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Zamilovali se do sebe před šesti lety na 
kurzu Smyslných masáží. On byl dychti-
vým studentem, ona začínající asistent-
kou. Dnes certifikovaní lektoři Martin 
Plas a  Lucie Sitařová úspěšně radí, jak 
mít lepší sex, a tím celý život, i jak se zba-

vit sexuálních potíží. Organizují worksho-
py, poskytují individuální sezení 
i  tantrické masáže. Často jdou – 
a to doslova – s kůží na trh. 

Na svých kurzech a  seze-
ních jsou učiteli partnerské 
intimity a  vztahů. Mimo 

Jak mít lepší
Lektoři Martin Plas a Lucie Sitařová:

SEX
Martin Plas 

a Lucie Sitařová na 
svých kurzech učí, jak 
si dopřát intenzivnější 
intimní zážitky. A radí, 

jak se zbavit negativních 
pocitů ze sexu 

a mnohých 
traumat. 

A  pak nás na chodbě ti 
samí posluchači zastavují. 
Skoro všechny něco trápí 
nebo zajímá,“ říká Lucie 
Sitařová. 

„Máme plný diář lidí, 
kteří něco chtějí, po něčem 
touží, ale bojí se to partne-
rovi říct. A tak raději před-
stírají. City, pocity, orgas-
mus. Z toho vzniká obrov-
ské napětí, které se pak ně-
kde provalí – v podobě ne-
moci, nebo jsou ti lidé 
»jen« dlouhodobě nešťast-
ní,“ přidává se Martin.

Rozšířit a pomoci
Jejich klienty tvoří dvě sku-
piny. První se chce něčemu 
přiučit. 

„Většina mužů účastní-
cích se našich jedno- i ví-
cedenních kurzů se chce  
naučit, jak ženám dopřát 
větší rozkoš. Zato ženy se 
chtějí často dozvědět něco 
o sobě a pak teprve o mu-
žích,“ prozrazují. 

Druhá skupina klientů 
přichází s  nějakým téma-
tem k řešení. „U mužů je to 
především předčasná eja-
kulace nebo potíže s erekcí, 
u žen pak nejčastěji nepří-
tomnost orgasmu či nepři-
jetí vlastní sexuality. V tom 
se nám hodně osvědču-
je Sexological Bodywork, 
tedy certifikovaná sexuolo-
gická práce s tělem. A hod-
ně se nyní věnujeme i páro-
vé terapeutické práci, kvůli 
čemuž si neustále rozšiřuje-
me vzdělání, teď například 
na Univerzitě Karlově,“ ří-
kají.

K  tomu ale vedla velmi 
zajímavá cesta.

Šťastný pár
Když se Martin do Lucie 
zamiloval („Byla to lás-
ka na první pohled a prak-
ticky hned po tom kurzu 
jsme spolu začali bydlet.“), 
měl za sebou několik neú-
spěšných vztahů, nevyda-
řenou žádost o ruku a bez-
mála roční intimní půst. 
Zažil, jaké to je být nevěr-
ný i  podváděný. A  rozho-
dl se, že v novém vztahu 

bude maximálně upřímný. 
K partnerce i k sobě.

„Začátky byly těžké, 

hodně jsme si zkusili,“ po-
znamenává Lucie.

„Nezkusili. Tak hrozné 
to nebylo.“

„Já jsem si zkusila 
dost.“

„Lucka je striktně mono-
gamní, s čímž jsem spoko-
jený.“

„Zato Martin toužil po 
více ženách, a  to pro mne 
bylo těžké.“

„Jo, toužil a  chtěl jsem 
to prozkoumat. A ano, měl 
jsem i milenku.“

„A  to už pro mne bylo 
těžší.“

„Ale nebylo to tajné.“ 
„Ale těžké to bylo.“
Sedíme na koberci v  je-

jich kanceláři. Na polič-
kách jsou desítky knih. Ná-
stěnka překypuje plány na 

jsem měl paralelní vztah, 
ale mnoho svých vizí jsem 
s ohledem na Lucku nerea-
lizoval.“

„Bolelo mne to. Trápi-
lo. Ale současně jsem cíti-
la i jeho lásku a obdivova-
la jeho odvahu, otevřenost 
a  odpovědnost. Jeho činy 
mě štvaly, ale jeho pravdi-
vost přitahovala,“ přiznává.

Důvěra 
a otevřenost

Podle nich je právě tahle 
otevřenost, kdy si partneři 
citlivě říkají, co je láká a po 
čem touží, ideálním zákla-
dem zdravého vztahu.

„Přes intenzitu tématu 
jednal Martin citlivě a po-
malu a  nevrhal se ženám 
bezhlavě do postele. Dě-
lal jen to, co věděl, že une-
su, a i díky tomu jsem po-
chopila, že některé mé oba-
vy jsou přehnané. I on sám 
tak citlivě zjišťoval, co chce 
a co ne,“ říká Lucie.

„Ohleduplně sdělovat 
svá přání partnerovi zna-
mená se mu plně otevřít, 
důvěřovat mu, že mne 
za to neodsoudí. Třeba 
to partneři nikdy nezre-
alizují, jako jsme my za-
tím neuskutečnili troj-
ku, přestože jsem to chtěl 
vždy zkusit. Ale tahle ko-
munikace umožňuje o té-
matu uvažovat,“ říká Mar-
tin Plas.

 Lucie Sitařová ho v tom 
podporuje. „Třeba o swin-
gers párty jsme mluvili 
rok, než jsme na ni šli. Byli 
jsme tam jen spolu, sledo-
vali dění, mazlili se a skvě-
le si to užili.“

Martin a  Lucie v  této 
souvislosti mluví o  hrani-
cích, které 
nás chrání, 
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jiné na sobě ukazují, jak se 
dotýkat muže i  ženy. Jak 
se masírovat, aby vzruše-
ní vystoupalo na maximum 
a vztah se prohloubil.

Jejich ukázky na kurzech 
prolamují tabu a  zbavu-

jí účastníky strachu být 
takoví, jací oprav-

du jsou. „Na 
přednáškách 

všichni před 
ostatními 

říkají, že 
oni žád-
ný pro-
b l é m 
n e -

ma-
j í . 

nejbližší měsíce. Za poste-
lí se skrz částečně zakry-
té okno rýsuje obrys kos-
tela. Nedá mi to: „Považo-
val jste se tenkrát za chla-
páka s koulema, nebo taky 
trochu sobce, který tím tře-
ba partnerku zraňuje?“

„Nechtěl jsem být so-
bec, ani nikoho zraňovat,“ 
ohrazuje se. „Ale součas-
ně jsem cítil, že si teď pro-
stě chci něco odžít, vy-
zkoušet. A nechtěl jsem se 
omezovat nebo něco dě-
lat za jejími zády, protože 
už by nemilovala mne, ale 
jen nějakou představu.“

„Nakonec jsem mu řek-
la, že to pro mne není leh-
ké, ale zůstanu s ním.“

„Mimořádně chytře vrá-
tila odpovědnost na mne: 
Víš, že mě to trápí, ale 
nechci tě omezovat. 
Takže ano, nějaký čas 

Pokračujte 
na str. 30

Na rovinu 
jsem řekl, 
že toužím 

i po dalších 
ženách. 


