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Nějak se to
Co může bejt lepšího než plnej pytel drog? 
Sex přece zajímá každýho! Je to hezký, doce-
la levný, může to bejt droga. Zhruba taková 
myšlenka byla na počátku tohoto čísla. Jenže 
se to nějak zvrhlo. Místo rubriky "láska, sex 
a něžnosti" tu máme přehled vskutku netradič-
ních sexuálních poloh, místo zpovědi "tenkrát 
poprvé" se dočtete o úchylkách a kolik se dá 
vydělat v pornoprůmyslu. Závislost na sexu ve 
finále taky neni nic hezkýho a nečekaně se tu 
zase řeší kondomy, takže 
jako obvykle se nevyhne-
me ani všem těm ošklivejm 
nemocem.

Jde v sexu jen o uspokojení 
zvířecí touhy (orgasmus 
prasete údajně trvá i 15 minut), nebo je v tom 
něco víc? Sbalit hezouna v baru a ideálně ten 
samej večer na to skočit (zkuste rozhodovací 
strom na vnitřní dvojstraně stehen). Rozdat si 
to s dealerem, protože to na něj platí. V průjez-
du rychlovka se štamgastem, aby byly nějaký 
prachy (orální ochrana viz str. 23). Se šéfem 
jednou měsíčně kvůli povýšení. Po třech pivech 
zvládnu každou (str. 18). A „ona to chce jenom, 
když si dáme"...

V každym jazyce najdeme pro „dělání sexu“ 
nepřeberný množství výrazů. Například v češ-
tině existují jen pro pohlavní styk desítky slov: 
mrdat, šukat, šoustat, jebat, píchat, klátit, hob-
lovat, vobskočit. Používá se také dělat děti (jak 
praví klasik: „Dítě je neklamným příznakem, že 
se kdysi kdesi mrdalo.“), případně plnit man-
želské povinnosti. Anebo smočit paroh, propálit 
pánvičku, vobdělat zahrádku. Proč většina slov 
evokuje spíše drsnou a mechanickou aktivitu, 

nechme na úvaze čtenáře. Zřejmě 
to ale může souviset i s obecně 
nejčastějšíma sexuálníma úrazama 
a nehodama: spáleniny o koberec, 
zranění zad a vymknutá zápěstí.

Na vrcholu žebříčku jemnějších vý-
razů pro „mít sex“ (možná je to ale úplně ji-
nej level) je milovat se. V angličtině se používá 
v překladu trochu matoucí spojení „make love“ 
– dělat love – dělat lásku. Tam to už citama do-
cela zavání. Těžko se ale milovat s prostitukou. 
Těžko hovořit o milování, když si ráno nepama-
tuješ jeho jméno. S kamarádem je to spíš o vý-
pomoci, krátkym intenzivnim potěšení. Pořád 
ale asi bude lepší a zdravější sex bez závazků, 
než drogová láska až za hrob.

–Olga–

Kolikrát najdete  
v tomhle časopise  
slovo láska?

Úvodník

zvrhlo
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Deset zajímavostí 
ze světa pohlavních 
orgánů
1. Vagína se hemží bakteriemi. Některé z těchto „hodných“ bakterií nalezneme například v jogurtu.

2. Na penisu bylo objeveno 42 druhů bakterií. Obřezaní muži jich mají méně.

3. Poštěváček obsahuje až 8.000 nervových zakončení. Penis jich má jen 4.000.

4. Až 23.000 čtverečních metrů (dvě fotbalová hřiště) nové kůže pro postižené popáleninami, 
 dokáží lékaři vypěstovat z předkožek obřezaných dětí.

5. Stěny vagíny připomínají složený deštník. Při pohlavním styku se také jako deštník vagína rozevírá.

6. Penis má při sexuální poloze „misionář“ tvar jako bumerang.

7. Průměrná vagína má délku 7–10 centimetrů. Při vzrušení se dokáže zvětšit až o 200 %.

8. 1 ze 400 mužů se dokáže předklonit tak, že si ho může sám „vykouřit“.

9. Slovo vagina pochází z latiny. Znamená pochva na meč.

10. Nejdelší změřený lidský penis má délku 34 centimetrů. Jeho majitel odmítl nabídku hraní v pornofilmu. Př
ev
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Jana Žáková pracuje v SANANIMu už 13 let, 
začínala v Káčku, dělala terapeutku v komu-
nitě v Němčicích, nyní působí v Poradně pro 
rodiče. V rámci studia psychologie se ve své 
závěrečné práci věnovala tématu sexuality 
uživatelů drog. Co její výzkum ukázal a proč 
jsou některé výsledky překvapivé?

TVŮJ VÝZKUM SE JMENUJE VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH 
LÁTEK NA SEXUALITU. JAK JSI NA TAKOVÉ TÉMA VLASTNĚ 
PŘIŠLA? MÁŠ K NĚMU NĚJAKÝ BLIŽŠÍ, NEVÝZKUMNICKÝ 
VZTAH?
Pracovala jsem tehdy v Káčku a téma sexu se čas 
od času objevovalo při rozhovorech s klientama. 
Tou dobou jsme začínali ve větším testovat na 
žloutenky a HIV, často jsme při tom vyplňovali 
i dotazníky s otázkami o sexu. Bylo jasné, že lidi, 
co berou, trápí spousta potíží – buď něco nefun-
guje, nebo mají špatný pocit z toho, co se jim líbí, 
protože to tak úplně nezapadá do normálu, nebo 
je to už vůbec nebaví, nebo je to naopak baví, 

ale nemají s kým atd. A taky se jasně od začátku 
ukazovaly rozdíly mezi těmi, kdo berou pervitin, 
a těmi, co užívají opiáty. To se dalo samozřejmě 
čekat, ale výzkum je i o tom, že člověk ověřuje,  
co všichni tuší… a ono to je někdy překvapivě 
ještě trochu jinak.

JAK PROBÍHAL VÝBĚR RESPONDENTŮ?
Oslovila jsem káčka po celé republice. Tam, kde 
na to kývli, pak už byla práce na místních zaměst-
nancích. Oslovovali klienty, kteří užívali aspoň 
rok pravidelně pervitin nebo Subutex, pokud 
možno bez většího míchání s dalšími drogami.  
Ti pak vyplnili anonymní dotazník.

SEXUALITA JE POMĚRNĚ DŮVĚRNÉ TÉMA. ODMÍTALI 
TŘEBA KLIENTI ÚČAST VE VÝZKUMU?
Osobně jsem mluvila jen s těma, kteří přišli do na-
šeho Káčka, a dotazník jsem jim dávala já. Někdy 
ho odmítli, ale bylo to spíš výjimečně. Nezdálo se, 
že by jim to téma dělalo větší problémy. Někdo se 
chtěl asi i pochlubit, třeba počtem partnerek, tím 
jak často má sex a podobně.

ZAMĚŘOVALA SES MJ. NA SROVNÁNÍ SEXUÁLNÍHO 
CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ PERVITINU A UŽIVATELŮ SUBUTEXU. 
EXISTUJÍ MEZI SKUPINAMI NĚJAKÉ VÝRAZNÉ ROZDÍLY?
To je přesně ukázka toho, jak člověk něco čeká 
a ono je to trochu jinak. Když jsem se bavila 
na tohle téma s klienty, vypadalo to, že rozdíly 
budou dost veliké. Jenže z výsledků dotazníků 
žádné podstatné rozdíly nevyšly. Snad jen v tom, 
jaké potíže v sexu ta která skupina měla – ti, co 
brali pervitin, si stěžovali hlavně na moc velkou 
chuť na sex (která je už obtěžuje, nebo ji nemají 

kde uplatnit), kdo bral Subutex, měl spíš opačný 
problém, nechuť k sexu, nezájem. Ale to byl více-
méně snad jediný větší rozdíl.

TO MĚ DOCELA PŘEKVAPUJE. NĚKDE JSEM ČETLA, ŽE 
UŽIVATELÉ PERVITINU SOULOŽÍ JAK KRÁLÍČCI DURACELL, 
U ČLOVĚKA NA OPIÁTECH BYCH TO ROZHODNĚ NEČEKALA. 
DROGA PŘECE MUSÍ MÍT VLIV NA VÝKONNOST, NEBO 
TŘEBA USPOKOJENÍ...
Ono je to asi spíš tak, že kdo bere pervitin, rád 
v tomhle směru přehání svoje vyprávění. Ukázalo 
se, že problémy mají obě skupiny, v průměru 
toho taky měly podobně za sebou, co se týče 
počtu partnerů, problémů v sexu, homosexuálních 
styků, nepříjemností jako je znásilnění, zneuží-
vání, prostituce, pohlavně přenosné choroby. Ve 
všem se hodně lišily od běžných lidí, co neberou. 
Porovnávala jsem data i s výsledky celonárodního 
průzkumu a rozdíly byly fakt veliké. 
Pravda ale je, že by to možná dopadlo jinak, kdy-
bych se ptala lidí, co berou heroin, a ne Subutex. 
Tam bych čekala oproti pervitinu fakt výrazné 
rozdíly. Jenže v té době bylo uživatelů heroinu 
v kontaktu strašně málo, a navíc se jim nechtě-
lo moc o ničem bavit, natož o sexu. Kdo bere 
Subutex, bývá v tomhle směru přeci jen už trochu 
spokojenější.

MAJÍ UŽIVATELÉ DROG SEX ČASTĚJI NEŽ NEUŽIVATELÉ?
Myslím, že o moc častěji sex nemají, ale těžko 
říct. V tomhle jsou odhady uživatelů asi ještě 
nepřesnější než odhady běžných lidí. Zvláštní ale 
je, že mezi lidmi bývá většinou víc těch, kdo by 
sex chtěli, než těch, co ho reálně mají. U uživatelů 
drog je to naopak. Je tam určitá skupina, hlavně 

Sex a drogy:  
co (ne)překvapí
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u žen je dost velká, která má sex pravidelně, přes-
tože o to vůbec nestojí.

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ OBTÍŽE, KTERÉ SE U UŽIVATELŮ 
DROG OBJEVUJÍ?
Těch bylo poměrně hodně, o dost víc, než je 
běžné. Zároveň se ale taky ukázalo, že velká 
část uživatelů měla nějaké potíže v sexu už před 
tím, než drogy začali brát. Jen se změnila jejich 
povaha. Chlapi, co užívali pervitin, měli nejčastěji 
problémy s moc velkou chutí na sex a potíže s vy-
vrcholením, ženy měly potíže hlavně na začátku, 
se vzrušením. Uživatelé Subutexu trpěli kromě 
malé chuti na sex také poruchami erekce.

A TOTO VŠECHNO LZE SPOJOVAT S DROGAMI?
To těžko, je to samozřejmě mnohem složitější 
a někdy to funguje i naopak. Třeba pro uživate-
le, kteří zažili znásilnění, můžou být drogy spíš 
následek, snaha na něco zapomenout. Určitě 
existuje nějaká spojitost mezi braním drog a mírou 
rizikového sexuálního chování a problémů v sexu. 
Ale spíš než že by to byl důsledek drogy jako 
chemické látky, tak je to věc životního stylu, toho, 
co člověk prožil, a taky toho, jaký je typ. Jsou 
prostě lidi, kteří mají sklon vyhledávat riziko, a to 
se pak projeví jak v braní drog, tak třeba v počtu 
náhodných partnerů, sexu bez ochrany a podobně.

K SEXU, ALESPOŇ PODLE MNE, PATŘÍ TAKY LÁSKA, NEBO 
ALESPOŇ NĚJAKÝ INTIMNĚJŠÍ CIT. JAK JSOU NA TOM 
UŽIVATELÉ DROG TŘEBA S VĚRNOSTÍ? DÁ SE TO NĚJAK 
SROVNAT S CHOVÁNÍM NEUŽIVATELŮ?
Přímo na věrnost ani na lásku jsem se neptala, 
ale asi nepřekvapí, že uživatelé mají průměrně za 

život výrazně víc sexuálních partnerů než neuživa-
telé. Začínají taky se sexem mnohem dřív, a to až 
o tři roky, kolem patnáctého roku. Víc než třetina 
žen a pětina mužů ve výzkumu měla nějakou zku-
šenost s prostitucí nebo sexem za peníze, za drogy 
a podobně. To úplně nevypadá na věrnost a jistotu 
s jedním partnerem.
Co mě překvapilo, byl počet těch, kdo měli 
zkušenost se sexem se stejným pohlavím. U žen 
to byla dokonce víc než polovina a skoro polovina 
se považovala za bisexuálně orientované, tedy že 
jsou na chlapy i na ženské. Mám takovou předsta-
vu, že to může souviset s tím, jak často zažily ze 
strany chlapů v sexu něco nepříjemného, kolikrát 
k němu byly v drogovém prostředí (a nebo už 
dřív) nucené. Ale je to jen moje domněnka, možná 
jsou důvody úplně jiné.

VÍM, ŽE JSI PRACOVALA TAKY V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ 
V NĚMČICÍCH. PROJEVUJE SE ABSTINENCE NĚJAK V SEXU-
ÁLNÍM CHOVÁNÍ KLIENTŮ V LÉČBĚ?
Většinou se jim vrací chuť na sex, a taky na to 

mít normální vztahy. V komunitě samotné jsou 
sexuální vztahy zakázané, ale mluvit se o nich dá 
bez omezení.

ŘEŠÍ SE SEX NA SKUPINÁCH, NEBO JE TO SPÍŠ TABU?
Téma sexu se objevuje docela často. V první řadě 
jako pozůstatek z doby braní, a to hlavně u těch, 
kdo mají nějakou špatnou zkušenost – prostitu-
ci, znásilnění a tak. Tím, jak člověk vystřízliví, 
některé věci vystoupí na povrch a znovu nebo víc 
bolí a trápí. Ale od toho je skupina, aby s takovým 
tématem pomohla, a myslím, že to dost dobře 
funguje. Nikdo tam s tím totiž není sám, vždycky 
se najde aspoň jeden s podobnou zkušeností.
Téma sexu je taky dost oblíbené na oddělených 
skupinách, které mají zvlášť holky a zvlášť kluci. 
Tam to bývá i v odlehčenější formě. Každý zjišťu-
je, co vlastně může čekat, jaké to asi bude, čeho se 
bojí a na co se těší.

JAK SE DÍVÁŠ NA ZÁVISLOST NA SEXU? MŮŽE SEX FUNGO-
VAT JAKO SUBSTITUCE?
Patologická závislost na sexu je nemoc. Není to 
nic příjemného, a většinou tím člověk hodně trpí, 
stejně jako časem trpí závislostí na drogách. To 
bych teda nikomu nepřála. Sex může fungovat 
třeba jako občasné rozptýlení, když máte chutě 
a chcete je něčím zahnat, stejně jako spousta dal-
ších věcí nebo činností. Asi by se ale taky neměl 
stát posedlostí.

CO BYS VZKÁZALA NA ZÁVĚR NAŠIM ČTENÁŘŮM?
Aby pro ně sex byl spojený spíš s láskou a věrnos-
tí než se závislostí.

Děkuji za rozhovor.  
–Olga–



Jaký je pro tebe
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Jaký je pro tebe
sex na drog-

Aneta: „Hned po nástřelu perníkem 
nemůžu. Jde to až tak po dvou hodinách a nejinten-
zivnější to je pro mě na dojezdu. Mám to jak kdy. 
Rozdíl je i v tom, jestli si dám českej perník nebo 
vietnam. Po vietnamu je to slabší a můžu fungovat.“

Pepa: „Je to pro mě vnímavější. 
Můžeme si dělat, co chceme, jít do plna. Dřív, než 
jsem bral, jsem byl násilnější. Kde jsou drogy, 
není láska. Je to jen mlha.“

Vláda: „Na THC je to bomba. Na 
pervitinu jsem jak gumák a nejde to. Nejlepší je 
sex bez drog.“

Igor: „Pro mě už je hodně těžký se bez 
drog seznámit, nemám žádný sebevědomí. Sex 
bez nich už si nedovedu představit. Možná je to 
tím, že jsem s ním začal hodně brzo.“

Ondra: „Jsou různý cesty, jak si sex 
vylepšit. Byla doba, kdy mi to po hulení nešlo, 
teď to jde. Perník je silný afrodiziakum. Ale když 
jsem si dal za účelem dobrýho sexu, tak jsem se 
většinou zaseknul na úplně jiný věci. Často jsem 
něco montoval a rozebíral. Herák mi zase odváděl 
pozornost. Na halucinogenech sex prožíváš jako 
molekula jinýho těla. Subáč v sexu nebrání, ale 
nijak výrazně nepomáhá.“

Marek: „Na subáči je to pro mě jako 
bych si nic nedal. Na perníku i heráku je to delší 
a intenzivnější.“

Mates: „Je to jak na čem a s kým. 
Na perníku mě to nebaví. Na opiátech je to poma-
lý a víc to prožiju. Nikdo si nikdy nestěžoval.“

Lenka: „Sex na drogách je super. 
Je to spontánní a hodně živočišný. Jsme pak jako 
zvířata a není to vůbec o lásce. Bez drog je to jiný, 
víc o citech.“

Karel: „Dobrý, co ti budu povídat. 
Po opiátech i perníku je to dlouhý, třeba i 6 hodin 
v kuse. Po chlastu se tak nezaseknu.“

e
–Nikol–



FETY úchylky

tak trochu 
jinak:

FETIŠ a jiné
Obnažování na veřejnosti, tekoucí pot, moč, 
zápach, zvracení, vši, vlhko, obvázané kon-
četiny nebo automaty. Toto všechno jsou věci, 
které na drogové scéně většina z vás zná, 
a mohla bych vybírat další a další. Víte, že 
nemusí souviset pouze s bídností života a lid-
skou potřebou? Může jít i o bizarní sexuální 
touhy ukryté v našem podvědomí. Podívejme 
se na pár z nich blíže.

EXHIBICIONISMUS – Už několik z vás říkalo, 
že vás sebrali a odvezli na psychiatrii, když jste 
běhali nazí po ulici. Je to na perníkové jízdě nebo 
jsou z vás opravdu exhibicionisté? Exhibicionista 
má touhu odhalovat vlastní genitálie před zraky 
nic netušících kolemjdoucích občanů.

EMETOFILIE – To úporné a nekončící zvracení při 
kocovině, dojezdu nebo absťáku znáte asi všichni. 
Pozvracené chodníky, squaty a jiná místa známe 
i my. Jinak také nazývaná římská sprcha je sexuál-
ní uspokojení při sledování zvracející osoby  
i při zvracení vlastním.

UROFILIE – Jistě každý má na ulici své oblíbené 
místo a tráví na něm většinu času. V podstatě 
žijete jako doma. Kde je ale WC? Jdete močit do 
nejbližšího rohu. Je to vlastně jako když si močíte 
do ložnice. Co teprve ještě pomočit spícího kámo-
še? Pro urofila to může být způsob jak říct: „Mám 
tě tak rád, až tě chci pomočit.“

FETIŠ BZDĚNÍ – Za plynatost mohou plyny tvořící 
se ve střevech ze vzduchu, který vdechujeme jako 
vedlejší produkt při jídle. Přidáme-li zápach, může 
být tato sloučenina pro většinu z nás odpuzující. 
Pro jiné naopak zábavná. Ti vás chtějí při prdění 
pozorovat, prdět na vás nebo být vaším terčem.

ENTOMOFILIE – Squat plný švábů, vši ve vlasech, 
lezoucí hmyz po těle nebo pod kůží. Je to realita, 
psychóza, nebo jen vnitřní touha? Dovedete si 
představit to uspokojení, když vám několik ma-
lých hmyzích nožiček přeběhne po kůži? Existuje 
něco erotičtějšího než hemžící se hmyz po těle? 
Jste-li entomofil, pak neexistuje.

FETIŠ MUMIFIKACE – „Chci zavázat, dejte mi 
obvaz!“, „Pane, co vás trápí? Co chcete převázat?“ 

Nechat se celý zabalit jako mumie obvazem, lepicí 
páskou nebo čímkoliv, co vás znehybní, může 
někomu způsobit opravdovou rozkoš. Především 
dlouhé stání a nic nedělání. Zkušení ještě připev-
ňují k obvazům háky, aby vydrželi déle.

ROBOFETIŠ – Hraní automatů, rozebírání telefo-
nů, počítačů a jiné elektroniky. Jde pouze o způsob 
získávání financí na obživu, nebo o sexuální touhu 
po mechanických hračkách?

AKROTOMOFILIE – Stále vám připomínáme, 
co může způsobit taková flegmóna, nedojdete-
-li k lékaři včas. Můžete o končetinu přijít a stát 
se tak pro někoho objektem sexuální touhy. 
Akrotomofila přitahují pahýly naznačující někdej-
ší ruce či nohy.

FETIŠ WET&MESSY – Kdo má zkušenosti ví, že je 
člověk často při sexu vlhký, upatlaný a pot může 
přinést jisté vzrušení. Jsou tací, kteří sex vylepšují 
dalšími mazlavými a čvachtavými věcmi. Takže 
cokoliv jako bramborová kaše, bahno, rozteklá 
čokoláda, jogurty…

–Nikol–

FETY úchylky
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(nebo alespoň vzdychající) umělí společníci 
a společnice, o plnohodnotném soužití to v jejich 
případě asi nebude. Pomůcky přirozeně využijete 
při masturbaci (kterou mimochodem doporu-
čuje spousta odborníků), stejně tak ale patří do 
partnerského sexu – nejenže dokážou prohloubit 
(nebo přivodit) kýžený požitek a rozbíjejí ste-
reotyp, ale přinášejí i nové zkušenosti a prožitky 
všem zúčastněným.

VEDOU VIBRÁTORY
Zřejmě nepřekvapí, že největší oblibě se celosvě-
tově těší vibrátory (mezi vdanými ženami je jich 
dle průzkumů dvakrát tolik než mezi svobod-
nými). Bývají silikonové, gelové nebo gumové, 
skleněné, latexové nebo třeba ze zlata. Podle 
tvaru a počtu „výstupků“ lze většinou určit, zda 
jde o provedení vaginální, anální, případně duál-
ní, speciální kousky nejrůznějších modelů jsou 
určeny pro (současné) dráždění klitorisu. Pro 
muže jsou na trhu vibrátory stimulující prostatu, 
žádnou novinkou nejsou umělé vagíny. Robertky 
pohání baterie, existují vibrátory hřejivé, rotační 
nebo třeba s přísavkou. Nabídka na Amazonu 
dnes čítá přes 150 tisíc položek a hodnotí ze zde 
kromě počtu motorků, stupňů vibrací a nastavi-
telné pulzace také třeba hlučnost nebo minimální 
doba nabíjení.

Věrnou kopií (ztopořeného) penisu jsou dilda – 
umělé údy. Dá se k nim dokoupit i celý umělý 
člověk, jeho torzo nebo speciální sedačky 
a pohovky. Pro šikovnější jsou určeny pásky 
a postroje, které ve spojení s dildem udělají řádně 
vybaveného pánského společníka z kohokoli 
a kdykoli. Dvojitá dilda jsou určena především 
pro homosexuální sex nebo pro souběžnou sti-
mulaci análu a vagíny.

Umělé penisy, v té době z prachovce, se docho-
valy už ze starší doby kamenné. K čemu tehdy 
skutečně sloužily, se můžeme jen dohadovat. 
Každopádně je jisté, že reprodukce penisu jsou 
staré jako penisy samy. Jistý vědec se domnívá, 
že díky existenci umělých společníků mohly 
dokonce vzniknout noční stolky. Odkládat po-
dobné věci na podlahu (jeskyně) nebylo zrovna 
hygienické.

KULIČKY, KROUŽKY A SPRÁVNÝ ÚHEL
Venušiny, vaginální kuličky jsou oblíbené nejen 
při sexuálních hrátkách, ale doporučují je i lékaři 
pro posílení pánevního svalstva ženám po poro-
du. Pevnější svalstvo ženy je samozřejmě i snem 
každého muže, takže kuličky bývají po vibrátoru 
druhým nejčastějším erotickým dárkem.

ŠIDÍTKA, HONÍTKA, HRAČKY PRO DOSPĚLÉ. 
VIBRÁTORY, LUBRIKANTY, NAFUKOVACÍ 
PANNY. PO CELÉM SVĚTĚ ZA NĚ ROČNĚ 
UTRATÍME ZHRUBA 15 MILIARD DOLARŮ 
A NAJDOU SE V KAŽDÉ ČTVRTÉ LOŽNICI.

Erotické pomůcky se hojně rozšířily hlavně 
díky online nakupování. Nutnost návštěvy 
kamenného sex shopu mnoho zvědavců v mi-
nulosti odradila, nyní slibují e-shopy s podob-
ným zbožím maximální diskrétnost a balíky 
chodí např. s logem Kuchyňka.cz. I když by 
se z nabídky mohlo zdát, že trh je orientován 
hlavně na jemné pohlaví, i pánové mají z čeho 
vybírat. Nic také nebrání tomu, aby pár vybíral 
(a používal) produkt společně.

Z výzkumů vyplývá, že zkušenost s nějakou 
erotickou hračkou má asi čtvrtina dospělé 
populace, u žen je to 44 %. Češky jsou přitom 
daleko nad průměrem, svůj sexuální život si 
někdy takhle zpestřily skoro dvě třetiny z nich.

NA UMĚLÁKY SE NEŽÁRLÍ
Erotické pomůcky nejsou náhradou za skuteč-
ného partnera. I když jsou již na trhu i mluvící 
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Nezastupitelnou funkci mají afrodiziaka. Většina 
lidí někdy vyzkoušela ta přírodní, často s nepřed-
vídatelnými a dost individuálními účinky přede-
vším na posílení libida. O trochu menší nejistotu 
nabízejí afrodiziaka syntetická, určená i k přímé 
aplikaci na stimulaci žádoucí partie. Ženy uvítají 
krémy nebo gely hlavně při dráždění klitorisu. 
Afrodiziakální spreje pro muže slibují oddálení 
vyvrcholení nebo naopak vyšší výkon a velikost. 
Přípravky se vmasírují do sliznice, čímž dojde 
k prokrvení a speciální složení zvýší citlivost. 
Mezi erotické pomůcky lze zařadit i oblíbené 
lubrikační gely, jejichž primárním účelem je 
dostatečné a příjemné zvlhčení vagíny či análu. 
Pětici nejoblíbenějších sexuálních hraček podle 
průzkumů uzavírá vibrační, erekční kroužek. Ten 
pevně semkne penis a při styku svými výstupky 
stimuluje i klitoris ženy, oba partneři tak lépe 
dosáhnou orgasmu.

K lepšímu uspokojení z „normální“ soulože 
pak pomůže správný sklon a úhel průniku. Dle 
výzkumů je tím pravým úhlem v tomto případě 
27 stupňů od podložky. Výrobci polohovacích 
pohovek a vibrujících polštářů uvádějí, že 
v tomto úhlu se z vagíny stane říše divů. Závěsné 
systémy, díky nimž vás při hledání té nejlepší 
polohy neomezuje téměř nic, jsou určeny fyzicky 
zdatnějším jedincům.

LEVÁ NEBO PRAVÁ?
Samostatnou kapitolu tvoří sadomaso pomůcky 
a také (profesionální) pornografický materiál, který 
nesmí chybět v žádném dobrém sex shopu. Díky 
internetu může sledovat porno už prakticky každý. 
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Háďátko Nagini Když chtěl nejmenovaný vědec nedávno provést 
výzkum, jaký vliv má sledování porna na sexuál-
ní život, ztroskotal na tom, že nenašel dostatečný 
počet mužů, kteří porno alespoň občas nesledují. 
Mezi běžnou součást svého života řadí tuto 
"aktivitu před obrazovkou" dvě třetiny z nich. 
Masturbace přitom často probíhá levou rukou, 
neboť pravá musí ovládat myš.

Ať už levou, nebo pravou, vždycky je fajn mít 
ruce čisté. Stejně tak jako sexuální pomůcky. Na 
údržbu „zasunovacích“ hraček je dobré používat 
dezinfekce, zejména pokud přijdou do styku 
s krémy či gely, někde postačí důkladná očista 
vodou. Půjčovat erotické pomůcky přátelům se 
nedoporučuje (nemuseli by vám je vrátit), sdílení 
s partnerem je v některých případech vyloženě 
žádoucí, nicméně je třeba dbát podobných pravi-
del bezpečného sexu jako při provozování běž-
ného styku. Také platí, že ne všechno, co připadá 
jako skvělý nápad vám, se musí líbit partnerovi.

–Olga–
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A N T I K O N C E P C E

Bariérové 
metody

KONDOM
Výhody:
V káčcích a terénech je k dostání (často 
zadarmo), nebo ho lze koupit v každém 
obchoďáku či benzince.
Použití chrání i před pohlavními chorobami.
Nevýhody:
Někteří partneři nebudou chtít kondom 
používat.
Může sklouznout či prasknout.

PESAR 
(klobouček zaváděný do dělohy)
Výhody:
Žádná chemie do těla.
Nevýhody: 
Nemusí vám sednout, u některých druhů je  
po prvním zavedení nutná kontrola lékařem.
Cena se pohybuje od 1.000 Kč výše.
Zvyšuje riziko onemocnění v oblasti močo-
vého měchýře.

Hormonální  
antikoncepce

PRÁŠKY*
Pilulky s obsahem ženských hormonů estro-
genu a progestinu, případně pouze s nízkým 
obsahem progestinu (tzv. minipilulky).
Nevýhody:
Musí se užívat každý den, ideálně ve stejnou 
dobu. Pokud to nezvládnete, hrozí omezení 
účinku.
Cena od 100 Kč měsíčně.
Nechrání před infekčními nemocemi.

NÁPLASTI*
Antikoncepční náplast obsahuje estrogen 
a progestin.
Výhody:
Aplikuje se nalepením na pokožku. Každý 
týden se náplast vymění za novou.
Nevýhody:
Finanční náklady jsou přibližně 300–400 Kč 
měsíčně.
Nechrání před infekčními nemocemi.

VAGINÁLNÍ KROUŽEK*
Zavádí se jednou měsíčně do vagíny, po 3 
týdnech se vyjme a následuje sedmidenní pauza, 
kdy se dostavuje menstruační krvácení.
Výhody:
Délka účinku – nemusíte na antikoncepci myslet.
Nevýhody:
Finanční náklady jsou přibližně 300–400 Kč 
měsíčně.
Nechrání před infekčními nemocemi.

INJEKCE S OBSAHEM PROGESTINU*
Výhody: 
Délka účinku – nemusíte 3 měsíce na antikon-
cepci myslet.
Nevýhody:
Finanční náklady jsou přibližně 300–400 Kč 
měsíčně.

PODKOŽNÍ IMPLANTÁT*
Výhody:
Délka účinku: může zabraňovat otěhotnění po 
dobu cca 3 let.
Nevýhody:
Jednorázová investice od 4.000 Kč výše.
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A N T I K O N C E P C E

Nitroděložní  
antikoncepční 
tělíska

NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO  
S HORMONEM*,**
Zavádí se do dělohy. Tělísko obsahuje pro-
gestin (hormon žlutého tělíska), který zahustí 
hlen děložního hrdla. To se stane pro spermie 
neprostupným, zabrání se jim v cestě k vajíč-
ku, takže nemůže dojít k jejich spojení.
Výhody:
I přes vyšší pořizovací cenu jsou celkové 
náklady nižší a není třeba myslet na braní 
prášků.

NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO  
BEZ HORMONU**
Rovněž se zavádí do dělohy, ale neobsahuje 
hormony. Obvykle je založeno na bázi mědi.
Výhody:
I přes vyšší pořizovací cenu jsou celkové 
náklady nižší a není třeba myslet na braní 
prášků.

Sterilizace 

STERILIZACE MUŽE
Jde o chirurgický zákrok, který se dělá 
přerušením chámovodů. Je možný až od 
určitého věku.
Nevýhodou je, že jde o nevratný zákrok.

STERILIZACE ŽENY
Lékař provede laparoskopicky uzavře-
ní vejcovodů, čímž se zabrání postupu 
spermií a naopak i transportu vajíčka do 
dělohy.
Nevýhodou je, že jde o nevratný zákrok.

Nevýhody hormonální antikoncepce:

Největší rizika přináší obsah estrogenů 
v tabletkách, které zvyšují srážlivost 
krve a tedy také riziko vzniku žilní 
trombózy a embolie. Toto nebezpečí 
se zvyšuje u žen nad 35 let a silných 
kuřaček. U žen užívajících drogy je toto 
riziko velmi vysoké.

Může docházet k urychlení růstu nádorů 
závislých na množství hormonů, napří-
klad nádorů endometria (děložní výstel-
ky), a ke vzniku migrény či deprese.

Nevýhodou nitroděložního tělíska je 
delší a silnější menstruace – obvykle 
dva až tři cykly po zavedení. Hrozí také 
nepravidelnost menstruace nebo časté 
špinění. Hrozí zvýšené riziko zánětů, 
hlavně pokud žena nespí pouze s jedním 
mužem a nepoužívá kondom. Výměna 
tělíska může být bolestivá.



Když mi loni v létě přišla esemeska od občasnýho milence, že je HIV 
pozitivní, ani mě to nepřekvapilo. Spíš mi to bylo líto a taky se ozvalo 
svědomí. Sám jsem se někdy choval jako prase, a pak čekal na výsledek 
testů na venerologii a mezitím si představoval, co budu dělat, když test 
vyjde pozitivní. Proto jsem se teď dovedl vcítit do kůže svýho občasnýho 
milence. Napsal jsem mu, že bych mu to rád pomohl nějak vstřebat, poke-
cat o tom, ale on nechápal. První ho napadlo, že jsem taky HIV+, celou 
dobu jsem mu lhal a teď ho chci přivítat „v partě“. 

Ono je občas fajn, když je mezi milencema nějaká důvěra. Je ti celkově 
příjemnějc tady a teď – a někomu se i líp postaví. Je to dobrá prevence 
akutní stíhy. A po orgasmu nemáš ten blbej pocit, s kým jsi to proboha 
zase vlez do postele.

Když ještě není důvěra, je aspoň dobrý nemít strach. Co tak koukám, do-
cela hodně lidí má poslední dobou strach, že něco chytí. To je ale při sexu 
fakt blbej stav. To je jak zčadit se v metru s hlídkou městský policie.
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CO KDO CHCE?
K příštímu „stavu“ doporučuju rozhodovací 
strom. Začínáš otázkou „na čem mi záleží“. 
Záleží ti tady a teď na tvým vlastním zdraví? Pak 
jedeš po šipkách buď ANO (záleží), nebo NE 
(seru na to). Příjemnou zábavu.

Některý cestičky grafem vedou k sexu, jiný 
k „pokecu“. Tím myslím chvíli, kdy si ty a on 
sednete, sundáte ruce z rozkroku a v klidu si 
promluvíte. Vážně a upřímně. Jak moc jste 
ochotní riskovat u sebe a u partnera, jak jste na 

tom aktuálně s nemocema, jak moc jste poslední 
dobou riskovali? A zkuste se dohodnout po dob-
rym, jestli to bez gumy stojí za to, nebo to akorát 
bude zbytečnej stres. Když tohle přeskočíte, tak 
vám při sexu bude chybět důvěra, nebo bude 
někdo mít strach. Můžete si dát o to víc GHB, 
pika, vodky…, ale někde tam vzadu ten blbej 
pocit zůstane.

PŘIJATELNÝ RIZIKO?
Jeden kluk říkal, že bez gumy nešuká, protože 
není sebevrah. To je trošku přehnaný, ale asi 

chtěl říct, že hodně nesnáší riziko. Spousta lidí 
má zase ráda sex bez kondomu. Takže ten pokec 
je ošemetná věc, zvlášť když chcete každej něco 
jinýho. Některý lidi navíc neradi diskutujou – to 
pak je lepší nekecat a nasadit gumu. Každopádně 
zkuste prosadit takovej výsledek, abyste ani je-
den neměli při sexu blbej pocit. Buďte asertivní, 
ale role dom/sub si nechte na potom. Zkuste to 
po dobrym.

A teď ke zvážení rizik. Nastřelil by ses třeba jeh-
lou od kámoše, kterej je HIV+? To máš při kaž-
dym nástřelu 1:150 (jedna ku stopadesáti), že od 
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něj HIV chytíš, takže pro některý lidi 
přijatelný riziko. Jenže s opakováním 
se riziko násobí. Když hodíš kostkou 
1×, tak ti ta šestka nejspíš nepadne, ale 
po čtyřech hodech už máš šanci 1:1, 
že aspoň jedna šestka padne. Na tenhle 
kurz bych si s klidem vsadil. Stejně 
tak, když budeš jehlu s HIV+ sdílet 
105×, tak už máš 1:1 – stejnou šanci, 
žes to chytil, jako žes to nechytil. 
A v análním sexu: u styku s ejakulací 
se pasivovi stačí „projet“ 49×, bez eja-
kulace 107×, aktivovi neobřezanýmu 
112× a obřezanýmu 630×, aby získali 
šanci či „kurz“ jedna ku jedný, že HIV 
od partnera chytli.

Z toho vyplývá, že některý kluci do 
toho jdou prostě jen s kondomem. 
Někomu není příjemný hned zkraje 
řešit sex a bezpečí, a tak s pokecem 
čeká, až bude větší důvěra a oba si do-
jdou na testy. Mezitím nekecej a nasaď 
gumu. Pokud teda chceš dobrej sex po 
dobrym.

A ještě něco. Není pravda, že když ho 
miluješ, není co řešit, a není pravda, že 
jak se spolu jednou vyspíte bez gumy, 
tak už je to jedno. Pokec můžete dát 
i příště nebo přespříště. Vždycky máš 
právo se rozmyslet. Třeba když zjistíš, 
že ti na něm záleží.

Jaro Macourek

START

Na čem mi záleží?

Chránit sebe?

Chránit jeho?

Zeptám se ho: chce 
to s gumou, nebo bez?

Shodneme se?

On chce  
s gumou?

Zeptám se 
ho: chce to 
s gumou, 
nebo bez?

Shodneme se? Oba chceme 
s gumou?

POKEC
Shodneme se?

Oba chceme  
s gumou?

NANDAT 
GUMU

JDEM NA TO!

ANO ANO

ANO

NE

NE

NE

ANO ANO

NE

ANO

ANO

NE

ANO
NE

NE

NE
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Zdrogovaný Američan poskytoval orální sex hřebci z Narkoman přepadával stařenky: Chtěl prachy na drogy z ODHOZENÉ 
JEHLY: V BRNĚ JICH O POLOVINU PŘIBYLO z Opilá matka vezla v autě dítě! Sociálka jí dceru odebrala z Muž pěstoval "trá-
vu" v kravíně, soud mu zdvojnásobil pokutu z MANŽELCE NÁSILÍM PÍCHAL PERVITIN, ABY MĚLA CHUŤ NA SEX 

z Zfetovaný řidič vjel u Lysé do kolejiště, vůz smetl vlak z V autě bylo 220 tablet s pseudoefedrinem. Jsou pro psa, tvrdila posádka z

Až 100 mrtvých...
Anexe ukrajinského Krymu Ruskem výrazně zkomplikovala život tamním uživatelům v substi-
tuční léčbě. Rusko se totiž domnívá, že tato forma pomoci nefunguje, a na Krymu ji okamžitě zaká-
zalo. Léčbu využívalo v oblasti kolem 800 lidí, dle OSN asi 10 procent z nich již v důsledku ukončení 
výdeje metadonu zemřelo. Lidé umírají většinou na předávkování nebo spáchají sebevraždu, uvedl 
Michel Kazatchkine, velvyslanec OSN pro HIV/AIDS v regionu. Rusko také ze dne na den zavřelo 
na Krymu výměnné programy.

Vyšší IQ – 

víc drog i sexu?
Souvisí životní styl jedince s jeho inteligen-
cí? Britští akademici, kteří porovnávali výsledky 
hned několika studií na dané téma, tvrdí, že ano. 
Lidé s vyšším IQ prý chodí později spát, užijí si 
více sexu a také mají větší tendenci experimentovat 
s drogami. Vysvětlení je dle vědců prosté – pokud 
totiž má člověk něco v hlavě, přirozeně se snaží 
chovat se jinak, než je běžné. Opačně to bohužel 
nefunguje – pravidlo, že by uživatel drog musel být 
nutně s IQ nad průměrem, neplatí.O svých zkušenostech s drogami promluvila 

počátkem roku královna popu Madonna (56). 
Otevřeně přiznala, že jí nikdy nedělaly moc 
dobře: "Můj problém je, že nemám výdrž. Celé 
dny jsem byla zničená a nemohla jsem nic dě-
lat. Za cenu těch nepříjemností, kterou jsem 
musela zaplatit, to nestojí," vysvětlila zpěvač-
ka. Jako stále velmi aktivní vystupující navíc 
dbá o své zdraví: "Když jsem si něco vzala, 
nebyla jsem schopná se pak dostat z postele tři 
dny. Jsem tanečnice a nechci si zničit své tělo. 
Chci se cítit fyzicky dobře," dodala americká 
hudební ikona.

Ještěže tě prášku mám!
Nechat se nachytat s podezřelým sáčkem 
se šeredně vymstilo známému zpěvákovi 
Petru Kolářovi. Když na večírku opilý 
upadl ze schodů, všudypřítomní fotogra-
fové jej zachytili přímo s drogou v ruce. 
Skandálu využil známý moderátor Ruda 
z Ostravy a Kolářův slavný hit „Ještě že 
tě lásko mám“ přezpíval s inovovaným 
textem, kde lásku vyměnil za prášek: „Asi 
bych ti říci měl, jak rád se sáčků dotýkám. 
Taky bych ti slíbit měl, že šňupat už nikdy 
nechcu sám. V žáru noci do nosánku nasaju 
to svý, každej z vás mi tiše závidí...“
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V prvé řadě je důležité se kolem sebe dívat. 
Vím, že to může znít fádně, ale to je základ. 
Zdravá obezřetnost vám může zachránit klidný 
spánek, to mi věřte (píšu zdravá obezřetnost, tedy 
nemyslím stíhu po perníku, kdy je vám podezřelý 
každý). Ať už je to v denní či noční hodinu. Když 
se ocitnete někde samy, mějte oči na šťopkách 
a snažte se co nejdříve dostat k lidem. Mějte na 
paměti, že v zimě je tma už v 17 hodin. Staré 
známé nechoďte v noci přes park, snad připo-
mínat nemusím. To platí stále. Bývají prázdné, 
a když se něco stane, pomoci se nedovoláte.

Nejdůležitější asi je si včas všimnout, když 
vás někdo pozoruje. Máte-li pocit, že vás někdo 
pronásleduje, snažte se zachovat klidnou hlavu. 
Zkuste třeba i dvakrát přejít silnici a tím se 
přesvědčit o tom, zda vás opravdu někdo sleduje. 
Jestli ano, zamiřte co nejrychlejší, ale zároveň 
co nejbezpečnější cestou mezi lidi. Pokud je 
tma, tak tam, kde je světlo (restaurace, obchod). 
Můžete zavolat i někomu známému a situaci mu 
popsat. Nemyslete na to, co by se mohlo stát, 
ale na to, co se děje teď. Nechoďte domů, raději 
vyčkejte mezi lidmi, až podezřelý odejde. Klidně 

udělejte rozruch, ostatně jde vám o život. Když 
jste zahnaná do kouta, zkuste si vzít do rukou 
třeba klíče jako zbraň. Ideální je mít u sebe alarm 
či pepřák.

V případě, že vás někdo napadne, křičte 
a miřte k lidem. Na násilníka také křičte. Chlapi 
jsou silnější než ženy, takže fyzicky se asi 
neubráníte, ale udělejte cokoliv, co vám pomůže 
získat čas na útěk. Útočte na nosní přepážku, oči, 
krk a nakopejte ho do varlat. Když vás vezme 
za krk, nesnažte se mu sundat ruce, ale sevřete 
mu spodek a pak ho udeřte do ohryzku. Když 
dostanete možnost úniku, utíkejte.

Mějte na paměti, že napadení a znásilnění 
není vaše vina!!! Pakliže se vám to stane, měly 
byste zajít na policii a dopomoct k tomu, aby 
pachatele chytli a už to nikdy neudělal. Je to 
velice těžké a vězte, že s takovýmhle zážitkem se 
budete vyrovnávat dlouho. Doporučuju docházet 
na terapie.

Napsala –Krck– s použitím brožury  
S TEBOU NE organizace ROZKOŠ BEZ RIZIKA

Znásilnění je jedna z nejhorších věcí 
v životě, která vás může potkat. Tento 
článek je pro holky a chci vám předat pár 
rad, jak na sebe dát pozor a nestát se 
obětí znásilnění. Někdy stačí jen trocha 
nepozornosti a nesete si s sebou zážitek 
na celý život.

DALŠÍ RADY, JAK ZNÁSILNĚNÍ PŘEDEJÍT

Myslete na sebe, když se budete pohy-
bovat po silnici a budou vás míjet auta. 
Zvlášť na méně frekventované silnici vás 
někdo může naložit do auta a v tu chvíli 
už je pozdě. Ze zamčeného auta se těžko 
dostává. Proto se snažte být na silnicích 
co nejméně a bystřit, když nějaké auto 
začne podezřele zpomalovat nebo se řidič 
bude ptát na cestu.

Dejte na ženský instinkt. Když vám 
někdo nesedne, držte se raději od něj dál.
Vy, holky na drogové scéně, jste v ohro-
žení dvakrát. A to zaprvé drogou, zadruhé 
se pohybujete venku v jakoukoliv denní 
a noční hodinu a nemusíte mít domov. 
Nejednou jsem slyšela, že za vámi někdo 
vlezl do stanu a znásilnil vás. Snažte se 
nebýt bez domova na ulici sama. Mějte 
kamarády či spolubydlící a trochu na 
sebe dohlížejte. Znáte to, když je vás víc, 
nemusíte se bát násilníka nic.
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Koho by to při sledování pornofilmů nena-
padlo. Pornohvězdy jsou údajně bohaté, 
vlastní drahá auta, domy, různé zábavní 
podniky. Natáčení je jedna velká šukačka,  
a všichni si to pořádně užijou. Možná to však 
není až tolik pravda. Dokonce se zdá, že zla-
té časy porna jsou už dávno pryč. A vysou-
ložit si před kamerou svůj první milion může 
být pořádná fuška, ne nepodobná fyzické 
námaze i utrpení vrcholového sportovce. 
Aspoň tak to uvádějí někteří pornoherci  
v médiích.

JAK SI ZAHRÁT V PORNU?
Nemáme na mysli amatérská domácí videa točená pro 
potěchu mobily, tablety a foťáky, volně a divoce kolu-
jící po internetu. To dnes zvládne asi každý, ale těžce 
vydělávající pornohvězdu to z nikoho pravděpodobně 
neudělá. Nezbývá než oslovit některou z agentur, kte-
rá porno natáčí a dále prodává. Důležité je nenaletět 
nějakému úchylovi z baru, který někoho uvrtá pod pří-
slibem snadno vydělaných peněz do natáčení něčeho, 
co by si fakt nechtěl ani představit. Může z toho být 
opravdu velice drsná zkušenost a prachy žádný. Před 
domlouváním návštěvy castingu v nějaké agentuře je 
třeba zvládnout víc, než mít jen chuť na sex.

Pánové často trpí zpočátku opotřebením na nejvíce 
používaných místech. Odřené penisy a natržené anální 
otvory jsou součástí pracovních rizik. Obvykle tyto 
obtíže ustupují, když se herci své pracovní nástroje 
naučí používat správně. Dámy někdy opouštějí natáčecí 
plac s modřinami a podlitinami po celém těle. Někdy 
je na vině drsný scénář, někdy partner několikrát těžší 
než herečka.

Je tedy potřeba trénovat co a jak, případně co a kam. 
Solidní agentura také nastaví smlouvu tak, že se v ní 
jasně uvede, jaké praktiky ano a jaké ne. Nemělo by 
tedy nastat, že dělá někdo někomu něco, co opravdu 
nechce. Zpravidla platí – čím drsnější, tím lépe placené.

CO ZA TO?
Vysoké částky opravdu nečekejte. Ekonomická krize 
dolehla i na pornoprůmysl. Dříve nebyly neobvyklé 
částky přes třicet tisíc za natáčení. Dnes je to podle 
samotných herců od pěti do dvaceti tisíc. Záleží na tom, 
kolik scén se za natáčení stihne.
Herečka Tereza: „Hlavním důvodem poklesu cen je to, 
že je strašně moc holek, co to chtějí dělat. Takže je 
široká nabídka, ale málo klientů. Trh je přesycený, plat 
mi za poslední roky klesl o polovinu. Za čtyři hodiny a tři 
scény jsem dostala šestnáct tisíc korun. Z toho zaplatím 
dva a půl za zdravotní prohlídku a ještě něco za cestu.“
Více vydělává gayporno – sex mužů pro muže.  

Takto radí v jedné z internetových diskuzí 
zkušenější začátečníkům:
Neurotic: „Doporučuju se napřed podívat na papíry, 
a to hlavně na ty zdravotní, a sám si nechat udělat 
testy na nejběžnější pohlavní choroby. A taky se 
napřed naučte neudělat se do dvou minut.“
OMG: „Být pornohercem je fyzicky velmi náročná 
práce. Určitě jsi už viděl nějaký porno, kde ženská je 
na čtyřech, chlap ji to dělá do zadku a přitom má nohy 
kolem jejího těla a neklečí. Zkus se postavit jako on, 
a dělat přírazy 3–6 minut. Dělat porno není hračka. 
Není to jen o šukání s holkama, ale spousta fyzické 
práce podle scénáře.“
Bankladežo: „Navíc je dost problém být funkční na 
place před kamerou a spoustou lidí.“

JAKÁ JSOU RIZIKA?
Porno s nasazeným kondomem není úplně populární, 
proto je skutečně nutné bezpodmínečně trvat na 
lékařských potvrzeních o „bezinfekčnosti“ všech 
zainteresovaných aktérů. Nejlépe s datem blížícímu 
se natáčecímu dni. I tak je riziko vysoké. Řadě por-
noherců jsou bohužel vystavována falešná potvrzení. 
Ve spojených státech byla například opakovaně 
vyhlášena prohibice na natáčení porna, protože se 
pornoherci nakazili při natáčení syfilitidou.
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V devadesátých letech minulého století byl výběr 
herců jednodušší. Dnes se ovšem již těžko uchytí 
homosexuální prostitut – toxík, který potřebuje pár 
stovek na další dávku, nebo hezoun s tělem opáleným 
ze solária a svaly narostlými po steroidech. Ve 
filmech totiž bylo poznat, že je to moc nebaví. Diváci 
byli zklamaní, prodeje klesly. Hitem současnosti jsou 
štíhlí muži s vypracovaným tělem, chlapeckou tváří 
a dvaceticentimetrovým penisem. Ti totiž nejlépe 
prodávají.

Nováček si za masturbaci před kamerou přijde na pět 
tisíc korun. Zkušenější pak za sex ve dvojici na dvacet 
až šedesát tisíc za scénu. Pokud přijme takzvanou 
pasivní roli, může si vydělat i sto tisíc. Pasivní role 
však obnáší až čtyři hodiny bolesti spojené s análním 
sexem, při němž kamery zachycují veškeré myslitelné 
pozice.

Porno jako práce zkrátka není pro každého. Žádný 
„sexíček“ pro povyražení, ani snadno nabyté hory pe-
něz. Je to celkem tvrdá práce, která občas bolí a není 
bez rizika, ani co se pohlavních chorob týče. A když už 
to hodí víc peněz, bývá to nepříjemné a bolestivé. Pro 
běžného člověka tak zřejmě zůstává lepší se na porno 
jen dívat, sexu si užívat jen pro radost, a vydělávat 
prací, kterou zvládne, a která ho baví.

–TRMX–
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Kondom je při pohlavním styku stále 
jedinečná varianta, která zabrání jak 
možnému otěhotnění, tak přenosu 
pohlavních chorob mezi partnery.

Pokud budeme chtít v Čechách kondom sehnat, 
půjdeme s jistotou především do jakékoliv droge-
rie či obchodu se smíšeným zbožím. 
Ale co když nemáme peníze? Pokud 
zrovna nenatrefíme na reklamní 
akci, kde dostaneme několik kon-
domů zdarma, zkusíme se vydat do 
K-centra či za terénními pracovní-
ky, kteří by měli mít vždy několik 
krabiček připravených. Dostupnost 
služeb i nabídka kondomů a dalších 
pomůcek je však značně omezená.

Ve skotském Edinburghu balíček 
kondomů samozřejmě koupíte 
v kaž dém obchodě. Existuje ale 
i projekt jménem C:Card, kte-
rý vám na více než stovce míst 
v Edinburghu a jeho okolí zajistí 
zdarma různé druhy kondomů, 

C:Card:
lubrikačních gelů a dalších ochranných pomůcek 
k bezpečnému sexu. Postup je jednoduchý – na-
jdete si nejbližší výdejní místo projektu C:Card. 
Zde se anonymně zaregistrujete (poskytnete 
pouze datum svého narození a část směrovacího 
čísla) a dostanete plastovou kartičku. Od pověře-
ného pracovníka dostanete krátké školení o bez-

k ochraně
Skotská cesta

pečném sexu, a pak již přijde kýžený výsledek – 
můžete si vybrat vše, co potřebujete. Tato služba 
je poskytována mladistvým a dospělým od 13 
let. S kartičkou pak můžete zajít do jakéhoko-
liv výdejního místa. V případě potřeby můžete 
případné pochybnosti či problémy konzultovat 
s pověřenými pracovníky.

Prvním důvodem zavedení projektu 
C:Card Národní zdravotní služby 
(NHS) bylo především nezodpověd-
né chování mladých skotských párů, 
a tím velký nárůst nechtěně naro-
zených dětí nezletilým partnerům. 
Druhým důvodem bylo omezení 
šíření pohlavně přenosných chorob 
mezi lidmi.

V Čechách bohužel takováto 
kouzelná kartička zatím neexistuje, 
a kromě státu asi není nikdo, kdo by 
tak nákladný projekt mohl financo-
vat. Stále se tak musíme spoléhat 
především sami na sebe – na svoji 
připravenost a vybavenost.



Nezapomeňte, že i při orálním sexu se můžete nakazit nějakou z infek
čních chorob. Máme tu pro vás návod na domácí výrobu vaginální 
roušky, kterou poté pouze přiložíte a můžete provozovat bezpečný 
orální sex. A co k tomu potřebujete? Pouze kondom a nůžky.

1. Vyjměte kondom  
    z obalu a rozbalte.

2. Odstřihněte špičku a spodní  
    část kondomu, poté rozstřihněte  
    podél jedné strany.

3. Rozbalte kondom  
    do obdélníku.

Bezpečný 

orální

–Nikol–

A je to! Nyní máte bezpečnou a efektivní přehradu. Tak do toho!

1.

2.

3.

Ascites, též vodnatel-
nost břišní, je stav, při 
kterém se v břišní du-
tině hromadí tekutina. 
Nastává při selhávání 
jater či cirhóze jater.

Pokud se říznete 
a nedojdete včas 
(v řádu hodin) na 
šití, rána se vám 
může nepříjemně 
„rozšklebit“ jako 
v tomto případě.
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Základní informace o tom, jak probíhá 
porod feny. Co se děje v jejím těle  
a na co je dobré si dát pozor, aby vše 
proběhlo bez problémů.

Máme tu jaro, a s ním i období říje. U našich psů už 
není říje vlivem civilizace a domestikace vázána na 
období jara. Feny hárají kdykoliv v průběhu roku, 
a mohou tedy i kdykoliv zabřeznout. Ačkoliv je té-
matem čísla sex, tak fázi hárání, námluv a kopulace 
přeskočíme, a řekneme si něco rovnou k „psímu 
porodu“.

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE
V této fázi se fena chystá na samotný porod. Může 
být nervózní, chvět se, ohlíží se, častěji močí 
a olizuje si vulvu. Vyhledává při tom přítom-
nost svého páníčka a klidná místa. Dochází také 
k prvním stahům dělohy, což lez pozorovat skrze 
výtok hlenu a zduřelost vulvy. Pokud se fena začne 
takto chovat, je na vás, abyste jí vyhledali bezpečné 
a klidné místo a udělali si čas alespoň na 12 hodin 
(ano, opravdu tak dlouho). Nikdy totiž nevíte, jaké 
komplikace mohou při porodu nastat.

2. POROD ŠTĚŇAT
Štěňátka jsou „vypuzována“ v tzv. porodních cyk-
lech. Optimální interval je 15–20 minut, ale může 

se protáhnout i na hodiny. Před tím, než fena štěně 
vypudí, odvede ze sebe plodovou vodu. Plodová 
voda by měla vždy předcházet vypuzení štěněte. 
Může se stát, že fena porodí dvě štěňata hned za 
sebou, a až posléze vypudí vodu.

Štěňátka mohou vycházet hlavičkou i zadečkem 
napřed, u psů toto, na rozdíl od lidí, nevadí. Fena 
by instinktivně po narození každého štěněte měla 
překousnout pupeční šňůru a štěně olízat, aby se 
ujistila, že je při životě, a očistila ho.

3. VYPUZENÍ LŮŽKA (placenty)
Po porodu (někdy i během něj) dojde k vývodu pla-
centy. Placenta je dočasný orgán, do kterého je plod 
štěněte v děloze „zabalen“. Obvykle je fena požírá. 
Pokud tak fena neučiní, je na vás, abyste placenty 
bezpečně odstranili. Placenta se začne velmi rychle 
rozkládat a je pak zdrojem nebezpečných bakteri-
álních infekcí. Infekce může ohrozit na životě jak 
fenu, tak její čerstvě narozená štěňátka.

4. PO PORODU
Po porodu nechte fenku hlavně odpočinout. Buďte 
připraveni na poporodní výtok, který trvá 2–3 
týdny. Během něj dochází k zavinutí (uzavření) 
dělohy. Pokud by byl výtok hnisavý a nepříjemně 
zapáchal, zřejmě má fena infekci. V tento moment 
musíte neprodleně vyhledat veterinární péči.
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Co se může stát  
a jak můžete pomoci:
• Pokud fena nepřekousne pupeční šňůru, měli 

byste být schopni jí přestřihnout vydesinfikova-
ným nástrojem. 

• Pokud fena nechce štěně olizovat, je na vás, 
abyste ho očistili od plodového obalu čistým 
hadříkem a jemným masírováním jej přivedli 
k dýchání. 

• Po porodu u každého štěněte zkontrolujte – zda 
dýchá, jestli má nějakou vadu, jak vypadá. Pak 
ho přiložte ke strukům (cecíkům). Zdravé štěně 
by mělo okamžitě začít sát. 

• Zkontrolujte, že fena vypudila lůžka (placenty). 
Ideálně spočítejte počet lůžek a štěňat, měl by 
souhlasit. Nevypuzené lůžko může vážně ohrozit 
fenku na životě. 

• A samozřejmě po celou dobu dbejte na čistotu!

Ideálně mějte také v dohledu veterinární stanici, 
kam by se v případě jakýchkoli potíží dalo zajít. 
Fena je sice schopná odrodit zdravá štěňata 
sama, ale vězte, že vaše přítomnost pro ni bude 
nedocenitelná, už jen proto, že se s vámi bude cítit 
více v bezpečí.

–Hana–
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Pracovnice SANANIMu vyrazi-
ly v loňském roce na zkušenou 
k našim západním sousedům. 
Navštívily několik zařízení 
organizace FrauSuchtZukunft, 
která se specializuje na služby 
pro uživatelky a matky v léčbě, 
a podnikly také v Berlíně obligát-
ní návštěvu šlehárny.

Jak se žije
v Berlíně

Za
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Doléčovací 
centrum sídlí na 
jednom z hlav-
ních berlínských 
bulvárů.

Automaty se stříkačkami, 
kondomy i dalším HR 
materiálem provozuje 
FixPunkt…

…podobně jako jednu z aplikačních místnos-
tí, která funguje každý všední den odpoledne 
nedaleko vyhlášené čtvrti Kreuzberg.

Komunita Violetta 
Clean je určena 
pouze pro ženy, ka-
pacita činí 9 klientek. 
V celé organizaci 
FrauSuchtZukunft 
také pracují pouze 
ženy.

Zaměstnání najdou klientky 
v chráněné dílně tiebrA, nebo 
sociální kavárně Seidenfaden.



K–CENTRUM  
SANANIM
Na Skalce 15, Praha 5 
tel.: 283 872 186  
So–Po 13–20 
Út–Pá 9–20

K–CENTRUM DROP IN
Karolíny Světlé 18,  
Praha 1 
tel.: 222 221 431 
Po–Čt 9–17.30, Pá 9–16
 
K–CENTRUM STAGE 5
Mahenova 4, Praha 5 
tel.: 257 217 871,  
605 319 926 
Po–Út 13–18 
St–Pá 10–18

K–CENTRUM BRNO
Vídeňská 3 
tel.: 543 246 524
Po–Pá 10–16, první 
středy v měsíci zavřeno

K–CENTRUM  
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tř. 28. října 1312/16  
tel.: 387 201 738 
Po–Pá 10–18

K–CENTRUM  
HRADEC KRÁLOVÉ 
Říční 1252/3A 
tel.: 495 513 977
Po–Pá 9–18

K–CENTRUM JIHLAVA
U Větrníku 862/17 
tel.: 567 310 987, 
736 523 675,  
Po–Pá 12–16

K–CENTRUM  
KARLOVY VARY
Sportovní 32,  
Drahovice 
tel.: 353 222 742,  
604 420 646
Po–Pá 8–12, 13–16.30

K–CENTRUM LIBEREC
Rumunská 5/A  
tel.: 482 713 002,  
775 624 246
Po–Pá 8–12, 12.30–16.30

K–CENTRUM  
OLOMOUC
Sokolská 48 
tel.: 774 991 625,  
585 220 034  
Po, Út, Čt 9–17,  
St 9–18, Pá 9–12

K–CENTRUM 
OSTRAVA
Halasova 16/661, Vítkovice  
tel.: 595 627 005,  
602 670 789, Po–Pá 9–16

K–CENTRUM  
PARDUBICE
Češkova 2701
tel.: 466 265 207
Po–Pá 9–18 

K–CENTRUM  
CPPT PLZEŇ
Havířská 11 
tel.: 377 421 374,  
731 522 288 
Po–Pá 10–18

K–CENTRUM  
ÚSTÍ NAD LABEM
Velká  
Hradební 13/47
tel.: 475 211 483,  
475 210 626,
Po–Čt 8–18, Pá 8–16

K–CENTRUM ZLÍN
tel.: 774 256 540
Gahurova 1563/5
Po–Pá 9–12 a 13–17

K–CENTRUM  
MLADÁ BOLESLAV
Ptácká 162 
tel.: 326 303 468
Po, St, Čt, Pá 10–17 
Út 12–17

K–CENTRUM  
KOLÍN
Kutnohorská 17 
tel.: 321 715 004,  
777 847 071, Po–Pá 10–18

K–CENTRUM 
BENEŠOV
Nová Pražská 399
tel.: 317 728 880
Po–Pá 8–17

K–CENTRUM 
PŘÍBRAM
Žežická 193
tel.: 318 622 010
Po–Pá 9–17

TP SANANIM
Út, St, Pá 14–19  
Centrum Prahy
Po, Čt 14–18  
Sanitka, Vrchlického sady
tel.: 603 209 948 
Út, Pá 14–19 P2 a P13
tel.: 774 002 235

TP NO BIOHAZARD 
PROGRESSIVE
tel.: 605 883 994
Po 9.30–14
St, Čt, So, Ne 15–19.30
Praha 1, 2, 5, 7, 8

STREETWORK  
DROP-IN
tel.: 731 315 214
Po–Pá 12–17  
Centrum, Praha 5
Po, Čt 21–23 Centrum
So, Ne 14–16 Centrum



Nohy – v létě, když to jde líp s hygienou, proč ne, 

jinak je lepší je mít schovaný.

Krk – jo líbí se mi ňufání  
a lechtání špičkou jazyka,  
nebo vocucávání ouška,  
to je rozkoš.

Rty – moc rád se líbám, hlavně 

s holkama, co maj jěště nějaký 

zuby. Sám si vždycky radši před 

tim vezmu žvejku.

Záda – hele 

tohle stopro fun-

guje – pořádná 

masáž a nebo 

škrábání zad, 

to mě vždycky 

nažhaví!

Bradavky –  vopusinkování a přisátí mi obvykle 
nafoukne trenky.

Břicho – holky rády hladěj „pekáč bu-chet“, nebo skládaj hlavu na tukovej polštář. Je to erotický, zvlášť když vim, že stačí, aby zdvihla gumu od spoďárů, a hele co se na ní vyklube!

Penis – nejen stimulací žaludu živ je muž! Je 

to určo skvělý, ale taky když schová dáma 

pytlik do dlaně a prsty jemně masíruje muj 

voštěp u kořene, a tu naběhlou jahodu na 

špičce schová mezi rty…ááá asi bouchnu!

Zadek – nevim, mně to u mě erotický nepřijde, 
ale když ho dáma 

pevně zmáčkne, je jasný, že je všechno OK.

Nohy – to už se zbytečně vzdalujeme 

od hlavní náplně erotické stimulace. 

Taky se někdy radši ani nezouvám. 

Zbytečně by se to mohlo pokazit ;)

Hlava – pohladit po vláskách, zašeptat něžná slovíčka…tim by měl každej začít.

Krk – vocumlat, volízat, vopusinkovat a hlav-ně krk vorazit pořádným cucflekem, aby bylo poznat, že to bylo žhavý.

Rty – některá to má ráda 

s kousánim, jiná něžný hraní 

s jazykem a rtíkama. Je to pro nás 

jedna z nejdůležitějších věcí, tak si 

musíte dávat záležet. Co dělám já, 

mi dělejte taky. Když vám nestrkám 

jazyk do krku nebo nevysávám 

poslední sliny z úst, asi to taky 

nechci…
Záda – 

romantika 

se svíčkama 

a masáž? Na 

to mě sbalí 

každej. 

Prsa a bradavky – prso a bradavka k sobě patří jako 

buchna a hrot. Jestli mě chcete rozžhavit, tak mazlící 

předehra s bradavkou je ta pravá cesta.

Bříško – na pupík i podbři-

šek se často zapomíná, ale 

i tam to holky mají rády – 

něžně a procítěně!

Vagína a klitoris – není víc vzrušivějšího místa na celym ženskym těle. Čistýma prstama nebo jazýčkem…pomalu nebo rychle…každá to má jinak.

Zadek – když mi sevřeš zadeček v rukách, tak jsem jenom tvá.  

I čoko dírka může bejt skvělá, ale jen když to dovolím. Erotogenní 
zóny


