gVWHUUHLFKHUGRNXPHQWLHUWGDV6FKLFNVDDO
GHUWVFKHFKLVFKHQ3URVWLWXLHUWHQLP*UHQ]JHELHW

4XHOOHKWWSZZZ]QRMW\GHQF]RVXG\FHVN\FKSURVWLWXWHNYSRKUDQLFLPDSXMHUDNXVDQDKWPO
9HU|IIHQWOLFKW'H]HPEHU8KU$XWRU=12-(06.éWêGHQ
=QRMPR:RFKH


8P GLH $UEHLW N|QQWH LKQ PDQFKHU DXI GHQ HUVWHQ %OLFN EHQHLGHQ (U EHVFKlIWLJW VLFK QlPOLFK PLW GHU
3URVWLWXWLRQ LQ GHU WVFKHFKLVFK|VWHUUHLFKLVFKHQ *UHQ]UHJLRQ 'HQ ,QKDOW VHLQHU $UEHLW ELOGHQ *HVSUlFKH
PLWGHQ3URVWLWXLHUWHQXQGGLH(UIRUVFKXQJGHU6LWXDWLRQDP6WUDHQVWULFK

'HU |VWHUUHLFKLVFKH 6R]LDOIRUVFKHU 5DLQHU .|QLJ+ROOHUZ|JHU GHU DXFK KHUYRUUDJHQGHU .ODYLHUYLUWXRVH
6H[XDOIRUVFKHU VRZLH 6FKULIWVWHOOHU LVW KDW VLFK XP MHQHV 7KHPD DQJHQRPPHQ GDV GLH WVFKHFKLVFKHQ
([SHUWHQ EUDFKOLHJHQ ODVVHQ 8QG VLH P|JHQ ZLVVHQ ZDUXP VLH HV WXQ $EJHVHKHQ YRQ GHU DWWUDNWLYHQ
3LNDQWHULHJHKWHVQlPOLFKXPNHLQOHLFKWHVDEHU RIWJHIlKUOLFKHV7KHPD'LH&KHIVGLHGLH EHWURIIHQHQ
0lGFKHQ XQG )UDXHQ XQWHU LKUHU .XUDWHO KDEHQ VWURW]HQ QLFKW JHUDGH YRU  *XWK-DUNRYVN\(U]LHKXQJ
.|QLJ+ROOHUZ|JHUZHLYLHOGDUEHU(UKDWHUNDQQWZLHHVLVWLQGLH0HVVHUNOLQJH]XVFKDXHQZHQQVLH
DXIVHLQHQ.|USHUJHULFKWHWLVW0LWVROFKHQ6LWXDWLRQHQZDUHUNRQIURQWLHUW(UNDQQEHUVHLQH$UEHLWPLW
+XPRU HU]lKOHQ REZRKO HV ZLH HU EHWRQW QLFKW JHUDGH OXVWLJ LVW 'LH (UOHEQLVVH DXV VHLQHU 3UD[LV
HUJlQ]W PLW ([SHUWHQDQDO\VHQ XQG .RPPHQWDUHQ KDW HU YRU ]ZHL -DKUHQ LP GHXWVFKVSUDFKLJHQ %XFK
Ä*UHQ]VWULFK gVWHUUHLFK ±7VFKHFKLHQ³]XVDPPHQJHIDVVW'DV %XFKLVWYRUNXU]HPDXFKLQWVFKHFKLVFKHU
)DVVXQJ XQWHU GHP 7LWHO Ä1D XOLFL X VLOQLFH 5DNRXVNR ± ýHVNR³ HUVFKLHQHQ :LU KDEHQ XQV PLW 5DLQHU
.|QLJ+ROOHUZ|JHUQLFKWQXUEHUGDV%XFKXQWHUKDOWHQ






'HUWVFKHFKLVFKH7LWHOXQWHUVFKHLGHWVLFKHLQELVVFKHQYRQGHUGHXWVFKHQ)DVVXQJ«

'DV %XFK ZXUGH HWZDV DQGHUV EHQDQQW ZHLO GDV :RUW *UHQ]VWULFK LQV 7VFKHFKLVFKH SUDNWLVFK QLFKW
EHUVHW]W ZHUGHQ NDQQ LQ 'HXWVFK LVW GHU %HWULII ]ZHLGHXWLJ HU NDQQ GLH *UHQ]OLQLH DEHU DXFK
HXSKHPLVWLVFK JHVDJW GLH 3URVWLWXWLRQ DQ GHU *UHQ]H EHGHXWHQ GHU OLHEHQVZUGLJH /HVHU HUJlQ]H
HYHQWXHOO HLQHQ VFKlUIHUHQ %HJULII ± $QPHUNXQJ GHV 5HGDNWHXUV  6RQVW KDWWHQ ZLU DEHU *OFN PLW GHQ
KHUYRUUDJHQGHQ hEHUVHW]HULQQHQ DXV %UQQ )UDX (ULND %H]GtþNRYi XQG )UDX 0JU 3DYOD 9iĖRYi 'LH
EHLGHQVHKULQWHUHVVDQWHQ'DPHQVLQGEHUHLWV]ZLVFKHQVLHE]LJXQGDFKW]LJ-DKUHDOWXQGKDEHQGDV%XFK
EULOOLDQWEHUVHW]W(ULND%H]GtþNRYiKDWDOV.LQGGHQ$XIHQWKDOWLP.=/DJHU$XVFKZLW]EHUOHEW%HUHLWV
LQ GHQ NRPPXQLVWLVFKHQ =HLWHQ LVW VLH DOV hEHUVHW]HULQ IU GLH %UQQHU 0HVVHQ XQG $XVVWHOOXQJHQ WlWLJ
JHZHVHQ VLH VSULFKW IOVVLJ 'HXWVFK 6LH KDW LKUH (OWHUQ LQ $XVFKZLW] YHUORUHQ )U PLFK ZDU HV ZLFKWLJ
GDVVVLHDOV.=hEHUOHEWHHLQHJHZLVVH6ROLGDULWlWPLWVROFKHQ6LWXDWLRQHQKDW

'LHEHLGHQ%XFKXPVFKOlJHXQWHUVFKHLGHQVLFKDXFK VLHKH%LOG «

'DV 7LWHOELOG DP 8PVFKODJ GHU GHXWVFKHQ )DVVXQJ KDEH LFK YRUHUVW HWZDV EHGHQNOLFK JHIXQGHQ XQG LFK
ZDU GDPLW DQIlQJOLFK QLFKW HLQYHUVWDQGHQ 'HU :LHQHU 'HVLJQHU KDW DOOHUGLQJV NHLQH 'LVNXVVLRQHQ
]XJHODVVHQ 8QG LFK PXVV VDJHQ GHU %XFKXPVFKODJ ZLUNWH VFKOXVVHQGOLFK HWZDV NQVWOHULVFK 'LH EODXH
)DUEH GUFNW JHZLVVH $QJVW XQG 8QVLFKHUKHLW DXV GLH PLW GHP %XFKWKHPD YHUEXQGHQ VLQG XQG GLH DXI
GHQHUVWHQ%OLFNIDVWVH[LVWLVFKZLUNHQGHQ/LQLHQN|QQWHQGLHWVFKHFKLVFKH6WDDWVIODJJHV\PEROLVLHUHQ'HU
8PVFKODJ GHU WVFKHFKLVFKHQ %XFKIDVVXQJ LVW GDV :HUN HLQHU .QVWOHULQ DXV %UQQ 6LH KDW LQ LKUHU
&RYHUJHVWDOWXQJHWZDVPHKU)UDXHQHOHPHQWHHLQJHEUDFKW


:DVKDW6LHGD]XJHEUDFKWGDV%XFKDXFKLQGHUWVFKHFKLVFKHQ6SUDFKHKHUDXV]XJHEHQ"

'DV %XFK GDV YRUKHU LQ gVWHUUHLFK XQG 'HXWVFKODQG HUVFKLHQHQ LVW VFKLOGHUW GLH 3UREOHPH DQ GHU
WVFKHFKLVFK |VWHUUHLFKLVFKHQ *UHQ]H 8QG LFK IlQGH HV XQIDLU ZHQQ GLH WVFKHFKLVFKH )DVVXQJ QLFKW
HUVFKLHQHQ ZlUH (V KDW ]LHPOLFK YLHO *HOG JHNRVWHW :LU KDEHQ DEHU GLH )|UGHUXQJ YRQ ]ZHL
|VWHUUHLFKLVFKHQ0LQLVWHULHQYRP%XQGHVPLQLVWHULXPIUHXURSlLVFKHXQGLQWHUQDWLRQDOH$QJHOHJHQKHLWHQ
gVWHUUHLFK XQG YRP %XQGHVPLQLVWHULXP IU :LVVHQVFKDIW XQG )RUVFKXQJ LQ :LHQ EHNRPPHQ (LQH NOHLQH
+LOIHOHLVWXQJNDPDXFKYRP6GPlKULVFKHQ.UHLV'DV%XFKHQWKlOWPRPHQWDQGUHLQHXH9RUZ|UWHU(LQ
9RUZRUWNRPPWYRQ)UDX0JU-LWND*MXULþRYiGHU'LUHNWRULQGHU.ULPLQDOSUlYHQWLRQVDEWHLOXQJ6HNWLRQIU
0HQVFKHQUHFKWHGHV,QQHQPLQLVWHULXPVGHU7VFKHFKLVFKHQ5HSXEOLN6LHKDWHVVFKlUIHUIRUPXOLHUWDOVLFK
HV JHWDQ KlWWH 'DQQ JLEW HV GRUW GDV 9RUZRUW GHV VGPlKULVFKHQ .UHLVKDXSWPDQQV 0JU 0LFKDO +DãHN
XQG HLQ QHXHV 9RUZRUW KDEH LFK VHOEVW JHVFKULHEHQ 'DV %XFK ZXUGH EHUHLWV LQ %UQQ XQG %XGZHLV
YRUJHVWHOOWLQ3UDJZDUGDVQRFKQLFKWGHU)DOO(VLVWMHGRFKQLFKWVRHLQIDFKXQGLFKKRIIHHVZLUGPLU
HLQPDOJHOLQJHQ


0HLQHQ6LHGHUHWZDVH[SORVLYH,QKDOWVHLGHU*UXQGGDIU"

'DV %XFK LVW IUHXQGOLFK (V LVW QLFKW JHJHQ GLH 7VFKHFKHQ DXVJHULFKWHW YLHOOHLFKW HKHU HWZDV JHJHQ GLH
gVWHUUHLFKHU,FKIKUHHLQHW\SLVFKH5HDNWLRQHLQHV|VWHUUHLFKLVFKHQ.XQGHQEHVVHUJHVDJW6H[WRXULVWHQ
DQ REZRKO GLHVH GLHVHQ %HJULII QLFKW K|UHQ ZROOHQ 6H[WRXULVPXV LVW IU VLH HLQH $QJHOHJHQKHLW YRQ
7KDLODQG RGHU QRFK ZHLWHU HQWIHUQWHQ /lQGHUQ QLFKW MHGRFK HLQH GHV |VWHUUHLFKLVFKHQ *UHQ]ODQGHV ,FK
KDEH HLQH *UXSSH DXV 0LVWHOEDFK XQG :LHQ LQ HLQHP VROFKHQ Ä.RPPXQLNDWLRQV]HQWUXP³ PLW URWHU
%HOHXFKWXQJ JHWURIIHQ XQG HLQ 0DQQ DXV 0LVWHOEDFK VDJWH VHLQ )UHXQG KDEH GDV %XFK JHNDXIW XQG
PHLQWHHVVHL]XHUQVW(VVHLQLFKWOXVWLJJHQXJ(UNlPHKLHUKHUZHLOVHLQH)UDXQLFKWRIWJHQXJ6H[PLW
LKP KDEHQ ZROOH :HQQ HU QDFK =QDLP LQV .DVLQR NRPPH ILQGH HU GLHVH .RPPXQLNDWLRQV]HQWUHQ HEHQ
ÄXQWHUZHJV³ :lKUHQG GHU 'UHKDUEHLWHQ IU HLQHQ 79)LOP IUDJWH LFK LKQ RE HU 'DUVWHOOHU LQ GHP )LOP
VHLQP|FKWHXPGDV%LOGGHU6H[WRXULVWHQ]XYHUEHVVHUQ"(UDQWZRUWHWHGDVZlUHGRFKQLFKWP|JOLFKGD
VHLQH)UDXQLFKWZLVVHGDVVHUKLHUKHUNRPPH


:HULVWGHUW\SLVFKH|VWHUUHLFKLVFKH.OLHQWGHUWVFKHFKLVFKHQ1LJKWFOXEV"

'LH gVWHUUHLFKHU QHQQHQ HV %RUGHO 'DV 7VFKHFKLVFKH KDW YHUVFKLHGHQVWH %H]HLFKQXQJHQ GDIU
EHLVSLHOVZHLVH 3HQVLRQHQ 8QWHUNQIWH 1LJKW &OXEV RGHU 9LOOHQ ZHLO HLJHQWOLFK QLHPDQG ZHL ZDV GRUW
JHVFKLHKW(VNRPPWYRUGDVVJDQ]H)DPLOLHQQDFK=QDLPRGHULQGLH'|UIHUHQWODQJGHU*UHQ]HNRPPHQ
'LH)UDXJHKW]XP)ULVHXUZHLOHVGRUWJQVWLJHULVWDOVLQgVWHUUHLFKXQGQLPPWDXFKLKUH.LQGHUPLW
'HU0DQQPXVVLQ]ZLVFKHQHWZDV :LFKWLJHVNDXIHQXQGEHLP(LQNDXIHQÄPXVV³ HUDXFKGHQ 6H[NRQWDNW
DXVSURELHUHQ'DQQLVWGLH)DPLOLHZLHGHULQ2UGQXQJ$OOHVLQG]XIULHGHQ


:DVLVWEHUKDXSWGHU,QKDOWGHV%XFKHVXQGZLHZLUGHUYRQGHQ)UDXHQZDKUJHQRPPHQGLH
HVVHOEVWEHWULIIW"

'DV%XFK VFKLOGHUWGLH6LWXDWLRQDQGHU6WUDH ,FK HUIRUVFKHZDV HV GRUW 1HXHVJLEWZHOFKH0HQVFKHQ
GRUWVWHKHQZRKHUVLHNRPPHQ,FKKDEH]XP%HLVSLHOHLQH)UDXDQJHVSURFKHQGLHLFKQRFKQLFKWNDQQWH
,FK KDEH LKU DXI LKUH )UDJH VRIRUW JHVDJW GDVV LFK ZHGHU 9DJLQDOVH[ QRFK 2UDOVH[ KDEHQ P|FKWH
Ä)LFNHQÄX QGÄ%ODVHQ³ VLQGGLH]ZHL:|UWHUGLHGLH)UDXHQDXI'HXWVFKVLFKHUEHKHUUVFKHQ 6LHNHQQHQ
QLFKW LPPHU VR YLHOH GHXWVFKH :|UWHU GLHVH EHLGHQ ZLFKWLJVWHQ MHGRFK ,FK KDEH DOVR JHVDJW QHLQ LFK
P|FKWHQXUHLQ*HVSUlFK1DWUOLFKPXVVPDQDXFKGDIU]DKOHQ(VZDUHLQYHUUHJQHWHU$EHQGZLUVLQG
DXIHLQHQ3DUNSODW]JHIDKUHQ,FKKDEHVLHLQGDVLQWHUQDWLRQDOH%URYRQ,36:,(1LQ=QRMPRHLQJHODGHQ
6LH ZDU YRUHUVW VNHSWLVFK .ODU ZHLO VLH LQ LKUHP /HEHQ EHUHLWV YLHOH (QWWlXVFKXQJHQ )LQWHQ XQG 7ULFNV
HUOHEWKDWWH6RKDEHLFKLKUPHLQ%XFKJHVFKHQNW,FKKDEHHVDXFKZHJHQGHU3ROL]HLVWlQGLJLP$XWR

PLWGDEHL,FKJHEHHVGHQ3ROL]LVWHQDOV*HVFKHQNXQGHVLVWPLUVFKRQSDVVLHUWGDVVPDQLQ=QDLP]X
PLUJHNRPPHQLVWXQGPLFKJHEHWHQKDWLKQHQGDV%XFK]XVFKHQNHQ
$EHU]XUFN]XGHU)UDX,FKKDEHLKUGDV%XFKJHJHEHQXQGZDUQHXJLHULJZDVVLHGD]XVDJWH6LHKDWHV
GLUHNWDQGHU6WUDHJHOHVHQ'DVZDUVHKURULJLQHOOZlKUHQGGHU6H[SDXVHQ6LHKDWHVDQHLQHP7DJ]X
(QGHJHOHVHQXQGZDUEHJHLVWHUW'DQQVFKLFNWHVLHPLUHLQ606GDVVVLH]XPLULQV%URNRPPHQZHUGH
6LH KDWWH %HIUFKWXQJHQ MHW]W ZUGH VLH DEHU NRPPHQ 'DV LVW JXW 0HLQ %XFK LVW DXFK EHL GHQMHQLJHQ
DQJHODQJW GLH HV EHWULIIW 1LFKW QXU EHL 5HJLHUXQJV RGHU ORNDOHQ 5HSUlVHQWDQWHQ GLH EHU GDV 3UREOHP
QLFKW JHUQH HWZDV K|UHQ ZROOHQ VRQGHUQ EHL GHQMHQLJHQ EHU GLH HV HU]lKOW ,QWHUHVVDQW LVW XQG HV LVW
HJDO RE HV XP =QDLP ýHVNp 9HOHQLFH RGHU HLQH DQGHUH 6WDGW JHKW GDVV 5HSUlVHQWDQWHQ GHU
6WDGWYHUZDOWXQJWXQDOVZUGHGDV3UREOHPQLFKWH[LVWLHUHQ6LHVDJHQVLHZLVVHQQLFKWVGDYRQDEHULFK
DOV ([SHUWH ZVVWH GDYRQ 8QG LFK DQWZRUWH ± MD LFK ZHL GDYRQ (QWODQJ GHU JDQ]HQ *UHQ]OLQLH YRQ
0LNXORYEHU=QDLPELVQDFKýHVNp9HOHQLFHXQG+RKHQIXUWKKDWPHLQ%XFKHLQHJHZLVVH6ROLGDULWlWXQWHU
GHQ )UDXHQ HUZHFNW ,FK IUDJH VLH RE VLH PLU ,QWHUYLHZV JHEHQ ZUGHQ )UKHU ZROOWH LFK GDVV VLH PLU
WVFKHFKLVFK VFKUHLEHQ ZDV VLH EHU GDV %XFK GHQNHQ 'DV 6FKUHLEHQ PDFKW LKQHQ DEHU 3UREOHPH 6LH
KDEHQ NHLQH =HLW XQG GDV 6FKUHLEHQ LVW IU LKUH &KHIV YHUGlFKWLJ 'HVKDOE IUDJH LFK VLH ZDV VLH ]X
PHLQHP %XFK VDJHQ XQG RE VLH HWZDV bKQOLFKHV HUOHEW KDWWHQ ZDV LFK LP %XFK EHVFKUHLEH ,Q
YHUVFKLHGHQVWHQ 9DULDWLRQHQ LVW LKQHQ GDVVHOEH SDVVLHUW (V LVW HLQIDFK VR 8QG IU PLFK LVW HV HLQ JXWHV
=HLFKHQ


:DVVDJHQGLH&KHIVGHU)UDXHQ"


0HLVWHQVNHQQHQVLHPLFKVFKRQXQGLFKELQIUVLH2.ZHLOLFKDOOHVREMHNWLYGDUVWHOOH,FKQHQQHNHLQH
NRQNUHWHQ 1DPHQ XQG 2UWVEH]HLFKQXQJHQ 'DV LVW ZLFKWLJ 'DV LVW GLH 9RUDXVVHW]XQJ :HQQ LFK GLHV
EHUFNVLFKWLJHKDEHLFKPHLVWHQVNHLQ3UREOHP


:LHVLQGVLHHLJHQWOLFK"

,P3ULQ]LSJLEWHV]ZHL7\SHQYRQÄ&KHIV³ =XKlOWHU 'LHHLQH$UWLVWJDQ]DN]HSWDEHO'LH)UDXHQJHEHQ
LKQHQIQI]LJ3UR]HQWLKUHV9HUGLHQVWHVDEVRQVWH[LVWLHUHQDEHUJDQ]JXWH%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQLKQHQ
'LHDQGHUH.DWHJRULHLQGHUGLH%H]LHKXQJDXI'UXFNDXVEXQJEDVLHUWLVWVFKRQVFKOLPPHU
$EHU9RUVLFKW$XFKZHQQGLH%H]LHKXQJLQ2UGQXQJLVWLVWGLH$UEHLWIUGLH6H[DUEHLWHULQQHQZHGHUHLQ
9HUJQJXQJQRFKPDFKWVLHLKQHQ6SD

'HXWVFKXQG7VFKHFKLVFK9HUVLRQGHV%XFKHV






1$8/,&,86,/1,&(5DNRXVNR±ýHVNR
,6%1_9HUODJ/LWWHUD%UQR

*5(1=675,&+g67(55(,&+±76&+(&+,(1'(59(5%25*(1(:(*
(LQHHXURSlLVFKH3LRQLHUIRUVFKXQJLPVR]LRNXOWXUHOOHQ=XVDPPHQNODQJ
,6%1_9HUODJ'HU$SIHO

'DVGUHLVWXILJH3DUDGR[RQ

'LH 7VFKHFKLVFKH 5HSXEOLN QLPPW ELV MHW]W 6HSWHPEHU   HLQH HLJHQH 5ROOH LQ GHU )UDJH QDFK
)UDXHQSURVWLWXWLRQHLQ
a) es gibt keine Prostitution
*UXQGVlW]OLFKXQGRIIL]LHOOJLEWHVLQGHUJHVDPWHQ7VFKHFKLVFKHQ5HSXEOLNNHLQH3URVWLWXWLRQ
b) es gibt keine gesetzlichen Grundlagen für die Prostitution
'DGXUFKGDVVHVRIIL]LHOONHLQH3URVWLWXWLRQJLEWH[LVWLHUHQNHLQHJHVHW]OLFKHQ*UXQGODJHQLP+LQEOLFNDXI
GLH3URVWLWXWLRQ
c) es gibt keine gesetzlichen Grundlagen gegen die Prostitution
'DGXUFK GDVV HV RIIL]LHOO NHLQH 3URVWLWXWLRQ JLEW H[LVWLHUHQ NHLQH JHVHW]OLFKHQ *UXQGODJHQ JHJHQ GLH
3URVWLWXWLRQ



4XHOOHKWWSZZZ]QRMW\GHQF]RVXG\FHVN\FKSURVWLWXWHNYSRKUDQLFLPDSXMHUDNXVDQDKWPO
9HU|IIHQWOLFKW'H]HPEHU8KU$XWRU=QRMPR:RFKH
=QRMPR:RFKH
ZZZ]QRMW\GHQF]
E\=12-(06.éWêGHQ
hEHUVHW]WYRQ,36:,(1
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Osudy českých prostitutek
v pohraničí mapuje Rakušan
ZNOJMO (chaf). Tu práci by mu na
první pohled mohl leckdo závidět.
Zabývá se totiž prostitucí v česko –
rakouském příhraničí. K náplni jeho
práce patří rozhovory s prostitutkami a mapování situace takzvaně na
trase. Rakouský sociolog, který je ale
také výtečným klavírním virtuosem,
psychologem i spisovatelem Rainer
König – Hollerwöger se pustil do
tématu, které čeští odborníci nechávají ladem. A možná i ví, proč. Vedle
lákavé pikantnosti se totiž jedná o
téma nelehké a mnohdy nebezpečné. Šéfové, kteří mají ony dívky a
ženy pod kuratelou, totiž neoplývají
zrovna vychováním Gutha – Jarkovského. König – Hollerwöger o
tom ví své. Poznal, jaké je to hledět
na ostrou čepel nože a čekat, kdy se
zaboří do jeho těla. Ale i s takovými
situacemi se zatím dokázal vždy vypořádat a o své práci dokáže mluvit
s humorným nadhledem, i když, jak
zdůrazňuje, to moc humorné není.
Zážitky ze své praxe doplněné o odborné rozbory a komentáře shrnul
před dvěma lety do německy psané
knihy Grenzstrich Osterreich – Tschechien. Ta před nedávném vyšla
i v češtině pod názvem Na ulici... u
silnice Rakousko – Česko. Nejen o ní
jsme si s Königem – Hollerwögerem
povídali.
Ten název v češtině je trochu odlišný od německé verze...
Kniha dostala poněkud jiný název,
protože slůvko Grenzstrich je do
češtiny prakticky nepřeložitelné (v
němčině jde o dvojsmysl, který může
znamenat hraniční čáru, ale zároveň
také eufemisticky řečeno prostituci
na hranici, laskavý čtenář si případně doplní vlastní ostřejší slovo
– pozn. red.). Jinak jsme ale měli
štěstí na výborné překladatelky. Eriku Bezdíčkovou a Pavlu Váňovou.
Obě velmi zajímavé dámy mají už
věk mezi sedmdesátkou a osmdesátkou a knihu přeložili velmi exaktně.
Navíc Erika Bezdíčková přežila jako
dítě pobyt v koncentračním táboře
v Osvětimi. Dělala překladatelku už
za komunistických časů pro brněnské veletrhy a výstavy mluví plynně
německy. V Osvětimi ztratila rodiče.
Pro mě bylo důležité, že jako přeživší
z koncentračního tábora má určitou
solidaritu s těmito situacemi.

nejistotu spojenou s tématem knihy
a v ty na první pohled perverzních
linie mohou symbolizovat českou
vlajku. Autorkou obálky k české
verzi je brněnská výtvarnice a ta do
toho vnesla zase trochu ženského
elementu
Co vás přivedlo k tomu vydat knihu také v češtině?
Ta kniha, která vyšla před tím v Rakousku a Německu, líčí problémy na
Česko – rakouské hranici. A přišlo
by mi nefér, kdyby česky nevyšla.
Stálo to dost peněz, ale dostali jsme
podporu dvou rakouských ministryň, pro vědu a pro evropské záležitosti. A také nám trochu pomohl
Jihomoravský kraj. Kniha má nyní
tři nové předmluvy. Jedna z nich je
od Jitky Gjuričové z českého ministerstva vnitra a napsala to ostřeji, než
bych to udělal já. Pak je tam předmluva Jihomoravského hejtmana a
novou předmluvu jsem napsal i já.
Kniha už byla představena v Brně
a Českých Budějovicích, ale zatím
nebyla prezentována v Praze, není to
tak lehké. Doufám, že se tak jednou
stane.
Myslíte, že je za tím poněkud třaskavý obsah?
Ta kniha je přátelská. Není proti
Čechům, možná spíše trochu proti
Rakušanům. Uvedu typickou reakci
rakouského zákazníka, lépe řečeno
sexturisty, ale oni toto slovo nechtějí slyšet. Sexturismus to je pro ně
otázka Thajska nebo nějakých vzdálených zemí, ale ne rakouského příhraničí. Potkal jsem skupinu z Mistelbachu z Vídně v jednom takovém
komunikačním centru s červeným
osvětlením a jeden muž z Mistel-

„Velký rozdíl mezi manželkou a prostitutkou se
projevuje podle Simone
de Beauvoir v otázce osobnosti. Legitimní manželka
je utlačována jako „vdaná žena“ , ale jako osoba
je respektována. Naproti
tomu prostitutka nemá
žádná práva osobnosti, v
ní se snoubí všechny formy
utlačování a otroctví.“

Rainer König – Hollerwöger
Autor studoval fiozofii, psychologii, sociologii a historii. Ve svých přednáškách a seminářích pořádaných po celé Evropě se jako vědec věnuje
sociálním, kulturním a sexuálním otázkám. Je expertem v oblasti násilí a sexuálního násilí vůči dětem. Ve Znojmě provozuje na Mariánském
náměstí kancelář Mikuláš, která se zabývá také pomocí matkám s dětmi v nouzi. Zabývá se také pátráním po Julii Kührerové, která před několika
lety zmizela v Rakousku v blízkosti českých hranic a je obdobou naší Aničky Janatkové.

tak jsem se ho zeptal, chceš teda
jako zákazník být v tom filmu, abys
ten obraz zlepšil? On odpověděl, že
to přece nemůže, protože jeho žena
o tom nic neví...
To je typický rakouský zákazník
českých night klubů?
Rakušané tomu říkají bordel. V češtině se to nazývá různě jako penziony a ubytovací služby, night cluby,

v pořádku. Všichni jsou spokojeni.
Co je vůbec obsahem knihy a jak ji
přijímají ty, kterých se týká?
Líčí situaci na silnici. Dělám rešerše,
co se tam děje nového. Jací lidé tam
stojí, odkud pocházejí. Zastavil jsem
třeba u jedné ženy, kterou jsem ještě
neznal. Hned jsem řekl, že mi nejde

„Bylo mi deset let, když si mě otec přitáhl jako nějaký předmět ze své domácnosti a pak mě provrtal tím svým sexuálním nástrojem. Mučil mě a tekla mi krev, křičela jsem a on
zdivočel a byl ještě brutálnější.
Otce jsem se od malička bála, zklamal mě, zneuctil, oloupil
o dětství, ale přece jsem měla nějakou naději, že mě snad
aspoň matka jako žena bude trochu chápat, že se mě zastane, že si mne vezme pod svou ochranu a láskyplně mě
obejme.
Docela marně, ta mi jenom vynadala a řekla, ať mne ani nenapadne obviňovat otce z něčeho, co neudělal.“
ani o šukání ani o kouření (blasen a
ficken – pozn. red). To jsou dvě slova, která ty ženy v němčině bezpečně
ovládají. Jiných německých slov moc
neumějí, ale tato dvě nejdůležitější
ano. Řekl jsem tedy, že ne, že chci
jenom rozhovor. Samozřejmě je i to
nutné zaplatit. Byl to takový deštivý
večer, zajeli jsme na parkoviště. Pozval jsem ji do naší kanceláře. A ona
byla skeptická. Jasně, protože už za
svůj život zažila hodně zklamání,
hodně úskoků a triků. A tak jsem ji

den ji přečetla a byla jí nadšená. Poslala mi pak esemesku, že za mnou
přijde. Že měla obavy, ale teď že
přijde. Že se přesvědčila, že nejsem
žádný gauner. To je dobré, ta kniha
se dostala i k těm, kterých se týká.
Nejen někam k vládním či místním
činitelům, kteří o tom problému
stejně nechtějí nic slyšet, ale k těm,
o kterých je. Je zajímavé a je jedno,
jestli se jedná o Znojmo, České Velenice, nebo jiné město, že představitelé samosprávy se tváří, jako by

ten problém neexistoval. Říkají, že
o tom nic neví, že o tom vím já. A
já odpovídám – ano, já o tom vím.
Na celé čáře hranic od Mikulova přes
Znojmo až po České Velenice a Vyšší
Brod má kniha způsobila jistou solidaritu mezi těmi ženami. Ptám se,
jestli mi dají interview. Dříve jsem
chtěl, jestli mi mohou napsat česky,
co si o té knize myslí. Ale psaní jim
dělá problémy. Nemají čas a psaní
je pro jejich šéfy podezřelé. Takže se
jich ptám, co na tu knihu říkají a zda
se jim stalo něco podobného, co tam
popisuji. Odpovídají, ano je to tak.
V různých obdobách se jim stalo
to samé. Je to prostě tak. A to je pro
mne dobré vysvědčení.
Co na to říkají pasáci těch žen?
Většinou už mě znají a jsem pro ně
O. K., protože to líčím objektivně. A
nepoužívám žádná konkrétní jména
ani názvy. To je důležité. To je pro ně
podmínkou, a když ji respektuji, nemám většinou problém.
Jací vůbec jsou?
V podstatě existují dvě kategorie
šéfů. Jedni jsou celkem v pohodě,
ženy jim odevzdávají padesát procent výdělku, ale jinak je mezi nimi
vcelku dobrý vztah. Ta druhá kategorie, kde je to založeno na nějakém
nátlaku, už je horší. Ale pozor, i když
je ten vztah O. K. nikdy to pro ženu
není nějaká zábava nebo potěšení.
FOTO: (chaf).

Třístupňový paradox České republiky
a) žádná prostituce neexistuje
Zásadně a oficiálně prostituce v České republice není

Německá a česká verze knihy.

Liší se taky obálky obou knih (viz
obrázek)...
Obrázek na titulní straně němeského vydání mi přišel perverzní a vůbec jsem s ním zpočátku nesouhlasil.
Ale autor, jeden vídeňský designer
nepřipouštěl žádnou diskusi. A musím říci, že nakonec ta obálka knihy
působí do jisté míry umělecky. Ta
černá barva vyjadřuje určitý strach a

dal tuto knihu. Vozím ji i kvůli policii pořád v autě. Dávám ji policistům jako dárek a už se mi stalo, že
za mnou i přišli ve Znojmě a prosili
o to, ať jim tu knihu dám. Ale zpátky
k té ženě. Dal jsem jí tu knihu a byl
jsem zvědavý, co na to řekne. Četla
ji přímo na silnici. To bylo dost originální. Během sexpauzy. Za jeden

bachu říkal, že si jeho kamarád
tuto knihu koupil a řekl, že to není
úplně tak. Že je to špatně napsané
zvlášť vůči jim zákazníkům. Že by
to vůči nim mělo vyznít trochu lépe.
On sem přijíždí proto, že jeho žena
už s ním nechce mít moc často sex.
A když přijede do Znojma si zahrát
do kasina, tak jsou po cestě tato komunikační centra. Já dělám i filmy,

vily, protože vlastně nikdo neví, co se
tam děje. Stává se, že jezdí do Znojma nebo spíše do těch vesnic kolem
hranic celé rodiny. Paní jde k holiči,
je to výhodnější, vezme s sebou i děti
a muž musí jít mezi tím nakoupit
něco důležitého a na cestě za tím
nakupováním musí vyzkoušet i nějaký ten sexkontakt. A rodina je zase

b) v souvislosti s prostitucí neexistují právní normy
Tím, že oficiálně prostituce není, nejsou ani žádné zákonné předpisy,
pokud se týče prostituce.
C) neexistují zákonné základy orientované proti prostituci
Tím, že oficiálně prostituce není, nejsou ani žádné zákonné předpisy
proti prostituci.

