
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milý čtenáři, 
 
autor této knihy, Igor Zajíček, pokračuje druhým ze čtyř dílů retrospektivní řady, 
kde tentokrát zcela nekompromisně popustil uzdu fantazii na poli erotického 
humoru, takže díky tomu si právě začínáte číst a prohlížet vtipy, které v běžném 
deníku v žádném případě nenajdete. Autor prostě neřešil hojně používané erotické 
náznaky, ale šel až na dřeň daného tématu. Tahle kniha opravdu není pro suchary, 
puritány a další nedůvěryhodné osoby. ;-) 
 
 
Proto nejen teď, ale i v jiných situacích užívejte erotiky. 
 
 
Pozn.: Jelikož se jedná o volně šiřitelnou ukázku knihy, byly určité části vtipů 
cenzurovány. Při zakoupení je eKniha samozřejmě bez cenzurovaných červených 
hvězdiček a hvězd ;-)  
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Tureček, Ph.D. 
 Nakladatelství TUREČEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Maminka chce důkaz, že ji máš opravdu rád. 
 

 
Sakra, makej, kotě, makej, nebo nestihneme ten kurs psaní romantických básniček! 



 
Páté číslo bez přestávky? No tak tohle nedokáže ani můj robertek! 



 
Překrásný ocas. Sice nahlížím pouze do koule, ale ve vašem případě udělám výjimku 
a budu vám věštit přímo ze ž****u. 
 

 
Tak co, jaké to je, fouknout ti ho tam i s tím motýlem, co mi seděl na jahodě? 



 

Váš inzerát byl opravdu nápaditě originální – nejdřív mít s*x, pak jít na večeři a pak 
si začít psát něco o sobě…! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Stěžují si sekretářky navzájem:  
„Můj šéf mě včera na té služebce zase znásilnil v autě. A vyhrožoval mi, jestli  
to někomu řeknu, tak mě vyhodí.“  
Druhá na to:  
„Můj šéf mě už dva roky neznásilnil. A taky vyhrožoval, pokud někomu řeknu,  
že už nemůže, tak mě vyhodí.“  



 

To jsem rád, že už je lovecká sezona a holky nejsou hájené. 
 
 

Na břehu rozvalují svoje stehna vydry. Kolem hopká zajíc a vydry na něho pokřikují: 
„Zajíci, vydráci jsou na dovolené, pojď nám udělat radost! Trochu nás poskáčeš 
 a je to!“  
Zajíc se nenechal prosit, poskákal je jednu po druhé a když se loučil, povídá:  
“Tak ahoj, tydry!“  
„Jaké tydry?“ diví se vydry.  
A zajíc jim vysvětluje:  
„No…já když někoho v***u, tak mu potom tykám…“  
 



 

O**l, a**l, b*****e, p**s… Ten playlist jsi zase sestavoval po koncertě s klukama 
z kapely, že? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nejmenované české město někdy odpoledne. Trolejbus plný lidí. Najednou se  
v hloučku ozve hlas dámy:  
"Pane řidiči, prosím, chtěla bych v*****t."  
Řidič odpoví:  
"Já bych chtěl taky v******t a neřvu to na celej trolejbus."  



 

Myslíš, že se snaží vylézt na ten strom? 
 

 

Cože?! Pokuta za to, že tady šlapu? No počkej doma! 



 

Máte krásně umytý a voňavý p***s – je vidět, že se mnou nemáte žádné nečisté 
úmysly. 
 
 

Výkonný ředitel se vrací ráno domů a narazí na rozčilenou ženu u dveří v předsíni. 
Ona: „Trošku ses zdržel, co, Supermane?“ On: „Můžu ti to vysvětlit. Mrzí mě to, 
drahá, ale byl jsem s klienty...“ Ona: „A diskutovali jste celou noc, až do sedmi ráno, 
jo, Supermane?“ On: „Nech mě, prosím, domluvit, získal jsem nového klienta pro 
firmu...“ Ona: „A to do sedmi ráno? Supermane, za jak hloupou mě máš?“  
On: „Ano, přiznávám, šli jsme potom na bar něco vypít, do tří hodin...“  
Ona: „Jasně, Supermane, do tří hodin. A co bylo potom do sedmi, Supermane?“  
On: „No jo, potom jsme šli v centru do jedné tančírny, ale já jsem se jen díval, byla 
to strašná nuda a ...“ Ona: „To stačí, Supermane, ty ses jen díval a čekal poslušně 
jako pejsek. Co ještě ti mám věřit, Supermane?“ On: „Prosím tě, miláčku, už mě 
nech domluvit a poslouchej... A vůbec, proč mi vlastně pořád říkáš Supermane?“ 
Manželka: „Protože jen Superman nosí slipy přes kalhoty!“  


