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Přílohy 

Rozhovory 

Alena 

Kolik je Ti let? 

Je mi třicet tři let. 

Řekni mi něco o tvém dětství? Jsou rodiče svoji? Kolik máš sourozenců? Jaké máš s nimi 

vztahy? Odkud pocházíš? 

Pocházím ze Slovenska. Myslím, že jsem vyrostla v harmonické rodině. Mám mladší sestru 

a bratra. Mamka je hodně věřící. Jsme katolická rodina. No, moje dětství bylo pěkný, jezdili 

jsme na výlety. Peněz bylo u nás tak akorát, ale né zas tak moc.  

Kdy jsi měla svůj první pohlavní styk? 

První vážný vztah jsem měla v osmnácti letech. Právě s ním jsem přišla o panenství. Byl to 

pěkný vztah.  

Jakou školu jsi studovala? 

Studovala jsem na střední škole návrhářství a design. No, ale když mi bylo jednadvacet, chtěla 

jsem za lepší prací do Prahy.  

Proč ses rozhodla pracovat v sexbyznysu a jak si se o práci dozvěděla? 

Měla jsem kamaráda a on říkal, že má pro mě práci v Praze. Jednalo se o práci barmanky. Když 

jsem přijela do Prahy, do toho baru, tak jsme ještě s jeho mladší sestrou, šestnáct ji bylo, 

podepsaly smlouvu. Pak nám šéf dal pytel oblečení, ať si něco vyberem a já jako, tohle je ňák 

odvážný, v tom nemůžu obsluhovat zákazníky a on, ale ty tu budeš dělat kurvu. Takže tak, 

prodal nás. Později jsem se dozvěděla, že tu svou sestru prodal za čtvrt miliónu, protože byla 

panna a později i svojí přítelkyni, co učila na základní škole. Ale jako byli hodný. Šli jsme 

na pokoj s klienty, až když sme se na to cítily, do té doby jsme mohly jen popíjet s klienty 

a nesouložit s nima. Byli moc hodny, nechali nás takhle aklimatizovat. Dostali jsme byt nad 

podnikem a spoustu penízků. Nájem nám samozřejmě strhávali s vejplaty.  
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Proč jsi neutekla nebo jsi to nenahlásila na Policii? 

Utéct? Jsem nemohla. To nešlo. Bála jsem se. Když mi třeba umřela babička, tak mě odvezli 

na Slovensko na pohřeb, počkali si na mě a zase mě odvezli zpět. Prostě sem měla strach, ten 

kámoš, co mě prodal, měl známosti u policajtů, bylo to všechno propojené. No takže v tomhle 

podniku jsem zůstala tři roky pak mě nechali jít. Pak jsem šla. Dělám eskort (služba, kdy je 

dívka, žena přichází/přijede přímo za klientem do bytu či hotelu)  a i pouliční jsem zkoušela, 

ale to je spíš pro kočičky na drogách, kde už ani nejde o to uspokojit touhy klienta, ale spíše 

klienta opít a okrást, aby byly prašule na drogy.  

Máš nějaké zkušenosti s drogami? 

No drogy jsem zkusila všechny, asi. Ale teď krom pár skleniček alkoholu, žádné neberu, 

myslím, že mám sklon k závislostem jakéhokoliv druhu, děda byl totiž závislý na alkoholu.  

Máš přítele? 

 Měla jsem, no když jsem přišla teda sem, tak jsem poznala svého přítele. Věděl, co dělám, 

a bylo to v pohodě. Měli jsme hezký vztah. Sex mě s ním bavil, bylo to něco jiného něž v práci. 

Jenže pak se začal chovat divně. Stýkal se s divnejma týpkama a ty kšefty, co dělal. No, kradli 

auta a tak pak začal brát i drogy. Ptala sem se ho, jestli mě ňák nezatáhnul do těch svých kšeftíků 

a on ne, ne ne neboj se. No nic, pak sem se s nim rozešla a frajer si na mě napůjčoval bůhví co 

všechno. No, zkrátka se vším všudy, prostě z toho vznikl čtyři miliony dluh. Ted už zbývá 

splatit jen čtvrt milionu. 

Jak dlouho se chceš věnovat téhle práci? 

Ta práce, no musím jí dělat,  abych to splatila, vydělala si na byt a z něčeho žila. Pak toho chci 

nechat a možná i dítě mít. Ted mám pul roku přítele, je fajn, ale věřím jen sama sobe. Nikomu 

se nedá věřit. 

Ví tvůj přítel, jaké práci se věnuješ? 

 Ví, co dělám, ale pro klid jeho dušičky jsem mu řekla, že už na pokoje nechodím, ale 

samozřejmě chodím, aby byly prašule. 

Rodina? 
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 Rodiče to nevědí, to by je zabilo, ale jezdím tam tak čtyřikrát do roka. I jsem zkusila toho 

nechat a hlásila jsem se do jednoho butiku s hadry a nevzali mě. Přitom já na to mám cit, vím 

z jaký látky je co udělaný, kde ta rostlina vyrostla, ale jim to nestačí. Tak úplně demotivovaná 

jsem pokračovala dál v týhle práci.  

Popiš mi, jak to chodí v podniku, ve kterém pracuješ? 

Většina klientu, co sem přijde, se chce pobavit, dělají machry před kamarády, ale pak si 

na pokoji jen povídají, protože nejsou ničeho schopný. A často si stěžujou na manželky. Někdy 

si říkám, pojď radši šukat, jen už drž hubu. Mám z nich úplně hlavu takovou. Jsou to prasata, 

si myslí, jak bůhví nás ten sex s nimi netěší, přitom to děláme pro peníze, ale oni sem chodí 

s domněnkou, že tu jsem i pro to, že máme rádi sex. Jednou jsem jela na eskort do luxusního 

bytečku, málem mě přizabil, stihla jsem vytáhnout pepřák a zdrhnout. Kondom používám 

vždycky a nenechavám si dělat orální sex. Jednou jsem udělala klientovi orální sex bez 

kondomu, byl hezky oblečený a navoněný no, ale čím víc navoněnej, tím větší prase a dostala 

jsem opar a ňakej sajrat v krku, pupence. Občas sem přijede organizace Rozkoš bez rizika a 

dělá prohlídky. Já sama chodím pravidelně na testy HIV. Sice se chráním, ale člověk nikdy 

neví. Moji přátele, dobří přátele, takže dva vědí, co dělám, jinak ostatní ne.  

Jak se cítíš? 

Dělám noční směny a někdy je mi z toho hodně smutno myslím, že si tímhle musím projit, 

abych pak zvládla všechno a nic mě nezmohlo. Musím to dělat, abych splatila ty dluhy 

a z něčeho žila, no. Ted mi přijde, že tuhle práci dělá každá buchta. A čím špinavější a hloupější, 

tím víc klientů. Nechápu to. Když jsem to dělala na začátku, tak mi ty holky přišly vzdělanější, 

uměly jazyky, ale teď hrůza. Nechceš to taky zkusit? Alespoň by se ti ta práce psala lépe a 

poznala by si to zevnitř, nemusíš chodit na pokoje, jen tu sedět s klienty a popíjet, bavit se. 

Vyděláš si penízky.  

 

Věk – 30 let 

Původ – Slovensko, Skalica (malé městečko) 

Dětství – harmonické 

Vzdělání – střední škola, obor návrhářství a design 
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První pohlavní styk –  v 18-ti letech 

Důvody k této práci – finanční tíseň 

Jak se k této práci dostala? Prodal ji kamarád 

Jak dlouho se této práci věnuje? 2 roky 

Děti? Ne 

Charakteristika podniku, ve kterém pracuje: Podnik č. 1 
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Beáta 

Kolik je Ti let? 

Je mi 27 let.  

Řekni mi něco o tvém dětství? Jsou rodiče svoji? Kolik máš sourozenců? Jaké máš s nimi 

vztahy? Odkud pocházíš? 

Pocházím i bydlím v Praze. Rodiče stále žijí spolu a myslím, že jsem měla pěkný dětství. Rodiče 

se občas pohádali, ale nikdy ne na dlouho. Rodiče jsou fajn, ale nevídáme se moc často, ňák 

není čas. Mám ještě o dva roky mladší sestru. Mamka pracovala jako prodavačka a teď dělá 

pojišťováka a táta je elektrikář. Takže peníze doma byly, nežili sme v luxusu, ale měli sme se 

dobře.  

Jakou školu jsi studovala? 

Škola mi šla, řekla bych, dobře. Vždy jsem prošla, ale myslím, že bych měla navíc, nebýt líná. 

Šla jsem na střední školu, obor aranžérka.  

 

Vzpomínáš si jaký byl tvůj první pohlavní styk? 

Moje poprvé bylo s mým dosavadním manželem. Jsem šest let vdaná, Mám s nim dvě dcery. 

Když jsem měla poprvé sex, bylo mi čtrnáct let. Byla to velká láska, která nám vydržela doteď. 

Máš děti? 

Máme dvě dcery. Jedné je šest let a druhé čtyři roky. Jsou úžasné, mám skvělou rodinu. 

Proč ses rozhodla pracovat v sexbyznysu? 

Bohužel všechno není tak růžové. No je to prostě tak, že s oborem aranžérka jsem se moc 

nechytla. Takže moje povolání se vždy pohybovalo okolo baru a tak no. Tuhle práci dělám 

teprve rok a čtvrt.  

Ví o tom tvůj manžel? 

Můj manžel o tom neví. Ví, že dělám zde v bordelu, ale myslí si, že jsem barmanka a že občas 

tu tancuju, ale nic víc. Je to těžký, zvlášť když bydlíme v Praze, člověka napadne, co když příjde 
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někdo, koho znám. Jsem tu s holkama, co jsou na baru, domluvena, že když by náhodou přišel 

můj manžel, tak si stoupnu za bar, Ale nevím, v tomhle oblečení.. Jednou tu i byl, ale to jsem 

věděla, že přijde. Jinak není moc času, aby mě zde navštěvoval, dělám většinou jen noční 

směny, takže on musí být doma s holkama. Bylo to moje rozhodnutí, chci dopřát holkám hezké 

věci, kroužky. Je to prostě skvělý, moci jet v létě na dovču k moři. Zkoušela jsem pracovat 

předtím jinak, ale za ty peníze, co jsem vydělala, bych si nemohla tohle dopřát.  

Jak ty sama vnímáš tuhle práci? 

Tady přežívám. Je to hnus. Člověk si najednou musí zvyknout na úplně jiný způsob života. 

Najednou musí každý večer pít alkohol, dýchat kouř z cigaret a nespat a do toho vyvíjet 

fyzickou aktivitu na chlapech, ze kterých mi je na blití. Klientela je zde různá, ale většinou jsou 

to starší muži. Fuj, chodí sem jeden, kterému je už skoro tak sedmdesát, nosí si sebou svůj 

vlastní baby olejíček. Vždycky mě celou natře od hlavy až k patě, fuj. No a pak na mě sahá, je 

to prostě nechutný. No, to je pravda, často si tu chtějí povídat. Jsme spíš takové zvláštní 

zdravotní sestřičky. Někdy mi to tak přijde. Jsou to prostě pacienti, kteří si chtějí pokecat, 

postěžovat, či uspokojit touhy, které si jinde nemohou uspokojit. Už od začátku mi je z toho na 

nic. Ale dokážu vypnout a nevnímat nic a pak, když vyjdu, dělám, jakože jsem tu nebyla. No, 

když tu piješ moc alkoholu, tak to není moc dobrý, ale já jsem přemýšlela, jak to zvládnout a 

čím se uvolnit, tak sem si říkala, že bych si dala trávu. Do tvrdých drog bych nikdy nešla, ale 

ta tráva, člověk se po ní cítí uvolněně. No, jenže vykouřit jí tady nemůžeš, že jo. Je hrozně 

aromatická a je to hodně cítit a tak sem přemýšlela, jak to udělat. Takže jsem si upekla koláčky. 

Takže čas od času si udělám místo nalejvání se alkoholem pár koláčků  z  trávy s kafíčkem a je 

to super. Ale není to ňak častý, fakt, jen čas od času, když mám slabou chvilku, a už to nějak 

nedávám. 

Ví někdo z tvého okolí, co děláš za práci? 

 O tom neví nikdo. Takže si o tom můžu popovídat tak tady s holkama, ale to moc nejde. Ještě 

s organizací Rozkoš bez rizika, ta je fakt dobrá. 

Změnil se tvůj vztah s manželem za tu dobu, co děláš tuhle práci? 

 S manželem se zatím vztah nezměnil, nebo né navenek, ale uvnitř mě se to pere. Většinou zde 

mám za večer čtyři až šest chlapů za večer, takže když jich mám třeba těch šest a teď přijdu 

domů a tam můj chlap po mě chce sex, chce se prostě milovat, tak mně je zle. Protože tělo je 

vyčerpané a on je za ten den číslo sedm a já musim přepnout a hrát jedno velký divadlo a 
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zvládnout to, ale je mi z toho fakt zle, na blití, protože najednou zjistíš, jak ti chlapi dělají vše 

stejně, stejně dýchají, funí, stejný pohyby, hlazení, prostě pro mě hnus. Ale musím to zvládnout. 

Jak dlouho se chceš věnovat téhle práci? 

Chci někdy přestat, ale teď nejsem schopna říct kdy. Chci našetřit a vše nějak poplatit.  

Jak ses dozvěděla o téhle práci? 

No, já jsem šla hledat práci barmanky a pak jsem skončila tady a možná to bylo z velmi malinké 

části ovlivněno tím, že má babička byla vlastně, no to, kuplířka. Prostě dohazovala holky a 

kšefty, a takže to bylo dosti divný, doma se o tom vědělo a jako malá jsem ji při práci 

pozorovala, takže vlastně kdyby ještě žila, byla by na mě možná i pyšná.  

 

 

Jak se cítíš? 

Člověk to musí brát tak, jak to je, je to dřina, ale zase mi to přináší finanční uspokojení, které 

je pro mě a mojí rodinu důležité. Chci, aby se moje děti měly dobře, takže vždy vypnu a jsem 

tu jiný člověk. 

Věk – 27 let 

Původ – ČR, Praha 

Dětství – harmonické. 

Vzdělání – střední škola, aranžérka 

První pohlavní styk – ve 14-ti letech 

Důvody k této práci – touha mít hezké oblečení pro sebe a své děti, jet v létě na dovolenou,… 

Jak se k této práci dostala? Přes práci barmanky 

Jak dlouho se této práci věnuje? Rok a čtvrt. 

Děti? Ano, 2. 

Charakteristika podniku, ve kterém pracuje: Podnik č. 1  
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Celestina 

Kolik je Ti let? 

Je mi 23 let. 

Řekni mi něco o tvém dětství? Jsou rodiče svoji? Kolik máš sourozenců? Jaké máš s nimi 

vztahy? Odkud pocházíš? 

Jsem z Prahy. Mám vystudovaný učňák číšnice. Jo, rodiče jsou spolu, to jo, mám mladší sestru, 

ta studuje vysokou školu něco podobnýho jako ty, nevím to přesně. Jsme jako dvojčata.  

Ví někdo z rodiny, jaké práci se věnuješ? 

Ale jako když se bavím s ní o tadyhle tom, neví to, ale kdyby to věděla, tak by se jí to asi 

nelíbilo. No a jako, že z mý rodiny to nikdo neví, ani kamarádi, nikdo.  

Jak Ti to šlo ve škole? 

Ve škole jsem se učila dobře, ale měla jsem problém s docházkou, jsem měla i dvojku z chování 

kvůli tomu, kvůli zmeškaným hodinám. Lákalo mě něco jinýho, zábava, kamarádi. Peníze, ty 

jsem ňak nepotřebovala, to jsem se spíš vozila po lidech nebo takhle. No jako, že okolo těch 16 

do dvaceti bylo peklo se mnou. Se kvůli tomu i sestra odstěhovala, už čtyři roky s námi nebydlí, 

bydlí u přítele. Jela jsem si to svoje, no, hodně hádky tam byly, rodiče chlastali. Jela jsem si 

podle svého, ja jsem neposlouchala a brala jsem drogy. Naši si se mnou hodně užili, to jo. 

Vzpomínáš si jaký byl tvůj první pohlavní styk? 

V šestnácti jsem měla první sex a přítele, bylo to fajn. Sex mě baví, nemám s ním problém. 

U rodičů stále bydlím. Už mám s nimi vztah dobrej, ale nevědí o tom. Jsem jim řekla, že dělám 

servírku. Měla sem přítele a ten mě dal dohromady, takže teď už je to dobrý. 

Proč ses rozhodla pracovat v sexbyznysu a jak si se o práci dozvěděla? 

 Já jsem o tom přemýšlela už v osmnácti. Mě hrozně přitahovala ta tyč, to prostředí, ta 

společnost, já jsem hrozně chtěla být v tom prostředí. Chtěla jsem být v tomhle prostředí.  

Jak dlouho se věnuješ téhle práci?  

V devatenácti jsem to šla dělat, takže čtyři roky.  
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Jaká byla tvoje první zkušenost v sexbyznysu? 

První klient byl černoch a já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, zblbla jsem placení, vůbec si 

to nepamatuju, měla jsem v sobě hodně alkoholu, takže si toho moc nepamatuju. Bylo mi, no 

jak mi bylo, brala jsem to jako kšeft. Práce prostě. 

Kolik si tu vyděláš peněz a kolik klientu většinou máš za směnu? 

 No, tak jako přes tu dvacítku si vydělám, ale kolik klientů, nevím, já spíš počítám ty peníze. 

Nevím, chci se osamostatnit, teď nemám žádný vztah, teď se z jednoho vztahu docela těžko 

dostávám. Chci se zaměřit na sebe, tak nevím, to nezáleží na mně, kdy skončím. Já jsem 

nechtěla do práce - jako za patnáct tisíc být někde celý den, na to jako nemám. Tohle se mi zdá 

rychlejší, je to zábava. Já se u toho dokážu i bavit, jo. Je to pro mě adrenalin, ty emoce do toho 

dávám hodně.  

Znáš organizaci Rozkoš bez rizika? 

Jo, Rozkoš znám, dneska jsem tam byla. Jsou v pohodě, ani jsem dlouho nečekala.  

Proč ses rozhodla pro práci v sexbyznysu? 

Teď si předělávám pokoj, chci se zaměřit na sebe. Zatím budu u našich, Chci si vydělat peníze, 

koupit si auto, Chci si vydělat na bávo (automobil značky BMW). Jsem ráda v takovýhle 

společnosti, mě to fascinuje, chtěla jsem to dělat.  

Chtěla by si mít děti? 

No, já jsem měla dítě, no, mohla jsem mít dítě, ale já jsem se bála o svojí postavu, tak jsem šla 

na potrat. Teď mě to mrzí. Jsem z toho špatná. To se stalo před rokem. Měla jsem i dobrej vztah, 

partner to i chtěl, ale každý sme bydleli u rodičů, tak se mi i nelíbilo, jak sme to vedli. Dítě bych 

chtěla, když si najdu někoho. kdo je podobný jako já, a vydělám si nějaký peníze, tak jo. Bych 

s touhle prací skončila. 

Máš nějaké dluhy? 

Dluhy nemám vůbec žádný, teď spíš šetřím na to auto.  

Doma je teď situace dobrá? A jak se cítíš? 
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Táta furt pije, máma už skončila, už nepije dva roky. Mám s ní už dobrý vztah, ale štve mě, že 

jí lžu. Ale to nemůžu, to nejde. S tím budu ještě bojovat, ale nejradši bych jim to řekla, než si 

vymýšlet každý den něco jiného. Krom těhlech věcí jsem s tou prací spokojená. 

Jak dlouho se chceš věnovat téhle práci? 

Věčně ji dělat nechci, ale nějaký čas ji dělat ještě budu, tři, čtyři roky třeba. 

Věk – 23 let 

Původ – ČR, Praha 

Dětství – harmonické. 

Vzdělání – učební obor, číšnice 

První pohlavní styk – v 16-ti letech 

Důvody k této práci – přitahovalo ji to. 

Jak se k této práci dostala? Chtěla v tomto prostředí pracovat 

Jak dlouho se této práci věnuje? 4 roky 

Děti? Ne 

Charakteristika podniku, ve kterém pracuje: Podnik č. 2 
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Dagmar 

Kolik je Ti let? 

Jo no, mně je 22 let.  

Řekni mi něco o tvém dětství? Jsou rodiče svoji? Kolik máš sourozenců? Jaké máš s nimi 

vztahy? Odkud pocházíš? 

Bydlela jsem v Prachovicích, tam i pocházím. Jako jo, dětství bylo dobrý, že jo no. Jenže táta 

občas mlátil mámu a pil. Před čtyřmi roky se ale rozvedli. Vzal si takovou starou tlustou Marunu 

a bydlí s ní ve stejný vesnici, což je fakt jako blbý, no, jako chudák mamka, ještě prostě 

s takovou zrůdou je, s Marunou. Mám mladšího bráchu. Já, mně škola moc nešla. Opakovala 

jsem první třídu, no. Doma moc škola rodiče nezajímala a pak sem byla ve zvláštní. No, a pak 

mi bylo osmnáct, tak jsem šla zkusit takhle pracovat, jako kurva, no. Mám nějaké dluhy za 

telefon a nějaké ty půjčky víš, ale já jsem férový člověk, než aby mojí mámě vzali něco 

exekutoři, tak radši já půjdu šlapat, víš. Než aby moje máma bydlela na ulici, to ne, to v žádným 

případě, to bych nedopustila. Víš, já mám svoji mámu ráda. 

Ví tvá rodina, jakou máš práci? 

By mě zabili, nesmí to vědět, by mě zabili.  

Pamatuješ si na svojí první zkušenost v sexbyznysu? 

Začala jsem poprvé v Kutné Hoře v klubu. Jako prvního klienta, jako jsem stydlivá, jsem byla. 

Inka, co tam pracuje, víš, taková blondýna, mi povídá, nestyď se ničeho, neboj se. Jenže já jsem 

se styděla, bála se, aby se to tomu klientovi líbilo, aby si nestěžoval. Byla jsem nervní a 

rozklepaná. Tady jsem byla skoro rok. Vystřídala jsem toho víc, chvíli jsem byla v Německu, 

vždycky v klubu, já bych jako nikdy na ulici nešla.¨ 

Proč ses rozhodla pracovat v sexbyznysu? 

Mě to donutilo, ty dluhy. No můj bývalý, tak jako, on měl prachy, to jo, občas mi něco dal, ale 

k čemu mi to pak bylo, když mi dal do držky a já se bála, aby mě v noci nezabil. Ale s tím už 

nejsem, teď mám půl roku nového přítele. Ten to ví, no. Sme se seznámili po internetu, to je 

zlatíčko moje. Von to netoleruje, ale řekl mi sám, zaplať si to, co musíš, a skonči s tím, pokud 

mě miluješ, tak to uděláš. A já to udělám. Já s tím skončím, až poplatím ty dluhy, víš. 
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Bude pro tebe těžký odejít z této práce?  

Nebude to těžký odejít, nebo jako na peníze, asi jo. Jako mě to donutilo. Já když se s někým 

miluju, tak to dám. Jako já to tady mám z donucení, že na mě vleze starej opelichanej dědek 

třeba, smočí si péro, když to řeknu takhle. Prostě jako ona to není dobrá práce. 

Jak se cítíš? 

Je mi smutno, dělám to jen, protože musím, kvůli penězům, abych si taky něco dopřála. Já si 

něco koupím na sebe a pak si řeknu, já jsem blbá, já to mám z vyšukanejch peněz. Dejme tomu 

tuhle kabelku, je pěkná, viď? Mohla bych na ni mít, normálněneměla bych na ni. Stojí dvojku 

a já jí měla za noc vydělanou, ale připomíná mi to, vždycky mi to bude připomínat, že jsem 

piču musela nastavit, když to řeknu sprostě a jít si na to takhle vydělat tímhle způsobem. Budete 

to těžký, ale budu to muset zvládnout. Dělala jsem ve fabrice rok, vždycky sem se dřela, já to 

řeknu popravdě- ať už jsem dělala v Panasonicu. Já říkám, že bez práce nejsou koláče, dyť se 

to tak lidově říká. 

Máš děti?   

Děti nemám, ale přítel má dvě děti. Rok už je neviděl, má dvě nádherný dcery, ale neviděl je. 

On z toho chlastal, jo a je z toho špatnej. Ona mu ty děti nechce dávat, protože jí dal jednou 

malou facku, ale to bylo, aby si ju udržel, že jo, a ona se může zbláznit kvůli malé facce, no 

jako to nechápu. Jo někdy děti chci, ale až si všechno poplatím, to jo.   

Kolik si tu vyděláš peněz a kolik klientu většinou máš za směnu? 

Za noc mám většinou pět tisíc, někdy sedm a chlapů většinou pět, šest. Já jako s každým nejdu, 

když mi ten člověk nesedne. Na drink třeba, jo. Dneska taky chtěl mě děda, takovej starej, a že 

by se se mnou pomiloval a takovýhle, tak přes šedesát, ale že spěchá do Loun, no tak sme nikam 

nešli, ale jinak jako fajn, sympatickej byl, to všechno jo, a že by si chtěl užít, no. Říkal, že 

zavolá do klubu a zeptá se, jestli tu sem a užijem si na hodinu, dvě. Cizinci rádi zkoušejí bez 

kondomu, říkají no kondom, ale to ne, to já nedělám ani za příplatek. Hodně to chce bez 

kondomu. Je tu jedna holčina, co to dělá, ale to já ne.  

Znáš organizaci Rozkoš bez rizika? 

V Rozkoši jsem byla no. Tam je to dobrý, měsíc zpátky jsem byla na testech. Je to tam dobrý, 

si pokecám, viď.  
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Jsi v kontaktu s rodinou? 

S mámou se vídám často, má jinýho chlapa už, no.  Líp jak s tátou mi řekla. Mě to vzalo hodně, 

že tam táta už není. Byla jsem na tátu zvyklá, táta byl můj všechno, Mě to bolelo hodně v srdci, 

tátu taky, ale mě víc. 

V době rozchodu rodičů ses rozhodla pro tuto práci? 

 No to je pravda, ňák v tý době, když se táta odstěhoval k tý Maruně, hnusný, tak jsem šla dělat 

tuhle práci, no, kurvu.  

Jak dlouho se chceš věnovat téhle práci? 

Až to splatím, tak to nebudu dělat, zatím tu budu pracovat. 

 

Věk – 22 let 

Původ – Prachovice (větší obec, zhruba 1471 obyvatel) 

Dětství – otec alkoholik, matku bil 

Vzdělání – zvláštní škola 

První pohlavní styk – neuvedla 

Důvody k této práci – finanční tíseň 

Jak se k této práci dostala? Sama si ji našla 

Jak dlouho se této práci věnuje? 4 roky 

Děti? Ne 

Charakteristika podniku, ve kterém pracuje: Podnik č. 3 

 



 

21 

 

Evženie 

Kolik je Ti let? 

Je mi dvacet pět let.  

Řekni mi něco o tvém dětství? Jsou rodiče svoji? Kolik máš sourozenců? Jaké máš s nimi 

vztahy? Odkud pocházíš? 

Rodiče jsou rozvedený a otec odešel de facto, když jsem byla ještě mladá nebo téměř když jsem 

se narodila, dá se říct, že ho vlastně neznám. Mám akorát nevlastního bráchu, protože mamka 

si pak našla novýho partnera, takže to, no vlastně od táty mám ještě nějaký sourozence, bráchu 

a ségru, ale že bych se s někým vídala, to ne. Vlastně s celou rodinou celkově se poslední dobou 

několik roků nevídám, ani s našima, sem tam, málo, nějakou esemesku. Pocházím z východních 

Čech, kde rodiče doteď bydlí. S našima se nevídám, protože no máme takové zajímavé poměry. 

Já se hodně věnuji koním a sportu a s mamkou jsem si vždycky hodně rozuměla, vždy se mě 

snažila podporovat i koně mi podporovala i všecko, co se dalo. Pak jsem, byly různý události, 

jsem odjela na dva roky do zahraničí, a když jsem se vrátila, tak jsem přijela domů a měla jsem 

vyklizenej pokoj, dá se říct, že všechno bylo pryč. Najednou jsem neměla kde bydlet, takže 

jsem spala půl roku na pohovce v obyváku, všechno sem měla po taškách zabalené a v krabicích 

na půdě. Po finanční stránce to doma nebylo moc dobrý, mamka měla malý příjem a z něj živit 

děti a dům, no nebyla to žádná sranda tam.  a mamka si našla nového přítele, shodou okolností 

člověka, kterého jsem znala ze základní školy, protože to byl můj spolužák. Mamka se 

kompletně změnila, začla se různě malovat a chodit na zábavy a najednou jsem měla pocit, jak 

když jsem já rodič a ona děcko. Takže sme si otočily role a já dávala pozor na ní. Už jsem to 

pak dlouho moc nevydržela a zabrala jsem koně a odjela jsem sem do Prahy. Takže koně tu 

mám ustájené a pobývám tady nebo v zahraničí, podle toho, kde mám zrovna práci, protože 

různý místa střídám.  

Máš přítele? 

Teď přítele nemám, nedávno sme se rozešli, né že by to byla chyba moje nebo jeho, on je 

Egypťan a měli teď v Egyptě problémy s tou válkou a jemu tam odbouchli barák a pár dalších 

věcí okolo, tak on musel natrvalo zůstat v Americe, protože on studoval a pracuje tam jako 

pilot. Párkrát jsem tam s nim byla, ale není to nic pro mě a on tam musel zůstat kvůli zelené 

kartě. Byli jsme spolu rok a půl. 
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Jak dlouho se věnuješ této práci? 

Tuhle práci dělám víceméně pět let, přes pět let. Začala jsem ji dělat, ještě když jsem bydlela u 

rodičů. Už vlastně na školu jsem si přivydělávala, ale rodiče to nevěděli, ani teď nevědí. Za prací 

jsem dojížděla do Prahy nebo Německa, ještě do Belgie jsem jezdila pracovat, občas Španělsko, 

Francie. Mám vyzkoušenou práci v klubech, privátech, tady tyhlencty show park, v Holansku 

za oknem ve vitrínách, v Belgii ulici, hodinové hotely. 

Jakou školu jsi studovala? 

Mám vystudovanou střední školu Trivis, to je škola, kde tě připravujou, abys mohla jít k policii 

nebo k armádě. Škola mi docela šla. Poslední dobou jsem přemýšlela, že bych šla do armády 

v Belgii, i když jsem tam byla, tak jsem občas s nima chodila na tréninky, ale jsem na vážkách, 

protože nemít ty koně, tak tam jdu, já mam vlastně čtyři koně a čtyřměsíční fenku. 

Proč ses rozhodla pracovat v sexbyznysu a jak ses o práci dozvěděla? 

Prvním podmětem, proč jsem začala dělat tuhle práci, byly peníze a já jsem byla vždycky 

taková, že jsem šla vždycky do všeho po nose, takže jsem viděla inzerát a zavolala jsem tam 

a takže vlastně jsem začla u eskortu. Eskort je, že si vlastně s holkama v nějakém domě, kde si 

třeba i ubytovaná, a ten klient zavolá, vybere si. Je to takové, že ani nevíš, za kým jedeš, kdo 

na tebe čeká. Může to být dobrej člověk, ale stalo se mi, že i špatnej. Když tam na tebe čeká 

nějakej šílenej Rusák, ale taky nemusíš brát všechno.  

Popiš mi, jak to chodí v podniku, ve kterém pracuješ? 

Tady v show parku je to lepší, že ty lidi vidíš, když tu prochází okolo, takže může říct můžeš 

anebo huš běž pryč. Tady vlastně to chodí tak, že dveře jsou tu otevřený, ty zákazníci tu chodí 

a vybírají si, když mají zájem, tak se zastaví, zeptají se co a za kolik a pak jdou dál a pak se 

třeba vrátí s tím, že já si můžu vybrat, zda ho k sobě chci pustit. Máme tu bezpečnostní tlačítko, 

takže kdyby se něco stalo, tak stačí zmáčknout a ochranka je tu. Myslím, že mám štěstí na 

všechny možný netradiční situace. Právě jsem říkala, jít někam k psychologovi, tak ho ze mě 

ještě klepne. 

Pověz mi něco o minulých parterech. 
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Vlastně je to tak, že de facto nechtěně jsem provdaná za Turka a víceméně mě připravil o dost 

prachů a vlastně jsem ráda, že jsem přežila a dostala se z Turecka zpátky. S tím to vzniklo tak, 

že já jsem ho znala, když bydlel tu a pak on musel zpátky do Turecka a zavolal mi a požádal 

mě o pomoc, jestli bych za ním nepřiletěla, no, ale to jsem nečekala, že hned po příjezdu dostanu 

přes hubu a budu si ho muset nedobrovolně vzít. Nic jiného mi nezbylo, když mi drželi pušku 

u hlavy. Nebylo to snadný, nebyla jsem na tom dobře, špatně se o tom mluví, rok mě tam držel 

a pak se mi podařilo utéct a to jsem měla veliký štěstí. Samozřejmě se mě snažil vyhledat, 

zrovna když jsem bydlela na Kanárech, tak mi najednou volala mamka, že přijel k nim na 

návštěvu, tak jsem jí řekla, vyhoď ho, vůbec ho neber do baráku. No mamka to samozřejmě 

nechápala a za týden mi volala, že mi ukradl doklady, průkazy na koně, co jsem měla v tréninku 

z Ruska a z různých hřebčínů. Takže jsem to musela všechno zařídit a vše vyjednat a to mě 

vyšlo na půl milionu a kde na to má člověk brát, že jo. Do toho další můj ex byl prodejce orgánů. 

Teď je hledaný asi v osmnácti státech. Víc jak půl roku jsem cestovala po Sahaře.  

Jak ty sama prostituci vnímáš? 

Změnilo mi to pohled na svět, hlavně na chlapy. Když pak vidím ty krétény od děcek, jak chtějí, 

abych jim udělala tohle to a támhle to a bez gumy a načůrala jím do skleničky a jako sorry, ale 

pak si vem tohodle člověka domů, přitom by si to do něj neřekla, chlap, který má normální 

práci, přijde mi sem a pak si představím, jak  příde domů, když támhle pil chcanky od nějaké 

tej. No jako sorry, není to žádná sranda, jsou to pěkný prasata. To je jeden za druhým. Jo jako 

přídou lidi, který chápu, jsou třeba mladý, nemaj zkušenosti, tak to chcou zkusit, dobře fajn. 

Pak přídou starší, kteří jsou sami a nemají si s kým popovídat, chtějí pohladit, tak to je taky 

v pohodě, jak u psychiatra. 

Jak dlouho se chceš věnovat téhle práci? 

Nemůžu říct, kdy přesně bych s touhle prací chtěla, skončit mám ještě nějaký věci, který si chci 

dorovnat a chci vědět, že když odsuď odejdu, že mám všechny věci v pořádku jako na úřadech 

a mít normální život a našetřenou nějakou tu korunu, aby bylo jak začít, už mám něco 

naplánovaného. Takže nevím, rok dva budu dělat ještě tuhle práci, taky záleží na tom, jak 

půjdou kšefty. Co nejdřív bych chtěla.  

Chtěla by si mít děti? 
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Jednou, až budu mít všechno zabezpečený a urovnaný, tak bych chtěla mít děcko, ale chci být 

zabezpečená, takže teď rozhodně ne.  

Jak to chodí s pronájmem pokojů a kolik máš klientů za jednu směnu? 

Zde máme rozdělený pokoje podle toho, jak tu jsme a od toho se odvíjí pronájem. Takže když 

je to časově a chceš si pronajmout třeba pět hodin, tak to je 1 500 Kč a dalších 1 500Kč do deseti 

hodin, což se nevyplatí, to tě vyjde dráž. Nebo je celodenní a to je 3 600 Kč. Nejde říct, kolik 

těch klientů se za tu směnu zvládne. Jsou dny, kdy to jde hodně dobře a uděláš 15 až 20, někdy 

4, 5, 6, prostě je to podle toho, i jestli je všední den nebo víkend, ale vždycky se snažím 

zvládnout tak, abych za ten den měla tak deset tisíc pro sebe, ale vždycky to nejde, člověk 

nemůže dělat do roztrhání, že.  

Jak Ti je po duševní stránce? 

Za tu dobu mi to už ňák nepřijde, beru to tak, jako kdybych byla někde na skladu a přehrabovala 

se v součástkách. Už to nevnímám, někdo přijde a za chviličku si už nepamatuju, kdo to byl a 

jak vypadal. Pak odsuď vyjdu a na všechno zapomenu. 

 

Věk – 25 let 

Původ – východní Čechy 

Dětství – vyrůstala v zásadě bez otce 

Vzdělání – střední škola 

První pohlavní styk – neuvedla 

Důvody k této práci – peníze 

Jak se k této práci dostala? Sama si našla inzerát 

Jak dlouho se této práci věnuje? 5 let 

Děti? Ne 

Charakteristika podniku, ve kterém pracuje: Podnik č. 5 

 

 


