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Výběr z kuriozit z posluchačských dotazů na radiu Alfa.

Postava anglického publicisty Nigela Fostera je zajímavá tím, jak ironické slovo
dokáže  pronést  do  vlastních  řad.  Ve  svém  humoristickém  pojednání  „O
žurnalismu“  se  bez  mučení  přiznává  k tomu,  že  za  jeho  náklonnost
k žurnalistice můžou stará čísla News of the World, do nichž se za jeho mládí
balila zelenina. Výsledkem jsou slabost pro špenát a zájem o sex a skandály.
Obojí mu vydrželo dodnes. Mládí mu pak zkomplikovaly školní časopisy, které
když vyšly, ředitel je zpravidla zabavoval pro oplzlost.

Od Fosterova mládí se toho na žurnalistice  příliš mnoho nezměnilo.  Tiskem
hýbou sex a skandály, černá kronika je krví novin, protože nic člověka nepotěší
tak, jako neštěstí druhého. Vrcholného mistrovství a nedostižné sledovanosti
pak dosahuje televize, které se podaří sex, kriminalitu a skandály začlenit do
jednoho pořadu tak, jak se to třeba podařilo televizi Nova v pořadu Tabu, který
se někdy pro jistotu vysílá už i z vězení, kde si jeho protagonisté odpykávají
tresty, někdy i doživotní. Vůbec se nedivím autorovi trefných veršíků, kterými
dotyčný pořad nedávno oslavil ve studentském recesistickém měsíčníku Sorry:

„Já jsem málo perverzní,

nechtějí mne v Tabu.

Budu muset znásilnit

ňákou starou babu.“

Básnička pak pokračuje líčením toho, co tam všechno na sebe prozradí a končí
velice nadějnou realistickou vizí:

„Budu hvězdou večera,

když znásilním Šmuclera.“

Ejhle, kam až může dospět televizní publicistika! To v rozhlasovém poradenství
přece  jenom takové  nebezpečí  nehrozí.  Sexuální  poradenství  má  u  nás  už
dlouholetou  tradici  k jejímž  zakladatelům patří  psycholožka  Jiřina  Hanušová
známá z časopisu Mladý svět jako teta Sally. Připomínám ještě jednou Nigela
Fostera, který  ve svém pojednání o takové tetě Sally vyzvedává tři hlavní její
vlastnosti: 1.) Za všech okolností chápající; 2.) Praktické srdce ze zlata; 3.) Za
všech okolností moderní. 

Já  bych  k tomu  přidal  ještě:  4.)  V souladu  s moderními  poznatky  vědy;  a
konečně  5.)  Alespoň  se  špetkou  humoru.  To  je  totiž  princip  poradenství



speciálně  českého.  Proto  příliš  nefungují,  nebo  jsou  k jepičímu  životu
odsouzeny  rady  doslovně  překládané  z časopisů  zahraničních.  Chápající,
moderní  a  zlaté  srdce  poradce  totiž  velice  brzy  utrpí   publicistický  infarkt,
pokud plácá nesmysly na úrovni mravoučného spisku pátera Batisty z přelomu
19 a 20. století. Tak se ještě dnes můžeme dočíst o škodlivosti onanie, o tom,
kterak  onanistovi  vlhnou  dlaně,  kalí  se  zrak,  až  je  posléze  odsouzen
k naprostému vyschnutí míchy a totální zblbělosti. A nejen časopisy, ale i knižní
publikace jsou nacpány podobnými nesmysly. Regály knihkupectví se prohýbají
různými  duchařskými  kravinami,  kde  se  to  hemží  převtělováním  duší,
orientálními nadpřirozenostmi a magnetickým působením na dálku, třeba i přes
půl zeměkoule. Stejně je to i s léčebnými prostředky. Pokud ještě propagují
čistou vodu, která pod rouškou homeopatie je neustále ředěna a protřepávána,
to jistě nemůže nikomu uškodit. Horší je však, když se v jedné knížce dočteme,
že by měli lidé za účelem uzdravení pít i vlastní moč. To si, prosím, nedělám
legraci. Dotyčná kniha je dosud k dostání a nic není platné, že prý byl její autor
odhalen jako podvodník dokonce v diplomatických službách našeho státu.

Rozhlasový  poradenský  pořad  „Červenání“  vstoupil  už  do  třetího  roku  své
existence (dříve vysílán pod názvem „Červené uši“), nemůže si stěžovat na
nízkou sledovanost a vzhledem ke knižním publikacím, v nichž se uveřejňují
nejzajímavější otázky a odpovědi, se stal už téměř jakousi institucí. V dopisové
agendě  překvapuje  především  dosti  častá  neznalost  základních  principů
reprodukční biologie. Poznatky na úrovni obecné školy absentují často u lidí
dospělých a docela gramotných, jak o tom svědčí dopis jednoho novomanžela:

Vážený pane doktore, srdečně Vás zdravím z jihu Čech a přeji Vám mnoho
úspěchů ve Vaší práci, žádám Vás o malou prosbu a jednu radu do života.
Jsme mladí manželé, nedávno jsme se s manželkou vzali, svatební noc jsme
prožili  krásnou, milovali jsme se a já jsem ji  napustil s mým semenem a
čekáme jestli se nám něco narodí, jenomže má manželka se chce se mnou
milovat dál, ale Já nevím, jak se s ní mám milovat, jestli mé semeno jí mohu
pouštět dál do ní nebo už ne, ona to také neví a Já také ne a tak se pane
doktore na Vás obracím s touto radou a nebo to stačí když je už jednou
napuštěná a nebo jí mohu napouštět dál než se nám něco narodí, a nebo mi
poraďte jak se mám s mou manželkou milovat dál aby to nějak nevadilo. My
jsme spolu na tohle nezkušený. 

Moc Vám budu vděčný až odepíšete a má manželka také, děkujeme Vám.

Následuje podpis s plnou adresou. takový dopis samozřejmě vyžaduje odpověď
stručnou a jasnou: „Napouštějte klidně dál!“ Horší už je to s dopisem jednoho
nezletilce, který schválně otiskuji v plném znění i s gramatickými chybami:

Je mi 14 let a před půl rokem jsem poznal dívku které je 12,5 let naše rande
byli vždy normální (šli jsme na kolu ne zmrzlinu atd.) ale před měsícem když
sem k ní šel, pod domněnkou že její starší Bratr je doma. Opak byl pravdou
a tak sme se koukali  na Video s televizí  po půlhodině jsme šli  do jejího
pokoje a tam sme se začali líbat, bilo to hezké, po chvíli jsem dostal nabídku
že to zkusíme (bez kondomu) to jsem odmítl pod pohruškou že nám ještě
není 15 let. Za týden jsem dostal stejnou nabídku, že jestli se s ní nebudu



milovat a nevniknu do ní tak mi dá kopačky nakonec sem to udindal na
vikouření  Penisu a lízání pochvi ale stejnak sem dostal nabídku že do 7.
prosince jestli to neudělám tak všude řekne že sem jí chtěl znásilnit. Moje
otázka je, co se jí  stane když do ní  vniknu, abi se jí  nic nestalo a je  to
trestne když nám ještě není 15. let, a co se stane když otevřu stitké pisky a
budu je olizovat, děkuji za odpověď a nashledanou.

Na některých tichomořských ostrovech a v různých primitivních kulturách jsou
podobné sexuální experimenty mezi nezletilci docela běžnou praxí, nad kterou
se nikdo nepozastavuje. V naší kultuře, která ctí tisícileté tradice židovského a
křesťanského náboženství,  budí ovšem „vikouření Penisu a lízání  pochvi“ ve
věku 12,5 - 14 let právem pobouření naprosté většiny populace. Jistě jste si
všimli toho chronicky se opakujícího protestu proti vystavování pornografické
produkce v trafikách, kde bývá většinou poukazováno na to, že se tyto výtvory
dostávají  na  oči  právě  nezletilým  dětem,  které  si  to  chtějí  honem  taky
vyzkoušet.  Upřímně  řečeno,  taky  mne  zarazil  tento  dopis  vydíraného
čtrnáctiletého jinocha, který neví, co se stane, když za několik dní nebude své
kamarádce otevírat a olizovat „stitké pisky“. Nejsou tyto děti  náhodou také
konzumenty  nějakých  erotických  tiskovin,  které  je  k podobným  aktivitám
provokují? Asi není příliš účinné upozornění, že jsou to publikace „do 18 let
mládeži nepřístupné“. 

Na druhé straně však musíme připustit, že i při důsledně uplatňovaném zákazu
přístupu mladistvých k pornografii, stejně podobným výstřelkům nezabráníme,
protože  všechny  informační  kanály  ucpat  nelze  a  obecně  je  známo,  že
„zakázané  ovoce  nejvíc  chutná“.  Zákazy,  příkazy  a  cenzura  se  jeví  v této
souvislosti  jako  opatření  kontraproduktivní,  často  se  tím  dosahuje  pravého
opaku. Nezbývá tedy než  důsledná sexuální  výchova začleněná do výchovy
celkové. Kromě českého pravopisu, který děti poučí, že na rozdíl od němčiny se
ani ten sebevětší penis nepíše s velkým P, musí děti také vědět, že proniknutí
tohoto  penisu  do  pochvy,  a  ještě  navíc  bez  kondomu,  představuje  vážné
nebezpečí nechtěného otěhotnění, nemluvě o sexuálně přenosných nemocech.
Naproti tomu olizování stydkých pysků, pokud oběma účastníkům ještě není 15
let, je sice podle přísných morálních kritérií poněkud předčasné, nicméně podle
hlediska platného práva se nejedná o činnost trestnou. 

V rozhlasovém poradenství  a  v dopisech  do  pořadu docházejících  se  ovšem
objevují  ještě  další  zarážející  skutečnosti.  Především  to  bývá  dosti  časté
tradování  nesmyslných  pověr  a  mýtů,  mezi  něž  pouze  namátkou  uvádím
přesvědčení, že při prvním pohlavním styku není možno otěhotnět, že souloží
s pannou  se  vyléčí  sexuálně  přenosná  nemoc  a  další  pověry  spojené
s panenstvím.  U  mladých lidí  zaráží  neobvyklý  zájem o  sexuální  úchylky  a
patologie. Tak například žák sedmé třídy žádá, abychom podrobně pohovořili o
„pohlavním styku se zvýřaty“. Je zajímavé, že zde dochází k určité diskrepanci
jazykové  a  deviantní,  takže  osoba,  která  ještě  neví,  jak  se  píše  podstatné
jméno „zvíře“, ví už velmi dobře, že je s tímto zvířetem možno souložit.

Zvláštní  kategorií  dotazů  jsou  pak  dopisy  z vězení  a  z vyšetřovací  vazby,
kterých je nejméně 5 – 6% z celkové korespondence. Je to dáno asi tím, že



poslech  rozhlasu  patří  v těchto  zařízeních  k běžnému  zpestření  vězeňského
pobytu.  Není  třeba  ani  zdůrazňovat,  že  většina  těchto  dopisů  se  týká
problematiky  náhradní  homosexuální  aktivity  v podmínkách  výkonu  trestu.
Mnohé dotazy mají také poněkud exhibicionistický charakter.

Jako výhodné se projevilo spojení problematiky obecně sexuologické s dotazy
týkajícími  se  reprodukční  medicíny,  ženského  lékařství,  plánovaného
rodičovství,  antikoncepce  a  sexuálně  přenosných  nemocí.  Okrajově
zasahujeme  i  do  problematiky  právnické,  kde  ovšem  musíme  v mnoha
případech vycházet ze zkušeností nikoliv vlastních, ale spíše literárních, jelikož
v tomto oboru nejsme ničím více nežli poučenými laiky.


