
 
Povolání: prostitutka   

 
 
 
Tipy od žen pro ženy, které si vydělávají prostitucí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uznávané povolání, co však prostitutka opravdu 
dělá? Roztáhnout nohy a hotovo???? 
 
 
 
(Obrázek propůjčen z: Hustling for Health) 



 
 

Utěšuji, povzbuzuji, naslouchám. 

Projevuji pochopení, poskytuji 

bezpečí, 

soucítím a hraji 

zoufalství. 

Ukájím, tluču, práskám bičem, 

svazuji. 

Způsobuji ponížení. 

Jsem matka, sestra, 

kamarádka 

A děvka, 

sociální pracovnice, prodavačka snů 

A léčitelka 

A přesto, 

Cítím se jako zaprodanec 

Opovrženíhodné sekty, ke které 

Nikdo nechce patřit, 

a nikdo se nechce hlásit. 

Jsem prostitutka. 

 

 
Aus: „Tanzende Lichter im Schatten: Prostituierte schreiben“ 

Edition Klaus Isele, Fuldaer Verlagsanstalt 1989  
Překlad: Markéta Kolářová 

Úvodem pár slov  
 
Každá žena, která si vydělává prostitucí, si představuje, že 
přijde rychle a snadno k penězům, aby si mohla vybudovat 
jistou existenci (s partnerem nebo bez něj), aby mohla 
podporovat svou rodinu, zaplatit dluhy, financovat si 
vzdělání a mnoho dalších důvodů.  
Většinou se počítá jen s určitou dobou, než bude dosaženo 
sledovaného cíle, mnohé ženy zůstanou déle ... 
Zkušené ženy se na začátku domnívaly, že i ony všechno 
vědí a znají, než zjistily, že tomu tak není. Nebo jim bylo 
nepříjemné přiznat, že nevěděly a neznaly všechno.    
Postupem času část iluzí zmizela, přibylo zkušeností a 
podstatných poznatků.  
Tyto poznatky (platí pro dobré i pro špatné časy) chtějí 
zkušené ženy předat dál! 
Tipy, kterým se vyplatí věnovat pozornost.  
 
 
 



Buď k sobě hodná ... buď profesionální  
 
Báseň vyjadřuje, co sexuální pracovnice poskytuje. Není to 
jasně vyhraněné povolání, nýbrž mnohé zároveň. Tolik k 
„Roztáhnout nohy a hotovo“.  
Na každého zákazníka se musíš nově naladit a hrát svou hru.  
To stojí sílu, po tělesné i duševní stránce. 
Dávej na sebe pozor, dopřej si přestávek, vytvářej si stále 
znovu odstup k práci:  
Polož si nohy na stůl! 
Jdi na procházku! 
Zajdi si na masáž! 
Pečuj o sebe! 
Pevná pracovní doba a pravidelné volné dny ti pomůžou. 
Pokud je to možné, odděl pracovní místo a byt.  
 
Udělej se zajímavou, nebuď k dispozici neustále! 
Co je nepřetržitě k mání, to ztrácí rychle své kouzlo. 
 
Dobře si rozmysli, které služby můžeš nabízet, aniž by ti to 
osobně škodilo. Dokud se na sebe můžeš podívat do zrcadla a 
cítíš se dobře, je všechno v pořádku. Pakliže se cítíš špatně, 
musíš něco změnit. 
Nezapomeň také na to, že ten muž v práci je zákazník a ne 
tvůj muž.  
 
Nabízíš-li praktiky, které nepatří do standardního repertoáru, 
měla bys za ně požadovat více peněz.  
 

Uzavři zdravotní pojištění!  
Nemoc se nedá vždy rozpoznat na první pohled a jak jistě 
víš, ne každá je vyléčitelná (AIDS). 
A proto v první řadě pro tvou vlastní ochranu: Používej vždy 
prezervativ!  
 
Vůbec je hygiena a čistota v práci to nejdůležitější!  
 
 



Prodávej se dobře 
 
 
Tvůj cíl je vydělat peníze, a proto je na místě otázka:   
„Jak na to?“ 
 
Jednou z možností je pracovat pod heslem „Dobře, levně, 
trvale“, tzn. děláš hodně, až příliš za malý peníz. Druhou 
možností je používat rozum, abys dostala více peněz za méně 
práce, a přesto měla spokojené zákazníky.  
 
Hodnota, kterou sama sobě dáváš, se odráží v tvých 
cenách.  
 
Obecně platí: Poptej se po běžných cenách a tyto chápej 
jako spodní hranici.  
 
Některé ženy z cizích zemí argumentují tím, že je to v zemi 
jejich původu hodně peněz. Tady to ale není mnoho a ty si 
můžeš vydělat mnohem více.  
 
Nedělej sobě a ostatním život ještě těžší, než už je! 
 
Vytvoř příjemnou atmosféru! 
 
V příjemné atmosféře jsou zákazníci spíše ochotni zaplatit 
víc. Dej jim dobrý pocit, aniž bys příliš obětovala.  
 

Úcta a respekt 
 
Zákazník chce být ctěn a respektován, ty taky!  
Proto je důležité přesně vědět, co chceš nabídnout a za jakou 
cenu. Buď vytrvalá (milá, ale rozhodná), i když ti to při 
špatných obchodech připadá těžké. Kdo tu službu opravdu 
chce, ten také zaplatí tvou cenu. Když ne dnes, tak příště.  
A kdo jednou zjistil, že jsi ochotná jít s cenou dolů, ten – a 
s ním i všichni ostatní – to budou zkoušet stále znovu.  
 
A ještě jednou: Zákazník není tvůj muž! 
 
Obecně platí: Když víš, co chceš, máš lepší podmínky pro 
vyjednávání.  
 
Drogy oslabují tvou schopnost prosadit se. 
 
Tvé kolegyně chtějí být stejně respektovány jako ty, tzn. že 
nemusíte být nejlepší kamarádky, ale musíte se mít navzájem 
ve vážnosti.  
 
Pokud si s něčím nejsi jistá a máš otázky k Know-How (jak 
na to), obrať se na zkušené kolegyně, ty ti pomohou.  
 
 



Bezpečnost  
 
Může se stát, že dojde k násilí ze strany zákazníků a je 
potřeba rychle opustit pokoj, a nebo že kolegyně / správkyně 
musí vniknout do pokoje, aby ti pomohly. Proto je dobré 
dveře od pokoje sice zavírat, ale nezamykat.  
 
Abys měla situaci na pokoji vždy pod kontrolou, nestav se 
nikdy k zákazníkovi zády, ani když ho znáš už delší dobu.  
 
Dbej na dostečné osvětlení, abys rozpoznala příznaky 
nemocí, vší atd. Máš-li podezření na onemocnění, zákazníka 
odmítni.  
 
Používej prezervativ vždy – i při kouření!  
 
Drogy ovlivňují vnímání a oslabují imunitní systém! 
 
Vytvoř si rezervy (např. úspory, životní pojistku a pod.) pro 
stáří a nucené přestávky (např. podmíněné onemocněním).  
 
Ponech je stranou, sáhni na ně jen v opravdové nouzi! 
To platí také tehdy, když něčeho dostáhneš společně se svým 
partnerem, neboť rozchod s ním se nedá vyloučit.  
Některé body tě udiví, promluv si se staršími kolegyněmi. 
 
 

Na téma „Zdraví“ dostaneš u Madonny speciální informační 
materiál. 
Od září 2003 je vám u Madonny k dispozici spolupracovnice 
pro zdravotní otázky.  
 
S otázkami jakéhokoliv druhu, při potížích a v krizových 
situacích se můžete s důvěrou obrátit na poradenská místa. 
Tato podléhají povinnosti mlčení! 
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