
www.spankboy.cz 

 

www.spankboy.cz 

 

 

Kluk na spanking: VÝPRASKOVÉ KOLO 

 

Jsem kluk ve středních letech, přesto bych občas zasloužil dostat výprask. Tzv., abych se srovnal.  

Pár výprasků už jsem absolvoval, ale už je to nějaký pátek. Občas zkusím napsat inzerát na Spankboy. 

Někdy bez odpovědi, někdy občas někdo odpoví, ale třeba se vzájemně nedohodneme. I tak to není 

důvod nezkusit to ještě jednou 

„Našel by se starší (čím víc, tím líp), přísný (i hodně přísný) pán z Prahy, co rád trestá kluky 

výpraskem? Zasloužil bych si potrestat více nástroji. Když zašlete kontakt na Skype nebo Whatsapp, 

komunikace bude o to rychlejší“. Tak… a odeslat. A přišel e-mail od Spankboy… Potvrdit a je to tam. 

Uvidíme, zda to vyjde tentokrát, ale moc šancí tomu nedávám. Někdy to ztroskotá na prostoru, jindy 

zas pán hledá jen hubeného 18letého klučinu. Mně už je 33 a hubený nejsem.  

Aáá! Centrum hlásí tři nové e-maily. Otevřu první. „Je mi 56 let. Jsem z Plzně. Rád se s Tebou sejdu 

a seřežu ti zadek“. A už je to tady zas. Nepsal jsem do inzerátu Praha? No nic. Zkusím otevřít další e-

mail. „Ahoj mám slušnou sbírku nástrojů a můžu je na Tobě všechny vyzkoušet. Já 45 štíhlý, Praha. 

Ozvi se.“. Hmmm, tak to už je zajímavější. Jenže já bych rád staršího pána. Mně už je 33. Tak myslím, 

že 55 až 65 by bylo ideální. No, minimálně prostě 50 let. A hubený pán být nemusí, to já přece také 

nejsem, spíš naopak. Prostě přísný fotřík s pádnou rukou :-) 

No tak to vypadá, že to zase nevyšlo. Ale máme ještě jeden e-mail. „Ahoj. Jsem z Prahy a je mi 55. 

Jsem dost přísný a rád dávám klukům výprasky. Rád seřežu zadek i Tobě. Výprask můžeš dostat rukou 

(spíš jen na zahřátí), vařečkou, páskem (ten určitě nosíš i v kalhotech né?), důtkami, koženou 

plácačkou a rákoskou. Ty máš nějaké nástroje? Více si napíšeme na WhatsAppu…“ Wau. Zajímavý. Už 

ťukám číslo do mobilu a přidávám se pána na WhatsApp.  

Já: „Dobrý den.“   

Pán: „Dobrý den, kdo jste?“ 

Já: „Jste mi psal e-mail, že byste mi seřezal zadek.“ 

Pán: „Áááá, to jsi Ty. Jmenuji se Tomáš a Ty???“  

Já: „Dan.“ 

Pán: „Těší mě. Kdy jsi naposled dostal výprask?“ 

Já: „To už je delší dobu, tak minimálně půl roku.“ 

Pán: „Nevadí. To napravíme. Máš nějaké nástroje na výprask?“ 

Já: „Ano, kartáč na šaty.“ (rovnou zasílám fotku) 

Pán: „Pěkný. Co moje nástroje? Vyhovují?“ 

Já: „Ano. Pásek v kalhotech samozřejmě nosím.“ 

Pán: „Super. Ti ho sám vyndám z kalhot.“ 

Já: „Máte v Praze místo?“ 
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Pán: „Ano, místo není problém. Máš nějakou představu o tom, jak bys chtěl „lekci“ provést?“ 

Já: „Asi bych to nechal na Vás.“ 

Pán: „Ok. Může být. Já bych nějaký nápad měl. Jaké nosíš spodní prádlo?“ 

Já: „Na výprask většinou boxerky. A Vy? Líbilo by se mi dostat od pána, co na sobě bude mít jen 

slipy.“ 

Pán: „To není problém. Slipy občas nosím.“ 

Pán: „Máš rád při akci „scénáře“?“ 

Já: „Asi může být, záleží, jaký…“ 

Pán: „Co třeba: Přijdeš ve smluvený čas a zazvoníš na zvonek dole u vchodových dveří. 

V reproduktoru se ozve třetí patro a otevřu ti dveře. Výtahem vyjedeš do třetího patra.“  

Já: „A tam už na mně budete čekat Vy na chodbě.“ 

Pán: „Ne, stoupneš si před dveře a zazvoníš... Nic se neděje. (Ale já už si tě budu prohlížet kukátkem) 

Tak zazvoníš ještě jednou. Už jsi se skoro chystal odejít. V tom se otevřou dveře. To jsi Ty, tak se zuj 

a pojď dál.“ 

Já: „Sundám si boty a vejdu do chodby.“ 

Pán: „Přesně. Tak by bys potřeboval seřezat zadek, jo? Zeptám se tě a chytnu tě za ucho.“ 

Já: „Jo.“ 

Pán: „Říká se ano, pane.“ 

Já: „Ano, pane.“ 

Pán: „Správně. Přinesl sis nějaký nástroj na výprask?“  

Já: „Ano pane, kartáč.“  

Pán: „Odvedu tě do vedlejšího pokoje (pořád tě držím za ucho), kde už budou vyskládané ostatní 

nástroje. Polož ten kartáč na stůl.“ 

Já: „Ano, pane.“ 

Pán: „Ruce za hlavu (rozepnu ti pásek a vytáhnu ti ho z kalhot a položím ho k ostatním nástrojům). 

Tak, a teď se svlékni. A nech si jen boxerky.“ 

Já: „Bez odmlouvání splním příkaz. Auuu! (Pán mě opět chytil za ucho).“ 

Pán: „Kleknout!“ 

Já: „Kleknu si. Pán mě stále drží za ucho.“ 

Pán: „Pěkně si prohlédni, čím ti dneska nařežu. Začneme rovnou přes boxerky. Nejdřív rukou. A pak si 

vyzkoušíš postupně všechny nástroje – každým 5 ran. V pořadí vařečka, pásek, kartáč na šaty, důtky, 

kožená plácačka a rákoska. Pak si sundáš boxerky a na počítači si na „kole s čísly“ (náhodný generátor 

čísel) vylosuješ počet zatočení výpraskového kola. Poté si vždycky „zatočíš“ výpraskovým kolem 

(náhodný generátor předem zadaných textů) a já provedu předepsaný trest. Souhlasíš?“ 

Já: „Ano, pane.“  
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Pán: „Teď vstaň a ohni se přes křeslo. Tu „ukázku“ nástrojů si dovedeš představit, ne?“  

Já: „Ano. Jen nevím, jak vypadají ty kola.“ 

Pán: „První kolo bude číselné – tam budou čísla od 5 do 10.“ (Pán mi pošle odkaz na webovou 

stránku) 

Já: „Jsem to zkusil.“ 

Pán: „A jaké číslo ti teď vyšlo? Jen pro příklad. V reálu budeš točit znovu.“ 

Já: „7.“ 

Pán: „Hm, to znamená sedm zatočení výpraskového kola – tj. 7 trestů.“ (Pán pošle jiný odkaz na 

webovou stránku) „Tak napiš, co by sis vylosoval teď, kdybys tu přede mnou stál nahatej…“ 

Já: Stisknu tlačítko a „výpraskové kolo“ se roztočí. „25 SELF-SPANKING KARTÁČEM + 25 OD PÁNA.“ 

Pán: „To je pěkný trestík na začátek. Když se budeš šetřit, tak o to přísněji pak budu vyplácet já.“ 

Já: „2. zatočení – 25 ŘEMENEM.“ 

Pán: „Dobře. Využijeme ten Tvůj, co jsi měl v kalhotách.“ 

Já: „3. zatočení – 50 KARTÁČEM.“ 

Pán: „Ááá, znova kartáč, tak to už bude hodně doruda.“ 

Já: „4. zatočení – 10 RUKOU PŘES KULKY.“ 

Pán: „Takže tě bude bolet nejen zadek, ale i kulky. Začíná to být zajímavé.“ 

Já: „5. zatočení – 50 NÁSTROJEM DLE VÝBĚRU PÁNA.“ 

Pán: „Ani se neptej, a podej mi rákosku.“ 

Já: „6. zatočení – 10 RÁKOSKOU PŘES RUCE.“ 

Pán: „Igor Hnízdo v akci :-).“ 

Já: „7. zatočení – 5MINUTOVÝ VÝPRASK DLE PÁNA.“ 

Pán: „No paráda, to nejlepší sis vylosoval nakonec. Myslím, že za 5 minut se dá stihnout 25 Tvým 

„oblíbeným“ kartáčem.“  

Já: „To asi ano, pane.“ 

Pán: „A pak ještě 25 rákoskou.“ 

Já: „Auuu!“ 

Pán: „Copak?“ 

Já: „Že už to asi bude hodně bolet a zadek bude hooodně rudý.“ 

Pán: „To si piš, že bude. Dostaneš přísný výprask, od přísného pána. Přesně, jak sis přál.“ 

 

*** 
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Toto není reálný příběh. Ale mohl by být…   

E-mail: kluknaspanking@seznam.cz nebo Whatsapp 732 929 441 
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