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MODELY ZAHRNUTÉ V TÉTO PŘÍRUČCE

POZNÁMKA AUTORA,
PANA BAXENDALEA:
Ten mám já!

POZNÁMKA AUTOROVY
MANŽELKY, PANÍ
BAXENDALEOVÉ:
Spíš něco takového! (A i to
je nadsázka!)

OSLÍ OCAS

VELKÁ KLADA

NORMÁLNÍ FRANTA

MALY FRANTÍK

MININÁDOBÍČKO

MRŇAVÝ SLIMEJŠ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
POZNÁMKA AUTORA:
Rozhodl jsem se zde jako příklad použít
svůj vlastní pinďour. Nic si z toho,
prosím, nedělejte, nedosahuje-li váš
pinďour stejně velkých rozměrů; jsem
přece jen výjimečně skvěle obdařen.

Úchvatný pulsující
úd koňské délky
Koule vítězného býka

Je výkonný jako šicí
stroj, s údernou silou
naftového vrtu.

POZNÁMKA VYDAVATELE:
A zde je skutečná verze ozdoby
pana Baxendalea:
(Omlouváme se všem čtenářkám,
které nyní omdlely.)
Kraťoučký, splihlý, ukapávající mrňous

Bimbající, upocené kuličky

Křečová žíla
Šednoucí pohlavní ochlupení,
vypadávající stářím

Vrásčitý, svěšený šourek
Páchnoucí nohy

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Váš pinďour je vysoce výkonné zařízení, jež
vyžaduje pravidelnou péči a údržbu. Vřele vám
doporučujeme, abyste prováděli následující
praktiky alespoň každých patnáct minut
během dne, bez ohledu na to, kde se právě
nacházíte.

1) Vložte ruku do kapsy a určete polohu
svého pinďoura.
2) Pozměňte jeho polohu zleva doprava
či naopak.
3) Trochu si pohoupejte kulky.
4) Podrbejte si šourek.
5) Vyndejte ruku z kapsy a očichejte si
prsty.

SPRÁVNÉ USKLADNĚNÍ

K uskladnění je vhodná celá
škála různých typů obalů.

X ŠPATNĚ!
Než svého pinďoura uskladníte,
nezapomeňte jej pečlivě osušit.

Boxerky

Vyztužené slipy

Manželčina hedvábná
krajková tanga

POZNÁMKA PANI BAXENDALEOVÉ:
Tak proto jsem pořád nemohla najít ta
svoje oblíbená růžová tanga!

VÁŠ PINĎOUR NASTAVENY DO FUNKCE SEX

(Sem napište jméno své
oblíbené sexy zpěvačky.)

Jde samozřejmě o nejoblíbenější funkci, ačkoliv hned za ní
může těsně následovat funkce čurání (viz. strana 22), hlavně
tehdy, když se vám chce tak moc, že už to nejde vydržet.
Tento základní návod k použití by měl být užitečný především
pro méně zkušené vlastníky pinďourů, ale může též oživit
znalosti majitelů starších typů.
pinďour se strká sem
(máte-li štěstí).
Pinďour se strká sem

pinďour se strká sem
doprostřed.
pinďour se strká sem
(máte-li veliké štěstí!).

Pinďour se strká
sem (ve vašich
snech!).

Pinďour se strká sem.
Pinďour se strká sem (při
nastavení funkce Udělej si sám).
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Pinďour se nestrká do nosu ani do
ucha (věřte mi, zkoušel jsem to).

Pinďour se nestrká sem
(pokud zrovna nechcete
skončit na pohotovosti jako já).

Sestra vaší partnerky
/
/

Nejlepší kamarádka
vaší partnerky
Nějaká další
šťabajzna

Máte-li dlouhodobou partnerku (jako já svoji
milovanou paní Baxendaleovou), nestrkejte
svého pinďoura nikam poblíž žádné z nich
(pokud zrovna nechcete skončit na
pohotovosti jako já - a to mnohokrát!).

POZNÁMKA VYDAVATELE:
Coby rozkošného hošánka, na což jsem náležitě pyšný,
mě rozzuřilo zjištění, že autor této publikace, pan
Baxendale, na předchozích dvou stránkách předpokládá,
že všichni majitelé pinďoura jsou heterosexuálové a mají
ženské protějšky!!!
Abych uvedl celou věc na správnou míru,
nařídil jsem panu Baxendaleovi, aby
na této stránce nakreslil vystřihovánky,
které by umožnily homosexuálním
majitelům pinďoura předělat obrázek ženy
na straně 7 na vhodnější obrázek muže.

Knír Freddyho Mercuryho

KDY POUŽIT PINĎOUR NASTAVENY
DO FUNKCE SEX:
Zkuste si zapamatovat, že jsou chvíle, kdy může
unáhlené použití vašeho pinďoura ve funkci sex
způsobit u vaší partnerky značně velkou nevolnost
a rozmrzelost.
Neodbytné a nepromyšlené pokusy uplatňovat
funkci sex v takovýchto chvílích mohou dokonce
vyústit ve vážné poškození vašeho pinďoura
a ostatního příslušenství (paní Baxendaleová má
pro podobné příležitosti hned vedle postele
uschován velký louskáček na ořechy).
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NECH TOHO! VŽDYŤ
VÍŠ, ŽE TO HNED PO
PROBUZENÍ
NESNÁŠÍM!!

Ještě za tepla po hádce
(nebo během ní).

S postupným nabýváním zkušeností
a praxe byste měli zjistit, že vaše
schopnost rozeznávat jisté signály
a používat pinďour ve funkci sex ve
správnou chvílí se zlepšuje.
Pro všeobecnou představu méně
zkušených majitelů pinďoura to obvykle
probíhá takhle (alespoň u nás doma)...

Posledních 20 minut finále Světového
poháru... Anglie-Německo 3:3.
^
v
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SPRÁVNĚ!

NEDÁME Sl NAHOŘE
JEDNO ČÍSLO?

KDE POUŽÍT PINĎOUR NASTAVENY
DO FUNKCE SEX:
Ložnice, samozřejmě, není jediným místem, kde můžete
použít pinďour nastavený do funkce sex. Majitelé
dobrodružnější povahy jistě rádi vyzkoušejí celou škálu
různých situací.
Velmi oblíbený je sex venku: na zahradě, ve volné přírodě
ve veřejných parcích atd. Nenechte se však příliš unést...

JAK POUŽÍT PINĎOUR S VÍCE PARTNERY:
UPOZORŇUJEME, ZE JDE O VAZNÝ HAZARD!!!
Opravdu nemůžeme již více zdůraznit, jak
nebezpečné může být použití vašeho pinďoura ve
funkci sex s více než jednou partnerkou najednou
(především máte-li dlouhodobý vážný vztah).
Zvláštní poznámka především pro méně zkušené
majitele pinďoura: Mohlo by dojít k velmi vážnému
(možná i nevratnému) poškození vašeho nástroje.

TAMHLE JE!! CHYŤ TOHO
PODLÝHO PARCHANTA!!
SUNDEJ MU KALHOTY!
DOBĚHNU PRO ZAHRADNICKY
NŮŽKY!!

A dokonce i v případě funkce sex ve třech,
kdy vy i vaše partnerka souhlasíte, mějte,
prosím, na paměti, že ona má možná na mysli
něco zcela jiného než yy.
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JAK ZVĚTŠIT „OBAL":
Mnozí majitelé pincfoura se snaží zaujmout dívky na
pláži či u bazénu zvětšením a zatraktivněním „obalu'
Tradiční pomůckou bývá srolovaná ponožka,
nacpaná do plavek. Nezapomeňte však použít čistot
ponožku. Zápach smrduté ponožky linoucí se
z vašeho rozkroku není zrovna tím nejlepším
lákadlem, jak jsem ke své škodě zjistil na pláži
jednoho horkého letního odpoledne.
Rovněž plážová osuška ve vašich plavkách může bý
trochu přehnaná (když jsem to zkusil, bylo mi řečenc
abych opustil pláž a vyhledal rychlou lékařskou
pomoc).

X ŠPATNĚ!
Zmrzlinový kornout v plavkách

A přestože zmrzlinový kornout v plavkách není
nejhorší nápad, chcete-li opravdu na dívky zapůsobit
(jak jsem se o to jednoho dne na pláži v Chorvatsku
snažil), je dobré, když si to teď zpětně uvědomuji,
nejdřív dojíst zmrzlinu.
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NÁSTAVCE NA PINĎOURA:
Existuje několik různých druhů nástavců, které mohou
zvýšit základní výkon vašeho pinďoura nastaveného do
funkce sex.
Nezapomeňte si je však koupit u renomovaných
dodavatelů a odolejte pokušení ušetřit peníze jejich
domácí výrobou, jak tomu bylo v mém případě.
Můj podomácku vyrobený nástavec na pinďoura byl
kupříkladu absolutním fiaskem.
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Při všech těch silných úderech při použití se
plastelínový nástavec naneštěstí
zdeformoval a nakonec vypadal jako můj
strýček Bert - což způsobilo paní
Baxendaleové mírný šok (a mně několik
nepříjemných nočních můr).

Kromě nástavců na pinďoura si můžete také
zakoupit různá přídavná zařízení, která zvyšují
výkon, lechtají a vibrují.
Opět zde však nedoporučujeme skrblit penězi, ale
zvolit tu nejvyšší kvalitu. Můj pokus s podomácku
vyrobeným kartáčkem na nehty, určeným
k dráždění klitorisu, a s elektrickým holicím
strojkem namísto vibrátoru, které jsem si připevnil
k pinďourovi pomocí gumiček, dopadl velmi, velmi
špatně.
Paní Baxendaleová se ještě týden poté nemohla
posadit. A dodnes prohlašuje, že šlo o podlou
vylomeninu, která ji k mému vlastnímu
perverznímu potěšení měla nenápadně vyholit.
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TRAPNÉ ZTOPOŘENI NA VEŘEJNOSTI:
Enormní ztopoření vašeho údu, napínajícího kalhoty
jako stanová tyč až k prasknutí, ke kterému dojde
v nesprávnou dobu na nesprávném místě - např.
během obchodního jednání, při mačkání
s neznámými lidmi v přecpaném vlaku anebo vleže
na zubařském křesle (ty bílé uniformy mě prostě
rajcují... a co teprve vibrace zubní vrtačky, panečku!)
může být nesmírně trapné.
Můžete se to, samozřejmě, snažit
zamaskovat, ale nakonec stejně budete
muset vstát, vyjít zpoza nádrže s pitnou vodou
či odložit porno časopis - takže vaše hlavní
snaha by měla být, aby to co nejdřív odeznělo
Nejlíp uděláte, když budete myslet
na někoho nebo něco neuvěřitelně
antísexuálního, šeredného a odporného.
To obvykle zabere (i když musím připustit,
že u mě ne pokaždé).

JAK VYDRŽET VE FUNKCI SEX CO
NEJDÉLE:
Běžným problémem bývá předčasné ukončení
funkce sex, což může u vaší partnerky vyvolat
nespokojenost, podrážděnost a (tak jako v případě
paní Baxendaleové) dokonce vyložené násilí.
I tato situace se však dá snadno vyřešit tím, že
budete myslet na něco velmi šeredného
a antisexuálního, což vám pomůže vytrvat tak
dlouho, dokud svou partnerku neuspokojíte
a ona (stejně jako paní Baxendaleová)
neodloží louskáček na ořechy.

KDYŽ VAS PINĎOUR VE FUNKCI SEX SELŽE:
POZNÁMKA AUTORA:
Tady vám bohužel neporadím. To se mi
ještě nestalo!
POZNÁMKA AUTOROVY MANŽELKY:
Zde je pár ukázek toho, jak vypadá typická
noc u Baxendaleů, které bohatě ilustrují
nejčastější příčinu selhání pinďoura ve
funkci sex a dávají návod, jak se mu
vyhnout:

ŠKYT!

6>J 22.00-0.30: Před televizí
O*.

o-

r

1

0.45

SKYT!

^ TT
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®

18.00-22.00: V hospodě

y.

^

v

...

r

POZNÁMKA AUTORA:
Ach, to je nádhera! Díky,
miláčku!!
Tak tady je můj tip, jak uvést
pinďoura opět do chodu,
máte-li problémy s funkcí
sex:
Prostě si představte své
oblíbené sexy zpěvačky, jak
spolu zápasí v rosolu. U mě
to vždycky zabere - vlastně
na to často myslím během
sexu dokonce i tehdy, když
nemám žádné problémy!!
POZNÁMKA AUTOROVY
MANŽELKY:
Vážně? Tak já si zase
představuju, že jsi Tom
Cruise! A máš to!! Kam
jsem vlastně položila ten
louskáček na ořechy?

VÁŠ PINĎOUR NASTAVENÝ DO FUNKCE ČURÁNÍ
S pinďourem nastaveným do funkce čurání je
ta potíž, že mu naprosto chybí něco, co by
alespoň vzdáleně mohlo připomínat přesnou
mušku - alespoň když s ním operuje typický
pracovník mužského pohlaví.
Paní Baxendaleovou už dohánělo k šílenství
moje napodobování zahradního postřikovače,
a proto pro mě navrhla tento toaletní adaptér,
který jsme si dali patentovat, a brzy jej
začneme za rozumnou cenu prodávat
v obchodech:

Záchodové „prkénko" vyrobené
ze savé houby absorbuje všechny
kapky (po použití jednoduše
vymačkejte do mísy).
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Extra široký nástavec
zvětšuje cíl.

Kryt z plexiskla,
zabraňující rozstřiku

A zde jsou další nápady, které se paní
Baxendaleová snažila uplatnit v praxi, aby
vylepšila mé zacílení do mísy. Možná je také
rádi vyzkoušíte.
Teleskopický
zaměřovač pro
odstřelovače

f r

Obrovská lupa, umožňující
mi vidět, co zrovna dělám.

Nejmodernější laserový
zaměřovač - stačí přesně
zamířit červený bod
doprostřed záchodové mísy.

Přísavka
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Nastanou, samozřejmé, okamžiky,
kdy se nedostanete na záchod, např.
stojí-li na večírku před záchodem
dlouhatánská fronta, pak musíte
improvizovat.
Nejlepším řešením na večírcích bývá
zahrada (kolem mísy na přípravu
punče se totiž obvykle Potuluje moc
lidí).
Dost dobrý nápad je nejprve se
poohlédnout po zahradní hadici.
Podržíte-li ji ve správném úhlu podél
svého pinďoura, bude to vypadat,
jako byste zrovna pozorně zalévali
růže vašeho hostitele, spíše než
močili na jeho petúnie (Pro jistotu,
kdyby se náhodou podívej z okna).
Nebo si můžete připevnit hadici
k podbřišku, lehnout si na záda uprostřed
trávníku a předstírat, že jste postřikovač...
I když rně po tomto triku požádali, abych
odešel a už se nikdy nevracel, jelikož šlo
o nedělní odpolední zahradní párty (na
moji obranu však budiž řečeno, že jsem
byl velmi, velmi, velmi opilý).

FUNKCE ČURANÍ
V OPILOSTI:
Při čurání v opilosti bývají majitelé
pinďourů nejnepředvídatelnější
a nejméně přesní.
Nejenže prakticky přestává existovat
jejich smysl pro zacílení a směr, ale
přestávají zcela rozlišovat rozdíl mezi
záchodem a (například) skříní
s oblečením.
Člověk nikdy neví, kam se rozhodnou
ve svém alkoholickém opojení vymočit,
a proto paní Baxendaleová neponechává
nic náhodě, když ví, že se zase zleju,
a vždy učiní předběžná opatření, která
se vám možná budou hodit:

Loutka strašidelného klauna, která
mi má zabránit v pokusu vymočit se
do šatníku.

KDYŽ VÁŠ PINĎOUR VE FUNKCI ČURÁNÍ SELŽE:
Občas se to majitelům pinďoura
stane, když se snaží vymočit na
veřejném záchodku v obklopení cizích
jedinců - najednou prostě zjistíte,
že to dál nejde, ať se snažíte sebevíc.
To je ale trapas! Po několika minutách
marného snažení vydat ze sebe
alespoň kapičku nakonec vypadáte
jako někdo, kdo se rád poflakuje po
veřejných záchodcích s pinďourem
v ruce, a vůbec ne jako jejich
počestně čurající uživatel.
A čím víc lidí na vás postupně zírá
a zevluje, tím je to horší - i když zase
děsivá panika a strach, jež se vás
zmocní, když do vás začnou bušit
a kopat, vám nakonec může pomoci
docílit uvolnění požadovaného
proudu.
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Všude s sebou nosím tyto základní čurací
pomůcky, jen tak pro strýčka Příhodu.

Walkman s namixovanou
nahrávkou vodopádu, lijáku,
kapajících vodovodních kohoutků,
sprchy, fontány atd.

Termoska s ledovou vodou
pro namočení prstů
Pohlednice od moře se spoustou
chladné mořské vody a vln

JAK SE VYHNOUT PORANĚNI PINĎOURA
Nejběžnějším úrazem, samozřejmě, bývá pinďour
skřípnutý v zipu u kalhot, což mnozí z nás již jistě
několikrát zakusili.
Na neopatrné majitele pinďoura však číhají ještě
děsivější potenciální úrazy. Uvádím zde několik obzvlášť
nebezpečných situací, před kterými by se všichni
majitelé pinďoura měli mít na pozoru (už nikdy nechci
žádnou z nich zažít znovu!).

Naháč hrající si s kotětem

Žehlící naháč

X ŠPATNĚ!
Uchopení pinďoura těsně po
nakrájení pálivých feferonek

Též vhodný pro
prevenci úrazů
pinďoura

Grilující naháč
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Uchopení pinďoura po
použití vteřinového lepidla

SCUC!

JAK SI UŽÍT S PINĎOUREM LEGRACI
Kromě funkce sex (to je snad jasné) si
můžete se svým pinďourem užít spoustu
další zábavy. Předkládám vám zde pár
svých nejoblíbenějších legrácek.
Rozjasněte deštivé nedělní ráno zastrčením
svého pinďoura a varlat mezi nohy,
vklouzněte do partnerčiny podprsenky
a poskakujte po ložnici jako rozdováděná
děvenka.
Potom se otočte, předkloňte se, ukažte na
svého pinďoura a kulky trčící zpod zadních
půlek a proneste: „Podívej!!! Nejhorší
případ hemeroidů v dějinách lékařství!"
Tohle paní Baxendaleovou vždycky velmi
rozesměje.
POZNÁMKA PANÍ BAXENDALEOVÉ:
To se teda zatraceně pleteš! Kdy už,
proboha, dospěješ, ty ubohá náhražko muže!
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Tento trik mám obzvlášť rád, když
se opiju na večírku. Naši hosté
vždycky řičí smíchy.

Mluvím změněným hlasem (ten
večerní kurs břichomluvectví se mi
už dost vyplatil!).

Tento trik se také hodí, když se chcete
opalovat nazí na zahradě nebo na
pláži a bojíte se, že by vaši sousedé
či kolemjdoucí mohli zahlédnout
vašeho obnaženého pinďoura.

POZNÁMKA PANÍ BAXENDALEOVÉ:
Zastřelte ho už někdo, proboha!
Slušně vám zaplatím!
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Prostě si na něj nasaďte sluneční
brýle, přidejte falešný knír a cigaretu
(n§ zapálenou!) a lidé si nebudou
myslet, že vystavujete na odiv svého
pinďoura, ale že se opalujete s malým
mužíčkem mezi nohama. (Pokud tedy
někdo náhodou projde kolem nebo
pokud soused zajde na slovíčko,
nedojde k žádným trapasům.)

CO SE DÁ S PINĎOUREM VYROBIT
Bohužel neexistuje zas tak moc věcí, které by se s pinďourem daly
vyrobit - snad kromě nádherných obrazců ve sněhu, pokud máte
zrovna umělecké cítění a pevnou ruku (já jsem loni v zimě zašel ještě
o krok dál a pokusil jsem se s tím svým vyrobit ledovou sochu,
avšak skončil jsem na dva týdny v nemocnici s omrzlinami).
Pokud však opravdu chcete, můžete si vyrobit přinejmenším
jedno z těchto: nejde obvykle o nic těžkého, dokonce ani pro
začátečníka. Jsou k zulíbání a dvojčata se dokonce mohou hodit
jako vynikající knižní zarážky.

Nezbytný průvodce pro všechny
majitele pinďoura, plný
užitečných rad a návodů
týkajících se jeho základních
funkcí, dodržování
bezpečnostních zásad při jeho
chodu, běžné údržby,
speciálního příslušenství
a mnoho dalšího.

V této

edici

vyšlo:

