
Víkend

Markéta ŠrajbrováNezbývánež platit svým tělem

es ap (ch důvodů. bezobalu s tím, tvoři velkou Část

stužívit děti, se Postupně klesají. čí. r

+ Sei i kakuje velmi rychlé, Vrátit SE
schůzky se zákazníky využívat ani hot:

s velmi ry přestaly fungovat. Podle Hany Malin:k l ži běžné práci ale pro ž fvůb kdyby prostituce vé z Rozkoše bez rzika tak přibylo pouliční

2

t i jídesti kladbu klientů. je b

tizačí Podle

k + kud ji někd nahotel lajth

 
skou nauku. Mí: ho

vzpomíná Irena protože na hotel

 

 

ed iče nej v úva-

 
Po:

ezvládnett (svépravées si nepřála zveřejnit).
Prostitutek, ten„jsou vČesku tisí-

nazákladě

 

průzkumu z roku 2018 odhadla, že své tělo

prodává zhruba 13 tísíc pá Zexistenčních
důvodů se ituci itelky organi-

zace Hany Malinové začne věnovat

6522 70procent znich, To, že jsou jako v

na počátku dluhy či rozící ztráta

není nic neobvyklého.
Malinová zná takových příběhů stovky: za-

dlužené žekterým v bytě už ani

obrázek na stěně, letušky, ji ml

kamiv peněžence. Některé prostitutky prošly

dětskými domovy nebo výchovnými zaříze-
ními. Průměrné klientce Rozkoše bez rizika

je šestatřicet a prostituci se věnuje secím let.

Dočamné

Že se bude prostitucí živit tak dlouho, Irena

ásilí, hol nemohli,

deset let živí prostitucí. Přived- čelí, extrémní. Zákazníci aneu- hy podch h klienti řadtěch.j
lyik datují už290. et í ila práci. Finančně tak

jekt, jž měl í. „Stydí se, bojí. Mají tehdy vede- zůstala na svém.

cit bude k d SV E

a. Potřebovala

A kd hlá šiné případů h š dy lidí. Experti varují,

kterýsi í í, nittak abyzlenšili s 15

a dinusvýhažovnaně

ce. Organizace Rozkc rizika, která lidem

  

 
 

    

původně neplánovala. A není: začát-
ku vidí většina žen jako dočasné

k polek nů

kům, ale

oběskupinyse
ty prolínají, kterým její | dů

s prostitucí, li y y čelí. l á í ňuje, ž dd y

rené E
potřebují větší ochranu, zá důrazňuje, že je moh ř

lk oveň ž pol ř it jej iš)

i b ů ů vl

ňuje. i k px p dalšílich. „Plzeň ji by

j posil ď l H aby zz

není zakázaná ální j b k d ý

chodslidmí -, i k.si
l "obává se.

ky tak jejíž dvě dcery se shodují ž A

po ic ý k i á ý je potřeba nejpr-
nysuvystoupit Před led

l dl Mnozí ale pracovala jako

ýd ý ři ji K á Mlu- vůbec nedostaly. zřad ae které asd Sí

i je ji ři ila tom, ž ů it l ý

i be odii u zůstat, l,

invalidní důchod. popi m i dražšhodosta z =

ze vydělat vpr ladších které naděti

ec Ženy, které mají jen ena bohaté jn Tozanené ci d let. ice oslovil
říká Eventuálněsi jed- ýsledk it. přitáhla ho

úzce v kavárně. | Mluví á výživné, bsch ikli-
čer,v noci; k jálními ituce. Spolek, který

tichým: Ulice Pl í: dosněmovny. Balga, jak říká, financuje ze získu svého vi-

enty, který du červí zad] sh

Irena, kteráděti dávkách, tře- ý d brovolnick

h j řed rodiči, al i řád k i po: k

sex i proto, m l i To asi ne. Radši j 1 izací. i

ným konce: dělat, že se nic nesta-
vnouzí 'ovímteď, né tíky ck

by k je Odhaduje zamýšlí se.
měr lem

bude živit j d

euní kdy asi dvěma stovkám žen. Na po.

stelí; r í iv- vztah, tak

jim
jd bych mět

Dvakrát. čkdochytil
proněpi ý říká virová krize. di kteří

doluvičk„Stalo

m o.. 000 m + 


