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1. Rok 2013 očima Hany a Lucie

Zeptali jsme se Hany Malinové a Lucie Šídové, jak se organizaci, kterou řídí,
i jim osobně vydařil rok s třináctkou na konci.
Co se R-R v roce 2013 povedlo nejvíc?
Hana: Vytvořit organizaci se silným finančním zázemím, o které se ví. Nebylo
to zadarmo. V poměrně málo lidech jsme administrovali velmi složité projekty
s poněkud nejednoznačnými pravidly, podařilo se nám to však ustát, i když
zdaleka ne napoprvé. Vydali jsme zajímavou publikaci Ze sexbyznysu na trh
práce?, která shrnuje naše zkušenosti z cest za poznáním, jak pracují neziskové organizace se stejnou cílovou skupinou v podmínkách legalizace prostituce.
A nejen to, otvírá nové výzvy pro budoucí činnost organizace.
Lucie: Rok 2013 byl velmi úspěšný. Povedlo se nám vydat publikaci Ze sexbyznysu na trh práce?, která je ojedinělá, a po dlouhé době jsme začali opět publikovat. Uspořádali jsme mezinárodní konferenci a workshopy za přítomnosti
zahraničních partnerů. Díky tomu se nám podařilo navázat spolupráci s dalšími organizacemi, které o ni projevily zájem, a posunout náhled na sexuální
práci jak u pomáhajících organizací, tak u veřejnosti.
Navíc se nám podařilo ustát nápor kontrol, které šly ze všech možných stran.
Občas jsme z toho byli velmi demotivovaní, protože příprava na kontrolu zabere mnoho úsilí několika lidí a my se chceme především věnovat našim klient-
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kám a poskytovat jim kvalitní služby. Uvědomila jsem si, jak takové množství
kontrol ovlivňuje i nálady v týmu a jaká je škoda, že donátoři nepřemýšlejí
nad tím, jak práci neziskovému sektoru ulehčit a jak kontroly zefektivnit.
Kromě toho bych ráda ocenila práci celého týmu organizace. Podařilo se
nám zdokonalovat služby pro ženy ze sexbyznysu. Reagovali jsme na změny
v sexbyznysu a vydali nové letáky o tom, jak bezpečněji pracovat. Podařilo se
nám provést 3646 testů na HIV.
V roce 2013 toho bylo opravdu mnoho. Byli jsme na stážích v zahraničí, přivezli si spoustu nápadů a vytvořili jsme si síť kontaktů v zahraničí. Podařilo se
nám získat projekty na vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců a na rozvoj
a stabilizaci organizace. A rovněž velmi oceňuji zapojení žen ze sexbyznysu
do naší poradenské práce. Staly se součástí projektu Ženy sobě, který probíhá
ve spolupráci s dalšími organizacemi: Jako doma a IN IUSTITIA. Píší články,
vystupují v médiích a podílejí se na připomínkování letáků a brožur, které
vydáváme.
A co se naopak nepovedlo? Mrzí vás třeba nějaká promarněná šance?
Lucie: Promarněnou šanci si žádnou neuvědomuji, ale mrzí mě již zmíněné
kontroly, které byly velkou zátěží pro naši organizaci. Uvědomila jsem si, jak
to mají neziskové organizace těžké. Měly jsme každý měsíc minimálně jednu
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kontrolu, což bylo velkou zátěží pro brněnský tým, kde máme sídlo a probíhá
tam většina kontrol. Ale ustáli jsme to, tak doufám, že tento rok bude kontrol
méně a my se budeme moci více soustředit na rozvoj a dostupnost služeb pro
ženy ze sexbyznysu. Ve Finsku, kde jsme navštívili organizaci Pro Tukipiste,
kontroly nemají. Na konci roku vyplňují report a to stačí. Záviděli jsme jim.
Vypadali o dost šťastněji než my.
Hana: Osobně si myslím, že bychom se spíše měli naučit některé šance promarňovat. Nedá se stihnout všechno. Dobré je pokračovat a rozvíjet to, v čem
jsme dobří a jedineční. A je toho dost.
Jak se žije v České republice sexuálním pracovnicím? Mají to nyní snadnější než jejich kolegyně před deseti lety, nebo spíš těžší?
Hana: Bezesporu těžší. Do sexbyznysu vstupuje stále více českých žen. Většinou ty, které na trhu práce nemají mnoho šancí si najít plnohodnotné zaměstnání (nikoliv brigády, částečné úvazky atd.) či dokonce jakékoliv zaměstnání.
Jsou to ze dvou třetin ženy, které nemají praxi a vzdělání žádané na trhu
práce a navíc v polovině případů mají ve vlastní péči malé děti. Těmto ženám žádný rozumný zaměstnavatel práci nedá. A ony zoufale potřebují peníze
(dluhy, byt, děti). Před deseti lety jim práce v sexbyznysu jako kompenzaci za
morální újmu mohla přinést kýžený výdělek. Dnes tomu tak není. I na zákazníky dolehla ekonomická krize: pokud jich neubylo (tzn., že to ustáli), tak jich
každopádně nepřibývá. Žen v sexbyznysu ano. Postupně vytlačily cizinky (dnes
je v sexbyznysu cizinek kolem 10 %) a zostřují se jejich vzájemné vztahy. Málo
vydělávají, což vyvolává i zvýšenou agresi jejich partnerů a manažerů. (Monitorování násilí v roce 2014 prováděné terénními týmy R-R významně přispělo
k objasnění situace žen v sexbyznysu.)
Lucie: Domnívám se, že to nelze jednoznačně říci. V některých oblastech to
mají jednodušší a v některých těžší. Je větší konkurence a méně zákazníků.
Méně financí. Ženy jsou nuceny posouvat své hranice a dělat věci, které by
nikdy předtím nedělaly. Na druhou stranu zde mají neziskové organizace, jako
jsme my, a mohou se přijít poradit a svoji situaci řešit komplexněji. Je více
informací a díky internetu mohou pracovat anonymněji, což je někdy výhodou
a někdy nevýhodou. Tím, že pracují anonymněji, mohou být více ohroženy
násilím. Stereotypy a předsudky jsou ve společnosti stále přítomné. Zákon o
legalizaci zde stále není a ženy tedy nemají doposud svá práva, která v jiných
zemích ( např. v Německu či Holandsku) mají.
Dochází v poslední době k nějakým podstatným změnám v sexbyznysu?
Lucie: Již delší dobu monitorujeme sexbyznys i pomocí internetu a reagujeme
na změny. Více žen nabízí své služby po internetu. V důsledku velké konku6

rence začaly sexuální pracovnice, kluby či priváty nabízet širší škálu sexuálních praktik, které jsou více rizikové. Orální sex bez kondomu je standardem.
Reagovali jsme na to a vydali nové letáky upozorňující na rizikové praktiky,
kde radíme, jak je ženy mohou nabízet bezpečněji. Druhý leták byl věnován
ochranným pomůckám, kde jsme kromě kondomu poukázali na další pomůcky,
které lze při práci v sexbyznysu, ale i doma využívat.
Více žen jezdí pracovat do zahraničí a snižuje se podíl žen z jiných zemí mezi
skupinou sexuálních pracovnic v ČR.
Je stále více žen, které chtějí vystoupit z anonymity a otevřeně mluvit o své
práci a sdělovat veřejně své názory např. k legalizaci prostituce. Některé
mají zájem více se zapojit do činnosti naší organizace. V roce 2014 chceme
zavést internetovou poradnu a zaměřit se i na zákazníky. Ti často chtějí sex
bez kondomu.
Hana: Nabídka dostává stále více virtuální podobu. Hodně kontaktů a nakonec
i virtuálních sexuálních služeb (zákazník sedí u svého monitoru a určuje, co
má žena dělat a jak to má kamera snímat) se děje prostřednictvím internetu,
čímž se sexuální služby dostávají stále více mimo dosah národních legislativ. I
když to není zrovna důvod, proč žádná z legislativních snah v České republice
v roce 2013 neuspěla, přesunuje se prostituční scéna z obavy před eventuálním vymáháním plnění zákona stále více do ilegality; v případě Česka na
priváty.
A jaký byl rok 2013 pro vás osobně?
Hana: Složitý. Přinesl hezké chvíle jak v osobním životě (přibylo vnoučat),
tak i v pracovně uměleckém (úspěch nové divadelní hry Učitelka a Oidipus).
Dostavila se i nejistota a zklamání. Tím největším byla situace s projektem
LABAM v Zimbabwe. Pojízdná ambulance (dar České republiky zimbabwskému
lidu) měla nehodu a přes rok nefunguje, nikoho to však nezajímá.
Lucie: Pro mě byl moc fajn. Mám skvělé a zdravé děti a manžela, který mi
hodně pomáhá. Tím, že oba pracujeme na náročných pozicích, tak se doma
doplňujeme. Nemáme to rozděleno úplně na mužské a ženské práce, takže se
na něj mohu plně spolehnout. Zvládá vše stejně jako já. Já naopak pokulhávám v opravách auta či dalších technických věcech.
Uvědomila jsme si, že vedle rodiny a práce musím mít též čas pro sebe, takže
chodím cvičit a relaxuji v divadle, kině či s přáteli na výletech. Pracovně byl
rok hodně náročný, ale výsledky jsou skvělé. Někdy bylo obtížné skloubit pracovní a osobní život tak, aby ten pracovní nepřevažoval.
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2. Klientky a klienti R-R v roce 2013
2.1 Zdravotní stav
V roce 2013 jsme opět navýšily počet HIV testů oproti předchozím letům (3116
v roce 2012 a 3646 v roce 2013 – téměř o 17 %). Pokud nezahrneme mezi diagnostikované případy HIV pozitivity i výsledky testování v Zimbabwe (samostatná kapitola), zůstává počet zachycených případů HIV pozitivity stejný – tři případy za rok.
Významný rozdíl je ale ve skladbě HIV pozitivních: v roce 2013 byla HIV pozitivita
diagnostikována ve dvou případech u naší cílové skupiny sexuálních pracovnic a u
jednoho gaye – majitele klubu (v roce 2012 nebyla HIV pozitivita zjištěna u žádné
sexuální pracovnice).
Kraj

Výsledek

Celkový součet

negativní
938

0

938

Jihočeský

570

2

572

Jihomoravský

549

0

549

2

0

2

63

0

63

Liberecký

221

0

221

Moravskoslezský

349

0

349

Olomoucký

69

0

69

Pardubický

74

0

74

Středočeský

87

0

87

Ústecký

349

1

350

Vysočina

209

0

209

zahraničí

10

0

10

Zlínský

94

0

94

Zimbabwe

42

17

59

3626

20

3646

Královéhradecký

Celkový součet

Sledované pohlavně přenosné infekce byly pro potřeby závěrečné analýzy rozděleny do tří skupin:
I. Syfilis a HIV jsou skupinou nezávažnějších pohlavně přenosných infekcí, které
zjišťujeme z krve, a to jak prostřednictvím rychlotestů (v rámci terénní práce),
tak z venózní krve (v některé z našich stabilních ambulancí / Praha, Brno, České
Budějovice / či pojízdné ambulanci). O výskytu HIV v roce 2013 poměrně podrobně
informuje předchozí tabulka. Při testování na HIV se snažíme přiblížit anonymnímu
8

Syfilis podle krajů: Významný přírůstek zaznamenal Jihomoravský kraj, kde se terénní tým ve spolupráci se spolkem Podané ruce odvážně pustil do testování ve
velmi problematických lokalitách, jako je např. ulice Cejl. Častější výskyt syfilidy
už tradičně zaznamenáváme v kraji Jihočeském (každá 38. vyšetřená) a Ústeckém
(každá 56. vyšetřená).
Kraj

pozitivní

Hlavní město Praha

Karlovarský

testování, takže nemůžeme poskytnout žádné další analýzy. Mnohem podrobnější
analýzu lze vytvořit z údajů získaných při zjišťování syfilidy. V roce 2013 se nám
podařilo stabilizovat situaci z předchozího roku. V roce 2012 byla syfilis pozitivní
každá 73. vyšetřená, v roce 2013 každá 71. Z celkového počtu 37 zjištěných syfilid
jich 10 představovalo vysoce infekční formy. Za syfilis pozitivní považujeme všechny
formy syfilidy vyžadující léčbu, resp. přeléčení (nejen čerstvou).

Výsledek

Celkový součet

negativní

pozitivní

709

Hlavní město Praha

697

12

709

Jihočeský kraj

429

10

439

Jihomoravský kraj

348

3

351

3

0

3

Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj

39

0

39

Liberecký kraj

221

0

221

Moravskoslezský kraj

288

3

291

4

0

4

Olomoucký kraj

56

0

56

Pardubický kraj

56

0

56

1

0

1

neuvedeno

Plzeňský kraj
Středočeský kraj

85

2

87

Ústecký kraj

289

6

295

Vysočina

101

0

101

zahraničí

10

0

10

Zlínský kraj

75

0

75

Zimbabwe

28

1

29

2730

37

2767

Celkový součet

Národnost: Zvláštní prioritu má Jihočeský kraj – je jediným krajem, kde nakažené
cizinky představují nadpoloviční většinu nakažených, a to 60 %. Jinak je syfilida
onemocněním, které se vyskytuje především u Češek (67,6 %). Nicméně musíme v
tomto případě zohlednit skutečnost, že dnes je sexbyznys z 83 % českou záležitostí,
9

2. Klientky a klienti R-R v roce 2013
2.1 Zdravotní stav
takže výskyt syfilid mezi Češkami je v podstatě nižší než v celém vyšetřeném souboru (nakažená je každá 88.), Slovenka je nakažená každá 49., Rumunka každá 23.
Jde však jen o malé četnosti, 2-3 případy, takže lze pouze zobecnit skutečnost, že
výskyt syfilidy u Češek je méně častý než u cizinek, kde byla nakažena každá 37. vyšetřená.
Drogy: Užívání drog souvisí obecně s větší ochotou riskovat. Za znak zvýšené tendence riskovat považujeme praktikování nechráněného sexu ať už se zákazníkem
za úplatu, s dealerem výměnou za poskytnutou drogu. Z intravenózních uživatelek byla syfilidou nakažena každá 8., nicméně se jich v sexbyznysu vyskytuje stále
méně – necelá dvě procenta. Z dalších (neintravenózních) uživatelek drog byla nakažena každá 17., celkově tvořily v sledovaném souboru 6 %. Upozorňujeme v této
souvislosti, že o užívání drog máme informace jen skrze subjektivní výpovědi sledovaných žen a ty nemusí být (a patrně nejsou) vždy zcela pravdivé.
Věk: Z hlediska věku nejsou v sledovaném souboru jako celku v jednotlivých věkových skupinách výrazné rozdíly ve výskytu syfilidy. Existují zajímavé krajové rozdíly: například v Moravskoslezském kraji všechny syfilis pozitivní spadají do věkové
skupiny nad 31 let, v Ústeckém kraji se koncentrují spíše v mladších věkových skupinách. Zvláštním případem je kraj Praha, kde došlo k největší koncentraci syfilis
pozitivních žen ve věkové skupině 31-35 let, v níž byla nakažena každá 31. vyšetřená žena.
Působiště (noční klub, privát – pronajatý byt, venkovní stanoviště – parkoviště, ulice
atd.): Nejvíce syfilis pozitivních žen pracovalo v klubech (22), ale vzhledem k tomu,
že v klubech působí 80 % našich klientek, šlo v podstatě o každou 96. vyšetřenou.
Na ulici, kde bylo v roce 2013 diagnostikováno 11 případů, pracuje dnes už jen 4,4
% klientek; syfilis pozitivní mezi ženami na ulici byla každá 11. vyšetřená.
Rodinný stav: V celém souboru vyšetřených se nepotvrdila představa, že vdané ženy
jsou méně rizikové, naopak syfilis mezi nimi se vyskytovala nejčastěji (v rámci skupin dělených podle stavu), a to u každé 50. vyšetřené vdané ženy. Mezi svobodnými
ženami byla syfilis diagnostikována u 18 případů ze 1284 testovaných (každá 71.).
Vzdělání: V celém souboru testovaných se ukazuje souvislost mezi vzděláním a výskytem syfilidy. U žen se základním vzděláním se syfilida vyskytovala u každé 51.
ženy (11 případů z 561 vyšetřených) a mezi vyučenými u každé 73. vyšetřené (10 ze 736).
Počet dětí: Poněkud tragickým zjištěním byla skutečnost, že syfilida se významně
častěji vyskytovala u žen-matek dvou dětí. Syfilis pozitivní byla každá 42. vyšetřená
(8 ze 340). Péče o vlastní zdraví patrně souvisí se schopností žen zorganizovat a řídit
si svůj vlastní život a vytvořit si zodpovědný vztah k sobě a majoritní společnosti:
syfilis se významně častěji vyskytovala u nepojištěných žen – u každé 34. vyšetřené
(8 z 270 žen).
II. Kapavku a chlamydie řadíme do skupiny závažných bakteriálních pohlavně přenosných infekcí, které zjišťujeme prostřednictvím stěrů z pochvy. K těmto vyšetře10

ním používáme již zmíněné pojízdné i stabilní ambulance. V městech, kde máme
venerologické ordinace (Praha, Brno, České Budějovice), motivujeme klientky
k návštěvě těchto ambulancí a k využití v nich poskytovaných zdravotních služeb.
Zde se jim můžeme věnovat mnohem důkladněji a šířeji a navíc jim poskytnout
poradenské či terapeutické služby. Ve skupině těchto nemocí došlo k výraznému
poklesu počtu onemocnělých; kapavky byly v roce 2013 zjištěny v souboru vyšetřených celkem dvě: v kraji Praha a Moravskoslezském kraji (z 666 vyšetření). V roce
2012 byla zjištěna celkem tři onemocnění (z 628 vyšetření). Vzhledem k nízkému
počtu nakažených kapavkou nelze vysledovat žádné tendence. Jiná je situace v případě chlamydiových infekcí. Zde klesl počet infikovaných žen z 23 v roce 2012 na
9 v roce 2013. Přitom počet vyšetření ze stěrů byl v obou letech přibližně stejný,
resp. v roce 2013 dokonce vyšší (559 v roce 2013 a 509 v roce 2012). Nejvíce se
chlamydiové infekce vyskytovaly v Jihomoravském kraji, kde byla infikovaná každá
desátá vyšetřená (v celém souboru vyšetřených to byla každá šedesátá). Chlamydie jsou onemocněním vyskytujícím se hlavně v sexklubech a privátech. Musíme
připustit, že v případě vyšetření ze stěrů existuje velká neznámá v podobě klientek,
s jejichž smluvními pojišťovnami nemáme uzavřenou smlouvu a které naše služby
buď vůbec nevyužívají, nebo jen takové zdravotní služby, které poskytujeme bezplatně – vyšetření na HIV a syfilis.
III. Vaginální kandidóza a bakteriální infekce jsou skupinou spíše méně závažných,
ale značně rozšířených infekcí, které svým nositelům a nositelkám způsobují značné problémy: svědění, pálení při močení, bělavý výtok, červené skvrny na žaludu
nebo stydkých pyscích atd. Obě onemocnění vznikají na stejném principu: jde o
přemnožení bakterií nebo kvasinek, které normálně v organismu existují. Dochází
tak většinou v důsledku oslabení imunitního systému, ať již vlivem stresu, užíváním antibiotik, cukrovkou, dále pobytem ve vlhkém prostředí, nošením nevhodného
prádla, špatnou nebo přílišnou hygienou. Jak bakterie, tak kvasinky mohou být přeneseny během sexuálního styku. Zlepšenou osvětou – při rozhovorech s klientkami,
ale především vydáním a distribucí dvou nových letáků zaměřených na ochranu při
méně obvyklých sexuálních praktikách se nám podařilo snížit výskyt bakteriálních
infekcí z 50,1% v roce 2012 na 37,3 % v roce 2013. Bohužel se však tento trend neuplatnil v Jihočeském kraj, kde zůstal výskyt bakteriálních infekcí poměrně vysoký
– u 63,0 % vyšetřených (celkový počet vyšetření byl v obou letech obdobný, v roce
2013 dokonce vyšší: 538 a v roce 2012 to bylo 485). V případě kandidóz jsme tak
úspěšní nebyli: u našich pacientek, které ve většině případů splňují skoro všechny
výše uvedené podmínky pro přemnožení kvasinek v pochvě, se kandidóza vyskytuje
opakovaně a mívá těžší formy. Přesto se podařilo stabilizovat její výskyt (v roce
2012 byla diagnostikována u 18,4 % vyšetřených, v roce 2013 u 18,1 %). Kandidy jsou hlavně indoor onemocnění, tzn., že jimi trpí hlavně sexuální pracovnice
v klubech a na privátech a významně častěji se vyskytují mezi středoškolačkami
s maturitou – 30 % (středoškolaček s maturitou bylo v souboru vyšetřených 21 %).
Patrně působí v tzv. lepších klubech, kde nabízejí whirlpool nebo společné koupání,
což bývá častým zdrojem nákaz kandidózou.
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2. Klientky a klienti R-R v roce 2013
2.2 Demografické znaky
Trend nastoupený přibližně před devíti lety dále pokračuje. V roce 2013 tvořily Češky dokonce 84,5 % vyšetřených žen, což je o 4,1 % více než v předchozím
roce. Vysvětlení se nabízí hned několik: majitelé klubů preferují Češky před
cizinkami, např. aby se vyhnuli problematickým kontaktům s mafií, nemuseli
ženám zajišťovat bydlení, kontrolovat jejich pohyb atd. Nicméně se stále více
ukazuje jako statisticky významná závislost mezi zastoupením Češek v sexbyznysu a ekonomickou situací (a s tím související pracovní příležitosti pro ženy)
v tom či onom kraji. Nejvíce Češek v sexbyznysu (mezi 97-99 %) najdeme
v krajích: Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Vysočina, Pardubický a Královéhradecký. Další kraje kopírují národnostní strukturu všech vyšetřených
žen, tzn., že druhou nejpočetnější skupinou jsou Slovenky (5,6 % v celém souboru) a Ukrajinky (3,3 % v celém souboru). Výjimku tvoří dva kraje, v nichž
se nabídka přizpůsobuje velikosti poptávky (v Jihočeském kraji se poptávka
koncentruje v příhraničních oblastech a je uspokojována hlavně ženami dovezenými z Rumunska – 9,6 % a Slovenkami – 8,8 %) nebo je „sofistikovanější“,
tj jsou požadovány exotičtější ženy (v kraji Praha působí 3,2 % žen z Nigerie,
ale i řada dalších žen nejrůznějších národností – cizinky tvoří v Praze 20,2 %
nabídky).
Kde působí?
Během roku 2013 se počet žen poskytujících sexuální služby na privátech významně zvýšil na 12,2 % (oproti 8,1 % v roce 2012 a 6,1 % v roce 2011). Domníváme se, že tento nárůst je způsoben dvěma vzájemně se prolínajícími
hlavními faktory:
týmům se daří stále více pronikat do „privátní“ sféry;
dle vývoje a charakteru poptávky se mění i struktura nabízených sexuálních
služeb;
hrozí zde menší pravděpodobnost „odhalení“ jejich profese a policejních zásahů.
Kraje, kde působí terénní týmy R-R, můžeme z hlediska charakteru prostituční
scény rozdělit na regiony:
se scénou otevřenou, kde mezi zákazníky převažují cizinci (domácí se tak
těší větší anonymitě) a nabídka se koncentruje hlavně v erotických klubech
(Praha – 86 %; Jihočeský kraj – 90 %; ve zmenšené míře sem patří i Pardubický
a Královéhradecký kraj, ale počty vyšetřených jsou v těchto krajích celkově
nižší a nelze tudíž zobecňovat);

služeb musí čelit zvýšené sociální kontrole ze strany ostatních obyvatel a obyvatelek regionu. V těchto regionech jsou ve zvýšené intenzitě využívány sexuální služby na privátech (Vysočina – 40 %, Olomoucký kraj – 39 % a dále Zlínský
kraj – 32 %);
s přetrvávající venkovní scénou (navzdory přijaté Vyhlášce o Zákazu nabízení
sexuálních služeb na veřejnosti), kam řadíme kraje, kde je těchto žen více než
10 %; Ústecký kraj, kde počet žen na venkovních stanovištích poklesl, nicméně
zde ženy na ulici či silnici tvoří 16,7 %, Středočeský kraj, kde i přes zvýšenou
aktivitu Městské policie ženy působící na venkovních stanovištích (parkoviště
Rudná – Drahelčice) stále tvoří 13,8 % žen;
se scénou smíšenou, kde se týmy setkávají s celou škálou nabídky sexuálních
služeb a vedle klubové a privátní prostituce přetrvává i prostituce na venkovních stanovištích (Jihomoravský, Moravskoslezský a Liberecký kraj).
Kdo je žádán?
Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou jsou ženy ve věku 21-25 let, v ní
najdeme 22 % všech klientek R-R. Žádány jsou ženy ve věku vysoké plodnosti,
které jsou pro muže biologicky přitažlivé: do věkové skupiny 21-35 patří 61 %
všech klientek R-R.
Jak se změnil rodinný stav?
S jistotou můžeme tvrdit, že významně vzrostl mezi klientkami počet vdov,
více než 4krát. Další údaje nedokážeme validně interpretovat, jelikož je mezi
odpovědmi silně zastoupena položka neuvedeno – až 49 % (v celém souboru se
odpovědí neuvedeno vyskytlo celkem 617, tj 23 %). Je to škoda, neboť jde o
základní demografickou charakteristiku důležitou pro analýzu získaných dat
a nelze ji považovat za mimořádně citlivý údaj. Obdobně je tomu i s dalšími
základními demografickými charakteristikami, jako je vzdělání a počet dětí.
Droguje se?
V tomto případě jde o citlivý údaj, a lze s ním tudíž zacházet při interpretaci
jinak než s předchozími daty. Vypadá to, že přibylo intravenózních uživatelek
drog (jejich počet se oproti roku 2012 zvýšil o 64 %). Počet uživatelek aplikujících si drogy jiným způsobem se naopak o třetinu snížil, počet těch, které
uvedly, že braly drogu v minulosti, se nezměnil. Celkově uvedlo, že drogu
neužívají a ani neužívaly, 76,1 % klientek (v roce 2012 to bylo 76,4 %).

se scénou skrytou, kde převažují mezi zákazníky Češi a nabídka sexuálních
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3. Zdravotnická a poradenská centra

Národnost
česká

3.1. Brno
3.1.1. Složení pracovnic v roce 2013
a) Vedoucí centra Tereza Musilová (roz. Gorgoňová)
b) Sociální pracovnice Renata Chloupková
c) Zdravotnice Monika Zouharová
d) Terapeutka Tereza Musilová (roz. Gorgoňová)

Drogy

3.1.2.Počet kontaktů v roce 2013 celkem

Počet dětí

ne

ukrajinská

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

611

z toho osob působících v sexbyznysu

415

z toho žen působících v sexbyznysu

414

z toho ostatní

196

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

celkem

negativní pozitivní
výsledek výsledek

Počet testů na HIV

291

291

0

z toho testování veřejnosti

109

109

0

Počet testů na syfilis

143

142

1

Počet vyšetření na kapavku

96

96

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

56

50

6

Počet vyšetření na Kandidu

76

75

3%
privát
68 %

2%

16 %

15 %

21 %

neuvedeno
7%

20 %

3.1.5. Poskytnuté sociální služby
Poradenství
počet
celkem

z toho
psychosociální
351

sociálně
právní

ubytování

7

12

edukačně
preventivní
526

zaměstnání job
klub
23

Krizová intervence
počet

charakter
11

napadení ze strany zákazníka, okradení zákazníkem, nucení ke styku s
bezdomovcem, zátah policie, pozitivita syfilis

charakter

více než 40let

37 %

v minulosti

tři a více

16 %

2

16 %

venkovní stanoviště ostatní
30 %

42 %

neuvedeno

2%

dvě

0%

Asistenční služby

Působiště
klub

jedno

počet

31-40 let

44 %

žádné

4%

ostatní
1%

ano intravenózně

11

3.1.4. Sociální charakteristiky vyšetřených klientek
Věková struktura
21-30 let

ano

1

Počet bakteriologických vyšetření
57
46
V roce 2013 bylo ve 28 případech provedeno testování mužů-gayů.

do 20 let

4%

57 %

3.1.3.

14

slovenská
95 %

0%

doprovod do nemocnice — pozitivní
syfilis

Terapie: 7 sezení (7 hodin)
Klientky si nejvíce stěžují na nedostatek zákazníků, snižující se cenu za
služby a nucení k nadstandardním službám, tlak ze strany zákazníků za sex
bez ochrany, pro nějž poskytuje prostor silná konkurence. Často se řeší i
problémy s bydlením, rozvodové a porozvodové situace a problémy s výchovou a péčí o děti. Klientky vetšinou dojíždějí do klubů a privátů ze vzdále15
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ných měst a vesnic svého bydliště, a starost o děti přebírají za ně prarodiče.
Klientky tak většinou finančně zajišťují nejen děti, ale i své rodiče. Klientky
v klubech často migrují za zákazníky, kterých se v klubech často nedostává.
Klientky na privátech většinou mají problém s utajením své činnosti v domě,
dlouhodobě se jim nedaří skrývat, co vlastně dělají, a ostatní nájemníci
nebo vlastník bytu jim začnou dělat problémy. Nejméně problémů a spokojenost se svou prací uvádějí klientky na malých privátech, kde působí klientka
sama, či užívají privát maximálně ve dvou. Což ovšem může být pro ně
nebezpečné.

Působiště
klub

privát

venkovní stanoviště ostatní

59 %

41 %

0%

0%

Národnost
česká

slovenská

ukrajinská

80 %

0%

ostatní
5%

15 %

Drogy

3.2. České Budějovice

ne

3.2.1. Složení pracovnic v roce 2013
a) Vedoucí centra Olga Hynoušová
b) Sociální pracovnice Monika Kochlöflová, Lucie Kadlecová,
dobrovolnice Ivana Chrtová
c) Zdravotnice Kamila Krejsková, Renata Bosá, Zuzana Kafková
d) Terapeutka Olga Hynoušová

ano

ano intravenózně

50 %

0%

neuvedeno

0%

v minulosti

44 %

6%

Počet dětí
žádné

jedno

dvě

21 %

3.2.2.Počet kontaktů v roce 2013 celkem
Počet kontaktů v roce 2013 celkem

412

z toho osob působících v sexbyznysu

99

z toho žen působících v sexbyznysu

279

z toho ostatní

tři a více

24 %

15 %

neuvedeno
2%

38 %

3.2.5. Poskytnuté sociální služby
Poradenství
počet
celkem

0

z toho
psychosociální
85

sociálně
právní
7

ubytování

10

edukačně
preventivní
0

zaměstnání job
klub

74

1

3.2.3.
Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

celkem

negativní pozitivní
výsledek výsledek

Počet testů na HIV

310

310

0

z toho testování veřejnosti

130

130

0

Počet testů na syfilis

42

42

0

Počet vyšetření na kapavku

15

15

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

0

0

0

Počet vyšetření na Kandidu

0

0

0

Počet bakteriologických vyšetření

0

0

0

3.2.4. Sociální charakteristiky vyšetřených klientek
Věková struktura
do 20 let

21-30 let

9%
16

jiné
8

13

Krizová intervence
počet

charakter
5

více než 40let

33 %

práce s klientkami při reaktivních
testech

Asistenční služby
počet

31-40 let

46 %

psychologické

charakter
5

doprovod do zdravotnického zařízení

12 %
17
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Sdružení R-R se ani v roce 2013 nepodařilo uzavřít smlouvu s VZP pro provoz
ordinace v Českých Budějovicích. Následkem bylo, že pro klientky nemohla být otevřena venerologická ordinace, kde by jim bylo možno provést
kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce. Zařízení sloužilo jako
testovací místnost pro testování na HIV/AIDS, event. syfilis pomocí rychlotestů. Testovaly se jak klientky, tak především veřejnost. Za dílčí úspěch
považujeme uzavření smlouvy s pojišťovnou MV. Na smlouvě s VZP se intenzivně pracuje a jako přijatelné řešení pro Jihočeský kraj se ukazuje uzavření
smlouvy s VZP, pokud by středisko v Českých Budějovicích bylo pražskou
pobočkou. Klientky si nejvíce stěžují na nedostatek zákazníků, snižující se
cenu za služby a nucení k nadstandardním službám, tlak ze strany zákazníků
s požadavky na sex.

3.3.4. Sociální charakteristiky vyšetřených klientek
Věková struktura
do 20 let

21-30 let
7%

klub

privát
86 %

česká

slovenská

1456

z toho osob působících v sexbyznysu

1201

z toho žen působících v sexbyznysu

1201
255

ne

ano

ukrajinská

508

508

0

z toho testování veřejnosti

113

113

0

Počet testů na syfilis

323

311

12

Počet vyšetření na kapavku

329

328

1

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

296

294

2

Počet vyšetření na Kandidu

299

238

61

Počet bakteriologických vyšetření

307

183

124

10 %

9%

neuvedeno

2%

v minulosti

25 %

8%

Počet dětí
žádné

jedno

dvě

tři a více

17 %

8%

neuvedeno
4%

21 %

3.3.5. Poskytnuté sociální služby
Poradenství
počet
celkem

z toho
psychosociální

1832

sociálně
právní

387

edukačně
preventivní
34

zaměstnání job
klub

866

Předání
alarmu
8

6

těhotenský předání
jiné (např. nácviky divadelních
test
kontaktů
představení)
na jiné
organizace

negativní pozitivní
výsledek výsledek

Počet testů na HIV

ostatní
4%

ano intravenózně

56 %

3.3.3.
celkem

4%

Drogy

239 (osoby, které využily služby poprvé)

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

3%

6%

50 %

z toho ostatní

18

7%

Národnost

3.3.2.Počet kontaktů v roce 2013 celkem
Počet kontaktů v roce 2013 celkem

8% 1%

venkovní stanoviště ostatní

78 %

3.3.1. Složení pracovnic v roce 2013
a) Vedoucí centra Jana Poláková
b) Sociální pracovnice Lucie Grolmusová (do května 2013),Simona Zatloukalová (od dubna 2013), Zuzana Siváková (od května 2013), Lucie Tlustáková, Karolína Hajská (od srpna 2013)
c) Zdravotnice Zdeňka Smolíková
d) Terapeutka Lucie Šídová

více než 40let neuvedeno
35 %

Působiště

3.3. Praha

Nové kontakty :

31-40 let
49 %

3
Krizová intervence		
počet

45

258
asistenční služby
počet

1

1

Terapie: 55 sezení (55 hodin)
19
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3. Zdravotnická a poradenská centra
Největší zájem klientky projevily o preventivní a edukační poradenství zaměřené na otázky kolem snížení rizik při práci v prostituci (bezpečnější sex,
bezpečnost na pracovišti, prevence násilí aj.) a využívaly nabídky vyšetření
na pohlavně přenosné infekce.
Klientky oceňovaly možnost sdílet své starosti a obavy v oblasti vztahové:
partnerské vztahy (např. násilnický partner, partner neustále vyžadující sex,
partner ve vězení), rodinné vztahy (vztahy s vlastními rodiči, návštěvy rodičů
a neshody), vztahy s dětmi (děti klientek umístěny v dětských domovech
nebo v Klokánku či vychovávané rodiči klientky) aj. Klientky jsme odkazovaly
též na návaznou službu individuální terapie.
Dále bylo poskytováno sociálně právní poradenství zaměřené především na
řešení dluhové problematiky, vyřizování dokladů (časté ztráty a krádeže),
dávek v hmotné nouzi (nemožnost na ně dosáhnout kvůli ztrátě dokladů či
nedodržování schůzek a vyřazení z registru), odebrání dětí z péče apod.
Klientkám ohroženým sociálním vyloučením, které se pohybují na ulici, jsou
bez domova, či s nejistými bytovými podmínkami, jsme poskytovaly i doplňkové služby: základní ošacení a možnost využití sprchy. Všem klientkám
poradny byl nabízen jeden teplý nápoj a voda zdarma, klientkám ohroženým
sociálním vyloučením jsme poskytovaly i potravinový servis (v tomto ohledu
jsme spolupracovaly s potravinovou bankou). Poradenské centrum bylo i pravidelně využíváno k nácvikům představení divadelního souboru Rozkoš.
Co se týká speciálních akcí, klientky jsme podarovaly v rámci Mezinárodního
dne žen květinou, ze které měly velkou radost. Centrum bylo v průběhu roku
využíváno i v rámci akcí pro veřejnost (testování na HIV, exkurze studentů
VOŠ/VŠ) aj.

3. 4 Individuální terapie
Individuální terapie byla v roce 2013 nabízena ženám ze sexbyznysu v
poradenských centrech R-R. V Praze využilo této pomoci celkem sedm žen
a proběhlo sedmdesát dva sezení, v Brně čtyři ženy a proběhlo sedm sezení.
Terapii v R-R poskytují Lucie Šídová (Praha) a Tereza Musilová (Brno), zkušené terapeutky s dlouholetou praxí v sociální oblasti a v práci se ženami ze
sexbyznysu, které absolvovaly psychoterapeutický výcvik a další vzdělávání
v oblasti sociální a terapeutické práce.
Nejčastějším tématem sezení byl odchod ze sexbyznysu, který je pro některé ženy velmi náročný. Často souvisí se změnou životního stylu a s obavami,
jež se snažíme se ženami během setkávání vyřešit nebo je alespoň minimalizovat. Na základě informací získaných během rozhovorů jsme vytvořili
typologii obav, které ženy často při odchodu ze sexbyznysu řeší. Kladou si
otázky, zda se uživí, jestli se začlení zpět do většinové společnosti, najdou-li
si jinou práci, když několik let nepracovaly, co mají napsat do svého životopisu, jestli je někdo v novém zaměstnání nepozná, co mají říkat ostatním
o své minulosti apod.
Z dalších témat můžeme zmínit např. sexuální násilí v dětství, špatné vztahy
s rodiči, okruh partnerských vztahů, téma nízkého sebevědomí nebo řešení
různých závislostí.
V Brně se při konzultacích objevují témata: sebevražda, jak opustit sexbyznys, jak se živit jinou prací, výchova dětí, partnerské vztahy, pocit viny a
selhání, jak žít bez drog.
Ženy velmi oceňovaly možnost navštěvovat terapeutická sezení právě v ROZKOŠI bez RIZIKA. Reflektovaly, že se zde nesetkávají se stereotypy a předsudky jako u jiných profesionálů a profesionálek, u nichž žádaly o pomoc.
Chválily možnost otevřeně hovořit o své práci a nezažívat stud, ale respekt
ke své osobě a k profesi sexuální pracovnice, kterou si pro určité životní
období zvolily.
Terapeutická sezení probíhají v R-R pro ženy ze sexbyznysu zdarma díky
projektu Nový start, který byl podpořen z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

1
Článek k problematice odchodu ze sexbyznysu najdete v publikaci R-R Ze sexbyznysu na trh práce?, ke stažení na http://www.rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni/soubory/publikace-r-r-ze-sexbyznysu-na-trh-prace/detail.
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4.1.5. Sociální charakteristiky
Věková struktura

4.1. Liberecký kraj

do 20 let

4.1.1. Složení pracovnic týmu v roce 2013:
a) Sociální pracovnice Pavla Procházková
b) Zdravotnice Markéta Stezková

2%

česká
238

z toho osob pracujících v sexbyznysu

238

Drogy

z toho žen působících v sexbyznysu

234

ne

z toho ostatní

4

4.1.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

pozitivní
výsledek
0

0

0

221

0

Počet vyšetření na kapavku

18

0

Počet vyšetření na Kandidu

18

6

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

18

0

Počet bakteriologických vyšetření

18

3

z toho testování veřejnosti
Počet testů na syfilis

4.1.4. Kluby a priváty
Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
6-10 pracovnic

11 a více
3

1

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
3-5 pracovnic
2

celkem

18 % 1 %

6 a více
3

71 %

ukrajinská
6%

ano

žádné

221

do 2 pracovnic

36 %

neuvedeno

100 %

ostatní
2%

ano intravenózně
6%

celkem
6%

100 %

neuvedeno

v minulosti

1%

15 %

7%

Počet dětí

negativní
výsledek

Počet testů na HIV - celkem

slovenská
86 %

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

4

43 %

nad 40

Národnost

4.1.2. Počet kontaktů v roce 2013

do 5 pracovnic

20-30 let 30-40 let

0

31 %

jedno

dvě
29 %

tři a více
20 %

neuvedeno
7%

13 %

Kromě Libereckého kraje (Liberec, Jablonec nad Nisou, Hrádek nad Nisou,
Česká Lípa, Cvikov a Jablonec nad Jizerou) působíme taktéž v oblasti Šluknovského výběžku, kde se kromě klubové prostituce vyskytuje také pouliční. Zde působíme zejména ve Varnsdorfu, Rumburku, Jiřetíně-Lesné, Dolní
Poustevně a Lobendavě. Tyto dvě oblasti jsou z hlediska prostituční scény
zcela odlišné. Zatímco na Šlunovsku se privátní scéna téměř nevyskytuje,
v Libereckém kraji pozorujeme nárůst počtu sexuálních pracovnic na tzv. privátech. V klubech i na privátech na Liberecku národnostně převažují Češky,
v menší míře Slovenky a Ukrajinky. Často se jedná o matky samoživitelky. Na
Šluknovsku oproti převažujícím ženám české národnosti se také nachází jeden klub, kde pracují pouze ženy ukrajinské národnosti. V ostatních klubech
občas potkáváme Ukrajinky, Rusky, výjimečně pak Polky. Ženy poskytující
placené sexuální služby na ulici jsou pak výhradně Češky a většina z nich
pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, chybí jim dostatečné vzdělání, špatně se orientují v zákonech a mají často malé znalosti o zdravotních
rizicích spojených s prací v sexbyznysu.Také pozorujeme nové důvody vstupu
do prostituce. Jedná se především o důsledky ekonomické krize, prohlubující se nezaměstnanosti a zadluženosti rodin (převažují místní ženy české
národnosti). V oblasti Šluknovského výběžku, zejména pak na ulici (ojediněle
v klubech), jsme se také setkaly s možnými znaky obchodování s lidmi.
V roce 2013 jsme uskutečnily 2x výjezd s mobilní ambulancí, kdy jsme s ní
navštívily 3 kluby a priváty. V mobilní ambulanci jsme otestovaly celkem
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21 žen. Dále jsme také v daném období realizovaly 2 schůzky s Policií ČR a
Městskou policií Liberec, kdy jsme konzultovaly Metodiku spolupráce s policií. Účastnily jsme se 2 kurzů: Dluhové poradenství a Sociálně právní poradenství. V říjnu 2013 došlo v našem týmu k dočasné personální změně, kdy
Markétu Stezkovou nahradila Katka Němčíková Kaplanová.
Dne 1. prosince jsme v rámci Světového dne boje proti AIDS navštívily 2
kluby, kdy jsme kromě běžného testování klientkám připravily malou soutěž
týkající se problematiky HIV/AIDS. Všechny klientky od nás obdržely malý
dárkový balíček, nejen s preventivními materiály, ale navíc jsme jim přidaly
i drobnou sladkost.

Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 57
osobně 24
Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

6-10 pracovnic

do 2 pracovnic

3-5 pracovnic

z toho osob pracujících v sexbyznysu

381

z toho žen působících v sexbyznysu

380

z toho ostatní

142

4.2.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

do 20 let

20-30 let
43 %

česká

slovenská
94 %

258

0

z toho testování veřejnosti

30

0

240

2

Počet vyšetření na kapavku

20

0

Počet vyšetření na Kandidu

0

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

0

0

Počet bakteriologických vyšetření

5

0

nad 40
36 %

celkem
17 %

100 %

ukrajinská
4%

ostatní
1%

celkem
1%

100 %

neuvedeno

v minulosti

Drogy
ano
57 %

Počet testů na HIV - celkem

4.2.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telfonicky: 2
osobně: 24
26

pozitivní
výsledek

30-40 let

Národnost

ne

negativní
výsledek

2

Věková struktura
4%

523

6

4.2.5. Sociální charakteristiky

4.2.2. Počet kontaktů v roce 2013
Počet kontaktů v roce 2013 celkem

7

6 a více

16

4.2.1 Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Tereza Musilová, Renata Chloupková, Markéta Szotáková
b) Zdravotnice Monika Zouharová, Veronika Hamanová

Počet testů na syfilis

6

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16

4.2. Jihomoravský kraj

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

11 a více

12

ano intravenózně
5%

2%

15 %

21 %

Počet dětí
žádné
43 %

jedno

dvě
18 %

tři a více
16 %

neuvedeno
5%

18 %

Počet klubů v Brně je ustálený, v JMK (okolí Brna) se kluby uzavírají, některé fungují pouze o víkendech a v týdnu se klientky přesouvají pouze do
jednoho klubu, některé pracují současně i na privátech, a proto jsme se
začaly více orientovat na priváty. V menších městech je zřejmě problém s
anonymitou zákazníků, a proto asi tyto služby raději vyhledávají v Brně nebo
jiných větších městech nebo na privátech během dne. Pravidelně 1x měsíčně
navštěvujeme i gay klub, celkem otestováno 28 mužů-gayů,na žádost klientů
plánujeme rozříření o ještě jeden klub této klientely.
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4.3. Olomoucký kraj

4.3.5. Sociální charakteristiky

4.3.1 Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Tereza Musilová, Renata Chloupková,
b) Zdravotnice Monika Zouharová, Veronika Hamanová

Věková struktura
do 20 let
1%

4.3.2. Počet kontaktů v roce 2013
Počet kontaktů v roce 2013 celkem

118

z toho osob pracujících v sexbyznysu

114

z toho žen působících v sexbyznysu

103

z toho ostatní

4

4.3.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

pozitivní
výsledek

69

0

z toho testování veřejnosti

4

0

56

0

Počet vyšetření na kapavku

6

0

Počet vyšetření na Kandidu

6

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

3

0

Počet bakteriologických vyšetření

3

0

4.3.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 0
osobně 15
Počet kontaktovaných privátů			
telefonicky: 45
osobně 13
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100 %

Národnost
česká

slovenská
98 %

ukrajinská
2%

ostatní
0%

celkem
0%

100 %

neuvedeno

v minulosti

Drogy
ne

ano

ano intravenózně
13 %

0%

15 %

26 %

žádné

jedno

41 %

dvě
25 %

tři a více
21 %

neuvedeno
5%

8%

V tomto kraji se během roku některé kluby zavřely, o to více se zřejmě
posílila privátní scéna, takže se chceme v příštím roce zaměřit především na
nakontaktování klientek v těchto privátech. S počtem klubů v tomto kraji je
to zatím nejslabší, což se zřejmě projeví v nárustu počtu privátu,kde zákazníci získávají požadované služby za nižší ceny, i vzhledem ke konkurenčnímu
boji mezi jednotlivými priváty.

4.4.2. Počet kontaktů v roce 2012
11 a více
5

9

3-5 pracovnic

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

175

z toho osob pracujících v sexbyznysu

150

z toho žen působících v sexbyznysu

128

z toho ostatní

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
3

15 %

4.4.1 Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) sociální pracovnice Tereza Musilová, Renata Chloupková,
b) zdravotnice Monika Zouharová, Veronika Hamanová

6-10 pracovnic

do 2 pracovnic

42 %

celkem

4.4. Zlínský kraj

Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
1

nad 40

Počet dětí

Počet testů na HIV - celkem

do 5 pracovnic

30-40 let
42 %

46 %

negativní
výsledek

Počet testů na syfilis

20-30 let

25

6 a více
10

0
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4.4.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

Počet dětí

negativní
výsledek

pozitivní
výsledek

žádné

Počet testů na HIV - celkem

94

0

z toho testování veřejnosti

25

0

Počet testů na syfilis

75

0

Počet vyšetření na kapavku

16

0

Počet vyšetření na Kandidu

12

1

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

13

0

4.4.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 0
osobně: 15
Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 62
osobně 7

neuvedeno
12 %

16 %

S klientkami často řešíme nedostatek pracovních příležitostí v kraji, kde
sexbyznys je často jejich jedinou možností, jak vydělat peníze. Ani zde to
není jednoduché, problémem je celkově nízký počet klubů, z nichž některé se často zavírají a opět dočasně otevírají. Šance klientek na to, že by si
samy mohly klub vybrat, je tak minimální . Počty zákazníků klesají a tím i
jejich výše výdělku, kdy jsou nuceny snižovat ceny za služby a odolávat tlaku
zákazníků s požadavky na sex bez ochrany nebo různé neobvyklé sexuální
praktiky.

4.5.2. Počet kontaktů v roce 2013

11 a více

15

4

0

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
3-5 pracovnic

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

364

z toho osob pracujících v sexbyznysu

352

z toho žen působících v sexbyznysu

313

z toho ostatní

6 a více

3

4

0

12

4.5.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

4.4.5. Sociální charakteristiky

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

Věková struktura

Počet testů na HIV - celkem

349

0

z toho testování veřejnosti

48

0

288

3

Počet vyšetření na kapavku

45

1

Počet vyšetření na Kandidu

do 20 let

20-30 let
9%

30-40 let
37 %

nad 40
29 %

celkem
25 %

100 %

Národnost
česká

slovenská
99 %

ukrajinská
1%

ostatní
0%

celkem
0%

100 %

Drogy
ne
30

tři a více
8%

4.5.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Monika Střelková
b) Zdravotnice Klára Ondrušová

6-10 pracovnic

do 2 pracovnic

dvě
20 %

4.5. Moravskoslezský kraj

Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

jedno

44 %

ano
62 %

ano intravenózně
5%

0%

neuvedeno
16 %

v minulosti
17 %

Počet testů na syfilis

negativní
výsledek

pozitivní
výsledek

41

1

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

6

1

Počet bakteriologických vyšetření

4

4

4.5.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 27
osobně: 3
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4.6. Vysočina

Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 40
osobně: 13

4.6.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Jana Lukeš, Dominika Novotná
b) Zdravotnice Jana Lukeš, Lenka Vrzalová

Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

6-10 pracovnic

11 a více

6

14

7

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
do 2 pracovnic

3-5 pracovnic

6 a více

5

2

6

4.5.5. Sociální charakteristiky

20-30 let
5%

30-40 let
41 %

slovenská
89 %

nad 40
31 %

ukrajinská
3%

221

z toho osob pracujících v sexbyznysu

116

z toho žen působících v sexbyznysu

112

z toho ostatní

4

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

celkem
23 %

100 %

Národnost
česká

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

4.6.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

Věková struktura
do 20 let

4.6.2. Počet kontaktů v roce 2013

ostatní
8%

celkem
0%

100 %

Drogy
ano
84 %

ano intravenózně
2%

neuvedeno

0%

5%

v minulosti
9%

Počet dětí
žádné
30 %

jedno

dvě
28 %

tři a více
18 %

neuvedeno
17 %

7%

Podařilo se nám navýšit počet navštěvovaných privátů na 13. Vyjíždíme
díky dotaci blokovému grantu Nadace partnerství do vzdálenějších oblastí Frenštát pod Radhoštěm, Mosty u Jablůnkova. Ptáme se žen na zkušenosti s
násilím a zjišťujeme časté zkušeností s násilím v životech žen (zejména pak
psychické a fyzické násilí v partnerském vztahu). Zaznamenaly jsme nárust
zachycených pohlasvně přenosných infekcí (3 syphilis, 1 kapavka, 1 chlamýdie).

pozitivní
výsledek

Počet testů na HIV - celkem

94

0

z toho testování veřejnosti

25

0

Počet testů na syfilis

75

0

Počet vyšetření na kapavku

16

0

Počet vyšetření na Kandidu

12

1

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

13

0

5

0

Počet bakteriologických vyšetření

ne

4.6.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 2
osobně: 5
Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 40
osobně 15
Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

6-10 pracovnic
0

11 a více
5

0

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
do 2 pracovnic

3-5 pracovnic
12

32

negativní
výsledek

6 a více
3

0
33

Činnost R-R v číslech a obrazech
4.6.5. Sociální charakteristiky

4.7.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

Věková struktura
do 20 let

20-30 let
1%

30-40 let
38%

nad 40
27%

celkem
34%

100%

česká

slovenská
92%

ukrajinská
4%

ostatní
0%

celkem
4%

100%

neuvedeno

v minulosti

Drogy
ne

ano
60%

ano intravenózně
3%

0%

2%

35%

Počet dětí
žádné

jedno
15%

dvě
18%

tři a více
20%

neuvedeno
17%

30%

Specifika jsou v kraji Vysočina stejná; velké procento matek s dětmi, které jsou většinou samoživitelkami. Byl u nás zrušen jeden klub, v Jihlavě,
klientky byly přesunuty za poplatek do Havlíčkova Brodu. V kraji pořádáme
společně se SZÚ testování veřejnosti - Světlo pro Aids, stává se příjemnou
pravidelností jednou za rok. Pořádáme speciální terén kolem 8. března na
den žen, kdy rozdáváme klientkám květiny.

430

0

z toho testování veřejnosti

12

0

386

0

Počet vyšetření na kapavku

0

0

Počet vyšetření na Kandidu

0

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

0

0

4.7.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 20
osobně: 54
Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 14
osobně 4
Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

6-10 pracovnic
12

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

678

z toho osob pracujících v sexbyznysu

545

z toho žen působících v sexbyznysu

488
57

10

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
do 2 pracovnic

3-5 pracovnic

6 a více

0

4.7.2. Počet kontaktů v roce 2013

z toho ostatní

11 a více

12

4.7. Praha
4.7.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Jana Poláková, Lucie Grolmusová (do května 2013),
Simona Zatloukalová (od dubna 2013), Zuzana Siváková, Lucie Tlustáková,
Karolína Hajská (od srpna 2013), Petra Hamerníková (od září 2013)
b) Zdravotnice Markéta Böhmová, Zuzana Siváková

pozitivní
výsledek

Počet testů na HIV - celkem
Počet testů na syfilis

Národnost

34

negativní
výsledek

3

1

4.7.5. Sociální charakteristiky
Věková struktura
do 20 let

20-30 let
7%

30-40 let
49 %

nad 40
36 %

celkem
8%

100 %

Národnost
česká

slovenská
72 %

ukrajinská
5%

ostatní
5%

celkem
18 %

100 %

neuvedeno

v minulosti

Drogy
ne

ano
56 %

ano intravenózně
9%

1%

8%

26 %
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Činnost R-R v číslech a obrazech
4.8.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

Počet dětí
žádné

jedno

47 %

dvě
17 %

tři a více
8% 4%

neuvedeno
24 %

Pražská scéna sexbyznysu se vyznačuje vysokou fluktuací sexuálních pracovnic. Celkově jsme v erotických podnicích zaznamenaly více mladých pracovnic, které jsou ve velmi špatné finanční situaci. Často se jednalo o ženy,
které měly pouze základní vzdělání či neměly žádné jiné pracovní zkušenosti. Vzrostl také počet Rumunek a Nigerijek oproti dřívějším letům. Oproti
loňskému roku došlo k mírnému nárůstu poskytnutých služeb migrantkám.
V předchozích letech migrantky zaujímaly cca kolem 20 % z cílové skupiny,
v roce 2013 se jejich počet blížil již k 30 %. Klientky častěji zmiňovaly pracovní výjezdy do Švýcarska, Rakouska či Německa za lepšími výdělky.
Pokračovala dobrá spolupráce s některými většími podniky, které měly zájem
pravidelně o naše služby a informační materiály, jež předávaly svým pracovnicím. V jednom z těchto podniků jsme se v rámci speciální preventivní akce
zaměřily i na zákazníky sexuálních pracovnic, kterým jsme nabízely poradenství a testy na HIV. Na ocenění žen jsme se zaměřily v rámci Mezinárodního
dne žen, kdy jsme vyrazily do terénu s květinami, ze kterých měly klientky
velkou radost.
V průběhu roku jsme pokračovaly ve spolupráci se sociální tlumočnicí do bulharštiny, která pracovala v La stradě a se kterou jsme realizovaly 1 společný
terén v lokalitě Václavského náměstí. Dále jsme navázaly spolupráci s organizací Rubikon Centrum, která nás proškolila v oblasti dluhového poradenství, a následně jsme našim klientkám nabízely jejich kurzy k podnikání.

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Počet testů na HIV - celkem

87

0

z toho testování veřejnosti

0

0

Počet testů na syfilis

85

2

Počet vyšetření na kapavku

50

0

Počet vyšetření na Kandidu

35

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

28

9

Počet bakteriologických vyšetření

26

14

4.8.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 0
osobně: 7
Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 53
osobně 2
Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

6-10 pracovnic

11 a více

4

do 2 pracovnic

4.8.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Jana Poláková, Lucie Grolmusová (do května 2013),Simona Zatloukalová (od dubna 2013), Zuzana Siváková, Lucie Tlustáková,
Hana Malinová
b) Zdravotnice Zuzana Siváková, Zdeňka Smolíková, Markéta Bohmová, Marie
Vnoučková

3

3-5 pracovnic

0

286

z toho osob pracujících v sexbyznysu

135

z toho žen působících v sexbyznysu

125

0

0

4.8.5. Sociální charakteristiky
Věková struktura
do 20 let

20-30 let
1%

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

6 a více

2

4.8.2. Počet kontaktů v roce 2013

36

pozitivní
výsledek

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16

4.8 Středočeský kraj

z toho ostatní

negativní
výsledek

30-40 let
35%

nad 40
56%

celkem
8%

100%

Národnost
česká

slovenská
83%

ukrajinská
11%

ostatní
5%

celkem
1% 100%

10
37

Činnost R-R v číslech a obrazech
4.9.2. Počet kontaktů v roce 2013

Drogy
ne

ano
59%

ano intravenózně
16%

neuvedeno
3%

v minulosti

20%

2%

Počet dětí
žádné

jedno
32%

dvě
37%

tři a více
11%

neuvedeno
4%

15%

V roce 2013 se nám dařilo spolupracovat se všemi 7 kluby, které v kraji fungovaly, a pracovnice využívaly pravidelně našich služeb. V průběhu roku jsme
zaznamenaly zánik jednoho podniku na Mladoboleslavsku. Podařilo se nám
nově navázat spolupráci s jedním podnikem na Poděbradsku. Při porovnání
jednotlivých oblastí, počtu klubů a pracovnic v nich působících, se o něco
více vyjímalo Kutnohorsko (dále se jednalo o lokality Příbramsko, Mladoboleslavsko, Nymbursko). V rámci monitoringu privátní scény jsme zaznamenaly
56 privátních zařízení. Podařilo se nám navázat spolupráci se 2 priváty. Na
tuto scénu se budeme výrazněji soustředit v roce 2014. Pouliční scéna byla
zastoupena, byť již v omezené míře, především v lokalitě parkoviště pro TIR
v oblasti Praha-západ. Zde proběhl v únoru 2013 policejní zásah zaměřený na
kuplířství, od té doby poklesl počet žen na scéně. Drogově závislé klientky
jsme odkazovaly na terénní program Magdaléna, který v této lokalitě rovněž
působil.
V průběhu roku jsme mapovaly zkušenosti žen s násilím – zmiňovány byly zejména zkušenosti s násilným chováním ze strany zákazníků (vyhození z auta,
okradení, ohrožování zbraní apod.). Ženy nabízející své služby na ulici měly
pocit, že nemají zastání u policie (měly obavy nahlásit toto jednání i díky
zkušenostem: „můžete si za to sama, nemáte tu co dělat…“ apod.). V tomto
ohledu je velmi problematická situace v oblasti vymáhání obecních vyhlášek
k prostituci (lokalita Rudná – Drahelčice, ale platí to i v jiných regionech,
kde uplatňují tyto vyhlášky – ženy jsou pokutovány, pokuty nemají z čeho
zaplatit a nesmyslná politika kriminalizace těch nejzranitelnějších žen, které
pracují na ulici, prohlubuje jejich obtížnou situaci (matky samoživitelky).
Ve Středočeském kraji jsme realizovaly službu terénního programu v rámci Individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském
kraji“ z prostředků OPLZZ, a to v regionech Kladno a Kutná Hora. Projekt byl
realizován od 12. 6. 2012 do 30. 11. 2013.

4.9 Jihočeský kraj

38

4.9.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Olga Hynoušová, Monika Kochlöflová, Lucie Kadlecová,
dobrovolnice Ivana Chrtová
b) Zdravotnice Kamila Krejsková, Renata Bosá, Zuzana Kafková

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

990

z toho osob pracujících v sexbyznysu

990

z toho žen působících v sexbyznysu

411

z toho ostatní

3

4.9.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

negativní
výsledek

pozitivní
výsledek

Počet testů na HIV - celkem

390

2

Počet testů na syfilis

384

3

Počet vyšetření na kapavku

56

1

Počet vyšetření na Kandidu

43

10

Počet testů na bakteriologické vyšetření

43

14

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

43

0

4.9.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 0
osobně: 50
Počet kontaktovaných privátů:
e-mail: 108
telefonicky: 148
osobně 343
Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

6-10 pracovnic
11

11 a více
28

11

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
do 2 pracovnic

3-5 pracovnic

6 a více

1

3

0

4.9.5. Sociální charakteristiky
Věková struktura
do 20 let

20-30 let
10 %

30-40 let
45 %

nad 40
32 %

celkem
13 %

100 %
39

Činnost R-R v číslech a obrazech
4.10.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

Národnost
česká

slovenská
56 %

ukrajinská

12 %

ostatní

10 %

celkem
22 %

100 %

neuvedeno

v minulosti

Drogy
ne

ano
50 %

ano intravenózně
0%

0%

44 %

6%

Počet dětí
žádné

jedno

20 %

dvě
24 %

tři a více
15 %

neuvedeno
3%

38 %

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

negativní
výsledek

Počet testů na HIV - celkem

105

0

z toho testování veřejnosti

17

0

Počet testů na syfilis

77

0

Počet vyšetření na kapavku

0

0

Počet vyšetření na Kandidu

0

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

0

0

Počet bakteriologických vyšetření

0

0

V městě Tábor se mezi klientkami velmi často vyskytují takové, které čerstvě
dovršily 18 let, ve Strážném poskytují ženy pracující na ulici sexuální služby
za 10 Euro. Snížil se počet žen na ulici, snížily se ceny za sexuální služby.
90 % oslovených žen uvedlo, že se setkaly s nějakou formou fyzického nebo
sexuálního násilí (ženy z ulice); ženy, které pracují na privátech, vyjíždějí za
prací do zahraničí (Švýcarsko a jiné).

4.10.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 0
osobně: 14
Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 9
osobně 2

4.10. Ústecký kraj - Ústecko

Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

4.10.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Kateřina Ryšánková
b) Zdravotnice Stanislava Široká

6-10 pracovnic
6

11 a více
8

0

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16

4.10.2. Počet kontaktů v roce 2013
Počet kontaktů v roce 2013 celkem

pozitivní
výsledek

do 2 pracovnic

3-5 pracovnic

115

z toho osob pracujících v sexbyznysu

99

z toho žen působících v sexbyznysu

98

z toho ostatní

17

6 a více

1

1

0

4.10.5. Sociální charakteristiky
Věková struktura
do 20 let

20-30 let
6%

30-40 let
42 %

nad 40
36 %

celkem
16 %

100 %

Národnost
česká

slovenská
91,6 %

40

6,7 %

ukrajinská
1,7 %

ostatní

celkem
0

100 %

41

Činnost R-R v číslech a obrazech
Drogy
ne

ano

ano intravenózně

68 %

1%

neuvedeno

0%

v minulosti

27 %

4%

Počet dětí
žádné

jedno

43 %

dvě
25 %

tři a více
19 %

neuvedeno
13 %

0%

Na Ústecku se situace během roku 2013 příliš nezměnila, nadále se zde
téměř nevyskytuje pouliční prostituce, privátní scéna je na Ústecku stále
skrytá. Zaznamenaly jsme během roku 2013 také úpadek některých nočních
klubů ve Hřensku či na Litoměřicku. Daří se nám nadále spolupracovat s nočními kluby v okolí Děčína, Hřenska, v Ústí nad Labem a Petrovicích. Důvodem
téměř většiny klientek pro vstup do sex byznysu jsou finanční problémy.
Klientky jsou převážně matky samoživitelky řešící dluhové problémy. Během
roku 2013 se uskutečnilo celkem 13 terénních výjezdů, spolupracovaly s 59
klientkami, úspěšně kontaktovaly jednoho muže.

4.11 Ústecký kraj - Teplicko, Chomutovsko, Mostecko

Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

do 2 pracovnic

3-5 pracovnic

0

6 a více

6

0

0

4.11.5. Sociální charakteristiky

20-30 let
5%

30-40 let
53 %

nad 40
29 %

celkem
13 %

100 %

Národnost
česká

Počet kontaktů v roce 2013 celkem

256

z toho osob pracujících v sexbyznysu

175

Drogy

z toho žen působících v sexbyznysu

173

ne

z toho ostatní

15

4.11.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
negativní
výsledek

slovenská
82 %

13 %

ano
48 %

ukrajinská

ostatní
4%

ano intravenózně
8%

celkem
1%

100 %

neuvedeno

v minulosti

7%

22 %

15 %

Počet dětí
pozitivní
výsledek

žádné

Počet testů na HIV - celkem

244

1

z toho testování veřejnosti

19

0

212

6

Počet vyšetření na kapavku

16

0

Počet vyšetření na Kandidu

16

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

16

0

Počet testů na syfilis

11 a více
5

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16

do 20 let

4.11.2. Počet kontaktů v roce 2013

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

6-10 pracovnic
10

Věková struktura

4.11.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Michaela Vančurová
b) Zdravotnice Stanislava Široká

42

4.11.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 0
osobně: 14
Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 49
osobně 6

46 %

jedno

dvě
22 %

tři a více
18 %

neuvedeno
14 %

0%

V roce 2013 byla terénní práce na Teplicku realizována v rámci 41 výjezdů
do terénu, převážně se jednalo o výjezdy ve večerních a nočních hodinách
dle „pracovní doby“ našich klientek. Co se týká pouliční prostituční scény,
setkáváme se zde více než kde jinde s uživatelkami drog, převážně injekčními, ve většině případů se jedná o užívání pervitinu. Pouliční scéna je tvořena
nejvíce Češkami a Slovenkami, poměrnou část tvoří ženy romského etnika.
43

Činnost R-R v číslech a obrazech
Pouliční prostituce funguje nejvíce v oblasti Bíliny, Duchcova, Dubí, Teplicka
a Chomutovska. Klubová scéna je v našem regionu tvořena Češkami, Slovenkami, Ukrajinkami, setkáváme se zde také hodně s ženami romského původu
a v menší míře také s Nigerijkami, ty jsou však spíše jen výjimkou a většinou
za prací dojíždí z Prahy. Největší koncentraci klubů můžeme nalézt na Chomutovsku v Hoře sv. Šebestiána, další kluby se nacházejí v oblasti Lounska,
Litvínovska a Dubí. V klubech se u klientek setkáváme minimálně s užíváním
drog, klientky se spíše uchylují k užívání alkoholu při práci. Na privátech
jsme se setkaly výhradně se ženami české národnosti, a sice v oblasti Mostecka a Chomutovska. Do budoucna bychom se rády na tuto sféru zaměřily
více s rozsahem i do dalších oblastí našeho regionu.
Naše klientky jsou ze 70 % matkami samoživitelkami, často splácí dluhy a
nikdy nevykonávaly jinou práci než tu současnou, často se jedná o ženy bez
potřebné kvalifikace a vzdělání. S obchodovanými ženami ani s problematikou dětské prostituce jsme se v roce 2013 nesetkaly.
Co se týká pouliční prostituční scény, setkáváme se zde více než kde jinde s
uživatelkami drog, převážně injekčními, ve většině případů se jedná o užívání pervitinu. Pouliční scéna je tvořena nejvíce Češkami a Slovenkami, poměrnou část tvoří ženy romského etnika. Pouliční prostituce funguje nejvíce
v oblasti Bíliny, Duchcova, Dubí, Teplicka a Chomutovska. Klubová scéna je v
našem regionu tvořena Češkami, Slovenkami, Ukrajinkami, setkáváme se zde
také hodně s ženami romského původu a v menší míře také s Nigerijkami,
ty jsou však spíše jen výjimkou a většinou za prací dojíždí z Prahy. Největší
koncentraci klubů můžeme nalézt na Chomutovsku v Hoře sv. Šebestiána,
další kluby se nacházejí v oblasti Lounska, Litvínovska a Dubí. V klubech se
u klientek setkáváme minimálně s užíváním drog, klientky se spíše uchylují k
užívání alkoholu při práci. Na privátech jsme se setkaly výhradně se ženami
české národnosti, a sice v oblasti Mostecka a Chomutovska. Do budoucna
bychom se rády na tuto sféru zaměřily více s rozsahem i do dalších oblastí
našeho regionu.
Naše klientky jsou ze 70 % matkami samoživitelkami, často splácí dluhy a
nikdy nevykonávaly jinou práci než tu současnou, často se jedná o ženy bez
potřebné kvalifikace a vzdělání. S obchodovanými ženami ani s problematikou dětské prostituce jsme se v roce 2013 nesetkaly.

4.12. Východní Čechy - Královéhradecký a Pardubický kraj
4.12.1.Složení pracovnic týmu v roce 2013
a) Sociální pracovnice Markéta Klejnová
b) Zdravotnice Veronika Berková

4.12.2. Počet kontaktů v roce 2013
Počet kontaktů v roce 2013 celkem

394

z toho osob pracujících v sexbyznysu

334

z toho žen působících v sexbyznysu

320

z toho ostatní
4.12.3. Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce

negativní
výsledek

pozitivní
výsledek

Počet testů na HIV - celkem

137

0

z toho testování veřejnosti

29

0

Počet testů na syfilis

95

0

Počet vyšetření na kapavku

12

0

Počet vyšetření na Kandidu

11

0

Počet vyšetření na chlamydiové infekce

5

6

Počet bakteriologických vyšetření

5

6

4.12.4. Kluby a priváty
Počet kontaktovaných nočních klubů:
telefonicky: 1
osobně: 15
Počet kontaktovaných privátů:
telefonicky: 45
osobně 8
Počet nočních klubů, kdy využili našich služeb podle velikosti:
do 5 pracovnic

6-10 pracovnic

11 a více

3

2

0

Počet privátů, kdy využili našich služeb podle velikosti: 16
do 2 pracovnic

3-5 pracovnic

6 a více

7

1

0

4.12.5. Sociální charakteristiky
Věková struktura
do 20 let

20-30 let
3%

44

60

30-40 let
28%

nad 40
29%

celkem
28%

100%
45

Činnost R-R v číslech a obrazech
Národnost
česká

slovenská
94%

ukrajinská
2%

ostatní
2%

celkem
2%

100 %

neuvedeno

v minulosti

Drogy
ne

ano
45 %

ano intravenózně
0%

0%

52 %

3%

Počet dětí
žádné

jedno
16%

dvě
20%

tři a více
20% 1%

neuvedeno
43%

V obou krajích trvale převládá privátní prostituční scéna, do které pronikáme jen obtížně a pomalu. V roce 2013 byl v Královéhradeckém kraji uzavřen
další noční klub. Nyní se v regionu nachází pouze pět nočních klubů (tři na
Pardubicku, dva na Hradecku), se všemi pravidelně spolupracujeme. Nicméně se nám v roce 2013 dařilo v obou krajích nakontaktovat několik dalších
privátů. S převážnou většinou žen se setkáváme dlouhodobě, fluktuace
klientek není vysoká. Ponejvíce migrují mezi oběma kraji; buď z důvodu zachování anonymity či za větším výdělkem (např. v zimní sezóně z Pardubicka
do Krkonoš). V Krkonoších jsme v kontaktu s několika klientkami, které dříve
spolupracovaly s týmem Libereckého kraje. Klub, kde pracovaly byl uzavřen,
a ony se přesunuly do Královéhradeckého kraje. Klientky naši práci vítají a
oceňují, obzvlášť provázánost služby mezi jednolivými kraji a tím i celorepublikovou působnost R-R. V prostituční scéně v obou krajích převládají
Češky. Ženy z Ukrajiny, Ruska či Slovenska, potkáme vyjímečně, zajímavé
je, že všechny jsou vdané. Vzrůstá zájem o dluhové poradenství, ve kterém
jsme byly proškoleny.
Klientky často řeší finanční problémy, dluhy a exekuce. V Královéhradeckém
kraji jsme v uplynulém roce oslovili 102 osob (provedeno 83 testů na HIV),
v Pardubickém 36 osob (provedeno 54 testů na HIV). Jako každým rokem
jsme se účastnily Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové a do budoucna
bychom se rády podobné akce účastnily také v kraji Pardubickém. Na Mezinárodním divadelním festivalu Open Air v Hradci Králové vystoupil v červnu
náš divadelní spolek Rozkoš a měl velký ohlas. V r. 2014 budeme pokračovat
ve spolupráci se stávajícími klienkami a rády bychom ještě více pronikaly
do privátní scény. Jako novou službu bychom i pro klientky z našeho regionu
chtěly zavést online poradenství.
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5. Hájíme práva žen ze sexbyznysu

5.1 Regulace nebo legalizace prostituce?
V roce 2013 jsme se podíleli na připomínkování Návrhu zákona o regulaci prostituce, který byl schválen pražským zastupitelstvem v červnu 2013 a poté
předložen Poslanecké sněmovně ČR. Proces se nám sice nepodařilo zvrátit,
nicméně jsme úspěšně prosadili do magistrátního Návrhu zákona o regulaci
prostituce alespoň několik podstatných změn, užitečných zejména pro naše
klientky. Přesto s výslednou podobou velmi restriktivního zákona nesouhlasíme, a ke schválení ho proto nedoporučujeme. Dále jsme se účastnili jednání
a připomínkovali alternativní návrh Zákona o legalizaci či spíše toleranci prostituce tehdejšího poslance za Věci veřejné Viktora Paggia. Jednalo se o návrh
zákona, podle kterého by společnost tolerovala poskytování sexuálních služeb. Návrh vypadal příznivěji a vycházel z německých zkušeností s legalizací
prostituce, byl však vládou zamítnut a po volbách ho již k projednávání nikdo
nepředložil.

5.2 Oslavme ženy v nás - Mezinárodní den žen
Už několik let se pokoušíme odstranit z 8. března pachuť komunistického svátku a oslavit ženy i pro jejich roli v sexuálním životě společnosti. V březnu jsme
proto uspořádali v poradenském centru a v rámci terénní práce důstojnou
oslavu Mezinárodního dne žen, respektující jejich poslání ve společnosti. Sexuálním pracovnicím v klubech jsme kromě běžného poradenství a testování
předali blahopřání k jejich ženství a tradiční karafiát. Květinou jsme vyjádřili
podporu ženám pracujícím v oblasti, která není v ČR legislativně uznána za
práci. Akce proběhla v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Praze,
Trutnově a v Ústí nad Labem. Klientkám udělala i tato malá pozornost velkou
radost. Díky ní se uvolnila atmosféra, ženy se více rozpovídaly o své situaci a
terénní pracovnice jim mohly poskytnout potřebné poradenství.

5.3 Mezinárodní den sexuálních pracovnic
Vždy druhý den v červnu probíhají v různých zemích akce k připomenutí Světového dne sexuálních pracovnic - International Whore‘s Day. ROZKOŠ bez
RIZIKA připravila v roce 2013 fotosérii k předsudkům, které se často objevují
vůči ženám ze sexbyznysu. Výsledné video z akce najdete na
https://www.youtube.com/watch?v=Q2GJLf7Mvx8
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5.4 Něco pro matky s dětmi aneb Jde to i jinak
Projekt „Ruka na půli cesty“ podpořený Magistrátem hlavního města Prahy
v rámci programu prevence kriminality byl zaměřen na smysluplné trávení
volného času matek - sexuálních pracovnic či bývalých sexuálních pracovnic
s jejich dětmi. Cílem bylo rozvíjet dovednosti v trávení volného času s dětmi,
inspirovat je a ukázat ženám nové nebo jiné cesty, jak se svými dětmi mohou pracovat. Ženy jsme kontaktovali jak v našem poradenském centru, tak
během terénní práce v klubech. Podařilo se nám navázat spolupráci celkem
s jedenácti ženami. S některými z nich spolupracujeme už delší dobu, došlo
tedy k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce a k udržení kontinuity.
Díky předchozím kladným ohlasům na pobyt v Letohrádku Vendula jsme našim
klientkám a jejich dětem už tradičně zprostředkovali víkend plný řemesel, ale
i nejrůznějších her a soutěží. Matky s dětmi měly možnost poznat a zakusit
např. tkaní sedáků, batikování a sdílet zážitky z výroby. K dalším aktivitám
patřilo účinkování v divadelním souboru Rozkoš nebo uspořádání vánoční besídky.

Jedním z cílů projektu je vytvořit program pro ženy v tísnivé sociální situaci,
který umožní komplexní práci s ženami z cílových skupin a jejich návrat na
trh práce. Součástí projektu je setkávání tematické sítě organizací pracujících
s tématy sociálního vyloučení žen, násilí na ženách, sexbyznysu apod. V roce
2013 proběhlo první setkání organizací této sítě z celkových šesti.

5.6. Nekonečný boj za konec násilí aneb 17. prosinec a pochod
za ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a pracovnících
Na konci roku 2013 jsme tak jako každý rok upozorňovali veřejnost na problematiku násilí v sexbyznysu v rámci připomenutí 17. prosince, který je Mezinárodním dnem za ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a pracovnících. Ve
světě se „slaví“ tento ten od roku 2003 (poprvé v Seattle, USA) v souvislosti
s uctěním památky obětí sériového vraha, kterému bylo prokázáno 48 vražd
žen a mladých dívek pracujících zejména na ulici. Trasa pochodu začínala
v ulici Perlovka, pokračovala ulicí Ve Smečkách, dále přes Václavské náměstí
a na Hlavní vlakové nádraží, kde účastníci a účastnice společně zazpívali u
klavíru píseň z představení divadelního spolku Rozkoš.
Součástí pochodu byly transparenty s textem Sex work is work, (Sexuální práce je práce) a červené deštníky, symboly boje za práva osob v sexbyznysu.
U pomníku Rudoarmějců jsme zapálili svíčky a uctili památku zavražděných
sexuálních pracovnic a pracovníků. Kolemjdoucím jsme rozdávali sesbírané
příběhy násilí od našich klientek. Pochodu se zúčastnila i média, která informovala o problematice násilí v sexbyznysu.

5.5 Ženy sobě
V září 2013 jsme zahájili projekt „Ženy sobě“, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu České republiky. Obsahem projektu je propojení zkušeností organizací pracujících s ženami, jež jsou bez domova, staly se oběťmi násilí, jsou
jím ohrožené, nebo/a pracují v sexbyznysu. Žadatelem projektu je organizace
Jako doma. Na realizaci projektu se podílí tři české partnerské organizace
(Jako doma, ROZKOŠ bez RIZIKA a In IUSTITIA) a britský partner St Mungo´s.
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6 Testování veřejnosti na HIV

Historicky nejvyšší počet osob (celkem 505) využil v roce 2013 možnost nabízenou R-R nechat se zdarma otestovat na HIV. Jen při prosincovém AIDS DAY
(1. prosinec – Mezinárodní den boje proti AIDS) zavítalo do našich tří center
a mobilní ambulance přes 150 mužů a žen, tedy vůbec nejvíc od roku 1998,
kdy se do této akce R-R zapojuje. Několik zájemců o testování už bylo v důchodovém věku a jeden si dokonce kvůli testování zajel přes 200 km. To mimo
jiné dokazuje, že nabídka testování není v ČR optimální; rapidně se snížil
počet testovacích míst (zhruba na třetinu oproti stavu z konce 90. let) a možnost anonymního bezplatného testování dnes nabízí jen několik málo zařízení.
Druhou nejúspěšnější událostí bylo Čarodějnické testování pořádané 30. dubna, v předvečer prvního máje. Tuto akci svým poselstvím podpořil sexuolog
Radim Uzel. Asi nejzajímavější bylo testování v přepravním kontejneru přistaveném pod Nuselským mostem v rámci pouličního festivalu Kontejnery k světu.
Přínosné pro prostituční scénu bylo testování zákazníků v jednom z pražských
nočních klubů. Akce vznikla z podnětu sexuálních pracovnic, které si opakovaně stěžují, že muži vyžadují sex bez kondomu. Zákazníci jsou ve většině
případů velmi neinformovaní a neznají ani základní cesty přenosu pohlavně
přenosných infekcí. Proto jsme se rozhodli, že kromě předání běžných informačních materiálů cílených na zákazníky (Fair play) jim nabídneme něco
extra: poradenství a možnost nechat se otestovat.
Za celý rok R-R provedla přes 10 bezplatných testování veřejnosti na HIV v několika městech ČR. Se zájemci o test mluvíme o bezpečnějším sexu, jak se
chránit a čemu se raději vyhnout. Někteří lidé slibují, že budou zodpovědnější
a příště už vždy použijí kondom. Bylo by na čase, v roce 2013 byl počet nových
případů HIV v naší zemi 235, tedy o 23 více než v roce předešlém. Nejohroženější skupinou jsou v České republice gayové. Ne, že by byli promiskuitnější
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než gayové jinde v Evropě, ale prostě méně často používají, či vůbec nepoužívají kondom.

Bezplatná testování veřejnosti na HIV v roce 2013:
30. 4. Čarodějnické testování v centrech R-R
14. 5. Testování na akci Kontejnery k světu
20. 5. Světlo pro AIDS a bezplatné testování veřejnosti v Jihlavě
10. 6. Sanitka R-R na Festivalu sociálních služeb
18. 9. R-R se sanitkou na Veletrh sociálních služeb v Ústí nad Labem
25. 9. Testování veřejnosti v Jihlavě v sanitce R-R
26. 9. Den prevence sociálního vyloučení ve Zlíně
8. 10. Den otevřených dveří center R-R s testováním na HIV
25. 11. Testování zákazníků v nočním klubu
3. 12. AIDS DAY 2013 v centrech R-R v Brně, Českých Budějovicích a Praze,
s pojízdnou ambulancí v Olomouci a v K-centru Most
3. a 4. 12. World AIDS Week v Ostravě a testování na HIV v pojízdné ambulanci R-R
A jak testování probíhá? Na začátku dostanete pár jednoduchých otázek k důvodům, proč se chcete nechat otestovat. Samotné testování má smysl až po
dvou- nebo lépe tříměsíční době od rizikové události, dříve je infekce neprůkazná (nejsou ještě v těle vyvinuty protilátky). Pak už vám naše zdravotní
sestra odebere krev ze žíly nebo v případě rychlotestů jen kapku krve z vašeho
prstu. U rychlotestů se dozvíte výsledky do 15 minut, vzorky z odběrů musí
zpracovat laboratoř a výsledky známe přibližně do 4 dnů. Kromě akcí typu
AIDS DAY se můžete nechat otestovat i v našich poradenských centrech v Brně
a Českých Budějovicích:
R-R Brno, ul. Vlhká 10,
vždy první úterý v měsíci od 17:30 do 19:30 za poplatek 250 Kč.
R-R České Budějovice, ul. Česká 20,
každé úterý od 16:00 do 18:00 za poplatek 250 Kč.

54

55

7 Přednášky a preventivní akce R-R aneb za sex (i život) bezpečnější
7.1 Akce pro širokou veřejnost

Riskovat se mnohdy nevyplácí a v posteli už vůbec ne, přesto statistiky výskytu nových případů některých pohlavně přenosných infekcí v posledních letech povážlivě rostou, a to u mladších i starších generací. R-R
se proto v roce 2013 věnovala opomíjené prevenci a realizovala přes 20
přednášek nebo preventivních akcí, které se týkaly bezpečnějšího sexu,
prostituce a její legalizace, odchodu ze sexbyznysu a dalších témat.

7.2 Akce pro odbornou veřejnost

Proškolovali jsme dokonce i policisty, a to ve spolupráci s La Stradou, a podíleli se na tvorbě nových informačních materiálů pro policii. Pomáhali jsme
jim připravit prezentaci pro školení městských policistů a spoluvytvářeli jsme
brožuru „Malý kapesní průvodce vybranými trestnými činy souvisejícími s prostitucí a nabídkou pomoci“, určenou zástupcům městské policie.

Nejčastěji jsme přednášeli dětem a dospívajícím z nízkoprahových služeb pro
děti a mládež (Pacific v Praze, liberecký klub V kleci, pražský Motýlek, Kontakt
v Mělníce nebo Station 17 v Blatné), dále například studentům mělnického
gymnázia nebo klientkám Azylového domu pro matky s dětmi v Litoměřicích.
Program přednášek vždy přizpůsobujeme cílové skupině a v nabídce máme
čtyři hlavní tematické bloky: partnerské vztahy a sex, prevence šikany a kyberšikany, jaké jsou mé hodnoty a moje hranice a pravidla. Jejich podrobný
popis najdete na http://rozkosbezrizika.cz/nabizime/prednasky-a-besedy.
„V minulém roce náš Domov pro matky s dětmi při Diakonii ČCE v Litoměřicích navštívila Zuzana Siváková z R-R, která si s našimi klientkami
povídala o pohlavně přenosných chorobách a o pravidlech bezpečného
sexu. Našimi klientkami jsou ženy, které o tomto tématu moc nevědí a
nemají si o tom s kým promluvit. Některé naše klientky mají i osobní
zkušenost se sexbyznysem. Jsme proto moc rádi, že jsme navázali spolupráci s Rozkoší bez rizika, která je v této oblasti uznávaným odborníkem.
Celá beseda probíhala ve velmi přátelském duchu, paní Siváková umí velice hezky povídat a vše srozumitelně vysvětlit. Moc děkujeme a těšíme
se na příští setkání!“
Za Domov pro matky s dětmi Bc. Poštová Vendula
Přijde nám důležité sdílet znalosti a zkušenosti s kolegy a kolegyněmi z příbuzných oborů, organizací nebo úřadů. V roce 2013 jsme měli přednášky k
práci R-R a problematice sexbyznysu na těchto akcích: konference Bílá Voda
při Bílovodenských psychiatrických dnech, Den prevence sociálního vyloučení
ve Zlíně, konference České asociace streetwork, konference Sekce sociální
patologie Masarykovy české sociologické společnosti, 1. tematická síť organizací projektu Ženy sobě, World AIDS Week v Ostravě, na tematické konferenci k dětským právům v Budapešti a v neposlední řadě na mezinárodním
workshopu R-R v Brně a následné pražské konferenci R-R „Ze sexbyznysu na
trh práce“. Zúčastnili jsme se také říjnového Týdne sociálních služeb, kdy
se naše centra otevřela všem zvídavým z řad odborné i široké veřejnosti.
56

57

8. Mezinárodní projekty
8.1 Zahraniční spolupráce
Mezinárodní workshop
V roce 2013 jsme uspořádali dvě akce s mezinárodní účastí, na nichž jsme se
pokusili trochu rozproudit a oživit českou diskuzi o tématech, která souvisí se
sexbyznysem. V březnu proběhl v Brně workshop k legalizaci prostituce a odchodu ze sexbyznysu. Kolegyně z německých partnerských organizací Kassandra a Hydra zde představily projekty DIWA a Opera. Oba programy pomáhají
ženám, jež chtějí opustit sexbyznys a získat uplatnění na trhu práce. Jejich
specifikem je velmi individuální přístup. O spuštění a zavedení podobného
programu přemýšlíme i v R-R.
Druhým velkým tématem workshopu byla už zmíněná legalizace prostituce.
V Německu i Nizozemí byla sexuální práce zlegalizována před více než deseti
lety. Nové zákony zde upravují pravidla sexbyznysu, vymezují daňovou povinnost z této činnosti a zároveň chrání práva sexuálních pracovnic. V České
republice dosavadní pokusy o schválení obdobných zákonů vždy skončily neúspěchem.
Ovšem v roce 2013 se objevily hned dva nové návrhy zákona k prostituci. První
restriktivní návrh zaměřený na regulaci prostituce připravil se svým týmem
pražský radní Lukáš Manhart. Konkurenční liberální verzi zákona pak navrhl
poslanec Viktor Paggio. Oba tvůrce a předkladatele jsme pozvali na brněnský
workshop. Naše pozvání využil Viktor Paggio, který na semináři prezentoval
svůj návrh zákona a zúčastnil se i následné debaty k tématu.

Konference Ze sexbyznysu na trh práce
Na červnové konferenci R-R s názvem „Ze sexbyznysu na trh práce“ jsme se
kromě legalizace prostituce a odchodu ze sexbyznysu zabývali tématem zón
tolerance nebo-li tzv. tippelzón a dále sexuální asistencí. Fungování a dopady
tippelzóny představila Penelope Allsobrook, sociální pracovnice z tippelzóny
v Kolíně nad Rýnem. Sexuální služby jsou zde poskytovány pouze na místě
k tomu určeném, manažeři žen mají vstup do zóny zakázaný a ženy mají na
dosah sociální i zdravotní pomoc. Ve výsledku díky tippelzóně výrazně poklesl
počet případů fyzického napadení žen, pouliční prostituce neobtěžuje obyvatele města a policie se může více věnovat jiným problémům. R-R se snaží prosazovat toto řešení i v českých obcích, které se potýkají s pouliční prostitucí.
Sexuální asistence je v České republice poměrně tabuizované téma, o němž na
konferenci mluvila Claudia Fischerová-Czechová z německé organizace Bufas.
V Německu mohou sexuální pracovnice absolvovat speciální kurz, ve kterém
se učí, jak poskytovat služby lidem s handicapem nebo třeba seniorům. Vzniku
profese aktivních sexuálních asistentek předcházela dlouhá diskuze o přiznání
práva na sexuální život postiženým a seniorům, kterou česká společnost ještě
neabsolvovala, i proto se R-R snaží toto téma v naší zemi otevřít.

Odborné stáže v zahraničí
Během roku 2012 jsme absolvovali odborné stáže u organizací, které pomáhají
sexuálním pracovnicím v Německu, Dánsku, Londýně a Finsku.
Při dubnové stáži v Německu jsme navštívili sedm organizací. Zajímali jsme
se hlavně o podrobnosti k legalizaci prostituce, o podobu německého zákona ProstG a jeho praktické fungování. Partnerské organizace R-R Kassandra
v Norinberku a Hydra v Berlíně nám představily speciální exitové programy
určené ženám, které chtějí sexbyznys opustit. Hodně přínosné byly návštěvy
několika denních center a návštěva tippelzóny v Kolíně nad Rýnem. Seznámili
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jsme se s jejím zázemím a s prací sociálních organizací, které fungují přímo
v tippelzóně.
Další stáž R-R proběhla v listopadu ve Finsku a byla zaměřená hlavně na on-line poradenství a sexuální asistenci. V Helsinkách v organizaci PROtukipiste
jsme měli možnost zažít poradenský online chat s osobami, které pracují v
sexbyznysu či hledají sexuální povyražení. Součástí stáže dále bylo setkání se
známou sexuální pracovnicí a poradkyní k otázkám sexuality Lady Johannou.
Hovořili jsme o důležitosti profesionalizaci práce v sexbyznysu a schopnosti naslouchat klientům. Dobrou průpravou v tomto směru bylo pro Johannu,
možná pro někoho překvapivě, i studium teologie.
V prosinci se konala v rámci projektu „Ženy sobě“ stáž v partnerské organizaci St Mungo‘s. Tato londýnská organizace má dlouholetou zkušenost
v oblasti bezdomovectví žen a problematice reintegrace žen pracujících
v sexbyznysu do společnosti a na trh práce. V rámci stáže jsme se zúčastnili schůzek s kolegyněmi ze St Mungo‘s k programu ochrany žen bez domova a ke kampani zaměřené na bezdomovectví žen. Také jsme mohli vidět
specializovaná azylová centra. Na konci stáže jsme se zúčastnili klientské
konferece, kterou organizovali klientky a klienti St Mungo’s. Konference
nás inspirovala pro větší zapojení naší cílové skupiny do dalších aktivit R-R.
Podrobnější popis jednotlivých pracovních stáží a navštívených organizací najdete na našich webových stránkách v jednotlivých dílech seriálu „Kdo pomáhá zlobivým holkám?“.
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8.2 Jak to v Zimbabwe nejde
V Zimbabwe se mnohé změnilo – povětšinou k horšímu. Možná jsme měli jen
zkreslené informace a teprve při osobní návštěvě Zimbabwe (po čtyřech letech) jsme viděli, jak projekt nefunguje. Do Zimbabwe se vypravil čistě ženský tým. Jely jsme tam ve třech: Hana Malinová za ROZKOŠ bez RIZIKA, Monika
Nová (odborná asistentka) a Jana Kverková (studentka a zároveň zdravotní
sestra) z Husitské teologické fakulty UK. Tentokrát byl postoj české ambasády
v Harare (hlavní město Zimbabwe) k naší návštěvě hodně rezervovaný. Nicméně nás řidič vyzvedl na letišti a na druhý den odvezl do Mashabamzou – dříve
oáza pro všechny ty, kteří byli zasaženi AIDS (nemocní, sirotci po zcela vymřelých rodinách), dnes funguje už jen jako hospic. Vedle bezmocných řádových
sester, jež byly jen jakousi „bílou“ zárukou pro zahraniční sponzory, je chod
zařízení zcela ovládán neosobním nablýskaným týmem černých zdravotnických pracovníků. Ti nám zakázali všechno, ale hlavně fotit. A to i v případě, že
s tím pacienti souhlasili. Bohužel bez fotek to nešlo. Nemocným se rozdávaly
hračky, které mezi sebou sebraly plzeňské děti, a ty samozřejmě chtěly vidět,
ke komu jejich dárek doputoval. Nikdy předtím v této organizaci problémy nebyly, a to už zde byla Hana Malinová po čtvrté. Tentokrát to ovšem bylo hodně
nepříjemné. I když v Africe nelze od příjemce darů očekávat žádnou extrémní
vděčnost (mají naočkovanou ideologii, že je bílí po léta kolonizace okrádali a
teď jim jen sporadicky a neochotně vracejí, co jim sebrali), s takovým otevřeným nepřátelstvím se dávající setká jen zřídka.
No přežily jsme to a odjely z Harare do Gweru, kde sídlí naše partnerská
organizace GWAPA (Gweru Women AIDS Prevention Association). Ta dostala v
roce 2004 od České vlády darem mobilní kliniku a my jsme přijely projekt rozpohybovat tím, že zde uspořádáme AIDS Week – týdenní bezplatné testování
veřejnosti. Organizace GWAPA zrušila svou kancelář ve městě a vše se nyní
odehrává na její farmě vzdálené asi pět kilometrů od města. Farma funguje
jako shromaždiště sexuálních pracovnic z celého Midlands (region v Zimbabwe). Část z nich skutečně pracuje, ať už na poli, či při obstarávání drůbeže.
Sídlí tam vedení organizace. Při správě farmy i celé organizace nahradil nefunkční počítače starý dobrý notýsek s kolonkami pro vedení jednoduchého
účetnictví. I na nás se myslelo. Nové postele a matrace již byly zakoupeny, a
tak z nich pracovnice vymetly krysí bobky a nachystaly nám je k přenocování.
Jako odpuzovač dalších krysích nájezdů nám zapůjčily koťátko ve velikosti
středně velké krysy. Nicméně to fungovalo. Další den jsme chtěly začít pracovat, což znamenalo jezdit s mobilní klinikou po různých místech v okolí Gweru
a testovat všechny zájemce a zájemkyně. Přivezly jsme s sebou desítky testů
nejen na HIV, ale i syfilis, která tak často infekci HIV provází a přispívá k jejímu šíření. Informace, kde vlastně pojízdná ambulance je, z nich lezla jako
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z hodně chlupaté deky. Nakonec nás k ní dovedly. Byl to velmi smutný pohled.
Dostala plný zásah – došlo ke srážce se skutečně velkým zvířetem, krávou,
které se v Africe (ale např. i ve Švýcarsku) celkem volně po silnicích pohybují.
S příjmy, které organizace měla, bylo celkem nemyslitelné, aby zajistila opravu v hodnotě řádově 120 000 českých korun. Tak jsme se pustily do fundraisingu. Napřed ale bylo nutno udělat něco jako palácovou revoluci: Pokud si
organizace ve svém vedení bude držet dva – v jejich případě zcela nefunkční
– muže (řidiče rozbité sanitky a manažera, který nic neřídí a jen využívá jejich
auto a sporadicky odpovídá na e-maily), nemá naději získat finance z ženských nadací, jako je např. Global Fund for Women. Uspořádaly jsme valnou
hromadu, které se zúčastnilo 36 dospělých osob a nepočítaně dětí. Na valné
hromadě bylo zvoleno nové vedení a hned jsme se pustily do psaní projektů.
Využily jsme k tomu počítač, pracovnici i kancelář jiné organizace. Napsání
projektu vám zabere přibližně 4krát víc času, než kdybyste stejný projekt
zpracovávali doma. Výpadky elektřiny, a tím i spadnutí celé on-line žádosti,
nutnost založit účet v bance a vybrat při tom takovou banku, kde vedení účtu
nestojí 15 dolarů měsíčně a za položku se neplatí 3 dolary, a řada dalších obtíží. Nakonec se sice vše podařilo udělat včas, ale kde je nějaká záruka, že
organizace peníze dostane.
Ale protože jsme byly tak trochu urputné, podařilo se nám alespoň dvakrát
vyjet s neochotným (již bývalým) manažerem do Cha Cha Cha a zde testovat
(nikoli tedy ve vybavené ambulanci, ale zapůjčené oficíně) dokonce i policejní
složky. Výjezdy i v další dny nám sice Daniel přislíbil, ale již svůj slib nesplnil.
Trochu jsme zariskovaly a nabízely testování i v místním parku (v Gweru přímo
před magistrátem) nebo účastníkům bohoslužby v našem penzionu (kam jsme
se nakonec přestěhovaly hnány touhou umýt se ve sprše, a ne pod kohoutkem
u nádrže s vodou, a nebýt buzeny spikleneckým ťapkáním krys, které byly stále odvážnější, zvlášť poté, co nás koťátko opustilo). Data, která zde uvedeme
a jež shrnují výsledky naší zdravotní mise, je třeba vysvětlit. Zhruba třetina
oslovených lidí (na veřejných prostranstvích) testování odmítla s tím, že zná
svůj HIV status a chodí na léčbu. Polovina z těch, které jsme testovaly, svůj
HIV status sice rovněž znala, nicméně testováním si chtěli znovu potvrdit, zda
jsou opravdu HIV pozitivní, nebo si snad mysleli, že se vyléčili…
negativní

pozitivní
42

die, které se před jeho očima odehrávají: HIV pozitivní matka kojící půlroční
holčičku, která na předraženou Nestlé výživu skutečně nemá; jiným pozitivním matkám musíte vysvětlovat, že na testování jejich dítěte je ještě brzo
(musí se čekat do 18 měsíců věku dítěte); mladá policistka, která má všechno
– práci, respekt, postavení, a přece jen má i něco navíc, co jí časem všechny
tyto výhody odebere…
Všechny tři jsme v Africe byly více či méně na vlastní náklady, byly jsme samozřejmě zklamané, zbavené iluzí, ale přesto bychom tam jely znovu.

celkem
17
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Co říci na závěr?
Za vším tím prvoplánovým rozčarováním člověk vnímá skutečné lidské tragé62
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Naše partnerská organizace v Oděse (Víra, naděje, láska) se chová k našemu
daru - pojízdné dermatovenerologické ambulanci - jako skutečně dobrý hospodář. V roce 2013 se jim podařilo shromáždit finanční prostředky a provést
generální opravu celé ambulance. Už to skutečně potřebovala, vždyť slouží
svému účelu od roku 1998. Zarážející jsou však informace, které tato pojízdná
ambulance v novém kabátě přinesla. Celkově klesající křivka počtu HIV pozitivních v roce 2013 prudce změnila směr. Počet HIV pozitivních stoupl oproti
předchozímu roku ze 4 na 15 případů. Pokud srovnáme poslední tři roky, tak
v roce 2011 byl nakažen každý 180. vyšetřený, v roce 2012 už jen každý 418.
a v roce 2013 to byl každý 102. To je velmi varovné číslo!
Druh vyšetření a počet vyšetřených osob

počet osob testovaných na HIV

celkem

z toho pozitivních
1528

15

138

10

2351

22

počet osob testovaných na kapavku

814

23

počet testovaných na chlamydiové infekce

814

7

počet osob testovaných na hepatitidu B
počet osob testovaných na syfilis

Změnila se strategie testování, tým se daleko více soustředí na diagnózu
ostatních pohlavně přenosných infekcí. Léčba těchto infekcí má pozitivní vliv
na průběh nákazy virem HIV a na snížení pravděpodobnosti přenosu viru HIV
z osoby, která je HIV pozitivní. Výskyt HIV pozitivity mezi ženami nabízejícími
sexuálními služby v Oděse bude poměrně častý (jsou mezi nimi i uživatelky
drog či partnerky uživatelů) a HIV pozitivita nebude důvodem k opuštění prostituční scény. Vzhledem k charakteru prostituční scény by bylo možná efektivnější sledovat hepatitidu C, nicméně i rozšíření nabídky testování v roce
2013 o testování na hepatitidu B považujeme za velmi pozitivní.
Partnerská organizace Víra, naděje, láska přišla v roce 2013 s úplně novou akcí
„Měsíc dobrých skutků“. V rámci tohoto měsíce se konalo 28. 3. 2013 bezplatné testování veřejnosti na hepatitidu B a C. Lidé měli možnost si anonymně
zkontrolovat, jak na tom jsou. Akce byla vedena týmem odborných lékařů,
kteří s organizací Víra, naděje, láska spolupracují, a sociálními poradci organizace (Světlana Kostenjuk a Vladimir Kukanov). Poskytovali zájemcům před- a
potestové poradenství. Možnosti využilo celkem 30 osob.
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9. Nová hra divadelního souboru Rozkoš: Učitelka a Oidipus
kon. Po premiéře následovaly reprízy: 3. března v Kabinetu Múz v Brně,
26. května v pražské La Fabrika, 10. června v Semaforu, 28. června na
mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, 23.
září v Experimentálním prostoru NoD a 4. listopadu v Rock Café v Praze.

Foto: Petr Soukeník

Jak nenásilně přiblížit veřejnosti sexbyznys a s ním spojené problémy i radosti? Už od roku 1995 existuje při R-R divadelní soubor Rozkoš. Jeho principálka
Hana Malinová napsala na sezónu 2013 novou hru inspirovanou životním příběhem a zkušeností žen, kterým R-R pomáhá. Některé z nich spolu s pracovnicemi a přáteli R-R v divadle i účinkují.
Osa příběhu vychází ze známé antické tragédie Oidipus od athénského dramatika Sofokla. Mladá matka se rozhodne zajistit chybějící finanční příjem
domácnosti prací v erotickém podniku. Rodinu ale nezachrání, naopak neshody mezi ní a manželem se za náležité podpory tchyně jen zvětšují. Vše vyústí
v dramatický rozchod s rodinou, kdy žena opouští i svého milovaného syna.
Shledání matky se synem proběhne až za dvacet let a místo setkání je poněkud neobvyklé…
Hra měla premiéru 2. března na festivalu Hobblík v Hodoníně, kde získala
ocenění za scénář. Porotě festivalu se líbilo i herecké ztvárnění hlavní postavy, za které Vladana Augstenová obdržela cenu pro nejlepší herecký vý66
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Ve hře zní několik autorských písní, které hudebně doprovází Vladimír Pecka (klavír) a Hana Malinová (basa). Krátká ukázka textu jedné z nich:
Musím se oblékat, nemůžu chodit bos
Oblek Armani, boty Hugo Boss
Když mám mít jednou holku rád, musí se o mě postarat.
Rf: Děvče, co se rádo miluje a v přepychu si libuje
Neptá se, co bude pak, kam dojede tenhle vlak.
Pojedem do Varů? Spíme v hotelu Pupp?
Jinak nejedu! Koukej pustit chlup!
Netáhneš už chlapy, holko má, tak budu muset táhnout já.
Rf: Děvče, co si pozor nedává a stále víc se rozdává
Neptá se, co bude pak, kdepak skončí tenhle vlak.
Videozáznam Učitelky a Oidipa naleznete na webu R-R: http://rozkosbezrizika.cz/divadlo. Zážitek z představení však záznam určitě nenahradí, tak se
přijďte na Rozkoš na divadelních prknech podívat.
Učitelka a Oidipus je už dvanáctou autorskou hrou souboru Rozkoš.
„Cílem divadelních aktivit R-R je dostat nahoru – na pódium – ty, co se cítí být
dole, na dně nebo skoro na dně,“ říká o souboru Rozkoš jeho principálka Hana
Malinová.
Jak nás hodnotí diváci?
Libajka: „Divadlo bylo skvělé, hudba taky a taneční výkon bílého koně absolutně úchvatný. Díky za hezký večer.“ A přeje si, abychom (především již postarší
autorská dvojice) nějakou dobu ještě vydrželi: „Děkujeme, neodcházejte!“
A co píše o divadle Roman: Bylo to fakt zajímavý. Téma dobrý, autentický… Mě
hlavně zaujalo to složení souboru. Ta směsice, ta pestrost. Z lidí s praxí, kteří
si prožívají to, o čem to je. Bylo to amatérský se vším všudy, co k amatérskýmu divadlu patří. Nejistota, přebrepty, přehrávání, nesoustředěnost, pozdní
nástupy, pozdě světla, ale krásný. Tak nějak jsem si to představoval. Šel jsem
na amatéry. To, že je to nedokonalý, to je na tom krásný.“
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Ze sexbyznysu na trh práce?

Šídová, Poláková, Malinová a kol.

O čem vypovídají desetileté zkušenosti zemí, v nichž byla prostituce legalizována? Jak vypadají dva poslední návrhy k legalizaci prostituce v ČR? Jaké
jsou motivy žen, které vstupují do sexbyznysu? A s čím se ženy potýkají, když
z něho chtějí odejít? Lze nějak omezit rizika pouliční prostituce? Co znamená pojem sexuální asistence? Těmto a dalším tématům se věnuje publikace
R-R s názvem Ze sexbyznysu na trh práce?, kterou si můžete stáhnout na
http://rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni/soubory/publikace-r-r-ze-sexbyznysu-na-trh-prace/detail.

Lucie Šídová, Jana Poláková, Hana Malinová a kol.

Ze sexbyznysu
na trh práce?
Přenos znalostí v oblasti
legálního uchopení prostituce
a jeho dopad na trh práce

Znáte pravidla bezpečnějšího sexu? Víte, jaká jsou rizika fistingu nebo praktiky dvojího proniknutí? Kdy se hodí femidon? Jak vypadá rouška pro orální
sex? K čemu slouží menstruační houbička? Odpovědi na tyto a další otázky
najdete v letácích R-R Sexuální praktiky a Ochranné pomůcky. Stahujte na
http://rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni.

Nenuťte se dělat věci, které vám jsou
nepříjemné či ve vás vzbuzují odpor.

Pánský kondom představuje velmi
účinnou ochranu proti přenosu pohlavně přenosných infekcí a nechtěnému
otěhotnění. Používá se při vaginálním,
análním i orálním styku.

Kondom a lubrikant – věrní společníci
profesionálních sexuálních služeb!

Na trhu nalezneme nepřeberné
množství kondomů různých barev, vůní
i příchutí, ovšem nejdůležitější je vybrat
správnou velikost a tloušťku kondomu.
Dnes jsou k dostání i kondomy extra
malé, tedy o dvě velikosti menší než
je standard, a také extra velké – o tři
velikosti větší než kondomy XL (vyrábí
např. značka My.Size od 19,50 Kč
za kus).
Pro anální sex je vhodné použít extra
zesílené kondomy (vyrábí např. značka
Primeros, lze jej pořídit od 7 Kč za kus).

PRAKTIKA DP

DoUbLE PENETRATIoN
Co TATo PRAKTIKA obNÁšÍ?
Při této praktice proniká současně
jeden partner do vaginy, druhý
do konečníku. S jedním partnerem
se pro dvojité proniknutí používá
náhražka penisu. Existují i další
varianty jako např. trojí proniknutí
(včetně orálního sexu).
JAKÁ JSoU RIzIKA?
Při této praktice hrozí přenos
pohlavně přenosných chorob.
Může také dojít k bolestivému
podráždění konečníku či pochvy
a k poranění a tudíž většímu riziku
přenosu infekce.

Jak provozovat
bezpečnější sex:

OCHRANNÉ
POMŮCKY

Chcete se dozvědět více i o dalších praktikách?
Podívejte se na naše webové stránky:

Pro ty, kterým při sexu klasický kondom
nevyhovuje, existuje extra tenký kondom
(např. od značky Durex, lze jej pořídit od
15 Kč za kus).

JAK SE CHRÁNIT?
Důležité je vždy použít lubrikační gel
a kondom na každý z údů. Vždy se
s partnerem domluvte na pravidlech
(již zmiňovaný signál stop). Na každý
druh sexu je nutno použít nový kondom,
aby nedocházelo k přenosu bakterií
(např. z konečníku do pochvy).
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Mějte na paměti, že jste to vY, kdo
určuje HRANiCe zákazníkovi.

PÁNSKÝ KONDOM

PRezeRvAtiv

www.rozkosbezrizika.cz
Máte dotaz? Jaké máte zkušenosti vy?
Napište nám na email: dotazy@rozkosbezrizika.cz

SPoLEČNÉ UŽITÍ
KoKAINU ČI JINÉ
DRogY, ALKoHoLU
Co TATo PRAKTIKA obNÁšÍ?
Před poskytnutím sexuálním služeb
(nebo v rámci služby) společné požití
jakékoliv drogy.

Mějte na paměti, že jste to VY, kdo
určuje HRANICE zákazníkovi.
Nenuťte se dělat věci, které Vám jsou
nepříjemné či ve Vás vzbuzují odpor.
Kondom a lubrikant – věrní společníci
profesionálních sexuálních služeb!

JAKÁ JSoU RIzIKA?
Při požití drog a přemíry alkoholu
hrozí riziko ztráty zábran, snížení
vlastních hranic. Častěji pak můžete
přistoupit na rizikové praktiky,
ke kterým by jinak nedošlo.
To se ostatně vztahuje na všechny
praktiky, nejen na zde uvedené.
JAK SE CHRÁNIT?
Jediným ochranným prostředkem
v tomto případě je vyhnout se sexu
pod vlivem návykových látek. Případně
pít alkohol s mírou, konzumovat spolu
s ním nealkoholické nápoje.

Jak provozovat
bezpečnější sex:

SEXUÁLNÍ
PRAKTIKY

Chcete se dozvědět více i o dalších praktikách?
Podívejte se na naše webové stránky:

www.rozkosbezrizika.cz
Máte dotaz? Jaké máte zkušenosti vy?
Napište nám na email: dotazy@rozkosbezrizika.cz
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11. Finanční zpráva za rok 2013
Aktiva
Stav k prvnímu dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

1 187

1 146

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-2 399

-2 829

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

0

0

0

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu
a vývoje

0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software

0

0

2. Oprávky k softwaru

0

0

0

0

3. Ocenitelná práva

0

0

3. Oprávky k ocenitelným právům

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

0

0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek

0

0

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám

0

0

3 586

3 976

-2 360

-2 575

1. Pozemky

0

0

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

0

0

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

0

0

3. Stavby

0

0

9. Oprávky k základnímu stádu a
tažným zvířatům

0

0

4. Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

3 332

3 722

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

-39

-254

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

0

0

6. Základní stádo a tažná zvířata

0

0

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

254

254

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0

0

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

0

0

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

0

0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

0

0

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

0

0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

0

0

4. Půjčky organizačním složkám

0

0

5. Ostatní dlouhodobé půjčky

0

0

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

0

0

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
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Stav k poslednímu
dni účetního období

7. Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
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11. Finanční zpráva za rok 2013
Aktiva
Stav k prvnímu dni
účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem

1 788

2 759

I. Zásoby celkem

0

0

18. Dohadné účty aktivní

1. Materiál na skladě

0

0

19. Opravná položka k pohledávkám

2. Materiál na cestě

0

0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

3. Nedokončená výroba

0

0

1. Pokladna

4. Polotovary vlastní výroby

0

0

2. Ceniny

5. Výrobky

0

0

3. Účty v bankách

6. Zvířata

0

0

7. Zboží na skladě a v prodejnách

0

8. Zboží na cestě

0

17. Jiné pohledávky

-19

-32

0

0

0

0

1 166

2 551

23

158

0

0

1 143

2 392

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

0

0

0

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

0

0

0

6. Ostatní cenné papíry

0

0

0

0

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

0

0

539

125

8. Peníze na cestě

0

0

1. Odběratelé

1

8

IV. Jiná aktiva celkem

82

83

2. Směnky k inkasu

0

0

1. Náklady příštích období

82

74

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

0

0

2. Příjmy příštích období

0

9

122

144

3. Kursové rozdíly aktivní

9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem

4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky

2

2

6. Pohledávky za zaměstnanci

5

5

7. Pohledávky za institucemi
soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

0

0

8. Daň z příjmů

0

0

9. Ostatní přímé daně

0

0

10. Daň z přidané hodnoty

0

0

11. Ostatní daně a poplatky

0

0

429

0

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp.
orgánů úz. sam. celků

0

0

14. Pohledávky za účastníky sdružení

0

0

15. Pohledávky z pevných termínových operací

0

0

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

0

0

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování
se státním rozpočtem

74

Stav k poslednímu
dni účetního období

AKTIVA CELKEM

0

0

2 974

3 905
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11. Finanční zpráva za rok 2013
Pasiva
Stav k prvnímu dni
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

1 696

2 051

I. Jmění celkem

3 086

3 375

7. Závazky k institucím soc. zabezpeční
a veř. zdrav. pojištění

1. Vlastní jmění

1 957

2 246

8. Daň z příjmů

2. Fondy

1 129

1 129

9. Ostatní přímé daně

0

0

-1 390

-1 323

x

287

162

x

-1 552

-1 610

1 278

1 854

I. Rezervy celkem

0

0

17. Jiné závazky

1. Rezervy

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

47

47

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

0

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
a závazků
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
B. Cizí zdroje celkem

2. Vydané dluhopisy

129

163

0

0

48

57

10. Daň z přidané hodnoty

0

0

11. Ostatní daně a poplatky

0

0

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

0

0

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů
územních sam. celků

0

951

14. Závazky z upsaných nesplacených
cenných papírů a podílů

0

0

15. Závazky k účastníkům sdružení

0

0

16. Závazky z pevných termínových operací

0

0

562

46

18. Krátkodobé bankovní úvěry

0

0

19. Eskontní úvěry

0

0

0

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

0

0

21. Vlastní dluhopisy

0

0

0

47

47

4. Přijaté dlouhodobé zálohy

0

0

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

0

0

6. Dohadné účty pasivní

0

7. Ostatní dlouhodobé závazky

0

58

90

0

0

IV. Jiná pasiva celkem

33

35

0

1. Výdaje příštích období

33

35

0

2. Výnosy příštích období

0

0

1 198

1 772

3. Kursové rozdíly pasivní

0

0

95

37

2 974

3 905

2. Směnky k úhradě

0

0

3. Přijaté zálohy

0

0

3. Závazky z pronájmu

III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé

4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

76

Stav k poslednímu
dni účetního období

55

55

253

374

-1

-1

22. Dohadné účty pasivní

PASIVA CELKEM
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11. Finanční zpráva za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty

Činnosti
hlavní

A.

Náklady

21. Kursové ztráty

3

0

I.

Spotřebované nákupy celkem

1 201

0

22. Dary

0

0

1. Spotřeba materiálu

1 121

0

23. Manka a škody

0

0

81

0

24. Jiné ostatní náklady

157

0

3. Spotřeba ostatních
neskladovatelných dodávek

0

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

172

0

4. Prodané zboží

0

0

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

172

0

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

0

0

27. Prodané cenné papíry a podíly

0

0

28. Prodaný materiál

0

0

29. Tvorba rezerv

0

0

30. Tvorba opravných položek

0

0

Poskytnuté příspěvky celkem

3

0

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

0

0

32. Poskytnuté členské příspěvky

3

0

Daň z příjmů celkem

0

0

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

0

0

12 938

0

2. Spotřeba energie

II.

Služby celkem

4 630

0

5. Opravy a udržování

165

0

6. Cestovné

253

0

41

0

8. Ostatní služby

4 170

0

Osobní náklady celkem

6 747

0

9. Mzdové náklady

5 279

0

10. Zákonné sociální pojištění

1 468

0

11. Ostatní sociální pojištění

0

0

12. Zákonné sociální náklady

0

0

13. Ostatní sociální náklady

0

0

Daně a poplatky celkem

6

0

14. Daň silniční

0

0

15. Daň z nemovitostí

0

0

16. Ostatní daně a poplatky

6

0

178

0

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

0

18. Ostatní pokuty a penále

0

0

19. Odpis nedobytné pohledávky

0

0

17

0

7. Náklady na reprezentaci
III.

IV.

V.

Ostatní náklady celkem

20. Úroky
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hospodářská

VI.

VII.

VIII.

Náklady celkem
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11. Finanční zpráva za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty

Činnosti
hlavní

B.

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem

0

0

Tržby z prodeje majetku,
zúčtování rezerv a opravných položek
celkem

0

240
0

0

0

0

2. Tržby z prodeje služeb

240

0

19. Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

3. Tržby za prodané zboží

0

0

20. Tržby z prodeje cenných papírů
a podílů

0

0

Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem

0

0

21. Tržby z prodeje materiálu

0

0

4. Změna stavu zásob nedokončené
výroby

0

0

22. Výnosy z krátkodobého finančního
majetku

0

0

5. Změna stavu zásob polotovarů

0

0

23. Zúčtování rezerv

0

0

6. Změna stavu zásob výrobků

0

0

24. Výnosy z dlouhodobého finančního
majetku

0

0

7. Změna stavu zvířat

0

0

25. Zúčtování opravných položek

0

0

Aktivace celkem

0

0

131

0

8. Aktivace materiálu a zboží

0

0

0

0

0

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

0

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
10. Aktivace dlouhodobého
nehmotného majetku

0

0

27. Přijaté příspěvky (dary)

129

0

2

0

11. Aktivace dlouhodobého
hmotného majetku

0

0

Provozní dotace celkem

12 450

0

404

0

29. Provozní dotace

12 450

0

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

0

13 225

0

13. Ostatní pokuty a penále

0

0

287

0

14. Platby za odepsané pohledávky

0

0

15. Úroky

0

0

16. Kursové zisky

1

0

17. Zúčtování fondů

0

0

403

0

1. Tržby za vlastní výrobky

II.

III.

IV.

Ostatní výnosy celkem

18. Jiné ostatní výnosy
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hospodářská

V.

VI.

Přijaté příspěvky celkem

28. Přijaté členské příspěvky
VII.

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření po zdanění celkem

0
287

0

287
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12. Kontakty

POZICE/sekce

TITUL

Office manažerka
PR manažer

Mgr.

TELEFON

EMAIL

Ostatní kontakty

Doležalová

602180180

kancelar@rozkosbezrizika.cz

Terapie

Losenický

777180039

pr@rozkosbezrizika.cz

Terapeutka Praha

Mgr.

Lucie

Šídová

724760171

terapie@rozkosbezrizka.cz

dotazy@rozkosbezrizika.cz

Terapeutka Brno

Mgr.

Tereza

Musilová

722938044

terapie@rozkosbezrizika.cz

Divadlo

PhDr.

Hana

Malinová

602181181

divadlo@rozkosbezrizika.cz

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

Veronika
Jan

TITUL

Dotazy
Volené orgány
Výbor/Tajemnice

PhDr.

Hana

Malinová

Kontrolní komise/
Předsedkyně

Mgr.

Martina

Zikmundová

Generální ředitelka

PhDr.

Hana

Malinová

Výkonná ředitelka

Mgr.

Lucie

Ekonomka organizace

Ing.

Věruna

CSc.

602181181

malinova@rozkosbezrizika.cz

774913777

zikmundova.m@seznam.cz

602181181

malinova@rozkosbezrizika.cz

Šídová

724760171

sidova@rozkosbezrizka.cz

Víchová

724116459

verunavichova@seznam.cz

Poláková

777180140

polakova@rozkosbezrizika.cz

722938044

musilova@rozkosbezrizika.cz

775133133

martiskova@rozkosbezrizika.cz

777180006

berkova@rozkosbezrizika.cz

CSc.

Správní celky
Vedení organizace
CSc.

Poradenská centra a přilehlé kraje
Bolzanova 1, 110 00 Praha 1
Kraje: Praha, Středočeský kraj
Vedoucí poradenského centra
Praha

Mgr.

Jana

Poradenské centrum Brno (SÍDLO)
Vlhká 10, 602 00 Brno
Kraje: Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský
Vedoucí poradenského centra Brno

Mgr.

Tereza

Musilová

Poradenské centrum České Budějovice
Česká 20, 370 01 České Budějovice
Kraje: Jihočeský
Vedoucí poradenského centra
České Budějovice

Mgr.
et Bc.

Petra

Martíšková

DiS.

Regionální týmy v dalších krajích ČR
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V roce 2013 nás podpořili:

13. Granty a dotace
GRANTY A DOTACE 2013
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Poskytovatel

Název služby nebo projektu (zkráceno)

Magistrát HMP zdravotnictví

AIDScárky

Číslo projektu

Částka
150 000

Magistrát HMP sociální služby

Prevence a redukce negativních důsledků
prostituce

102 400

Magistrát HMP prevence kriminality

Pražská kvítka

150 000

Magistrát HMP kultury

Rozkoš Praze

70 000

Magistrát HMP prevence kriminality

Ruka na půl cesty

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pražské poradenské středisko

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nejste na to samy - Čechy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poradna pro ženy Brno

180 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Terénní programy - Morava, Slezsko

623 000

30 000
450 000
1 969 000

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Terén Jihočeský

150 000

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Podpora prevence HIV mezi sexuálními
pracovnicemi

280 000

Magistrát města Ostravy

Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA

90 000

Nadace OKD

Prevence šíření PPI včetně HIV v Moravskosleském kraji

35 000

OP LZZ ESF v ČR

NA CESTĚ K ROZVOJI - podpora dalšího
vzdělávání

Magistrát města Brna sociální služby

Odborné sociální poradenství

Magistrát města Brna prevence kriminality

Prevence rizik v prostitučním prostředí

OP LZZ ESF v ČR

Služba terénní programy v rámci IP JMK

CZ.1.04/3.1.00/05.00056

521 000

OP LZZ ESF v ČR

Poradna R-R pro sexuální pracovnice
v JČK

CZ.1.04/3.1.02/43.00119

657 000

Odbor evropských fondů Magistrátu hl.
m. Prahy

MOSTY K ROZVOJI - podpora dalšího
vzdělávání

CZ.2.17/2.1.00/36374

294 000

OP LZZ ESF v ČR

Podpora sociálních služeb v Jihočeském
kraji II - terénní programy - ORP Tábor

CZ.1.04/3.1.00/05.00066

Ústecký kraj

Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2013

statutární město Zlín

Prevence sociálních a zdravotních rizik

Nadace Partnerství

ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ

70 - BG - 045

OP LZZ ESF v ČR

IP „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, terénní programy Kladno

CZ.1.04/3.1.00/05.00021

306 000

OP LZZ ESF v ČR

IP „Základní síť sociálních služeb ve
Středočeském kraji“, ter énní programy
Kutná Hora

CZ.1.04/3.1.00/05.00021-934

268 000

OP LZZ ESF v ČR

Ze sexbyznysu na trh práce?

CZ.1.04/5.1.01/77.00189

Kraj Vysočina

Terénní programy - Morava, Slezsko

Magistrát ČB

Prevence HIV/AIDS pro širokou veřejnost
v ČB

20 000

Magistrát ČB

Prevence HIV/AIDS pro širokou veřejnost
v ČB

55 400

Magistrát ČB

Terénní program Rozkoš bez rizika

60 000

Magistrát ČB

Terénní program Rozkoš bez rizika

120 000

Magistrát ČB

Poradna R-R pro komerční sexuální
pracovnice

60 000

OP LZZ ESF v ČR

Nový start aneb Ze sexbyznysu na trh
práce

CZ.1.04/3.1.02/86.00211

2 320 000

OP LZZ ESF v ČR

Ženy sobě

CZ.1.04/5.1.01/B2.00001

236 000

CZ.1.04/3.1.03/A7.00216

117 000
50 000
44 000

58 000
50 000
30 000
1 158 200

1 617 000
129 000
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V roce 2013 nás podpořili:

Přispěvatelé a dobrovolníci
Jan Bureš, Vladislava Dokoupilová, Petr Dvořáček, Lucie Freiková, Kateřina
Hlavatá, Jan Hrazdira, Ivana Chrtová, Hynek Janoušek, David Sutty a Lucie
Zikmundová

Firemní dárci a podporovatelé

KHS

Libereckého kraje
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...za což jim děkujeme!
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