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STÁLE JEŠTĚ EXISTUJÍ MÍSTA, KDE SI MUŽI A ŽENY DOKONALE
ROZUMĚJÍ. NÁŠ REDAKČNÍ AGENT PROVOCATEUR JEDNO TAKOVÉ
VYPÁTRAL A NA VLASTNÍM I CIZÍM TĚLE ZAŽIL NEUVĚŘITELNÉ VĚCI!
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MŮJ UKAZOVÁČEK A PROSTŘEDNÍČEK SI UŽÍVAJÍ

a Markéta taky vypadá docela spokojenû. Zrovna se kousla do rtu a trochu
pﬁivﬁela oãi. „Jo, tohle je dobr˘. To by mohlo vést k orgasmu.“ Markéta. Nic
moc o ní nevím. Jen jméno a fakt, Ïe má ráda, kdyÏ v ní moje prsty poﬁádnû
vibrují. „Jo, mÛÏe‰ klidnû víc.“ Je samozﬁejmû krásná. Dokonalé tûlo. Pohrával
jsem si s oblastí G-bodu maximální moÏnou rychlostí a uvaÏoval, kam Markéta
v Ïenské typologii patﬁí. Vypadá jako blonìatá „seveﬁanka“, ale spí‰ to bude
„v˘chodní Ïena“ – má ji malou, úzkou a dlouhou. Dokonalou zvnûj‰ku
i uvnitﬁ. Stejnû jako Dana, právû jsem zachytil její pohled z vedlej‰ího lehátka.
Pﬁed hodinou mi dovolila zúroãit lekce klavíru a vyzkou‰et na jejím Venu‰inû
pahorku pár rozru‰en˘ch akordÛ. „A teì pomalu pﬁejeìte dolÛ k hrázi, ale
pomalu. POMALU!“ Skoro jsem zapomnûl, Ïe tu nejsme sami. Tohle není jen
tak nûjaká hra prstÛ a po‰tûváãkÛ. Na‰e konãetiny a mozky vede Julie Gaia
Poupûtová. Sexkouãka. Lektorka sexuálního rozvoje. Expertka na péãi o libido.
Je fuk, jak její roli nazvete. V kaÏdém pﬁípadû ví o fungování Ïenského tûla
i mysli pravdûpodobnû víc neÏ v‰echny va‰e pﬁítelkynû, manÏelky a milenky
dohromady, o matkách nemluvû. A nejen Ïe to ví. Prozradí vám to.
„Hele, tohle není nepﬁíjemn˘, ale moc to se mnou nedûlá,“ ozvala se Markéta.
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Vám to obvykle k uvolnění po
orgasmu trvá 0 až 20 minut,
ženám 20 až 60 minut. Takže
je fajn někde se setkat.

Je ohleduplná. Neﬁekne, Ïe to dûlám blbû.
„Aha, jasnû,“ pﬁesunul jsem prsty nahoru
a mírnû zavibroval. Na hrázi ji to prostû
nebaví. „Mm-hm, mnohem lep‰í.“ Dává si
záleÏet, aby mluvila neutrálnû, ale zase se
kousla do rtu a mírnû zrÛÏovûla. Nicménû
oba víme, Ïe k vrcholu se tady nikdo
ne‰plhá. UÏ pár bizarních situací jsem
zaÏil, ale tohle by mohl b˘t jeden z hitÛ.
Jsem obleãen˘, sedím obkroãmo na
masáÏním lehátku a od Markétina G-bodu
mû dûlí tenká, ale dÛleÏitá vrstva modr˘ch
hygienick˘ch rukavic. Tohle je ‰kola...

Z

Z Á K L A D N Í V Ý C V I K . Julie Gaia ho
nazvala Den pro muÏe II – praxe dotekÛ na
Ïenském tûle. A bizarního na nûm nakonec
není vÛbec nic. Je to ãistá krása.
Velkorysost Ïen, kter˘m stálo za to
doklouzat snûhem do ÏiÏkovského
ãinÏáku, odloÏit kalhotky a hrát hru na
„udûlej, co po tobû Gaia chce, a já ti hned
ﬁeknu, jestli to dûlá‰ dobﬁe“. Byla to pûkná
nedûle. Kdo by to byl v sobotu ﬁekl. Na
Dnu pro muÏe I. Ne Ïe by teorie nebyla
uÏiteãná. Je nutná. KdyÏ jsem ale nûjak˘ch
pûtadvacet hodin pﬁedtím, neÏ Markéta
odloÏila tanga, dorazil na místo, do hovoru
o sexu mi moc nebylo. Za stolem do L
sedûlo devût zaraÏen˘ch chlápkÛ a tabuli
osvûcoval projektor. Porada. Obhajoba
diplomky. Scéna z filmu Dvanáct
rozhnûvan˘ch muÏÛ. Posadil jsem se tedy
mezi nû a zarazil se taky. Za oknem
snûÏilo a do Jizerek je to hodinka autem.
Místností se mihla Julie Gaia a odloÏila na
stolek stylizovan˘ umûl˘ penis. Po chvíli
se objevil sympatick˘ muÏ s umûlou
rukou. Pﬁinesl mísu banánÛ. Mírnû
surreálná nálada se ale brzy promûnila.
Dorazil poslední úãastník kurzu: vesel˘
chlápek, kter˘ uÏ je ve v‰em daleko, „chce
na sobû makat“, v sexu se vyzná a rád to
dává najevo. Typ, kter˘ vám mírnû poleze
na nervy, ale Julie má aspoÀ nûkoho, kdo
jí hodí míãek zpátky. Ne Ïe by to bylo
nutné. To, o ãem Julie mluví, je totiÏ nûco
jako Velké lu‰tûní Ïenské záhady. CoÏ pro
vût‰inu z nás pﬁedstavuje ten nejmuãivûj‰í
a pravdûpodobnû nejzáhadnûj‰í rébus,
kter˘ nás v Ïivotû potkal.

JESTLI OBDIVUJETE KŘIVKY CRYSTAL RENN,
PAK ASI NEBUDETE VĚŘIT, ŽE JEŠTĚ PŘED NĚKOLIKA LETY BYLA
ANOREKTICKÁ TROSKA. VYMANILA SE Z TOHO, NAPSALA O TOM
KNIHU A DNES JE TVÁŘÍ SEXY KAMPANĚ SPOLEČNOSTI AGENT
PROVOCATEUR FOCENÉ VE STYLU FILMU THELMA A LOUISE. JAKÉ
MODELY AP MÁ NA SOBĚ:
První dvoustrana Blaize; tato dvoustrana Sierra; následující dvoustrana
vlevo Florie, vpravo Jaccinta; poslední dvoustrana Lyla.

D Ů V O D Y N A Š Í P Ř Í T O M N O S T I S E L I Š Í jen
mírnû, jsme v tom v‰ichni. V kotli zvûdavosti. „Já tenhle kurz
dostal jako dárek od mámy.“ „Já od manÏelky. Vychováváme
tﬁi dûti a uÏ vÛbec na sebe nemáme ãas, tak asi...“ „Chci se
vzdûlávat stejnû jako v jinejch vûcech. Myslím, Ïe je dÛleÏit˘,
aby se ãlovûk nespokojoval s tím, co umí.“ „Pﬁítelkynû byla na
kurzu Umûní, jak potû‰it muÏe a poslala mû sem.“
VáÏnû mi pÛvabná Julie se rty, kvÛli kter˘m jiné Ïeny musejí
strpût injekce s kolagenem, pﬁeskládá mozek do uÏiteãnûj‰í
konstelace? Tû‰il jsem se spí‰ na druh˘ den, kdy dorazí
skuteãné Ïeny a NùCO se stane. Ply‰ov˘ maÀásek v podobû
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stylizované obﬁí vulvy na Juliinû ruce ov‰em taky vypadá
docela roztomile. „Jako Ïena si tûÏko vytvoﬁíte pozitivní vztah
k nûãemu, co se jmenuje „pysky“. A je‰tû stydké. „¤íkejme
tomu spí‰ velká a malá kﬁídla, jo?“ navrhla Julie a zavrtûla
maÀáskem.
Hraãka pro zaãáteãníky. A my zaãáteãníci jsme, pﬁestoÏe
vût‰ina z nás uÏ nahou Ïenu vidûla. Ale stejnû nevíme, kolik
mûﬁí po‰tûváãek. Ani jak vypadá tam uvnitﬁ, mimo pﬁím˘
dosah. Nikdo z nás netipoval, Ïe mÛÏe mít 13 centimetrÛ a Ïe
jeho souãástí jsou i útvary podobné vakÛm na vodu. A Ïe se to
uvnitﬁ mÛÏe celé tak nûjak postavit. Îe to v‰echno mÛÏe

odpálit trochu jin˘ ohÀostroj slasti neÏ ten, kter˘ uÏ známe.
JenÏe nemusíte b˘t zrovna zaãáteãník, abyste obãas
pozapomnûl, Ïe v sexuálním Ïivotû Ïeny hraje v˘znamnou roli
i su‰iãka na prádlo a paní na uklízení.

NEŽ SE DOSTANETE K DANĚ S MARKÉTOU
a hmatÛm s názvy jako Velká hora nebo Mistiãka, vyplatí se
osvûÏit znalosti z biochemie a psychologie. Testosteron,
oxytocin, dÛleÏitá role homosexuálních kadeﬁníkÛ.
V˘konnostní pojetí sexu proti modelu, v nûmÏ se hystericky
neﬁítíte k orgasmu, ale v‰ímáte si v˘Ïivnosti pocitÛ na cestû.

STEJNĚ NEVÍME, KOLIK
MĚŘÍ POŠTĚVÁČEK. NIKDO
Z NÁS NETIPOVAL, ŽE MŮŽE
MÍT TŘINÁCT CENTIMETRŮ
A ŽE JEHO SOUČÁSTÍ JSOU
I DVA ÚTVARY PODOBNÉ
VAKŮM NA VODU.
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I ženy se tu neděli poučily. Třeba
Irena: „Uvědomila jsem si, jak důležité
je zdůrazňovat, co mám ráda.
Když budu hlásit, co ne, soustředí se
právě na to a v hlavě mu už nezůstane
prostor pro to, co se mi vlastně líbilo.“

S

Jak si naplánovat spontaneitu a pﬁenést se pﬁes zdánliv˘
rozpor tûchhle slov. Proã vás mluvení stresuje, zatímco Ïeny
uvolÀuje, a co z toho plyne pro ideální rozhovor. My‰lenky,
otázky, odpovûdi i mapa slep˘ch uliãek v‰eho druhu.
„Jestli se chcete nauãit své partnerce fakt naslouchat,
uvûdomte si, Ïe jedin˘m va‰ím úkolem je porozumût jejímu
proÏitku, jejímu postoji, jejím pocitÛm a jejímu úhlu
pohledu,“ trpûlivû vysvûtlovala Julie. „O vá‰ názor v tu chvíli
vÛbec nejde. Staãí, kdyÏ budete dûlat mm-hm, budete se jí
dívat do oãí a obãas se na nûco zeptáte.“
Vybavil jsem si ãasy, kdy jsem Ïenské proslovy a chování
lu‰til levou analytickou hemisférou a jak blbû to vÏdycky
dopadlo. UÏ nûjakou dobu to nedûlám, ale taky jsem na to
nepﬁi‰el sám. Pouãil jsem se z psané a vyprávûné tradice
muÏÛ, které uÏ taky pﬁe‰la chuÈ k nepﬁetrÏité a marné bitvû
o to, co zrovna jim dává smysl. „Ten oxytocin, to je teda vûc,
a v‰echno to kolem,“ vyjádﬁil o polední pauze na‰e spoleãné
pocity Robert. Pﬁi‰el na kurz zachránit nebo definitivnû
pohﬁbít vztah. Oxytocin. Hormon dÛvûry a lásky. Va‰í Ïenû se
uvolní z neurohypof˘zy ve chvíli, kdy zapne su‰iãku na
prádlo, promluví si s provonûn˘m kadeﬁníkem o posledním
dílu Rosamundy Pilcher nebo na vrcholu orgasmu. Ostatnû
v téhle chvíli ho vyroní i va‰e hypof˘za – jenÏe na vás funguje
jako rohypnol, zatímco Ïenu vedle vás navnadí
na dal‰í kolo. Poslouchal jsem Julii, jak
bravurnû bruslí mezi hormonálním, citov˘m
a anatomick˘m aspektem vûci, a myslel na to,
kolik problémÛ se staví mezi pﬁirozenou
pﬁitaÏlivost Ïenského a muÏského libida. Kolik
zákonÛ, strachu a spoleãensk˘ch paradoxÛ. Je‰tû
v devatenáctém století angliãtí doktoﬁi léãili
hysterii uﬁíznutím po‰tûváãku. A my jsme je‰tû
do zaãátku Juliina kurzu ani nevûdûli, jak
pﬁesnû vypadá. Va‰e spolubydlící moÏná po
letech ztrácí chuÈ na sex ne proto, Ïe by ji
opustila schopnost rozcinkat se rozko‰í jako
zvonek na Ïelezniãním pﬁejezdu, ale protoÏe
z mysli a tûla zmizela fantazie a zvûdavost.
TakÏe pomalu zapomene. Nebo si najde
pouãenûj‰ího chlápka, kter˘ jí pod rozkvetl˘m
‰eﬁíkem dá nalokat oxytocinu a koupí dvû
letenky do Benátek. Juliin kurz není jen
hloubání o sexu, ale pﬁedev‰ím o zpÛsobu, jak
se v Ïivotû neuÏírat víc, neÏ je nutné. CoÏ
samozﬁejmû neznamená, Ïe bych si nepﬁehrával
fantazie o figurantkách, které dorazí na Den pro
muÏe II a hned ve dveﬁích si sundají tanga.
A pak ta nejkrásnûj‰í pﬁijde ke mnû, obkroãmo
se mi posadí na klín, dlouh˘m pohledem mû
vtáhne do JINÉ REALITY a ﬁekne: „Tak pﬁesnû
tebe jsem si pﬁála dostat.“
Mûl jsem kliku. Nahá Ïena na lehátku mû
hypnotizovala obrovsk˘ma modr˘ma oãima
a mou trému rozpustila v pomeranãové vÛni
masáÏního oleje. Ráno jsem se probral brzy,
zíral do tmy a uvaÏoval, jaké budou. Jestli
opravdu pﬁijdou. Jestli nezdrhnou, aÏ se jich
dotknu nesprávn˘m zpÛsobem. Nikdy jsem
nebyl na tantrickém semináﬁi, ani nehrál
v pornu, nejsem tak úplnû zvykl˘ hladit
neznámé Ïeny mezi nohama pﬁed cizími lidmi.
Jaké Ïeny Julie vybrala? Bude nás chtít nauãit,
Ïe na kráse, ani vûku nezáleÏí?

STIHL JSEM TO TĚSNĚ PŘED ZAČÁTKEM
a hned v hale potkal elfí blond˘nu v zeleném sarongu.
Markéta. Ta by v pornu klidnû hrát mohla, ale myslím, Ïe by ji
to nebavilo. PÛsobila nároãnû a zku‰enû a za pÛl hodiny mû
o tom pﬁesvûdãila. „Tobû se fakt líbí, kdyÏ tû nûkdo takhle
hnûte?“ zaryla mi palec do dlanû. To jsem ji pod Juliin˘m
dohledem je‰tû hladil jen ruku. Levou. Pravou o‰etﬁoval
kolega a Markéta se cviãila v oddûlování pocitÛ na rÛzn˘ch
konãetinách. „Mám to rad‰i jen ‰piãkama prstÛ.“ „Takhle?“
„Jo, to je lep‰í.“ âtyﬁi Ïeny a pût uãedníkÛ neboli tﬁi páry
a jedna trojka. O v‰em rozhoduje los a nikdo z nás nemá
dÛvod ke stíÏnostem. Kromû Markéty drobná ‰tíhlá Dana,
vysoká Jarka, Irena, která se pﬁihlásila, „protoÏe má doma uÏ
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Pohyby uvnitř i vně se vyplatí
dělat nejdřív pomalu. Ženské
„pomalu“ je ale mnohem
pomalejší než to vaše.

spoustu let chlapa, kterého tyhle vûci nezajímají, a chce nûco
vzru‰ujícího proÏít.“ Chápavé Ïeny, které odpovûdí na kaÏdou
otázku. Nena‰tvou se. Nepﬁestanou s vámi mluvit, protoÏe ani
nezaãaly. Nebudou vás ‰etﬁit ze soucitu a lásky. „Nic si tu
neberte osobnû,“ upozornila Julie na‰e ega, aby je ochránila
pﬁed zhroucením nad erotick˘mi omyly. Existují jen okamÏité
zprávy z fronty a pokyny, kudy dál.

A P O P R Ů Z K U M U R U K Y P O S U N E M E hranice.
Julie dal‰í cviãení nazvala NûÏn˘ prÛzkum terénu, stehna
zatím zÛstávají u sebe a holky leÏí na bﬁi‰e. Bezpeãnûj‰í
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NECHTĚLO SE MI KONČIT.
FAKT NECHTĚLO.
A PO POSLEDNÍM HMATU
NÁSLEDOVALO NEJSPÍŠ
TO ÚPLNĚ NEJPOMALEJŠÍ
VYTÁHNUTÍ PRSTU
V DĚJINÁCH LIDSTVA.

tûch tﬁí nebo ãtyﬁ minut se nûco stalo.
Spojení. Pﬁevibrování do stavu, ve kterém
definitivnû zmizely rozpaky a zaãalo nûco
jako spoleãná meditace slasti. Uvolnûná.
âasto vtipná. A pouãná, samozﬁejmû. Teì
si dûlal poznámky Petr (má to hodnû ráda
ve vlasech a na bocích) a nakonec jsme na
‰tíhlé snûdé tûlo poloÏili ruce oba zároveÀ
a na domluvené znamení zakonãili
produkci jemn˘m plácnutím pﬁes pÛlky.
Prostû sváteãní nedûle. A to nás je‰tû
ãekalo finále.

P
PRST NA JEDEN ČLÁNEK

poloha. Mnû a Petrovi los pﬁidûlil Danu. Jsme dva. Jeden bude
zkoumat terén, kolega si zapí‰e poznatky z v˘pravy. PomÛcky:
prsty a rudé p‰trosí pero. A je‰tû test vzájemné dotykové
kompatibility, protoÏe o pouÏití ochrann˘ch prostﬁedkÛ
rozhoduje Ïena. „Sáhni na mû. Jo, dobr˘. Teì ty. Fajn. Tak ne,
rukavice si brát nemusíte.“ Petr zaãíná, zapsal jsem si, Ïe
Katce se líbí spí‰ pomalé a lehké doteky. „A je fajn, kdyÏ jsou
dlouh˘ a pokraãujou pﬁes víc ãástí tûla,“ vysvûtlovala a pak se
obrátila na záda a Petr mi pﬁedal p‰trosí pero. JenomÏe já to
nedokázal. Nedokázal jsem ‰imrat jen kÛÏi, potﬁeboval jsem
navázat kontakt, takÏe jsem zachytil Danin pohled a bûhem

dovnitﬁ, pak pomalu, hodnû pomalu na
západ... a teì POMALU k severu a nûkde
na desítce byste mûli nahmatat zaãátek
oblasti G-bodu. Uhodli jste, zase Markéta
a mÛj ukazováãek. Natahování rukavic sice
pﬁipomínalo oblékání deseti trpasliãích
prezervativÛ, ale cítíte v‰echno. KaÏd˘
záhyb, hladkost, r˘hování a ke v‰emu
návod od Julie. Plus hodnocení a navigace
od Ïen. „Hele, já mám pocit, Ïe mi jezdí‰
nûjak vlevo,“ zauvaÏovala Markéta, kdyÏ
kolega nacviãoval hlazení prstem shora
dolÛ. „Fakt? Já mám pocit, Ïe jsem na
prostﬁedku.“„Já ne.“A musela pﬁijít Julie,
aby záhadu osobnû rozﬁe‰ila a upozornila,
Ïe velké kﬁídlo se tak nûjak pﬁeloÏilo pﬁes
prostﬁedek, v naolejovan˘ch okvûtních
listech si toho nikdo nev‰iml. Tak takhle
jsme si Ïili. Mistiãka, rozvibrování, squeez,
obkruÏování, kloubová masáÏ, Èukání na
klitoris, rozpalování G-bodu dvûma prsty
a rychl˘m opakováním gesta „pojì sem“.
Pûtatﬁicet zpÛsobÛ, jak Ïenû poslat do
mozku zprávu o rozko‰i – a to je jen
zlomek skuteãn˘ch moÏností. Julie
v‰echny hmaty pﬁedvedla na Danû a pak
dohlíÏela, jestli jsme si nûco zapamatovali,
a pﬁi bloudûní v rÛÏovém labyrintu nás
navádûla správn˘m smûrem. Smûrem, pﬁi
kterém Markéta ﬁíkala: „Jo, to je pﬁíjemn˘
a vedlo by to dál.“ Nechtûlo se mi konãit.
Fakt nechtûlo a po posledním hmatu
následovalo nejpomalej‰í vytaÏení prstÛ
v dûjinách lidstva. Nejasn˘ pocit smutku,
Ïe dne‰ní v˘prava do hnízda slasti konãí,
a zároveÀ vdûãnost Ïenskému kvartetu
a Julii. „Proã jsi do toho ‰la?“ zeptal jsem
se Dany cestou k metru. „A nestydûla ses?“
Pokrãila rameny: „Ví‰, to, co dûlá Gaia, je moc dÛleÏit˘ a já
jsem prostû ráda u vûcí, kter˘ se rodí. Lidi by mûli znát svoje
tûlo a vyuÏít v‰echno, co nabízí. A nestydûla. Vûdûla jsem, Ïe
mám sílu to udûlat.“
Do téhle otázky se mi moc nechtûlo, ale nakonec jsem se
odhodlal. „Hele, a uÏila sis to vÛbec ?“ Znovu ke mnû vyslala
svÛj hypnotizující pohled: „Jo, uÏila. Moc.“A pak se omluvila,
Ïe má hlídání jen do osmi, a podala mi ruku na rozlouãenou.
Pozoroval jsem, jak mizí v davu, a doufal, Ïe se mi v báglu
nepomaãká rudé p‰trosí pero. Suven˘r, zábavn˘ nástroj
a zároveÀ symbol m˘ch velk˘ch plánÛ.
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