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Poskládal jsem
krabici. Její

části jsem dal
přes sebe v tom

správném pořadí.
Napodruhé.

A po domluvě.
Ještě přelepit.

Jenže když začnu
manipulovat

s lepicí páskou,
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to asi dneska

bude poněkud
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jedno odpoledne se stanu
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Dřív než svoje případ-
né předsudky musím
překonat 250 kilomet-
rů vlakem. Po víc než

třech hodinách jízdy je právě
tak čas na oběd. Na ten jdu se
zakladatelem e-shopu YOO.cz
Vojtěchem Slámou a jeho pří-
telkyní Michaelou Hrubou. Ta
je zároveň jeho podřízenou.
Tím vám nedávám nahlédnout
do jejich nejhlubšího soukromí,
jakkoli se to nabízí vzhledem
k oboru, v němž pracují, ale tak
to v YOO.cz zkrátka je. Vojta je
zakladatelem a majitelem fir-
my, kde Míša pracuje. Jejich se-
známení stojí za zmínku, jakož
i to, proč se Vojta vrhl na prodej
erotických pomůcek.

Začneme tedy od Adama
a řekneme vám, jak se sluší a pa-
tří u sexshopu, nahou pravdu.
Vojta je od pohledu i zaměře-
ním ajťák. Že by ho k jeho pod-
nikání přivedl osobní zájem,
zkrátka nečekejte. Jeho klien-
tem však byl kamarád provozu-
jící erotickou seznamku. A prá-
vě její web Vojta programoval.
Tam získal představu o tom,
kolik potenciálních zákazníků
e-shopu s erotickými pomůcka-
mi běhá po světě a seznamuje se
na sítích a co všechno potřebu-
jí. Později se na tomtéž webu,
o nějž se předtím jen staral, stal
hrdým inzerentem už svého
vlastního podnikání.

Teď se dostáváme k seznáme-
ní s Míšou. Dodám, že jde o lidi
ve věku sice produktivním, ale
jaké například já považuju spíš
zamladší.Míša pro Vojtu praco-
vala na dálku. Jako copywriter
psala reklamní texty k nabíze-
nému sortimentu. Když se blíži-
lo jejich první setkání na firemní
večeři, očekávala staršího, ob-
tloustlého a poněkud slizkého
pána. Bylo asi lehké překonat
právě takové očekávání. Když se
potkali, pak už to šlo, jak říká
Vojta, ráz na ráz. Nemůžu se
neusmát, když mi tímto ustále-
ným spojením, které jsem dosud
považoval za nevinné, líčí vznik
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svého vztahu majitel sexshopu.
Každopádně spolu jsou už dva
roky a jejich pracovní svazek
je... ehm, pevnější, než byl dřív,
kdy s ním Míša spolupracovala
pouze externě.
V indické restauraci, kde jsme

obědvali, jsem si dal něco ostřej-
šího, abych se patřičně naladil
na to, co mě čeká.

ŠTÍPNE AŽ ZABOLÍ
Pak už jsme vyrazili do uli-
ce Špitálka, kde sídlí prodejna
i sklad. Zde se budu seznamovat
s jednotlivými produkty, abych
mohl nakonec zkompletovat zá-
kazníkovu objednávku a plnit
další zadání. K tomu jsem už
předem dostal mailem jakýsi se-
znam úkolů, z nějž bych vám rád
zacitoval vděčnější pasáže. Na-
příklad: „Zabalte balíček plný
čvachtadel a vibračníků tak,
aby nikdo nepoznal, co se v něm
skrývá.“ Zde jsem si říkal, zda
do balíčku nepřihodit taky po-
někud familiérní přání „nech-
te si čvachtat“. Nebo: „Nafoťte
si fotky s dildem na Instagram
uprostřed Brna.“ Pokud znáte
novodobou dominantu centra
Brna, tak víte, že dildo si může-
te zapomenout doma, a stejně se
tam máte s čím vyfotit.

To je tedy malý výběr z vel-
kého seznamu úkolů, z nichž
se stihnu zhostit jen některých.
Teď už ale od úvodního zadání
vyjádřeného zajímavými slovy,
z nichž některá jsem dosud ani
neznal, do světa trojrozměrných
předmětů, do světa tvarů, vůní
a dokonce i chutí.
Nebudu se však seznamovat

jen s věcmi, ale taky s lidmi. Při
seznamování se s produkty jsem
dostal k ruce paní Olenu Cabejš-
kovou, zkušenou kompletátor-
ku objednávek. K dispozici mám
ještě Šarlot Bednárkovou, autor-
ku mnoha reklamních textů na
webu. Její křehká ručka to byla,
která napsala něžná slova: „Na-
pumpujte svoje mužství a staň-
te se sebevědomým krotitelem
vagin.“ Tušit ji můžeme i za ly-
rickými verši: „Každý správný
experimentátor již zasunul di-
latátor.“ Je vidět, že do poezie
jen nedilatátoruje... pardon ne-
diletuje, ale její básnické stře-
vo se zanítí, kdykoli přijde ten
správný impulz.
Mluvě o impulzech... a teď už

se dostáváme k samotným vý-
robkům. Nejeden totiž nejenže
potřebuje elektrickou energii ve
formě baterek, ale dokonce se
o tu elektrickou energii dokáže

podělit v podobě skutečných vý-
bojů. Patrně pouze výbojnější
povaha si něco takového na svůj
protějšek pořídí. Seznamujeme
se tedy s pohánědlem na doby-
tek. Jde laicky řečeno o tyčku,
která dává elektrický šok, tak-
že to štípne až zabolí, intenzitu
si lze nastavit. Můžete jím svůj
submisivní protějšek domluve-
ným způsobem pohánět do po-
stele, představuju si.
Ovšem pokudmá dáma pocit,

že partner pomůcku určenou
původně na hovězí skot nadu-
žívá, může si velice případně po-
stesknout: „To jsem ale kráva, že
jsem mu dovolila to koupit.“
Pohybujeme se v kategorii

BDSM, zjednodušeně řečeno
v kategorii sadomasochismu. Je
tu například celotělový vak, kte-
rý vám padne tak dobře, že se
z něj bez cizí pomoci nedostane-
te. Pokud vás z něj partner zapo-
mene vyprostit, můžete si zcela
příznačně říct: „A je to v pytli.“

TRESTY OD PANÍ
Společně s Olenou zkoumáme
roubík. To už se přidává Pepa
Hromek, protože potřebujeme
poradit. Roubík sestává z kulič-
ky, která patří do pusy, a pásky,
kterou si ho připevníte k hlavě.

Na roubík navazují tři další,
postupně se zmenšující kuličky.
Protože jsou vyvedeny v černé
barvě, výsledný tvar trochu při-
pomíná sněhuláka uplácaného
v oblasti, kde se hodně topí uh-
lím a z nebe padají saze. Přemí-
táme nad tím, jestli kuličkymají
pokračovat z pusy ven, anebo se
naopak zanoří do dutiny ústní.
Pepa Hromek se zanoří do hlu-
bin nějakého návodu, odkud se
vynoří pln radosti, protože ná-
vod potvrdil hypotézu, k níž se
on sám přikláněl. Ano, kuličky
patří do pusy, a vzhledem k ob-
jemnosti celého objektu od-
haduju, že až kamsi do krku.
Nezkoušel jsem to, ale vsadím
právě krk, že je to určitě dechbe-
roucí zážitek. A to doslova.
Po věcech trojrozměrných,

které pro osobu bez patřič-
né zkušenosti občas předsta-
vují přímo rébus, přejděme ke
Smlouvě o otroctví. Jde o desky
formátu A4, v nichž se připev-
něno kroužkovou vazbou skrý-
vá několik papírů. Připomíná
to bakalářskou práci. Zde je na-
opak všechno vysvětleno zcela
jasně a nad jakoukoli pochyb-
nost, je to přece smlouva. A tak
se v klidu začtěme do jednotli-
vých bodů, objasňujících temné
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stránky lidské sexuality. Pokud
je vůbec možné a žádoucí, aby
temné stránky lidské sexuality
byly objasněny. My, co máme
od sadomasochistických prak-
tik přece jenom odstup, se mů-
žeme do Smlouvy o otroctví za-
číst s badatelskou věcností.
Například článek 5, bod 3:

„Otrok má právo na přiměře-
nou stravu.“ Ačkoli se tu mluví
o stravě, není tento bod zas až
tolik výživný. Tedy v přenese-
ném slova smyslu. Na rozdíl od
bodu 13: „Zacházení s otrokem
nebudemít za následek viditelné
stopy déle než _ hodin/y a na ob-
ličeji, hrudi, zadku a genitáliích
viditelné déle než _ dnů.“
Takhle... vysvětlil jsem dost

jasně, že nejde o pracovní
smlouvu zdejších zaměstnan-
ců? Ve Smlouvě často zmiňova-
ná Paní jakožto druhá smluvní
strana není společnost TWIXO
Group, s. r. o., jakožto mateřská
firma YOO.cz. Ona by to pak
taky nebyla ani takmateřská fir-
ma, jako spíš macešská. Zvlášť
když uvážíme, že mezi povin-
nosti otroka patří „Přijímat tres-
ty stanovené a vykonané Paní“.
Těch článků a v nich vypsa-

ných bodů je tolik, že jen všech-
ny je vymyslet a napsat musela

být pěkná otročina. Její studium
ovšem popírá rozšířenou do-
mněnku, že čtení smluv je nuda.
Prostudování zbytku už nechám
na vás, pokud si tuto Smlouvu
pořídíte. Já se přesunu jinam.

POKECÁME, JO?
Někdy se holedbám tím, že si
popovídám opravdu s každým.
Tato pýcha mě nyní dohnala,
protože zaměstnanci Martin
a Tondamě vyzvou, abych si po-
povídal s vaginou. Přiznám se
zcela osobně, že nepatřím mezi
muže, jimž vagina nic neříká.
Ale aby mi něco opravdu říka-
la? Tedy abymě vskutku oslovila
a vedli jsme spolu dialog?
Martin a Tonda se ovšem tvá-

ří, že přesně o takový rozhovor
půjde. Sami dělají dojem lidí,
kteří s vaginami prokonverzo-
vali nejednu hodinu, přičemž
šlo o rozhovory, které zajíma-
ly obě strany, jak se psávalo
v dřívějším tisku.

Vzali mě do odlehlejšího skla-
du v patře. Svůj rozhovor s vagi-
nou klidně odtajním. Co se týče
vaginy, je to jakýsi nástavec, kte-
rý vypadá jako tubus, co ho do-
stávají vysokoškoláci při promo-
ci. Čekali byste uvnitř diplom
a ejhle, co na vás vykoukne.

Když se vagina zapne, oprav-
du si s ní můžete promluvit. Jde
zatím o výrobek cizojazyčný,
takže musíte na vaginu spus-
tit anglicky. Součástí balíčku
je knížka se sadou vět. Když je
vagině řeknete, na každou vám
individuálně odpoví. Alemusím
říct, že tato vagina nejspíš pat-
ří do nějaké sadomasochistické
kategorie v oblasti výslovnosti,
protože vám jako učitelka neod-
pustí nic. Občas jsem jí řekl po-
dle návodu například: „Are you
a bad girl?“ A ona mlčela jako

zařezaná. Pokud vám nerozumí
manželka, tak jde až o takové
klišé, že si na to postěžujete ne-
známé dívce někde na baru. Ale
když vám nerozumí vagina, tak
uznejte, o tom se těžko mluví.
Nicméně jsem se rozmluvil

jak já, tak následkem toho i va-
gina, tudíž jsem u sebe pozo-
roval zlepšení. A opravdu nic
jiného, pokud byste chtěli být
takhle zvědaví. Když máte co
dělat s anglickou výslovnos-
tí, spojováním slov mezi sebou
a pohyblivými přízvuky, které
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*Sleva platí při nákupu nad 699 Kč, nevztahuje se na již zlevněné položky a dárkové poukazy. Slevy nelze sčítat.



mají anglická slovíčka, nejspíš si
umíte představit, že u toho se na
sex myslí dost těžko.
Nakonec jsme se já i vagina

vyčerpaně odmlčeli. I když ona
vypadala, že by se mnou klid-
ně probrala další lekci. Ale já tu
nejsem pro zábavu. Aspoň ne
pro svoji. Jsem tu přece proto,
abych se zapojil taky pracovně,
na což si už po seznámení s ně-
kterými výrobky troufám.
Jdu s Olenou k počítači v hlav-

ním skladu v přízemí. Zákazník,
říkejme mu třeba Valentýn, si
objednal několik věcí, které se
nám zjevily na monitoru počí-
tače. Mezi jinými umělohmot-
nou paži, zakončenou rukou se-
vřenou v pěst. Je prý určena
na fisting.
Slovníček pojmů není součás-

tí této reportáže. Někdo tento
a další výrazy zná, a kdo ne, ten
bude možná radši, pokud pro
něj významy některých pojmů
zůstanou tajemstvím. Každo-
pádně kdybych na prudérnější
z vás s takovouto umělohmot-
nou rukou... jak to říct... vyru-
koval, možná byste s instink-
tivním odporem zvolali: „To si
strč...“ Ano, tam ta ruka opravdu
patří. Musíme ovšem najít, kam
se nám vejde.
Tedy počkejte... myslím, do

které krabice. Krabice jsou tu
totiž v mnoha velikostech, ale
nesložené, takže musíme od-
hadnout tu se správnými roz-
měry. Samozřejmě vytáhnu
všechny možné větší krabice,
takže pracovní prostor kolem

mě je zaneřáděn papundeklo-
vými krabicemi, které jsem jen
rozložil, abych nahlédl jejich ve-
likost. Až jako poslední (jak ji-
nak) naleznu krabici, která není
velká celá, ale velký je jen jeden
z jejích rozměrů, je tedy dlouhá,
což potřebujeme. Vložíme do ní
ruku, aby mohla dospět do své-
ho cíle. Abyste si pod tím cílem
nemuseli nic představovat, my-
slím tím adresu pana Valentýna.
Jenže na to, abychom mohli

krabici zavřít, zalepit a opatřit
adresou, ji musíme ještě doplnit
o další položky na Valentýnově
seznamu. Copak ruku, tu jsem
našel snadno, ta jako by se o svůj
úkol přímo hlásila. Valentýn si
ovšem žádá předměty daleko
drobnější a zastrčenější. Na-
příklad pás cudnosti pro muže,
lubrikační gel a pár dalších
kousků. Rozhoduje tu skladové
identifikační číslo.

JEŠTĚ ROLNIČKY
Zatímco já ve skladu bloudím
s pocitem, že jsem se ztratil
v něčím podvědomí, Olenka
přesně nalézá pás cudnosti tam,
kde má být. Teď myslím, kde
má být v regálu. Až bude tam,
kde má být v životě zákazníka,
nebude mimochodem vůbec
působit cudně.
Když už je v krabici vše, co

tam být má, přihodíme ještě ně-
jaké dárečky. Cena nákupu se
vyšplhala nad čtyři tisíce, takže
toho bude víc. Čokoláda, lízát-
ko, a protože Olena si dává zá-
kazníkova přání do souvislostí

a postupuje tak trochu jako zku-
šený sexuolog, vhodí do krabice
ještě skřipce na bradavky s rol-
ničkami. Ty v mé představě –
a omlouvám se předem za jistou
pragmatičnost – zvýhodňují pár,
který si na to zhasne a ještě dů-
kladně zatemní okna. Když totiž
svůj protějšek nemůžete ve tmě
najít, tak vám při sebemenším
pohybu zacinká.
Uznávám, že moje teorie má

asi vadu, protože kdo experi-
mentuje až tak, že si pořizuje
podobné pomůcky, tomu stěží
působí problém, pokud u toho
má rozsvíceno. Zkrátka jako
sexuální poradce jsem teprve
v plenkách. Hlavně mě vy zku-
šenější nechytejte za slovo, pro-
tože být v plenkách je taky se-
xuální praktika. Spíš chci říct,
že tohle prostředí je sice zábav-
né, nicméně tu u sebe nepociťu-
ju žádnou odbornost, díky níž
bych mohl zákazníkovi kvalifi-
kovaně poradit.
Ovšem nakonec se zúčastním

i toho poradenství, pro což – jak
nerad přiznávám – je mojí jedi-
nou obstojnou kvalifikací to, že
píšu poměrně rychle na kláves-
nici počítače. S jakým problé-
mem jsem na chatu zákazní-
kovi radil, vám neprozradím.
Kdyby si to náhodou přečetl,
aby neměl pocit jisté indiskre-
ce, byť bych tu pochopitelně ne-
uvedl jeho jméno. Ale znáte to,
když se necháte jen trochu víc
ostřihat u holiče, taky máte po-
cit, že po vás všichni na ulici po-
kukují, přestože nikdo z chodců

nemůže vědět, jak dlouhé vlasy
jste měli, než jste k tomu holiči
vstoupili. Tak i on by mohl mít
pocit, že jeho intimní problém,
byť o něm nikdo neví, si s ním
každý spojí, když si ho přečte
v magazínu.
Pokud jde o odbornost mých

rad, můžu uklidnit ty, kteří si
pro ně na stránky YOO.cz cho-
dí, že když jsem ty rady dával,
stála nade mnou dobrá polovi-
na firmy a dávala pozor, abych
pánovi s problémem neporadil
nějak kontraproduktivně.

PESTRÝ SVĚT
Až do dneška jsem netušil, jak
pestré jsou potřeby lidské se-
xuality a kolik existuje hraček
a pomůcek na jejich uspokoje-
ní. Už při pouhé představě, že
jsem okolnostmi nucen použít
vakuovou pumpu, jsem se cítil
být poněkud pod tlakem.
Zato umasturbačních vajíček

pro pány, jimižmě zaměstnanci
obdarovali, jsem se začal těšit,
až je vpašuji do ošatky s tím, co
je určeno pro dospělé velikonoč-
ní koledníky, v níž jsou napří-
klad miniaturní lahvičky s al-
koholem. Odpoledne strávené
ve skladu plném erotických po-
můcek totiž nejspíš povzbuzuje
hravost, nejen co se týče oblasti
lidského života, na kterou jsou
zaměřeny, ale i hravost jako ta-
kovou. Takže přátelský kolektiv,
roztodivné předměty, které vás
překvapí a vyvedou z komfortní
zóny vaší stereotypní a léty zave-
dené představivosti, můžou tak
nějak obecně potěšit na duchu
jako jakýkoli jiný objev o lid-
ském druhu a způsobech, jaký-
mi se dovede neškodně bavit.
Říkáte si po takové zkuše-

nosti, že na tom v naší civilizaci
a s tolik zmiňovanou chudobou
nejspíš nejsme až tak špatně,
když dokážeme myslet na...
a používat k tomu... během... až
do... Prázdná místa v této větě
si můžete doplnit sami podle
svých preferencí a fantazie. On
je ten svět lidské sexuality a pří-
slušné vybavenosti tak pestrý, že
bych byl poslední, kdo by si po
takhle zběžném a povrchním
přehlédnutí širých lánů erotic-
kých radovánek a praktik troufl
namísto těch tří teček něco radit
a vybírat za vás. ■

magazin@mfdnes.cz
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CO BYSTE POTŘEBOVALI? Členové týmu sexshopu jsou přiměřeně hraví a nad věcí.
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roztodivné předměty, které vás
překvapí a vyvedou z komfortní
zóny vaší stereotypní a léty zave-
dené představivosti, můžou tak
nějak obecně potěšit na duchu
jako jakýkoli jiný objev o lid-
ském druhu a způsobech, jaký-
mi se dovede neškodně bavit.
Říkáte si po takové zkuše-

nosti, že na tom v naší civilizaci
a s tolik zmiňovanou chudobou
nejspíš nejsme až tak špatně,
když dokážeme myslet na...
a používat k tomu... během... až
do... Prázdná místa v této větě
si můžete doplnit sami podle
svých preferencí a fantazie. On
je ten svět lidské sexuality a pří-
slušné vybavenosti tak pestrý, že
bych byl poslední, kdo by si po
takhle zběžném a povrchním
přehlédnutí širých lánů erotic-
kých radovánek a praktik troufl
namísto těch tří teček něco radit
a vybírat za vás. ■
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CO BYSTE POTŘEBOVALI? Členové týmu sexshopu jsou přiměřeně hraví a nad věcí.


