VYVRTEJ SI DÍRU!

Milovníci Glory Hole už nemusí do klubů nebo prolézat hajzlkabinky aby nějakou tu slastnou dírku objevili. Avantgardista, provokatér, průserář a hlavně architekt van Geeren z Amsterdamu na to kápnul. „Glory Hole přitahuje, vzrušuje a provokuje,“ nechal se slyšet. To tedy jo, v tom souhlasíme. Fakt ale je, že některé kluby s tímto milým otvůrkem jsou nechutně drahé. Proto pan architekt pojal nápad. Na klíč dodá do ložnice buď kabinku nebo třeba přepaží
kout. Jestli si s touhle dírkou budete hrát doma nebo pozvete sousedy, to už je jen na vás. Hlavně předtím přítelku
nenasrat, protože až ho strčíte do díry, může mít místu tlamičky připravenou břitvičku. Zavři oči, brouku, šmik, šmik
a máte po srandě, tedy přesněji po ptákách. Nápadu fandíme, na van Geerena kašlem, jsme přece národ kutilů!

DOST
DRSNÁ
DĚVKA

Margaret Clovisová si umí kundičkou vydělat a navíc ji
to baví. Dokonce si to vystřihla na pódiu i s pár hyperpunkovými kapelami a dost udivila, když se svlíkla donaha a začala ke zpěvu i drandit kačenku. Diváci pouštěli
sliny, kritici zvraceli. Stehýnka dokonalá, zpěv k zeblití.
Poslechla kritiky a už se živí jako striptérka a masturbantka na plný úvazek. „Nejradši mám drsňáky v kůži,“
svěřila se. „Když vidím nablejskanýho Harleye, jsem
mokrá. Na jejich akcích vystupuji zadarmo. Prostě mě
rajcuje ty chlapy dostat do varu. Jsem drsná děvka
a u nich se cítím jako v ráji.“ Jak je libo. V ráji by jí to asi
neprošlo a svatý Petr by ji zkopal ze schodů až tam, kam
patří – do pekla. Proč ne, Hells Angels jsou přece taky
„Pekelní Andělé.“

SPORTY
MÍČOVÉ
A PÍČOVÉ

PŘIHŘÁTÁ VULGARITA

Lesby jsou při telefonním sexu vulgární, perverzní a něha jde stranou.
Pozor, to netvrdíme my, ale psycholožka Frances Gouerová z Francie. Dala
si práci a na chatu si sjednala telefonní mrd s padesáti slečnami. „Zatímco
při kontaktním milování převažuje u lesbiček něha, polibky a hlazení, při
telefonním sexu jsou úplně jiné,“ konstatuje. Nezbývá než tomu věřit, stejně by nás ale zajímalo, jestli po tomto výzkumu neměla paní doktorka orosené sluchátko a parádně odřenou píču.

Z ANÁLŮ
SLAVNÝCH

Není důležité vyhrát, ale zamrdat si! Tohle olympijské heslo je trochu upravené, pravda. Ale asi je to fakt.
Slečna Jessie (na obr.) je sportovní šílenec. Nakonec, na
tělíčku je to vidět. Plave, běhá, hraje squash, tenis, lyžuje... bylo by toho moc. Takových holek je nakonec dost,
ale ona asi jediná přísahá na to, že sport je nejlepší afrodisiakum. Jen pro informaci – souhlasí s ní i sexuologové a doktor Hans Greter dokonce vytvořil jakýsi
„žebříček“: aerobic, tae bo, běh na lyžích, tenis, kolektivní míčové hry... Všimněte si – o posilovně ani slovo!
„Kromě klasických sportů doporučuji i ty adrenalinové
– skok padákem, bungee jumping atd.,“ říká a při zmínce o posilování si odplivuje: „Tupé, únavné, vysilující...“ Osobně si myslíme, že skákat se dá i na gumě jiné
než bungee jumpingové – a když má navíc prošlou
záruku, užijete si adrenalinu až až.

Drby vládnou světu a není to výmysl bulvárních tiskovin. Jedním
z prvních, kdo anální sex popsal s perfektní přesností, byl markýz de
Sade. Ovšem zdaleka není objevitelem. Již staří Římané... Pojďme ale
dál. Drbe se o tom, že Maruška Terezie se taky nijak extra nebránila,
anální sex označil Dolfík Hitlerů za „zvířecí, vhodný jen pro zvířata
a neárijské podlidi,“ pravda ale byla podle některých pramenů poněkud jiná, co se týkalo jeho soukromí. Marie Antoinetta ho milovala
a v předrevoluční Francii se dokonce prodávaly jakési „robertky“
kuželovitého tvaru z hlazeného dřeva pro trénování prdelek. V celkem nedávné době se začalo hodně psát i o anal fistu a pro otrlé
dokonce o double anal fistu. Kam to povede, nevíme. Navrhujeme
zkusit strčit do zadku hlavu, což ovšem není taky novinka a umění
lézt někomu do prdele bychom jako národ mohli vyučovat.

POVÍDKA

ROZERVI MI TOHO RŮŽOVÝHO BUBÁKA!
„Skvělé, Věruško,“ pochválil jsem ji nadšeně, „ještě žádná ženská mi nestáhla
předkožku jen ústy.“ Dotek
jejího jazyku na citlivé
uzdičce mě přivedl téměř k
šílenství. Držel jsem ji za
vlasy a zarážel jsem se až
daleko do jejího krku.
Vychutnával jsem si tu rozkoš, která se mi rozlévala do
celého těla. „Trochu pomaleji, Věruš,“ požádal jsem ji,
„nechci ještě stříkat… chci
si to užít!“ Rytmus se zvolnil. Kouřila mě a na Milanově ocasu se už jen pohupovala. Pohybovala se v bocích
ze strany na stranu, pánví
kývala zepředu dozadu
a labužnicky si těmito pohyby masírovala stěny pochvy.
I na mě byla něžná, s mým
údem se doslova mazlila.
„Dělej, Milane. Nešetři
mě!“ Stále ještě neukojená
Věra byla téměř bez sebe.
„Narvi mi ho do prdelky,
prosím, chci tě cítit co nejhlouběji…“ Milan krátkými,
rychlými šťouchy projížděl
její zadní dírku, až se konečně roztáhla natolik, že v ní
mohl báječně klouzat. Dov-

kém rytmu živočišné rozkoše. Ještě nikdy jsem neměl
možnost někoho pozorovat
při souložení a silně mě to
vzrušovalo. Pevně jsem svíral svůj ocas a dlouhými tahy
jsem po něm přejížděl rukou.
Před očima se mi pohupovala její ňadra. Chvíli jsem je
mačkal a dlaní masíroval
bradavky s tmavými prsními
dvorci. Vzrušení mnou probíhalo zcela nekontrolovatelně a čekalo na okamžik, až
budu moci zaútočit svým
penisem na její pochvu.
Zatím mi ho Věra zběsile
honila a v pokoji se rozpoutala vichřice živočišných
vášní, jako kdyby se náš
kolotoč sexu neměl nikdy
zastavit. Třásli jsme se neukojenou rozkoší a s největším vypětím všech sil jsme
oddalovali vyvrcholení.
„Stříkejte…“
poroučí
Věra. „Oba dva najednou!“
Konečně mnou projel ten
největší elektrický výboj.
Cítím, jak se v mém klínu
cosi trhá. To už naběhlá varlata vyvrhují proudy spermií. Moje horká láva se rozstřikuje na jejím obličeji.

nitř a ven, tam a sem a zase
znova. Svým tvrdým ohonem zajížděl stále hlouběji
do horké propasti a slastně
vychutnával každou chvilku
rozkoše. Šoustali vytrvale
a nenasytně. Při každém
pohybu jejich těly proběhl
jakoby elektrický výboj.
Touha po osvobozujícím
orgasmu se pomalu naplňovala.
„Ještě… ještě… víc!
Rozervi mi toho růžovýho
bubáka!“ povzbuzovala ho,
chtivě mu vycházela vstříc
a zuřivě se nabodávala na
jeho péro. Nedal se pobízet
a mlátil jí koulemi o naběhlé
pysky. Přirážela ve fantastic-

Poslední křeče orgasmu mě
zbavují i zbytku semene.
Třesu se naplněním své rozkoše i nesmírnou úlevou
a vyčerpáním. Věra s labužnickou chutí olizuje náš bílý
nektar a ve tváři má výraz
dokonale uspokojené ženy.
Netušil jsem, že hned první společná soulož bude tak
nádherná a takhle se vydaří.
Od té doby se scházíme pravidelně a divoce si užíváme
ve všech polohách, zkoušíme stále nové a nové věci,
takže bych vlastně mohl být
spokojený. Nedávno jsem
však dostal chuť dát si opět
inzerát… Změna je život!
Jirka G., Zlínsko

Před půl rokem jsem se
rozešel s Adélou a od té
doby jsem vlastně nesouložil. Ve chvíli největší potřeby jsem si to prostě udělal
rukou a bylo. Jenže onanie
chlapa na dlouhou dobu
nemůže plně uspokojit a tak
jsem před časem odpověděl
na inzerát manželského
páru, který hledal přítele pro
své sexuální hrátky. Poslal
jsem dopis, přiložil fotku,
uvedl adresu i telefon a čekal
jsem na odpověď nebo na
zavolání.
Milan s Věrou však přišli
bez ohlášení. „Líbíš se nám,
Jirko,“ Věra se okamžitě rozhodla. „Mohli bychom hned
teď zkusit společnou soulož
ve třech. Aby ses zbavil zbytečného ostychu, ukážu ti,
jak kouřím svého muže,
chceš?“ řekla Věra a hned mi
i tykala. Bez váhání jsem
souhlasil. Byl to nádherný
pocit, když jsem se po chvíli
i já zmocňoval jejího žádostivého těla současně s
jiným mužským. Velké bradavky se hrou našich jazyků
nalily a vztyčily. Bylo vidět
jak je Věra vzrušená.
„Lízejte… sajte… pořádně si mě rozdělejte!“ žadonila a křečovitě tiskla naše hlavy ke svým pevným ňadrům.
Vlny vzrušení z jejího těla

přecházely i na nás. Koncert
pro dva jazyky a dvě bradavky netrval dlouho. Postupně
jsme začali olizovat, prozkoumávat,
ochutnávat
a podrobně poznávat všechny její další prohlubně
i vyvýšeniny, něžná údolí
a pohoří, stvořené pro lásku
i milování… Odvděčila se
nám bohatě. Její pochva
mlaskavě pohlcovala Milanův ztopořený penis. Něžně
se na něm nadzvedávala
a pak na něj zase zprudka
dosedala, ale jen tak, aby
můj ocas neopustil její ústa.
Špičku žaludu si nasadila na
pevně semknuté rty a pak jej
vsála dovnitř.

Vandino sbohem
a kalhotky
Pochcanýma kalhotkama zamávala Vanda směrem k Ostravě. „Tady končím, poznal mě jeden
soused a od tý doby mám ze života peklo, pořád za mnou leze, pořád – ať mu taky dám – a vůbec,
mám Ostravy plný zuby, koupila jsem si byt v Praze, jestli chcete ještě nějaký fotky, tak rychle,“
zavolala nám Vanda.
Popadnul jsem foťák, vlítnul na letiště a za
pár hodin už jsem přistál v Mošnově.
Vanda byla tak nasraná, že ji ani ze začátku
nechtěla ukázat. Už měla všechno sbaleno,
věci putovaly autem do Prahy. „Do města se
mi nechce, pojď, vypadneme ven,“ navrhla.
Tak jsme jeli na bunkry. Tam ožila a její znovu zarostlý bobr opět zazářil na slunci. Vylezla do půlky odstřelené stěny a začala se předvádět.
„Viděls holku s dvěma pindama?“ zeptala
se. Když jsem zavrtěl hlavou, vykasala si sukni, s kabelky vytáhla fix a na látku vyšvihla
kundu jak namalovanou na plotě. „Tak to je
jedna, a teď druhá,“ odhrnula látku. Opravdu,
dvoukundí se na mě lišácky tlemilo.
„Co trochu ovoce?“ Přikývl jsem. Než jsme
ty banány a jahody sežrali, pěkně je naložila
do sliznice. Chutnaly báječně, samé velké
kousky ovoce s lahodným jogurtem.
„A na závěr sólo pro močovou trubici!“
zavolala, přidřepla si a pustila zlatý proud přes kalhotky na mě, tak tak, že jsem stačil uskočit.
Dochcala, slastně se protáhla a vylezla nahoru na bunkr. Sundala gaťky a zamávala s nima po
větru.
„Měj se, Ostravo!“ Pak se natáhla na střeše a začala se opalovat. Co jiného zbývalo, než se dívat.
Jenom dívat?
M. T.

JEDNORÁZOVÁ
MRDANICE

Seděla v koutě tiché hospůdky a koukala po mně.
Hezká, pěkně udržovaná,
akorát ten věk, po kterém
jsem vždycky toužil, že bych
takovou ženskou chtěl
píchat. Přisedla si, povídali
jsme si, pak mě pozvala
domů. To už jsem byl pořádně nadržený a bylo mi jasné,
že dnes se mi můj sen splní.
Nejdřív se šla vykoupat
a přišla jen v prádle. Páni, to
vám byla bomba. „Tak se
nestyď a polib mě!“ Políbil
jsem ji, hodně něžně, a pak

jsem pootevřel rty, do kterých se mi dobývala jazykem. Byla to nádhera, zvlášť
když mi strčila bradavku svý
báječně velký kozy do pusy.
Přicucl jsem se jako nemluvně a oběma rukama jsem jí
nedočkavě bloudil po těle.
Roztáhla si rukama pičku
a vyzvala mě, abych si ji
pořádně prohlédl. Pak mi
ukázala místo, kde ji nejvíc
vzrušuje mazlení. Naslinila
si prst a předvedla mi to.
Opatrně jsem se jí dotkl, pak
silněji, a oběma rukama jí

hladil mokrou, červenou
štěrbinu. Asi se jí to líbilo,
protože hlasitě vzdychala
a sténala. Pak pohladila můj
klacek, který byl už tuhý,
posadila mě a opatrně se na
něj napíchla. Díval jsem se,
jak do ní klouže, a když na
něm párkrát poposedla,
začal jsem do ní stříkat, ani
jsem nevěděl, jak se mi to
stalo.
„Ách,“ křičela a přitiskla
se na mě horkým klínem.
Když mi pták zvadl
a vyklouzl z ní, sklonila se k

němu a začala mi ho kouřit.
Při tom si to sama dělala a já
byl za moment zase v pozoru. Nasedla na mě a rozjela
to znova, tentokrát pořádně.
Až teď jsem si dokázal uvědomit, co se to se mnou
vlastně děje. Vychutnával
jsem si to horké, vlhké
a nádherné místo, kde jsem
byl, a cítil jsem, jak ve mně
vzrušení pomalu a nádherně
s každým jejím pohybem
narůstá. Zrychlila, párkrát na
mně divoce poskočila a já
cítil, jak kolem mě pulsuje
a tepe v několika horkých
vlnách. Nemohl jsem se udržet a stříkal jsem to do ní
znova. Byla to pořádná porce a já si lehl vedle ní, abych
si odpočinul. Hladil jsem ji
po vlasech a něžně líbal.
Odpočinuli jsme si a šli na to
znova. Ukázala mi, jak ji
mám nejlíp lízat, a mně se to
moc zalíbilo. Nastavila se mi
zezadu a já ji píchal, dokud

nebyla znova spokojená. Pak
jsem si ho nechal vykouřit
a díval jsem se, jak polyká
a přivírá při tom oči blahem.
Byl jsem do ní úplný blázen,
a když jsme se ráno po promilované noci loučili,
nechtěl jsem pochopit, že už
mě nechce vidět.
Pak mi to ale řekla, má
muže o dost staršího než je
sama, a on už na šukání moc
není, zatímco ona to má
pořád ráda. Proto občas
někde sbalí nějakého mladého kluka, který jí udělá dobře. Nechá ho pořádně si
zařádit, protože ví, že už ho
nikdy neuvidí. „Ale já tě
chci vidět, mně se to moc
líbilo,“ říkal jsem jí. Nedala
se přesvědčit. Prý nechce
žádné komplikace, jednou
a dost. Je to škoda, často si
na ni vzpomenu, ale do té
hospody, kde jsem ji potkal,
už nikdy nepůjdu.
V. K.

CHCETE BÝT MISIONÁŘEM?

Ale jo, chcete, pánové!
Nahé ebenové kočky,
džungle, mrdání, mrdání,
mrdání... a to další už si
doplňte sami. To jsou sny,
co? Hele, jde to zařídit.
Teda ta misijní cesta ne,
ale krásné černošky najdete i v dobrých bordýlcích
a pokud vám jde jen o trochu světlejší kakaové slečny, zajděte třeba do Karlína nebo na Žižkov a máte
to taky. Dámy jistě sní
o černém panterovi s ocasem jako noha jejich manžela a o sténání v jeho
vonící náruči. Já Tarzan, ty
Jane... Nebo jinak: Já Tarzan a ty nastav píču. Tady
už je výběr trochu horší,
ale nezoufejte, klíčema
jsme nezvonili nadarmo.
V poslední době k nám přichází spousta Amíků
a hodně z nich jsou učitelé.
Zkuste si u některého
objednat jazykové lekce.
Až bude mít jazyk ve vaší
kundě, pochopí, že asi
nejde o anglická nepravidelná slovesa, ale naopak

o velice pravidelný mrd.
Mimochodem, dámy kultivovaně hovoří o tom, že
nejde o velikost penisu, ale
o duši. Jsou dva výklady –
ono asi jde o to, aby z nich
černý gigapenis tu duši
vymrdal. Pánové, kteří měli
tu čest se s takovým borcem
setkat třeba ve sprchách,
prchali plni hrůzy a od té
doby svoji hadičku používají pouze k odčerpání moči.
Protože své mindráky si
musíme pečlivě pěstovat,
přinášíme takový malý

kaleidoskop foteček. Dámy
doufejte, pánové nezoufejte!
Třeba jste zase vzdělanější.
Pravda, integrály a jaderná
fyzika jsou v posteli na hovno, ale třeba narazíte na
intelektuálku. Blbý jen
bude, když vám po vašem
výkladu teorie relativity řekne, že to, co máte mezi
nohama, je fakt hodně relativní, a odstěhuje se k černému popeláři. Jako věční
optimisté věřte v jedno –
bude hůř!
J.Ransdorf

Z kalhotek paní Renáty
Já nevím, jak k tomu přijdu.
Mám dojem, že každý jen šuká,
jen já si ho musím vyhonit sám.
Renča je na dovolený, tak mi
svoje vzpomínky z dospívání
poslala mejlem. No, až přijede,
tak ji za trest nevylížu.

STREJČEK MI VYPRCAL MOKROU RADOST
Každé prázdniny jsem jezdila k tetě do Čech. Teta,
mamky starší sestra, si před
lety vzala úspěšného podnikatele, strejdu Pepu. Neměli
děti, a tak mě rádi viděli
a rozmazlovali. V jejich
krásné vile jsem se cítila
jako v pohádce. Měli dům s
vnitřním bazénem a okolo
něj vyhřívanou dlažbu. Oba
se věnovali mně i svému
podnikání. Občas jsem si
hrála na paní domu. Ven
jsem moc nechodila, užívala
jsem si luxusu. V tajném
šupleti v knihovně jsem
objevila barevné erotické
časopisy, které mě tak vzrušovaly, že jsem si párkrát
klikla na myšku a musela
jsem se pak zchladit plaváním v bazénu bez plavek.
Ve vodě jsem se cítila jako
nespoutaná divoženka.
Teta byla pěkně udržovaná
žena v nejlepších letech
a strejda stále štíhlý frajer, jen
měl méně vlasů. Vždy dobře
naladěný, galantní, krásně
vonící a hezky oblečený.

Když mi to léto přál k šestnáctinám, zůstaly při polibku
naše rty o nějaký okamžik
déle u sebe, než měly. Cítila
jsem k němu jako chlapovi
jistou přitažlivost. I když
jsem se tomu bránila, bylo to
silnější než já. Se strejdou
jsme si byli vždy velmi blízcí. Jezdila jsem k nim odmala a moc ráda.
Jednou ráno jsem se probudila brzy a zatoužila si
před snídaní zaplavat.
K bazénu jsem si připravila
osušku a Erotikon. Chtěla
jsem se preventivně zchladit
před vzrušujícím čtením
a po vzrušujícím snu, ve kterém jsem se milovala. Skočila jsem do modré třpytivé
vody a slastně protahovala
tělo plaváním. Když jsem se
ještě oslepená vodou natahovala pro osušku, už mi ji
někdo podával. Strnula jsem.
Nabízenou osušku jsem s
rozpaky přijala a osušila si
oči. Byl to strýc v plavkách.
Nespouštěl ze mě oči. Ani já
z něho. Co budu dělat?

Vždyť nemám plavky. Jako
hypnotizovaná jsem začala
vystupovat po schůdcích
a snažila jsem se krýt osuškou. Strýc mi zastoupil cestu, opatrně mi osušku vzal
a začal mě něžně utírat.
Zůstala jsem stát jako přikovaná a ruce pomalu spustila
podél těla a otočila jsem se k
němu alespoň zády. Nemohla jsem vzrušením téměř
dýchat. Jako z velké dálky
jsem slyšela strejdův konejšivý hlas. Šeptal, že jsem
vyrostla v krásnou mladou
a žádoucí ženu. Prý si mě
chtěl prohlédnout v rouše
Evině. Nechce mi ublížit,
nemám mít z něho strach.
Najednou jsem byla v jeho
náruči. Pevně mne objal,
políbil na mokrou šíji. Neodolal a sjel mi rukama na
prsa. „Máš je nádherně pevná,“ řekl. Pak si mě jemně
otočil a začal mně hladově
líbat. Bylo to překvapivě
velmi příjemné a vzrušující.
Zjistila jsem, že mu polibky
vracím. Položil si mě na jeho

rozloženou osušku a jako
když mávne kouzelným
proutkem, ležel u mě úplně
nahý. Podlaha příjemně hřála a jeho doteky mé tělo rozpalovaly. Hladil mě zkušeně,
naléhavě a přitom velmi něžně. Byla jsem ještě panna
a nikdy jsem nic podobného
nezažila. Moje tělo na něho
silně reagovalo. Polibky mi
zasypal obličej i prsa
a pokračoval pomalu dolů.
Na krku mě příjemně šimral
jeho horký a zrychlený dech.
Polaskal moje trémou ztuhlá
poupátka a sunul se hlavou k
mému rychle vlhnoucímu
klínu. Nejprve mi buchtičku
pohladil a zasunul do ní prstík. Krásně mi mou kundičku projížděl, že jsem ani
nedutala v toužebném očekávání věcí příštích. Pod
prdelku mi vsunul složený
ručník, prý abych byla k
jeho jazýčku v lepším úhlu.
Rukama mi buchtičku zvědavě roztáhl, kochal se
pohledem a doháněl mě k
nepoznanému šílenství tím,

jak mi jazykem krásně lízal
a zkoumal každý kouteček
mého chtivého a mužem ještě netknutého klína.
Poštěváčku se však dotkl
pouze lehce a dál jen mlsně
kroužil okolo. Tím ve mně
rozpaloval čím dál větší žár.
Nejraději bych chtěla mít
jeho mrštný jazýček jen na
poštěváčku. Silně jsem
vzdychala a prosila strejdu
ať nepřestává. Strejda vycítil
moje silné vzrušení a přesunul se obličejem zase k
mému a jeho jazyk se znovu
a znovu nořil do mých úst
při smyslném líbání. Chytil
mi ruku a položil ji do svého
klína. Ještě nikdy jsem přirození chlapa v ruce neměla,
ale podvědomě jsem vytušila, že má pořádně velkého
macka. Jeho dlaň tvrdě
obemkla moji s jeho ptákem
a on začal pohybovat pánví.
Má ruka mu nesměle pomáhala jak mohla. Každou
chvilku se z kůžičky na
konci vynořil krásně naběhlý a lesklý žalud. Cítila jsem,
že jeho úd v mojí ruce ještě
více tvrdne a i vlhne. Naše
polibky tlumily strejdovy
stále silnější vzdechy. Zača-

lo se mi to moc líbit. Strýc
mi opět rukou laskal jeskyňku s oříškem. Sklonil hlavu
a tvrdě mi sál bradavky.
Když jsem mu roztouženě
zašeptala, že jsem ještě panna, zbystřil svou pozornost,
pochválil mne a zašeptal, že
bude hodně něžný, abych se
nebála. Posadil mě do křesílka, hodil si mé nožky na
ramena a zabořil se do hlouběji mého klína. To, co přišlo, bylo nádherné a chlípné
současně. Rozkoší jsem
vzdychala více, než jsem
jednou viděla na pornu. Bylo
to vzrušivější, než když jsem
si to sem tam udělala sama.
Můj orgasmus moc práce
zkušenému muži nedal. Tak
nepoznaným, silným a dlouhým orgasmem jsem málem
strejdovi rozmačkala hlavu
svými stehny. Byla jsem na
vrcholu blaha. Strýc mi
nechal vydechnout a řekl:
„Jseš nádherně mokrá a máš
mušličku orosenou jako štuc
s pivem! S jedním rozdílem. Tvůj vyholený klín je
mnohem hezčí. Mohl bych
ho cumlat denně a pořád by
mě těšil.“
Pokračování na straně 23
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ABYSTE NEMĚLI KYSELOU PRDEL
Možná je znáte, možná jste je slyšeli, možná zapomněli. Ale určitě
se znova zasmějete.
A když ne, tak máte Kyselou Prdel.
Sedí chlap na veřejném záchodku a ne
a ne se vykadit. Na
sousední záchod kdosi
přijde a hned je slyšet:
„Prrrrrd! ... Žbluňk!“
Trpící chlap pronese: „Vám to ale krásně
jde, to vám závidím!“

Odvedle: „Nemáte
vůbec co, to první bylo
do kalhot, a to žblunknutí, to mi spadl do
záchodu mobil!“
Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se

na něj drápat. Leze,
leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se
probere, oklepe se,
znovu jde ke stromu,
povzdychne si a začne
lézt. Leze, leze, a když
je v koruně, roztáhne
znovu tlapičky a skočí
dolu. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje
stále dál a dál.
Vedle na stromě se
baví dva ptáci a jeden
z nich říká: „Ty, hele,
neměli bychom jí říct,
že je adoptovaná?“
Přijde milenec za
vdanou ženou a hned
se na to hrne.
Žena ho zastaví
a říká, že jí manžel koupil papouška, který
všechno, co vidí, hned
vykecá.
Milenec neztrácí hlavu, vezme ze stolu
ubrus a přehodí ho
přes klec.
Přijde pak k milence,
položí ji na postel
a roztáhne jí nohy.
„Teď to udělám po
našem. Rozeběhnu se
z obýváku, udělám 2
salta, pak jedno dozadu a pak ho do tebe
vrazím.“

V tu chvíli se ozve
z klece: „Vyřízněte mi
klidně jazyk, ale tohle
chci vidět!“
„Kde ses seznámil
se svou manželkou?“
„V parku. Zapískal
jsem na svého psa, ale
ona byla rychlejší.“
Přijdou dva zajíci
domů. Ten starej je
posranej a mladej zase
pochcanej.
Stará
zaječice
spráskne ruce a povídá: „Co jste to zase
dělali?“
Mladej zajíc odpoví:
„Mámo, kdybys viděla,
jak si medvěd vytírá
tátou prdel, taky by ses
smíchy pochcala!“
Potkají se dva komáři. Jeden je, chuděra,
celý zafačovaný.
„Jak to vypadáš?
Cos dělal, prosím tě?“
ptá se ho druhý.
„Ani se neptej. Sex
mě zničí.“
„Sex?“
„No, tak nějak. Chtěl
jsem si něco začít se
světluškou a on to byl
vajgl!“
Potkají se dvě klíšťata : „Ty vole, dneska je

den na hovno. Představ si, že mne od rána
už dvakrát vytočili.“
Pán si koupí strašně
sprostého papouška
a jednoho dne si chce
pozvat domů dámskou
návštěvu.
Jde tedy za papouškem a říká mu – „Pepíku, vím jakej seš dobytek, takže uděláme
úmluvu – nepromluvíš,
dokud tě paní nezatahá za nohu. Když tě
zatahá za levou, tak
řekneš – Dobrý den,
jak se máte? – a když
tě zatahá za pravou,
tak řekneš – Můj pán je
hodný pán – a to je
všechno. Když to splníš, tak ti na víkend přinesu jednu pěknou
andulku, jasný?“
To se zdálo Pepíkovi
jako dobrej obchod,
a tak souhlasil.
Madam přišla na
návštěvu, a když uviděla papouška, úplně
se rozplývala, jaký je to
ale krásný papoušek
a jestlipak něco
umí.
„Tak ho zkuste zatahat za
levou nohu!“
Paní zatahá
papouška
za
levou
nohu
a ten podle
dohody řekne:

„Dobrý den, jak se
máte!“
Paní je úplně hotová
a ptá se, jestli umí ještě něco.
„Tak ho zkuste zatahat za pravou nohu.“
Stane se. „Můj pán je
hodný pán!“
Paní:
„Šmankote,
ten je ale dokonalý.
A co udělá, když ho
zatahám
za
obě
nohy?“
Papoušek už to
nevydrží a odpoví:
„Tak spadnu, ty píčo!“
„Panebože, člověče,
co to tady děláte s tou
sekerou a s tím
psem?“
„No přece psí kusy.“

Jak krtek ke kundičce přišel
Jsou lidi, kteří z postele nevylezou,
pak romantici, kteří si to rozdávají na
voňavé louce, a další skupinu tvoříme
asi jen my dva. Teda, já jsem městská
holka, a když mě poprvé Franta zatáhl
na pole, myslela jsem, že mu už definitivně jeblo. On je agronom, tak jsem si
nejdřív myslela, že mě bude mrdat
a přitom sledovat, jak obilíčko žene do
klasů. Teď to trochu vylepšil, opřel si
mě o obrovské kolo s namotanou hadicí – na závlahy – poučil mě, a za chvilku mi zavlažil brázdu jinou hadicí, ale
takovým střikem, že by i ty klasy polehly. Teda super, protože s ním je mrdačka vždycky zážitek. Někdy si myslím,
že neměl být agronom, ale inseminátor.
Ušetřil by za bejky a mohl to do těch
krav pumpovat sám. No, do krav – tak
teď o sobě zrovna s úctou nemluvím,
co? Zatím to totiž pumpuje do mě –
a jestli i do nějaký jiný, nevím o tom,
ale v tom případě by to opravdu kráva
byla a asi bych si to s ní vyřídila. Stejně jsou kluci z vesnice super. Úplně jiní
než ti městský frajírkové. Franta ví, jak
chytit kozu, umí nakrmit bobra, je specialista na hlubokou orbu, závlahu rozhodí po celém záhonku, a co hlavní –
v brázdě rejdí jako krtek.
Věrka

HRAVÁ MARTINA

„Mám ráda dominantního mužského, potřebuju být vždy trochu ponížená, svazování patří k mým častým milostným hrátkám,
vždycky mě to rozehřeje, čekám, co přijde potom. Můj partner je
velmi vynalézavý, ale nikdy nezajde přes hranice, kdy by mne to
doopravdy bolelo. Ale když mě plácá na zadek, tak ho mám pěk-

???

FÓR ZA

PĚTIKILO

Nevíme, jestli je pan Karel
Devátý z Prahy celník, ale jestli
jo, tak to bere asi opravdu
z gruntu. Blbý je jen to, že holky
prohlížejí dámy. Jen nás trochu
děsí představa, že tuhle variantu
aplikuje pan Karel i na chlapy. To
by jich možná sice hodně odletělo, ale většina by jich v letadle
stála, protože sednout si po takovýmhle filcuňku by asi sranda
nebyla. Jestli se nemýlíme, tak
letadla nemají tyče na držení
jako tramvaj, tak by to bylo hodně dobrodružné cestování. Nicméně je fajn, že se hrozba terorismu nepodceňuje. Panu Karlovi
posíláme odměnu, děkujeme za
text a předáváme na všechna
letiště jako podnětný návrh.
Nedivte se proto, jestli vaše manželka přijde z celní prohlídky rozzářená jako sluníčko.
Těšíme se na vaše další srandičky.
Vaše redakce

ně prokrvený, tam toho snesu hodně,“ napsala nám Martina
A. z Prahy a poslala tyhle fotky.
Taky mi bolest nevadí. U druhého. Díky za fotky, posíláme jako
obvykle 250 Kč za foto.
Redakce

Bez
osobní
prohlíd
k
neodlet y
íš!

I děvky mají reformu
V kurevnickém rybníku vítězí dravé štiky
i za jedinou stovku,“ usmála
se na mě příštího dne fajnově
stavěná brunetka ve věku
kolem třicítky, „a to teda
nekecám.“
Sám jsem si v první chvíli
myslel, že mě asi děvka omylem považuje za nějakého
cizince, byť perfektně mluvícího česky, a proto nasadila
sumičku v eurech, leč ona
trvala na tom, že jde o stováka v naší domácí měně.
„Já vím, že takovou cenu
by ti nedala ani stará a nakažená kurva z Perlovky, ale já
tě hned přesvědčím, jak to
beru vážně,“ švitořila z vedlejšího pokoje, kam si odskočila pro nezbytnou pomůcku.
Jestli čekáte, že si přitáhla
nějaký vibrátor či podobné
dráždidlo, pak jste bohužel
na omylu, tedy alespoň prozatím. Ona mi ukázala starý
klobouk, doslova napěchovaný haldou složených papírových lístků, a když prý
zaplatím stovku, můžu si
jako z kola štěstí vytáhnout
jeden z nich.
„Neboj, na polovičce těch
lístků je napsáno MRDAČKA, a tak máš velkou naději,
že si se mnou pořádně užiješ,“ chlácholila mě rajda,
a také mi slíbila, že úplně na
každém lístku je nějaká erotická lahůdka pro moje oči,
uši nebo svrbící prsty, kdyby

Pro mrdavou samici není nic jednoduššího, než roztáhnout svoje nohy,
a potom si jen nechat do čvachtavé
kundy zarazit jako kámen tvrdého
ptáka. Jo, přesně tak se to den co
den a noc co noc odehrává v milionech postelí, ale to ještě neznamená, že když si chtějí prodejné čůzy
kromě vlhké píči bytelně namastit
i svoji šrajtofli, tak že by jinak nemusely hnout prstem...
Prasečiny
za stovku
Každého nadrženého chlapa, který zavolá vybrané
děvce z erotického inzerátu,
nejvíce zajímá, jaké všechny
sexuální dobytčárny ta kurva
nabízí a kolik prašulí vysaje
z jeho prkenice. Právě podle
toho se pak většinou rozhodne, zda půjde tam či onam,
anebo taky že nepůjde vůbec
nikam, když jsou štětky až
moc hamižné.
A protože fikané rajdy
nechtějí dopředu ztratit ani
jednoho mrduchtivého prcáka, hrají si rády na chytrou
horákyni, která balamutí
váhajícího šamstra tak dlouho a rafinovaně, že nakonec

zvedne svoji prdel a z tepla
domova se vypraví zkusit
nové sexuální dobrodružství.
„Ceny ti nebudu říkat,
brouku, já se vždycky
domluvím až na místě tady
u mě v privátku. Ale že nebudeš litovat, to ti můžu slíbit,“
vrněla mi sladkým hlasem do
mobilu jedna kurva z pražských Dejvic. A samozřejmě
neopomněla dodat, že i já
mám velmi sympatický hlas,
a to že je prý safra dobré znamení k naší rozkošeplné
schůzce...
Já tedy opravdu nelenil
a rozhodl se vyzkoušet, co za
pikantní koktejl slasti a blaha
pro můj ocas a pytlík dejvická mrška přichystá.
„Můžeme si klidně zaprcat

ocas musel chvíli čekat.
Nu, šel jsem nakonec do
toho, a lístky z klobouku
mizely stejně rychle, jako
mizely stovky z mé šrajtofle.
Nejprve jsem si vytáhnul
žmoulání bradavek, potom
lízání kundy, za třetí stovku
byl pissingový koncert chcaní, dále masturbace s vibrátorem, ale nějaké kouření
čuráka, natož potom ona slibovaná šukanda ani náhodou.
„Ale jo, však to taky přijde, fakt je na polovičce lístků napsáno MRDAČKA,
a až skončíš, tak si to můžeš
zkontrolovat, ale teď bych ti
doporučila to znova zkusit,“
lákala mě opět jako lstivá
siréna vychytralá kurva
z Dejvic.
Co mi vlastně zbývalo? Jít
od ní pryč se mi stejnak
nechtělo, takže jsem vytáhnul dalšího stováka, a čekal,
co bude na lístku tentokrát.
„Aha, honění kundy,
a k tomu Venušiny kuličky,“
zařehtala se privátní rajda,
a abych nebyl kór naštvaný,
že jebání stále nikde, tak mi
do ouška pošeptala „sladké“
tajemství - prý v jedné z celkem deseti kuliček navlečených na šňůrce je také lísteček se slůvkem MRDAČKA,
a já si na to můžu opět vsadit
stovku!

Kunda vládne mozku
Studovat? Nebo raději za peníze mrdat?
Mít v kapse diplom z vysoké školy, to
samozřejmě otevírá cestu k lepším
zítřkům, ale když je holka chudá jako
kostelní myš, pak si často při studiu
odskočí do bordelu přivydělat nějakou
tu kačku chlípným mrdáním. V poslední době se však kurvy a studentky
promíchaly tak originálním způsobem, až nejeden děvkař zírá, kdo že
mu to vlastně mastí, kouří i prcá jeho
čuráka...
Píčou začíná
i končí
V některých větších
a luxusních pražských hampejzech tvoří studentky možná až třetinu z celkového
počtu všech kurev, a manažerům těchto klubů to rozhodně nevadí, ba spíše naopak.
„Jasně, nejdůležitější je na
týhle práci ochota a schopnost nabídnout rajcovním
způsobem svoji kundu, ale
když to nemá holka v palici
pořádně srovnaný, tak je to
průser,“ svěřuje se mi bez
dlouhých okolků provozní
Libor z načinčaného bordelu
kousek od Václavského

náměstí. „Co je mi platný, že
taková šikovná mrška vydělá
sobě i klubu za noc pořádnej
balík, když pak přijde znova
až tehdy, jakmile všechny ty
prachy utratí?“
A tak než by se podobný
šéfík věčně durdil nad bandou vypatlaných trubek, sáhne velmi rád po mnohem
spolehlivějších študačkách,
které přijdou roztáhnout své
nožky a frndy tak, jak se
s provozním domluví.
„Konkurence je pořád čím
dál tím krutější, a proto jsme
se rozhodli tyhle chytrý holky využít i k přitáhnutí
novejch mrdálistů,“ kýve
mocně hlavou ramenatý
Libor, když mi podrobně líčí

fikané kulišárny. „Zkrátka si
zjistíme, kde může taková
potvůrka nabrat další šukače, a pak jí za každýho borce, kterýho sem do klubu na
prcání dostane, vyplatíme
provizi ze jeho vypitej chlast
i jebačku.“
K hvězdám mezi kurvícími se studentkami patří rozhodně atraktivní blondýna

Irma, a právě ona jakožto
studentka
psychologie
a sociologie přišla na skvělý
trik, pomocí něhož zláká do
hampejzu tolik chlíváků, až
zbylé děvky čumí jako čerstvě vyoraná myš.
„V rámci svý školní praxe
dělám i různý průzkumy
veřejnýho mínění, a tak jsem
si vybrala jako téma způso-

by trávení volnýho času,“
zabodne do mě modrá
kukadla krásná štětka. „A
protože si můžu vybrat lidi,
kterejch se ptám, zaměřila
jsem se hlavně na dobře
oháknutý chlapy, co mají jistě plnou šrajtofli, a taky
bytelnou chuť vrazit svýho
ptáka do vlhký frndy. Jo, jak
mi zkrátka vejrali od první
chvíle na moje kozy narvaný
v poloprůsvitný halence, už
to bylo jasný, a sotva jsem se
jich zeptala, jak by strávili
volnej večer, tak mi bez zbytečnejch sarapatiček řekli,
abych si svlíkla tu minisukni, co jsem měla na sobě,
a že prej mi to hned na místě ukážou.“
Lstivá rajda Irma, která
originální sexuální průzkumy dělala v baru jen kousíček od svého bytu, se tak
během pár minut mohla ukájet, honit a kouřit tvrdé čuráky, divoce s nima mrdat jako
kanec a sviňka v říji, a navíc
si ještě přijít na slušné prašule, což i dosti často využila,
leč proč by si nevydělala
dvakrát, když jí bordelpapá
nabídnul chechtáky za přivlečení amantů.
„Každej z těch prasáků se
chtěl se mnou sejít znova,
a to co nejdřív, ale já jsem je
naschvál provokovala, aby

prej nekecali, že jistě mají
každou noc v posteli jinou
babu, a jestli teda skutečně
chtějí jenom mě, tak ať za
mnou přijdou do klubu, tam
že pak uvidím, zda to myslí
vážně, nebo tam naopak vrazí svý čuriny do mokrejch
a vyprahlejch kund jiných
holek,“ řehtá se vychytralá
čůza. „A nejmíň polovička
z nich se druhej či třetí den
v hampejzu fakt objevila,
takže jsem měla prachy,
i když se náhodou rozhodli
zarazit kolík do díry, co
nepatřila mně...“

Trocha smradu
neškodí
Nadrženému chlapovi je
zcela šuma fuk, jestli má
děvka ve své hlavě celou
encyklopedii lidstva, či zda
ani neví, kdo jsou to Klaus
a Havel. Zajímá ho jedině
opojná chuť sexu, chlípná
mrdačka, kunda jako lusk,
mlaskavé pohyby ptákem
uvnitř frndy sem a tam,
výkřiky plné slasti a rajcovně hnusných dobytčáren,
zkrátka a dobře rozkoš s velkým R.
Potíž je někdy právě
v tom, že matka příroda dala
některým holkám tolik rozumu, až jim zapomněla nadě-

tak jsem si schoval lísteček
z Venušiných kuliček, a za
několik dnů navštívil dejvickou kurvu můj kamarád, který opět na první pokus vyhrál
jenom žmoulání bradavek,
ale jak šahal do klobouku
podruhé, tak měl v sevřené
dlani ukořistěný poklad,
a mrdání ho tudíž přišlo pouze na dva stováky...

Představa, že budu sázet
jednu stovku za druhou,
a zašoustám si třeba až po
vypláznutí několika tisíc, mě
rozlítila doruda, takže jsem
líbeznou kurvu chytil za její
masité cecky, a z plna hrdla
na ni začal řvát.
„Tak se podívej, ty čůzo,
klidně si můžeš i ty vsadit,
kdy ti rozflákám držku, jestli
teď, nebo až za půl hodiny,
ale buď se rozumně domluvíme, nebo fakt budeš mít ze
svýho ciferníku zkrvavenou
kaši!“
Moje výhrůžka na ní zanechala stopu, a tak mi navrhla,
že pokud se netrefím v hledání správné kuličky s kouzelným slůvkem do tří pokusů, potom mi sama najde
správný papírek, a já si
konečně spravím chuť, nebo
lépe řečeno, konečně ukojím
svého vyhladovělého čurina
a vytluču s ním jako s moc-

ným bucharem každou škvíru v zahálející píče dejvické
štětky.
Nu, první pokus byl opět
na hovno, a to do slova a do
písmene, protože jsem si
vytáhnul speciální lahůdku
v podobě lízání vyšpuleného
zadku. Tuto fajnovost jsem si
radši nechal ujít, abych
namísto pozdějšího mrdání
neházel na záchodě šavle,
a také jsem se děvky pohotově zeptal, jestli v nějaké další kuličce nečíhá třeba kaviár
nebo podobná čuňárna, spojená s její anální dírou.
„Je tam samozřejmě soulož do prdele, to jo, jakožto
klasickej anál, ale jinak už
kolem hoven nic,“ šklebila se
potvora, a já tedy vybíral
druhou malou kuličku, ze
které vypadnul opět lísteček,
a opět něco, nad čím jsem jen
kroutil hlavou.
„Hmmm, tejden nošený,
a od chcanek a menstruační
krve špinavý kalhotky jsou

asi pro někoho super dárkem,
leč já se bez nich docela obejdu,“ ujistil jsem vynalézavou potvoru, a po vypláznutí
nové stovky jsem už šrouboval třetí kuličku, abych z ní
vydoloval složený papírek.
No konečně, bingo! Z lístečku na mě čumělo tlustou
tužkou načmárané slůvko
MRDAČKA, a já se na dejvickou kurvu vrhnul, jako
bych neprcal nejmíň pět
roků. Zabořil jsem do ní svého kladivouna, hobloval
s ním v její kundě jako blázen, až štětka ječela a pištěla,
a pak jsem do ní nacákal tolik
horké šťávy, že by to možná
stačilo na tisíc nových dětí.
Po opojném mrdu mi ještě
prozradila, kolik si touto fintou a vpravdě svéráznou
kurevskou reformou vydělá,
a jak uklidňuje všechny ty
nasupené
borce,
kteří
vybuchnou stejně divoce,
jako jsem vyletěl já.
„Víš, já většinou odhadnu,
kdo je takovej gambler či
hračička, že vysolí i dva
nebo tři litry, než si konečně
užije, ale pokud teda někdo
drsně zuří, potom mu dovolím vytáhnout si lístek z druhýho náhradního klobouku,
tam je vždycky napsáno
PRÉMIE, a já taky rozhodnu, jaká ta prémie bude,“
mhouří oči lstivá čůza.
Přestože mi těsně před
mým odchodem dovolila
spočítat všechny lístky v prvním klobouku, z něhož jsem
předtím usilovně tahal,
a skutečně jich byla polovička označená jako MRDAČKA, tak čert ví, zda tam
náhodou většinu těchto nejlepších odměn nehodila tehdy, když jsem se sprchoval
po rozkošném šoustání.
A abych se jí aspoň trochu
pomstil za vydrážděné nervy,

lit i schopnost kouzlit s černou dírou mezi stehny, takže
si pak nejeden bordelový šéf
vyslechne stížnost od zklamaného borce, jemuž na
pokoji chytrá študačka z fleku vysvětlí, kolik hvězd je
ve vzdáleném konci vesmíru, ale jak se s ní maník pustí do šoustání, leží na posteli
jako žehlící prkno, a přemítá
možná o těch svých vědeckých píčovinách.
Na podobné potíže narazil
rovněž majitel velké personální agentury, třicetiletý
elegánek jménem Kamil, ale
jak on k tomu všemu vlastně
přišel, to je skoro téma pro
absurdní divadelní hru,
i když sakra lechtivou.
„Pro řadu velkých firem
na českém trhu vybíráme
špičkové manažery, a rovněž
tak i studenty coby stážisty,“
pouští se do vyprávění sympatický kudrnáč. „A když je
možné dodat jim namísto
studentů hezké študačky,
potom je tam vždycky brali
všema deseti. V poslední

době však za mnou přišlo
pár hlavounů z těchhle
firem, a bez mučení se mně
přiznali k tomu, co jsem beztak dobře tušil - ty študačky
se snažili co nejdříve opíchat, a i když se jim to někdy
povedlo, tak si chudáci
dohromady prdlačku užili,
neboť mudrlantky se v posteli chovaly jak mrtvolky.“
Jenom vylít srdce si však
manažeři ke Kamilovi nepřilezli, oni ho hned požádali,
aby jim sehnal skutečné,
a především pak úplně obyčejné kurvy.
„Dokonce si přáli, abych
jim dohodil ty vyloženě nejpitomější děvky, pokud
budou mít v sobě rajc
a bytelnou chuť na čuňárny,“
olizuje si mlsně pysky filuta
Kamil,
jenž
neváhal
a podobné týpky přes své
dohazovače sehnal v menších bordelech.
„Jóóó, já jsem u těch
bohatejch frajerů šťastná
jako blecha,“ tlemí se na mě
kozatá štětka Petra, pracující

teď dva dny v týdnu jako
takzvaná pomocná vědecká
síla, neboť vyčůraní šéfové ji
naoko zaměstnali. Ona bere
oficiálně dvacet tisíc za
měsíc, nadržení manažeři jí
ještě bokem dalších dvacet
či třicet litrů mrsknou ze
zvláštních reprezentačních
fondů, a jak vypadá jejich
společná rachota, tím se ceckatá mrška rovněž netají.
„Jen jak vlezu do rozlehlýho pokoje, kde je vedle
pěti křesel i ohromný letiště,
tak už se těm dobytkům zvedají v jejich kalhotách macatý klacky,“ šklebí se bujaře
kurva, která by dokázala
omrdat snad i rotu vojáků.
„A ze všeho nejvíc je dráždí,
když jim vocasy vytáhnu
šikovnou rukou ven, chviličku pohoním, vsunu si je do
huby, a pak kouřím tak vášnivě, že většinou do minuty
či do dvou cákají semeno. Já
to všechno spolknu, a už jim
znova mastím a honím ty
cukající se klobásy, aby je
pak vrazili do mý trochu

chlupatý píči, a tam s nima
rajtovali jako mladej hřebec
na dostihu. A samozřejmě že
u toho pořád řvu a křičím,
třeba že chci mít toho čuráka
v kundě každej den, a to
voni strašně rádi slyšejí, páč
předtím jim prej ty študačky
držely ptáka jen dvouma prstama, jako by se ho štítily,
a ještě navíc nikdy neřekly
čurák, ale trapně a směšně
jen penis...“
Nu, jak je vidět, tak obyčejná česká děvka, která
mozek používá jen tehdy,
když počítá honorář, se ani
v moderním světě hned tak
neztratí. A že se dobře obejde nejenom bez vzdělání,
ale občas i bez vody, to je
možná pro živočišné choutky přímo symbolické.
„Hmmm, jednou jsem jim
řekla, že se musím jít
osprchnout, protože jsem
celá zpocená a píču mám od
chcanek, ale jim to nejenom
vůbec nevadilo, ale naopak
ze mě hned servali punčocháče i kalhotky, a tu nemytou chlupatou kundu mně
lízali jak magoři,“ cení bílé
zuby chlípná děvka, která
jim prý do těch slintajících
tlam pohotově nachcala.
Jojo, kdo chce kam,
pomozme mu tam...

Spadla do
prcavé jámy

Ušetřil jí gumu
Neochota mnoha kurev
sdělovat ceny za děvkařské
služby je poměrně častá
hlavně u menších privátů,
kde jsou většinou nárazové
kšefty, a fikané mršky si tak
mohou díky různým trikům
přilepšovat své šrajtofli.
Na druhé straně je však
faktem, že pokud si mrduchtivý borec ohlídá mozek
ve své hlavě a nenechá se
úplně zblnout, tak třeba rovněž ušetří, pakliže si namixuje jen ty sexuální praktiky,
které se mu zamlouvají.
Všeho moc ale škodí,
a pak na to někdy doplácí
zákazník i kurva, jak se
můžeme přesvědčit na jednom příběhu, jenž vrcholil
v žižkovském privátě.
„Můj pták se potřeboval
vyřádit, takže jsem brnknul
mladý kurvě z erotickýho
inzerátu, a jak jsem k ní přišel, hned mi nabídla celou
stránku, kde byly ceny za
všechny možný i nemožný
sexuální chlívárny,“ začíná
s vyprávěním vášnivý šukálista Mirek.
Po chvilce vybírání si náš
hrdina zvolil asi pět položek
v ceně rovné tisícovky, leč
jakmile se pustil do erotických hrátek, už ho děvka
okřikla, že strkání prstů do
její kundy si neobjednal,
a tak musí hnedle teď

Rajc japonské
vlajky
Skutečně dobrý obchodník prodá ledničku Eskymákům, popřípadě teplomety
černochům v rovníkové
Africe, a stejně tak mazaný
kšeftman trumfuje i tehdy,
když se nabídne možnost
vydělat prachy na sexuální
atrakci.
„Jednou jsem mluvil
s krásnou študačkou, co

zacvaknout další tři stovky.
„No jasně, že mě to rozhodilo, ale štětka trvala na
svým, že buď okamžitě
vymlasknu prašule, nebo se
mnou končí, a žádnej další
sex už nebude,“ vzteká se
nasraný Mirek, a také mi
briskně vylíčí, jak se jí
pomstil.
„Ty prachy jsem teda
vyndal z kapsy a mrsknul jí
je na stolek, ale když jsme

pak spolu konečně mrdali,
a já to do ní pral zezadu,
sundal jsem si gumu z ptáka, a celou dávku semena jí
vycáknul do píči. Jéééje, ta
řvala, ale já se tomu jen
řehtal jako cvok, a ještě
jsem jí nasral hláškou, že si
mou nepoužitou šprcku
může schovat pro jinýho
maníka, a tak ušetřit pár
kaček...“
JAROSLAV SMÍLEK

měla zájem o vědeckou stáž
v bohatý firmě, a tak jsem se
jí při tý příležitosti zeptal,
jak je na tom s chutí případně uspokojit prasárničky
špičkovejch manažerů,“ svěřuje se mi s čerstvým pikantním drbem majitel oné výše
zmíněné agentury, zkušený
šíbr Kamil. „Ona se sice nejdřív cukala, prý ji sex vůbec
nezajímá, ale jak se mi přiznala, že je ještě pannou, tak
jsem jí přemlouval tak dlouho a nabízel takovou sumičku za odpanění, až na to
nakonec kejvla.“
Trvalo jen pár minut, než
se Kamil bleskově domluvil
s jedním zazobaným chlívákem, a pak už to šlo ráz na
ráz - atraktivní panna dostala
balík, za jaký prcá i špičková

kurva v elitním bordelu
minimálně celý měsíc, kapsu
si bytelně namastil i lišák
Kamil, a spokojeností zářil
rovněž chlapík, jehož ztopořený čurák se při slastném
mrdu zbarvil doruda od
krve, vystříknuté z dosud
nevinné píči...
Jenomže už druhý den se
Kamilovi tento borec ozval
znovu, a chtěl po něm
dokonce čtyři další panny!
„Prý se pochlubil svým
kamarádům a kolegům z firmy, a když jim ještě ukázal
prostěradlo s krvavým flekem, tak i oni zatoužili po
nevšední trofeji,“ dodává se
smíchem Kamil, jemuž se
prý opravdu podařilo sehnat
čtyři další neviňátka...
JAROSLAV SMÍLEK

TOp SEZNAMKA
ZADÁVAT INZERÁTY DO ČTRNÁCTIDENÍKU TO MŮŽETE:
1. FORMOU SMS: Ve tvaru TOP mezera TEXT INZERÁTU odeslat na číslo 909
03 50. (Po zadání obdržíte číslo boxu a PIN pro vyzvedávání odpovědí). Vyzvedávání odpovědí pomocí SMS: TOP mezera PIN odeslat na číslo 909 03 50.
2. ELEKTRONICKY: Vložením inzerátu s fotografií na: http://foto.milenka.cz
3. PÍSEMNĚ: Vyplněním inzertního kupónu a zasláním na adresu: TO, P.O.Box 31,
Praha 4, 147 00

ODPOVÍDAT NA INZERÁTY MŮŽETE:
1. FORMOU SMS: TOP mezera ČÍSLO BOXU mezera TEXT VAŠÍ ODPOVĚDI
odeslat na číslo 909 03 50.
2. TELEFONICKY: Na číslo 909 60 11 55 – zvolte č. 1 pro TOp SEZNAMKU a dále
č. 1 k nahrání odpovědi.
3. PÍSEMNĚ: Na adresu TO, P.O.Box 31, Praha 4, 147 00. Nezapomeňte na obálku
napsat číslo boxu!

Provozuje GRYF/PSMS, s.r.o., P.O.Box 68, Praha 4. * 30 Kč/30 sec. * 50 Kč/SMS * - Neposkytuje Telefónica O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone.
Pouze pro starší 18 let!
SVÉ DOTAZY VOLEJTE NA INFOLINKU: 225 396 693 (PO–PÁ 9:00–17:00 HOD.). VŠE ZA BĚŽNÝ TARIF.

ONA - JEHO
Očekávám tě v pozici na kolenou a jsem roztoužená, tak moc
se těším na tvé vniknutí. Vstup

žádá spoustu sexu a toho se mi
nedostává. Proto hledám nezávazně a naprosto diskrétně zdravého a výkonného borce.
Upřednostním odpovědi formou
SMS. Požaduji zdraví a úroveň.
Jsem vdaná, ale zanedbávaná,
manžel podniká. BOX 632302

předsudků,
dominantnější,
45letá pohledná střední postavy
s citlivým poprsím. Pouze tele-

Vyškov: 21letá sexy světlovláska, pořád ještě trochu dítě,
hledá přitažlivého a finančně
zabezpečeného staršího pána
čistě za účelem sexu. Zavolej
a udělám všechno, co mi přikádo mé náruče, užij si s mou oholenou mušličkou, mým zadečkem, má ústa taky nechtějí
zůstat pozadu. Zavolej roztoužené boubelce a budu jen tvá!
BOX 632296

fonicky, na písemné vzkazy
nereaguji. BOX 632309
Jičín: Dost pohledná, milá,
usměvavá, veselá i upovídaná,
určitě i občas tvrdohlavá třicátnice hledá „zvíře“ které bude
jejím ochráncem i rytířem se
vším všudy a už jí nenechá
v postýlce samotnou! BOX
632310

SŠ, vdova, 62/163/75, č. 6 hledá muže, který náruživě rád líže.
Jsem silně orgastická s vlastním
malým bytem na Praze 3 a mám
velký, dráždivý klitoris. Odpovím, zavolám všem, prosím ofr.
obálku, nebo tel. kartu, mám
bohužel malý důchod. BOX
632298
Blond kočička z Karlových
Varů 21/165 s vyholeným kožíškem čeká! Máš-li pěknou

žeš, ale budu trochu zlobit. Chci
si užít života každým douškem.
Kdo mne rozmazlí? Pouze tel.
vzkazy. BOX 632303

Tábor, Jindřichův Hradec:
Hledám někoho s kým si to
mohu pořádně užít! Chci se
seznámit s pořádně nadrženým
chlapem pro chvíle plné rozkoše. Na věku nezáleží. Mám ráda
hrátky na netradičních místech.

Atraktivní
tmavovláska
33/169 by ráda poznala, jak
chutná zakázané ovoce. Hledám
proto sympatického muže z Jižní Moravy nad 35let, který ví,
jak si ženu rozmazlovat a hýčkat
a dokáže si jít za svým. Máš
zájem podílet se na mém poznání? BOX 632304
Zlín: Vyhlašuji konkurz na
nového pána. Jsem 26/162 submisivní, miluji exhibici, lehčí
BDSM, lehčí perverznosti.

motorku a nerad jezdíš sám,
neváhej a zavolej, budeme se
mrouskat. BOX 632299

Střední Čechy: Jsem 55letá
samice s ještě pevným tělem,
kterou vzrušují mladší nadržení
samci. Umím být něžná, ale
i perverzní, už jen představa, jak
mačkáš moje trojky, cucáš moje
tvrdé bradavky, potom jdeš níž,

laskáš naběhlý poštěváček,
dokud nebudu pořádně vlhká
a nakonec do mě vrazíš svůj
naběhlý kolík, mě přivádí
k šílenství. Zvládnu i víc najednou. Chci TO! Můžeme dělat
všechno, po čem tajně toužíš.
Podmínkou je věk do 45 let
a telefonický vzkaz. BOX
632301
Brno: Mám vše, co potřebuji.
Moje krásné 28leté tělo si však

Zavolej, napiš SMS a uvidíme.
BOX 632306
Brno: Zdravím všechny nadržené kance. Svůj inzerát si
podávám pro vášeň v milování.
Mám ho moc ráda a chtěla bych
poznat muže, kteří vyznávají
totéž. Jsem 37letá, rozvedená
a nadržená štíhlá zrzavá dračice.
Ozvěte se mi prosím, pouze
telefonicky, spěchá, nechci trávit večery tak sama. BOX
632307
Turnov, Semily: Jsem 24letá
pohledná světlovláska a můj přítel mě podvádí. Chci mu to
oplatit, takže hledám chlapa
s pořádným ocasem, ať už to stojí za to! Všimni si mě brouku!
Toužím po vyšším, snědém, černovlasém klukovi s krásnýma
očima, ale není podmínkou.
Naprosto diskrétně a nezávazně!
BOX 632308
Hradec Králové: Hledám
muže do 50 let na perverzní sex,
klinik, S/M, pomůcky. Nabízím
ukojení vašeho chtíče, jsem bez

vše. Petr 35 let, 180 cm, M 19
cm. Možno i starší manželský
pár, jen vážně, děkuji. BOX
632322

Dva kamarádi, 24/180/80
a 33/174/78, sportovních postav,
svobodní, bez závazků, hledají
dívky a ženy ve věku od 25 do
40 let k erot. dopisování. Časem
možná i více. Momentálně jsme
ve VT. Civil se blíží a osobní
setkání potěší a rozhodne. Foto
potěší. Jen vážně. BOX 632315

Teplice: Hledám příjemnou
slečnu či mladou dámu ze severních Čech ve věku ve věku do
35 let pro navázání vzrušujícího
vztahu. Mám rád nekonvenčnost, kultivovanost a úroveň.
Pokud si to taky ráda užiješ
a nespokojíš se s průměrem, tak
se ozvi. Odpovím všem, ale tou

Prachaticko:
Rozvedený
40letý hledá ženu 30 – 40 let.
Mám menší penis. Nehledám
jenom sex. Pouze vážně
a upřímně. Odepíšu všem.
Napište tel. Děkuji. BOX
632316
Plzeň a okolí: Jsem 46/178/88,
ženatý, ale v sexu manželkou
málo uspokojován. Hledám
milenku, ženu do 50 let, která
má sex opravdu ráda. Nebo se
přidám k páru do trojky. Najdu
takovou ženu? Delší dobu inze-

Jsem náročná, 25 let, zkušenost
a zdraví zaručeny. Těším se. Tak
neváhej a nech kontakt na
mobil. Nebudeš litovat. BOX
632311

Severní Morava, Třinec:
Pohledný, trochu nesmělý,
v sexu nezkušený kluk hledá
milou upřímnou ženu, která by
mě ráda zaučila a zasvětila do
tajů sexuální rozkoše. Na stavu
ani vzhledu nezáleží, ale na chuti zaučit nezkušeného kluka.

Chceš si to užít s pořádně nadrženým klukem, tak na nic neče-

Brno: 22letý sameček hledá
samičku k páření. Rád bych si
nezávazně zaskotačil na sedadle

Severní Čechy: 39/175/85,
hledám ženu od 35 do 43 let.
Jsem pohledný muž, kuřák
a jsem dlouho sám. Hledám
ženu do nepohody, nevadí mi
děti, mám je rád. A tebe bych
mohl mít rád taky. Můžeme si
psát a potom se sejít. Rád se
podřídím. Jen písemně. BOX
632318

Plzeň: Hledám atraktivní sympatickou ženu do 45 let pro krásný diskrétní vztah. Zklamání
z vážných vztahů už bylo dost,
takže proč si teď trochu neužít,
zapomenout a uvidíme, co to

s námi udělá. Bude mi sice už
50, ale sex mám rád čím dál víc.
BOX 632320
Praha: Toužím po milé, štíhlé,
sex. přitažlivé, i nezkušené přítelkyni pro trvalejší vztah. Na
věku, národnosti nezáleží. Jsem
štíhlý, sympatický, středních let
s vlastním zázemím v Praze
a autem. Napiš SMS. BOX
632321
Hledám ženu, starší, které by
nevadilo si o sexu zatím jen
psát. Jsem ve výkonu trestu, ještě pár měsíců. Jsem submisivní
a ochotný ke všemu, po propuštění vám budu patřit. Rád budu
dělat orálního otroka, možno

Doma Ti chybí něha, vášeň
a chtěla bys stálého milence?
Chceš-li a najdeš-li odvahu
a chuť prožívat něco bláznivého,
tak se ozvi, raději telefonicky.

Můžu ti zaručit 100% zdraví,
toleranci a krásně prožité volné
chvíle s inteligentním a pohledným rošťákem 33/177 svalnaté
postavy, ve znamení Štíra.
Kdyžtak můžeme jen tak posedět u skleničky, vždyť takový je
život. BOX 632328
Jsem sám! A už nechci. Hledám ženu z Podbořan a okolí.
Nejen na milování, ale i vztah.
Ozve se nějaká? Já 39/172/55,
snědý. A ty? Na tom nezáleží.
Jen písemně. Michal. BOX
632329
Západní Čechy: Taky máte
pocit, že píšete a odpovídáte na
inzeráty, a nikdo se vám neozve
dlouhou dobu, jako mně?
Nevím, jestli jsou inzeráty pro
srandu a nebo ne. Proto stále
hledám štíhlou dívku, ženu
a připojím se i k páru, kteří mají
rádi něžnou erotiku a vzrušování. Ozve se někdo štíhlému, svobodnému muži středních let –
opravdu a nebo zase ne? Uvítám
dlouhodobý vztah. Můžeme si
třeba jen zatím psát a pak se
i sejít. Přijedu. Bydlíte sami?
Můžeme si navzájem dělat
radosti. Jsem něžný, jemný,
zdravý a spolehlivý. Dotek
něhy! BOX 632330

ONA - JI

Sokolov: Rád bych se připojil
k více ženám. Vše záleží na
dohodě. Jen písemné odpovědi.
BOX 632319

Český Brod, Kolín: Vdaná,
mladá (24), na mateřské, s nedostatkem příležitostí hledá chlapa, který jí poskytne pořádný
orgasmus, už mě nebaví pořád
to jen předstírat. Pomůcky
zakoupím. Pouze u mě, dopoledne, moc se těším, až přijedeš
a uděláš mi to! Pouze po SMS
domluvě. Zdraví a hygiena podmínkou. BOX 632313

ON - JI

pravou bude jen jedna. Důvěra
a otevřenost, zázemí mám.
Zajištěný VŠ 27/183, atraktivní
sportovec. Volej, piš, ozvu se.
BOX 632323
Sympatický svobodný kluk,
SŠ 24/176/90, sportovní postavy, hledá ženu na dopisování.
Vzhled, stav, věk nerozhoduje.
Odepíši všem. Nic není podmínkou. Momentálně jsem ve VT za
zákaz řízení – v srpnu jdu domů.
Foto potěší. BOX 632324

ruji, ale žádná reakce. Prosím
písemnou odpověď. BOX
632317

Klatovy: Jsem zoufalá čtyřicítka, nadržená a prý pohledná.
Nemůžu najít chlapa, který by
o mě a kterému by pořádně stál.
Jde mi především o krásný sexuální zážitek, copak si nikdo
nechce pořádně zašukat? Nic
lidského mi není cizí, preferuji
výdrž a trvalejší vztah. Zavolej
a nech vzkaz, ozvu se všem,
spěchá. BOX 632312

Chomutov: Hledám příjemného, urostlého a náruživého
milence kolem čtyřicítky, který
se bude se mnou často mazlit.
Jsem 35/166, hezká, štíhlá a velmi dobře „rostlá“, přesto jsem
sama. Požaduji úroveň a čistotu.
BOX 632300

kej a piš. Rád bych tě dlouze
orálně uspokojoval. Přijedu
kamkoliv. Prosím jen písemné
odpovědi. BOX 632314

Žatec: Říká se, že trpělivost
růže přináší, tak snad mi přinese
tebe. Toužím najít kamarádku
a přítelkyni, která by mi rozu-

Tvého vozu. Můžeš být i o hodně starší. Ozveš se? Nech vzkaz,
zavolám. BOX 632325
Hledám ženu X – 65 let, která
by chtěla zažít orální sex se starším mužem (60/173/80, M 17/4,
oholený). Budu rád, když budeš
mít velkého poštěváka a vyholenou mušličku, popř. se před
několikahodinovým
lízáním
necháš oholit nebo upravit.
Budu tě lízat a současně
dráždit G bod, dokud se nebudeš
třást a prožívat nekonečnou
orgastickou slast. Až zjistíš, že
sex se mnou nemá chybu, můžeš
si pozvat kamarádku, která nás
bude pozorovat a pak uspokojím
i ji. Rád bych dostal dopis, kde
mi sdělíš své přání a tel. spojení,
abychom se mohli domluvit na
setkání. Zaručuji zdraví, diskrétnost a odpověď. BOX 632326
Slansko, Kladensko: Jsem
muž v letech a hledám flirt
a vzájemnou erotickou sexy
masáž s ženou od 35 do 60 let,
silné i velmi silné postavy. BOX
632327
Plzeň: Sluníčko, chceš aby Tě
někdo sladce líbal, svlékal a pak
Tě krásně a vášnivě miloval?
Toužíš po něčem takovém?

měla. Bude mi třicet a už dlouho
jsem sama. BOX 632331
Strakonice: Hledám nějakou
příjemnou bezva holku na
pomazlení. Pokud už víš, že to
chceš zkusit nebo znovu zažít
a užít si to, ozvi se mi! Jsem
28/168/64, tmavé dlouhé vlasy,
modré oči a už se na tebe moc
těším! Simona. BOX 632332

ON - JEHO
Znojmo: Ahoj, jsem 40letý,
prý hezký kluk, jmenuji se Jarda
a rád bych našel nějakého štíhlého hezkého sexy chlapa do 30
let. Rád se mazlím a udělám ti

vše, co si budeš přát. Byt mám.
BOX 632333

ONA - JE

milování ve čtyřech. Zlín a okolí. BOX 632348

TOp SEZNAMKA SMS

Zlínsko: 20/180/70/M18 hledá
kluka na sex do cca 30 let,
s vlastním zázemím. Přijedu:

Hledám pohodovou ženu pro
občasné milování, partnera
mám, ale toužím po dlouhém
a vášnivém sexu. Absolutní diskrétnost a 100% zdraví podmínkou, možná přítomnost tvého
partnera. BOX 632342

Plzeň: Rádi bychom k sobě
našli kamarádku. My: pohodový pár 32/177 + 34/186. Nudou
už nám roste fantazie a energie,
tak je škoda obojího nevyužít.
BOX 632349

Zadání inzerátů formou SMS ve tvaru: TOP mezera TEXT INZERÁTU odeslat na číslo
909 03 50. (Po zadání obdržíte číslo boxu a PIN pro vyzvedávání odpovědí).

Karlovy Vary: V životě se má
zkusit všechno a já bych ráda
bych poznala sympatický pár
z okolí, který by uvítal možnost
společných zážitků se sympatickou 24letou brunetkou. Jsem

ONI - JEHO
Česká Lípa: Jsme manželský
pár kolem 40 let, který hledá
muže nad 185 cm výšky, dobře
vybaveného, nebo muže s part-

Vyzvedávání odpovědí pomocí SMS: TOP mezera PIN (obdržíte po zadání inzerátu)
odeslat na číslo 909 03 50.
Odpovídat na všechny zde uvedené inzeráty můžete pouze formou SMS:
TOP mezera ČÍSLO BOXU mezera TEXT ODPOVĚDI odeslat na číslo 909 03 50.
Provozuje GRYF/PSMS, s.r.o., P.O.Box 68, Praha 4. * 30 Kč/30 sec. * 50 Kč/SMS
Neposkytuje Telefónica O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone. Pouze pro starší 18 let!
SVÉ DOTAZY VOLEJTE NA INFOLINKU: 225 396 693
(PO–PÁ 9:00–17:00 HOD.). VŠE ZA BĚŽNÝ TARIF.

ON - JI

Zlín - Uherské Hradiště (Březnice, Bohuslavice, Šarovy, Březolupy, Bílovice a okolí).
Výměna telefonů nutná, zavolej
a nech vzkaz. BOX 632334

nerkou. Pište, volejte, nabízíme
a požadujeme úroveň zdraví
a čistotu. Možno u nás. BOX
632350

18letý kluk hledá staršího zkušeného muže na zaučení. Zatím
žádné zkušenosti nemám, jen
vášnivé představy. Rád se přidám i do party. Prosím telefonické odpovědi, děkuji. BOX
632335
Ostrava a okolí: Hledám někoho, kdo by se mnou chodil do
bazénu, sauny, posilovny. Jsem
pěknej kluk 24/190 a budu rád,
když se ozveš, textovka to jistí.

vzhledem ke svému věku
poměrně nezkušená a láká mě
myšlenka na nevšední erotiku
ve třech. Věk nehraje až tak
důležitou roli, rozhodují sympatie a důvěra. Telefon vše
urychlí. BOX 632343

Moravská Třebová, Svitavy:
Jsme mladý milenecký pár
a hledáme dalšího muže do trojky. Pokud budeš mírně Bi, tak to
samozřejmě není na škodu. Věk
a vzhled nerozhoduje, ale 100%
zdraví a chuť k sexu ano. Já
21/175/68 a ona 25/170/85.
Pokud se bude jednat o milenecký nebo manželský pár, tím
lépe. Prostory máme, ale radši
se necháme pozvat. Telefon vše
urychlí. BOX 632351

ON - JE

ONI - JE

Kladno: Hledám pár, který
hledá mladíka se slušnou postavou a slušnou výbavou. Jsem
29letý, sportovně založený
a pořád v super kondici. Prostě

Žatec: Jsme manželský pár
a hledáme někoho na společný
sex. Je nám 26 a 28, jsme štíhlí
a atraktivní. Oba jsme bisexuálové, takže uvítáme podobné
sklony. Jsme z Žatecka a zkušenosti již máme. Pokud máte
zájem, zavolejte a sejdeme se

Karvina a okoli: Muz 40
let, hleda zenu nejlepe
vdanou, neni to podminka
od 18 do 50 let, pro krasny a nespoutany sex, mam
rad nezne mazleni, 69, O,
A, F, Swingers. BOX
632223

Je mi 19 let hledam divku
stihlou i polostihlou tak volejte
a nebo piste Pavel. BOX
631654

PREROV: Hledam zralou
zenu 55 - 75 let, ktera miluje

Dobre situovany majitel hotelu, 185 / 95 / 50, hleda damu

Vysoký štíhlý, 50 let, Bi,
186/80 hledá kámoše na společnou autoerotiku a více. Věk od
X do 60 let. Pouze písemné
odpovědi. Najdu? Nejlépe Brno
a okolí, není však podmínkou.
BOX 632338
Brno: Muž hledá kamaráda,
můžete být odkudkoliv a taky
z ciziny. Bydlení mám, můžeš
bydlet u mě. Na tvém věku
nezáleží. Jen písemné odpovědi,
odpovím všem. BOX 632339

ktera miluje sex a je bi. Budu te
rozmazlovat! KV a okoli. BOX
631562

ONI - JI
Str. Cechy. Manzele 54 let
ona 58 let c.3 bi, hledaji do
trojky zenu, vek nerozhoduje. 100 % zdravi, hygiena
a diskretnost ano. BOX
632260

li, jaké to je ve čtyřech. Vzrušují nás vzájemné představy vidět
se navzájem při sexu s jinými
partnery. Proč to nevyzkoušet
a vzrušující představy neproměnit v realitu? Jsme oba přes 30,
náruživí. Požadujeme čistotu
a zdraví. Těšíme se na vaše
odpovědi, raději telefonem.
BOX 632354
Karlovy Vary: Štíhlí manželé
optimistických povah, VŠ 36
a SŠ 32 bi, hledají přátele manželský pár obdobného ražení pro přátelské posezení i pro
různé kombinace sexu, jež čtyřúhelník bez předsudků nabízí.
Pište SMS, urychlíme to. BOX
632353

OSTATNÍ
Štíhlá blondýnka nabízí své
kalhotky a jiné fetiše.

!

INZERTNÍ KUPÓN
Chcete najít toho pravého nebo tu pravou? TO
není problém, TO je tu pro vás! Krátký text vašeho
inzerátu napište na inzertní kupón, vyplňte jméno
a adresu (prosíme ČITELNĚ), případně přiložte
fotku a zašlete na adresu:
TO, P.O. BOX 31, 147 00 PRAHA 4.

Po vzájemných sympatiích se
uvidí. BOX 632336
Hledám borce do 46 let na
vzrušující vojenské praktiky –
jako u odvodu. Hrátky – nahé
nástupy. Též ženatý se sport.
vyšší postavou. Mobil nemám.
BOX 632337

sex a nevadi ji neco za nej dat.
Ja 40 / 185 / 98, hledam diskretni a inteligentni zralou
zenu, ktera vi co chce. BOX
632141

si užívám života, ale nějak mě to
samotného přestává bavit. Brzy
se ozvěte. BOX 632344
Louny: 26letý kluk s krátkými
hnědými vlasy M16/4,5 vyholený, hledá pár, kterému schází
intimní vyžití ve třech bez vzájemného narušení soukromí.
Těším se na odpověď, i telefonickou. BOX 632345
Praha: Hledám nekonvenční
ženu s partnerem, nikoliv bi,
kteří by chtěli, obdobně jako já,

Kladno, Praha: Hledám slušného, obyčejného, štíhlého
a vzhledově přijatelného kluka
ve věku 18-23 let, který nemá
přehnané požadavky na občasný

44letý pohledný muž, zkusit
double penetraci. Na věku nezáleží, na zdraví a čistotě ano!
BOX 632346

S fotem se vaše šance na seznámení mnohokrát
zvýší. Zadní strana fotografie musí obsahovat text:
Souhlasím s otištěním v časopise TO, jméno, adresa,
rodné číslo a podpis.

někde u piva nebo vína, potom
třeba už u vás. BOX 632352
Brno: Jsme velmi spokojené
manželství. Rádi bychom zkusiBOX 632355
Já 22 let, t.č. ve výkonu trestu,
hledám někoho na dopisování
ve věku 35 – 50 let. Po vzájemných sympatiích i něco víc,
záleží na domluvě. Nic proti
ničemu. BOX 632356

Důležité upozornění:
Inzeráty zveřejňujeme zdarma, pouze s přiloženým
a řádně vyplněným inzertním kupónem. Z důvodu
velkého zájmu uveřejníme jednomu inzerentovi pouze jeden inzerát v jednom vydání, tj. maximálně
jeden inzerát za 14 dní.
Inzeráty nečitelné, bez inzertního kupónu, s neúplnou adresou a více než jeden text na jedno vydání nezveřejníme.

Odkudkoliv: Hledám subinku
nebo subíka – otroka – sluhu!
Možno krátkodobě i trvale.
Nabízím hezké bydlení a stravu
zdarma. Požaduji čistotu, zdraví, pokoru, oddanost a poslušnost! Piš pokorný list s plnou
adresou a fotem. Na telefon
a SMS nereaguji. Tvůj Pán.
BOX 632357

ONI - JI

sexík. Prostory nemám. Pokud
zavoláš, určitě se ozvu. Jsem 22,
štíhlý a zdravý. BOX 632340
Čuráci, pozor! Jde se do SM
partnerského soužití. Ty submisivní. Klinik, sex + oddanost.
Věk, chlupatí, dědulové, ale tak
do 60 max. Jen volní k soužití
s dominantem, je jedno kde. Ty
napiš list, bez fota a adres hážu
do komína, budu čekat. Já středního věku a postavy. 100% jednání, jinak speciálka + klinik
sex. BOX 632341

Plzeň: Zuzana 30/173/55
atraktivní, hledá dívku, nejlépe
Bi, která by mi pomohla s udílením výprasků mému příteli
(27/180). Výměna rolí vítána.
BOX 632347
Zlín: Pěkný sympatický pár
On 28/172 štíhlý, Ona 25/170
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Město: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PSČ: . . . . . . . . . . . . .

Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

atraktivní štíhlá + milenec
30/180 štíhlý tmavé vlasy, hledají dívku či ženu na krásné

Vlastnoruční podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VEM SI MÍRU NA MOU DÍRU
Na první dotek uroní šťávičku, při prvním
zasunutí zamlaská a při vysunutí začvachtá jako
když taháte holiny z močálu. Zajímavé je, že
kund rukožravek je v poslední době čím dál víc.
Prostě úroda se vydařila. Než si s touhle ruční
prací začnete, bude dobrý se se slečnou taky tak
trochu domluvit. Jestli totiž čeká decentní prstíček průzkumníček a najednou tam má ruku až
po loket, může dost zírat, nebo co je horší –
kopat, a třeba do koulí, a to je odpověď více než
pádná. Znalci vědí, začátečníkům napovíme –
šroubovat! Jestli do ní ruku narvete tak, jako se
přidělává šroub po ruském způsobu – to jest přes
vint a kladivem, určitě ucukne, radost žádná,
nasrání veliké. Pro poněkud méně chápavé ještě
napovíme – i když máte vodotěsné hodinky,
netestujte je v kundí šťávě. Za prvé to dost škrábe a za druhé, taky byste o ně mohli přijít. Situace nic moc a veďte pak slečnu ke gynekologovi s tím, že nutně potřebujete vědět kolik je
hodin, protože vám jede vlak! To samé platí
o snubním prstýnku. Jestli vám moc nedrží, a ta
vaše se pak zeptá, kde ho máte, dejte jí adresu
a věřte, že mamina ho z ní vydoluje – nejspíš
krumpáčem. Je dobré si taky uvědomit, že když
kundičku takhle roztrénujete, hned tak nesplaskne, a až zasunete, bude v ní váš šmudlík lítat
jako mrkev v kýblu. A rada další a poslední –
všechno má svoje rozměry, což sice zní fyzikálně velmi přesvědčivě, ale cynici argumentují, že
když ven vyleze hlavička dítěte, dovnitř se vejde
třeba fotbalový balón. Bacha, pánové! Ven není
dovnitř. Pokud je vaší největší fyzickou makačkou mačkat klapky na klávesnici, jděte do toho
fest. Jestli skládáte uhlí nebo kopete krumpáčem, tak opatrně, a jestli jste boxer, tak si sakra
aspoň sundejte ty rukavice!
-jr-

Ahoj soutěživci,
tentokrát to byla fakt síla, co?! Když jsme v minulém čísle v úvodu psali, že to nebude
taková fuška, tak trochu jsme vás chtěli uspat. Povedlo se – a pak věřte novinářům! Vidíte, nestačí se vždycky dívat jen na míru roztažení stehýnek, je dobré si taky všimnout, na
jakém hadru se ta slečna povaluje. Vodítkem v tomto případě byl červenobílý hadřík, který
můžete najít pod kundičkou, a další cípeček na stolku s kafem. Jo, jo, tentokrát to zvládli
jen ti opravdoví průzkumníci.
Gratulujeme: Janě Čermákové z Poděbrad, Petru Vaškovi z Tábora, Karlu Hovorkovi z Olomouce, Tomáši Grasslovi z Pelhřimova a Radoslavu Seluckému ze slovenského Kátova.
Další soutěžní obrázky předkládáme a držíme palce, abyste i vy získali bobříka kundoznalce. Těšíme se na vaše odpovědi a vy se těšte na odměnu za bystré oko a ostré pero.
Vaše redakce
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Kupón KUNDA BOX TO 21/2007:
Jméno: ...................................................
Příjmení: ...................................................
Adresa včetně PSČ: ...................................................
Patří sem číslo: .............
Zašlete mi DVD, VHS (nehodící se škrtněte)
Vlastnoruční podpis:

✂

Z kalhotek paní Renáty
Dokončení ze strany 9
Položil mne, roztáhl nohy,
které jsem pokrčila v kolenou, a přilehl zlehka na mě.
Pod zadeček mi strčil ruku
a nadzvedl mi pánev. Volnou
rukou si chytil ptáka a pomalu, velmi pomalu, jím zamířil k mojí vlhké a roztoužené dírce. Když do mě vnikl,
ucítila jsem velký tlak.
Najednou trošku víc přirazil
a mým bříškem projela
bolest. Nebyla tak silná, jak
jsem slyšela od kamarádek.
Strýcovi pohyby na chvilku
ustaly, zůstal však ve mně
a začal mi rozechvěle hladit
obličej a vlasy a šeptal krásné něžnosti. Přitom jsme se
na sebe nemohli vynadívat,
jako bychom se viděli poprvé. Vzrušeně, rozdrážděně
a trhaně jsme dýchali. Jeho
penis byl tvrdý jako kámen.
Ujistil mě, že to bude hezké.

Bolest polevila a my jsme
pokračovali
v milování.
Rytmicky do mě vjížděl
a zase vyjížděl. Bylo mi s
ním krásně. Poprvé jsem se
milovala s mužem, a to zkušeným! Náhle ho ze mě
prudce vytáhl a já ucítila velké zklamání a prázdno.
Položil mi penis na bříško
a z jeho péra cákalo husté
sperma. Spokojeně na mě
přilehl. Ucítila jsem horké
a pulsující mokro. Jeho
semeno mi stékalo dolů přes
boky. Začal se mi omlouvat,
že se mu to ještě nikdy
nestalo, ale byl ze mě tak
dlouho nadržený, že to
nemohl zastavit. Přilehl si ke
mně z boku, otřel sebe
i mne a jeho ruka putovala k
mojí mušličce. Palcem mi
píchal nedočkavou dírku
a ukazováčkem laskal
naběhlý a zase hodně vzru-

šený klitoris. Vzala jsem mu
do ruky měknoucí penis
a zkoumala jsem, s čím mi
dělal takové nepoznané
potěšení.
Po chvilce jsem se začala
silně chvět a vyrážet ze sebe
trhané vzlyky. Instinktivně
jsem se prohnula v pánvi,
jako bych to dělala denně,
aby se do mě můj milenec
dostal co nejhlouběji, a zvedala rytmicky kundičku k
mazlící se ruce. Odměnou
mi byla ještě větší slast. Zdálo se mi, že to dlouho nevydržím. Strýc to zkušeně
poznal a přestal. Jen řekl:
„Jdu si rychle spláchnout
spermie.“ Za chvilku byl
zpátky, projel mi mušličku
prstíky, zaklekl a měl své
péro ve mně. Měla jsem
kundičku plnou k prasknutí
a těsnou. Jeho pohyby hlavně na ústí kundičky mě roz-

STREJČEK MI VYPRCAL MOKROU RADOST
palovaly. Měla jsem pocit,
že jsem na cestě do ráje.
A byla jsem! Cítila jsem v
podbřišku přicházející horko
a slast. Nechtěla jsem, abych
tak rychle jako strejda skončila, a chtěla si první milování víc užít. „Strejdo, já chci
na koníčka! Můžu?“ „Co
bych pro tebe neudělal.
Pojď!“ Jakmile jsem se narazila na strejdův kolík, nebyla
jsem schopná se po pár
minutách ovládnout. Několika pomalými dosednutími
byl orgasmus tady a nešel
zastavit, ani oddálit. Jako ten
strejdův. Za chvíli se dostavil bouřlivý a silný. To už

jsem křičela rozkoší. Strýc si
sedl, pevně mě objímal
a líbal a násobil můj vstup
do ráje a mezi ženy. Když
jsem se vydýchala a pomazlila, strýc řekl: „Renátko, já
se z tebe zblázním! Vystrč
na mě svou skvostnou prdelku, já se musím ještě dorazit
zezadu.“ Když jsem se
ohnula přes zábradlí, tak mě
začal svižně piglovat a držel
pevně za prsa. Halou se rozléhalo hlučné mlaskání,
vycházející z mé šťavnaté
broskvičky, a ještě mlaskaly
strejdovy kulky o mou prdelku. Zase jsem se udělala.
Svými stahy jsem cítila ještě
víc jeho péro a ždímala ho.
I strejda se udělal. Nastříkal
toho na prdelku mnohem
méně, ale řval jako tygr, jak
je to nádherné v pevné
a mladé kundičce.
Dlouho po odeznění mého
prvního vaginálního vyvrcholení jsme oba leželi v
objetí a strejda Pepa mě nádherně jazýčkem domazlil
a zklidnil. Od té doby jsme

byli milenci. Pravidelně
jsme se scházeli dopoledne
u bazénu, když teta odjela za
svými povinnostmi. Bylo to
mnohem lepší než číst kníž-

ky či koukat na porno. Naše
láska a chtíč byla silnější než
my dva. Často jsem si říkala,
že teta všechno ví a snaží se
dopřát neteři i svému muži

kvalitní sex, než nějaké zištné cizí potvoře, když už ona
sama o ty směšné pohyby po
přechodu nestojí. Navíc to
zůstalo v rodině.

