Striptérka: Zvláštní přivýdělek na soukromých akcích
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Říká se, že v Praze je blaze, ale draze. Své o tom ví třicátnice Leona, která se tam odstěhovala za lepším životem, kromě „normální“ práce si však dnes přivydělává jako striptérka. Ale nijak si nestěžuje a je ochotná o tom něco málo prozradit.

Už nejednou jsme tu publikovali články o studentkách, které nesázejí na stipendium, nýbrž na erotické či sexuální služby. Takový (při)výdělek si ovšem nevolí jen studentky vysokých škol, ale také další mladé (a odvážné) ženy. O svoje zkušenosti s přivýdělkem ve formě striptýzu na soukromých akcích se podělila jedna z nich, jíž budeme říkat Leona, ačkoliv se ve skutečnosti jmenuje jinak. S rozhovorem souhlasila jen pod podmínkou anonymity, neboť svoje soukromí si pečlivě chrání, aby neměla potíže v „normální“ práci.

„Vystudovala jsem ekonomii v Brně a pracovala jsem tam v několika firmách, ale nikde mi to moc nevyhovovalo,“ začíná vyprávění usměvavá brunetka Leona, která se pak rozhodla, že se zkusí prosadit jinde. Odstěhovala se do Prahy, protože věřila, že tam najde lepší místo. Realita ovšem byla trochu jiná. Sice si vcelku rychle našla pozici v turistické kanceláři a také bydlení, ale záhy zjistila, že jí výplata jen tak-tak postačuje.

„Nikdy jsem si nemusela půjčit, jenže když jsem zaplatila nájem a všechny další účty, už toho moc nezbývalo.“ Leona samozřejmě zkoušela najít lepší místo, dívala se na poloviční úvazky, brigády a jiné možnosti, ale bez úspěchu. „Měla jsem dojem, že se nikam nehýbu,“ vzpomíná. V Praze si však našla i kamarádky a jedna z nich jí řekla, že občas dělá na soukromých akcích striptýz. A že by to třeba Leona mohla vyzkoušet taky.

„Nejdřív mě to fakt překvapilo,“ pokračuje Leona. „Nikdy jsem nebyla stydlivka, v Brně jsem chodila na nudipláž, ale přece jenom nemám figuru modelky z časopisu, jsem spíš baculka. Že bych zrovna já dostala peníze za to, že se svléknu?“ Kamarádka jí ale vysvětlila, že o podobné míry řada klientů naopak stojí. „Tak jsem si řekla, proč ne.“ Kamarádka jí pomohla sehnat její první „vystoupení“ na jedné pánské rozlučce se svobodou, kde Leona (ke svému údivu) hodně zabodovala a vydělala si velice příjemné peníze.

„Kdysi jsem chodila na kurs břišního tance, tak jsem něco vydolovala z paměti, u toho jsem si svlékla oblečení a chlapi nadšeně tleskali,“ vzpomíná Leona, která si poté dala inzeráty na své služby na několik serverů se zaměřením na erotiku. „Teď už tam dokonce přímo píšu, že mám trochu zaoblenější tvary,“ doplňuje s úsměvem. Daří se jí získávat průměrně jednu zakázku za týden až dva, vždy na soukromých akcích. „Kromě těch rozluček to bývají i oslavy narozenin, studentské párty nebo někdy i firemní akce,“ vypočítává.

A kolik si vydělá? „Je to vždycky na dohodě, záleží na tom, co zákazníci chtějí, ale obvykle je to pro mě mezi dvěma a pěti tisíci za večer.“ Kromě striptýzu občas dělá na oslavách obsluhu, tedy roznášení nápojů, ovšem samozřejmě v rouše Evině. „Jen musím dávat pozor na to, že po pár sklenkách jsou někteří chlapi hodně dotěrní. Když si chtějí plácnout, tak budiž, ale nic víc. Nejsem žádná prostitutka,“ jasně zdůrazňuje Leona.

Na svých výstupech má ještě jedno pravidlo: Žádné fotografování a točení. „Nechci, aby se to pak objevilo někde na internetu. Mám kamarádku, která fotí a točí erotiku. Říkala mi, že bych mohla zkusit casting, ale do toho bych nikdy nešla,“ říká Leona. Maximum, co kdy udělala, je lesbi-show. „To už jsem s jednou kámoškou párkrát předváděla, ale samozřejmě zas jenom na privátních akcích,“ vysvětluje úspěšná striptérka, která však nechce, aby se o jejím přivýdělku dozvěděl někdo další kromě několika pražských kamarádek.

„Neřekla jsem to rodičům ani kolegům v práci,“ vysvětluje. Nemyslí si, že by snad kvůli tomu přišla o své místo, ale nechce, aby se na ni kolegové dívali skrz prsty. Občasný striptýz ji však stále baví. „Ty peníze jsou fajn, taky se pořád pohybuju mezi lidmi. A to mě moc těší, protože jsem vždycky byla hodně společenská,“ říká Leona a dodává, že pro dívky, které se nestydí za své tělo, to může být opravdu dobrý způsob výdělku.
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