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Největší dynamiku růstu mají singles aneb 
domácnosti jednotlivců (osoby žijící samostatně).

Za poslední čtyři desetiletí se jejich počet zvýšil 
o více než tři čtvrtě milionu. Při sčítání lidu v roce 
1970 jich bylo sečteno 668 859, v roce 2011 to  
bylo již 1 422 147.

Jak se vyvíjí naše společnost? 
V jakých svazcích lidé žijí?



Věková 
struktura 
osob tvořících 
domácnosti 
jednotlivců 
v ČR
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V 55 % případů se jedná o ženy, 45 % tvoří muži. 
Ale tyto skupiny jsou různorodé, podívejme se  
na ně podrobněji.





Ženy se stávají 
osamělými 
s příchodem stáří: 
téměř dvě třetiny 
z domácností 
jednotlivců žen 
tvořily ženy ve věku 
60 a více let.



Muži oddalují 
sňatek: nejvíce 
domácností 
jednotlivců mužů je 
ve věku do 39 let 
(téměř dvě pětiny).



Počet domácností jednotlivců by se mohl pohybovat 
mezi 1,8 až 1,9 milionem.

Jaké to bude v roce 2070?



1.  Lze předpokládat, že bude se zvyšovat procento mužů, ale i žen, 
které nebudou mít trvalý partnerský vztah a ani si nepořídí dítě. 

2.  Dostupnost bytů se zlepší a každý si zvykne na samotu, možnost 
o všem ve své domácnosti rozhodovat, a své příjmy spotřebovávat 
jen pro sebe.

3.  Muži odkládají a budou odkládat sňatek a ženy se s tím budou 
vyrovnávat sice dost těžce, ale tak, že si dítě nepořídí.

4.  Bude to mít pro ni řadu výhod: stane se spolehlivým zaměstnancem, 
bude se jí lépe budovat kariéra.

5. Budou mít volný čas a prostředky, jak s ním zajímavě naložit.
6.  Společnost ženám  poskytne dost informací o tom, že život ženy 

samoživitelky vždycky byl a bude přinejmenším  velmi nesnadný.

Několik prognóz



O jedné z variant je 
následující píseň.  
Koho si povolám  
na pomoc? 

Jak bude vypadat 
sexuální život?
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 Masturbace    (A co všichni ti muži – Malinová/Pecka)           Medium march 
  
  C 

1.  Proč je každý stále sám                      
F7 
a se sebou se nudí                                 
D7 
raděj  zmákne si to  sám                        
   G7 
a v noci se pak budí.     

        C    F7 
Ach marné jak marné jsou ovulace            
D7   G7 
světem pevně vládne masturbace.                

 
          C  
2.  Proč útočí jen  slova 

  F7 
a chybí doteky 
        D7 
proč samota je znova 
    G7 
a  možná navěky.  

  C               F7 
Stínové,  stínové jsou  kopulace 
D7     G7 
matkou královnou je  masturbace. 

 
      C 
3. Ta posedlost jen sebou   

         F7 
svým vlastním obrazem  
    D7 
já miluji se s tebou 
G7 
se svým odrazem. 
 C                 F7 
AIDS není konec   populace 
D7                       G7  
zahubí ji prostě masturbace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 jdou do toho často tvrdě, jakoby s nenávistí 
k tomu, proč je ten penis resp. sex pořád otravuje? 
A zadělávají si na problémy.

Muži
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 se naopak za svou sexualitu spíš stydí 
a nevyužívají všechny pomůcky a možnosti, které jim nejen 
trh, ale i jejich vlastní tělo a hlava nabízejí. Jako zástupkyně 
ombudsmana pro sexuální záležitosti jsem Vladanu pozvala 
hlavně pro vás ženy — jsme přece sexuální většina a máme 
právo si užívat — dokud a jak to jde.

Muži

Ženy



Ženy budou úspěšné na trhu práce. Bezdětné, flexibilní, 
s nasazením a výdrží atd.

Nespokojí se s pomůckami a svou fantazií, ale budou chtít 
muže, opravdového, s opravdovým, a již dnes jsou a hlavně 
budou za sex ochotny platit. 

Nabídka — vzhledem i k rostoucímu mužskému tíhnutí 
ke snadnějšímu životu — poroste. Vyvinou a rozvinou se 
dva základní typy:



a)  Gigolové, nebo lépe muži parazitující až krimi  
(ten typ už známe, byl tady vždycky)
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Gigolové   (Borgia  Malinová/Kohout)  Foxtrot 
 

C                         A7         Dmi      G7          C      C7 
My jsme ti hoši obratní, umíme ve všem chodit 
F                 G7       C         A7     D                       G7      F#7 
K jedné se v tanci přitisknout, po druhé okem hodit. 
F                   G         Ami 
S hezkou se pěkně pomuchlat, 
E                                 Ami 
tam někde v koutku paluby, 
D                           G    
s prachatou zase u báru, 
D                G7 
dát si něco do huby… 
C                         A7           Dmi        G7       C       C7  
My jsme ti hoši senzační, chování máme skvělé, 
F                    G7      C    A7  D             G7      C 
když se Vám dámy líbíme, tak si nás kupte celé. 
                                  rit.      a tempo 

     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ti věční milenci   (Oidipus . . .  Malinová/Pecka)   slowfox 
 
     C                          F7 
Ti věční milenci  co se jen přisají  
D7                           G7 
Všechno seberou   a nic nedají    
  C                         A7        D7                              G7 
Co za sedmi horama     ucejtěj holku s prachama.  
 
       C                A7            D7   G7                      C  G7   
Rf: Děvče co si rádo povídá    a peníze si nehlídá 
C         A7              D7      G7                         C  
Neptá se, co bude pak,   kam se řítí tenhle vlak. 
 
      C                            F7 
Musím se oblékat  nemůžu chodit bos 
D7                      G7 
Oblek Armani, boty Hugo Boss 
           C                                   A7        D7                      G7 
Když mám mít jednou holku rád musí se o mě postarat. 
 
       C                A7            D7   G7                           C  G7   
Rf: Děvče co se rádo miluje    a v přepychu si libuje 
C         A7              D7      G7                         C  
Neptá se, co bude pak,   kam dojede tenhle vlak. 
 
C                                      F7 
Pojedem do Varů?  Spíme v hotelu Pupp? 
D7                    G7 
Jinak nejedu! Koukej pustit chlup! 
           C                                A7         D7                             G7 
Netáhneš už chlapy holko má,  tak budu muset táhnout já. 
 
       C                 A7             D7   G7                           C  G7   
Rf: Děvče co si pozor nedává    a stále víc se rozdává 
 
C         A7              D7      G7                               C  
Neptá se, co bude pak,   kdepak skončí tenhle vlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b)  Asistenti. To jsou občas dnešní ale hlavně budoucí 
společníci úspěšných, vlivných, mocných a bohatých žen.

Miláčku, co chceš po ránu? 
Kafíčko, sex nebo podat iPad?

Jsi lepší, chytřejší,  
to dnes musíš vyhrát! 
Navíc máš šmrnc!  
Jsi úžasná!



I muži mají své touhy…  
chtějí být rozmazlováni…

Už žádné SM.

Teplé olejíčky, 
masáž prostaty —  
ženský orgasmus

„Tady (v sado maso místnosti)  
   už jsem nebyla 3 měsíce!“

Sexuální pracovnice:

(viditelné jsou pracovnice R-R)



„Peču pro zákazníky každý den… 
   bábovky se určitě budou péct  
   i za 50 let.“

Autentická bábovka



•  Muži touží po tom ženském a jsou ochotni si za něj připlatit.

•  Ženy preferují rychlý tzv. „mokrý“ orgasmus, na rozdíl 
od mužské ejakulace, může být snadno opakovatelný:  
„ach ty báječné multiorgastické ženy…“

•  Stále častěji se hledají vztahy na jednu noc, resp. anonymní 
jednorázové sexuální vztahy. Jde o to, užít si, odvázat se, 
nekomplikovat si život vztahem. 

•  Vzájemný zdravotní stav se jednoduše zjistí pomocí 
aplikace v mobilu, iPadu nebo v obdobných prostředcích, 
které přinese budoucnost.

Orgasmy se proměňují: 



No nedám mu moc,  
to se ho pak nezbavím…  
0,011… možná 0,020 bitcoinu?



Já to vidím…  
…no tak maximálně  
na 0,015 bitcoinu!

No nedám mu moc,  
to se ho pak nezbavím…  
0,011… možná 0,020 bitcoinu?





Co dělá naše  
ochotnické 
divadlo: 

Léto v
Činoherňáku
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Divadelní soubor ROZKOŠ uvádí hrY
Hany Malinové a Vladimíra Pecky

15. a 16. srpna
od 19:30
Činoherní klub
Ve Smečkách 26
Praha 1
 

Vstupné 100,-/den
www.rozkosbezrizika.cz



Děkujeme za pozornost !
www.rozkosbezrizika.cz


