
kód stanoviště 

pravidlo PASTEVEC 
Hra je určena pro dvou až pětičlenné týmy. Všechny osoby účastnící se hry musejí být starší 18 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu hledejte u habru. 
Hospoda proti trudnomyslnosti: Opatovská Vetešárna, 720 m, 340°, otevřeno v sobotu do 0.00 (bar do 4.00), v neděli zavřeno.

Nešťastně zaláskovaná Bronislava   (13 let) 
Líbí se mi kámoš, co mi furt lepí žvýkací gumu do vlasů, až 
jsem celá ulepená. Chodíme spolu? 
Ulepenost ještě není zárukou plnohodnotného vztahu. Ne-
vyžvýkaná guma znamená, že se nebojí do Tebe investovat. 
V opačném případě si Tě plete s odpadkovým košem. 

Wendelínek   (23 let) 
Ve dvaadvaceti letech jsem si konečně 
našel přítelkyni, kterou neodpuzuji 
tím, že hrozně a neustále smrdím. Teď 
si ale po roce vztahu říkám, že bychom 
se měli posunout někam dál. Už mě 
nebaví scházet se na hnojníku za kra-
vínem. Co mám dělat, abych se s ní 
bez obav mohl scházet i jinde? 

Mám pro Tebe špatnou zprávu: Váš 
vztah nemá budoucnost. Vědecké stu-
die ukazují, že pro funkční vztah musí 
pach partnera tomu druhému vyho-
vovat. Najdi si třeba mladší biomaso-
chistku. Jednadvacetiletá ošetřovatel-
ka pracující v zoo je pro Tebe ideální 
partií, nejlépe z pavilonu opic. 

Vašek 
Mám problém se svým 
penisem. Měří jenom 12 
centimetrů. Můj nejlepší 
kámoš říká, že to je 
normální, že ten jeho má 
jen 11 centimetrů a že se 
prý při erekci ještě zvětší. 
Já mu moc nevěřím. 
Nevím, co je erekce, a on 
mi to nechce ukázat. 

Milý Vašku, oba jste ko-
koti, ale Tvůj kamarád je 
očividně o kousek menší 
kokot než Ty.  

Dominika  (14 let) 
Čauky mňauky Potratíčko, sem 
fakt kóča a líbí se mi najednou 
4 kluci. Občas s nima hrajem 
na schovávanou, ale kluci spíš 
chtěj, abysme hráli na honě-
nou. Neuženu si něco? Slyšela 
sem od kámošky, že jedna 
holka takhle chytla syfla. 

Milá číčo, vůbec se toho neboj 
a použij obě dvě ruce, ukaž ko-
courům svoje drápky. Kdo se 
bojí, nesmí do lesa, nebo ať si 
nasadí gumové rukavice. 

PaedDr. Otakar 
Ahoj Potratíčko, mám následující problém. Asi od svých 15 let velmi 
často onanuji a nevím, jak s tím přestat. Dělám to v tramvaji při cestě 
do školy, ve třídě pod lavicí, někdy dokonce i při zkoušení. O přestáv-
kách se nestíhám připravit na hodinu. Když se začnu osahávat, trvá mi 
to vždycky dlouho, než vyvrcholím. Ještě jsem to nezvládl pod deset 
minut. Co s tím mám dělat?  
Milý Otíku, nějaká šestnáctka, která má z Tvého předmětu samé pětky, 
Ti s problémem jistě pomůže. S ní to určitě zvládneš za minut devět  

Koumák 
Pořádám o víkendu párty a řeším 
problém, zda vystačí pro šest lidí 3 
kondomy. Abych to upřesnil, budu 
tam já, Ríša, Růžena a její ségra 
s kámoškou. Pomůžete? 
Máš super nick, taky by sis mohl 
říkat počtář. Když nepozveš Ríšu, 
tak Ti ty kondomy akorát vyjdou. 
Nebo nezvi frigidní Růženu, pro-
blém se pak redukuje na dávno 
vyřešenou úlohu. Užij si to. 

Filoména 
Tě péro, Potratíčko, čtu tvoje rady už dlouho a teď jsem se 
odhodlala ti taky napsat. Jsem pěkná milá sedmnáctka, která 
rozhodně nemá o sex nouzi. Teď chodím se svým osmým klu-
kem. Chtěl by se mnou souložit, ale já nechci otěhotnět. Ještě 
jsem nesouložila, s klukama jsme jen sexovali. 

Filčo, Filčo, pokud máš pocit, že to sexování s Tvými sedmi 
předchozími chlapci bylo něco jiného než soulož, pak jsi na 
velkém omylu. Být Tebou, tak si zajdu do lékárny, koupím si 
těhotenský test a kupu kondomů. 

Zuzík 
Čus bus autobus, mám problém s lásečkou. Zamilovalínkala jsem se do 
mého učítelíčka matematičky. Já jsem z těch jeho příkládečků úplně vy-
outinkovaná. Chtěla bych se s ním pusínečkovat a vodit za ručičku celou 
velkou přestávečku. Ale on říká, že musím počkat, až budu velinká a bude 
mi 18 letiček. Přitom k němu do kabinetíku chodí ještě mladši holčiny než 
jsem já. Já to ale asi nevydržinkám, co mám dělatinkati? 

Drahý Zuzíku, mám takový pocit, že ten Tvůj milovaný učitelík bude tro-
chu pedofílek. Takže až dospěješ, stejně bude koukat zase po mladších. 
Tím, že chce, abys počkala, Ti podle našeho názoru jen dává najevo, že o 
Tebe nemá skutečný zájem. Porozhlédni se raději po nějakých svých 
vrstevnících, jistě je mezi nimi spousta hezkých a milých chlapců. A zbav 
se, prosím Tě, těch zdrobnělin. Projev máš totiž trochu jako kravička. 

Tadeášek 
Už mi bylo devatenáct a jsem ještě pořád panic. Myslím, že v mém věku už to není normální. Všichni moji 
kamarádi už mají spoustu zkušeností se sexem, někteří dokonce i se ženami. Poraď mi, co mám dělat, 
abych už konečně zasunul. Mám pocit, jako bych ani nebyl mužem. 
Nevěš hlavu, Tadeáši, všechno má svůj čas, i Ty se časem staneš mužem (nebo ženou). Nemá cenu to hro-
tit, však ono to jednou přijde. Najdi si nějakou hodnou holku (nebo kluka) a až si budeš jistý, můžeš do 
toho prásknout. Nicméně, podle posledních statistik může být panictví problémem už po 20. roce života. 

Vaše vzkazy nám posílejte na potraticko@potrati.cz. 

MUDr. O. Pičák 
Než jsem šel do důchodu, pracoval jsem prý jako gynekolog. Dnes už si nic nepamatuji, ale rozpomenu se, 
když si v Tobě, Potratíčko, prohlížím ty píčoviny, které tady smažíš. Nechcete psát o něčem užitečném? 
Chápeme Vaše rozhořčení, ale je nutno si uvědomit, že naše tápající mládež potřebuje poradit v otázkách 
sexu. Vaginality, které tady rozebíráme, naše mladé čtenáře opravdu trápí. Vy raději čtěte Ohníček. 

Gertruda 
Milé potratíčko, chtěla bych se vyspat se svým přítelem. Slyšela jsem, že 
přitom praskne panenská blána. Neprobudí to rodiče? 

Taková možnost zde opravdu hrozí, proto doporučujeme tento zvuk 
přehlušit jiným, silnějším hlukem. Například hlasité hekání nebo kvílení 
spolehlivě prasknutí blány zamaskuje. Od věci není ani zajistit kvalitní 
vrzavou postel, ideálně s možností narážet do zdi mezi Tvým pokojíkem a 
ložnicí rodičů. 


