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Tuto stranu napsali pro Blesk studenti

Simona je mladá (22), chytrá a krás-
ná, studuje vysokou školu v  Pra-
ze. Umí čtyři jazyky, přesto zápasi-
la s tím, aby při škole vyšla s penězi. 
Proto se z ní stala luxusní prostitutka!
„Vezmu si peníze, profe-
sionálně se usměji, podě-
kuji a běžím se sprcho-
vat. Dlouho sprchovat,“ 
vypráví smutně o své bri-
gádě s názvem »call girl« 
(dívka na zavolání) dva-
advacetiletá kráska, kte-
rá mluví plynně anglic-
ky, německy, francouzsky 
a rusky. Už rok žije sama 
v Praze a z toho prameni-
ly i její problémy s penězi. 

První zákazník
„V prváku jsem chodila 
do pekárny na noční smě-
ny, ale s  padesáti koruna-
mi na hodinu, mozoly na 
rukou a soustavnou nevy-
spalostí to za nic nestálo,“ 
říká Simona. „Byla jsem 

zoufa-
lá, po-

třebova la 
jsem víc peněz. 

Byly měsíce, že jsem sot-
va zaplatila nájem.“

Kamarád ji jednou do-
poručil jako hostesku na 
akci, kterou pořádala jeho 
fi rma. Přijeli Němci a Si-
mona se svým jazykovým 
vybavením byla hvězda. 
„Jednou se tam se mnou 
začal bavit mladý Ně-
mec.  Byl příjemný a po-

hledný. Strávili jsme spolu 
celý večer, měla jsem po-
cit, že se mu líbím. Pak mi 
najednou řekl, že když s 
ním půjdu do jeho pokoje 
a zůstanu s ním do rána, dá 
mi 600 eur. Nejdříve jsem 
měla chuť se mu vysmát, 
ale pak jsem si pomyslela, 
že bych tím zaplatila dlu-
hy. Tak jsem prostě šla.“ 

Přítel ji opustil
Ten chlápek mě doporučil 
svým kolegům, kteří při-
jížděli do Čech. Nejdřív 
mě to znechucovalo. Ale 
existenční jistota mi to ne-
dovolila. Najednou jsem 
měla peníze, mohla jsem 
si dopřát věci, na které 
jsem dříve nemohla po-
myslet. Měla jsem pračku 
i ojeté auto.“

Nyní říká, že je zoufa-
lá. „Už neumím přestat. 
Bojím se být zase chudá. 
Párkrát jsem měla chuť 
si dát facku a probrat se.  
Zvlášť večer, když si leh-
nu a štítím se svého těla. 
Cítím, jak se na něm mísí 
dotyky všech těch mužů, 
kteří se mi hnusí.“

Simona měla přítele. 
Ten její »brigádu« neune-
sl. „Jsem teď sama, kdo by 
taky chtěl chodit se šlap-
kou. A můj případ není je-
diný. Je nás vysokoškola-
ček už docela dost. Větši-
na mých kamarádek je 
právě z »branže«. Lidé 
z mého kruhu mě zavr-
hují. Myslím, že jsou to 
všechno chytré a krásné 
holky, ale jen měly smů-
lu. Stejně jako já.“

Je jasné, že zavede-
ní školného Simoně ani 
mnohým dalším situaci 
neulehčí. Naopak.

Matouš Danzer 
(4. ročník)

Šlapu, abych

Demonstruje se nejen u nás
● V  Německu se kona-
la letos řada demonstra-
cí jako reakce na  školné 
na VŠ. Demonstrovaly ti-
sícovky žáků a  studentů 
především v  západoně-
meckých městech Dort-
mund, Münster a  Stutt-
gart. Důvodem byl špat-
ný způsob fi nancová-
ní školství a  školné jako 
jeho přímý důsledek. 
● V Rakousku proběhly 
vloni na podzim masové 

demonstrace vysokoško-
láků. Školné na VŠ bylo 
sice zrušeno, ale tisíce 
studentů přesto demon-
strovaly – proti přeplně-
ným školám. 
● V Česku vyšly do ulic 
zatím stovky studentů 
proti zavedení školného, 
také na  sociálních sítích 
sílí odpor proti jeho za-
vedení. Zdroj: ČTK 

Matěj Šípek, 4. ročník

mohla studovat

Má se za školy platit?

Matěj, 21 let, 
student 

informatiky
„Pro školné nejsem. 
Hlavně proto, že politi-
ci předpokládají, že po 
ukončení vejšky si na-
jdeš dobře placenou 
práci a peníze se ti vrá-
tí. To je naprostej ne-
smysl a to, že by mi 
na to měl stát půjčit, 
je hloupost ještě větší. 
Zas jen další pokus vy-
tahat z lidí peníze.“

Sabina, 20 let, 
studentka 

managementu
„Stojím si za tím, že VŠ 
by měly být zpoplatně-
ny. V dnešní době, kdy 
na ně může každý, ty 
peníze způsobí, že kaž-
dý, kdo chce investovat 
do své budoucnosti, se 
začne snažit mnohem 
víc, protože ho to něco 
stojí. Sama jsem cho-
dila na soukromou SŠ 
a teď i VŠ.“

Tereza Kubánková, 3. ročník

Toto jsou
STUDOVINY
Jde o vzdělávací projekt 
Unie vydavatelů, který 
zapojuje do výroby 
novin studenty českých 
a moravských škol, 
a Blesk je jeho součástí

Stranu připravili studenti EKO Gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií v Poděbradech

Každý třetí vysokoškol-
ský student či student-
ka v německém hlavním 
městě Berlíně nevyluču-
je poskytování sexuál-
ních služeb jako způsob, 
jak fi nancovat svá studia. 

Vyplývá to z  průzkumu 
zveřejněného berlínským 
studijním střediskem.

V Paříži stejný postoj 
vyjádřilo 29,2 procenta 
dotázaných a  v  Kyjevě 
18,5 procenta. Reuters

Studentská prostituce ve světě

Berlín: Za sex každý třetí
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Dívky jako 
Simona si na 

peníze zvykly. 
A je jim už 

jedno, jak si je 
vydělávají.
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Od pondělí 12. listopadu

 Nabídka zboží platí od 12. 11. do 14. 11. 2012 nebo do vyprodání zásob. 
Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace.
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