželka nechá ve štychu. Nebude muset poslouchat
výčitky, že ona by bývala mohla jít do divadla, ale nemůže, protože
má na krku starost o kripla. Nebude muset sledovat ze zajetí svého
lůžka, jak se mrouská s cizím chlapem. Nebude muset zvonit na
toho chlapa, aby mu pomohl s vozíkem do výtahu a nebude muset
poslouchat výčitky toho chlapa, že měl buď jezdit v kolečkové
židli po zmrzlém parku do rána, nebo rovnou chcípnout. Nebude
muset... ale nech toho, Franto. Mně přece tak jasný, samozřejmý
a logický čin nemusíš zdůvodňovat. Sám bych mohl dost dlouho
v tvé argumentaci pokračovat.
Může se vykašlat na řídnoucí a výčitkami zahořklý sex,
vyprané prádlo a chleba s paštikou, hodnoty, o kterých si ženské
myslí, že jsou pro mužského nepostradatelné. Zvládne je i ze
zajetí vozíku - a ještě na tom vydělá.
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Moje manželka je z (nezdvořilého) vyslechnutí tohoto
rozhovoru už dva dny špatná. Hodnotami, o nichž si myslí, že
jsou pro muže nepostradatelné, opovrhuje i mrzák. Co teprve
zdravý chlap, který si dovede sex opatřit v širém světě, jídlo
v hospodě a prádlo mu za peníze také někde vyperou? Nutně
se jí musí vkrást otázka, proč za hodnoty, které se na Frantově
příkladu ukázaly prakticky bezcenné, jsem ochoten platit tak
vysokou cenu - na financích, omezením potravinového i sexuálního jídelníčku, podrobováním se hádkám o ničem... Teď už tuší,
že s ní žiji ze soucitu, setrvačnosti, velkorysosti - ale v žádném
případě ne z nutnosti.
Komentáře
1. Zkušenosti z centra pro vozíčkáře (Praha 10, Limuzská ul.)
ukazují v podstatě na dvě varianty. Manželka buď odejde s tím
nebo oním zdůvodněním, nebo slouží, ale emoční postoj se velmi
změní k špatnému: jde o syrovou nenávist.
2. Obětavost je krásná vlastnost, neustále okecávaná obětavost
se však stává neřestí.

8. TRI DRUHY ŽÁRLIVOSTI
V žárlivosti je více sebelásky než lásky.
Francois la Rochefoucauld (1613—1680),
francouzský dvořan a moralista

Žárlivost je ohavná vlastnost, jíž se vyznačují slaboši.
Psychologicky se jedná o přehnanou závislost žárlícího na jistou
bytost, k níž se upnul. Z těch dvou žárlí vždycky ten, který si
myslí, že má menší šance se uchytit jinde, a proto se nechce vzdát
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statutu quo, v němž má výhradní nárok na osobu, jež je předmětem
jeho žárlení. Žárlící neví, že lásku si nelze vybrečet ani vyvztekat
a že žárlením si řeže pod sebou poslední zbytky naděje na lásku
milované bytosti. Žárlivců se totiž každý bojí a prchá před nimi.
Ústředním omylem žárlivce je jeho ukřivděný a chybný
předpoklad: Jak to, že když já ho tak miluji, tak on na mě kašle?
Jako by to, že já mám někoho rád, byl už dostatečný důvod pro
to, aby i on měl rád mne.
V zásadě existují tři druhy žárlivosti.
a) Pravá. Jedná se o případ, kdy ona chce být se mnou, objímat
mne, milovat se se mnou, ale „zlá sousedka" se mě snaží
(údajně či doopravdy) odvést z její náruče, „zničit naši
lásku". Projevuje se kromě obvyklých výčitek usedavým
pláčem. Ten má být tak hlasitý, aby nás pohnul k zamyšlení
nad sebou s rádoby následujícím výsledkem: „Koukej,
jak se rmoutí. To jí, chudáčkovi, nemohu dál dělat. Hned
zítra svou hanebnou aféru skoncuji. " (Ale to by ani nešlo,
protože by došlo k obdobné scéně ze strany zapuzované
milenky.) Přitom kdyby žárlivá žena pronesla: „Já vím,
že ženská nikdy nemůže třímat celou chlapovu duši a že vy
chlapi si občas musíte vrazit z kopýtka. Co mám s tebou
dělat, mužské holt nepředělám " - měla by ho otočeného
kolem prstu a možná by jí ani nezahýbal.
b) Vlastnická. Typické u žen charakterizovaných jednou
dotazníkovou akcí. Podle ní 80 procent žen ve věku kolem
45 let odpovědělo na otázku, co je jim milejší, zda postel
s chlapem, či zahrádka - zahrádka. Tato žena se se mnou
milovat nechce, nemá mě snad už ani ráda, moje případná
milenka ji tedy o nic neochuzuje, přesto vyvolá žárlivé
výstupy. Pravý důvod? Nepřejícnost (viz Základy) a vlastnický pocit otrokáře, jenž svůj inventář nezapůjčuje.
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c) Pro zachování tváře. S tím se, bohužel, setkáváme hodně
u mužů. Okolnosti jsou stejné jako v předchozím bodě,
ale neplatí, že by muž ženě nepřál povyražení, to mu je
jedno nebo takhle nepřemýšlí. Jemu jde hlavně o to, aby
nevypadal jako pitomec, aby se mu ostatní neposmívali, že
má parohy, aby společensky neutrpěl. Co tomu řeknou lidi?
Zkrátka blb dělající ostudu mužskému pokolení, nevážící
si svobody, která se mu tím nabízí. Je zajímavé, že ženská
verze tohoto druhu žárlivosti je méně častá.

Komentáře
1. Náš výklad žárlivosti a pohled na ni je jiného druhu než
zde autorem prezentovaný. Vycházíme z poznatků evoluční
psychologie, která dovede řadu mechanizmů našeho chování
dobře vysvětlit. V této knize se s výkladem na základě evoluční
psychologie setkáváme u pohledu na stálé ženské stížnosti,
výčitky, na jejich věčnou nespokojenost.
Nuže, muž žárlí, vidí-li koketerii své ženy s jinými muži.
Důvod žárlení je ten, že nechce krmit kukaččí mládě, tedy chce,
aby děti v domácnosti byly skutečně jeho. Ženy žárlí na vztahy
svého muže k jiným ženám z důvodu, aby při vzniku citového
vztahu neplynuly hmotné statky jinam.
Jinými slovy: běžná žárlivost je pravidelnou součástí naší
mentální výbavy již z dávné evoluční historie člověka, chorobná
žárlivost patří na psychiatrii.
2. Pokud pak žárlivost vede k tragédiím (viz Othello), nezbývá
nic jiného než vězení. Bohužel nám však Shakespeare nezanechal
příběh vraždící žárlivé ženy. Ve skutečnosti se občas vyskytne.
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9. DEDEK V NEMOCNICI
Je pořád ještě lepší být ženat, než být mrtev.
Moliére (1622 -1673),
francouzský herec a autor divadelních her

Vedle mě na nemocničním pokoji leží dědek. Každý den za
ním přijde jeho bába, asi tak 70-80 let. Skoro spolu nemluví, bába
vždycky přinese nějaké jídlo a pomeranče, jež se postupně dědkovi
kumulují ve skřínce, protože jídlo je to poslední, co potřebuje nesní ani to nemocniční. Bába tráví většinu času tím, že na dědka
úpěnlivě hledí a z jejích očí lze vyčíst zoufalou prosbu: „Snad to
s ním dopadne dobře a půjde zase domů ". Já čtu v jejích očích ale
dále: „Protože co bych si jinak počala? " Smyslem jejího života
je totiž nakupovat tyhle pomeranče a tisíc dalších věcí, které jsou
zbytečné. Bez vykonávání těchto zbytečností ztratí její život na
důležitosti. Nezískala žádné přátele, do hospody nechodí, na
fotbal nekouká, ani šachy s nějakou jinou bábou si neumí zahrát.
Jediné, co má na světě, je čekat doma na dědka, to je její jediný
program, nadávat mu, že jde pozdě, kupovat mu k Vánocům košile, jichž má plnou skříň. Má ho jako zahrádku, o kterou se stará,
aby dala svému času „smysl" - a po jeho smrti si jej skutečně
v zahrádku přetvoří, až bude s jinými bábami soutěžit o titul
„nejkrásnější hrob na tomhle hřbitově". Nemá k němu ani tak
citový vztah jako majetnický. Kdyby dědek nežil, přišla by o zahrádku a co pak s nastalou prázdnotou? Kdyby umřel, brečela
by sama nad sebou — nad prázdnotou, již nedovede zaplnit. Ale
nikoliv nad dědkem, jeho počiny, výsledky jeho práce, lítostí nad
tím, co ještě nedokončil, a smutkem, že se nedožil uznání, které
by zasluhoval.
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Komentáře
1. Popsaná úvaha se týká bab, které nemají potomky (vnoučka,
pravnoučata) nebo je mají a přístup k nim není možný (vzdálenost,
eventuálně zákaz).
Mají-li však potuchy, jak si k nim cestu najít, i za cenu osobního
nepohodlí, výdajů, stresů apod., potom na jedné straně rodinám
svých potomků slouží, na druhé straně je často a programově
rozvracejí. Považují své potomky za svůj majetek a tak se i chovají: kdo není její krev, má pouze splnit nějakou roli, funkci a pak
zase odejít. Ukazuje to zkušenost mnohých manželských poradců
nebo i poznatky z knihy O čem sní muži autorů Bakalář, Nytrová, Strachota (Praha, Alfa Publishing 2005).
2. Tady bych trochu omluvil některé báby, jejichž počínání
může být i trochu užitečné. Dědek totiž občas nějaký ten pomeranč zkonzumuje. Nebo se podělí s jinými, jejichž báby jsou
zaneprázdněny buzerací potomstva.

10. ZÁKEŘNOST ŽENSKÝCH VÝČITEK
Někteří chlapi skutečně vědí, jak technické věci fungují. To jsou
ti — většinou jménem Steve — které jste nuceni zvát domů,
aby levou rukou zvládli to, o čem vůbec nemáte ponětí.
Takového Steva má skoro každý z nás.
Dave Barry (1947),
americký žurnalista, humorista a spisovatel
Ženy přináší důkazy naší neschopnosti na příkladech sousedů
a známých: „ Takhle blbě spravit ty dvířka. Že se nestydíš! To když
jsem byla minulý týden u Mileny, viděla jsem, že ten její Franta
je hotový truhlář. " „Zase platíme za automechanika. Támhle
soused si dělá na autě všechno sám. " „Kdybys viděl, jak krásně
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ségřin manžel vykachlíkoval koupelnu. Do té naší je pro ostudu
někoho přivést."
Abychom tedy obstáli, museli bychom být najednou Frantou,
sousedem i švagrem a pak ještě x dalšími muži. Záměrně se tu
zamlžuje, že i oni si na určité profese musí někoho najmout,
záměrně se zamlčují výčitky, které zase předhazují manželky
svým shora uvedeným fachmanům kvůli nám, např.: „Kdybych si
nevzala takovýho troubu, který neumí nic jiného než pořád něco
pilovat a vrtat se v autě, nemusely by naše děti nosit domů čtyřky.
To táta těch holek támhle naproti je prý učí i cizí řeči!"
Výčitkami a pro nás ponižujícím srovnáváním třeba se sousedem, co umí spravit auto, nám navíc žena podsouvá, že si měla
(husa hloupá) vzít jeho a ne takového budižkničemu, kterého
si nakonec vzala. Mlčky se tu předpokládají nikdy neexistující
počáteční podmínky -jestli by si totiž on vůbec vzal ji nebo ona
tenkrát jeho. (V době, kdy se vdávala, byl on třeba již ženatý,
nebo by se mu nelíbila, protože má malá prsa... a naopak, podle
jejích tehdejších kritérií byl on pro ni příliš malý, plešatý,
nemuzikální...)
Ženské výčitky se vždy týkají materiálna a přízemností. Nikdy
nám není vyčítána neschopnost zvládnout něco vznešenějšího
a velkorysejšího, něco, co okamžitě nesouvisí s mamonem. Proto
nikdy neslyšíme výtky jako: „ Ten Honza hraje krásně na basu,
škoda, že něco takového také neumíš." Nebo: „ Viděl jsi, jak
Zbyšek včera elegantně vylezl na tu Jehlu na Prachově? Kam se
na něj hrabeš!" Popravdě řečeno, výtky tohoto druhu by nám
asi vadily více. Byly by alespoň vedeny vznešenější touhou po
umění či po snaze něco dokázat.
Nenechme si podrývat sebevědomí nereálným porovnáváním,
které má za cíl pouze shazovat, nikdy však chválit. Už někdy
někdo slyšel manželku, která by bez ironie řekla: „Nemohla jsem
se vdát lépe. Všechny moje kamarádky si na své manžely kvůli
něčemu stěžují, ale já je nechápu. "
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Komentáře
1. Funkce manželčiných výčitek je zcela jasná, neoddiskutovatelná. Nepochopitelné je, že muži na tuto funkci nepřišli,
nedochází jim to. Když jim to chce někdo vysvětlit, tak ho
neberou vážně a brzy na poučení zapomenou, reagují, jako kdyby
k poučení nedošlo. Vyjádřeno v heslech: ženská výčitka = větší
mužská snaha zajistit hmotné statky.
2. Existují ženy, které vyčítají o něco méně. Zcela nevyčítající
žena je však pouze pohádkovou bytostí.

11. BEZPOHLAVNOST RUBRIKY PRO
VÁŽNÉ SEZNÁMENÍ
Teologická dogmata praví, že zvířata duši nemají, muž ano
a v otázce, má-li duši žena, se rozcházejí. Myslíme, že žena duši má
(ostatně je to člověk), ale v porovnání s jejím rozkrokem
je to tak zanedbatelná veličina,
že je zbytečno o ní filozofovat.
Adršpašští filozofující lezci

Typické inzerátní schéma, podávané ženami hledajícími stálého partnera či potenciálního manžela, je: „X-letá s x-letými
dětmi (event. bez nich), která ráda cestuje, chodí za kulturou, se
zájmem o vše pěkné, hledá muže do x let, který by jí byl oporou."
(Místo „oporou" pak ty čestnější rovnou napíšou „... finančně
zajištěného", ostatní samozřejmé banality mohou mít formu i „na
toulky Prahou", „návštěvy divadel", atd.). Ta, co má vlastní dům,
si pak žádá „kutila do domácnosti", u jiné je zas „auto vítáno"
(sic!), ta, co nezvládá své potomky, chce „kamaráda k dětem",
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jiná si zas myslí, že se už nenapálí, když si dá značku j e n upřímně
a vážně".
Rozeberme si tyto řádky očima chlapa. První částí inzerátu žena
o sobě kromě svého věku vůbec nic neřekla. Všichni lidé mají rádi
všechno pěkné, přírodu, kulturu i cestování. Vyřčenými banalitami
o kině a divadlu se žena nijak neprofiluje a nic výjimečného do
budoucího svazku nenabízí (jak by bylo v případě, kdy by např.
uvedla, že hraje v jazzbandu na saxofon, nebo že jezdí závodně
na kajaku). A s tou hledanou „oporou" dává najevo, že se mu chce
pověsit na krk, ostatní synonyma pro „oporu" pak ukazují, jakým
způsobem chce, aby (finančně i manuálně) sloužil.
Jak úžasná je asertivita těch žen, které se domnívají, že věta
„... byl oporou" je pro muže přitažlivá! Jak mohou považovat toto
vyjádření, nebo jeho obdobu „... pouze finančně zajištěného" za
lákavou? Vždyť oporu potřebuje každý, s chlapem, co zvažuje
ten inzerát, už asi osud hodně zametl (jinak by nehledal ženu
na inzerát) a ještě má někoho podpírat! Proč tam nedají větu
ve smyslu oné slovenské písně „... ani robit' bych mu nedala,
...jenom oko ružu bych ho chovala'"? Protože od hýčkání se je tu
ona a ty, chlape, jsi tu od dřiny!
Nu dobrá, na to jsme zvyklí. Otázka však zní: Co za to? Co
z toho ten chlap bude mít, když téhle ženské odpoví, přivede
si ji i s jejími fakany do domu, zablokuje si tím další možnosti
svobodného rozhodování a úplně změní svůj dosavadní život?
Přece ne, že mu uvaří a vypere. To má dávno za dobu své
samostatné existence zmáknuté. O ono „souznění duší", o němž
je žena přesvědčena, že je její hlavní devizou, mu také nejde spřízněných duší má dost v hospodách, na hřištích a v zájmových
spolcích. Co si budeme nalhávat, to hlavní, o co mu jde, je sex.
Ty pro něho cizí ratolesti, kterými se žena bude tak pyšnit a bude
si myslet, jak jimi obohatí život nového muže tím, že mu umožní
být jejich zaopatřovatelem, ty bere onen chlap jako nechtěný
přívažek k jejímu tělu. Ve starším věku, pravda, i chlap sleví ze
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svých požadavků, které původně uspokojovaly jen dvacetileté
manekýny. Ale pořád - věk nevěk -jej zajímá hlavně tělesnost.
A o ní není v inzerátu ani zbla. To jediné, co jej zajímá, to „ Co
za to? " tam není, inzeruje se zde zajíc v pytli, navíc pěkně drahý,
jde tu o loterii, v níž se dá nejen nevyhrát, ale i prohrát. Banální
koníčky, které žena inzerovala - kino, divadlo, knihy, procházky,
cestování, příroda -, znamenají, že žádné pořádné koníčky nemá
a svědčí tedy o jejím zoufalém neprogramu. Proto chce chlapa
- ale jako zaopatřovatele, v lepším případě jako psa nebo kočku,
na sex však až v bůhví jaké řadě -jestli vůbec.
To nejdůležitější -její postoj k sexu - tedy v inzerátu chybí.
Zvlášť u ženy staršího věku není tato otázka předem jasná a pokud už se „sexem sekla" nebo se jí stal protivným, proč shání
chlapa? Na výstavu, do divadla či do kavárny může jít se starou
Blažkovou nebo se sousedkou. Položila si otázku, proč by měl ten
chlap s ní vlastně být? Čím mu vlastně prospěje? Asi ne, zato má
ale dobře spočítáno, čím chlap prospěje jí.
Mezitím ale může být pro chlapa pozdě, protože už má
u sebe nakvartýrovanou ji i s jejím ansámblem a je už obtížné
je vyprovodit, odkud přišli. A dosáhne-li rozchodu, vyslechne si,
chudák, přednášku o tom, jaký je nekulturní barbar a že jsou na
světě i jiné hodnoty než sex... Přednáška je to v lepším případě,
v horším a častějším ho postihne nějaká pomsta.
Ženy jsou však příliš přesvědčeny o důležitosti tzv. „souznění
duší", „zázemí", „života ve dvou" a zároveň se tak málo zabývají
problémy druhých, že nevidí, že sex v hierarchii jejich hodnot je
někde jinde, než ho má muž. A také, kam by se vrtla bezprizorní
žena, která by na sebe prozradila, že už ji to v posteli nebaví?
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Komentáře
1. Autor má na mysli seznamovací inzeráty z běžného denního
tisku, jako jsou například MF Dnes, Lidové noviny, Právo apod.
Tam stále ještě platí určitá tradiční, konzervativní pravidla, která
požadují, aby erotika a sex nebyly zmiňovány explicitně.
V současné době však u nás existují média (tištěné časopisy,
například Annonce, Sex rande, Sex kontakt magazín apod., internet), kde inzerát k seznámení je možno prezentovat eroticky,
ba přímo sexuálně, a to bez omezování. (Obsah těchto inzerátů
však obvykle signalizuje nižší míru osobnostní a citové zralosti
inzerenta a pro většinu žen je odpudivý.)
V těchto inzertních kontaktech však hledající partnerku
pro život nesežene. Podle průzkumů se zde v 95% prezentují
profesionálky či poloprofesionálky, hledající tímto způsobem
výdělek či přivýdělek.
2. Inzeráty se v poslední době trochu mění. Zatímco dříve se
vyskytovaly značky „vyřešená minulost" nebo „stále teplá plotna",
dnes se občas setkáme dokonce se značkou „mokrý orgasmus".

12. „NEVIDÍM OD NĚHO ANI KORUNU"
Koupě psa je jediný případ, kdy za peníze lze získat lásku.
G. B. Show (1856-1950),
anglický dramatik
a kritik irského původu

Často si jedna nešťastná žena stěžuje druhé, jakého si vzala
budižkničemu. Vůbec jí nedá žádné peníze a ještě se od ní nechá
živit. Na důkaz svého tvrzení řekne třeba: „ Teď jsem zase nechala
v obchodě čtyři stovky jenom za jídlo, aby si pak milostpán mohl
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nacpat břicho. " A ta druhá jí horlivě přikývne, je na tom přece
stejně, tenhle týden zaplatila devět stovek za školní obědy a její
manžel je takový sobec, že tohle ho vůbec nezajímá.
Obě ženy, které zde tak žehrají na vydané stokoruny, však
mají od manželů zařízené domácnosti za statisíce a s naprostou
samozřejmostí používají automobily za další statisíce (a vůbec je
nezajímá, kde se berou peníze na jejich koupi, údržbu a provoz),
v životě nezaplatily složenku za telefon, plyn, elektřinu a nájem,
v životě nekoupily dětem ani lyže, ani počítač, ani hokejovou
výzbroj, ani kolo, ani hudební nástroj, ani lano, ani výlet na hory,
ani kolotoč, ani... ale to je marné. Nemají představu, že tohle
všechno stojí tolik, že ty jejich stokoruny za jídlo jsou pakatel.
Nechtějí vědět, co peněz a starostí se skrývá v prosté větě:
„Nechal jsem přezout auto na zimní gumy a prý už dosluhuje
spojka", berou jako samozřejmost mužovo oznámení ,,Hned na
jaře musím vyměnit všechny okapy na chalupě a přeložit střechu,
jinak nám shnijí krovy." Nijak je nedojmou prohlášení jako:
„ Celé tři měsíce jsem na té brigádě načerno v Německu jedl jen
konzervy, abychom si také mohli koupit místo toho dosluhujícího
embéčka něco lepšího. " Nedojde jim, že jejich tzv. druhá směna
v domácnosti má ekonomicky mizivou hodnotu v porovnání
s výkonem muže a myslí si, že neustálým omíláním své práce
v domácnosti a vaření pozvednou tuto svou nekvalifikovanou
kratochvíli na roveň statisícovým hodnotám, které do společné
domácnosti vnáší muž. A ještě mají tu neomalenou drzost tvrdit,
že ho živí, a vyčítat mu jídlo k večeři.

Komentáře
1. Zaopatřovací snahy a výkony manžela jsou manželkou
brány jako samozřejmost, přesněji řečeno vlastně povinnost. Za
plnění povinností není třeba být vděčný. Manžel, který manželce
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přinese něco navíc, se domnívá, že vyvolá emoci vděku, ale mýlí
se, vděk nebývá samozřejmou součástí ženské povahy.
Nabízíme myšlenkový experiment. Představte si větší
parkoviště, třeba na Karlštejně nebo na nějaké větší přehradě.
Jste v roli parkovací služby, ukazujete, kde zaparkovat, vydáváte
lístky a vybíráte peníze. Pokud přijede řidička, máte možnost se
ptát: „Je to vaše auto?" V případě, že odpoví „Ano, to je moje
auto", je nasměrujete na samostatnou odstavnou plochu. Až
jich bude stovka, můžete si položit otázku: Jaké procento těchto
majitelek k autu přišlo tak, že si ze své výplaty dávaly stranou
a šetřily, až si na auto našetřily? Bude jich velice málo, u většiny
bude ve věci účtu figurovat nějaký muž - milenec, manžel, tatínek
- nebo i maminka, která převedla tatínkovy peníze na sebe. Malý
experiment lze provést i na pracovišti.
2. Nakonec se ve většině domácností mužské a ženské rubriky
v položkách „má dáti" a „dal" vyrovnávají. Výčitky však zaznívají
převážně z ženských úst.

13. ZNÁSILNĚNI MUŽOVY DUSE
Staří jsme tehdy, když nám působí potěšení bavit se s dámou,
která pro nás nepřichází v úvahu jako milenka.
Sacha Guitry (1885-1957),
francouzský umělec, spisovatel, herec a humorista

Z celého sortimentu zboží, které firma „žena" nabízí, jsou
všechno neprodejné ležáky, o které není zájem - až na jeden artikl,
který jde na odbyt znamenitě. Tím je sex, potažmo pak ženino
tělo. Všechno ostatní - nazvěme to souhrnně tzv. „osobností
ženy" - nemůže na volném trhu uspět v konkurenci s mužským
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zbožím, které je levnější i kvalitnější zároveň. Co si s tím ale má
žena počít? Hromadí se jí to na krámě a každý by chtěl jen sex. Je
tedy nucena tyto neprodejné cetky přibalovat ke svému tělu, a to
tím způsobem, že zájem o své tělo podmíní navázáním „vztahu"
- mileneckého či manželského, v němž může svou „osobnost"
udat. Podobá se tím prodejci, který - aby se zbavil neprodejných
zbytků - vytváří dárkové koše, do nichž narafičí jako tahák třeba
flašku nějakého dobrého likéru, jenž se těžko shání, a k tomu
přifaří ztvrdlé keksy, prošlé rybičky, zešedlou čokoládu atd.
Čím zbytečnější cetky, tím lesklejší celofán a větší mašle - která
ovšem skončí v kamnech první. Ty cetky je škoda vyhodit, když
už to stálo ty prachy, ale všude se pletou, chytají prach a stejně
tak, jak překážely tomu prodejci, překáží teď nám. Ta flaška se
v průběhu času dopije nebo její obsah časem zkysne a z toho, co
bylo kdysi „tutovým kaufem", zbudou jen ty tretky. Vyhodit je
není kam a člověk se sám sobě diví, jak mohl být kdy tak blbej
a na něco takového naletět.
Stejně jako ony nechtěné cetky proti naší vůli konzumuje náš
čas i pozornost vše, co vyfasujeme jako nechtěný přívažek k ženině
tělu. Ba co více - znásilňuje to naši duši. Jako příklad takového
znásilnění mužovy duše uveďme např. jeho přinucení dlouholetou
manželkou nebo milenkou k posezení při svíčkách někde ve
vinárně. A tak, zatímco o tři bloky dále se v normální hospodě
paří, hraje na kytary, řvou se Šlitrovky a pivo teče proudem, žužlá
znásilňovaný nešťastník dvoudecku nekřesťansky drahého vína
u kýčovitých svící. Celkovou atmosférou donucen (protože se to
za těchto okolností sluší a patří) žvatlá pseudomilenecké kecy,
o jejichž nepravdě či povrchnosti je přesvědčen, až je mu z toho
zle, snaží se předstírat, že tento okamžik patří jen „nám dvěma",
a přitom jediný světlý bod večera jsou jeho tajné sázky sama se
sebou, jakou barvu kalhotek má asi číšnice, co je obsluhuje.
Když posléze přijde tento pobledlý svíčkový milovník
s drahou polovičkou domů, je už tak unuděn a přeslazen, že
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o nějakém závratném vzrušení nemůže být řeči. Jo, to když se
vrátí domů rozparádění hoši z té hospody odvedle, to se pak
mohou dít velké věci - pokud ovšem jejich ženy nezchladí jejich
rozvášněnost něčím z bohatého arzenálu mrzutých nálad, což už
je jiná kapitola.
Nermuťme se však, že jsme v alegorii dárkového koše nalítli
na tuctový trik nějakému obyčejnému podvodnému kramáři. Byla
jím sama matka příroda. Ta přece nenechá vyšumělé ženy pojít
hladem a zimou!

Komentáře
1. Matka příroda v alegorické roli podvodného kramáře
vpašovala mužům do kupní smlouvy (malinkými, snadno přehlédnutelnými písmenky) různé podivné, málo srozumitelné
dodatky -jakési splátky a hlavně penále za každou neposlušnost.
V praxi to může znamenat energickou a výřečnou tchyni a různé
její potíže, nemoci, které je nutno stále zohledňovat.
2. To, co označují muži jako pohlavní styk, nazývají ženy
milováním. Milování je tedy právě ta činnost, kterou zpravidla
provozuje žena v okamžiku, kdy s ní muž souloží.

14. ON JI OPUSTIL
A on pak zapřel ho, řka: ženo, neznám ho.
Lukáš, 22:57

Opustit někoho se vykládá v našem případě jako nechat
toho druhého ve štychu. Antonius u Aktia opustil své legie,
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Rožmberkové opustili Přemysla Otakara II. na Moravském poli,
je mnoho opuštěných dětí, koček, psů... Ale když chlap řekne:
„ Tak tohle už dál snášet nebudu, všechno ti to tady nechám, třeba
si to sežer, jen když tě budu mít z krku ", tak to není žádné opuštění,
žádné nechání ve štychu. Do toho štychu se naopak dobrovolně
dostal muž, protože mu svoboda a klid za to stojí. Jestliže se
žena, která odchodem manžela schlamstla společný byt, zařízení
i auto, prohlásí za opuštěnou, maskuje tímto slovem pravou tvář
toho, co se jí stalo - buď prohrála boj o svého muže se zdatnější
soupeřkou, nebo chlap odešel jen tak, aby mohl začínat znovu.
Jediná její ztráta spočívá v tom, že už nemá koho komandovat,
před kým dělat drahoty, musí přehodnotit svou asertivitu a najít si
nový smysl života, což bude těžké. Pokud jí zbudou děti, podsune
jim lživou a odcizující větu: „ Tatínek nás opustil", popř. „ Odešel
od vás, nemá vás už rád. " To ale není pravda — odešel od ní, ne
od nich. Jí se chtěl zabavit, ne jich, ji už nechce, o děti ho za to
připravil rozvodový soud.

Komentáře
1. Povšimněme si posunu či přeměny významu v obvinění
manžela. Často je to i úplné převrácení významu, za které by se
nemusely stydět ani postavy z Orwelových románů.
Manžel uprchne před každodenními výčitkami, ječením
a scénami - a dětem je vštěpováno, že je tatínek opustil, že je už
nemá rád.
S posunem významu nějaké události, případně s jeho překrucováním se setkáme v dalších kapitolách.
2. Opuštěním hořícího domu si zachráníme život, opuštěním
nesnesitelné ženy zdravý rozum. Pud sebezáchovy patří k základním živočišným instinktům.
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15. MÍT RÁD
To, co nazýváte láskou, madam, pociťuje každý muž
vůči každé hezké ženě.
L. N. Tolstoj (1828-1910),
ruský spisovatel a myslitel

Mnoho smutku a nepochopení vyvěrá z mylného předpokladu,
spočívajícího v tom, že si postižená strana nechce přiznat: „ To, že
mám někoho rád, ještě automaticky neznamená, že on musí mít
rád mne. " (To bych se pak zamiloval třeba do Claudie Schiffer
a byla by automaticky moje. Bože, to by byl život...) Mnohem
smutnější (a proto nepřijatelnější) ekvivalent tohoto výroku
zní: „ To, že mě někdo nepřestal milovat, ještě neznamená, že já
nesmím přestat milovat jeho. "
Tedy - obvinit třeba manžela, že přestal mít rád manželku, je
nesmysl. Vinit totiž můžeme někoho jen z toho, čeho se dopustil
vědomě. Emoce jsou však věcí podvědomí. O tom, jestli mám
někoho rád, nerozhoduji já, tj. můj rozum v šedé kůře mozkové,
ale moje srdce, duše, podvědomí, nitro - jak se to vlastně
jmenuje? Člověk si může stokrát přikázat, že by tuhle nebo onu
měl mít rád. Stokrát mohou přicházet rozkazy z nadřazených
korových struktur mozku do jeho hlubších vrstev. Ty jsou však
neoblomné, neoklamatelné a prostě „nenaskočí". Ty způsobí,
že se v nás všechno naježí a vyrazí nám husí kůže, když se nás
dotkne nepravá osoba.
Nemít někoho rád nebo přestat milovat je přirozená, byť
nepříjemná, součást každodenního života. Pokud se s tím někdo
nedovede vyrovnat, je to jeho chyba a ze zodpovědnosti za ni ať
neviní jiné. Odsudky typu „ Ona ho má tak ráda a on na ni kašle,
darebák jeden, že se nestydí" jsou nesmyslem, který rozšiřují
ženy, které tuší, že je podobný osud u nich také na spadnutí. Myslí
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si marně, že tím nastolí jakousi morálku, podle níž se bude ten
jejich - až by jednou chtěl odejít - řídit.
Komentáře
1. Poslední odstavec je dalším příkladem pominutí či dokonce
převracení významu, o čemž jsme hovořili již v předchozí
kapitole.
Vezměme třeba odsudek typu „ Ona ho má ráda a on na ni
kašle, darebák jeden, že se nestydí". Tento výrok může mít zviklávací funkci na konkrétního, již hodně znechuceného mužského.
Avšak hlavní funkce těchto odsudků je utvrzovat v podvědomí
lidí černobílé dělení podle pohlaví: ženy jsou hodné chuděrky,
muži bezohlední sobci. Vnějšími projevy to připomíná kejhání
hus, bečení ovcí, nebo chcete-li (při větší intenzitě) někdy i řev
stohlavé saně, jejíž všechny hlavy mají úplně stejný mozeček a
stejné hlasivky. V mozcích zmíněných živočichů závit na jiné
hlasové projevy prostě není. V mozcích jejich lidských protějšků
chybí zase závit na jemnější diferenciaci.
2. Láska není kategorií medicínskou ani sexuologickou. Je to
kategorie básnická.

16. METODA HYSTERICKÉHO
PODSOUVÁNÍ POCITU VINY
ODCHÁZEJÍCÍMU MUŽI
Autonomní osobnost nese zodpovědnost za své činy.
Arno Grun (1923),
,, švýcarský spisovatel, psycholog a psychoanalytik

Určitá manželka jde postupně chlapovi na nervy. Postupně
tak, jak se v jeho duši hromadí všechno to urážení, ponižování,
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vyčítání a svalování zodpovědnosti na něj za vše, co se nezdaří.
Když se k tomu připočte ubývající sex-appeal ženy, dojde
nakonec k situaci, že chlapův odchod od ní reálně hrozí. Teprve
v této situaci si žena uvědomí, že vlastně ten její chlap, kterého
považovala po desetiletí za svůj inventář, jí tak bezmezně vydán
napospas není, že by mohl také zmizet, dokonce i chce zmizet a co
hůř, ona asi jiného sotva najde. Tak musí vzít zpátečku. Najednou
je jí tenhle budižkničemu, vagabund, sobec, hospodský povaleč
a bůhvíjak ho ještě častovala, dobrý.
Dokud byly děti ještě malé, věděla, že kdykoliv by se situace
takto vyhrotila, zmákla by ho přes ně. Odchodem od ní by fakticky
přišel o děti - o to by se už postarala, soud by jí šel na ruku a on
to dobře ví. Teď, když jsou děti z domu pryč, musí mu podsunout
výčitky v podstatě dvojího druhu:
1. „Celý život jsem se o milostpána starala a teď mě nechá
na holičkách. " Samozřejmě zamlčí (a snad to ani neví, protože
si to nikdy nepřipustila), že všechno to její tzv. starání si chlap
tvrdě vydřel, každá večeře jej přišla na několikanásobek toho, co
by v kruhu svých kamarádů zaplatil v hospodě, za každou vypranou ponožku si mohl koupit dvě nové... Zamlčí - protože to
rovněž nechce vědět -, že o většinu onoho starání se chlap vůbec
neprosil, tak proč by si to měl vyčítat.
2. „To máš někde nějakou mladší. Ze se nestydíš si za ní jen tak
odejít. " Ale on (až na výjimky) nejde za jinou, nýbrž od ní.
Je bohužel někde zakódováno v naší mužské mysli, že jsme
přece solidní. Proto zhusta podlehneme těmto byť nakrásně
průhledným výčitkám a manželku neopustíme - ke zklamání
eventuálních, na náš rozvod již čekajících, milenek. Ty by se
samozřejmě vybarvily stejně, takový už je program ženské
psychiky, ale přece jen - byly by mladší. Od těch to tak nebolí.
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Komentáře
1. V prvním odstavci jsem napočítal čtyři aktivity pro deptání
muže. Kanadští autoři dospěli k šesti aktivitám stejného charakteru a cíle, k aktivitám, které jsou zaměřeny na manžely a muže
vůbec. Jsou to vysmívání, ponižování, přehlížení, obviňování,
dehumanizování, démonizování.
Výčitkám podléháme i z jiných důvodů: jako děti jsme
slýchávali výčitky od matky, která to s námi v zásadě myslela
dobře. Naučili jsme se tyto výčitky, pronášené hlasem o oktávu
vyšším a osobou s delšími vlasy, chodící v sukních, akceptovat.
Manželka vypadá podobně, ale její cíle jsou zcela jiné.
2. Hysterie je slovo řeckého původu. Slovo „hystera" znamená
„děloha". Pokud je známo, muži zpravidla dělohu nemívají.

17. ZNEUŽÍVANÉ DĚTI OTČÍMEM,
KTERÉHO MATKA DĚTÍ NEUDÁ
Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje
především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost,
zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti
a se zřetelem na životní poměry rodičů.
Zákon o rodině, § 26/4

Existují a bohužel budou ještě existovat tisíce případů, kdy
žena zapudila biologického otce svých dětí, protože se zhlédla
v jiném, toho posléze přivedla domů a dosadila na uprázdněné
místo ve své ložnici a na místo otce u stolu se svými dětmi.
Tři hlavní důvody pro takový počin jsou:
1. zhlédla se v mladším, elegantnějším neotřelém partnerovi
2. nový partner má vyšší příjmy
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3. nový partner nemůže příliš zasahovat do výchovy dětí, což
matka považuje za svou výlučnou doménu (biologický otec
měl právo na půlku této domény dané zákonem).
Ty děti jsou jejímu novému milci ukradené, bere je jen jako
nutný přívažek k jejímu tělu. Ona ví, že pro rozvoj dětí by byl
stokrát důležitější zapuzený biologický otec, který je miloval a byl
jim skutečným a zodpovědným vychovatelem i ochráncem. Ona
ví, že její nový chlap, i když jim zpočátku nosil dárky, je vlastně
nemá rád, že jim vyčte každý rohlík, že kašle na jejich úkoly, že
s nimi nikdy nepůjde na pouť, že peníze, které vydělá bokem, dá
raději svým biologickým dětem, které také někde existují... „Ale
co, já mám také právo si něco užít" bude argumentovat žena,
až jí někdo předhodí, že nejedná podle nejlepšího zájmu svých
dětí. Hlavně že jí se daří, hlavně že se ona může na veřejnosti
pyšnit novým krasavcem, děti ta udivenost časem přejde, však
ony si zvyknou. Když se pak člověk dočte, že nějaký takovýhle
hejsek po léta týral malé dítě, které nebylo jeho, jak jiný po léta
zneužíval dospívající dceru své „přítelkyně", s níž žil, musí se
tázat: Co dělala matka? Vždyť o tom musela vědět! Ona si první
musela všimnout zranění svých dětí či neštěstí své dcery. Jak to,
že nic nepodnikla? Jak to, že ho neudala? Odpověď vyplynula
už z úvodního matčina jednání. Tato matka totiž nejedná už od
začátku v zájmu svých dětí, ale v zájmu svém. Proč by se najednou teď měla změnit. K čertu s poznamenanými životy jejích
dětí, hlavně že ona, sobeček, nemá újmu. Nejčastější je výmluva
(samozřejmě, že ne u soudu, ale pro klid vlastní duše, nanejvýš
u velmi důvěrné přítelkyně): „Kdybych ho udala, přišla bych
o něj. " A tak si řekne, že to nějak dopadne, že až dcera dospěje
a půjde z domova, věci se zase urovnají a bude mít zase miláčka
pro sebe. O tom, že tím ničí život své dcery, nechce slyšet. Navíc
ji posiluje vědomí, že je před soudem prakticky beztrestná.
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Komentáře
1. V publikaci Zrzavého Proč se lidé zabíjejí je uvedeno, že
smrt dítěte z rukou nevlastního rodiče je častější než smrt z rukou
rodiče vlastního. Biologický otec je tedy nejsilnějším spojencem
dítěte.
2. Mnohý pedofil si pak bere záměrně za ženu matku dospívajících dětí. A pokud je těch dětí více, zneužívá je postupně za
trapného a trestuhodného mlčení své nové životní družky.

18. KONEČNĚ NÁM TO FUNGUJE, TAK AŤ
SE SEM NEPLETE
Děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby
ztroskotaly nahé.
Fernández de Lizardi (1776—1827),
mexický spisovatel

Větou z názvu kapitoly většinou argumentuje žena u soudu
při pokusu (většinou úspěšném) vyšachovat biologického (a tedy milujícího) otce svých dětí z nového partnerského vztahu,
kam děti unesla. Pojmem nám pak úspěšně mate - sebe a své děti
totiž vydává za základní rodinu, a to mnohdy ještě dávno před
rozhodnutím soudu. Pomiňme dvojí standard soudů, které odchod
ženy s dětmi k mamince či k novému partnerovi s naprostou
samozřejmostí tolerují, zatímco muž je za stejné chování stíhán
pro únos dítěte, a rozeberme, proč její nový vztah funguje lépe.
Biologický otec byl osoba pověřená k výchově dětí. Stejně
jako ona směl a podle zákona o rodině vlastně musí (§31 odst. 1
a 2) i on uplatňovat svůj vliv na ně - z pozice otce i platiče. Stál
jí však i v cestě v její snaze být jedinou a výlučnou architektkou
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duší jejich dětí. To přirozeně vedlo ke konfliktům. Tím, že žena
otce zapudí a odejde k jinému partnerovi (však on se na tu její
mucholapku už někdo nachytá), podrží si šeky původního platiče
a zahájí život s nepověřeným partnerem. S ním už pak základní
věci klapou, protože kdykoliv on něco cekne proti jejím dětem,
bez možnosti hádky ho jednoduše usekne: „Hele mlč, tvoje děti
to nejsou, tak mně do nich nekecej. " Chlap si nanejvýš řekne:
„ Vždyť mně ty její haranti můžou být ukradený, ať si klidně skončej
v kriminále. " A je klid. Navíc je nový sameček většinou u ní
v nájmu - o svůj původní byt s vysokou pravděpodobností přišel
rozvodem -, a tak musí poslouchat, je tu vlastně na návštěvě.
Ona má tedy situaci pod palcem. Samozřejmě, že teď všechno
klape - ale na účet dětí. Jejich táta je kdovíkde, nemůže si s nimi
hrát, nevozí je na tréninky, nestaví hráz přízemnostem, v nichž
je vychovává přetažená matka, neohne je občas přes koleno.
Děti tudíž nevyrůstají v úctě k nějaké silné autoritě, a proto
mají statisticky zaděláno na konflikt s budoucími autoritami (ve
škole, v zaměstnání, před zákonem) i na rozpad svých budoucích manželství - budou-li mít ovšem jaké. Sociologické a demografické statistiky jsou v tomto ohledu velmi skličující.

Komentáře
1. Bohužel, popsaná základní aritmetika většině mužů
nedochází. Souvislosti je prostě nenapadnou. Když by jim
to chtěl někdo vysvětlit, kývou hlavou a za několik málo dní
si z toho nebudou nic pamatovat. Zřejmě tu máme co dělat
s preformovanými drahami v mozkových centrech.
2. Model mužského vzoru dostává často poslední ránu z milosti. Biologický otec je „ten hajzl, co nás opustil", nebo v lepším
případě „lenoch a budizkničemu, který nám nevydělá ani na
pořádně alimenty ".
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19. NEGATIVNÍ SELEKCE MUŽŮ ŽENAMI
Zena využívá smyslnosti muže a pomocí této jeho vlastní smyslnosti
jej přemáhá, takže on je jen zdánlivě tím, kdo má možnost volby. Ve
skutečnosti si volí ona a když sezná účinnost tohoto prostředku,
zneužívá jej pro získání nadvlády nad mužem.
L. N. Tolstoj (1828—1910), ruský spisovatel a myslitel
Oh, to je romantik! pomyslí si žena, když někde na večírku
zálibným okem spočine dejme tomu na nějakém místním
muzikantovi, bavícím od klavíru společnost. Ale vzápětí si uvědomí svou hierarchii hodnot a dodá sama pro sebe: Takový nikdy
nevydělá dost peněz a nebyl by proto pro mě dostatečně bohatým
sluhou. To raději budu usilovat o Karla, ten má stavební firmu,
u něj se budu mít lépe. Jak jsem já husa mohla vůbec na chvíli
zaváhat? Doufám, že si toho Karel nevšiml.
A tak může jít do háje jak Jirka se svými Shakespearovými
sonety, tak Luděk s Beethovenovými sonátami nebo Petr, co vede
mladé skauty, protože Karel, panečku, ten neztrácí čas blbostmi
a vydělává prachy. Nakonec si to všechno můžu přehrát na cédéčku
a o děti se mi jednou postará Petr, jestli u toho skautu vydrží.
Pro lidstvo je takové uvažování katastrofa. Bude přibývat
genetických potomků prodejných politiků, podvodných „podnikatelů", tunelářů, veksláků, barmanů-lidí, kteří myslí především
na sebe a na svou peněženku, na úkor potomků romantiků, vědců,
ale i poctivých podnikatelů, snílků a něžných duší, kteří se snaží
vytvořit něco pro povznesení lidstva, aniž by za to očekávali
zvláštní finanční odměnu.
To je ovšem jen jeden aspekt negativní selekce mužů. Pod
ten druhý se podepsal zesocializovaný stát, který na sebe přebírá
úlohu otce, tj. starost o ženy s dětmi. Dříve si žena musela dát
pozor, aby skončila v posteli jen s takovým chlapem, který bude
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schopen se o ni a případného potomka postarat. Nemohla si
dovolit nechat si udělat dítě od nějakého pustého diskotékového
přeborníka, který je v běžném životě budižkničemu. (Z tohoto
hlediska byl zmíněný podnikatel pořád ještě úžasně pozitivním
výběrem.) Dnes je tohoto tlaku zbavena - o ni i o dítě se přece
postará stát. Morální odsudky svobodných matek jsou už také u
lidí dávno passé (snad kromě těch, kdo si uvědomují, kolik je
tato svobodná matka stojí na daních). Naopak - statut svobodné
matky umožní ženě postoupit v žebříčku čekatelů na byt zdarma,
na státní příspěvky a na místo ve školce. A tak se na úpadku
příštích generací podepíše nejen nepříznivý genetický tlak
negativní selekce budoucích manželů ženami, ale i prokázaný
a zdokumentovaný záporný vliv absence otců na vývoj dítěte
podporovaný státem u těch žen, které se ani nenamáhají nějakého
manžela hledat - protože ho vlastně nepotřebují.

Komentáře
1. Negativní selekce tohoto druhu probíhala po mnoho desítek
tisíc let. Výsledkem je, že žádný z diktátorů (u moci), jakkoli
krutý, neměl nikdy nouzi o zájemkyně, i když někdy některé
přišly o hlavu (Jindřich VIII., Stalin).
Hledání hmotných statků (vyplývajících z mocenského postavení) by nám samo o sobě tolik nevadilo, všichni chceme
být dobře zajištěni na tomto světě plném nedostatků. Vadí nám
však, když je to křeč, lov, v jehož průběhu jsou zcela vyloučeny
morální, humanistické hodnoty.
2. Naštěstí však mnohá žena volí takzvanou smíšenou reprodukční strategii: za muže pojme bohatého bankéře a dítě pak
zplodí se statným fešným bodyguardem.
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20. SVOBODNÁ MATKA NA KRKU
DAŇOVÉHO POPLATNÍKA
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď svobodné matce,
aniž by jí našel náhradní srovnatelné zaměstnání.
Zákoník práce

Není pochyb o tom, že morálka sociální sounáležitosti státu
a každého občana nám velí, abychom pomohli lidem, kteří jsou
stiženi ranou osudu ne svou vinou. Důležitým předpokladem je
ovšem okolnost, že v kaši, v níž se ocitli, nejsou vlastní vinou.
Pokud si někdo o ránu koledoval nezodpovědným chováním,
pokud nedal na radu těch, kdo to s ním myslí dobře, a přesto si
prosadil svou, ať se pak na nich nedomáhá spoluzodpovědnosti
za to, co si svéhlavičkovsky nadrobil. Bylo by to totiž stejné, jako
kdyby se podnikatel vrhal do riskantního podniku, který - kdyby
vyšel - by mu (a pouze jemu) vynesl ohromný zisk, ale v případě
neúspěchu by tíhu porážky rozprostřel na bedra těch, kteří o jeho
podnikání nestáli, neúčastnili se ho a kteří by na jeho případném
úspěchu nikdy neprofitovali. Takové podnikání by bylo těžce
nemorální.
Je to však situace většiny svobodných matek. Pravda, je zlomek
svobodných matek, které se do svého postavení dostaly osudovou
ranou. Ty si zaslouží podporu státu oprávněně. Za každou z nich
však v zástupech stojí, svůj osud na nás nakládají a našich peněz
se dožadují ty, které:
- ohrnuly nos nad solidními nápadníky, kteří by se o ně rádi
postarali, a do postele šly s blazeovanými prázdnými frajery,
protože měli pěkně střižená saka, napomádované vlasy a vzbuzovali závist (stejně hloupých) kamarádek
- když čekaly na lepšího prince, vyštěkaly, tedy zapudily
hodné táty, kteří jim nebyli dost nóbl, dítě mu záměrně odcizily
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a schválně mu brání v nefinanční, výchovné podpoře rodiny,
o kterou on stále stojí, a této podpory se dožadují na státu, tedy
na nás
- chtějí žít samostatně a „nezávisle", luxus nezávislosti si však
nechají zaplatit od daňového poplatníka
- zapudily biologického tátu, žijí ve faktickém manželství
s jiným frajerem, ale formálně manželství neuzavřou, aby nepřišly
o doložku nejvyšších výhod svobodné matky.
A pokud nějaká svobodná matka v onom zástupu nečeká
a nějaké zaměstnání má, pak v záhlaví kapitoly uvedený paragraf
z ní dělá postrach zaměstnavatele. Může si totiž dělat, co chce
- je nevyhoditelná. Čím horší pracovní pověst si získá, tím
nedostupnější je pak případné „náhradní" zaměstnání.
Komentáře
1. V roce 2002 existovaly tyto druhy sociálních podpor:
příspěvek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení,
příspěvek na dopravu, příspěvek na nájemné, opakované dávky
sociální péče pro matky-samoživitelky, jednorázové dávky pro
matky-samoživitelky (například dětské tábory, lyžařské výcviky,
potřeby pro děti, na školní pomůcky, lůžkoviny, vymalování
bytu, na nečekané výdaje, které by rodinu přivedly do stavu
nouze, příspěvek na péči o osobu blízkou), porodné, rodičovský
příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče,
pohřebné. Možná, že od roku 2002 ještě nějaké přibyly.
2. Naprostá většina těchto dávek by měla být snížena ženám
vlastní vinou opuštěným.
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21. V JAKÉM VĚKU PŘESTANOU ŽENY
DĚLAT DRAHOTY?
Není strašné, když žena, stárnouc, ztrácí některé své dívčí návyky.
Strašné je, když, stárnouc, si tyto návyky zachová.
Miroslav Horníček (1918-2005),
český herec, scénárista a prozaik
Člověk by čekal, že když je ženě řekněme 45 let, bude souložit
ostošest a nebude s tím dělat okolky. Zkrátka, že si řekne: „ Těch
pár let relativní přitažlivosti, co mi ještě zbývá, si musím užít. "
Nepochopitelně však tahle nejpřirozenější logika neplatí. Dělá
s tím stejné okolky jako nějaká dvacetiletá Miss Universe. Nás
chlapy pak dvojnásob pálí, že jsme se před ostatními shodili,
když jsme v zájmu lepších vyhlídek na úspěch balili babičku,
že jsme to blbci rovnou nezkusili na nějakou mladší, protože
riziko neúspěchu by bylo stejné, ale případný kladný výsledek
mnohonásobně kvalitnější.
V Základech jsme probírali nepříjemnou ženskou vlastnost
typickou pro jisté období jejího života, tzv. čekání na prince.
Zdá se, že tato fáze trvá až do poslední vteřiny období, kdy je po
ženě jakás takás poptávka na seznamovacím, partnerském trhu.
Následující fáze rozumu je zřejmě jen z nouze ctnost, kdy žena
- nezatížená rozebíráním své budoucnosti ve vzdušných zámcích
- začíná klidně uvažovat. Víme ovšem, že v takto pokročilém
věku o ni ani o její úvahy už nikdo nestojí. Zajímavý by byl
průzkum, kolik důchodkyň by řeklo: „Kdyby mi někdo vrátil 20
let, nedělala bych s tím žádné okolky jako tenkrát, když jsem já
husa pro samé přebírání a strach z bůhvíčeho si prakticky nic s
chlapama neužila."
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Komentáře
1. U žen, které se uvolí k intimnímu styku - ať již s radostí,
lhostejně nebo i s nechutí, je s tímto souhlasem nerozlučně
a neoddělitelně spojena otázka: „A co za to? "
U prostitutek je to zcela jasné, ty nic neskrývají. Nezadané
ženy počítají s různými dary a hrazením různých výloh. U vdaných je tento požadavek poněkud transformován do nároků na
manželovo plynulé zaopatřování a na převzetí hmotných statků
po jeho úmrtí.
Drahoty, okolky, zdržování jsou určitou součástí obchodu.
Kdyby to ženy nedělaly, připomínaly by obchodníka, který by
nám zboží na pultu přímo cpal. Aby pro nás bylo atraktivní, musí
kolem toho dělat určité tanečky, předvést nějaké čarování, podávat
zasvěcený výklad atp.
V textu jsme použili charakteristik nerozlučně a neoddělitelně. Přesněji řečeno, otázka „ Co za to? " byla a je pevně zakotvena
v genetické výbavě žen. Nevěříte? Představte si větší tlupu našich
předků (před 300 000-100 000 lety). Všechny ženy rozdělíme
do dvou skupin: ženy v jedné by poskytovaly sex bez otázky,
co za to, ženy druhé skupiny by za sex vždy něco požadovaly.
Následek sexu je těhotenství a děti. Odhadněte, děti které skupiny
lépe přežívaly. Dnešní ženy jsou jejich potomky.
Otázka „Co za to?" je mnohem starší než lidstvo. Citujeme
z knihy Původ ctnosti od Matta Ridleye (Praha, Portál 2000, str.
102): „... daleko nejspolehlivějším ukazatelem, podle kterého
lze odhadnout, zda se samci vydají za kořistí, je přítomnost
receptivních samic v šimpanzí tlupě. Je-li některá ze šimpanzic
„zduřelá" (zduření pohlavních orgánů prozrazuje její ovulaci),
samci se za guarézami (malými opičkami) obyčejně pustí. Jakmile
opičku chytí, obyčejně nabídnou pár soust receptivní samici.
A světe div se, samice se nejčastěji začne pářit s tím samcem,
který jí nabídl nejvíce masa."
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2. U mnoha živočišných druhů je novorozené mládě ihned
soběstačné. Dítě se bez pomoci rodičů neobejde minimálně do
věku 10 let. Po tuto dobu je výhodné, když o ně pečují oba rodiče.
Sexu pak žena používá k tomu, aby po tuto dobu udržela tatínka
doma.

22. ZAHÝBAT DOVEDOU JEN MUŽI
Všechny ženy sní o Casanovovi, kterého by měly
jen samy pro sebe.
Marcello Mastroianni (1924—1996),
italský filmový herec

Ženy nám vyčítají, že po nějakém našem záletu jsme klidně
schopni rozdat si to i s vlastní manželkou, jako by se nechumelilo.
My víme, že ještě s větší chutí než bez onoho záletu. Pokud tedy
nevyvine manželka vlastní (neslušnou) detektivní iniciativu, nic
se nedozví a nic nepozná. Není pro další chod manželství a rodiny
toto naše chování daleko přijatelnější než chování manželky, která
se po svém cizoložení začne manželské posteli pod nejrůznějšími
záminkami vyhýbat, až to začne bít do očí? Přitom se vůbec
necítí provinile! Jejím proviněním není samozřejmě fakt, že si
to někde střihla s někým jiným (přej a bude ti přáno), ale že teď
zanedbává svého muže. Tomu to většinou může být jedno, jestli
někde zahnula, hlavně že funguje doma. Protože však ona necítí
provinění, nenutí se do něčeho, do čeho se jí nechce, a kdyby si to
chlap chtěl nějak vymoci, usápla by se na něj: „ Copak jsi někdy
myslel na něco jiného, ty omezence? " Pokud ovšem nebyla celý
den důsledně protivná, aby věci ani takhle daleko nenechala dojít,
protože ví, že protivnost odradí i toho nejnadrženějšího chlapa.
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Nakonec je to ona, kdo je na koni, teď je už přesvědčena o své
pravdě a chlapovo dolézání ji v tom utvrzuje. Paradoxně tedy
(kolikátý je to už paradox v ženském chování?) tak vytříská ze
svého hříchu pocit síly a vítězství a nepochybuje o tom, že její
muž, který se domáhá svého, je hulvát a tudíž v neprávu. Záměnou
příčiny a důsledku pak své jednání ospravedlní: „Pochopitelně, že
jsem si musela najít někoho jiného, copak se s takovým člověkem
dá žít? " (Povšimněme si, že v ženském slovníku slovo „žít s někým" znamená „spát s někým".)
V mileneckém, tedy nemanželském vztahu se žena může i ke
vzplanutí k někomu jinému přiznat. I to by se přešlo s určitým
sebezapřením celkem bez větší nehody, kdyby ovšem měla
tu elementární slušnost a v daném okamžiku se chovala pěkně
k tomu, kdo se u ní právě nachází. Ale ne, ona má problém, drze
chce tento problém dalšího nápadníka diskutovat s chlapem,
kterého každé slovo na toto téma zraňuje, ale pokud se ten chlap
nechce otočit na podpatku a odejít, musí se nechat zneužít pro
tuto diskusi. „Musíš pochopit, že teď to nejde, musím si napřed
všechno srovnat v hlavě" knokautuje ho větou, za niž by si sama
zasloužila ránu. On by jí odpustil, pochopil, ale ta její odtažitost,
nevstřícnost a přehlíživost, kdykoliv se ji snaží přivinout, jej
drásá. Diví se: „Tak proč mě vůbec obírá o čas? Přijde si sem
a přitom neví, jestli mě vůbec chce!" A přitom je to tak jasné
- jen nalézt odvahu si to přiznat. Když ona neví, když si musí
všechno v hlavě srovnat, když chlapa ponižuje volbou, kterou
teprve provede, tak ať si táhne k tomu druhému. Ale se vším
všudy. Ne aby tady jednomu blokovala kvartýr nebo víkend a přitom myslela na druhého.
Komentáře
1. Tendence vytřískat ze svého hříchu pocit síly a vítězství je
typicky ženská vlastnost. Muž to svede jen výjimečně. Ženy to
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dělají pravidelně a dosahují v tom mistrovství i v případech, kdy
celková úroveň jejich intelektu je podprůměrná.
2. Nevěrný muž bývá zpravidla pozorným partnerem, přináší
květiny, pomáhá s domácími pracemi a stává se výkonným
milovníkem. Bohužel to vydrží jen do chvíle, kdy ta nevěra
praskne. Naštěstí to někdy vydrží dost dlouho.

23. ŠTÁBNÍ KULTURA ZAHNUTÍ
Manželství je jediné dobrodružství dostupné zbabělým.
Voltaire (1694-1778),
francouzský spisovatel a filozof

Tak jako u zubaře získávám za krátkodobou bolest dlouhodobou
úlevu, tak svírání srdce, které si přes svou mužskou nadřazenost
musím přiznat během dvouhodinové popůlnoční absence mé
manželky v našem stanu během žhavé letní noci (touže milovat se
s ní pod miriádou hvězd) mi v konečném efektu přináší (jí tímto
podepsanou) trvalou poukázku na svobodu.
Protože se sám v sobě nevyznám, nevím, jestli mi především
nevadí fakt, že jí nestojím ani za to, aby svůj Seitensprung provedla
na určité štábní úrovni, a ne takto zupácky. Vždyť přece ví, že
si nutně musím položit otázku: „Kde ta ženská je?", přičemž
odpověď je nad slunce jasná. Ta svoboda ale za to stojí. Jen aby
mně ji ale pak přiznala, až tu svobodu budu potřebovat já...

Komentáře
1. Manželčino zmizení může být multideterminováno:
v našem případě (a) atraktivností nového partnera, (b) ukázáním
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manželovi, že o mě stojí jiní muži, (c) případně i trestem a (d)
možná i pokusem odpoutat se od manžela. Nejde tedy nutně o tzv.
štábní kulturu.
2. Když už nějaká štábní kultura, tak tedy pokud možno
neotěhotnět, neonemocnět, neutrácet rodinné finanční prostředky
s mladým chtivým a chudobným milencem.

24. ŽENSKÉ VYDRAŽOVÁNÍ SE
Nechci tvrdit, že ženy nemají vůbec charakter. Bůh uchovej!
Spíš mají každý den jiný.
H. Heine (1797—1856), německý básník
Když mně kluci řeknou: „Jedem na 14 dní na vodu do Norska,
pojeď taky ", jsem rád, že mě s sebou berou, a hned se začnu starat,
čím a jak bych mohl ke zdaru akce přispět - zda mám vzít lepení
na lodě, velký vařič, stan... Tážu se po podmínkách, které mám
splnit - už proto, abych neměl trapný pocit, že jedu jako porcelán,
tedy přívažek.
Když ale někam pozvete ženskou, řekne: „Dobrá, ale... ",
a teď začne chrlit podmínky, za kterých milostivě pojede. Akci
bude považovat za zájezd s cestovní kanceláří. Co by se ona
starala, čím přispět k obecnému blahu? Od toho jsou jiní, tedy
chlapi.
Tím, že podmínky si klade ona a na technickém chodu akce se
nijak nepodílí, nenese pak vinu ani na jejím eventuálním nezdaru
a když se třeba cestou rozpadne vlek s loděmi, může klidně
kritizovat: „Já to věděla, oni jedou tisíce kilometrů a ani si nedají
pořádně do kupy potřebně věci. " První, kdo to odskáče (jako by
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za to mohl), bude samozřejmě onen zoufalec, který ji tam pozval:
„Sliboval jsi, že to bude tutová akce, že já byla tak blbá a věřila
jsem ti".
A když se akce povede? Byla to i její zásluha, vždyť byla
součástí tohoto vítězného týmu a ani jednou nezafňukala.
Proč by se ale ženy takhle nechovaly, když jim to projde? A proč
to neprojde nám? Protože naše užitnost nezačíná a nekončí naším
rozkrokem. My, muži, musíme přijít ještě s něčím opravdovým.
Jinak nás nikdo nikam nevezme.

Komentáře
1. Popsaná dvojice postojů, užívaná ženami: „Povedlo se,
mám zásluhy - nepovedlo se, jste budižkničemové, že já vám
nalítla" je sice velmi primitivní, ale přijatelná ve společnosti
s podprůměrnou úrovní citové a morální zralosti. Zvláště ženám
tento a i jiné primitivismy procházejí, jako jim prochází skoro
všechno ostatní. Neprochází jim: vražda, zmučené dítě, krádež
velkého obnosu peněz - jinak vše. Ale i v těchto případech se
usilovně hledají nebo fabrikují „polehčující okolnosti".
Ano, ženy jsou ve společnosti nekritizovatelné. Muži se mezi
sebou kritizují hodně, tím se také mnozí průběžně vylepšují
a dozrávají. Muži jsou navíc kritizováni ženami, to je také
buď vylepší, nebo naučí lépe rozpoznávat různé finty, léčky
a mechanismy ovládání.
Ve společnosti muž ženy kritizovat nemůže - ihned by se strhl
pokřik (žen i mužů): „Mizogyn, měl kdysi potíže s jednou ženou,
sám si je zavinil, a nyní nenávidí všechny ženy a škodí jim..., je
to nemocný člověk..."
V soukromí se některé ženy také kritizují, zejména starší ty
mladší. Obsah těchto kritik je však dosti stereotypní - jak si
počínat dovedněji mezi muži.

53

2. Naštěstí se už starší dámy na výlet do Norska nezvou.
Kritizovat si pak mohou doma za přizvukování kamarádek
a sousedek.

25. HÁJENI ZA ZÁSLUHY
Některá žena vyžaduje, aby ses ospravedlňoval.
Otevře nad tvými činy proces. Zaměňuje lásku a vlastnictví.
Proč bys jí odpovídal? Co můžeš v jejím naslouchání najít?
Antoine Saint-Exupéry (1900—1944),
francouzský letec a spisovatel
Chlap si bláhově myslí, že když postaví po titánském výkonu
třeba dům, manželka si řekne: „ Udělal dílo za několik milionů,
budu k němu teď nějakou dobu tolerantní. " Ne, v okamžiku, kdy
žena převezme dar nebo hotové dílo, vynuluje ve svém mozku
tarif a začíná se zase od nuly. Nikdo ať si nemyslí, že má u ní
nějaký kredit zavázanosti či vděku. Chlap začíná znovu od nuly,
jako kdyby žádné zásluhy neměl. Může se stát, že chlap třeba
koupí do domácnosti auto za 500 000 korun. A už následující den
mu žena „nedá" a řekne: „Kdyby ses viděl, jak jsi se včera při
oslavě koupě našeho auta ožral jako prase, fuj, ještě teď je mi
z tebe nanic, musela jsem se stydět. " A ráno odfrčí novým autem
předvést se do práce... Tady nejde ani tak o to vlastní „ nedání".
Nechtělo se jí, na to má právo. Ale ona vůbec necítila nějakou
povinnost svou nechuť překonat, jak by se na jejím místě cítil
člověk nějak zavázaný či zadlužený. To auto je přece její, nikomu
za něj nic nedluží - ani manželovi. Vždyť kdyby si myslel, že mu
něco dluží, nedolézal by za ní tak potupně jako včera večer!
Tato vlastnost je nám mužům cizí, a proto nás takové jednání
zaskočí a bolí. Přece jenom bychom takto jednat nedokázali.
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Pocit vděčnosti by nám to nedovolil. Měli bychom však vědět,
že vděčnost je ryze mužská vlastnost, vázaná zřejmě na Y chromozom.
Komentáře
1. Zmíněná vděčnost, teď mám na mysli vděčnost obecnou, je
poněkud problematická vlastnost. Citáty myslitelů o ní jsou jak
kladné, tak i záporné.
Prožívání vděčnosti má také podivné zakřivení v čase.
V momentě příjmu daru či pomoci vděčnost a závazek pociťujeme,
později se nám tyto city stávají určitým břemenem.
Platí to pro muže ve všech vzorcích: čím je muž kvalitnější,
tím déle mu vděčnost vydrží. U žen to platí také, avšak s jedinou
výjimkou. Žena ke svému partnerovi, manželovi takovou vděčnost nikdy nepocítí. Řečeno hovorově: chybí jí příslušný závit
v mozku. Místo něho je tam závit, který bez přestání jako pokažená
gramofonová deska opakuje: Je to přece jeho povinnost!
2. A nejhorší je, že podle ženy ten nový dům mohl mít ještě
o jednu místnost více, okna měla být raději dřevěná než plastová
a auto raději červené a v žádném případě šedé.

26. KDO KOHO SBALIL ?
Muž chodí na lov, ženy loví.
Victor Hugo (1802—1885), francouzský spisovatel

Představme si situaci, kdy se nějakému chlapovi, dejme tomu
někde na večírku, líbí nějaká žena. Chtěl by se s ní seznámit, ale
obvyklé klišé: „Smím Vás pozvat k baru? Co si dáte k pití?" se
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mu zdá tak triviální, že usoudí, že průměrně inteligentní žena musí
takto průhledně a bez nápadu jednajícího primitiva odmítnout.
Nečetl bohužel příslušnou kapitolu této knihy (a tak si naivně
myslí, že ženě zaimponuje romantismem a originalitou) a vymyslí
tedy něco originálního, něco, co nikdo neumí a čím všechny
trumfne. Pozve ji, dejme tomu, na krátký, snadný, romantický,
dobrodružný podvečerní výstup na blízkou rozhlednu, z níž musí
být krásný výhled. S touto „tutovkou" před ní předstoupí - a ona
ho odmítne.
Tento chlap vyvodí z právě obdrženého „koše" chybný závěr,
že být primitivem je lepší a příště se má na romantismus vykašlat.
To s vysokou pravděpodobností platí, zde nám však jde o něco
jiného. Chyba jeho závěru spočívá v tom, že neví, že by byl
odmítnut v každém případě - i v roli primitiva. Muže si vybírají
ženy - a ne naopak, jak si pořád my chlapi myslíme. Tím, že se
žena nechá pozvat na debilní skleničku k baru, dává najevo, že si
toho chlápka už dávno vybrala. Kdyby ji pozval na rozhlednu, šla
by také. A protože si ho vybrala, úplně stačí ta sklenička. Všechny
ostatní bizarní nápady jsou nadbytečné - a v případě, že nejsme
vybráni, zbytečné. Atak si vynalézavost, romantismus, nápaditost
či nekonvenčnost může muž v soutěži o ženu strčit za klobouk.
Primitivismu zdar!

Komentáře
1. Je to tak, vybírají si ženy. Z plejády dostupných a zajímajících se mužů volí tu „nejlepší" partii, většinou toho, kdo má
perspektivu nejvyššího stupně zaopatřování. Na dalším místě
důležitosti je zdraví - aby zaopatřování vydrželo a aby děti
nepodědily nějakou chorobu. Vzdělanost, morálka již nejsou tak
důležité.
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Odmítnutí ženy na první výzvu potenciálního partnera nemusí být definitivní. Často jde ženě o mezičas, během kterého
si prověřuje řadu důležitých charakteristik - a mimo jiné také
vytrvalost partnera v zájmu o ni.
2. Samozřejmě si vybírá žena. Tučné bankovní konto je
pádnějším argumentem než pozvánka na rozhlednu. Konto
však musí být drénováno šperkem, kožichem nebo nákladnou
exotickou dovolenou.

27. TI CHLAPI MYSLI JEN NA SEX
Myšlení mužů - obzvlášť těch, co se pokládají za dominantní
samce — se dá dobře vystihnout větou, že „ myslí penisem ".
Eva Houserova (1954),
česká překladatelka a radikální feministka
Myšlení žen - obzvláště těch, které se pokládají za atraktivní
samičky - se dá dobře vystihnout větou
„prověřuj, které přitulení bude nejvýhodnější!"
Důvěrně přisuzováno Ivaně Trumpové a současně i Mirce Čejkové

No a co? Vždyť je to hezké. Chlapi to tak mají geneticky dané.
Napadlo by někoho před švédským stolem, obloženým rostbífy,
chlebíčky, specialitami a sladkostmi, pronést: Ti lidi by jen jedli?
Od toho tady to jídlo je, jako jsou tady od toho sexu pohlavní
orgány. Zvláště dnes - když je maso drahé a vstupné do divadel
vysoké... Ať jsou ženy rády, že jsme takoví. Kromě tělesných
požitků, které daleko předčí ty naše, je na tom našem prahnutí
po sexu založena celá jejich existence. Kdo by je živil, stavěl
jim domy, vozil na dovolené, kdo by je bavil a snášel jim modré
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z nebe? A hlavně - proč by to dělal? Ženy ovšem tvrzením, že
muži po nich chtějí „jen to jedno", a ukřivděným despektem,
s jakým tento výrok pronáší, by v nezasvěceném pozorovateli
(třeba návštěvě z Marsu) vyvolaly falešný dojem, že „to jedno"
je něco, co je bolí a co velmi nerady dávají mužům, když už není
vyhnutí. Aby toho mohly vytřískat co nejvíce, úspěšně rozšířily
povědomí, že muži baží po sexu pro ukojení své pohlavní
žádostivosti. Jim, chudinkám, jako kdyby to nic - tělesně ani
materiálně - nepřinášelo. Je tomu však skutečně tak?
Víme přece, že mužova touha po intimním styku se ženou
má dva motivy. Jeho vlastní ukojení je pouze dílčí motivací ke
svedení ženy (pokud to není zrovna námořník, který se vrátil
z dlouhé plavby). Jeho hlavní motivací je touha působit ženě
pohlavní rozkoš. Slast čtená v ženiných očích vzrušuje muže
k zbláznění. Ženské, nikoliv mužské vzdechy jsou inzerovány
erotickými službami za účelem získání zákazníků. Zkušené ženy
předstírají mužům orgasmus, aby ti měli pocit, že si to užili.
Pokud se podíváme na „to jedno" z tohoto pohledu, je s podivem, proč hodně žen mluví o této naší vlastnosti s takovým
despektem. Vyvstává tu spousta dalších schizofrenních otázek.
Proč chtějí ženy vypadat za každou cenu sexy, když být „jen"
sexuálním objektem je ponižuje? Proč - když z toho mají mnohem slastnější zážitek než my muži - neškemrají u mužů o sex
ony, natož aby za něj platily? A proč je vůbec mužovo altruistické
pachtění se za ženiným požitkem považováno za něco nízkého?

Komentáře
1. V myšlenkovém experimentu si představme navenek
atraktivní ženu, která by však v kalhotkách neměla příslušný
ženský orgán, nýbrž jen vskutku uzounký otvor k vyměšování
moči.
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Kolik mužů by s vědomím tohoto defektu o ni bojovalo, po
jejím získání ji živilo, chránilo, šatilo, kupovalo dary a i jinak
zaopatřovalo? Asi mnohem méně, než by tomu bylo u normální
ženy. Navíc, kdyby žena s tímto defektem nemohla vlastně mít ani
děti, pak by to bylo ještě horší. A přesto se cítí mužskou žádostí
degradovány!
2. Veškerá móda, kosmetický průmysl, salony krásy a plastická
chirurgie stojí ve službách ženského sexuálního svádění. Popírat
to je stejné jako tvrdit, že jídlo není k utišení hladu a voda nezahání
pocit žízně.

28. MÁ ŽENATÝ MUŽ PRÁVO NA
SOUKROMÍ ?
„Na ty jeho modelky nežárlím. Já přece vím, že nikdy nemůžu
třímat mužovu duši celou, tak se o to ani nesnažím. "
Sára Saudková,
expartnerka fotografa Jana Saudka

Právo samozřejmě má, pokud mu je ale jeho manželka neupře tím, že bude šmejdit v zásuvkách jeho pracovního stolu,
prohledávat kapsy, s lupou hledat cizí vlasy na jeho obleku...
Pokud nebude obvolávat horské chaty - je-li tam její muž
a s kým, pročuchávat auto po cizích parfémech, vyptávat se
známých, slídit ve fotografiích z jeho víkendů, zjevovat se na
akcích, na něž nebyla pozvána nebo na něž řekla, že nepojede,
počítat spací pytle a počet lyží, které si vzal s sebou na víkend,
odposlouchávat telefonní hovory, kontrolovat SMS zprávy na jeho
mobilu, přehrabovat popelnici, aby zjistila, co se tam vyhodilo
v době její nepřítomnosti... Pokud nepojede na výlet ne proto,
že je tam hezky, ale aby vy šmejdila, s kým tam ten její chlap
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byl před týdnem, aby ve vrcholové knize listovala, s kým tam už
vylezl, aby s našpičatělýma ušima poslouchala v hospodě, až se
někdo podřekne, s kým tam už byl, aby porovnávala fotografie,
které si tajně chodí prohlížet do jeho pracovního stolu, s místy,
která navštívila a osobami, které poznala...
Pokud ho nebude podrobovat křížovému a nikdy nekončícímu
výslechu, kde byl, kdo tam ještě byl, co jedl, co pil, kolik to stálo,
kam šli pak, kde spali, kolik stál nocleh, v kolik se probudili,
jakým autem jeli a kudy - aby mu pak řekla: „Nevěřím ti ani
slovo, stejně lžeš. " Naskýtá se otázka, je-li muž, zahnaný takto
nevychovaně do kouta, lhář. Komu by prospěl pravdou? Jak to, že
své soukromí, na něž má právo, musí vykoupit kyselým pocitem
ze lhaní? Jak to, že se ve škole děti (a hlavně dívky) neučí, že
existují věci, na něž ptát se je mnohem větší přečin než o nich
lhát? Jak bychom vroucně milovali ženu, která by uměla říct:
„ Vždyť přece vím, že každej mužskej si občas musí ulovit laň.
Hlavně, když se mi zase vrátíš. "
Vymyslel jsem taktiku, která se osvědčila. Manželka se třeba
zeptá: „ Vyhráli jste ten volejbalový zápas? " Já vím, že jí je celý
zápas ukradený a že zase šmejdí, jestli jsem vůbec na volejbale
byl. Třeba objevila, že jsem si zapomněl doma dres a nikdy jí
nevymluvím, že jsem hrál bez dresu, třeba jsem tam opravdu
nebyl a ona něco tuší, třeba je jí podezřelé, že jsem přišel domů
o hodinu později než obvykle, protože před námi ještě dohrávali
dorostenci v náhradním termínu, zkrátka ve vzduchu visí hádka
na celou noc, přičemž - ať já řeknu, co chci, a ať je to pravda,
nebo ne — ona odpoví: „Jen nekecej, byl jsi zas u té coury, co ti
sem tuhle volala, však já jsem slyšela všechno skrz dveře tvého
pokoje. "
A tak jí preventivně odpovím absurdní smyšlenku, kterou
vydávám za pravdu: „ Odehrál jsem jen dva sety. Ale pak tam
přišla jedna blondýna a jedna bruneta, vyhlídly si mě a pozvaly
k sobě domů. Bydlely hned vedle. Bylo to úžasné. "
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A je klid. Teď už se nemůže hádat, všechno, kam by směřovaly
její dotazy, zaznělo hned v první větě. Mým přiznáním hned na
začátku se už v zárodku předejde jejímu nekonečnému vymáhání
tohoto přiznání. Samozřejmě, že tomu nevěří, a maximálně pronese: „ To ti tak budu věřit." V žádném případě z toho nebude
dvouhodinová hádka s křížovým výslechem. A v noci jen zašveholí: „ To ty tvoje dvě žensky asi za moc nestály, když máš ještě
chuť. "
Komentáře
1. K výroku paní Saudkové: když je muž osobnost, tak
uzurpovat celou mužovu duši žena nemůže, i když po tom baží.
Je-li to však odchovanec pouze maminky a je-li jeho tatínek
zapuzený, pak se jeho duše velmi snadno zmocní. Je to pak
smutný pohled.
Pokud manželka šmejdí po stopách manželových prohřešků,
pak se při kontrolním dotazu dozvíme, že si nepřeje, aby měl
pletky s nějakou jinou. To každý chápe.
Proč to ale vlastně nechce? Nepřeje mu romantickou chvilku,
relaxaci po celodenní práci na nějakém sjezdu či konferenci? To
není to hlavní. Proč tedy? To vám samozřejmě neřekne, a když
jí to vysvětlení nabídnete, tak vypění a razantně to popře. Ve
skutečnosti se totiž velmi obává, že při vzniku citového vztahu
se část finančního toku od manžela oddělí a poputuje k té druhé!
2. Jedna velmi moudrá dáma nedávno pravila, že pohlavním
stykem chlapa neubude. A i kdyby třeba kousek ubylo, stejně se
to nepozná.
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29. PSYCHOLOGICKÁ PODSTATA STŘÍDANÍ
PARTNEREK
V čem se vůbec projevuje nadvláda mužů?
Navštivte tržiště v jakémkoliv větším městě.
Naleznete zde alespoň jeden krámek z deseti,
kde je něco k potřebě muže?
Všechen luxus života slouží jen ženám
a jen jimi je držen při životě.
L. N. Tolstoj (1828—1910), ruský spisovatel a myslitel

My mužští se rozčilujeme, že dolézáme za ženskými a ony dělají
drahoty, tváří se, jako když je to bolí a nechají se přemlouvat. Proč
ale to samé děláme my v případě stabilní partnerky či manželky,
která nás třeba stále sexuálně vzrušuje a jejíž ekvivalent bychom
někde na ulici mlsně pronásledovali? Proč se v tomto případě
chováme jako ty blbé ženské a nenecháme se rovnou odtáhnout
do postele?
Protože podvědomí a jeho paměť nelze ošálit. Podvědomí je
neúprosné. A v tom podvědomí se nahromadily všechny ty její
výtky, lži, žárlivé scény, zatahování dětí do sporů, nadávání,
neloajálnost ve sporech s cizími lidmi, pomluvy, šmejdění v osobních věcech, balvan, který představuje na našem krku... To vše
v nakumulované podobě vytvoří v našem podvědomí blok vůči
jinak objektivně svůdné - řekněme manželce.
Dožene nás to k navázání jiné známosti. Je ovšem otázkou
času, kdy ta další žena v nás postupně vyvolá averzi - tím, že
bude pořád něco potřebovat, zneužívat, vyčítat, stát čas, peníze,
nervy, nutit nás k zanedbávání vlastních dětí a povinností...
A co za to? Sex. Jenomže čím více do vztahu zabředáváme, tím
více se sex prodraží - materiálně i časově, nervově i citově -, až
se jednoho dne stane neúnosně drahým. Začneme ho tedy hledat
jinde a lacinější, najdeme ho a budeme užívat, než se v tom blud62

ném kruhu znovu prodraží natolik, že vztah zavrhneme a... jsme
zase na začátku, protože bytostně potřebujeme někoho upřímně
pohladit, ale někoho, kdo do našeho podvědomí ještě nenavršil
hromadu faulů, které nám celou záležitost okyselí, zprotiví, učiní
hořkou, prodraží.
Dříve či později člověk zase někoho nalezne. Jako kdybych to
viděl: hladí ji dlouho a vášnivě. Vůbec ji nezná, seznámili se před
chvílí. A to je právě to, proč po ní tak prahne. Ještě mu nestačila
nic provést. Ještě mu nic nevyčetla, ještě ho nestačila obrat o čas
kvůli nějakému nesmyslu, ještě nestačila rozehrát hru o jeho duši.
Konečně hladí někoho upřímně. Bože, to je krása!

Komentáře
1. Ano, právě jsme přečetli jednu rovinu možného výkladu.
Možná, že nyní lépe porozumíme postavě Dona Juana (Casanovy
apod.), jehož média a i lidé z oboru označují jako patologický
případ, který si sám sobě chce stále něco dokazovat.
O jiné hlubší rovině nás informuje evoluční biologie a psychologie. Muž tím, že střídá partnerky, prodá svůj genetický
materiál s větší pravděpodobností dalším generacím, než kdyby
partnerky nestřídal. Dnes - v době moderních antikoncepčních
prostředků - to tak již neplatí, ale platilo to po mnoho set tisíc,
ne-li milionů let.
Pro úplnost: ženy mají zcela jinou reprodukční strategii (pro
předávání genů dalším generacím). Spíše menšímu počtu dětí se
věnují více, tak aby dospěly a rozplozovaly se dál.
2. Když pan Novák načapal svého kamaráda se svou manželkou
v posteli, suše konstatoval: „ Tak, Františku, já teda musím, ale
kdo tebe nutí, tak to nechápu. "
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30. NESCHŮDNOST VZTAHU MLADÉ
HOLKY
A STARÉHO CHLAPA
Je něco horšího než láska ošklivé ženy: přátelství krásné ženy.
Heinrich Heine (1797—1856), německý básník

Naproti mně v tramvaji sedí starší chlap s mladou holkou.
Geneze jejich vztahu je mi jasná - nějakým zásahem osudu se
ocitla bez bytu, bez prostředků a bez práce, a tohle je pro ni
poměrně snadná a přijatelná možnost, jak žít dál. Pro toho chlapa
je to rovněž výhodná symbióza - za poskytnutí toho, co ta holka
nutně potřebuje - v podstatě střecha nad hlavou a nějaké peníze
- má na své poměry luxusní tělo mladé holky. Symbióza má být
vztah oboustranně výhodný, mně je však toho chlapa líto, protože
vím, kam tahle idylka s vysokou pravděpodobností povede. Jsou
tu jen dvě varianty - obě špatné.
a) Holka s ním vydrží delší dobu, možná navždy, ale bude stále
nespokojenější, neboť si uvědomí, že setrvává v neperspektivním
vztahu a že v podstatě maří život. Až se jí bude blížit třicítka, začne
panikařit a chudákovi chlapovi bude vyčítat kdejakou blbost.
Denně mu bude servírovat, jak je starej - i kdyby to byl v posteli
stále jura, který přetrumfne kdejakého mladíčka. Chlapíček stráví
život ve věčném stresu a strachu - ze selhání, z mladšího soka,
z lidských drbů...
b) Najde si nějakého mladého hejska, který bude sice hezký,
ale bez bytu a bez prostředků, takže se k němu nebude moct
přestěhovat a bude dál nucena setrvávat ve vztahu s naším
nešťastníkem (jemuž celé mužské okolí závidí mladou holku).
A nyní přicházíme k jádru věci. Kdyby svůj paralelní vztah s tím
mladým klukem provozovala se základní ohleduplností, tj. pokud
možno potají, a dokázala být zároveň milá i na našeho staříka, nic
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by se nedělo. On by to tak i bral. Vždyť přece když přijde k němu
domů hezká holka, obejme se s ním a pomazlí, co mu je po tom, kde
a s kým byla odpoledne. To ale bohužel většina holek nedokáže.
Když ji on bude chtít obejmout, bude se chovat odmítavě, protože
bude mít v palici jen toho hejska a našeho pána nařkne, že mu
jde jen o sex. Navíc bude před ním nepokrytě telefonovat s oním
žebravým studentíkem, popř. našemu pánovi o něm vyprávět
- jako by nevěděla, jak ho to bolí. Chlapovi bude ještě dlouho
trapné ji vyhodit - vždyť je to škoda, taková mladá holka, třeba
se to ještě urovná - a svým slabošským trpěním její nestoudnosti
ztratí poslední zbytky jejích sympatií. Z nejkrásnějšího období
jeho života se stane očistec.
Co s tím? Stačí tak málo - jen aby ta holka, když už se de
facto prostituuje, si svou prostituci přiznala a zachovala se
profesionálně, to znamená tak, aby v našem pánovi vzbudila na
jednu hodinu denně pocit (to je jedno, že falešný), že on je jediný
na světě. Proč to neudělá? Že by to nedokázala? Ale ano, miliony
profesionálek to také dokážou. Ale ona nemusí, projde jí to takhle
také, tak co by se snažila. A že se chudák chlap trápí? To přece
není její věc.
Komentáře
1. Ženy se přece netrápí tím, co trápí jejich partnery. Ani
v krásné literatuře něco takového není popsáno, i když se někteří
autoři předhánějí v chvále ženských vlastností - citlivosti,
vnímavosti apod. Možná, že se mýlím, ale vzpomínáte na nějakou
takovou pasáž, v níž by se partnerka vskutku trápila nad stresující
situací svého partnera?
2. Každoročně v České republice umírá několik mužů při
souloži. Vždycky je to starší muž při pohlavním styku s mladou
milenkou. Několik let už takto nezemřela žádná žena bez rozdílu
věku a rodinného stavu.
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31. MANŽEL JI SEXUÁLNĚ OBTĚŽUJE
Kdo důvěřuje ženě, je ztracen.
I ty nejlepší z nich nesou ve svém erbu zlo.
Posláním tohoto pohlaví je zruinovat celý svět.
Moliére (1622-1673),
francouzský herec a autor divadelních her

Když si ho brala, byl jí sexuálně sympatický. Snila o něm
a vzdychala v jeho objetí. Přestože se ten chlap nezměnil, ona
najednou zfamfrněla, vidí na něm kde co, najednou jí je malý
nebo plešatý nebo nudný nebo... Zkrátka kolem je spousta
lepších (viz Základy - čekání na prince). Zvykla si však na jeho
peněženku. Spát s ním se jí příliš nechce, rozvést se ale nemůže
- co by si počala bez jeho peněz a vily -, tak se prohlásí za
sexuálně zneužívanou. Přitom on po ní nechce nic jiného, než na
čem se dohodli při svatbě. Chlap samozřejmě nechápe, že to, co
ještě před nedávnem pro ni bylo rozkoší, je pro ni nyní důvodem
k trestnímu oznámení. Nechápe, kde je chyba - vždyť on nepije,
nedopouští se kriminálních činů, svou ženu nebije, v práci dře.
A tak začne hledat chybu v sobě, začne se omlouvat - a tím
ovšem také i přiznávat vinu. V předpojaté soudní opičárně se pak
stane snadnou obětí „moderního" posuzování jeho „provinění".
Udělají tam z něj násilníka a sexuálního maniaka, bude rád, když
vyvázne s podmínkou a doma už přestane „zlobit".

Komentáře
1. Je zajímavé, že tyto a podobné zákony protlačuje - kromě
radikálních feministek - i nemalá skupina mužů nabitých
mužskými hormony, zejména testosteronem. U nich však dochází
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k pozoruhodnému jevu, k tzv. kompartmentalizaci. Česky bychom
řekli dělení do přihrádek.
Vysvětlím: sleduje-li takový muž spor s jiným mužem a jeho
partnerkou (výměna ostrých slov, gestikulace, prásknutí dveřmi,
celkem nic moc), pak se vnitřně staví na stranu partnerky, věří
jejím argumentům, chtěl by ji ochránit, pomoci jí, toho neurvalce
nějak potrestat. To se dá pochopit.
Co je však překvapující, že v těchto postojích nic nekoriguje,
je-li sám připraven o spravedlnost, znevýhodněn, bit stejnými
mechanizmy od své partnerky. Jinými slovy: tyto dva jevy má
uloženy ve dvou různých mozkových přihrádkách, oddělených
nepropustnou stěnou, a k jejich propojení nikdy nedochází.
Pro jiné muže bude stále a automaticky žádat tvrdé tresty,
i když by měl vědět, že mnohá z jejich „provinění" jsou pouze
vykonstruovaná. U mužů zastávajících posty právníků, sociologů, zákonodárců apod. má absence objektivity ve sporu žena
- muž katastrofální dopad na celou společnost.
2. Falešné obvinění ze znásilnění v manželství je spolehlivou
ženskou pomstou a bezpečným způsobem, jak se chlapa na několik let zbavit. Jedinou nevýhodou jeho nepodmíněného trestu je
skutečnost, že ten ubožák toho moc v kriminále nevydělá.
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32. EROTIKA A LÁSKA PRO ŽENU ODDĚLENÉ POJMY
Nejlepší

afrodiziakumje

mocenské postavení.

Henry Kissinger (1923),
americký politik a exministr zahraničních věcí

Chlap by se styděl říct: Neumím nic, ale mám známého a ten je
docent. Stejně jako by mu přišlo trapné nechat se oslovovat titulem
manželky (jako to dělají ženy: paní starostová, paní radová, paní
primářová) - vlastně by to ani nešlo. Žena zkrátka nepotřebuje
svou vlastní vnitřní hodnotu, stačí jí hodnota odvozená od někoho
jí blízkého, cítí se důležitá po boku důležitého muže či bohatá
po boku muže bohatého, silná v silném voze - na který si ovšem
nevydělala ani korunu. Imponuje jí moc, postavení, sláva, které
není schopna sama dosáhnout, a úplně jí stačí, má-li tyto hodnoty
zprostředkované chlapem, kterého ulovila.
Chlapi ve své samolibosti přeceňují touhu ženy po sexuálním
uspokojení a naivně tělesné erotično ženy spojují s její láskou
- protože by si to tak přáli. My muži si myslíme, že když jsme
schopni ženu nadprůměrně často a nadprůměrně hezky ukájet, jsme
borci, nikdo na nás nemá, ona vyvolená je navždy naše a miluje
nás až za hrob. Protože největším naším požitkem je tělesná slast
působená ženě, potřebujeme ovšem, aby to i pro ni byl největší
dar. Bez tohoto předpokladu by se celý sex zredukoval na pouhé
vlastní ukojení. A to nám nestačí.
Nevíme ovšem, že žena, kterou jsme právě uspokojili, si
nemyslí -jak bychom si vroucně přáli -, že nám má snést modré
z nebe za ten virtuózní koncert, který jsme na jejím těle v potu
tváře právě předvedli. Ne, ona si myslí - vychází přitom ze své
tisícileté znalosti mužské povahy —, že vděční máme být my za to,
že se jí to líbilo. Hlavní kámen úrazu spočívá v tom, že pro ženu
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není sex - ať při něm jakkoli šílí vzrušením - tak důležitý, jak
si představujeme. Ona na chlapovi nevidí na prvním místě toho,
kdo ukojí její smyslnost, ale zprostředkovatele bohatství a slávy,
živitele a toho, kdo se o ni postará. Kdykoliv je ochotna odejít se
starým bohatým páprdou, svým způsobem ho milovat a pokud
se nenaskytne milenec, je schopna se obejít bez sexu. Blahobyt
a moc jí za to stojí. Touží především po zhodnocení vlastní (byť
odvozené) ceny. Moc, peníze a postavení chlapa jsou pro ni více
než erotické uspokojení. O lásce raději nemluvě, neboť tou ženy
vzplanou paradoxně snáze k takovému muži, který více než
erotičnem disponuje právě postavením a mocí.
U žen je tedy třeba oddělit erotično (tedy sex) a lásku,
i když se dušují, že jedno bez druhého pro ně nepřipadá v úvahu.
To by potom musel u nich mít stejnou šanci na to být upřímně
milován chudý básník s kytičkou fialek jako bohatý podnikatel
v mercedesu. A to, jak víme, není pravda. S tím básníkem si
nanejvýš někdy potají vrznou, aby se to ale starej nedozvěděl.
A nejspíš ani to ne. Ta erotika nestojí za to riziko.

Komentáře
1. Vícekrát je zmíněna touha žen po moci a slávě. Ta je skoro
v každém člověku, u žen je lépe zamaskovaná než u mužů. Navíc
pro ženy není až tak důležitá jako pro muže.
Znovu připomínám neodoperovatelné propojení ženské psychiky: poskytnu sex - a co za to?
2. Skutečnost, že boháč s mercedesem má víc šancí než básník
s kytičkou fialek, je jasná jako facka. Jen nenapravitelný pesimista
však zavrhuje každé riziko. Vždyť přece i ten básník si občas
přijde na své. Mercedes k fialkám však nesporně vede poměrem
alespoň 100 : 1.
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33. CO OČEKÁVÁ ŽENA OD SEXU?
Ze majetek, který muži velikou, stálou a neumdlévající prací těžce
získali, spadne potom do klína ženám, které jej nerozumně zanedlouho
promarní nebo jinak utratí, je právě tak veliká jako častá neplecha,
které by se mělo bránit omezením dědického práva žen.
Arthur Schopenhauer (1788-1860),
německý filozof

Co očekává žena od sexu? „Orgasmus", odpoví hlupák. „Radost z mého uspokojení", odpoví ještě větší vůl.
Žena od sexu očekává uspokojení svých materiálních tužeb.
Všechno tělesné blaho, co k tomu má navíc, je příjemné, ale pro
ni nepodstatné.
Z tohoto hlediska jsou nejčestnější prostitutky, které si o peníze
rovnou řeknou. Tzv. slušná žena, vdaná nebo v trvalém vztahu,
která jde opticky zadarmo, očekává tímto aktem utužení loajality
partnera a tím i utužení toku jeho hmotných statků jejím směrem.
Zdůrazňujeme hmotných statků - běda tomu, kdo by se chtěl
odvděčit Chopinovou klavírní etudou nebo přednesem Byrona.
Svobodná pak očekává získání a zavázání si potenciálního stálého
donátora všeho možného, samozřejmě hmotného nebo na hmotu
převoditelného (například zkoušku na VŠ či úspěch u konkurzu
nebo konexe do vyšších kruhů). V kurzu jsou tedy jen ti, kdož
mají - okamžitě nebo s perspektivou budoucnosti - nějaké hmotné
statky k nabídnutí, tedy bohatí, dobře postavení, svobodní. Proto
u muže příliš nezáleží na zjevu nebo na věku.
Pokud se někdo nabízí ženě s tím, že nic nemá, nic nedá a ani
se nehodlá zavázat, ale zato že jí to pěkně udělá, je to bláhovec.
Takových bláhovců je mezi námi muži velká většina.
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Komentáře
1. Nabídka sexu, zvláště v atraktivním balení, byť i částečně
maskovaná, je pro muže velmi přitažlivá. Muži se jej snaží získat
a tato snaha zákonitě vede k jednosměrnému odtékání jejich
finančních prostředků. Tak například:
-

-

V soutěžích královny krásy získávají královny, ale i další
účastnice nemalé odměny, například luxusní automobily.
Za podpis smlouvy o pózování pro výrobu atraktivní, sexy
reklamy bývají vysoké honoráře.
Nevěsty dostávají pravidelně dary (nový byt, dům, šperky
s diamantem apod.).
V budoucím manželském soužití - a právě i bezdětném
- se implicitně počítá s tím, že manžel bude více pracovat
a více vydělávat. Manžele s dětmi do této úvahy nezahrnuji, u nich jsou ve hře další faktory.
Je samozřejmé, že při námluvách muži platí všechny
výlohy - od vinárny po cestovní výdaje.

U dalších možných rozchodových nebo rozvodových situací
zmutuje původní kontrakt „sex za hmotné statky" do svého
pravého opaku: muž přichází o své hmotné statky jen proto, aby
s původně sexy partnerkou nemusel mít nic společného, aby ji
neviděl a neslyšel.
- Odejde-li muž ze společné domácnosti, počítá s tím, že
většina majetku, někdy všechen, ženě zůstane.
- Stejné je to, když se jako manželé rozvedou. V tom případě může soud muži nařídit vůči manželce vyživovací
povinnost.
- Je-li muž zámožnější, pak soud nařídí hrazení odstupného
(není známo, z jakých argumentů či podkladů zákonodárci
vycházeli).
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U dalších dvou „nerozchodových" situací původní kontrakt
„sex za hmotné statky" sublimuje do vcelku ušlechtilé podoby
vděku za spolužití, sex, případnou pomoc.
-

Slušný manžel napíše závěť, v níž manželce odkazuje
majetek.
Po manželově smrti majetek dědí manželka. Připomínám, že k manželovu úmrtí dochází většinou dříve
než k manželčině, a to hned ze dvou důvodů: muži mají
v průměru kratší život (o 7 let) a manželky si pro jistotu
berou za manžely uchazeče o něco starší.

Kdybychom měli pojmenovat to, co ženy umějí ze všeho
nejlépe, tak bychom museli říct, že je to „usměrňování toku
hmotných statků od muže k sobě". V této dovednosti jsou ženy
o sto procent lepší než jejich protějšky. Obrazně lze říci, že tato
jejich dovednost jde „až za hrob". Sám nevím o žádném případu,
kde by tomu bylo naopak, avšak může se občas vyskytnout.
Ženy si jsou této své dovednosti plně vědomy, což je vede
k menšímu pracovnímu úsilí, než v průměru nacházíme u mužů.
Vědí totiž, že nějaké hmotné statky od mužů přitékají či ještě
přitečou. Zkušení zaměstnavatelé to vědí také a podle toho je odměňují. Ty zralejší a sebekritičtější z žen to akceptují jako realitu,
ty nezralé, nenasytné si na „nespravedlnost" nižších příjmů stále
stěžují. Popsali jsme rámcové trendy, je ovšem řada výjimek.
Ještě tento zážitek a poznání. V belgických Antverpách,
na náměstí Koningin Astridplein stojí Muzeum diamantů
(Diamantmuseum). Podrobně jsem si exponáty prohlédl a byl jsem
jimi okouzlen. Série fotografií ukazovaly i historii těžby těchto
drahokamů. Tak například fotografie z Jižní Afriky ukazovaly celá
pohoří, v nichž se v kameni nacházely diamanty. Bylo vidět, jak
se postupem času hory dolováním stále zmenšovaly, až na jejich
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původním místě zůstala rovina. Hory se trhaly dynamitem, větší
kusy skály se pak drtily v ohromných drtičích a štěrk prohlížely
tisíce domorodců. Nalezené diamanty se brousily v Evropě
a následně z nich zlatníci zhotovovali šperky. Diamanty skončily
v korunách, náhrdelnících, diadémech, v náušnicích královen,
kněžen, hraběnek, komtes a milenek králů, carů, císařů apod.
Řeklo mně to mnohé o vztahu obou pohlaví. Zajímavý je
následující postřeh: některé majitelky těchto šperků nebývalé
hodnoty se na fotografiích a obrazech mile usmívaly, jiné měly
výraz nepřístupnosti. Napadlo mě, že na muže apelují oba dva
zmíněné výrazy.
2. Ve svatební formuli by místo slibu setrvání „v dobrém
i zlém" mělo být zakotveno „a neopustím tě do poslední koruny".
V tomto boji bohužel nepadají jen pohoří, ale často i hlavy.

34. VÁNOCE JSOU SVÁTKY KLIDU A MÍRU
Se stroji, které k tomu účelu vynalezl muž, vyřídí žena práci např.
pro čtyřčlennou domácnost bez námahy během dvou dopoledních
hodin. Vše další, co ještě dělá, je zbytečné
a slouží k její potěše a k udržení idiotských symbolů,
podle kterých se porovnává s ostatními.
Esther Vilarová (1935), argentinská spisovatelka

Čtrnáct dní před Vánocemi se začne gruntovat. Všechna okna
se otevřou dokořán, doma je nevlídno, nevrlo, studeno, shon
a uprostřed toho „uštvaná" manželka. Začne se vařit jak pro
batalion vojáků, shánět zbytečnosti na štědrovečerní stůl, není na
nic čas, peníze se půjčují po sousedech, lidé se hádají, nevraží
- a to vše kvůli půlhodině u štědrovečerní večeře. Kdybyste ženě
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řekli: „Hele, letos cukroví koupíme v krámě stejně jako obaleného
kapra, zkusíme negruntovat a nešílet a místo toho si otevřeme
flašku už o dva dny dříve a v klidu se uvelebíme u televize nebo
odjedeme na hory", zaťuká si na čelo a bude si myslet, že jste se
zbláznili. Vždyť to přece, chudák, dělá všechno kvůli nám! No
tak jo, už jdu sundávat záclony na praní, prý jsou tak špinavé, že
je nemyslitelné, aby takhle zůstaly na Vánoce, ani okna nemohou
na Vánoce zůstat „špinavá", nevyluxovaný byt by také odpudil
Ježíška... A večer, až se po půlnoci budeme pokoušet k ženě
přivinout v naději, že už toho šílenství bylo pro dnešek dost,
odstrčí nás nechápavě se slovy: „Dej mně pokoj, nevidíš, že peču
cukroví? To jsi takový barbar, že ti Vánoce nic neříkaj? Já sotva
pletu nohama a ty nemyslíš na nic jiného než na postel! Kdybys
radši s něčím pomohl!"
Tož, k čemu takový klid a mír?

Komentáře
1. Uklizená, vyleštěná domácnost je důležitá rekvizita pro
ženské sebevědomí. Ženy se tím prezentují ve svém okolí
a pohlížejí hodně svrchu na ty, které to nestihly, nepovažovaly až
za tak důležité apod. O těch pak hovoří jako o špindírách.
2. Okna v bytě slouží ženám k umývání, mužům pak ke zjištění,
zda je den nebo noc. Někdy také mohou zjistit, zda svítí slunce
nebo prší.
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35. PARIDŮV SOUD
Pastevče náš, jen zůstaň déle, soudcem nám tu býti máš.
Jablko své bez bázně, směle nejhezčí z nás do klína dáš.
Hector Cremiéux (1828-1892),
francouzský dramatik, autor libreta operety Jacquese Offenbacha
Orfeus v podsvětí

Taková rozhodování, jako měl na hoře Idě bájný pastevec
Paris, který volil mezi třemi superlativy ztělesněnými Herou,
Athénou a Afroditou, se v životě muže obyčejného nevyskytují.
My absolvujeme podobných soudů desítky, avšak pokaždé za
mnohem nepříznivějších okolností. O superlativy se nejedná nikdy, vždy se jedná o nějaký kompromis mezi dvěma zly: tahle
má větší poprsí, ale k tomu zase velký zadek, tahle má postavu
pěknou, ale je to strašná kráva povahou, tahle je fajn a ještě bych
měl vyřešené bytové problémy, ale napřed bych musel přerazit ty
její rozmazlený parchanty z prvního manželství. Zkrátka problém
na problém, natož aby nám některá zaručovala moc, krásu, lásku,
sílu, bohatství, ochranu... Jediné, co je na našem i Paridově rozhodování společné, je to, že ať se rozhodneme jakkoliv, bude to
vždycky špatně.

Komentáře
1. Paris vybíral mezi atraktivními zevnějšky. Muži to dělají
také, i když současné protějšky na partnerském trhu nejsou tak
přitažlivé jako Héra, Athéna a Afrodita. Zevnějšek je povrch, jádro
je uvnitř, dobře zamaskované. Ukáže se to v pozdějším věku, kdy
kontrolní a přetvařovací mechanismy žen již nejsou zapotřebí.
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Zaposlouchejme se do rozhovoru dvou starých žen. Uslyšíme
o tom, co je kde výhodně k dostání, kuchyňské záležitosti,
zdravotní potíže, pravidelně drby, pomluvy, kdo se rozvedl, jaké
bylo výživné a co říkalo okolí. Žádný vyšší vzlet. Jediný vyšší
zájem, o kterém uslyšíme, je zájem o vnoučata, zaplať pánbůh za
něj, jinak nic moc.
2. Na Paridově rozhodování je stejně vždycky všechno špatně.
Ať už rozhodne jakkoliv, vyklube se z toho zpravidla něco jako
trojská válka.

36. PROČ ŽENA NEMŮŽE BÝT PŘÍTELEM
Přítel je člověk, vedle nějž mohu být sám sebou.
František Gellner (1881-1914),
český básník, malíř, prozaik

Úvodní motto osvětluje, proč se my, chlapi, cítíme dobře
mezi -jak slýcháme od žen - „blázny, jako seš sám". Ony nikdy
nezažily, jaká je to úleva, konečně být také bláznem, řvát při kytaře
a polévat se pivem, spřádat a uskutečňovat dětské sny, sjíždět
řeky, podnikat výstupy, pozorovat ženské... Proto se vracíme
rádi mezi své kamarády, kteří jediní nás opravdu znají, protože
pouze jim ukazujeme naši pravou tvář, pouze jim se naše pravá
tvář líbí. Proto nelitujeme rozchodů se ženami, které nás opustily,
když nás trochu poznaly, proto nás až tak moc nebolí každé další
odmítnutí, neboť tušíme, že bychom se zase museli přetvařovat.
Od kamarádů nehrozí, že uslyšíme: „ Chováš se jak malej Jarda,
vypadals jak blázen, musela jsem se stydět!" To je důvod, proč
chlapi utíkají do hospod, kde se konečně nadýchnou vlastního já.
Proto se doma zmítají jako člověk, jemuž se nedostává kyslíku,
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jsou doma nesví a jejich nevědomé partnerky si to vykládají jako
vrozenou hrubost, neurvalost, sobectví a nedospělost.
A ti muži, kteří nemají možnost být občas mezi svými? Ti
sáhnou po lahvi či droze a stanou se z nich praví alkoholici, feťáci
nebo maskovaní úchyláci, jež v sobě dusí přetlak, který nemají
kde ventilovat. Nebo také v lepším případě workoholici. Jenom
proto, že nemají chápající protějšek, vedle něhož by mohli být
sami sebou, nebo jeho náhradu.

Komentáře
1. Jak již víme, hybnou silou kritiky („Jseš jak malej..." atd.)
je vyvolání pocitů viny a z něho vyplývající větší snaha muže při
zaopatřování.
Druhá hybná síla kritiky je zapuzování z domova. Ne úplně,
ale jen částečně, tedy do hospody. To padá hlavně v úvahu, když
jsou doma děti a otec by se - nedej bůh - mohl pro ně stát tou
nejdůležitější osobou. Hrůza! Nic takového! To je také důvod
kritiky - zapuzení z klíčových, byť stereotypních aktivit doma,
např. krmení, pohádky na dobrou noc apod.
Dojde-li však k úplnému zapuzení, pak to manželka převrátí:
„Opustil rodinu, děti ..." atp.
2. Nejen výčitky, ale mnohé jiné účinné zbraně má žena ve
svém repertoáru. Patří sem vytrvalé ponižování, stupňované
zesměšňování, permanentní buzerace, potravinový a sexuální teror.
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37. PŘÍTEL ČI MILENEC?
Přátelství mezi ženou a mužem nastává tehdy,
když nic jiného nejde.
Oscar Wilde (1854-1900),
anglický dramatik, prozaik, aforista a básník irského původu

„Byla jsem u moře s přítelem", vypráví jedna žena druhé a už
jí ani nepřijde, jak překrucuje slovo „přítel", aby nemusela říci s milencem, potažmo tedy se souložníkem. Ale proč? Přece není
nic špatného na tom, že tam byla s milencem. Tak tam souložili,
no a co? Brát a překrucovat slovům jejich význam je mnohem
horší.
Původní slovo „přítel" potom zní ve slovníku žen „přítel,
ale doopravdy jenom přítel, mezi námi nic není". Ženami
překroucený „přítel" nemá plurál. Rekne-li žena, že byla někde
s přáteli, používá ono slovo opět v jeho původním významu.
Někdy je i donucena použít v jedné větě oba významy: „Byl
s námi také přítel mého přítele. " Nuance ve vyjadřování hrají
zásadní roli - považme, jak šeredně bude zklamán svůdce, který
přeslechl slůvko „pouze" ve vyjádření: „Pojedu tam s tebou pouze
jako s přítelem." Rozlišujme tedy bedlivě mezi slovy „přítel"
a „pouzepřítel" (jeho nesmyslnost je zřejmá i z pokusu vytvořit
jeho antonymum).
Proč se takhle manévruje, jen aby se nemuselo použít jasné,
přehledné a jednoznačné slovo milenec? No proto, že je moc
jasné, přehledné a jednoznačné.
Komentáře
1. Dopřejme ženám tento eufemismus, potřebují ho k zachování obrazu cudné, samozřejmě jemné, citlivé bytosti. Cudnost
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a zachovalost jsou velmi důležité devizy na partnerském trhu.
Samozřejmě, že při použití slova „přítel" každý ihned ví, o co
jde.
2. Je zajímavé, že opakem přítele je nepřítel, zatímco milenec
žádný opačný význam nemá. Opakem milence tudíž může být
pouze přítel.

38. BEZOHLEDNOST ZNEUŽÍVÁNÍ MUŽŮ
ŽENAMI, KTERÉ V NICH VIDÍ POUZE
„PŘÁTELE" NEBOLI „POUZEPŘÁTELE"
Největším zločinem je, když někdo druhému zabije kus života tím,
že ho omezuje, znemožňuje mu rozlet,
brání jeho svobodnému prožívání.
Ale na tento zločin nikde ve světě není paragrafu.
Ladislav Fuks (1923—1994), český prozaik
Proč se nemá domáhat výletu ženská, která chce jet s chlapem
, jenom tak"? Protože mu blokuje možnost seznámit se s nějakou
jinou, která by mu poskytla více. Odstíní mu potenciální
zájemkyně, protože všechny si budou myslet, že je zadaný.
Navíc v situacích, kdy by mohl vyrazit na lov, mu přijde nefér
nechat ji samotnou. Prostě přijela s ním a on ji tam nemůže nechat
sedět osamělou a sám tancovat s jinými, nemůže ji vyložit z auta
a do kánoe si posadit třeba nějakou nadějnější turistku, co zrovna
okouní kolem, nemůže si na lano navázat kolemjdoucí krasavici,
která si povzdechne, jak by to lezení také někdy ráda zkusila... Je
zbytečné dále ilustrovat, jak je chlap, který přijel na výlet s ženskou, předem vyšachovaný. Tato žena bude však pokrytecky
tvrdit: „Já jsem mu nebránila, mohl si vyhodit z kopýtka, kdyby
chtěl. Věděl přece dobře, že já ho mám jen jako kamaráda. "
79

Jako by nevěděla, že když ji s sebou bral, tak přistoupil na její
nestydatou podmínku v tajné naději, že to nakonec přece jen
dopadne. Jako by nevěděla, že mohl jet s partou kamarádů
jinam, kde by si sice také nezasouložil, ale prožil by víkend plný
legrace a na sportovně mnohem vyšší úrovni. Jako by ve svých
letech nevěděla, jaká muka prožívá chlap, který musí celou noc
v hotelovém pokoji inertně ležet vedle ženy, která se mu líbí.
„ Vždyť to předem věděl, tak co cekal? " řekne vám ta žena, když
jí vyčtete její neomalenost, a zůstane dále nezlomena ve svém
přesvědčení, že jednala správně. Proto jí ani nepřijde divné, když
během výletu nepokrytě zatelefonuje svému stabilnímu milenci či
manželovi a nechá od něj našeho nešťastníka ještě pozdravovat.
Většího pitomce už z něj asi nikdo udělat nemohl.

Komentáře
1. Ženy se domáhají výletu s mužským, výletu J e n tak". Mohou tam být - a také bývají - i jiné motivy, než je sexuální vyžití.
Tak např. na takovém výletu si může prověřovat svou cenu, řečeno
jinak, jak moc se bude provázející mužský o ni snažit. Možná ho
chce také blíže poznat z nějakých důvodů, které plánuje a které zná
jen ona. Možná, že se chce pocvičit v koketerii a nebo - což může
být nejčastější motiv - potrápit svého trvalého partnera, prověřit,
zda mu to vadí. V každém případě zde jde o multideterminované
zneužití našeho muže: aby žárlil ten její legitimní, aby se mohla
ukázat ve společnosti, kam by se jinak nedostala, aby se projela
na výlet, aby si našeho nešťastníka oťukla apod.
2. Ženám, které týrají muže požadavkem, aby s nimi setrvával
„jen tak", se říká plané dráždivky. Zasluhují vyválet v lepidle
a obalit peřím.
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39. MOUDŘÍ RÁDCI
Když chce muž někoho o něco požádat, přemýšlí, co řekne.
Žena uvažuje, co si vezme na sebe.
Mark Twain (1835-1910),
americký prozaik, esejista a humorista

Kdyby k nám do Čech přišel třeba nějaký Egypťan a začal
nás poučovat o rybníkářství a chování kaprů, začne člověk maně
(a marně) listovat v paměti a přemýšlet, který Egypťan kdy
v historii v rybníkářství vynikal.
Ve stejné situaci jsou ženy. Jsou stranou, která nám vytýká
cynismus, primitivismus a nedostatek romantismu, ale kdy nás
která dojala „Rozvíjej se poupátkem", „Pramínkem vlasů" nebo
„Adagiem cis mol"? Nejde však o poučování, pod jeho maskou
je nám podsouván návod, jak se máme vůči nim chovat. Ženy
se vůbec nestydí, že jde o požadavky jednostranné, ty naše ony
nerespektují a respektovat nehodlají. Nehodlají, protože - jak
víme - nemusí. My budeme fungovat a dělat kašpary i bez toho.
Takže vlastně - celá ta jejich zjevně hloupá hra je moudrá.

Komentáře
1. Nic nového - starý známý ženský program vůči mužům:
vyčítání a degradace. Přeloženo do srozumitelné češtiny: Hejbej
s sebou, od čeho tady vlastně jsi?
V této souvislosti si vybavujeme výrok Ambrose Bierceho,
otištěný v jeho Ďáblově slovníku (Praha, Thyrsus 1996):
Muž: Příslušník pohlaví, kteréžto netřeba brát v úvahu, neboli
pohlaví zanedbatelného. Muž lidské rasy je obecně označován
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(ženami) za Pouhého Muže. Tento druh se vyskytuje ve dvou
odrůdách: jako dobrý zaopatřovatel a špatný zaopatřovatel.
2. Pragmatickému muži vyčítá žena nadbytek pragmatismu,
romantikovi příliš mnoho romantismu. Zbývá tedy předhazovat
gramotnému jeho neřest číst a psát, optimistovi jeho optimismus
a pesimistovi pesimismus.

40. ÚPLNĚ VŠECHNO ŽENY SVÝM
ROZKROKEM VYTŘÍSKAT NEMOHOU
Vesmír je nekonečný, leč omezený.
Albert Einstein (1879-1955),
německo-americkýfyzik, popularizátor vědy, humanista

Víme již, že pro většinu žen je jediný kapitál, který vlastní
(paradoxně zároveň movitý i nemovitý), jejich rozkrok. Frustrace
žen spočívá v tom, že se z tohoto kapitálku snaží vytřískat nemístně
mnoho. Mohou mít chlapa s autem, chtějí-li auto, mohou ulovit
někoho s bytem, na onu pomyslnou mezinožní mucholapku
seženou diplom na univerzitě, výlet do Alp... možností je
nekonečně - leč (řečeno s Einsteinem) omezeně. Pokud se ale
žena nechce přímo prostituovat, na což většina nemá žaludek, stojí
před dilematem, co si má vybrat. Možnost výběru představuje pro
ženu vždy strašné dilema - byť by to byl jeden ze dvou svetříků
v sekáči. Natož pak životní partner a celý další osud! Přímým
důsledkem tohoto ženina postoje je tzv. fenomén čekání na prince
a syndrom věčné ženské nespokojenosti (viz Základy) vyvěrající
z toho, že prostě za ten svůj základní kapitál nelze pořídit všechno.
(Pomiňme filozofickou diskuzi o tom, že žena nemá nikdy
všechno, i kdyby nakrásně už všechno měla.) A tak má hezkého
a věrného, ale je moc chudý a navíc je to nekňuba. Uteče mu za
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bohatým a frajerem, ale ten jí zase na rozdíl od nekňuby zahýbá...
(dalších x variací téhož si snadno každý domyslí).
V ženské podstatě je, bohužel, zakódováno, že tento fakt
o omezenosti každého zdroje nikdy nepochopí. Tím se liší od
mužů, kteří vědí, že neexistuje kráva, která pod sebe nedělá hnůj,
bez jehož kydání nelze mít z krávy užitek. A tak žena, když něco
nemá podle svých vždy nereálných představ, je přesvědčena, že
je to tím, že se špatně vdala. To byla celá její chyba - že nalítla na
tohohle budižkničemu. Kdyby si vzala toho druhého, mohla mít
támhletu vilu, chodit na bankety... V žádném případě neobviňuje
samu sebe z finančního neúspěchu, nešikovnosti apod., jako to
většinou dělá v takovém případě chlap.

Komentáře
1. Je to takový začarovaný kruh. Zeny od nepaměti vylepšují
a dolaďují svoje strategie jak pomocí stížností, výčitek, kritiky
a nespokojenosti vzbudit v muži pocit viny a přimět ho k vyšším
obrátkám. Vyčítací dispozice a pohotovost k těmto projevům jsou
u každé ženy stále přítomné a některé získají touto strategií více,
jiné méně.
V současnosti nám média přinášejí zprávy o ženách, které jsou
v převodu hmotných statků z muže na sebe superúspěšné. Tak
např. MF Dnes přinesla zprávu, že Ivana Trumpová dostala při
rozvodu 25 milionů dolarů odstupného.
Není to pro naše ženy ke vzteku, když si srovnají, co ony svým
erotickým divadélkem a nádobíčkem vyzískaly a co ta Ivana?
Kde je viník? Hněv se samozřejmě soustředí na manžela, neboť
on není onen miliardář Trump, lump jeden. Našim ženám jaksi
nedochází, že těch Trumpů je ve světě málo a těch nezadaných
Trumpů ještě méně.
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2. Každá žena, která se vdá, tak se vdá zpravidla špatně. I ta
Ivana mohla místo 25 milionů dostat 30 nebo 35. Znáte pohádku
o zlaté rybce? Chudák rybář byl sice skromný, ale díky chamtivé
ženě oba skončili zase v chatrči. A dobře jim tak!

41. TANTRA, PŘEDEHRA ATD.
Hvězdy v ženách bychom mohli vidět v jediném případě
— kdyby se večer objevily a ráno zase zmizely.
Voltaire (1694-1778),
francouzský spisovatel a filozof

To, že ženy před aktem vyžadují, aby si s nimi člověk nejprve
pohrál, už holt nějak patří k věci (i když se vkrádá myšlenka,
proč by to neměl být také - tedy alespoň v demokratických
„korektních" 50 procentech - chlap, kdo by měl být napřed
laskán). Budiž ale, nám by tak nevadila ta předehra, čili líbání
a hlazení tzv. neutrálních zón. Vadí nám ale, že se tím chlap
v očích ženy, která to takhle překrouceně posuzuje, zavazuje
nebo toto jednání alespoň podněcuje ženu na následné dělání si
nároků na něj. Jeho ochotu si s ní vyhrát si vysvětlila jako ochotu
se jí zavázat. Dráždění čistě sexuálních zón, ač posuzováno jako
hrubější a méně něžné, je z hlediska ženina posouzení mužovy
zavázanosti neutrámější. Ať nám dají ženy najevo, že tím, že je
budeme půl hodiny šimrat na zádech a hladit na chodidlech, se
nijak více nezatahujeme do vztahu než triviální souloží, a budeme
to dělat. Jak ale člověk k tomu přijde, že za to, že si s ní dvě
hodiny vyhrál, mu pak druhý den brečí do telefonu kvůli tomu,
že na ni nemá čas, zatímco frajer, který ji někde na popelnici před
diskotékou suše přefik, má klid a svatý pokoj.
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Komentáře
1. Zde bych se ani nepodivoval. Rychlá soulož na popelnici je
vybití sexuálního napětí, silné potřeby po tělesné slasti.
Pokud muž dvě hodiny ženu laská před vlastním aktem,
pak signalizuje, že mu za to stojí, že se mu líbí, že je to pro něj
vzrušující atd. To je velmi žádaný artikl, ať se takový mužský
nediví, že to žena chce znovu.
To by bylo ovšem vysvětlení, kdyby našeho mužíčka ona
žena naháněla kvůli další konzumaci nevšedních rozkoší, které
jí připravil. Ale ona jej nahání kvůli tomu, že jej považuje za
zaháčkováného. Proč by jinak tak překypoval něžnostmi? „Jaksi
to představuje, udělá takový divadlo a pak ani nezavolá. "
2. Vůbec nejhorší situace nastane, když to všechno těmi
něžnostmi skončí a další pokračování žena rezolutně odmítne.
Dovedete si představit situaci, kdy jsou diváci vyhnáni z divadla
hned po odeznění předehry?

42. ZKRESLENÝ VÝZNAM ŽENSKÉHO
ORGAZMU PRO MUŽE
V manželství se od muže vyžaduje, aby řadovému představení vždy
znovu dodával premiérovou atmosféru.
Max Ophuls (1902—1957), německý filmový režisér
Význam ženského orgasmu je často zkreslován. Mužům je
podsouváno, že tím, že dokážou ženu přivést do slastných výšin,
si vylepšují své maskulinní ego a léčí si tak své komplexy. To
je podle kritiků (hlavně kritiček) prý důvod, proč jim na ženině

Jí
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orgasmu tak záleží. Tím je tato ušlechtilá snaha mužů zlehčována
a degradována na sobecký mužský počin.
My již víme, že působení rozkoše ženě je pro muže sexuální
motivací snad ještě silnější než vlastní ukojení. Pro muže je tu
ale ještě jedna (snad podvědomá) motivace, proč ženu k orgasmu
dovést. Při každém sexuálním styku se muž svým způsobem
zaplete, znovu si jakoby zadá, zaváže se, přijde o část své
svobody - samozřejmě velmi dočasně, ale v daném okamžiku
citelně. Cítí se zavázán, protože od ženy něco přijal. Podvědomě
se pak domnívá, že tím, že dá ženě orgasmus, se svým způsobem
z onoho zavazujícího pocitu vykoupí. „ Uďál jsem jí to, tak co by
ještě chtěla, " myslí si celkem logicky. Došlo k obchodu - něco za
něco, takže je opět volný, nevázaný, nic nedluží.
Žena to tak, bohužel, nevidí. Jednak -jako žena - nikdy necítí
z přijetí daru povinnost dar oplatit, jednak si myslí, že prožitím
orgasmu dala muži opravdu vše, co mohla - a o to více má být
zavázán on jí. O tom, že by dostala krásný dar od chlapa jako
výkupné z jeho vazalství, tedy nemůže být ani řeči.

Komentáře
1. Kdo při oboustranně uspokojivému orgasmu co dal a kdo
komu co dluží? To jsou složité otázky a i složité, různorodé
odpovědi. Různí myslitelé se tím zabývali od nepaměti, jak
zjišťujeme ve Starém zákoně, v Kámasútře, v nauce hedonistů,
moderních filozofů, psychologů či biologů, o sexuolozích ani
nemluvě. Co škola, to jiný názor, některé zvlášť scestné (např.
radikální feminismus: jde vždy o znásilnění ženy).
Zkusme se s tímto problémem vypořádat elegantní a snadno
zapamatovatelnou zkratkou: nikdo nikomu nic nedluží.
Realita je však jiná. Postulát „nikdo nikomu nic nedluží" pro
ženy neplatí. Vždy si myslí, že za to mají něco dostat, tento postoj
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je neodoperovatelný, bez něj by nebyla sama sebou. (Kdybychom
vyňali kobře jedovaté zuby, přestala by být kobrou v plném slova
smyslu.) Chlap tohle podvědomě tuší, nelze se mu divit, že má
pocit, že něco dluží.
2. Ideální pohlavní styk opravdu na obou stranách vyrovnává
položky „má dáti" a „dal". Bohužel je to právě žena, která často
reklamuje v jedné položce manko a v druhé naopak přebytek.
Pokud je neuspokojeným muž, není divu, že si někdy vypůjčí
z jiné banky. Bohužel často i na vyšší úrok.

43. MECHANISMY ŽENSKÉHO
VYVOLÁVÁNÍ HÁDEK S CÍLEM PODSUNOUT
CHLAPOVI POCIT VINY
Je zajímavé, jak se daří přírodě vyvolávat dojem, že co je hezké, je
automaticky dobré.
L. N. Tolstoj (1828-1910),
ruský spisovatel a myslitel

Jako přes kopírák se ve většině rodin odehrávají hádky, jakoby
psané podle jednotného scénáře. Vyjmenujme ty nejzákladnější.
Typ: Chlap chce někam jít. Třeba do hospody nebo kamkoliv,
kam se jí nechce (jí se ovšem nechce většinou nikam, protože
jediné, co by ji tak zajímalo, by byl nějaký snobský večírek se
„zajímavými" lidmi, jimiž by se mohla druhý den v práci holedbat,
nebo sobota strávená v Carrefouru). Navíc z nějakého vnitřního
přesvědčení žena potřebuje chlapa doma ke spoluúčasti na jejím
(zpravidla televizním) neprogramu. A tak spustí např.: „ Už zas
někam táhneš. Před chvílí jsi přišel z tréninku!" Chlap se (v lepším
případě) nedá oblomit a odsekne: „ Mě ale ty tvý seriály nebavěj "
a do hospody odejde. Ale šťastný není. Už se ženě podařilo vnést
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do mysli červíka neklidu, už si u piva říká „ Měl jsem zůstat radši
doma", už není tak uvolněný a při první příležitosti zaplatí a jde
domů, sám sobě i svým kamarádům pro smích.
Typ: Věčná nespokojenost. Chlap se dře, jak může, ví, že
se stará nadprůměrně. Nemůže ale utáhnout všechno. Věčnou
nespokojeností, že má málo, ho však žena obviní ze všech
nedostatků, kterými jejich domácnost trpí. „To bych ráda
věděla, jak dlouho se ještě budu muset vztekat s touhle starou
a pomalou mikrovlnkou", vytkne mu například, jako kdyby on
byl automaticky zodpovědný za strojový park jejich kuchyně. On
jí však neopáčí: „Tak si jdi na ni vydělat a kup si novou, nejsi
tady žádná hraběnka." Ne, on si nechá vsugerovat pocit viny
a zodpovědnosti a řekne si: „Musím dřít víc. " A už ho žena má,
kde ho chtěla mít. Jen ať dře - ony ho přejdou roupy.
Typ: Nedostatečně projevený vděk muže. Žena koupí
muži třeba jako dárek nějakou blbost. On - kdyby to potřeboval
- tak by si tu vodu po holení, košili, nebo bůhví, co to bylo za
zbytečnost, mohl stokrát koupit sám. Budiž, dostal to takhle jako
dárek, poděkuje, někam to (úměrně nedůležitosti onoho daru)
založí a věnuje se svým věcem. Jednoho dne však přijde domů
a vidí nakvašenou manželku: „ Ty jsi nějaká naštvaná? " zeptá
se. „ Bodejť ne, necháš válet ten nový svetr, co jsem ti koupila,
po garáži. " Chlap by jí mohl opáčit, že je jeho věc, co dělá se
svým svetrem. Jenomže to není jeho svetr, to je její dárek! A tak
je poučen a přitesán v další věci: propříště ji preventivně bude
poplácávat po ramenou za každou hloupost, kterou žena vykoná
či koupí, a z těchto darů se stanou posvátnosti. Utvrdí ji tak v tom,
že na jejích skutcích záleží, ty jsou výjimečné, co udělá či koupí
on, je vždy pouhá samozřejmost.

Komentáře
1. O těchto mechanismech lze říci, že jsou velmi významným
„výrobním prostředkem" žen. Jsou i jiné, známější. Fenomén
vyvolávání pocitu viny je však širší veřejnosti málo znám a tedy
nezažit. Proto o něm pojednáme podrobněji. Nejdříve použijeme
pasáž z již publikované úvahy na toto téma.
Manželčina nespokojenost, výčitky, kritika, pocity ukřivdění apod.
Uvedeme citátem: „V průběhu přírodního výběru statisíců
generací přežívaly v oněch drsných podmínkách spíše ty ženy,
které dovedly své - nějak již zavázané - mužské protějšky přimět
k tomu, aby ze sebe co nejvíce vydali. Dělaly to mj. projevy
nespokojenosti a zklamání, výčitkami, kritikou, pocity ukřivdění
apod. Dnešní ženy jsou jejich přímými potomky a dělají totéž,
ač to k přežití není již nezbytně nutné" (E. Bakalář, Průvodce
otcovstvím, Praha, Vyšehrad 2002).
I tento jev dovede vysvětlit evoluční psychologie. Období
lovců-sběračů trvalo přibližně dva miliony let a vyčítání se
ženám vyplácelo: více zásob a potravin znamenalo i lepší
výživu (podkožní tuky, minerály, vitaminy), tím i větší odolnost
organismu a v konečném důsledku i větší šanci na reprodukční
úspěch. Do genofondu se rozšířily i mužské geny, nabádající
muže k uposlechnutí a vyhovění kritizujícímu ženskému hlasu.
Náboj výčitek, kritiky, hněvu apod. v hlubších vrstvách ženské
psychiky je stále v pohotovosti a je-li přítomen sexuální partner,
pak se hlásí ke slovu trvale.
Citově zralá žena, vyrostlá ve zdravých, harmonických
poměrech, zapíná brzdné, kontrolní mechanismy, pomáhají jí
sebereflexe, sebekritičnost, vštípené vzory civilizovaného řešení
sporů apod. Žena citově nezralá, vyrostlá v problematických,
nepříznivých poměrech, nemá ve své psychické výbavě zmíněné
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kontrolní mechanismy a archaické emoční impulsy naplno
vyvřou.
Nad obecně známým jevem, že ženská kritika, výčitky apod.
mnohdy již neodpovídají daným konkrétním podnětům, se
pozastavila řada jiných pozorovatelů, z nichž někteří se pokusili
jev vysvětlit, jiní na něj jen poukázali.
Tak např. americký psycholog Herb Goldberg identifikoval
celkem devatenáct tzv. vyčítačích pastí manželky, jejichž cílem je
mocenská manipulace manžela.
Ukázka pěti vyčítačích pastí:
Spontaneita
Projevuješ-li své city otevřeně, tj. někdy si popláčeš, jindy
zakřičíš, pak ti manželka bude vyčítat, že jsi labilní, neurotický,
dětinský ...
Máš-li city pod kontrolou, pak ti manželka bude vyčítat, že jsi
studený čumák, odtažitý, neschopný hlubšího citu a vztahu ...
Zaopatřování
Chceš-li dobře rodinu zaopatřit, pak musíš i dosti pracovat,
budeš chodit domů pozdě a večer budeš unavený. Manželka ti bude
vyčítat, že je ti práce milejší a že se o rodinu příliš nezajímáš...
Chceš-li se rodině více věnovat a odmítáš služební postup
s ještě náročnější prací, pak ti manželka bude vyčítat, že málo
vyděláváš a že ostatní jsou úspěšnější ...
Autorita
Budeš-li demokratický, vyslechneš každého a zohledníš-li
potřeby každého zúčastněného, pak ti manželka bude vyčítat, že
jsi slabý, pomalý, nerozhodný ...
Převezmeš-li vedoucí roli ajednáš-li rozhodně, pak ti manželka
bude vyčítat, že jsi autoritářský, utlačovatelský, despota ...
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Zdraví
Budeš-li hodně pracovat a málo se ohlížet na své zdravotní
potíže, pak ti manželka bude vyčítat, že jsi nezodpovědný k sobě
i k druhým, na tobě závislým ...
Budeš-li s potížemi chodit na lékařská vyšetření, pak ti
manželka bude vyčítat, že jsi hypochondr, který myslí jen na svá
pomyslná bebíčka ...
Vnitřní růst
V průběhu let budeš cítit, jak vnitřně rosteš, zraješ, přijdou
impulsy něco změnit, zlepšit, např. životní styl, přátele, ale
i kariéru. Manželka ti bude vyčítat, že jsi nezodpovědný, že
ohrožuješ lidi na tobě závislé ...
Potlačíš-li v sobě impulsy ke změně, manželka ti bude vyčítat,
že jsi ustrnul, že jsi rigidní, nudný ...
(Podrobněji: Goldberg, H.: The Hazards of Being Male.
Surviving the Myth of Masculine Privilege. New York, Signet,
Penguin Books 1977.)
Lze uvést i desítky dalších situací, různě větvených, avšak
vyrůstajících ze společného základu.
2. Žena vlastně nikdy neví, co chce. Bohužel však zpravidla
nedá pokoj tak dlouho, dokud to nedostane.
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44. SYNDROM UŠTVANÉ MANŽELKY
Křesťanskou galantností a nechutným zbožňováním se ženy staly
domýšlivými a bezohlednými, že si bezděky vzpomínáme na posvátné
opice v Benáresu, které, jsouce si vědomy své svatosti
a nedotknutelnosti, domnívají se, že jim je vše dovoleno.
Arthur Schopenhauer (1788-1860),
německý filozof a myslitel

Možná jste si všimli, že existují dva druhy hospodských. První
typ má v lokále 5 hostů, přijde k nim ale jen jednou za půl hodiny
a v hospodě je jak „U Suchánků". Přitom se ale ten hospodský
nefláká. Kdykoliv se podíváte, kde zase zevluje a proč nenese
pivo, tak má plné ruce práce, něco omývá, přerovnává, šmejdí
sem a tam, šuká kolem pípy - ale netočí. Zeptáte-li se ho, nemáli něco k jídlu, protočí oči v sloup, málem se zhroutí a vysvětlí,
že kuchař už odešel a kuchyň je zavřená. On sám na všechno
nestačí.
Druhý typ je v klidu, posedí s hosty, popovídá s nimi, ti
mají pořád co pít, někdy vytáhne i hudební nástroj, zahraje na
kytaru, zazpívá. Když je dotázán, zda by nebyl nějaký gábl,
odpoví, že žádný problém, zmizí v kuchyni a za pět minut se
vynoří s obloženou mísou, přihřátým guláškem či naloženým
hermelínem.
Stejně lze klasifikovat i manželky. Některé mají na krku
dvě děti, studují dálkově vysokou školu, vyhrávají mistrovství
republiky ve volejbalu nebo v atletice a přitom doma mají pohodu, uklizeno a napečeno. Když k nim přijdete na návštěvu,
vždycky je tam pro vás víno, kafe a něco k tomu a její rodina
s vámi v klidu posedí. Mají na to čas.
Jiné ženy kromě toho nejnutnějšího základu u dětí nic
nestihnou, mají doma bordel, hroutí se pod tíhou nezvládnutých povinností, jsou jak uštvané laně, vinu za svůj ubohý výkon
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* svalují na manžela, že se fláká a s ničím nepomůže, buzerují jeho,
děti i prarodiče. Ocitne-li se u nich člověk na návštěvě, vrčí tam
pračka i lux, okna jsou dokořán a ony nemají ani kafe, ani nic
k tomu, ani čas, jen nešťastný výraz v obličeji. Chudinky přece na
všechno samy nestačí a nikdo jim s ničím nepomůže...

Komentáře
1. Během evoluce ženské povahy se prosadily ty rysy,
jež ženě přinášely výhodu. Výraz unavené chudinky přinutil
jejího zaopatřovatele k vyššímu výkonu, ženina rozmrzelá náladovost testovala stupeň jeho zavázanosti a tedy hranice jeho
vykořisťovatelnosti. Stavy bolesti hlavy a únavy mají donutit
muže k sebezpytování, kde zase selhal, a k opatrnému našlapování
po špičkách kolem uraženého majestátu.
2. Na rozdíl od špatné manželky zkrachuje špatná hospoda
zpravidla dříve. Možná by tomu mělo být naopak.

45. CHLAP ZA RUČIČKU S ŽENSKOU
Zkuste říci milostivé paní matce nebo slečně dceři pravdu o tom,
že jejich veškeré konání má jediný cíl — ulovit nějakého mužského.
Hrůza —jaká to urážka!
A přesto žádná nic jiného nečiní a o nic jiného se nesnaží.
L. N. Tolstoj (1829-1910), ruský
spisovatel a myslitel

Tamhle jde chlap a za ruku se vede se ženskou. Napadají mě
dvě verze:
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1) Pyšně si ten chlap vede domů nějaké nové telátko. Všichni
kámoši, co ho potkají, mu to přejí a zároveň tiše závidí. Závidím
mu i já.
2) Jedná se o jeho nějakou stálici, patrně manželku. Chlap
nejde pyšně, ale pokorně. Nevede, ale je veden. Ta držená ruka
je jeho přiznání se ke svému knechtství. Už si na to tak zvykl, že
se ani za tento odznak poddanosti nestydí. Špatně předstíranou
zamilovaností (hlavně sám sobě) se chce zbavit tohoto chomoutu,
který mu manželka pověsila na krk, ať všichni vidí: „Heleďte,
tohle je můj otrok. Už léta si nešírejchnul nikde jinde. Nechal se
mnou zmámit a to mu úplně stačí. Tak pojď, holenku, hezky za
ručičku a domů."
Nezávidím mu.

Komentáře
1. Může jít ještě o třetí variantu. Jedná se o nějakou stálici,
patrně manželku. Řízením osudu jde o manželku, která je citově
a morálně dospělá, zralá. Ty ženské vlastnosti, které v této knize
kritizujeme, má jen v malé míře. Rozumí ženám, mužům, jejich
vztahům. Takových žen je málo, asi tak 10 % z ženské populace.
Závidíme mu.
2. Čtvrtou variantou je situace, kdy se jedná o chronického
záletníka, který vedením za ruku maskuje svou nevěru. Samozřejmě pouze dočasně.
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46. NESOUMĚŘITELNOST MUŽSKÝCH
A ŽENSKÝCH DOMÁCÍCH PROBLÉMŮ
Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.
Honoré de Balzac (1799—1850), francouzský spisovatel
„ Zlomila jsem klíček v zámku u auta. Musím říct manželovi, ať
s tím něco udělá. "
Jo, ta se má. Co by za to chlap dal, kdyby mohl vše, co neumí
běžnou denní rutinou vyřešit sám, na někoho hodit. Od té doby,
co je z rodičovského domu pryč, si táhne svou káru sám. A od
té doby, co se oženil, táhne káry dvě. Pak že se to ve dvou lépe
táhne!
Ženy samozřejmě namítnou: „Ale vždyť my vaříme, pereme,
uklízíme..." Kromě již provedené analýzy o tzv. zázemí coby
nástroji ke zotročení muže poukažme na další fakt týkající se
ženských úkonů. Všechno jsou to standardní činnosti, problémy
standardně řešené standardním vybavením - a tudíž bez stresů
z bezmoci. Vypere se v pračce a uvaří na plotně, ale kde má
chlap sehnat autozámečníka v jedenáct večer? Jak spravit vodu
prosakující kdesi pod vanou? Kde sehnat narychlo někoho
na kleklý počítač, jak spravit prasklý klínový řemen někde
na francouzské dálnici - a hlavně kde vzít peníze na opravy
a opraváře, když rodinný rozpočet položku katastrofy neobsahuje?
Automaticky se vším, co nefunguje normálně, se jde na chlapa
- on už to nějak vyřeší. Nevaří, nepere - tak ať dělá aspoň něco.

Komentáře
1. Na popsanou nesouměřitelnost se podíváme z historického
hlediska. Mladý muž při námluvách signalizuje své vyvolené, co
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všechno dovede spravit, co všechno umí zařídit a jaký je vlastně
všeuměl. Kdyby to nesignalizoval, jeho šance by o něco poklesly.
Ale ať se pak nediví, že všechny ty svízelné, nepříjemné opravy
jsou směrovány na něho.
A ještě kousek dávné historie. Nic nového pod sluncem, taková
určitá dělba práce je u lidí od nepaměti. Velmi telegraficky: ženy
vedly domácnost, vařily, šily, muži lovili, budovali, opravovali. Je
to zaběhané, ostatně si připomeňme, jak mužům nevoní žehlení. Je
o tom vynikající knížka Proč muži nežehlí od A. a B. Moirových
(Praha, Grada Publishing 2000).
Dospíváme k poznatku, že ženský mozek má - ve srovnání
s mužským - zcela určitě o jeden závit navíc. Je to závit,
který klasifikuje velkou námahu muže i jeho velmi významný
opravářský úspěch jako jeho pouhou povinnost, kterou již netřeba
blíže komentovat, natož chválit.
2. Skutečně moudrá žena ovšem muže aspoň občas pochválí.
Bohužel se takových žen příliš mnoho nenarodilo.

47. PROČ, SAKRA, VYŽADUJÍ ŽENY PO
MILENCÍCH,
ABY S NIMI BYLI CELOU NOC?
Madam, vy jste tlustá a ošklivá. Já do zítřka vystřízlivím.
Winston Churchil (1874—1965), britský politik a spisovatel

Jistě se mnoha mužům přihodilo, že se člověk doma před
manželkou horko těžko vymluvil, jak na pár hodin zmizet za
vyhlédnutou milenkou, a když se pak potřeboval zase rychle
vrátit zpět, milenka požadovala, aby s ní zůstal do rána. „ Uděláš
si na mne čas jednou za měsíc a už bys zase zdrhal. To jsi z té
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tvé Mařeny tak vyplašený? " A tak chlap zůstane, aby nevypadal
jako srab. „ Tahleta zatracená ženská nebere vůbec ohled na mé
problémy ", nadává potají. Na celonoční absenci doma sotva sežene
alibi. Přitom se dostává do průšvihu úplně zbytečně. Je půlnoc,
už se dávno pomilovali, jeho milenka už spokojeně oddychuje
ve spánku a on tady teď netečně leží úplně zbůhdarma. Je přece
jedno, kde leží, když ta vedle už stejně spí. Proč tady musí být?
Komu co dokazuje? Nutně se potřebuje sebrat a jít domů. Ještě
by šlo pořád nafintit, že se zdržel v hospodě. Co ale bude doma
vyprávět zítra? Krucifix! Jenomže ví, že kdyby se teď sebral, od
spící milenky odešel a ona to zjistila, začala by brečet a dělat
scény, že ji nemá rád. Jako kdyby tím, že se tady bude do rána
převalovat a udělá si doma průšvih, jí měl dokázat, že ji miluje.
Komentáře
1. Popsaný jev se pokusíme vysvětlit. Máme k tomu dva
přístupy.
Přístup prvý: milenka sonduje, zkouší, jakou má pro vás cenu.
Ví o rizicích a vašich nepříjemnostech s manželkou, avšak chce,
aby její cena na misce vah převážila nad těmi nepříjemnostmi.
Druhý přístup: milenka se vnitřně považuje za pokladnici
nabitou šperky a poklady. Tu královská koruna, tu diamantový
diadém, perlové náhrdelníky, zlaté brože, prsteny, tu exotický
unikát ze slonové kosti posetý rubíny a smaragdy s tajným
mechanismem. Vše se to leskne, září, třpytí, působí esteticky,
povznáší. Tyto poklady jsou vám ukázány, vy je sice vezmete do
ruky, chvilku prohlížíte a pak už se díváte na hodinky. To je přece
pobuřující!
2. Protože se žádný muž neumí rozdvojit, znamená každá
vynucená přítomnost zcela jasně neomluvenou absenci u té druhé.
Tato absence vede zákonitě k průšvihu a ten je přece ve svých
důsledcích žádoucí. Tak čemu se vlastně divíte?
97

48. BLUDNÝ KRUH CHLAPA - USTARANÉHO
ZAOPATŘOVATELE
Mužům se zdá jejich svět tak úžasný, že se do něj snaží přivést
i své milované ženy. Nechápou, že ony po absolvování univerzit
a všeho dalšího, co pro ně přichystal,
opět skončí na pavlači klevetíce o skandálech a módě.
Ester Vilarová (1935), argentinská spisovatelka

Chlap - jak se dozvíme v závěrečné kapitole - je geneticky
vyšlechtěný starač. Stará se o auto, garáž, strojní park
domácnosti, dře na melouchách, aby byly peníze na dovolenou,
staví družstevně, svépomocí i na dluh, pod kterým se prohýbá,
vozí děti na tréninky, otravuje své známé kvůli jejich zaměstnání,
studiu i lékařským vyšetřením... Dělá to rád - má to v krvi. Baví
ho organizovat aktivní trávení volného času svým ženám i dětem,
nehledí na čas ani na peníze, když může uspořádat rodinný výlet
na zámeckou rozhlednu, tenisové odpoledne či návštěvu kulturní
akce.
Největší radost nám však (pochopitelně) působí vědomí,
že to, co my pro někoho děláme, za něho platíme či s čím
s ním utrácíme čas, by on - kdyby na to přišlo - stejně ochotně
udělal pro nás. Tohoto pocitu nás však manželka, milenka a děti
poměrně rychle zbaví, resp. nám jej nikdy nedopřejí. Pořád budou v roli jednosměrných milostivých odběratelů, které v životě
nenapadne, aby také svým dílem a podle svých sil nějak přispěli
ke společným hodnotám (natřeli okna či zryli záhon), průběhu
výletu (naolejovali si řetěz nebo navoskovali lyže) či — nedej bože
- omezili ve společném zájmu svůj zbytečný luxus (koupili si
ponorky místo pěti blůzek s volánky).
Když jim to někdy předhodíme, neřeknou (ach, co bychom
za to dali), že se stydí za to, že se jen vezou, nepochválí nás
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za naše oběti, nepoděkují za naše investice. Naopak, dají nám
najevo, že to naše starání je přece úplnou samozřejmostí, že naše
stálé organizování je jim protivné, ať je s tím neotravujeme.
Dozvíme se ve vyšším věku i od dětí, které mezitím načichly
manželčinou mentalitou a neochotou se pro něco nadchnout,
že bychom je neměli pořád někam tahat, ať je necháme v klidu
u televize, ať si to všechno budování a organizování strčíme za
klobouk. A na příkladech rodin, kde už tátu vyštvali nebo kde
to vzdal, vidíme, že děti jsou pod vedením některých matek
skutečně ochotné zdegenerovat a žít jako primitivové - hlavně
bez úsilí se něčemu přiučit, nutnosti něco podniknout či omezit
své pohodlí, bez práce, tréninků, hudebních a jazykových škol,
namáhavých výletů, náročnější kultury... Stokrát raději stráví
víkend nakupováním v obchodním domě než na běžkách, místo
na túry do Dolomit budou raději grilovat u souseda na zahradě
prase a na diskotéku s hašišákama místo Labutího jezera se těšily
už dávno. Zevlování je pro ně ideální a kýžená zábava. Jen táta,
který se nenechá znechutit, je před tím může spasit.

Komentáře
1. K poslednímu odstavci: zde bych zdůraznil, že popsaná
situace se může týkat jen určitého zlomku manželů, respektive
rodičů. Popsaná nechuť manželek k aktivitám žádaným manželem může pramenit právě z toho, že jsou vyžadované, potažmo
nařizované.
Ženy mají jinou hierarchii hodnot než muži. Ti musí stále
něco dokazovat buď okolí, nebo sami sobě. Zaplať pánbůh za
to. Když se kolem rozhlédnete (doporučuji vylézt na Petřínskou
rozhlednu), tak vše, co uvidíte, je dílem mužských rukou.
Ženy si rády vyměňují zkušenosti, nahlíží do vnitřního světa
druhých, dívají se na romantické příběhy v televizi a samozřejmě
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i nakupují. Myslí si, že ta jejich činnost je stejně důležitá jako ta
mužská a že se dobře doplňujeme. Samozřejmě by děti neměly
být zrazovány od účasti na tátových podnicích. Mámy ať si u televize klidně sedí. Jejich zrazování dětí od tátových akcí vyvěrá
z obavy, aby nebyl moc důležitý.
2. Proč se ale proboha musí všechny ty činnosti provozovat
společně? Na nákup může jít ta chudinka přece sama. V poslední
době jsou už muži povinně vláčeni nejen po obchodech, ale
dokonce i na porodní sály!

49. TZV. DOMÁCÍ NÁSILÍ
Správná ženská přikryje všechno sukní.
Staročeská moudrost

Asi před rokem se v jednom novinovém článku jakási feministka rozohňovala nad tím, že nějaká žena vyfasovala 6 let za
prokázanou vraždu svého manžela -je to prý nespravedlivě moc.
Vždyť ji bil a ona z něj měla strach!
To, že v hlavních českých médiích dostávají prostor pouze
názory stranící feministické kauze (nemohu říci ženské kauze,
protože není v zájmu žen dělat z mužů onuce), je projev cíleného
ovlivňování názorového myšlení těmi v médiích, jimž se říká
opinium formers, český ekvivalent neznám, zněl by asi vymývači
mozků národa. Zformulujme jejich některé hlavní cíle, jež nám
přináší zabalené (jak je to ostatně s každou lživou propagandou)
v líbivém celofánu obrany ženy před domácím násilím.
Dvojí metr (českého) právního řádu
Ten (pro shora uvedený případ) sazbu 6 let za vraždu vůbec
nezná. Minimum je 9 a půl roku i při existenci všech polehčujících
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okolností. I tato „orwellovská" rovnost před zákonem je oné
kritičce málo a chtěla by ji posunout ještě dále. Jen ať si veřejnost
zvyká, že metr není stejný! A to není. V knize Nahota feminismu
je zveřejněna tabulka trestů, jež za stejné činy dostávají muži
a ženy. Vyplývá z ní, že muž dostává zhruba dvakrát tvrdší trest za
stejný trestný čin než žena. Nemluvě už o tom, že zatímco ženský
kriminál je prakticky tříhvězdičkový hotel, kam si žena může vzít
s sebou i malé dítě, mužský kriminál je horor se vším všudy.
Uznání osvědčené role umučené světice
Je bezděčnou vlastností mužů, že jsou těžce náchylní věřit
ženině výkladu o jejím ukřivdění a rádi se staví do role jejího
ochránce - soudce nevyjímaje, neboť i oni si nesou v každé buňce
Y chromozom, který jim velí: „Ochraňuj slabou ženu!" Pohádce
o muži - surovci - se proto snadno uvěří, zvláště když jediný
možný svědek je mrtev! Komu jinému teď věřit než chudáčkovi
ženě? Co jí, nešťastné, jiného zbývalo, než vraždit?
Provinilá žena by byla hloupá, kdyby se nestavěla do role
umučené světice, zvláště když kolem sebe vidí stovky příkladů,
které se osvědčily. Zajisté shovívavý přístup soudu utvrzuje ženy
v jejich praktické beztrestnosti. Pokud by odstraněním manžela
získala třeba milionový majetek, do kterého by mohla přivést
svého tajného milence, tudy vede cesta. Vražda se jí vyplatí.
Vyfasuje 6 let, odsedí si tři (kdoví jestli, má-li třeba děti nebo
nebude-li amnestována) a vzhůru k radostným perspektivám!
Zeslabení role biologického otce či jeho úplné vyšachování
Existence zákonů o tzv. domácím násilí uměle vytvořených
armádou právníků parazitujících na úspěšném bílém muži (slyšel
někdo o podobné kauze vedené proti nezaměstnanému, práci
se vyhýbajícímu Romovi?) ponouká manželky i děti k vydírání
chlapa. „Jestli nepřestaneš s tou sousedkou, poškrábu se, udělám
si modřinu a zavřou tě, až zčernáš. " „ Jestli mi, táto, nekoupíš
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lístek na kolotoč, řeknu, že jsi mě ztloukl. " Dětští psychologové
vědí (viz velmi smutná sociologická statistika o osudech dětí
bez silného otce), jak je pro formování budoucí úcty k autoritám
důležité ono: „Kluci, to nemůžu, táta by mě seřezal. "
V tomto ohledu je vrcholem zákon o předběžném opatření
(existující v USA, v Německu, Rakousku, samozřejmě ve Švédsku
apod. a schvalován je i u nás), který umožňuje - na základě udání
manželky, že má z muže strach - vyvedení manžela z domova do
doby, než se případ plně prošetří. Mezitím je muž separován od
dětí, svého majetku a jeho pracovní kariéra může být v troskách
- vždyť musel být policejně vyveden z domu!
Podobné zákony (byť se z nich feministky radují) ženám
v jádru škodí. Jakou úctu mohou mít k muži, který je nucen
chovat se jako zbabělý kašpar? Jak jim může imponovat hňup,
který na sobě nechá dříví štípat? Jak je může vzrušovat mužská
onuce, která se bojí třísknout pěstí do stolu? Jak jim chutná sex
s třesoucím se slabochem?
Násilí na mužích neexistuje
Nikomu se nezdá podezřelé, že násilí na mužích jakoby
neexistovalo. Kam se ale mají muži utéct po ráně oním příslovečným válečkem na nudle? Copak by jim asi na policii - vždy
tak ochotné zasáhnout ve prospěch žen - řekli? Kolik mužů (by)
tam šlo, riskovat posměch, že jsou pod pantoflem? Atak, zatímco
každý monokl pod ženským okem je ochotně vytrouben do světa,
rozmazán a prošetřen, o mužských monoklech se neví. A jak bolí
ty monokly na duši - beztrestné, protože neviditelné.
Státem placené instituce výlučně pro ženy
Neexistuje ani jedna instituce, kam by se mohl obrátit muž
v tísni (už to je diskriminace). Zájmy ukřivděných chudinek hájí
(kromě policie) - v duchu feministického orwellismu - spousta
státem (daňovým poplatníkem, tedy hlavně mužem) placených
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institucí, např.: Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů
(zabývající se čistě diskriminací žen, veškeré připomínky týkající se mužů ignoruje), Sekce pro rovná práva žen při MPSV,
Parlamentní podvýbor pro rovné příležitosti žen, Oddělení gender
výzkumu při FSV UK, oddělení pro dozor nad zaváděním Závěrů
pekingské konference žen do praxe při každém ministerstvu
atd. Odhadujeme, že jde o několik desítek tisíc dobře placených
osob. Povoláním to jsou právníci, policisté, lékaři, psychologové,
vyškolení a proškolení funkcionáři, referenti, novináři, publicisté,
akademičtí pracovníci, scénáristé, autoři námětů pro filmy apod.
Dále jsou tu desítky ženských organizací (PROFEM, Institut
Gender studies, o. p. s., La Strada...), které se sice tváří jako
neziskové a nestátní, příživničí však samozřejmě na státních
grantech.
Zveličení skutečných případů domácího násilí na ženách
Existují skutečně případy surovců, před kterými se rodina třese.
Na to však už zákon máme - zákony o ublížení na zdraví. Pokud
ten surovec někomu zlomil ruku nebo vyrazil zuby, dostane pár
roků natvrdo a příště si to rozmyslí. Že má žena strach jej udat?
Ale to já mám také strach udat souseda za krutost ke zvířatům,
mého šéfa, že za mě neplatí zdravotní ani sociální pojištění, otce
mé dívky, který mně vyhrožuje, že mě zabije, až mě chytí s jeho
dcerou, támhletoho chlapa, že se mi pomstí, protože jsem ho
natáhl při prodeji auta... A nikdo s tím nic nedělá. Nikdo kvůli
tomu nezřizuje výbory a neupravuje zákony.
Ano, existují vážné případy domácího násilí. Jsou ale i malé, nebo velmi malé a ty bývají obratně nafouknuty právníky
a publicisty, aby se za každý oprávněný případ mohl postavit
zástup těch žen, jimž se nic neděje a které zase potřebují z chlapa
nebo ze státu něco vytřískat (například byt).
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Silné jedince netřeba ochraňovat
Každý - ženu nevyjímaje - si občas o facku koleduje. Jestliže
někdo strká ruku do klece se lvem a on mu ji ukousne, je vinen
ten lev? Přijde-li dvoumetrový vazoun do hospody a já, skrček,
se na něj budu vytahovat a plivnu mu do očí, má být souzen za to,
že mi jednu vlepil? A jestliže plivne do tváře (fyzicky či morálně)
do tváře žena chlapovi a on jí dá facku, je něčím vinen? Zákony
pamatují jen na ochranu slabších - ti jsou ve všech konfliktech
automaticky bez viny. A co ti silní? Neexistuje zákon, který by
je ochraňoval před slabšími. U silných se předpokládá, že se
ochrání sami. Ale když tak učiní, jdou k soudu. Co mají dělat?
Je v dnešní době prokletí být silným, potažmo pak chlapem?
A pokud na sobě ten chlap ještě trochu pracoval, třeba zvedal činky
či chodil na karate, ten ať raději nechodí ani do hospody a hlavně
- ať se nezení. Je totiž už od začátku „jasnej". Specializované
a proškolené týmy právnických hyen a některých nevládních
organizací ho už mají vyhlídnutého pro kauzu domácího násilí
a všechny jeho potenciální manželky o možnosti jim ho předhodit
vědí. Stačí, aby se jen zamračil, a už může být „v péči" některé
právničky z týmu specializovaného na domácí násilí.
Záměrné zamlčení důsledku snadné zranitelnosti mužů
V posledních desetiletích se drasticky zmenšuje procento
mužů ochotných za těchto okolností vstoupit do manželství.
Úbytek populace je řešen imigrací (u nás hlavně z východu)
s následnými demografickými kotrmelci indukujícími neofašismus, jak to vidíme třeba ve Švédsku (Arabové), ve Francii
(Arabové) či v Německu (Turci).
Četl někdo fundovaný rozbor na toto téma? Ne? Není divu.
Žádný neexistuje. V českých médiích je totiž tabu vše, co souvisí
s negativním dopadem zeslabení role otce v rodinách.
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Protizákonnost a protiústavnost právních ustanovení
Zákon o domácím násilí a předběžné opatření v něm zakotvené
je zbytečný -již existují paragrafy o ublížení na zdraví a o trestu
pro pachatele (pachatelky) takové trestné činnosti. Dalšího
paragrafu netřeba. Navíc zde padá presumpce neviny - jako
ostatně i v případech tzv. sexual harassmentu. Navrhovaný zákon
předpokládá (citujeme): „... když oběť domácího násilí případ
nahlásí, může policie násilníka na deset dnů vyvést z bytu a zakázat
mu přiblížit se ke své oběti." Nebo: „Muži, kteří obvykle bývají
násilníky, se mohou vrátit až se souhlasem partnerky." Muž je tak
bez soudu zbaven přístupu k majetku a do svého domova. Obojí
má zaručeno ústavou. Co na to právníci, co média? Nic? Proč?

Komentáře
1. Domácí násilí je negativním společenským jevem, právně
spadajícím do kategorie přestupků nebo trestných činů. Pachatel
domácího násilí by měl být citelně potrestán. Jenže...
Různých trestných činů je v Trestním zákoníku uvedeno 220.
Většinou jsou dobře vymezené, policie má na jejich identifikaci
své specialisty, kriminalisté provedou rekonstrukci, například
znalci z oboru silniční dopravy posoudí rychlost vozidla, stav
vozovky, viditelnost, alkohol v krvi řidiče, ale i zraněného atd.
Soud pak vynese rozsudek.
Jinak je tomu u domácího násilí. Na tento přestupek či trestný
čin je napojena ideologie (radikální feminismus), její subkultura,
čili celý právnicko-úřednický aparát tyjící na koncepci „třídního
nepřítele" a následná „korektura", která daný čin disproporčně
zdramatizuje v souladu s „politickou korektností". Tato ideologie
má hodně podobného s nedávnou ideologií třídního boje. Tento jev
je odborně nazýván reframing -přesazení do státně ideologického
rámce.
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V každé společnosti bylo, je a bude určité procento lidí, kteří
se živili a živí parazitováním na nezpochybnitelných myšlenkách.
Byli tu fanatičtí křesťané (dokud se to vyplácelo), fašisté (dokud se to vyplácelo), komunisté (dtto). Všichni měli svou
nepochybnou pravdu (tu pravou víru v Boha, zavedení pořádku,
odstranění vykořisťování). Kam se uchýlili dnes? No přece tam,
kde opět vlaje prapor vyzývající k boji za nezpochybnitelné ideje.
Obrana menšin, rovná práva žen, práva gayů (na řadě jsou práva
bisexuálů, hermafřodirů, transsexuálů), ochrana přírody. Pod tímto
praporem je (jako bylo vždy pod obdobnými prapory v minulosti)
nepřeberné množství koryt a prebend ve formě tisíců úřednických
míst, milionových grantů či politických a úřednických postů.
Vylepšení je v tom, že stoupenci jsou na celém světě, neexistují
železné opony. Navíc jsou tito „bojovníci" nenapadnutelní. Kdo
by se opovážil postavit se tak krásným a čistým myšlenkám!
Schéma je vždy stejné. V následující tabulce porovnejme dnešní
ideology s těmi minulými (vkrádá se otázka, kam se ti minulí
poděli). Srovnejte, prosím:

Socialismus a jeho poučky
o třídním boji

Radikální feminismus a jeho
poučky o domácím násilí

Boj za odstranění
vykořisťování

Boj za rovné příležitosti žen

Vykořisťovatelé (kapitalisté)
a vykořisťovaní (dělníci)

Násilníci (jen muži) a oběti
(jen ženy)
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Nám neznámí, nedosažitelní
a nám neodpovědní aparátčíci
politbyra ÚV KSSS (Moskva)

Nám neznámí, nedosažitelní
a nám neodpovědní úředníci
orgánů Evropské unie
(Brusel)

Stranické sekretariáty
(ústřední, krajské, městské,
místní), příslušné odbory StB

Oddělení pro rovná práva žen
ve vládě ČR, na ministerstvu
PSV a v Parlamentu ČR
Gender studies centra, ženské
organizace a spolky

Masově ovlivňovaná média

Masově ovlivňovaná média

Ideologické publikace z pozic
marxismu-leninismu za státní
peníze

Ideologické publikace o útlaku
žen patriarchátem,
o domácím násilí za státní
peníze

Stálá politická školení

Výuka feminismu na
akademické půdě, stálé
proškolování státních
úředníků pod pláštíkem
gender problematiky,
ideologické projekty MPSV
ČR

107

Ideologická policie (StB)

Školení policistů, kteří mají
vyšetřovat případy domácího
násilí

Proč o těchto podobnostech píšeme? Obáváme se, že tu
máme co dělat s větší silou než jen s radikálním feminismem.
Ten by na to nestačil. Horší je, že výsledkem napojení na
ideologii dochází k hrubému zkreslování skutečnosti, kdy je nám
podsouváno, že hlavními zločinci jsou muži. Některé výzkumy
ukazují, že nebezpečnější jsou naopak ženy. Například podle
výzkumu provedeného v Kanadě (v letech 1974-1983) bylo
zjištěno, že děti do dvou let vraždí zhruba dvaapůlkrát častěji
jejich vlastní matky než jejich vlastní otcové (Zrzavý J., Proč se
lidé zabíjejí, Praha, Triton 2004). Na základě zkreslování faktů
dochází ke škodám pro všechny zúčastněné, pro společnost jako
celek.
2. Domácí násilí ženské je často chronické. Vyznačuje se
třeba i dlouholetým ponižováním, šikanou a všelikou buzerací.
Mužské násilí bývá naproti tomu akutní jednorázovou odezvou,
náhlou odplatou, která vyhřezne po dopadu poslední kapky do
přeplněné nádoby hořkosti. Ale vykládejte to u soudu, zejména
když předsedkyní senátu je třeba zrovna taková doma šikanující
nestvůra!
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50. BOJ ZA ŽENSKOU ROVNOPRÁVNOST
- KONCERN S MILIARDOVÝM OBRATEM
Grantová agentura Ministerstva práce a sociálních věcí vypisuje
granty na téma vyrovnání šancí žen na území hl. m. Prahy
v hodnotě 65 000 000 Kč.
Metodické pokyny pro přihlášky na www. escfr. cz
MFDnes, 24. 1. 2005

Z USA do Británie a odsud do Evropy a k nám se dostalo nové,
výnosné hospodářské odvětví zvané Ochrana žen před bezprávím.
Uživí se v něm armády právníků, soudních znalců, aktivistů,
výzkumníků, pseudovýzkumnic, státních zaměstnanců, policistů,
sociálních expertů a hlavně stovky bezvýznamných, teď však
najednou důležitých tetek na postech tzv. komisařek a referentek.
Ti všichni se živí jak v soukromém sektoru advokátních kanceláří,
tak za státní peníze na ministerstvech, univerzitních katedrách,
okresních i krajských úřadech či v ženských organizacích. Jejich
cílem je vysát a degradovat bílého muže - největšího tvůrce
hodnot - pod vznešenou záminkou ochrany ženy. Vysávání se
děje buď přímo soudním sporem, nebo nepřímo zdaněním plátců
daní, které jsou pak přerozděleny - přímo i formou grantů - na
shora uvedené příživnické instituce. Za tyto peníze (jen v ČRjsou
to stovky milionů ročně) jsou pumpovány do společnosti poselství
o násilí páchaném na ženách s cílem posunout veřejné mínění tak,
aby muž byl již předem násilník a žena obětí.
To se již podařilo. Se ženou, která zavraždila manžela, se
jedná automaticky shovívavě - byla k tomu vyprovokována.
Že by také muž mohl být vyprovokován k násilí? Neexistuje,
nepřipouští se. Dvojí metr už je samozřejmostí. Neúprosná ruka
volného byznysu se ženskou slabostí to tak chce.
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A kdo by ještě zapochyboval, je zpracován médii. Všude je
nám ukazován jako nositel zla pouze muž. Filmy se zápornými
ženskými postavami nedostávají mediální prostor. Zloději,
násilníci, lupiči, únosci, vrazi, defraudanti, podvodníci - všechno
jen chlapi. Maryša byla poslední odsouzeníhodnou vražedkyní.
Od doby existence koncernu na ochranu žen jsou všechny, co
přišly po ní, už jenom chudinky, oběti, otrokyně patriarchálního
despoty - pokud ne rovnou hrdinky.
Nejlépe se s chlapem zatočí přes paragraf. Prosadit do
zákona vhodnou právnickou formulaci a zaplevelit jí zákoníky
„civilizovaných" zemí není pro tento nadnárodní koncern
problém. Kouzelná formulace zní - domácí násilí. Ví se, že se jej
dopouští minimálně v 50 procentech ženy, podsouvá se nám však,
že něčeho takového nejsou schopny. Ze se lesbičky při hádkách
kopou i bodají, že ženy jsou ze žárlivosti schopny vražd, že většina
násilí páchaného na dětech pochází od žen - o tom se mlčí, o to
média nestojí, to nezapadá do konceptu, že jediný původce zla
na zemi je bílý muž a toho je na místě sejmout. Smutné je, že
- slušný a proto snadno ovladatelný - odsuzuje sám sebe.

Komentáře
1. Lidé s ideologickou povahou, přesněji řečeno s dispozicemi
si přes ideologii udělat výnosnou živnost, se vyskytovali ve
všech dobách. Museli však najít nějaké nosné téma, kolem
kterého ideologii vykonstruovali a využívali pak své mocenské
postavení.
V dávné minulosti to byla nejrůznější božstva, která v průběhu
tisíciletí vykrystalizovala do několika velkých náboženství.
(Pozor, neříkám tím, že by Bůh neexistoval, pouze to, že si někteří
z tématu nadpřirozené vyšší bytosti udělali mocenské postavení
a slušné příjmy.)
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Také jsme tu měli nadřazenost jedné rasy a průvodní ideologii.
Pak jsme tu měli rovnost všech lidí. V současnosti tu máme útlak
patriarchátu a utrpení žen (viz následující tabulka).
Nosné téma

Obviňovací fráze, trest

Náboženství

Protivíš se vůli boží, jsi nevěřící, kacíř.
Zabít, upálit.

Nacismus

Nevěříš v nadřazenost nordické rasy,
ve Vůdce.
Do koncentráku, do vězení.

Komunismus

Nevěříš naší snaze odstranit
vykořisťování člověka člověkem?
Hanobíš světovou socialistickou
soustavu?
Do vězení, do koncentráku, propustit
z práce.

Feminismus

Nezdá se ti radikální feminismus?
Podíval ses křivě na manželku?
Nevěříš v útlak patriarchátu?
Máš pochyby o zákonu o domácím
násilí?
Vykázat z bytu.
Znemožnit na akademické půdě.
Všeobecné opovržení, skandalizace.
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Dlužno poznamenat, že tresty se v průběhu staletí zmírňují,
jádro však zůstává: formulačně vytříbená, nenapadnutelná
ideologie a v případě nesouhlasu odsouzení a trest.
2. Všechny ty jmenované parazitní instituce se tváří, že bojují
za ochranu slabších a zastávají se práv menšin. Bohužel jim ještě
nedošlo, že utlačovanou menšinou (i početně) jsou muži. Ti jsou
už od narození choulostivější a dožívají se nižšího věku. Konečná
bilance se pak koná v domovech důchodců, kde na jednoho vdovce
připadá v průměru sedm vdov.

51. NESROVNATELNĚ MENŠÍ ŠANCE
ZDRAVÝCH LIDÍ V BOJI S FEMINISMEM
Žena, která filozofuje, je právě tak ošklivá jako muž, který se líčí.
G. E. Lessing (1729-1781),
německý básník, kritik a náboženský filozof

V posledních letech jsou naše mozky vymývány agendou
radikálního feminismu. Ti málokteří, kdo se tomuto tlaku postaví,
vidí, jak neférové mají podmínky v porovnání s feministkami.
Zde jsou nevýhody, které diskvalifikují eventuální oponenty,
muže i ženy:
- Nemají za sebou lobby amerických feministek a obdobu třiceti
českých ženských organizací, které by je podporovaly. Bojují
s existenčními problémy a feminismem se mohou zbývat jen
ve volných chvílích.
- Nemají nikoho na univerzitách, u nás např. na Fakultě
sociálních věd UK, kde tým feministek za státní peníze
provozuje tendenčně orientovaný „gender výzkum", což
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je pseudovědecký název pro zveličování a umělé tvoření
ženských problémů.
Jsou izolováni od mezinárodní podpory, kterou se ideologicky
i materiálně podporují tzv. gender fakulty na celém světě vzájemně si udělovanými stipendii.
Nejsou finančně podporováni milionovými vládními dotacemi.
Nemají hlásnou troubu, kterou by mohli upozorňovat na
absurdity feminismu. Feministky ji mají - přednáškové sály na
fakultách, pseudovýzkumné práce publikované v „odborných"
(a odporných) časopisech i ve Vlastách, placené přednášky na
témata, která mají daleko k objektivitě, zvaní zahraničních
„expertek", nejrůznější fóra na vládních radách a výborech
a jimi vydávané bulletiny a cirkuláře.
Jsou bojkotováni médii, která profeministická klika již
stačila ovládnout - např. MF Dnes, daleko nejčtenější deník,
pravidelně zveřejňuje názory feministek a jejich přisluhovačů,
zatímco články zastávající opačné stanovisko jsou zde vytrvale
odmítány. Platí to i pro Lidové noviny. Televizní programy
utrpení a diskriminaci mužů ignorují již dlouho. Média se stala
prvním cílem profeministické propagandy, která sjednotila své
zájmy v jednotnou frontu s gayi, lesbičkami, transsexuály,
hermafrodity, Romy, imigranty a drogově závislými.
Nemohou se opřít o obdobu feministkami a proromskými
levicovými aktivisty ovládanými vládními organizacemi jako:
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, Rada vlády pro
lidská práva, Parlamentní výbor pro odstranění všech forem
diskriminace žen, Asociace neziskových organizací za práva
žen a příslušné odbory na MPSV, jako např. Odbor pro rovné
příležitosti žen.
Nejsou delegováni na akce, jako byla Pekingská konference
žen, jejíž závěry byly záhadným a nikdy nepublikovaným
způsobem naoktrojovány vládě ČR jako závazné a jejich
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plnění je dodnes kontrolováno speciálními týmy na každém
ministerstvu, dohlížejícími na zavádění závěrů Pekingské
konference do praxe.
- Nemají možnost se kriticky vyjadřovat k zákonům neveřejně
předkládaným feministickou lobby parlamentu (sexual harassment, odtržení muže od rodiny na základě ženina pocitu
ohrožení podle zákonů o „domácím násilí").
- Zatímco kritika mužských přehmatů je stará jako lidstvo samo,
společnost není zvyklá na kritiku přehmatů ženských - dosud
to nebylo zapotřebí, neboť ženy na muže takto neútočily -,
zdráhá se tuto kritiku přijmout a označuje ji za extremismus.
Jsou to osamělí vojáci v poli, bez prostředků a hlavně bez fóra,
kde by mohli feministické absurdity vyvracet.
Komentáře
1. Boj proti škodlivé ideologii vyžaduje citovou a morální
zralost. Je to boj nejen takových mužů, ale i žen. Měli bychom
vědět, jak velké (či spíše jak zanedbatelné) procento žen zastupují
feministky. Čtenář nechť vznese dotaz na Gender Studies,
Gorazdova 20, Praha 2. Dozví se zajímavé věci.
Prostor k postavení se proti tlaku feministické agendy je
vskutku malý - tato publikace, občas něco na internetu, vtip
vytištěný na domácí tiskárně. Velikost tohoto prostoru je
srovnatelná s prostorem, který měli:
- protestanti při rekatolizaci země po Bílé hoře,
- čeští vlastenci během nacistické okupace,
- odpůrci totality za komunistického režimu.
Stručně řečeno velmi malý. Výše trestů za nekonformitu má
bohudík sestupnou tendenci. Gustav Husák zjistil, že k zastrašení
obyvatelstva nemusí běžné kritiky zavírat do vězení, že stačí
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ztráta zaměstnání, nepřijetí dětí do vyšších škol.
Ještě jinými slovy: jakmile se etabluje mocenská struktura,
lhostejno jaká, hned „vstanou noví bojovníci", abychom použili již
známého obratu. Nejde však o opravdové bojovníky, nýbrž lokaje,
patolízaly, vrtichvosty, řiťolezce, pochlebníky, chameleony, a dále
o donašeče, udavače a samozřejmě vykonavatele, kteří musí být
spolehlivě tvrdí a řádně proškolení. Proškolení u nás již probíhá,
jeho názvy jsou však eufemisticky přeměněné!
Myslíte si, že přeháním? Přesvědčete se, prosím, sami. Napište článek, který se ptá po podstatě a který by mohl zpochybnit
radikální feminizmus Pak jej zkuste nabídnout:
- médiím (novinám, časopisům, televizi),
- některému ústavu výzkumu veřejného mínění,
- do rubriky Anketa deníku MF Dnes.
Nejspíš vám vůbec neodpoví nebo vás potěší ideologickými
důvody, proč to téma nelze přijmout.
2. Skutečné studium ženské problematiky je zajímavé, potřebné a poučné nejen z hlediska historického. Patří nepochybně
do mnoha jiných disciplín, jako je sociologie, psychologie,
demografie a medicína. Pokud se toho ovšem chopí radikální
feministky, jejichž jediným hnacím motorem je nenávist k mužům, je celý problém rázem vzhůru nohama. Žádný fanatik totiž
nikdy nic pořádného nevyzkoumal.
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52. ZÁVĚR. ZA VŠE MOHOU GENY
Projevy ženiny nespokojenosti mohly vést
k její větší reprodukční zdatnosti.
Eduard Bakalář (1934),
český psycholog
Scéna v jeskyni před 10 000 lety v poslední době ledové
Obrovská jeskyně, v ní oheň, mnoho rodin tvořících tlupu.
Po mnohadenním utrpení se z lovu vrátí promrzlí, zranění
a zbědovaní lovci.
RODINA Č. 1.
Chlap: „Jsem unavenej k smrti. Nemůžu hýbat levou rukou
apajdám celou cestu po jedny noze — asi zlomená ruka a vymknutý
kotník. Krvácím z rány na boku, medvěd mě seknul zblízka, jau,
to bolí, Kopčema zabil - nechali jsme ho tam. Měli jsme co dělat,
abychom sem přivlekli toho medvěda. "
Žena: „ To je mi tě líto, ale nemysli, že se teď tady budeš válet.
Právě začalo pršet, déšť jistě dlouho nebude trvat a nemáme do
čeho nachytat další vodu. Obě misky jsou plné, musíš rychle udělat další. Za ten týden, co jste byli pryč, umřelo pět dětí žízní
a naše žijí jen díky tomu, že jsem tě donutila před odchodem
udělat jednu misku do zásoby. "
Chlap: „Já opravdu nemůžu, nech mě den vydechnout. "
Ženská s ním zatřese: „A co když natáhneš do zítřka brka, co si
počneme bez vody! Seber se a jdi udělat misku. A ten podíl masa
z medvěda, co jsi přinesl, je také nějaký malý. Udělal sis děti, máš
ženu, tak se starej!"
Chlap z posledních sil vstane, vyrobí misku, jde potají ukrást
další maso z rozporcovaného medvěda ležícího v rohu, přinese
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maso, věčně nespokojená žena ho vyštve na krádež ještě jednou
a on zahyne ve rvačce se strážci uloveného zvířete.
Žena ví, že po ní již dlouho pokukuje jeden z lovců a je tudíž
na eventuální smrt svého muže připravená. Její nový nápadník
je chromý na jednu nohu a mnoho štěstí u žen nemá. Pro ženu
s bandou dětí na krku je však východiskem z nouze. Ta si v duchu
už říká: „ Ty belhavá padavko, jestli mě chceš mít, tak se holenku
budeš muset pěkně otáčet. Ani já, ani mé děti nehodláme žíznit
nebo hladovět. "

RODINA č. 2.
Chlap: „Jsem zmořenéj, krvácím, mám asi zlomenou ruku, musím si lehnout, nemůžu dál. "
Žena: „Ano, miláčku, samozřejmě. Jsem ráda, že jsi se vrátil
živý. Zatímco jste tady nebyli, došla všem voda, hodně dětí umřelo
včetně našeho nejmenšího, naše ostatní děti jsou na tom bídně, já
jsem teď nějakou vodu nachytala v dešti, moc dlouho to nevydrží,
ale hlavně, když jsi tady. Odpočiň si, ono to nějak dopadne. "
Jejich děti vedle kašlou, chrchlají, brečí... Chlap se nažere
a spokojeně usíná.
Zamysleme se, které ženě se asi podařilo, aby její potomstvo
přežilo? Které ženské geny se asi dostaly do další generace - geny
té hodné, nebo té věčně nespokojené? Ano, ženské geny věčné
nespokojenosti, ty geny, co pořád nutí ženu křičet, že má málo,
že má méně než tamty, ty geny byly předávány z generace na
generaci, ty přežily - až dodnes. Potomstvo té hodné zahynulo
žízní, hladem a zimou. Dnešní ženy jsou bezděčnými nositelkami
genů oněch pramátí, které chlapa bezohledně vycucly jako
citron. Nehledejme tedy manželky jako oázy klidu, přejícnosti
a ohleduplnosti. Neexistují -jejich pramáti totiž vymřely spolu
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s rodinou č. 2. Pokud takové existují, pak jen jako čerstvé mutace
onoho genu nespokojenosti. Je několik mechanismů mutací,
každý s jinou četností. Ty nejčastější s výskytem v populaci asi
1 : 10 000...
A čí mužské geny se dochovaly dodnes? Od toho, co myslel
hlavně na své pohodlí, nebo od toho obětavého a dříče, který
udělá vše pro to, aby měl klid, aby konečně zmlkla, aby chudáček
nestrádaía, aby jí vytvořil výhodu v konkurenci s ostatními bez
ohledu na vlastní zdraví? Dnešní muži za své otročení ženě
nemohou. Jsou bezděčnými pitomci - potomci tamtoho dobráka
a jemu podobných, co zemřeli kvůli věčně neuspokojeným
požadavkům svých žen...
Je mnoho vlastností, které - pokud je žena měla - jí a jejím
potomkům kdysi dávaly reprodukční výhodu. Některé vlastnosti
jsou z dnešního hlediska jasně pozitivní (např. schopnost vžívat
se do dítěte, citlivě reagovat na jeho potřeby). Jiné jsou neutrální
a ještě jiné negativní, zatěžují partnerský svazek. Tyto vlastnosti,
pochopitelně špatné a nečestné, měly muže přinutit k vyššímu
výkonu nutnému pro přežití další generace, a tím jejich přežití.
Na prvním místě je to programovaná stálá nespokojenost,
vyčítání, pocit ukřivdění, kupčení se sexem {„dobrá, ale co za
to?"), žárlivost, slídivost, držkatost, sobeckost, chamtivost.
Pravěké ženy, které vypozorovaly závislost mezi svými projevy
nespokojenosti a následnou větší ochotou svých mužských protějšků a využily ji, byly ve výhodě ve srovnání se svými ostatními
vrstevnicemi. Zajistily si totiž o něco lepší podmínky pro přežití
své i svých dětí. Dnešní ženy jsou potomky těchto žen, které se
kriticky ozývaly, a dnešní muži potomky těch mužů, kteří na
takové projevy reagovali zvýšeným úsilím.
V dnešní době se již dávno nejedná o přežití a zmíněné vlastnosti, upevněné na základě přírodního výběru a tedy již vrozené,
nám jen znepříjemňují a zatěžují normální život. Dohání citově
zavázaného muže k nezdravě vyšším výkonům, jejichž finanční
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efekt se rozplizne v pořizování věcí na efekt, na nadbytečnou
reprezentaci, na to, abychom vypadali jako honorace.
Pokud se náš jeskynní předek vlekl cestou, na které ho čekala
různá rizika, zranění, aby pro vyhladovělou rodinu přinesl něco
k jídlu, mělo to své opodstatnění. Život si zkrátil pro dosažení
velké věci - reprodukci svých genů. Pokud se dnešní dobrák
nechá věčnými výčitkami vybičovat k tomu, aby se už letos nejelo
na Kanáry, ale na Seychely („ Už jsme všem pro smích, všichni
naši známí jezdí už po léta na Seychely a my zase jak nějaká lůza
na ty protivný Kanáry "), doplatí na své rudimentární dobráctví
jako většina ostatních mužů - uondán a ustarán zemře v průměru
o 7 let dříve než jeho žena.
Pro přehled uvádíme na následující stránce tabulku některých
ženských a mužských vlastností, které jejich nositelům, resp.
jejich potomkům zvyšovaly po tisíce let reprodukční zdatnost,
tedy byly selekční výhodou:
Všimněme si, že ženské pokolení se šlechtilo podle sobectví,
výčitek a vypočítavosti, mužské podle vlastností altruistických.
Potomci mužů - sobců a lakomců byli ve své reprodukční
zdatnosti oslabeni.
Za povšimnutí též stojí, že vlastní sexuální výkon muže
za účelem ženiných orgastických prožitků byl matce přírodě,
její evoluci a selekčnímu tlaku úplně lhostejný, a proto mezi
favorizujícími vlastnostmi nefiguruje (hodně nás mužů by si
vroucně přálo opak!). K zachování a vývoji rodu v podstatě postačí mužovo ztopoření se párkrát za rok a dosáhne-li přitom žena
orgasmu, není tak významné. (Barbarská klitoridektomie mnoha
muslimských národů nikterak jejich populaci nedecimuje.)
Stejně tak nepodstatné pro vývoj lidstva bylo mužovo psychické
utrpení po boku věčně nespokojené ženy. Evoluci je skoro jedno,
usouží-li se muž k smrti o řadu let dříve než žena. Muž byl vždy
postradatelný, jiní muži jej rádi zaskočili, aniž by jej dvakrát
litovali.
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ZENY
VLASTNOST

VÝHODA PRO
REPRODUKČNÍ
ZDATNOST

žárlivost

pojistka, aby muž
neinvestoval hmotné statky
do jiné ženy

nespokojenost, vyčítavost

tlak na muže k vyššímu
výkonu

touha vlastnit cokoli, zejména věci
cennější, v posledních 10 000 letech
šperky, zlato, drahé kameny

zabezpečení po ztrátě muže
a přitažlivosti

dovednosti přesvědčit muže kolem
o své „pravdě" včetně lhaní

apel na vnitřní strunu mužské
psychiky „ochraňuj ženu"

upřednostňování drsných až bezohledných mužů před muži hodnými

větší šance postoupit
do společensky vyššího
postavení

preference hmotných statků před
duševními

snadnější přežití její i jejího
potomstva

odchod s dětmi k jinému muži

zajištění často i trojí podpory
(nový partner, biologický
otec, stát)
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MUŽI
VLASTNOST

VÝHODA PRO
REPRODUKČNÍ
ZDATNOST MUŽE (*)

vnitřní hlas „ochraňuj ženu"

se ženou se zachrání i jeho
potomstvo

sebeobětování - v boji, práci,
ve válečných dramatech, při
katastrofách (vzpomeňme na Titanik a dvojici hlavních hrdinů)

mužovo podvědomí jeho postradatelnosti je výhodou
pro ochranu, resp. záchranu
ženy a případně jeho potomstva

uposlechnutí ženských výčitek

zaopatření více hmotných statků,
více potravy, lepšího bydlení,
důležitých styků apod.

ochota vzdát se nabytého
majetku ve prospěch ženy
(s dětmi) v případě, že
1) odejde s dětmi za novým
partnerem
2) vypudí manžela z domu či
bytu

zvyšuje reprodukční zdatnost
ženy, částečně i dětí, avšak
ztráta vlastního rodiče snižuje
reprodukční zdatnost dětí

ochota zavázat se (ve stávajícím dlouhodobé nasměrování toku
jeho hmotných statků a energie
svazku)
pro zaopatření více potravy,
lepšího bydlení apod.
tendence jednat podjatě v zájmu
žen

ochrana ženy i za každou cenu,
muž je postradatelný

(*) Ale jen v případě, je-li dítě jeho - v opačném případě je
pouze politováníhodným služebníkem.
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Nedivme se tedy, že takto vyšlechtěné lidské samice nám
odejdou za někým jiným, přestože podáváme v posteli virtuózní
výkony, nejspíše za někým zámožnějším, třeba i vážně nemocným
(vzpomeňme na Dostojevského Strýčinkův sen). Důležitým momentem přitom může být, že nový partner jí nemůže příliš mluvit
do dětí. Vlastní otec může a ze zákona i musí. Takto vyselektované
ženy nás samozřejmě nikdy nepolitují za naši námahu ani
neobdivují za úspěchy, pro které sklízíme obdiv - pohříchu jen
ostatních mužů. Námaha je totiž naše svatá povinnost.
My takto vyselektovaní muži se ovšem budeme (věčně
a zbytečně) dál pachtit za ženským obdivem, uznáním, dál se
budeme starat a zaopatřovat až do vyčerpání a dál budeme naivně
považovat za naši hlavní komoditu působení tělesných rozkoší
ženě. Zač by pak ten život stál...

S využitím matematické genetiky lze vypočítat, jak rychle ubývá
vlastnost vystavená jistému selekčnímu tlaku. V našem případě je
selekčním tlakem výhoda, kterou s sebou nesou špatné vlastnosti
vyjmenované v tabulce. S postupem generací frekvence např. „hodných"
alel ubývá na úkor alel „hubatých" podle rekurentního vzorce
kQni)],

kde:

— k je selekční koeficient proti „hodným" (0 — bez selekce, 1 - totální
nerozmnožování se hodných jedinců)
- Qn, resp. Qn+1 frekvence „hodné" alely v n-té, resp. v n + 1 generaci.
Výpočtem se snadno přesvědčíme, že relativně malý selekční tlak
např. k = 0,1 drasticky sníží zastoupení selektovaných alel. V praxi to
znamená, že vytváří-li ženina hubatost jednodesetinovou výhodu pro
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její přežití, po stovce generací přestanou ty nehubaté ženy prakticky
existovat. Generace našich předchůdců se ovšem počítá na tisíce. Nedivme se tedy, že ženy nežárlivé, nesobecké, nevyčítavé a nedržkující
prakticky neexistují.

Komentáře
1. Shrňme to nejpodstatnější:
Ti členové „rodiny", kteří byli ve stravě zásobováni mužem,
poháněným metodou hole a medu (výčitky a sex), byli živeni
nejspíše lépe než ti ostatní. Získali tím zdravější, odolnější organizmus - více zásob podkožního tuku, více minerálů, vitaminů
apod. než členové rodin, v nichž popohánění nefungovalo.
Občas přišla pohroma - mohlo to být třeba jednou za 5 nebo
75 generací (generace se počítá na 30 let). Když pak přišla (například v podobě chladnějšího podnebí, infekce, parazitů, nedostatku
potravin), ti hůře živení nepřežili, ti lépe živení přežili. S jejich
přežitím se do dalších generací mohla dostat dvojí informace:
Pro ženy: Hubuj, vyčítej a sex odměřuj podle zaopatřovacích
zásluh.
Pro muže: Citlivě reaguj na výčitky, uposlechni je!
My, dnešní lidé, jsme potomci těch přeživších. Přežívalo se
i z jiných důvodů, lepší výživa však hrála a stále hraje důležitou
roli.
2. Také mužská polygamie podléhá selekčnímu tlaku. Mnohem
více potomstva plodí muž, který oplodní co nejvíce žen. Všichni
muži v sobě tudíž nesou geny pravěkých proutníků. Mužská
nevěra je tak zakódována v hloubi mužské podstaty a ženský boj
za mužskou věrnost je bojem s větrnými mlýny.
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POHÁDKA MÍSTO DOSLOVU
„O rybáři a staré botě"
napsal Jiří Žáček
(otištěno s laskavým svolením autora)

Byl jednou jeden rybář a ten žil se svou ženou v psí boudě.
Každý den vyplouval v neckách na moře a lovil ryby, ale co chytil,
stačilo sotva k obživě. A ještě k tomu musel snášet křik své ženy.
„Jsi ťululum a budižkničemu!" štěkala na něj stokrát denně.
„Že já hloupá se radši nevdala za knížepána!"
A tak to šlo den co den, až jednou rybář vytáhl z moře udici
a na háčku se mrskala stará bota.
„Člověče, prosím, hoď mě zpátky," řekla mu lidským hlasem.
„Kdo to kdy viděl - bota, která mluví!" užasl rybář, vzal botu
a hodil ji do moře. „Jen si plav!"
Bota se vynořila z vln a řekla:
„Děkuji, člověče. Jestli máš nějaké přání, ráda ti je splním."
„Ať přemýšlím, jak přemýšlím," odpověděl rybář, „nic mě
nenapadá. Já jsem spokojený s tím, co mám."
„Škoda," zabručela bota. „Ale kdyby sis na něco vzpomněl,
přijď a zavolej mě. Ahoj!"
Když rybář doma vyprávěl, co se mu přihodilo, žena jen
spráskla ruce:
„Jsi starý mamlas! On je spokojený s tím, co má! Ale já ne!
Běž za tím škrpálem a řekni, že chci být bohatá!"
Rybáři se nechtělo, ale bál se křiku, a tak šel k moři a zavolal:
„Stará boto z mořských plání, vynoř se a splň mé přání!"
Z hlubin vyplula bota a když jí rybář přednesl ženino přání,
řekla:
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„Cože? Špatně slyším, musíš víc nahlas!"
„Žena chce být bohatá!" křičel rybář. „Ale hodně bohatá!"
„Zvláštní přání. Co všechno si lidé nevymyslí," podivila se
bota. „Běž klidně domů, stane se, jak si tvá žena přeje."
Ale když rybář došel domů, zůstal celý paf. Žena měla na čele
dva veliké beraní rohy.
„Chtěla jsem být bohatá," láteřila žena, „a ne rohatá! Běž za
botou a řekni jí, že nechci mít rohy, ale hodně peněz v kase!"
Rybář uháněl zpátky k moři a volal:
„Stará boto z mořských plání, vynoř se a splň mé přání!"
A když se bota vynořila, pustil se do ní:
„Tys to boto popletla! Žena nechce být rohatá, ale bohatá!"
„Inu, přeslechla jsem se," bručela bota omluvně. „To víš, jsem
už kapánek nahluchlá a k tomu ještě mám vodu v uchu. Tak to
tedy zkusíme znova. Říkáš, že tvá žena nechce být rohatá, ale
nohatá?"
„Ani rohatá, ani nohatá, ale bohatá!" hulákal rybář. „Chce mít
hodně peněz v kase!"
„Aha," řekla bota. „To jsi měl říct hned a šlo by to ráz dva. Běž
domů, stane se, jak si tvá žena přeje."
Ale když rybář došel domů, zděsil se - žena měla prasečí
rypák.
„Já jsem chtěla mít hodně peněz v kase," zlobila se, „a ne
rypák jako prase! Běž za tou hloupou botou a řekni jí, ať mi ten
rypák odčaruje a ať zařídí, abych neměla žádné vrásky! Upaluj,
nebo bude zle!"
Rybář upaloval k moři a volal:
„Stará boto z mořských plání, vynoř se a splň mé přání!"
Příboj šuměl a hučel tak silně, že musel zavolat ještě třikrát,
než se bota vynořila z vln.
„Tys tomu dala na frak, boto!" křičel na ni rybář. „Moje žena
nechtěla mít rypák jako prase, ale hodně peněz v kase! A teď zase
chce, aby neměla žádné vrásky. Rozumíš?"
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„No jo," řekla bota otráveně. „To je křiku kvůli jedné chybičce.
To se rozumí, že rozumím! Tvoje žena nechce mít žádné vlásky.
Mám pravdu?"
Ale příboj hučel tak silně, že rybář slyšel „...žádné vrásky",
přikývl, že ano, a šel domů.
Ale doma zůstal stát jako opařený.
„Já jsem nechtěla být holohlavá!" ječela žena. „Já jsem se
chtěla zbavit vrásek, a ne vlásků! Běž za tou proklatou botou
a poruč jí, ať mi vlasy přičaruje zpátky! A vyřiď jí, že už nic
nechci, protože je hluchá jako pařez!"
Rybář šel k moři a volal z plných plic:
„Stará boto z mořských plání, vynoř se a splň mé přání!"
Hlas měl z toho hulákání ochraptělý a bál se, že ho bota
v dunění příboje neuslyší, ale nakonec se přece vynořila.
„Moje žena nechtěla ztratit vlásky, ale vrásky!" obořil se na ni
rybář. „Tak jí ty vlasy zase přičaruj, stará popleto! A nic víc už od
tebe nechce, protože jsi hluchá jako pařez!"
Pak se otočil a šel domů.
„Když pařez, tak pařez," řekla si bota a zmizela ve vlnách.
Když rybář došel domů, leknutím se mu podlomily nohy.
Namísto ženy uviděl pařez. Usedl na něj a dal se do pláče.
Inu, takhle to dopadá, když člověk uvěří, že mu jeho přání
splní stará hluchá bota.
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Konečně kniha brilantně popisující mužský pohled na partnerské vztahy!
Doporučuji všem ženám číst pozorně a nezaujatě. Možná že pak pochopí,
proč se muži odmítají ženit.
Vladimír Plzák
psychiatr a přední odborník na manželské a mezilidské vztahy
Kniha obsahuje pozoruhodné postřehy, odkrývající zastřené souvislosti,
našimi médii samozřejmě nezmiňované. Zásadní rada mužům: Poznatky
z této knihy probírejte s přáteli, nejlépe opakovaně, aby se vám dostaly
hlouběji "do závitů". Zkuste podle zažitých poznatků jednat. Jinak hrozí,
Že budete obětí archaických mechanizmů, které vedly k přežití druhu
v dávných dobách, ale nyní vedou k privilegizaci jednoho pohlaví a ke
znehodnocování pohlaví druhého.
Eduard Bakalář
český psycholog, Praha
Po přečtení této navenek humorné, ale v podstatě moudré knížky mohu
potvrdit, že popsané postřehy o partnerských/manželských vztazích plně
platí i v Nizozemí - mám na mysli u původního obyvatelstva. U muslimů
a jiných přistěhovalců je to jiné.
Josef Marhold
(česko-nizozemský psychiatr, Praha-Amsterdam)

