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Předmluva ke druhému vydání 
Fakt, �e první vydání bylo rozebráno během dvou měsíců, je smutným dokumentem toho, �e diskuto-
vaná problematika tí�í mnoho lidí, samozřejmě hlavně mu�ů. �enskou část čtenářstva kniha rozděluje 
ostrým řezem na dvě části. Na tu rozumněj�í, která se se mnou zásadně nepře, a na ty ostatní, které mě 
nenávidí a o kterých kniha de facto pojednává.  
Přiznávám, �e jsem zaskočen početností té první části, o které jsem se domníval, �e bude tvořena 
pouze řídkými výjimkami. S reprezentantkami té druhé části pak v různých obměnách vedu v podstatě 
tento rozhovor: 
Já: �Proč jsi na�tvaná?� 
Ona: �Četla jsem kus těch tvejch �vástů�. 
Já: �Co konkrétně myslí�, �e není pravda?� 
Ona: �Třeba to, jak tam pí�e�, �e na nás kromě přirození nic není�. 
Já: �Ale my mu�ský v�echno ostatní nalezneme u kamarádů a lep�í. Lépe si s nimi pochlastáme, 

srdečněji se zasmějeme, kvalitněji si zahrajeme �achy, tenis, na čundru sneseme vět�í nepohodu, 
na skalách vylezeme obtí�něj�í cesty, lépe si zahrajeme fotbal, ve vět�í pohodě si zazpíváme 
i zařveme, vět�í kus práce s nimi zastaneme atd. Co mně, kromě svého těla, mů�e� prosím tě 
nabídnout, co bych u kamarádů neměl? Jakou oblast �ivota kromě sexu mně mů�e� pokrýt lépe 
ne� kamarádi? No řekni sama, mů�e� na to něco logického namítnout?� 

Ona: �Jo, �e se� úplnej magor�. 
Srpen 1996 Josef Hausmann 
 
 

Předmluva ke třetímu vydání 
Dlouho jsem nemohl nalézt argument proti námitce často vzná�ené znechucenými čtenářkami: �Co 
jiného mohlo z takového debila vypadnout, ne� takováhle blbost�.  
Aby se vnitřně vypořádaly s vlastním nelichotivým obrazem, který se jim v knize zrcadlí, odsoudí její 
obsah jako snů�ku hovadin a proto�e argumenty je třeba podpořit důkazy, podlo�í své tvrzení tím, �e 
prohlásí autora za vola. To se samozřejmě tě�ko vyvrací. Ale na�těstí na tom nezále�í. Já přece nejsem 
autorem těchto my�lenek. Já jsem jenom jejich sběratelem, já jsem je jen tak říkajíc zaznamenal na 
magnetofonový pásek u táborových ohňů, po hospodách, mezi sportovci, opilci, dobrodruhy i 
�řádnými občany�.  
A při této konečně nalezené argumentaci mohu oponentce předhodit něco na způsob: �Kdyby byla tato 
kniha výkřikem bezvýznamného blázna, nerozčilovala byste se takhle. Vy ale tu�íte, �e tímto způso-
bem přemý�lí vět�ina chlapů. Bojí se třeba to říci otevřeně, ale myslí takhle, toho va�eho nevyjímaje, 
i kdy� si stokrát budete myslet a stokrát mě i sebe samu přesvědčovat, �e on takový není, proto�e 
takového grázla byste si v �ivotě nevzala.  
Mně ale autorství těchto my�lenek nepřipisujte. Za to, �e voda teče s kopce, v noci je tma a chlapi jsou 
takoví, mů�e Stvořitel. Jemu si stě�ujte!� 

Červenec 1997 Josef Hausmann 
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Úvod 
Pojem �mu�ský �ovinismus� s celým svým nenávistným podtextem nezavedli pochopitelně mu�i. Ti 
se mohou �enám posmívat, cítit se nad nimi nadřazeni, ale v podstatě je mají rádi, o�ívají v jejich 
společnosti, nechávají se jimi motivovat k veledílům i zločinům, uznávají jejich nezastupitelnost a nes-
četnými pozornostmi, dary, oběťmi a hudebními, básnickými a vůbec uměleckými díly to dokazují. 
Přes v�echny �enské iracionální projevy a mnohdy i příkoří si uvědomují, �e je potřebují. Pojem 
�mu�ský �ovinismus� zavedly americké feministky, které mu�e nenávidí, nepotřebují, a tudí� cejchují 
mu�e, kteří jsou normální, a projevují tedy fyzický zájem o �eny, na �male shauvinists� a �sexists�: 
Autor pou�ívá tento termín k tomu, aby odhalil a na pravou míru uvedl některé aspekty �enského 
chování, které jsou nám ka�dodenně podsouvány s takovou samozřejmostí a frekvencí, �e se pomalu 
stávají pravdou. Příkladem za v�echny budi� následující modelový rozhovor dvou �en: �On s ní �il 
jenom kvůli posteli. Na to mu byla dobrá. A pak od ní utekl�. �Zmetek jeden, takoví jsou v�ichni 
mu��tí! O nic jiného jim nejde�.  
My se v�ak musíme ptát objektivně: A ona s ním nespala? Ona z toho nic neměla? Bolelo ji to? Jestli 
ano, tak proč to dělala? Kdo ji k tomu nutil? Komu prospěje, donutíme-li někoho �ít s někým, s kým 
nechce? Kdy� jí to tak vadilo, proč neutekla ona dříve? 
Publikace nemů�e postihnout v�echny fenomény �enského jednání, které nám, ale nakonec i jim 
samým, ztrpčují �ivot. Čím častěji se tyto úlety projevují, tím spí�e se mu�i staví do (zdánlivě) 
nadřazené role a tím silněji je v �enách indukován projev feminismu, který z nás dělá mu�ské 
�ovinisty. Na tomto místě je v�ak třeba zdůraznit jeden důle�itý aspekt, který zapříčiňuje to, �e my 
mu�i (na rozdíl od feministek, které dovedou �ít bez nás) nemů�eme �ít bez �en (i kdy� s �enami jen 
s potí�emi). Jde toti� o to, �e nejkrásněj�í vlastností �eny je �enskost. Měl-li někdo mo�nost sou�ití 
s vzácně se vyskytujícím tvorem, který je sice geno i fenotypicky �enou, ale jedná dokonale logicky, 
nehysterčí, netrojčí, nevyhazuje peníze za hadry a voňavky, nevyčítá nesmysly a malichernosti atd., 
ten zjistil, �e svět by jistým způsobem zhořkl, kdyby byly ne�vary �enského my�lení vymýceny. Byl 
by ochuzen o prvek �enskosti, který nám sice leze na nervy, ale který podvědomě u �en do jisté míry 
vy�adujeme. Ač to zní sebeabsurdněji, cítíme se ve vět�í du�evní rovnováze s tou iracionální bytostí, 
která nám nadává, kdy� se nepřezujeme v předsíni a která nás nevyzývá k sexu, jen co se na chvíli s ní 
ocitneme sami, i kdy� si v duchu přejeme vlastnosti opačné. Zde někde le�í odpověď na ono 
Higginsovské � Why cannot be women like men?� 
Historie lidstva je (kromě prehistorie) prakticky historií mu�ských počinů, vynálezů a rozhodnutí (ať 
u� kladných nebo záporných). Tři královny, z nich� jedna byla prý po celý �ivot pannou, jedna 
císařovna, jedna carevna a jedna doktorka přes fyziku, které měly v evropské historii moc a význam 
srovnatelný se svými mu�skými protěj�ky, působí dnes na nás s odstupem času ne�ensky a �ádná 
z nich se nezjevuje v mu�ských sexuálních fantaziích jako symbol �enské přita�livosti, která sice není 
hlavním kritériem kvality člověka, nicméně v�ak významným. 
Polarita chování je nutná. Neznamená to v�ak, �e se tím automaticky překvalifikovává nespravedlivost 
na spravedlivost a nesmysl na smysluplnost. A u� vůbec ne, aby na přehmaty �en nesmělo být 
upozorněno a nesměly být vykázány za příslu�né meze. Situace v na�í republice je z pohledu na 
�pokrok� klasického amerického feminismu relativně docela zdravá. Stále je�tě mů�eme beztrestně 
�enám lichotit, vyprávět jim lechtivé historky, lákat je do vypůjčených bytů a tisknout se k nim při 
tanci. Je na�í povinností zachovat tento stav. Je toti� přirozený a příroda se na hlavu stavět nemá. 
Sexual harassment je první krok ke konci světa. Mo�ná, �e uvedením některých projevů na pravou 
míru přestanou �eny prosazovat své názory tak suverénně a celý nástup �enského feminismu se 
zpomalí, ne-li zhroutí. 
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Vím, �e existuje jisté procento mu�ů, kteří mají na tuto problematiku jiný názor a kteří degradují zde 
uvedené názory na názory zakomplexovaného člověka. Na tomto místě chci upozornit, �e z rozhovorů 
s desítkami mu�ů jsem poznal, jak se na věc dívá gró mu�ské populace a o to mi jde. Zároveň pova�uji 
za nedůstojné, abych výčtem svých �úspěchů� na �enské frontě prokazoval svou kvalifikaci pro 
napsání této publikace. 
Je snadné provést kritiku tohoto díla. Já sám bych to dovedl také. Mnohý psycholog se jistě vyřádí. 
Snadno pochopím kritiku ze strany �en a při diskusích s nimi jsem při obhajobě těchto názorů čelil 
nesmiřitelné kritice. Kritiku ze strany zdravých mu�ských v�ak musím pova�ovat za přetvářku. Chtějí 
si nalhat a nebo snad i věřit, �e oni jsou jiní, jich se kniha netýká, proto�e oni problémy ve vztazích 
k �enám nemají? Ruku na srdce. Kolik procent mu�ů si mů�e dovolit něco takového prohlásit! 

Kapitola prvá 

TYP FOTBALISTA 
Za lásku bych dal �ivot, ale za svobodu bych obětoval i lásku. 
Sandor Petöfi 
 

Nemohu nezačít v�eobecně známou věcí, která je ale pro �enské my�lení natolik typická, �e si zaslou�í 
i zde být uvedena. Jde o známý fenomén �fotbalisty�, který se vyskytuje ve stovkách obdobných 
případů. Jak známo, mu�i podnikaví, hraví nebo ti, kteří mají záliby a koníčky, jsou v�eobecně 
přita�livěj�í ne� bezbarví ňoumové. Doká�í-li navíc je�tě v něčem vyniknout, jsou pro �eny 
přita�livěj�í o to více. Ná� modelový fotbalista se stal předmětem obdivu jeho budoucí �eny, neboť 
měl atraktivní náplň svého volného času, bariéry mu tleskaly, měl sportem vypracovanou postavu, 
zkrátka jeho �ena by o něho ztě�í projevila zájem, kdyby fotbal nehrál. Po svatbě ov�em jí začne fotbal 
lézt na nervy. 
�Ten můj je furt v tahu, na v�echno jsem sama, zápasy, tréninky, oslavy ...� takto a podobně mu začne 
vyčítat jeho zálibu. Tím nutně dovede jejich vztah na rozcestí: 
a) Fotbalista se nechá znechutit a řekne si: �Ať mám doma klid, ne� bych se s ní hádal to raději 
nechám fotbalu�. Necháním fotbalu v�ak zru�il i důvod, proč ho měla man�elka ráda. Přestal 
provozovat to, co ji k němu přitahovalo, netleskají mu u� bariéry, stal se z něho pecivál a man�elka ho 
přestává milovat a hledá někoho jiného, kdo jí je schopen zaimponovat. 
Ve verzi b) se chlap zatvrdí, fotbalu se nevzdá, na vysoké procento mu man�elka neodejde, ale bude 
dr�kovat, bude nespokojená, zlá, bude na fotbal nevra�it. 
V�imněme si, �e jak ve verzi a), tak ve verzi b) nemá chlap �anci s �enou kloudně vyjít. Ta se mu bude 
sna�it podsunout tzv. kompromisní verzi, ve které by mohl hrát fotbal, ale omezeně s ohledem na ni 
a na rodinu. To je samozřejmě holý nesmysl. Fotbalista přeci nemů�e přijít za trenérem a říci mu, �e 
trénovat bude jenom ve středu a hrát bude jen zápasy doma. Navíc sport je charakteristický tím, �e 
ka�dý se chce zlep�ovat, dokázat něco víc, vyhrát, postoupit, a to na jakékoliv úrovni. Tak�e neobstojí 
ani: �To musí� hrát divizi v Hradci? Jako by ti nestačilo hrát tady v Kotěhůlkách okresní přebor�.  
Přitom �ena věděla, koho si bere, do čeho jde, co ji s fotbalistou čeká. Proč jí jde na nervy, co jí před 
nedávnem imponovalo, proč je nespokojená, ať chlap fotbal hraje či nikoliv, to nikdo nevysvětlí. Je to 
jeden z mnoha schizofrenních projevů �enského nitra, se kterým se nedá nic dělat. Snad jen poradit 
chlapům, aby se svých zálib nevzdávali, neboť vzdají-li se jich, bude to je�tě hor�í. 
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Kapitola druhá 

JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SEXU A TYPY MU�Ů KLASIFIKOVANÉ PODLE NICH 
Krásněj�í ne� hory jsou jen hory, kde jsem je�tě nebyl 
Vladimír Vysockij 
 

Sex se (alespoň z hlediska mu�ů) skládá ze tří hlavních komponent: estetické, dobyvatelsko-
objevitelské a libidózní. Estetickou komponentu necháme nyní stranou, zde jsou věci jasné. Není třeba 
rozebírat, �e na krásné tělo je krásný pohled, vyvolává v nás silněj�í a trvalej�í vzru�ení a ka�dý jde 
raději se �enou, která je jeho typem. (Ké� by to okolnosti v�dy umo�ňovaly).  
Z hlediska dal�ích dvou komponent rozli�uji dva dominantní typy mu�ů - ti, u nich� převa�uje 
komponenta dobyvatelsko-objevitelská (nazvěme tento typ �Dobyvatelem�) a ti, kterým více zále�í na 
libidózní stránce (typ �Sedlák�). 
Sedlákova filozofie je zalo�ena na tom, �e není třeba se nikam honit, je přesvědčen, �e doma si u�ije 
nejlépe. Dobyvatelům se diví, co z toho mají, �e se pořád musí za něčím hnát, proč, v�dyť on to má 
doma jisté, nic nečekaného ani zlého ho doma nemů�e potkat, neriskuje zdraví, morální prohru, 
pomluvy, prozrazení, časové ani finanční ztráty, dlouhý sexuální půst a dal�í nepříjemnosti 
doprovázející Dobyvatelův styl �ivota. Mnohdy v�ak bývá sám skrytým Dobyvatelem a pokrytecky si 
namlouvá, �e jím není. V tom případě se jedná o projev nedůvěry v sebe sama, nedostatku 
odhodlanosti překonat překá�ky spojené se sbalením nějaké nové �enské a vrozeného strachu z prohry. 
V době AIDSu má Sedlák pro své zbabělé chování je�tě dal�í alibistický argument, �e by mohl něco 
chytit. 
Dobyvatel vý�e zmíněnými jistotami opovrhuje. Do nekonečna opakovaným sexuálním stykem 
s jednou partnerkou by si připadal jako ten, co tvrdí, �e nemá cenu jezdit nikam daleko na hory, kdy� 
Krkono�e jsou tak krásné. On tvrdí, �e Sně�ka je pěkný kopec, ale nemusí celý �ivot tisíckrát lézt 
jenom na něj. Na světě jsou stovky dal�ích, vy��ích i ni��ích, dostupněj�ích i nedostupných �títů, které 
jsou pro něho stálou výzvou. Pro Dobyvatele je rozhodující drama a strategie lovu, rizika a nejistoty 
jsou pro něho kořením sexu. Prozkoumat neznámý terén pod dosud nenadzvednutou sukní je to, co jej 
v sexuální oblasti nejvíce zajímá. Poleze raději po shnilém hromosvodu za neznámou ochechulí, co do 
krásy či intelektu o mnoho zaostávající za jeho stálou partnerkou, se kterou by býval ve stejnou dobu 
mohl v klidu, kvalitně a hlavně zaručeně soulo�it, a přitom vůbec neví, jak to u řečené ochechule 
dopadne, či spí�e ví, �e na 80 procent to dopadne blbě. Tisíckrát se přesvědčil, �e zkoumaný terén je 
prakticky v�ude stejný, a po tisící první se, puzen zřejmě geneticky zafixovanými rudimenty 
pravěkého lovce, rozeběhne za dal�ím neprozkoumaným objektem s my�lenkou: �Tohle ale bude 
určitě něco extra!�.Přitom nepřestává mít rád svou stálou partnerku a vztah k ní �ádný zálet neovlivní. 
Naopak, kdy� se k ní zase vrátí, pochutná si na ní o to lépe. Nepřejedla se mu toti�. Přejíst se mů�eme 
pouze jídlem, které konzumujeme stále a beze změny. Naopak, občerstven novým zá�itkem, vrací se 
k ní s radostí a energií, které se Sedlák ve svém om�elém vztahu nikdy nedočká. A nakonec i sama 
Sedlákova man�elka, přesto�e nahlas Dobyvatele odsuzuje, si v duchu říká: �To je, panečku, jinej 
mu�skej, ne� ten můj pecivál!� Závistivci obojího pohlaví nazývají Dobyvatele děvkařem, 
kurevníkem, nevěrným man�elem, nezodpovědným člověkem atd. Nejvíce ale jeho chování odsuzují 
�eny, a to naprosto pokrytecky, proto�e vět�ina z nich se stala někdy jeho obětí, i kdy� slovo oběť se 
sem moc nehodí, neboť ji zajisté nic nebolelo a ve vět�ině případů se k tomu dostala na pěknou večeři, 
výlet, koncert a Bůh ví, co v�echno lovící Dobyvatel vymyslel. Proč ale �eny o Sedlácích proná�ejí 
věty typu: �On ten její je takový ňouma, jak s ním mů�e �ít� nebo �Ten kluk, co jsem se s nim roze�la, 
byl hrozně hodnej, skoro a� ťuňťa�. Rozuměj - ťuňťa i ňouma je opakem děvkaře. Ideálem �en je tedy 
chlap, který zároveň není ani děvkař, ani ňouma, řečeno terminologií �en, ani Dobyvatel, ani Sedlák, 
řečeno terminologií na�í. To je ov�em asi tak nelogický po�adavek, jako třeba po�adovat po ideálním 
psovi, aby uměl pořádně kousat, a přitom byl bezzubý. 
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