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     Ctěné předsednictvo, milé dámy a vážení pánové! 
     Hledím Vám do očí s neskrývaným zahanbením a pokorou! Vždyť samostatný 
devadesátiminutový workshop k procvičování dovedností  cunnilingu, mnou s entuziasmem 
avizovaný předloni, jsem nakonec přece jen zorganizovat a rozpohybovat nedokázal … Ano, 
ano, je to smutné; a je to moje vina, mea maxima culpa! Avšak neodolám pokušení položit 
Vám sebestřednou otázečku, hlavně těm z Vás, kteří zde tehdy nebyli přítomni: Zda jste si 
můj text o cunnilingu (vyvěšený jako součást elektronického sborníku z roku 2011) 
neopomněli přečíst a zda jste se jím třeba nenechali  tu a tam inspirovat? … Tak vida, nějaké 
příznivé ohlasy se tady vyskytují. A nezlobte se, mám  na Vás vespolek i otázku kontrolní; 
v jakém rozmezí kolísá počet přezek  na podvazkových pásech dostupných ke koupi 
v českých obchodech? … Hmm, jste docela blízko správné odpovědi a ta zní, že podvazkové 
pásy jsou nám k dispozici v provedeních se čtyřmi až čtrnácti přezkami. 
     Jak léta běží, sil ubývá. V prchavých chvilkách osobní slabosti tudíž mívám pocit, že 
cunnilingus byl vlastně mým akademickým tématem životním a že by nejspíš hraničilo 
s pošetilostí bláhově si vytyčovat ještě nějaké další mety. Pravda, mladé kolegyně mě již 
tehdy v kuloárech s plíživou uhrančivostí nabádaly, abych se tentokrát zrcadlově symetricky a 
se stejnou důkladností věnoval „blow jobu“ neboli felaci. Rezolutně jsem odmítl, 
s přímočarým zdůvodněním od srdce, že taková veskrze mrzká aktivita by mě, jednoduše 
řečeno, vůbec nebavila.   
     V porovnání s rokem 2011 bude povaha mého dnešního vystoupení nesmírně a 
neuvěřitelně cudná; převážně empiricky spekulativní. A položme si základní otázku: Kdy se 
nám mužům žena oddá nejsnáze? Odpovím - když nás miluje, má na sex chuť a k láskyplným 
pohlavním radovánkám existují aspoň kapku akceptabilní podmínky. Míra takové přijatelnosti 
je pro každého člověka jiná; někdo je schopen - s odpuštěním - odbýt si to v průjezdu nebo na 
veřejném záchodku, druhý potřebuje koupelnu plus veškeré další pohodlí. Ovšem co bývá pro 
ženy rozhodující, pro ty, které takříkaje vyhovět chtějí, to je celková atmosféra. Málokterá se 
s Vámi pomiluje uprostřed zuřivé hádky nebo po tříhodinovém čekání na Váš příchod, kdy 
jste se dostavil navíc společensky unaven. Avšak u bytostí, které pro Vás už nepředstavují 
nedobytou pevnost, nebývá zas tak složité kýženého cíle dosáhnout. Prostě se zapracuje na 
tom, aby se atmosféra jaksi vylepšila: Někdy postačí cílevědomé lichotky a drobné něžnosti, 
jindy je potřeba investovat víc energie a času a možná i nějaké ty finance. Což většinou odvisí 
od míry našeho předchozího „provinění“.  
     Obraťme teď pozornost k těm erotickým objektům, jež nás muže trápí nejvíc. K objektům, 
které bychom moc a moc chtěli, nicméně podvědomě se bojíme, že nám sexuálně nevyjdou 
vstříc, řečeno lidově, že „nedají“. Už samotný fakt, že si takové obavy příliš připouštíme, je 
odrazovým můstkem k téměř zákonitému neúspěchu. Roztřesený, loudící sameček, působící 
dojmem, že minimálně měsíc nesouložil, takový pán tvorstva rozhodně není pro dámské 
zraky a ostatní smysly příliš imponující. Pravda, HRA NA SOUCIT, opakuji termín, hra na 
soucit může být taktikou úspěšnou, ale určité základní sebevědomí by si muž i při použití této 
strategie měl uchovat. Pánové, vězte, že většinou se nám valně neosvědčí případné nářky na 
chabou erekci, na překotnou ejakulaci „ante portas“ (neboli před branami) či na ostatní svízele  
sexuálně dysfunkčního rázu. Účinné naopak bývají stesky na smůlu v partnerských vztazích a 
na zklamávání se v povrchních ženách - „…, ale vy, vy jste úplně jiná, na vás je vidět, že jste 
duše citlivá, …“ - a podobně. Hra na soucit mívá úspěch hlavně u cílových dámských 
substrátů mateřského a nebo samaritánského založení. Pokud si promyšleně postěžujete na 
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podivné ženštiny prahnoucí pouze po sexu, zatímco Vy přece hledáte především něco jiného, 
hlubšího, že, zlomíte nejednu starou pannu či puritánku. Avšak pozor na to, následně ji přimět 
k intimnostem si pak vyžádá značnou dávku Vaší trpělivosti plus postup rafinovaně 
obezřetný; neboť právě Vaše předchozí slova se snadno obrátí proti Vám. V takových těžkých 
chvílích, byv zatlačen do kouta, nezbývá než argumentovat čistou láskou. 
     V populaci nás Čechů snad nejoblíbenější metodou, jak vyhlédnutou samičku zaujmout, 
popřípadě rovnou získat na lůžko, je STRATEGIE BARONA PRÁŠILA. Jistě už správně 
tušíte, že spočívá v patřičném vytahování se a tedy v nebetyčném přehánění popisu vlastních 
schopností a zásluh. Opakuji termín, strategie barona Prášila zabírá především u mladých a 
nezkušených dívek, ale pozor, naprosto ztroskotává u žen relativně letitějších a především pak 
u těch inteligentních. Od potenciálního přemožitele vyžaduje dostatek obrazotvornosti, 
nadprůměrnou paměť na své vlastní výroky a aspoň základní znalosti o těch oblastech lidské 
činnosti, v nichž on sám údajně jako kdyby vynikal. Vyplatí se předem vysondovat dívčiny 
záliby, abychom se pak trapně nesnažili oslňovat ji v oboru, o kterém ví ona víc než my. I při 
splnění všech výše uvedených podmínek je lépe promlouvat chvílemi poněkud nekonkrétně a 
občas nabudit i náznak mírného tajemna. Uvésti alespoň jeden příklad považuji  na tomto 
místě za nezbytné: Tak jestliže jsme se zúčastnili komparzu při natáčení nějakého filmu, 
nebudeme tvrdit „… když jsem psal scénář, když jsem nasvětloval, posléze režíroval, výborně  
jsem si rozuměl s paní Bohdalovou, …“ - teď jsem, přátelé, možná drobet zaspal, vono už je 
paní Jiřině vosumdesát - ne, ne, my poučení raději zůstaneme u formulace uměřenější, „… 
když jsme tenkrát točili to a to, jedné známé herečce, chápete, že nemohu jmenovat, se stala 
taková delikátní příhoda …“. A tak dále.                    
     Prosím, úkolem z nejtěžších je zvítězit u dívek superatraktivních, a tudíž v odpovídající 
míře i sebevědomých a obletovaných. K cíli může občas vést POSTOJ FLEGMATIKA; 
postoj flegmatika předstírajícího, že on v podstatě zájem nemá. Buď proto, že ho ženy prostě 
nepřitahují. Anebo z toho důvodu, že on sám je sexuálně jako by nadmíru vytížený; tohleto je 
varianta Casanova. Avšak nejlépe je nic nevysvětlovat. Dotyčná erotická hvězda v samiččím 
rouše, navyklá na každodenní nájezdy mužského okolí, pak leckdy poněkud znejistí. Dokonce 
se třeba stane, že Vám paradoxně sama začne nadbíhat, neboť jí připadá nemyslitelné, aby 
Vás právě ona nezaujala. A pokud k tomu nedojde, aspoň můžete mít dobrý pocit, že jste se 
nezařadil do roje marně toužících trubců. 
     U žen opačného ražení, tedy u těch zakřiknutých a vzhledově nepříliš lákavých, často 
postačí PROSTÉ  LICHOCENÍ, opakuji, prosté lichocení, spojené s náležitou vytrvalostí a 
s uměním šikovně využít okamžité aktuální situace. Mimochodem, podkuřováním se nemá   
šetřit u žádného z již probraných postupů; logicky ovšem s výjimkou postoje flegmatika. 
Vážení pánové, vězte, že takovéto únosně servilní pochlebování či nadbíhání bývá o to 
účinnější, když nevynecháte sféru, ve které se Vámi apetovaná žena necítí být moc pevná 
v kramflecích; anebo když tu oblast nenápadně dokonce zdůrazníte. Tak třeba: Je-li 
plnoštíhlá, v rámci konverzačního proudu se jí svěřte,  jakou máte slabost pro mánesovské 
typy; vždyť ty vychrtlé tyčky vám nikdy nic neříkaly. Analogicky prosím postupujte vůči 
vlastnictví neobvykle vysokého počtu pih, stejně jako dioptrií, pokožky vápenatostí 
připomínající ředitelku cementáren (přesně takový tělní pokryv mám i já), dále kštice barvy 
liščího ocasu, neboli od přírody zrzavé, a tak podobně. V párové rozpravě by se člověk  snad 
měl vyhnout pouze umělému chrupu a jiným  protézám. Ať už snímatelným, anebo fixním. 
     Poměrně nejméně vděčným, přesto však kupodivu dosti často praktikovaným postupem je 
STRATEGIE  NEZIŠTNÉHO KAMARÁDA. Tak strategie nezištného kamaráda: Pokud 
máte mimořádné štěstí, může se stát, že  právě Vámi obdivovanou, popřípadě potají   
zbožňovanou  spolupracovnici či spolustudentku  potká s jejím partnerem „festovní“ krize. 
Nebo dokonce  rozchod. A v návaznosti na Vaše  smysluplné a citlivě dávkované utěšování   
ona možná  uskuteční Vaše dávné sexuální sny.  Nicméně v některých případech  budete 



3 

muset o vítězství  usilovat měsíce, v jiných celé roky - nu a třeba se také nedočkáte  vůbec. 
Jak je ten život nádherně nevyzpytatelný! 
     A jdeme dál … Riskantní je takzvaný PŘÍMÝ (NEBOLI ČELNÝ) ÚTOK Z CHODU.  
Už v anotaci do programu konference jsem se o něm zmínil, přímý neboli čelný útok 
z chodu. Odhodláte-li se k němu, pamatujte, že důležitá je nejen Vaše odvaha, 
chrabrost, ale i případné originální detaily ve Vaší režii. Vyhlédnutému objektu 
jednoduše bez obalu sdělíte či navýsost srozumitelně naznačíte, oč se Vám jedná. A 
buď budete z momentálního překvapení namlouvané krasavice v příštích hodinách 
skutečně těžit, anebo bezodkladně utržíte políček. Každopádně má čelný útok jednu 
velikánskou výhodu - totiž úžasně šetří Váš čas. 
     V této souvislosti mi dovolte vzpomenout na léta devadesátá, na představení 
„Nadsamec“ v pražském Divadle ABC, od francouzského dramatika Alfreda Jarryho a  
v titulní roli s panem Pavlem Soukupem. A také na osobitého až samorostlého 
Čechoaustralana pana Domabyla a jeho pozoruhodnou autobiografickou knížku 
„Sběratel sexu“ - mám ji tady po ruce. Úspěšný podnikatel Jan Domabyl tehdy 
vstoupil do kontaktu s českou Nezávislou erotickou iniciativou (NEI). On byl 
zaníceným propagátorem přímého (čelného) útoku z chodu a didakticky zdůrazňoval, 
že jenom tak lze dosáhnout doopravdy vysokých čísel. Již tehdy byl ve věku výsostně 
zralém; a přesto chci doufat, že se stále ještě věnuje erotice pozemské! Prostě že ještě 
žije.                                                 
     Takže trápíte-li se spřádáním plánů, kterak u konkrétní okouzlující bytosti 
dosáhnout svého, nejprve si vytypujte slabší místa její obranné tvrze. Je opravdu 
jenom enormně krásná? Nebo v prvé řadě taktéž ješitná? Ráda by přivítala něžnou 
romantiku? A nebo především hutně věcné sexuální soužití? Podobných, silně 
prospěšných otázek dokážete vymyslet celou řadu. A nalézat na ně odpovědi. Zvažte 
dále, jaké kvantum času, energie i peněžních prostředků míníte obětovat - a pak už se 
do toho můžete pustit. Nemáte co ztratit, pánové, vždyť onanie, jak známo, je pro Vaše 
zdraví rovněž užitečná!                                                 
     A my zde napořád vedeme řeč o erotických přemožitelích a o jejich pochybných šípech 
Amorových. Bůh lásky Erós z řecké  mytologie, známý i jako Amor, byl synem boha války 
Area a bohyně lásky Afrodity. Tento okřídlený hošík kapku potměšile zasahoval z luku 
zlatými šípy srdce žen i mužů. Sladkým zraněním, jím způsobeným, neodolal nikdo.  
     Za účelem dosažení aspoň parciální vyváženosti dovolte mi na závěr mého vystoupení 
přednést jednoduchou kazuistiku o jednom chladnokrevném non-dobyvateli. Totiž, jakožto 
sexuolog stal jsem se „dodatečnou vrbou“ pro následující autentický příběh: 
     Na sklonku každého z celé řady večerů, oba již vleže naznak na manželském dvoulůžku, 
na novomanželovo výslovné přání věnovali se svorně listování v Souborném atlase vodních 
živočichů. Byla chotí pozornou i vstřícnou, a tak se svému vyvolenému trpělivě podvolovala 
ke společnému diferencování čeledí, rodů, hlavně pak všemožných existujících druhů - 
okounů, pstruhů, mlžů, plžů, ba i hlavonožců, a všech ostatních potvor sladkovodních a 
zřejmě i těch mořských. Už z předchozích let svého ukázněného žití cítila se být přírodou 
odstrčená; vždyť - ač v zásadě ateistka - na svých bedrech i po třicítce pořád ještě vlekla to 
nesnesitelné břímě panenské vzorné neposkvrněnosti! Přičemž navíc byla dlouhodobě hrubě 
nespokojena s mizivou velikostí své podprsenky. Nicméně když mohutný spis prostudovali až 
na stránku předposlední, plamének její naděje na sňatkem posvěcené intimní hrátky 
významně sílil. Avšak to už se její oduševnělý muž - inženýr, konkrétně absolvent Českého 
vysokého učení technického „na červený diplom“, systematicky a přepečlivě spirálovitě 
zavíjel do své běloskvoucí duchny (v letních měsících jen do prošívané deky), přednostně 
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v krajině pánevní a bederní, s nevysloveným cílem, aby jeho pohlavní orgány před usnutím a 
stejně tak během dlouhého posilujícího spánku byly pro jeho drahou polovičku manuálně 
naprosto nepřístupné. (Manželka takovýto cíl jeho konání brzy odpozorovala, přesněji řečeno 
ze souvisejících indicií vydedukovala.) „Budeme spát, viď, je pozdě“, zdůvěřil se jí a jak řekl, 
tak i učinil. Neprodleně a urychleně. Ona byla ženou s přiměřenou, nikoli nadměrnou sexuální 
apetencí a jelikož stran jejího kalendářního věku jí, navíc coby dosud bezdětné, polehoučku 
začínal vlak života ujíždět, výše popsaná mužova neupřímná a jím kamuflovaná odtažitost 
vyvolávala v ní přívaly pobouření a hněvu, skoro až kratičké záchvaty „vnitřní zběsilosti“. 
Takovým způsobem se její oprávněné rozhořčení projevovalo. Byla vychována puritánsky, 
úzkoprse, tudíž pro pojmy ze sexuální oblasti si dokonce vybudovala názvosloví své vlastní, 
jakési zástupné či krycí. Tělesně se milovat neboli souložit, to ona překódovávala infinitivem 
„spát“. Není tedy divu, že když se na manžela kvůli jeho netečnosti vnitřně rozzlobila, pro uši 
své matky plus důvěrnice v jedné osobě to ventilovala nenávistnými slovy „Ten bude mrkat 
na drát, zač je toho loket, až ho chytnu za „spáče“ a pořádně s ním zakroutím a zacloumám, 
s prevítem jedním!!! Mami, já mu toho spáče nejspíš dočista ukroutím!“. Významový 
neologizmus byl na světě. Rozumějme, vyslovit slůvko penis či pohlavní úd (a tak podobně, 
kupříkladu i staročeské „čuradlo“), to se neosmělila ani ve zlosti, a tak se hromosvodem pro 
její emoční blesky stával spáč. K terminologickým nedorozuměním však přesto nedocházelo, 
možná i proto, že nynější český ministr trpící „narkolepsií“ v té době zaujímal v povědomí 
spoluobčanů roli ještě téměř bezvýznamnou. Nicméně nekonzumované manželství naší 
sympatické dvojice žel nemělo dlouhého trvání. K poradně pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy neinklinoval on ani ona, a tak nehašený požár šířící se z pole sexuálního 
posléze zachvátil i ostatní sféry jejich soužití. Rozvodový rozsudek měli na stole do roka. 
Nelze pominout, že teprve za dalších pár let se nešťastná žena vytouženého mateřství přece 
jen dočkala; ovšemže v jiném svém partnerském vztahu. A to už jí bylo jedenačtyřicet.  
      Dámy a pánové, jak vypadal sexuálně motivační systém intelektuála z této kazuistiky, 
jaké bylo skutečné pozadí či podhoubí celého příběhu, to už ponechávám na Vaší odborné 
intuici a na Vaší ctěné vzdělanosti. 
     A děkuji Vám za pozornost.                         
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