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Zatímco zákazníci ze spolkových zemí vyhledávají speciální služby, spojenou s
požitkářstvím až obžerstvím, pracovně jsme je nazvaly prasáky, Němci z
Východu hledají cit a to i cit trvalejšího rázu, resp. chtějí, aby došlo k výměně
genetických informací. Nazvaly jsme je oplodňovači…

Původně měl  být  náš  referát  zaměřen především prognosticky,  tzn.  jak bude
vypadat placený sex ve III. tisíciletí, resp. na počátku III. tisíciletí, neboť příliš
daleko  do  budoucnosti  se  neodvažujeme  pouštět.  Patrně  jen  díky  jisté
nečitelnosti našeho rukopisu na přihlášce došlo k záměně tisíciletí, což v dějinách
placeného sexu - i když je to nejstarší řemeslo - představuje poměrně značný
vývojový usek. Tak jsme se rozhodly ke kompromisu - řekneme Vám něco o
placeném sexu na konci II. tisíciletí (nejsme dějepravkyně, abychom se pouštěly
do rozsáhlých historických rozborů) a pak se pokusíme předvídat, jak a kam by
se mohl placený sex dále vyvíjet.

Nejprve se krátce představíme. Jsme z občanského sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA
a zabýváme se prevencí HIV/AIDS mezi prostitutkami, což zahrnuje:

 

1.streetwork 

Ø       distribuce informací (rozdáváme brožurky SAFE SEX  a Ahoj u
nás - v pěti  jazykových mutacích)

Ø       distribuce  prostředků  prevence  (rozdáváme  kondomy  a
lubrikanty)

Ø       testování na HIV ze slin

Ø       informace o trhu pracovních sil - volná místa

Ø       různá  preventivní  vystoupení  -  OPICE,  SLEPICE, 
ČARODĚJNICE,  CONDOM DANCE, PASTÝŘKY.

Poslední ze dvou činností provádíme pouze v Praze a okolí. Ostatní činnosti pak
na celém území ČR ale v různé intenzitě. V Praze dvakrát týdně, v Brně, kde je
naše pobočka, jednou za čtrnáct dní. V ostatních lokalitách je streetwork úvodem
k  dalším  preventivním  aktivitám,  připravuje  příjezd  pojízdné  venerologické
ambulance.

2.zdravotnická péče - diagnostika a léčba sexuálně přenosných chorob. Ta je
prováděna dvěma způsoby:

2.1.  v  poradenském  centru  v  Praze,  jehož  součástí  je  nestátní  zdravotnické
zařízení. To je otevřeno 2x týdně a jednou týdně je zde přítomen lékař a jsou
poskytovány lékařské služby. Jelikož jsme často jediným lékařským servisem, se
kterým se  dívky  či  ženy  setkávají,  neposkytujeme  pouze  čistě  venerologické
vyšetření,  ale  často  jde  o  lékařskou  péči  komplexnějšího  rázu.  Kromě
těhotenských testů a celkových gynekologických prohlídek, ošetřujeme nejčastěji
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zhmožděniny,  popáleniny,  podáváme  léky  proti  běžným  formám  onemocnění
(nachlazení, chrapot, kašel atd.).

2.2.  v  pojízdné  gynekologicko  venerologické  ambulanci,  jež  je  v  provozu  od
24.3.1998. Za to dobu jsme posbíraly nemálo zkušeností, o něž bychom se tu s
vámi chtěly rozdělit.

Samotný výjezd má tři fáze:

1. rekognoskace terénu - obdoba streetworkeru, kdy podrobně informujeme, kdy
přijede pojízdná ambulance - sanita.

2. vlastní výjezd sanity - během něhož provedeme 10 - 30 vyšetření.

3.  oznámení  diagnózy  a  předání  léků,  resp.  zahájení  léčby.  V  případě
závažnějšího onemocnění následuje předání do nemocničního ošetření - syphilis.

3.  Kulturní  akce  -  hrajeme  s  klientkami  divadlo,  děláme  vánoční  besídky,
připravujeme koncerty.

 

Třídění dat, které prezentujeme v uvedených tabulkách, jsme orientovali (spolu s
naším civilkářem ing. Davidem Handlem, proto měkké i) třemi směry:

- počet vyšetřených v jednotlivých lokalitách a distribuce  onemocnění

- národnostní hledisko - kde kdo pracuje a kdo je nemocen

- porovnání klub a ulice, jako podklad pro naše připomínky k  připravovanému
zákonu o prostituci.

Negativními faktory, které způsobují vysokou incidenci onemocnění v klubech je
vysoká mobility, velký počet pracovnice přicházejících již nakažené, nedostatečné
lékařské  vyšetření  související  s  neinformovaností  či  dokonce  nezájmem  o
informace ze strany majitelů či provozovatelů některých sex klubů. "Test na AIDS
ze slin je blbost, my to víme, nám je tu všem přes třicet." "My jsme v pořádku,
byly jsme včera u lékaře. U obvoďáka. On nás všechny prohlédl." Bral Vám krev?
Ne jen nás prohlížel a řekl, že jsme zdravé." " K nám chodí gynekolog, za dvě
stovky nám prohlédne. To jako kde? No tady u nás na kanape v klubu. My jsme
tu všechny zdravé." "My jsme zdravé, byly jsme na jaterních testech!" Nejhorší
je, že se tomu věří.

Aby bylo přece jen trochu veseleji, přejděme k zákazníkům. Nejvíce probádané
máme zákazníky z příhraniční oblasti, jelikož tam žádáme o peníze /zatím dost
marně/  a  musíme  vysvětlovat,  jak  se  jejich  nezodpovědní  spoluobčané  při
návštěvě u nás chovají a jaké nebezpečí hrozí jejich rodinám. Němečtí zákazníci
jsou již tradičně ze stran prostitutek nazýváni vepři. Do revoluce se rekrutovali
především z bývalých spolkových zemí, po nich se přidali i "hodní Němci". Zůstala
jim  však  jistá  specifika.  Zatímco  zákazníci  ze  spolkových  zemí  vyhledávají
speciální  služby,  spojenou  s  požitkářstvím  až  obžerstvím,  pracovně  jsme  je
nazvaly prasáky, Němci z Východu hledají cit a to i cit trvalejšího rázu, resp.
chtějí, aby došlo k výměně genetických informací. Nazvaly jsme je oplodňovači,
někdy eufemisticky jako rodinný typ. Na poskytnutí opravdových citů - jak se
ukázalo - jsou nejvhodnější Rómky. Pokud otec jeví o dítě zájem, nechávají si jej
- jedna "křižovatka" se v hromadě dětí ztratí - a stává se zdrojem obživy pro
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celou rodinu. Je možno vidět Romku jak jde s otcem a ukazuje co všechno rodina
potřebuje "kaufen".

Romantické románky si prožívají Kaštani (Rakušané) v jiné části hranic. Jsou to
většinou staří mládenci, jež jako nejstarší synové zdědily hospodářství, ale nejsou
schopni si sehnat manželku ochotnou s nimi sdílet lože a dřinu na statku. Ve
venkovských oblastech je  tradičně velké množství  svobodných mužů. A jim k
dispozici  jsou  nádherné  Ukrajinky  s  vlasy  po  pás,  půvabné  neemancipované,
submisivní, vzdělané jejichž jedinou vadou je poměrně vysoká incidence STD.
Okamžitě se zamilovávají."Pletou si to tady se seznamkou. Přijde za ní jednou,
dvakrát a pak ji začne hlídat, holka nesmí s nikým jiným jít. Je nešťastná, protože
sem přijela vydělat peníze." /Výpověď majitele sex klubu pana Drbala/. Nebo se
prostě vdá. Jako věno má syphilis. Nestačily jsme ji bohužel zachytit a nechat
léčit v nemocnici, neboť "Ona prosto vyšla za muž". O to jsme byly s výsledky na
místě za čtyři dny.

Rakouská ministerstva a to jak Ministerstvo zdravotnictví  tak Ministerstvo pro
ženské  záležitosti,  se  kterými  jsem vstoupila  do  jednání,  tato  situace  zrovna
nezajímá, resp. nechtějí se podílet na výlohách spojených s diagnostikou a léčbou
STD.

A  teď  už  něco  prognostického  aneb  placená  láska  a  viagra.  Viagra  dodala
sebedůvěru  postarším  mužům.  Na  prvním  místě,  proč  muži  chodí  za
prostitutkami je, že "chtějí mladou a hezkou"[1].

Touha je samozřejmě jedna věc, ale kde vzít jistotu, že si opravdu užijí - a tu
přináší viagra. V celkově ubývajícím zájmu o sexuální služby významně stoupá
počet zákazníků z vyšších věkových skupin. "Jezdí za náma samí staří chlapi. Furt
nejsou hotoví, sotva to dejchá a nemaj dost." Naše sdružení uvažuje o kursu z
oblasti  akutní  medicíny zaměřené na  srdeční  zástavy,  infarkty  myokardu atd.
Tento trend dle nás bude pokračovat i ve třetím tisíciletí. Do vyššího věku začnou
vstupovat silné poválečné ročníky a budou chtít v duchu nové doby investovat
především do sebe - svého potěšení tzn. mít "mladou a hezkou".

 

Ale co všechny ty ženy?

III. tisíciletí bude stoletím žen. Budou zdatné, ekonomicky zajištěné a budou si
chtít samy ovládat svůj sexus, tzn., že i ony si budou chtít a moci si koupit
někoho takového, kdo bude nejen "mladý a hezký, ale: "Pokud si moje klientka
zaplatí sex, klidně ho udělám. Práce jako práce"[2]. Prostě bude i zdatný. Ne
každý je schopen tuto "práci klidně odvést." Vzrušení se u mužů přece jen
obtížněji předstírá - dochází k rozporu mezi centrem a periferiemi. Ale i pro ně je
zde přec viagra. Umožní spolehlivý výkon za každé situace. To je její vklad do III.
tisíciletí a tak umožní námi předpokládaný nárůst mužské heterosexuální
prostituce.
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