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Táto poviedka je ﬁktívne dielo. Názvy, postavy a udalosti, ktoré
sú v nej vykreslené, sú produktom fantázie autora. Akákoľvek
podobnosť so skutočnými, živými alebo mŕtvymi osobami, udalosťami
alebo lokalitami je úplne náhodná.

Venované všetkým dlhodobejším panicom.

Obsah
1

Vznik myšlienky na platený sex

1

2 Praha

3

3

Denisa

5

4

Lenka

13

5

Alexandra

22

6

Laura

30

7

Záver

37

Kapitola 1

Vznik myšlienky na
platený sex
Na platený sex som myslel už dávno. Moje prvé spomienky
datujem už z čias strednej školy. Na základnej škole boli
rôzne platonické lásky, dotyky, ale k ničomu nedošlo. Aj
keď raz vonku na sídlisku to bolo veľmi blízko, ale odvrátil
som to do stratena. Bol som ešte v predpubertálnom období a nemal som nejaké výrazné sexuálne tendencie. Neskôr
na strednej škole to bolo ešte viac uzavretejšie, pretože som
nechodil na gymnázium, zdravotnú školu alebo obchodnú
akadémiu, kde je štandardne veľa dievčat. Navštevoval som
technickú strednú školu, kde existovali v celej škole asi tri
dievčatá, ale už v tom čase boli zadané a tvárili sa neprístupne a odmerane. Na druhej strane osobne som tiež neoplýval v tom čase žiadnou veľkou krásou a to je v tínedžerskom veku veľmi dôležité pre fyzické zblíženie. Vyrastal
som v dobe najmä deväťdesiatych rokov, kde síce počítače
ako také už existovali aj v bežných domácnostiach, ale prístup
k erotickým materiálom alebo všeobecne k informáciám bol
ťažší. Pozitívne bolo, že v tom čase začal expandovať In-
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ternet a všeobecne informatizácia škôl, bytov, miest a obcí.
Dostával som sa k Internetu a aj k rôznym webovým stránkam
so sexuálnou tématikou. Našiel som aj v Košiciach, kde som
vyrastal v tom čase niekoľko sex privátov, aj peniaze som
nejaké našetril z vreckového, ale nenabral som potrebnú
odvahu. Aj keď som už bol v pubertálnom období, nepovažoval som sex za taký podstatný ako ho vnímali moji rovesníci. Mal som relatívne veľa iných záujmov, okrem iného
hlavne hranie počítačových hier a programovanie, ktoré ma
v tom čase veľmi zaujalo. Ale už práve v tomto čase ma
prvý krát napadla myšlienka plateného sexu. Chcel som to
v tom čase reálne realizovať asi tri krát a minimálne jeden
krát som od toho nebol veľmi ďaleko. Ale stále som sa obával jednej veci, ktorá mi v realizácii v konečnom dôsledku
prekazila samotný akt. Myslel som si, že sa úplne zmením,
že budem odrazu niekto iný. Že budem taký ako niektorí
moji rovesníci v tom čase. Samý alkohol, párty, veľké maniere
a podobne. A taký som nechcel byť. Naivne som veril na
lásku a že to nejakým spôsobom príde aj bez môjho pričinenia. A tiež som si myslel, že sex je niečo veľmi veľké a
veľmi dôležité. Takže v tomto období už boli nejaké prvé
náznaky, ale reálne k ničomu nedošlo.
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Praha
Zásadný prelom nastal až oveľa neskôr a to v pobyte v Prahe.
Až do mojej tridsiatky som bol panic. Nemôžem sa vyhovárať,
že som mal málo príležitostí, ale stále som tam našiel nejaký problém. Niekedy bola dotyčná žena veľmi pojašená,
niekedy bola dosť škaredá, alebo naopak veľmi pekná, inokedy
zase dosť tučná alebo veľmi hlúpa. Navštevoval som v priebehu
rokov dve vysoké školy, pričom na jednej z nich bolo relatívne
viac príležitostí než kdekoľvek inde, kde som dovtedy bol.
Napokon aj tak reálne k ničomu nedošlo z už spomínaných
dôvodov. Nemôžem povedať, že chyba bola na ich strane.
Ak by som reálne chcel mať sex, mohol som ho mať. Chcel som, ale nechcel som do vzťahov investovať čas a ani
seba. Zamestnávali ma v tom čase rôzne iné záujmy. Na
diskotéky som v určitý čas chodieval, ale tam by musel byť
človek veľmi otvorený, aby to fungovalo a osobne som viac
introvertne ladený. A potom aj to, že ma nebavilo behať a
proste baliť ženy a tiež som bol aspoň v tom čase dosť hanblivý, potom neskôr už menej. Napriek tomu, že som to
veľmi neplánoval, podarilo sa mi nájsť prácu programátora
v Prahe. Ako tridsať ročný som teda vycestoval do Prahy
za prácou. Dovtedy som síce býval aj čiastočne v meste,
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ale vo veľkomeste akým bola Praha som ešte nebýval, nežil.
Ako to už býva, všetko, čo je prvé je najlepšie a najkrajšie.
Ten prvotný moment príchodu do Prahy som bol nadšený.
Mám rád všeobecne mestá, pretože je tam vysoká dostupnosť a veľa možností. Ako prvé ma napadli hudobné koncerty, ale hneď ako druhé ma napadli sex priváty. V podstate som chcel vyriešiť hneď dva kvázi problémy, ktoré som
dovtedy mal. Jeden problém bol ten, že som ešte nikdy dovtedy nebol na poriadnej diskotéke. Takže ako prvé som obehal tie najznámejšie diskotéky a bary. Spolu s nimi ako prémiu
už zmienené hudobné koncerty, teda menšie klubové koncerty, jazzové a bluesové. Išlo to celkom dobre, bol som
nadšený a rád, že som to konečne po dlhých rokoch všetko
obehal a absolvoval. A potom prišli na rad sex priváty. Zo
začiatku som si pripadal veľmi mladý na sex priváty. Ale
akonáhle som si prečítal pár recenzií na Internete, že tam
chodia odo mňa aj oveľa mladší, tak som si povedal, že tam
nemôžu byť nejaké veľmi škaredé ženy. Obával som sa trochu
preto, že napríklad v menších mestách zvyknú byť síce sex
priváty tiež, ostatne tak ako všade, ale neoplývajú veľkou
vábnosťou. Takže som chodieval na diskotéky, hudobné
koncerty a do sex privátov postupne takmer každý víkend
po celkovú dobu asi troch mesiacov. Bolo to v období od
februára roku 2015, keď som si jedného dňa povedal, že už
nemá zmysel čakať. Vzťahy boli pre mňa komplikované a
keď som už absolvoval výlety na hudobné koncerty a diskotéky,
tak som si povedal, že vyskúšam aj sex priváty a môžem to
celé uzavrieť.
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Denisa
Na tejto osobe ma viac než jej výzor , povaha, alebo čokoľvek
iné, zaujalo meno, Denisa. Kedysi dávno som sa dlhší čas
poznal s jednou osobou s týmto menom, prechovával som
k nej určité sympatie a čiastočne aj ona ku mne, ale reálne,
ako vždy, k ničomu nedošlo, pretože v podstate ani veľmi
nemohlo. V každom prípade mi ona a toto meno utkvelo
v pamäti a keď som potom našiel na webových stránkach
v sex priváte práve toto meno, tak ma zaujala. Na druhej
strane aj po výzorovej stránke nevyzerala vôbec zle. Na pôvodnú
Denisu sa veľmi nepodobala, pretože ona bola bruneta s
veľmi malými prsiami a relatívne ešte menšou postavou. Ale
nebolo to až také podstatné, aj táto Denisa bola dobrá. Vyhovovalo mi aj to, že bola skúsená. Ale pravdupovediac, obával som sa toho, že bude až veľmi skúsená. Prečítal som
si množstvo recenzií na Internete, hodnotenia, ale často
sa tie hodnotenia navzájom vylučovali. Štandardne používam na komunikáciu e-maily, pretože nechcem pôsobiť priveľmi
urgentne. Keď som im poslal e-mail, prišla mi správa v tom
zmysle, že u nich nie je možná rezervácia na niekoľko dní
dopredu, že sa objednáva v deň príchodu a výhradne cez
telefón. V inom sex priváte rezervácia na niekoľko dní bola
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možná, ale keď som sa im deň predtým pripomenul, či rezervácia stále platí, tak vôbec nevedeli, že som nejakú rezerváciu mal. Takže som si povedal, že to nemá zmysel takto
riešiť. Odvtedy som všetko riešil výhradne len telefonicky.
Prvý krát som sa objednával cez telefón, ale dotyčná Denisa
tam v uvedenom čase nebola. Komunikoval som s nejakou
inou slečnou a dohadoval čas návštevy. Na začiatku som
sa toho obával, ale napokon to vyzeralo akoby som si dohadoval termín u zubárky alebo lekára. Uvažoval som, aké
veci si mám so sebou brať na ten sex privát. Ak by som si
zobral celú tašku aj s vecami, možno by ma na izbe okradli,
kým by som bol v sprche. Napokon som veril, že tam majú
nejaký systém a už aj podľa telefonátu sa mi to zdalo celkom
v pohode. Väčšinou mám v tomto smere dobrý úsudok. Zobral som si celú tašku, ale nemal som v nej nič cenné, len
vodu na pitie, kľúče. Doklady som tam mal tiež, ale tie som
tesne pred príchodom vybral a presunul do nohavíc. Napriek tomu, že v Prahe je veľmi dobré dopravné spojenie
som dohodnutú schôdzku takmer zmeškal.
”Zdravím, mám u Vás dnes rezerváciu, ale budem asi meškať
15 minút, vadí to ?”
”Ahoj, na jaké jméno to bylo ?”
”Martin.”
”Aha. Jasně. Ale bohužel Denisa tu dnes není. Mohu ti
nabídnout jinou slečnu, například Pavlínku.”
”Ako to, že tam Denisa nie je, veď som vám dnes volal a povedali
ste, že je to OK.”
”Ja nevím, asi si to dohadoval s jinou slečnou. Takže může
být ta Pavlínka v osm ?”
”No to nie. Tak potom ruším rezerváciu.”
Musel som to zrušiť, pretože samozrejme mi išlo o konkrétnu
Denisu a nie len sex s nejakou slečnou. Vyzeralo to zvláštne,
akoby som mal nejaké výrazne preferencie voči slečne Denise,
nejak extra zaujatý. ale kedže to bolo prvý krát, tak len preto
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som to chcel s ňou. Žiadny iný dôvod tam nebol. Tak som
sa otočil a išiel naspäť na byt. Bol som trochu sklamaný a
povedal som si, že ešte aj dohodnúť termín bude problematickejšie než som si myslel. Na byte som si ešte poprezeral a vytipoval nejaké slečny a na budúci týždeň si dohodol
stretnutie zase. Telefonoval som na druhý týždeň, tuším
v sobotu, pretože predtým som bol v piatok a bol to dosť
rušný deň. V telefóne pri objednávke sa mi zase neozvala
Denisa, ale nejaká iná slečna.
”Zdravím, mal by som záujem o slečnu Denisu na dnes o
20:00 hod., bolo by to možné ?”
”Ahoj, určitě, moment, zavolám Denisu..”
”Nemusíte ju volať k telefónu, stačí takto dohodnúť.”
”Ahoj, tady Denisa.”
”No ja len to som chcel, že by som mal akože záujem akože
na dnes akože zarezervovať stretnutie.”
”Jo, jo, určitě v pohodě, já jsem minule nemohla, ale dnes
už určitě můžu.”
”No, tak to je super. Takže sme dohodnutí.”
Zvláštne bolo to, že ona ma už akoby opoznala. V telefóne
bola veselá a veľmi kamarátsky pôsobiaca. Už vedela, že
som tam telefonoval a že to nevyšlo. Na druhej strane som
rozprával slovensky, takže sa mohlo stať, že som tam v uvedený časový horizont mohol ﬁgurovať ako jediný slovensky
hovoriaci človek a z toho dôvodu si ma lepšie zapamätali.
Nech už to bolo akokoľvek, trochu som sa hanbil, pretože
teraz to vyzeralo, že mám o Denisu eminentný záujem. Netvrdím,
že som o ňu záujem nemal, mal som vyhliadnuté aj iné, lenže
v tomto prípade išlo o ten prvotný kontakt, ktorý som nemohol obísť. Takže teraz ako som ju počul v telefóne v ten istý
deň, že je veselá a má dobrú náladu zo mňa opadli aj tie
prvotné obavy, ktoré som mal. Nešlo o to, že ak by bola
úplne cudzia, že by to bolo veľmi zlé, ale všeobecne o fakt,
že som nevedel vôbec, aký typ žien tam v reáli vystupuje.
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Takže som si celú cestu zopakoval z minulého týždňa ešte
raz. Prišiel som pred budovu privátu a čakal. Pár metrov od
vchodových dverí do privátu bola nejaká krčma. Uvažoval
som, že by som si tam dal pivo, aby som bol viac v pohode.
Ale nemal som už čas. Ľudia naokolo si nikoho a nič nevšímali, všetko bolo obyčajné, akoby sa vôbec nechumelilo. Tak
som tam zavolal, zazvonil na zvonček a vyšiel na tuším druhé
alebo tretie poschodie. Cestou hore schodmi som si hovoril, že to bude dosť trápne, ale na druhej strane sex všeobecne
je intímne zblíženie a už sám o sebe vykazuje trápny charakter.
”Zdravím.”
”Ahoj, já jsem Denisa.”
”Ja som Martin.”
”Tak vitej u nás Martine, klidně si odlož věci a počkej na mně
v tomhle pokoji.”
Podľa vzhľadu vyzerala dobre, v tvári bola sympatická, ale
mohla byť tak asi v mojom veku a nie vo veku 25 rokov ako
mala inzerované na web stránke. Tak som išiel do izby so
všetkými vecami. Zložil som si veci a posadil sa na gauč.
Miestnosť vyzerala dobre. Nechcelo sa mi veriť, že tam naozaj
som. Asi po piatich minútach prišla do izby. Bola trochu
prekvapená, že sedím na gauči a že som sa tam akoby nerozložil.
”Tak o co máš zájem ?”
”Mal by som záujem o jednu hodinu za 1200 Kč, klasický sex
a orál, bez nejakých špecialít.”
”Jasně.”
Už keď som jej dával tie peniaze bola celá vysmiata. Zobrala
ich, povedala, že sa môžem ísť osprchovať a že za chvíľu
sa vráti. Tak som si tam zložil veci, ale doklady som zobral so sebou do kúpeľne. V kúpelni som sa osprchoval a
pokúšal ešte o nejaké stoporenie penisu, ale potom mi zaklopala na dvere, tak som to všetko urýchlil. Vrátil som sa
8
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do izby, vzápätí odišla do kúpelne ona. Skontroloval som
všetky veci. Všetko bolo v poriadku. Sadol som si len v slipoch
zase na ten istý gauč a čakal som na jej príchod. V tomto
momente som sa už začal trochu hanbiť a cítil som väčšiu
nervozitu. Hovoril som si, že by som mal ísť aspoň na postel, lebo si bude myslieť, že som nejaký neskúsený alebo
hanblivý. ”Maťo, musíš jej povedať, že si panic, lebo to bude
strašný trapas a bieda”, hovoril som si pre seba. ”Poviem
jej len, že som na sex privátoch ešte nikdy v živote nebol.
To bude stačiť a bude to normálne”, ubezpečoval som sa.
Keď sa vrátila do izby zase bola prekvapená, že nie som na
posteli, ale na gauči. Odviedla ma na postel. Cítil som z
nej takú miernu nervozitu, dominanciu, že všetko by malo
fungovať podľa nej. Napokon už pri čítaní jej proﬁlu na ich
web stránke to tam o sebe písala, že je dominantná, ale v
ten moment som na to zabudol. Ešte som si pred návštevou
hovoril, že to, že je dominantná bude lepšie, pretože bude
všetko v jej réžii. Ležal som tam na posteli v slipoch a ona po
mne hneď vyštartovala. Chytila mi slipy, že ich ide sťahovať dole, tak som sa uspôsobil na sťahovanie v ležme. Sťahovala ich pomaly, nežne a zasekli sa na konci o pätu jednej z nôh, takže musela silnejšie potiahnuť. Trochu sme sa
na tom zasmiali. Odhodila ich kúsok bokom a automaticky
ma začala tak jemnejšie bozkať od brucha, cez hrudník až
ku krku.
”Tak jak bys to chtel ?”
”Tak ja som nebol ešte nikdy na sex priváte, tak štandardne,
klasika a orál, bez polohy 69 alebo niečo podobné.”
Pri tej polohe 69 sa trochu zarazila. Vzápätí ma napadlo, že
to, či poloha 69 bude, alebo nebude, nezávisí od muža, ale
ženy. Takže som začal cítiť teplo v tvári. Už pochopila, že
som dosť neskúsený, ale mal som silný dojem, že už niečo
o mne tušila, pretože bola tak trochu nainštruovaná, predpripravená. Postupne sa presúvala do nižších partií.
9
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”Budeš to chtít s prezervativem, nebo bez ?”
”Môže byť bez.”
Nechcel som to bez. Ale presne v tom okamihu som celý
horel od hanby, tak som nechcel už beztak vyzerať nejak bojazlivo. Následne som zacítil ďalšie teplo v oblasti penisu
a horel som celkovo ešte viac. Asi po pätnástich olízaniach sa mi už postavil do plnej veľkosti, na čo ona ešte viac
zrýchlila a mne trochu poklesol. Potom to urobila pár krát
rukou a pokračovala zase. Po asi ďalších desiatich olízaniach som striekal. Priamo jej do úst. Keď to všetko pobrala,
zdvihla sa a odišla preč do kúpelne. Ležal som tam trochu
mimo. Hneď prišla naspäť a povedala, že si bola umyť ústa.
Bolo cítiť ústnu vodu. Medzičasom mi už ochabol. Ona sa
tvárila ako po dobre vydarenej práci. Nebolo to zlé, ale bolo
to veľmi strojené a relatívne rýchle.
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Obrázok 3.1: Denisa
Mala veľmi dobrú postavu a prsia boli veľmi akurátne.
Keď som sa ich dotýkal a ona ma zase miestami bozkala
na telo, tak dala najavo, že sa jej to dotýkanie jej pŕs veľmi
nepáči. Neustále sa hýbala, presúvala z miesta na miesto,
11
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nedokázala len tak ležať, alebo byť menej činná v sexuálnom konaní. Mal som miestami dojem, že je nervóznejšia
než ja. Začala ešte raz s orálom, kým sa nepostavil. Obtierala sa o mňa aj prsiami o hruď, aby sa mi postavil do pevnejšej formy, ale už nič veľmi nepomáhalo. Postavil sa síce,
ale nie do úplne pevnej formy. Neskôr som zistil, že bol
problém vo vymočení sa. Nebol som vymočený po ejakulácii
a potom je následné stoporenie ťažšie a niekedy nemožné.
Chcel som si ju viac obzrieť a poobchytkávať, keď som zistil, že už sa mi len tak druhý krát nepostaví. Lenže ona
bola veľmi dynamická a dominantná. Bola nežná, milá, ale
nebola veľmi prístupná. Tak som si ešte nejaký čas skúšal
sám masturbovať a ukončili sme to. Osprchoval som sa a
vyprevádzala ma von. Ešte na záver na pobozkala na líce
a rýchlo utekala do nejakej izby. Po zavretí dverí som ešte
počúval trochu za dverami, kde sa rozprávala s nejakým chalanom.
”Tak, co jaké to bylo ?”
”Neudělal to.”
”Né ? Ty joo..”
Ďalej som už nepočul. Takže z toho dôvodu bol môj predsudok správny. Vedela už predtým než som tam išiel, že
asi budem panic alebo nejaké iné info. V každom prípade
bol som spokojný, že som to mal konečne za sebou. Jednak
návštevu sex privátu, jednak intímny pomer so ženou. Aj
keď k samotnému sexu nedošlo. U Denisy som bol potom
neskôr ešte asi dva krát, ale aj keď som už odvtedy stále
používal prezervatív, u nej to ostalo stále len pri orálnom
sexe.
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Lenka
Po relatívne úspešnej návšteve u Denisy som si dal asi mesiac
pauzu, pretože som chcel podľa pôvodného plánu navštíviť
hudobné koncerty a diskotéky. A zároveň vymyslieť nejakú
techniku, aby sa mi postavil penis aj po prvom vyvrcholení.
Začal som chodiť na hudobné koncerty, menšie klubové koncerty jazzového a bluesového charakteru, keďže ma všeobecne
zaujíma hra na gitare a nejaký čas už hrám. Následne aj
na diskotéky. Nebolo tam nič výnimočné. Problém s hudobnými koncertmi bol ten, že ak som ich absolvoval väčšie
množstvo, začali ma postupne menej baviť. Ľudia na diskotéke
boli zase dosť odmeraní. Jedine k čomu to bolo dobré, bolo
na pitie alkoholu, kde som zvykol vypiť za celú noc vždy
maximálne šesť pív, tvrdý alkohol alebo iné destiláty som
nepil. Nevedel som, ktoré bary a diskotéky sú dobré a ktoré
zlé, takže som ich musel obehať sám. Raz mi niekto povedal,
že Lucerna bar je celkom dobrý, ale inak nič. Vyskúšal som
tuším ako prvý Lucerna bar a bolo to dobré. Výhodou je,
že sa v tomto komplexe realizujú aj klasické hudobné koncerty, takže je tam veľké projekčné plátno na ktorom sa premietajú hudobné video klipy. To bolo pre mňa veľmi dobré, pretože na klasických diskotékach by som tam nemal
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úplne čo robiť. Takto som sa díval na to plátno, popíjal pivo
a tváril sa tak nezaujate, že som tam v podstate len na skok.
Na ostatných diskotékach to už bolo horšie, pretože tam nemali plátno a nebolo tam veľmi čo robiť. O tancovanie som
samozrejme záujem nemal, nie som ten typ, ktorý by len
tak tancoval, príde mi to trápne. To by som musel byť veľmi
silno opitý a to ja som bol len pár krát za život, ale ani vtedy som netancoval, len to vyzeralo ako tanec, premiestňovanie z miesta na miesto. Nebavilo ma to a mal som dojem,
že je to všetko také teatrálne, strojené, účelové, falošné. Potom som našiel ešte jeden bar, Dubliner, hneď vedľa jazzového klubu a tam už bola situácia trochu iná. Mali tam
tiež plátno na ktorom premietali rôzne video klipy, aj hudobné, aj reklamné a bolo to také veľmi medzinárodné. Ostatne taký istý klub existuje naozaj kdesi v Írsku alebo Anglicku a tento klub v Prahe bol len jeho kópiou, ktorí si vyhľadávali práve zahraniční turisti. Nešlo ani tak o zahraničných
turistov ako skôr o to, že to bolo podobné ako Lucerna bar
a nebola to klasická diskotéka. Cez víkendy tam mali štandardne otvorené aj do štvrtej do rána, takže som tam zvykol
sedieť, pozerať striedavo do mobilu, na plátno a popíjať pivo.
Raz som tak sedel sám vonku pod slnečníkom pri bare Dubliner
a nabehol na mňa v podvečerných hodinách jeden muž.
”Do you speak English ?”
”No.”
”Fucking Czech, they does not know English.”
A odišiel v rýchlejšom tempe hneď preč. Polichotilo mi, že
ma považoval za Čecha, ale pri otázke, či rozprávam po anglicky som váhal pár sekúnd, či mu poviem, že viem trochu
po anglicky, ale rýchlo ma napadlo, že ak by som mu akokoľvek
naznačil, že viem čokoľvek po anglicky, niečo by odo mňa
chcel a v takom polo nasratom štýle by som od neho mohol
čakať len nejaké polo nasraté veci. Nebol agresívny, ale bol
kúsok nasratý, že v Prahe nie sú Angličania. Ako som sa
14
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za ním spätne pozeral, keď odchádzal, dal sa do reči s nejakou skupinou ľudí, ktorí vedeli po anglicky a na otázku
odkiaľ je odpovedal, že z Dánska, alebo to mohla byť nejaká
podobná krajina. Tá skupina potom spoločne zakričala, že
aj oni sú z Dánska, že je to náš priateľ. V Prahe som prvý
krát pocítil akési národné povedomie vo všeobecnosti. Je
tam veľa cudzincov, ale vďaka nim je Praha tak slávna a pôsobí tak zahranične, ako naozajstné veľkomesto. Vrátil som
sa dnu do baru Dubliner, popíjal pivo a pozoroval ľudí naokolo.
To mi išlo najlepšie. Hrali tam pekné staré skladby z osemdesiatych rokov. Keďže som tam už bol predtým asi tri
krát, vždy okolo pol druhej ráno tam pustili skladbu od Yourney: Do not stop believin. Popíjal som pivá a povedal som
si, že keď aj dnes o pol druhej ráno pustia túto skladbu, pôjdem na sex privát a skúsil to urobiť už naozaj komplet. Mal
som smartfón, kde som síce nemal predplatený Internet,
ale mal som wiﬁ a v tom bare, ostatne tak ako už dnes úplne
všade, máte wiﬁ Internet zdarma. Tak som si pozrel, ktorá
pracovníčka má dnes službu. Išiel som von z baru na tichšie
miesto, aby som mohol telefonovať.
”Zdravím, mal by som záujem o slečnu.”
”Ano. Určitě. A kolik Vás bude ? Šest ?”
”Šesť ? No, nie iba ja sám by som bol.”
”Jenom vy samotnej ?”
”Ano.”
Začala sa smiať. Ešte zistila aký je stav, ale povedala, že
nemá nič voľné. Zarazil ma ten počet. Prečo šesť naraz
? To tam chodia také tlupy ? Zaujímavé. Cítil som sa tak
samostatne, že čo ja sám jeden muž vlastne chcem len jeden sex od jednej ženy. Slabý som, chcel by som len jeden
sex od jednej ženy. Úbohé. Obvolal som všetky dostupné
a známe sex priváty vo večerných hodinách, ale buď bolo
všetko obsadené, nikto nedvíhal alebo ak aj bola nejaká voľná,
tak za pár hodín už zatvárali a musel by som sa poponáhľať
15

Kapitola 4. Lenka

hneď v uvedený čas. Objednával som síce vo večerných hodinách, ale chcel som to realizovať v nočných hodinách. Napokon
mi ostala len jedna voľná slečna s ktorou som si dohodol termín. Na danom sex priváte som predtým ešte nebol. Celý
potešený som sa vrátil do Dubliner klubu a popíjal pivo až
do asi pol hodiny pred výjazdom. Sedel som tam v bare,
pozoroval ľudí a dal som si taký záväzok, že keď pustia tú
skladbu od Journey: Do not stop believin, tak tam pôjdem.
Vypočítal som to presne z časového hľadiska. Ak by tú skladbu
nezahrali, tak by som tam nešiel a zrušil rezerváciu. Čakal
som, popíjal pivo a pozoroval ľudí. Nič tam nerobili, len
sedeli a pili. Fakt veľká zábava, hovoril som si. Vtedy som si
všimol jedného kúsok ďalej odo mňa ako tam sedel tiež sám
s pivom a pozoroval ľudí. Pár krát sme sa na seba pozreli a
usmiali. Blížil sa ten čas na pustenie inkriminovanej skladby
a akoby úplne úplne presne podľa playlistu zahrala okolo
pol druhej ráno. A vtedy som si povedal, ”Maťo, to je tvoj
čas”. Počas skladby som si predstavoval ako ju tam vyzliekam
a ako ju klátim. Dopíjal som pre mňa maximálne šieste
pivo, zaplatil a pri bare vonku si objednával taxík. V ten
večer sa mi nedarilo poriadne ani slečnu objednať a ani ten
taxík sa nepodarilo objednať. Všetko bolo plné, alebo s veľkým
časovým sklzom. Tak som našiel vonku nejaké taxíky. Pristúpil
som k jednému, naklonil sa k okienku a povedal som adresu,
kde by som chcel ísť. On sa na chvíľu zamyslel a povedel, že
an uvedenú adresu nechodí. Nechápal som ako je možné,
že taxikár na niektoré adresy proste nejazdí. Potom sa začal usmievať, prezerať si ma pohľadom a trval na tom, že
tam nepôjde. Potom mi došlo, že taxikár vedel, čo na danej
adrese v nočnú hodinu je. Tak sme sa rozlúčili. Nemal som
deﬁnovať plnú adresu, ale povedať inú adresu niekde blízko.
Napriek tomu som to vyskúšal s presnou adresou u iného
taxikára. Ten sa napokon tiež trochu zamyslel, ale súhlasil.
Pred budovou som zatelefonoval slečne a už z telefonátu
16
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bolo zrejmé, že ma očakáva. Povedal som si, že konečne
to vyšlo, aj keď nie so slečnou, ktorú som pôvodne chcel.
”Zdravím.”
”Ahoj, já jsem Lenka.”
”Martin.”
”Proč jedeš tak nejistě ?”
”Ako to myslíš, že neiste ?”
”Že se držíš tak spátky. A jak že se to jmenuješ ?”
”Martin.”
Nebol to klasický privát, byt kdesi na poschodí, ale bol situovaný na prízemní, kde hneď po otvorení dverí bola taká dlhšia tmavšia chodba. Preto som bol taký neistý v chôdzi.
Navyše táto chodba nebola spojnicou pre izbu, ale ako sa
ukázalo bol to len tunel, ktorý ústil do vnútorného otvoreného
priestranstva bytového komplexu. Tam sme prešli cez úplne
otvorené priestranstvo cez bočné schody na vonkajší balkón
a až tak sme sa dostali na chodbu do priestoru niekoľkých
izieb. Zaviedla ma do izby a opýtala ako to chcem. Ako štandardne som odpovedal, že klasicku a orál. Dal som jej peniaze na hodinu a išiel sa osprchovať do kúpelne. Keď som
sa vrátil na izbu, ona sa odišla osprchovať do kúpelne. Pretože izba bola relatívne malá, do ktorej sa zmestila akurát
jedna veľká dvojpostel, posadil som sa v slipoch priamo na
postel a čakal. ”Nie, Maťo, nemôžeš urobiť orál, pretože sa
ti už potom asi nepostaví, tak si to mal u Denisy, takže keď
to fakt chceš urobiť, tak jedine bez orálu a s prezervatívom
priamo sex”, hovoril som si. Vrátila sa na izbu.
”Chcel by som to zmeniť tak, že by som mal len tú klasicku
bez orálu.”
”Jasně, v pohode.”
”A potom aj to, že nemám nejaké veľké skúsenosti so privátmi.”
”No to ano, ale s holkou si už byl i mimo privátu, že ?”
”Ani veľmi nie, ja som panic.”
”To nevadí, nebudu moc rychlá.”
17
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Obrázok 4.1: Lenka
Ľahol som si na postel ako drevo a čakal som, čo bude robiť. V celej izbe bola relatívne tma, nebolo tam veľmi vidieť
jednotlivé partie tela. Pomalšie si na mňa ľahla úplne nahá
a začala ma bozkať priamo na ústa asi minútu. Následne sa
18
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mi postavil, čo ona spozorovala a nasadila mi prezervatív.
Priľahla ma kúsok z boku a strčila mi rukou penis do svojej
pošvy a priľahla ma úplne. Postupne zdvíhala zadok a zasúvala penis. Ale veľmi to nešlo. Trvalo to tak asi desať sekúnd
a povedal som jej, že si vymeníme polohy, s čím súhlasila.
Musel som to urobiť, lebo som začínal cítiť, že mi ochabuje
stoporený penis. Vymenili sme si polohy, ale nevedel som
traﬁť do pošvy. Asi po piatich sekundách šmátrania okolo
tam ona schmatla ten penis a strčila si ho dnu sama, ”šup,
a je tam..”, povedala. A tak som začal s frikciami, ale snažil
som sa ju nepriľahnúť veľmi, tak som bol tak trochu opretý
rukou zo strany, ale len trochu. Urobil som asi päťdesiat zásunov a striekal som. Ona bola celý čas ticho. Odrazu som
po výstreku zastal.
”Co se deje ?”
”No nič, už som to urobil.”
”Už jsi ? To jsi mi měl povedět předtím, že už budeš.”
”Aha, no to som nevedel.”
Tak trochu nervózne mi stiahla ten prezervatív a išla ho vyhodiť. Keď som sa jej pýtal, že prečo to musím hovoriť dopredu, že už budem, tak odpovedala, že je to vždy dobré
povedať, pretože sa môže napríklad roztrhnúť prezervatív,
alebo stať nejaká iná nepredvídaná udalosť. Potom sme tam
ležali na posteli vedľa seba a trochu sa rozprávali.
”Co jinak děláš ?”
”Ja som programátor a ty ?”
”Ja dělám v jedné kanceláři něco jako sekretářku.”
”Kolik ti je let ?”
”30 a ty máš koľko rokov ?”
”37.”
”Ani nevyzeráš. A prečo si na sex privátoch ?”
”Privydelávam si, mám jedno dítě a s peňezma je to vselijaky.”
”Tak to ano no. Je to dnes ťažké.”
19
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”A proč chodíš na sex priváty ?”
”Tam vonku je to ťažšie si niekoho len tak nájsť. Takýto spôsob mi viac vyhovuje.”
”Spousta mužů tady to delá tak, že jsi vybere nejakou holku
a pořád chodí k ty stejný holce.”
”Aha. Tak to som nevedel, nemám s týmto skúsenosti.”
”Tak si klidne nejakou vyber, nejakou mladší, je tady dost
holek.”
”Tak to ano. Tak uvidím, čo a ako.”
Potom sme sa vzájomne osprchovali a rozlúčili. Keď som
vychádzal von z bytovky, cestou po ulici som si hovoril, že
konečne to vyšlo. Zistil som, že to do jej pošvy išlo nejako
dosť ľahko, ale to vysvetľovalo to, že už bola po pôrode. Neskôr
som Lenku stretol ešte raz v civile na Národnej triede, kde
išla k svojmu zaparkovanému autu. Videla ma, zreteľne
som ju videl z asi tridsiatich metrov, ale tváril som sa, že
ju nevidím. Ona ma zaregistrovala, chvíľu sa na mňa pozerala priamo, ale nebol som si úplne istý, či ma rozpoznala
a potom vzápätí nastúpila do auta. Bolo to len asi týždeň
až dva po tom, čo som bol u nej. Na Národnej triede som
bol preto, že tam blízko je divadlo a čakal som na predstavenie. Tiež je tam blízko aj disko bar, v ktorom som bol asi
dva krát. Neskôr tam tiež presťahovali časť toto istého sex
privátu na ktorom som bol u nej. Ale potom tento privát na
Národnej triede zrušili. A na záver niekedy v lete v roku
2015 zrušili úplne aj tento pôvodný sex privát. Dôvod je
doposiaľ neznámy. Ani muži z web stránky, kde píšu recenzie to nevedeli. Bolo to len asi mesiac po mojej úplne
poslednej návšteve na timto priváte, ale s inou slečnou. Bola
to škoda, bol to jeden z najlepších sex privátov v Prahe, pretože tam relatívne často striedali nové slečny a väčšinou pekné
a mladé. Ďalšou veľkou výhodou tohto privátu bolo to, že
fungoval až do skorých ranných hodín, rezervácia fungovala bezchybne a mohli ste si zarezervovať slečnu aj prostred20
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níctvom e-mailu na pár dní dopredu a stále to bolo platné a
to aj v nočných hodinách, nad ránom. Boli to naozajstné
milenky a nie pracovníčky na sex privátoch. Tie ostatné
slečny na sex privátoch neboli zlé, ale ten prístup nebol taký
kamarátsky, ale viac teatrálny, hraný a taký konzervatívny.
V každom prípade skúsenosť s Lenkou som hodnotil veľmi
dobre. Do budúcna som zistil, že je lepšie vynechať orálny
sex a ísť priamo na vaginálny sex.
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Alexandra
Prišiel som na to, že je lepšie orálny sex úplne vynechať. Prvý
krát sa mi vždy postaví, nech už by som to následne použil
akokoľvek, či na orálny alebo vaginálny sex. Skúsenejším
ľuďom v sexuálnej oblasti by to nerobilo veľký problém, ale
na sex priváte je vyššia miera stresu, improvizácie a napätia. A keďže som nemal žiadne iné skúsenosti, tak som musel
riešiť daný problém, čo najefektívnejšie. Vedel som, že je
veľmi výhodné ísť najprv na hudobné koncerty, potom na
diskotéku a následne si objednať nejakú slečnu na noc. V
tomto poradí a zložení to fungovalo. Tak ako vždy, aj tento
krát som si zarezervoval slečnu, Alexandru, o štvrtej ráno
v tom istom sex priváte ako bola Lenka. Rezervácia bola
bezchybná a vzhľadom k tomu, že som si podobne rezervoval aj slečnu Lenku a vyšlo to, tak som s tým počítal už
na sto percent. Vybral som sa ako obvykle do hudobných
klubov, väčšinou som chodieval do Jazz Ungeltu, Jazz Republic alebo U Malýho Glena. Bol som aj v Redute, ale tam
je to veľmi konzervatívne, vážne. Väčšinou som navštevoval Jazz Ungelt a nebolo tomu inak ani tentoraz. Tam v bare
som si dal tak maximálne jedno pivo, aby som sa šetril na
diskotéku do Lucerna baru. Po skoro ohluchnutí v Jazz Un-
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gelte som sa zhruba o polnoci presunul pešo z Týnskej ulice
postupne cez Železnú až na Václavské námestie. Aj keď som
bežne takéto trasy neabsolvoval pešo, taxík som si volal aj
na relatívne krátke vzdialenosti. Predtým som si volal taxík
vždy, keď som potreboval ísť na nejaký sex privát. Inak tomu
nebolo ani tentokrát, ale prakticky som nebol schopný absolvovať žiadnu dlhšiu trasu bez toho, aby som nepoužil
metro. Pretože niekoľkokrát sa mi stalo, že som zablúdil.
Aj keď to nebolo úplné zablúdenie, pretože vždy máte niekde
na blízku nejaké verejné dopravné spojenie, len ste proste
zisšli z plánovanej cesty. Zaujímavé bolo, že napriek hlbokej
noci bolo mesto relatívne rušné a bezpečné. V tmavých temných uličkách to bolo strašidielné, asi tri krát som takou
išiel. Na otvorených priestranstvách je aj nočnou Prahou
v centre dosť ľudí a je relatívne málo pravdepodobné, že
by tam niekto len tak z ničoho nič vyčíňal alebo pútal na
seba veľkú pozornosť. Tiež je v okolí polícia, taxikári, alebo
otvorené bufetové stánky, ktoré fungujú nepretržite. Ale
raz sa mi stalo, že som s prázdnym cestovným kufrom vyberal peniaze z bankového automatu na Opletalovej ulici
blízko Václavského námestia, vo vnútri uličke asi päťdesiat
metrov. Vyberal som peniaze a zasekla sa mi karta. Tiež
bolo okolo polnoci, bola tam tma, len kúsok svetla prerážalo
z hlavnej ulice a nahlas som povedal, že ”Do piči tam pojebanej skurvenej”, a hneď na to sa za mnou asi desať metrov
ozval nejaký Čech, že ”..a hele, co je co je, počkej ty hajzle,
buzerante jeden..neutíkej..”, rýchlo som bral kufor u utekal
na hlavnú ulicu k Václavskému námestiu. Našťastie som
ma prázdny kufor, takže sa mi utekalo ľahko. Dotyčný za
mnou utekal asi do polovice ulice k hlavnej ulici, pokrikoval
po mne, ale potom to vzdal. Podľa prvotného vzhľadu sa
mohlo jednať o asi bezdomovca, síce silnejšej, ale postaršej
postavy. Z pozorovaní ľudí naokolo som žiadny výrazný
incident v nočnej Prahe nezaznamenal. Na diskotéke by
23
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človek očakával viac incidentov, ale je nutné poznamenať,
že v centre Prahy je veľa cudzincov a oni zvyknú byť slušní.
Bol som len na štyroch veľkých sálových diskotékach v Prahe.
Na prvej som bol na Námestí míru v Retro Music Hall, potom na druhej v Lucerna bare, na tretej v DupleX a štvrtej v
Nebe bar diskotéke. Okrem tej na Námestí míru, boli všetky
ostatné v okolí Václavského námestia, kde bolo veľa cudzincov, takže tam neboli nejaké veľké problémy, paradoxne.
Vstupenka do Lucerna baru bola lacná, len sto korunová a
bolo sa tam aspoň načo pozerať. Teda na veľkoplošný projektor, kde premietali hudobné videoklipy. Nebral som to
na diskotékach nejak vážne. Vždy keď som tam išiel už som
mal rezervovanú slečnu dopredu. Že proste si tam odsedím
do skorého rána, popijem pár pív a inak nič. Nejaké veľké
snahy tam nemá zmysel realizovať. Na druhej strane dva
krát sa mi podarilo tam nejakú ”zbaliť”. Nebola to moja
snaha. Mal som silný dojem, že barmanky si ma všimli a
”zinscenovali” to tak, že dotyčná slečna si ma vyhliadla v
čase, keď som tam sedel sám pri stole, alebo postával niekde,
kde bolo menej ľudí. Len si proste sadla vedľa stola, kde
som sedel aj ja, na druhú stranu stola, alebo na stôl oproti,
pričom bola vždy sama a miestami ma sledovala. Nereagoval som na to, tváril som sa, že ju nevidím. Moja situácia, v
ktorej som sa nachádzal vtedy mi to veľmi nedovoľovala a
tiež som ani nechcel vzťah. Nevyzerali tam ako niekto, kto
má záujem o príležitostný sex. Takže som tam len pobehoval, popíjal pivo a čakal na inkriminovanú hodinu. Vždy
asi hodinu predtým som si danú rezerváciu overil, či platí.
Tak som tam zavolal aj tentokrát a nesklamali ma, termín
bol platný. Ešte som sa v duchu tak smial tým chalanom
na diskotéke ako tam tancovali a snažili sa krútiť okolo tých
dievčat a vôbec to nevyzeralo nádejne z ich strany. Čudoval
som sa im vôbec, že tam lezú. Zbytočná strata času. Vyšiel
som von z diskotéky a zavolal taxík. Bolo tam veľa taxíkov,
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takže, ak by zase nejaký odmietol odvoz po tom, ako by som
povedal adresu, tak nebol problém nájsť ďalší. Našťastie to
vyšlo hneď na prvý krát. Prišiel som pred privát a privítala
ma žena s dievčenským vzhľadom.
”Ahoj, já jsem Alexandra.”
”Zdravím, ja som Martin.”
”Už jsem myslela, že nepřijdeš.”
”Tak ako nemeškám, veď som prišiel desať minúť skôr.”
”To ano, ale když si volal před hodinou, tak jsem myslela, že
nakonec nepřijdeš.”
”Tak ja to tak stále robím, overujem si asi hodinu dopredu,
či to je voľné, lebo sa mi stalo, že mi to pár krát zrušili.”
”Tu se to nestává, nebo alespoň nic o tom nevím. Ale dlouho
tady nejsem. Ty si ze Slovenska ?”
”Ano, som zo Slovenska.”
”Můj bývalej byl ze Slovenska.”
Bola dosť komunikatívna. Už keď kráčala cestou po schodoch
hore, mala čierne pančušky a sukňu, čo vyzeralo dosť sexi
a vtedy som si hovoril, že dnes sa to podarí parádne. Bola
veľmi kamarátska až to bolo nezvyklé. Zložil som si veci,
išiel som sa osprchovať a čakal som ju na izbe. Bolo už niečo
málo po štvrtej hodine ráno, v izbe bolo šero, lampa svietila
na polovicu a opäť som si povedal, že orálny sex preskočím.
Prišla dnu do izby, ľahla si na postel.
”Nemám veľmi veľké skúsenosti so ženami, ale zistil som,
že keď sa s ňou bozkám, že sa mi postaví. Je to za príplatok
?”
”Ne, ne, tady je to v ceně, klidně můžeš.”
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Obrázok 5.1: Alexandra
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Bola dosť ochotná. Tak som začal s bozkaním a naozaj
sa mi postavil behom pol minúty. Potom mi nasadila prezervatív a povedal jej, že nech ide z hora. Na to sa trochu
zarazila a opýtala sa, či nemám záujem o orál. Váhal som
asi tri sekundy, videl som na nej, že by jej veľmi chutilo, ale
som to odvrátil, že nech ide radšej zhora. Tak si nasadla
zhora, ja som ležal a zhruba v sekundových intervaloch sa
zdvíhala hore a dole. Robila to naozaj dosť pomaly a opatrne, až tak neskúsene. Pozerali sme sa pohľadom na seba,
ale postel pri poklese nadol trochu vrzgla. Vždy po zosunutí
dole vrzgla, tak sme sa na tom spolu zasmiali. Asi po piatom vrzgnutí som navrhol, že by som išiel radšej od zadu,
s čím súhlasila. Zo zadu som jej pár sekúnd hľadal pošvu,
ale ona si to tam nastavila sama. A potom to už išlo výrazne
lepšie. A bolo to dobré v tom, že sme sa nepozerali na seba.
Mal som priamy výhľad na jej chrbát a mohol som grimasovať bez toho, aby som sa pritom kontroloval. Išlo to dosť
dobre a ona pri tom aj vzdychala. Pár krát sa mi stalo, že
mi vypadol z pošvy penis, ale strčil som ho naspäť už sám
a pokračoval zase. Po asi päťdesiatom zásuve s niekoľkými
prepadmi už začala dosť silno vlhnúť a už sa kĺzol stále viac
a viac až napokon už ani nebolo možné pokračovať. Tak
si ľahla na chrbát a skúsil som to priamo z predu. Ale to
som už vsunul len asi dva krát a už som bol hotový. Po asi
šiestich pivách, ktoré som v sebe mal a podania pre mňa
veľkého výkonu som padol rovno vedľa nej bruchom nadol a
ona ležala klasicky na posteli. Po asi piatich sekundách sme
sa začali bozkať a povedal som jej, že to dáme ešte ďalej. Vyzliekla mi prezervatív, trochu ho pohonila, striedavo sme
sa ešte kúsok bozkali, ale už mi nestál tak dobre, tak sme
to nechali. Bola tak trochu rozrušená a dosť milá.
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Obrázok 5.2: Alexandra
”Určitě to můžeme zkusit příšte.”
”Veď hej, aj tak to bolo na moje pomery dosť dobré. Vďaka.”
”V pohodě.”
”A to máš fakt 18 rokov ako máš napísané na proﬁle ?”
”Jo, fakt je mi 18 let.”
”Nechce sa mi veriť, ale vyzeráš aj na menej. A ty si tu čakala
na mňa až do štvrtej do rána ?”
”Né, to né, ja tady prěchodne bydlím, občas tady přespím,
docházím z České Třebové ještě s kamarádkou.”
”Aha, tak to máte dobre potom, keď tu môžte takto prespávať. A to sa Vám oplatí jazdiť až z takej diaľky ?”
”Já jsem studentka, takže jakýkoliv přívydelek je dobrý. A
ty co tady děláš ?”
”Ja som programátor, tak uvidím ako mi to výjde.”
”Tak to jo.”
Vyzerala mlado, mala takú nevinnú ešte trochu detskú tváričku,
najmä, keď sa usmiala. Pri tejto návšteve som si ju až tak
veľmi nevšimol, ale bol som s ňou ešte raz a tam mi povedala
o sebe viac. Údajne študovala na strednej priemyselnej škole
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stavebnej a chcela študovať medicínu, ale podľa jej vlastných slov ”na to nemala bunky”, takže asi skôr nejaké opatrovníctvo alebo niečo podobné. Bola ku mne veľmi prítulná, najmä, keď sme len tak ležali na posteli, nožku přes
nožku, a rozprávali sa o živote. Podľa úsudku, všetko, čo
hovorila bola pravda. Nevyzeralo, že by to bolo klamstvo.
Najmä mi utkvela v mysli jej ešte tak trochu detská usmiata
tvárička. A tiež zo sledovania aktuálneho webu, kde bola
inzerovaná, tam naskočila hneď v ten týždeň, keď som si
ju rezervoval. Pýtal som sa jej, či to už predtým niekedy
robila a že nie, ale než prišla sem na privát, tak to skúšala
na priváte špecializovanom pre Lolitky, ale tam neuspela.
Mali tam nejaké nadštandardné nároky. Bola to najlepšia
skúsenosť akú som v tom čase z celkového počtu mal, aj
vrátane neinzerovaných slečien z dôvodu už absentujúcich
archívnych fotograﬁí.
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Laura
Táto slečna bola dosť špeciﬁcká a bola jednou z posledných,
ktoré som v tom čase navštívil. Dôvody pre ktoré slečny
pracujú na sex privátoch sú rôzne. Niektoré to naozaj baví,
niektoré si chcú naozaj len privyrobiť, niektoré sú študentky a zarábajú si na štúdium a iné sú manželky, ktoré sú relatívne dobre zabezpečené a neberú to nejak veľmi vážne.
Nech už je dôvod akýkoľvek, všetky to robia pre peniaze.
Akonáhle som už absolvoval orálny sex, aj vaginálny sex, nie
že by ma to už prestalo baviť, to nie, ale bral som to už za
kvázi vybavenú vec. Zistil som aké to je, spoznal a videl
rôzne slečny v intímnom styku a bol som naozaj spokojný.
Tento krát som to nerealizoval cez noc a návštevou diskotéky,
ale vyskúšal som to asi s troma alebo štyrmi slečnami v úplnom
zložení, to znamená orálny sex a vaginálny sex v tomto poradí. Pretože som chcel, aby to bolo, aspoň podľa svedectiev iných mužov, klasické, štandardné. Avšak veľmi sa mi
v tomto rozpoložení nedarilo. Buď sa mi už potom nepostavil,
alebo ak aj postavil, tak to nebolo dostatočne tvrdé. Aj v
tomto prípade som našiel nový sex privát, v ktorom som
dovtedy ešte nebol. Komunikácia a rezervácia bola dobrá,
platná. Objednal som si to na desiatu hodinu večer, pre-
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tože po desiatej hodine vešer v tomto priváte mali tzv. Happy
Hour, to znamená, bola tam nejaké zľava. Tak som to bral
ako celkom výhodnú ponuku. O asi ôsmej hodine večer som
si vypil jedno možno dve pivá v neďalekej klasickej krčme
a čakal na danú hodinu. Keď som zavolal, ozvala sa, ale
meškala asi päť minút. Otvorila mi také úzke vysoké dvere,
pozdravili sme sa, ale bola bez ďalších slov. Viedla ma schodami
hore a takou úzkou chodbou. Dom bol novší, ale vyzeralo
to tam tak domácky, aspoň na chodbách. Povedala mi, aby
som išiel do izby a čakal tam na ňu. Vstúpil som do veľmi
podobnej izby ako na iných privátoch. Keďže som už mal
viac skúseností, tak som si rovno zložil veci a vyzliekol sa
do spodného prádla. Čakal som tam v takomto stave, ale
neprichádzala. Tak som vytiahol mobil, kde som mal nejaké nahé obrázky žien a začal si masturbovať. Počas toho
ako som to robil vstúpila dnu a hneď sa zarazila.
”Co to má bejt ? V jedné ruce mobil a s druhou si tady masturbuješ ?”
”Tak to ja len tak, aby som sa navnadil.”
”Takže navnadil, jo, jasně.”
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Obrázok 6.1: Laura
Bolo jasné, že má nejaké jasné pravidlá, aj keď nepôsobila dominantným dojmom. Napriek tomu, že to takto vyzeralo a rozprávala takým direktívnym spôsobom, bola dosť
submisívna, nízka, malá a s nevyzrelou detskou tvárou. Od32
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ložil som mobil do tašky a postavil sa vedľa nej po jej pravej
ruke. Stáli sme tam vedľa seba a otočili sme hlavu striedavo
dva krát na seba a do zeme. Obidvaja sme sa trochu hanbili.
Keď som ju videl úplne zblízka, podľa tváre som ju vôbec
netipoval ako pracovníčku na sex priváte a ona mala tiež
veľmi podobný dojem o mne, že nie som taký typ, ktorý by
štandardne musel alebo mal navštevovať sex priváty. Poslala
ma do sprchy. Keď som vstúpil do kúpelky, bola prala tam
automatický práčka. Cítil som sa ako niekde doma. Ale už
vtedy pri sprchovaní som si uvedomil, že ona tam tiež nebude veľmi dlho na tých sex privátoch a pripadala mi ako
obyčajná frajerka od vedľa, než nejaká pracovníčka v sexuálnom priemysle. Vrátil som sa na izbu, ona odišla do
kúpelne a ľahol som si na postel. Čakal som tam a premýšľal,
či teda vynechám orálny sex alebo nie. Vzhľadom k tomu,
že ma pristihla pri masturbácii som sa rozhodol tomu nechať
voľný priebeh, aby som už úplne nevyzeral ako nejaký nadržanec.
Prišla naspäť a neopýtala sa ma, že ako to chcem alebo niečo
podobné. Len si sadla vedľa mňa na postel, kde som už
ležal, chytila mi s tou svojou malou ručkou penis a začala
mi ho masturbovať.
”Ako dlho tu už pracuješ ?”
”Asi tak dva měsíce.”
”Dva mesiace, to mi hovorila tiež jedna. A ono to každá
takto hovorí a z dvoch mesiacov sú možno aj dva roky.”
”Ne, to určitě né, jsem tady krátko.”
”Ale veď ako nevadilo by, že by si tu bola aj tri roky, nie je
hanba, keď to nejakú proste baví.”
”Neznám žádnu, která to dělá takdy dlouho, víc než pár měsícu.”
”Pár mesiacov ? Ja som v Prahe už asi pol rok a sledujem
web stránky slečien a podľa recenzií je tam práveže väčšina
z nich dlhodobo.”
”Tak možná někde jinde jo, ale tady ne a já teda určitě ne.”
Začal som sa smiať. A v tom prestala a povedala, že končí.
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Odsunula sa a sadla si na postel. Povedal som, že som srandoval, že to je v pohode, ale ona tam sedela a bola ticho.
”Ne, ja končím, odejdi.”
”Ale ja som to tak nemyslel, veď to je v pohode, môžme pokračovať.”
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Obrázok 6.2: Laura
Bola ticho a pozerala sa do zeme. Sedel som vedľa nej
asi o meter ďalej na posteli a díval sa na ňu priamo zboku.
Nevedel som, čo som mal robiť. Nehanbil som sa, ale cítil sa
tak previnilo. Asi päť sekúnd tam bolo ticho a potom som
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povedal, že: ”Tak, neviem, čo teraz no...”. Bolo ďalšie ticho
asi päť sekúnd. Napadlo ma, že by asi čakala, aby som si k
nej prisadol bližšie, chytil ju okolo krku a pobozkal.
”No dobre, tak končíme. A čo bude s peniazmi ?”
”Ty ti vrátim. Dojdu po ně.”
Odpovede mali latentný charakter. Niečo sa s ňou stalo.
Išla po peniaze a medzitým som sa obliekol a čakal na odchod. Priniesla mi peniaze a opýtal som sa jej, že či nie
je možno nejaká iná slečna na sex priváte, ktorá by išla so
mnou teraz. Išla sa opýtať, ale vrátila sa veľmi rýchlo naspäť,
prakticky do piatich sekúnd bola naspäť so zápornou odpoveďou.
Tak som teda odišiel. Cítil som sa trochu previnilo, ale viac
sa mi zdalo, že ona bola nejakým spôsobom dotknutá viac.
Stalo sa to, že následne podľa kalendáru na sex privátoch už
budúci týždeň v zozname neﬁgurovala. Viem to preto, pretože ma samozrejme napadlo si ju zarezervovať ešte raz a
pokúsiť sa to nejak napraviť, pretože mi ju prišlo ľúto. Odišla
úplne zo sex privátu. Ťažko povedať, či to bolo výhradne
kvôli mne, ale mal som silný dojem z toho, čo sa stalo, že to
bolo naozaj kvôli mne. Podľa jej celkového vzhľadu a dojmu
tam naozaj mohla pracovať podobne ako Alexandra len pár
mesiacov. Takže bolo málo pravdepodobné, že by odišla z
nejakého dlhodobého vyčerpania alebo dlhej praxe. Vtedy
som sa tak trochu vcítil aj do ich situácie všeobecne. Po jej
návšteve som ešte navštívil tie isté slečny, s ktorými som už
bol a ešte pár dalších žien, ale už ma to prestalo baviť.
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Záver
Navštívil som viac slečien, asi štyri až päť, než tie, ktoré
som popísal v tejto publikácii, ale tie ostatné už neboli také
zaujímavé. Na niektoré som skúšal seba a svoje možnosti,
takže to s niektorými ani nevyšlo buď vôbec alebo čiastočne.
Vedel som jednu vec, že na prvý krát sa mi vždy postavil
penis, ale na druhý krát po ejakulácii, to už bola polovičná
pravdepodobnosť, že sa mi postaví v dostatočnej miere. Celkovo
to hodnotím ako dobrú skúsenosť. Ak by som to nenavštívil
vtedy, navštívil by som to tak či tak niekedy neskôr. Všetko
to trvalo asi tri až štyri mesiace a mal som dojem, že je možné
takto žiť aj dlhodobo. Že proste by ste si žili nejaký život,
mali kamarátov, kamarátky a proste štandardne žili a fungovali, ale pravidelnejšie by ste navštevovali aj sex priváty.
Neskôr som čítal ja skúsenejších mužov na Internete, ktorí
to tiež takto videli, aj keď nie všetci boli úplne slobodní, ale
ženatí muži. Zo začiatku mi tie návštevy pripadali divné,
ale potom som to už bral tak štandardne ako keď prídete k
holičke alebo k zubárke. Začal som sa vďaka týmto návštevám
cítiť lepšie, mal som lepšiu náladu, aj napriek tomu, že som
nejak výhradne nepotreboval mať vážny vzťah. Aj takýto
vzťah bol vzťahom. Všetko je nejakým spôsobom vzťah. Ak
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chodíte za nejakou slečnou pravidelne každý týždeň kvôli
čomukoľvek, nie len kvôli sexu, tak vznikne medzi vami vzťah,
aj keby ste mali prehodiť len tri vety za celý týždeň. S niektorými slečnami som si osobnostne a výzorovo sadol lepšie,
s inými horšie, s niektorými som sa rozprával dlhšie, s inými menej, pretože pôsobili buď veľmi vyspelo alebo ako
manželky. V každom prípade po všetkých skúsenostiach sa
moja túžba paradoxne zoslabila. Veľa vecí vnímam a riešim
ako nejakú položku v zozname, ktorú keď absolvujem, tak
si ju odškrtnem a prejdem na ďalšiu položku. Takže aj tieto skúsenosti som takto vnímal. Sexuálna túžba tam ﬁgurovala a stále ﬁguruje, ale je to už iná sexuálna túžba ako
keď existovala v čase pred nepoškvrnenosťou. Niekto odsudzuje
navštevovanie sex privátov už z ich princípu. Na druhej
strane je dnes všetko o peniazoch. Ženu si za peniaze proste
kúpite tak či tak. Nemusí to byť mienené v takejto explicitnej forme, ale spoločnosť na celom svete takto funguje.
A to sa nejedná len o ženy. Vždy je tam nejaký výmenný
obchod. Kedysi dávno žena zosobňovala vždy nejaký majetok, ktorí si muži medzi sebou vymieňali alebo vykupovali
rôznymi vecami. Transformovalo sa to v rôznych úrovniach
až dodnes. Každá dobre vyzerajúca žena je zadaná prakticky okamžite. Prísť normálnym spôsobom k peknej alebo
sympatickej žene, ktorá je zadaná, je v podstate nemožné,
tobôž, ak vy sám nevyzeráte nejak veľmi vábne, bez ohľadu
na mňa. Niekedy je výhodné použiť takýto typ služby aj
preto, že sa chcete chrániť voči nejakému hlbšiemu vzťahu.
Za každou ženou, ktorá s vami zamýšľa nejaký vážnejší vzťah
sa skrýva ﬁktívny zoznam požiadaviek, ktorý musíte splniť.
Je to normálne. Ale ak nechcete tento zoznam plniť, z rôznych
dôvodov, tak sa ako najlepšie riešenie ponúka práve použitie sex privátov. Menší problém je s dostupnosťou v iných
menších mestách. Praha je predsa veľkomesto, kde bude
vždy nejaký dopyt a nejaká široká ponuka. Osobne sa mi
38

Kapitola 7. Záver

takýto typ služieb páčil a nejaký vážny vzťah ako taký mi
nechýbal. Všetko toto je v zásade vždy možné nahradiť kamarátskymi vzťahmi, ale vystavujete sa riziku stálejších väzieb
o ktoré nemusíte mať záujem.
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