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SEX, SEX A ZASE SEX...
ÄŒtvrtek, 06 listopad 2008

S Ivanou se známe uÅ¾ od první tÅ™ídy. To znamená, Å¾e je to uÅ¾ tÅ™icet let. KdyÅ¾ si to Å™eknu, Å¾e znám nÄ›koho to
pÅ™ipadám &scaron;ílenÄ› stará... Ale tím jsem jen chtÄ›la Å™íct, Å¾e se známe aÅ¾ do morku kosti. TakÅ¾e k vÄ›ci: kdyÅ¾
minulý týden za&scaron;ly na chvilku na víno, tak mi Å™ekla, Å¾e by chtÄ›la zkusit zajít na swingers. Å½e se o tom bavila s jed
známou v práci...

Podívala jsem se na internet, abych si o tom nÄ›co zjistila: takÅ¾e prý první evropský swingers klub byl zaloÅ¾en teprve rok
1979 v NÄ›mecku, jmenoval se Rhein-Party a dodnes je v provozu pod jménem Maihof. U nás to zaÄ•alo nÄ›kdy poÄ•átkem
devadesátých let, zprvu jen pro pÅ™átele. A nejstar&scaron;í dosud fungující je na praÅ¾ském ZliÄ•ínÄ›.
Jinak - za swinge
party v dne&scaron;ní podobÄ› nejspí&scaron; stojí elitní skupina pilotÅ¯ americké armády z druhé svÄ›tové války. Jejich
manÅ¾elky bydlely blízko základen a skuteÄ•nost, Å¾e se na sebe piloti museli v bojích maximálnÄ› spoléhat, vedla ke vzniku
neobvyklého sociálního prostÅ™edí, kde se stala výmÄ›na manÅ¾elek a skupinový sex pÅ™ijatelnou a tolerovanou
záleÅ¾itostí. Takhle to prý vydrÅ¾elo aÅ¾ do Korejské války a poté se roz&scaron;íÅ™il ze základen do vÄ›t&scaron;ích mÄ›st
Tehdy se je&scaron;tÄ› veÄ•írky, na nichÅ¾ docházelo k výmÄ›nám partnerÅ¯, je&scaron;tÄ› nejmenovaly swingers party, ale
&bdquo;wife-swapping&ldquo;. V roce 1960 jiÅ¾ existoval inzertní Ä•asopis Swinger a v roce 1979 zaloÅ¾il dr. Robert
McGinley severoamerickou asociaci swingers klubÅ¯ NASCA. V KanadÄ› byly sice na nÄ›jakou dobu swingers party
zakázány, ale soud je povolil s tím, Å¾e dospÄ›lí lidé mají na skupinový sex právo.
Taky jsem zjistila, Å¾e samotné slovo
swinger neznamená ani náhodou nÄ›koho provozujícího skupinový sex, ale Ä•lovÄ›ka otevÅ™eného experimentÅ¯m a
postrádajícího pÅ™edsudky. VÅ¯bec nejprvnÄ›j&scaron;ími swingers ale prý byli staÅ™í chlípníci Å™ím&scaron;tí, ov&scaron;e
tenkrát se nad tím nikdo nepozastavoval, neboÅ¥ to bylo spí&scaron; symbolem úspÄ›chu a moci, víceménÄ› bÄ›Å¾ný Å¾ivot
bohatých.
Tak - ale co s tím? Ivana pÅ™i&scaron;la totiÅ¾ uÅ¾ s konkrétní adresou, pÅ™inesla mi i pár fotek a mj. mi Å™ek
Å¾eny je vstupné zdarma. TakÅ¾e "neberte to"... Je pravda, Å¾e stejnÄ› jako ona i já jsem teÄ• právÄ› v jakémsi mezidobí, kdy
jsem se nedávno roze&scaron;la a je&scaron;tÄ› si nikoho nového stabilního nena&scaron;la. Zjistila jsem, Å¾e do
vÄ›t&scaron;iny klubÅ¯ pÅ™ijít mÅ¯Å¾eme, i kdyÅ¾ se Å¾ádného sexu nebudeme úÄ•astnit. Hlavní zásada je nedÄ›lat nic prot
vÅ¯li. Mj. je to prý bez nebezpeÄ•í, muÅ¾i pouÅ¾ívají ochranu.A kdyÅ¾ prý nebudeme chtít, tak se nic dít ani nebude.Máte nÄ
nÄ›Ä•ím takovým zku&scaron;enosti? Musím pÅ™iznat, Å¾e nás obÄ› docela vábí zkusit... Andrea
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