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Spolupracovali: Jiřina Kačurová, Johanna Sebastiana Chába, Jonáša Jenšovská jakožto provozovatelka rychloživota
Rozhovor s Jiřinou Kačurovou, premenstruační
krkolomností v tom pravém slova smyslu
Paní Jiřinko, svěřte našim čtenářkám recept na klid, který
z vás za každých okolností vyzařuje. V redakci jsme se
shodly, že je až nebeský.
Musím se přiznat, že to nebylo jednoduché sehnat ten správný
vibrátor, ale od té doby opravdu cítím cosi jako jistou
vyrovnanost. Můžu vám doporučit dobré stránky s erotickými
pomůckami . Jedná se o www.vibro.it. Ale nyní ho již
nepotřebuji.
Dovolte mi poblahopřát vám k potomkům. Dcera šlapka, syn
grázl, další syn funebrák. Prozraďte čtenářkám jak na
výchovu dětí. Jak dosáhnout toho, aby byly tak krásně
příkladné, jako jsou ty vaše?
Jenom mi je proboha nepřechvalte, ale jsem na ně hrdá. Jsou tak
skvělí asi proto, že jsem s nimi trpělivě rozebírala jejich radosti i
strasti. Vždy, když měly děti problém, mohly přijít a vždy se jim
ode mne dostalo vřelého mateřského slova.
Je o vás známo, že jste vyřešila šalamounsky problém
s menstruací. Jak?
Bylo to opravdu těžké rozhodování, ale prodělala jsem na jedné
renomované zahraniční klinice hormonální proceduru a od té
doby mám klid. Od té doby, co mám mezi nohama úd, je všechno
jinak. Mimochodem, co děláte dnes večer?
A ještě jedna všetečná na závěr našeho podnětného
rozhovoru. Jste přírodní anebo obarvená blondýnka?
Takovéto věci jsou už dnes chválabohu irelevantní. Jestli je
někdo přírodní nebo přirozená blondýnka, vždy to vyjde nastejno.
Ale já stejně nejraději používám paruky.
Děkuji vám paní redaktorko a ještě bych se dovolila obrátit
s otázkou na vás pane Jiří. Jak vy prosím vás hodnotíte tak
zvanou ženskou literaturu?
Mám pocit, že je to s některými výboji v této oblasti velmi
podobné jako na poli tzv. literatury pro muže. A jak zde, tak i
tam mám obavu, že ledasjaké tužby a potřeby nejsou zcela vlastní
oběma pohlavím, ale že jsou částečně uměle vyvolávány. Jenom
se podívejte třeba na ten magazín Maxxximmmuss a dostanete
dojem, že muži myslí pouze na vagínu a na doutníky a na tak
zvaná rychlá kola. A to jsem se ještě nezmínil o těch řemeslně
vyráběných špionážních thrrillerech a ruku v ruce s nimi jdoucí
filmovou podprodukci, která stačí obejmout vše, takže také
milostné romance a udělá ze všeho selanku. Mějte se tady krásně.
Odcházím na ryby.

Antikvářovo povzdychnutí
Pozměněno na pochvalné povzdychnutí nad jednostejností
nejzákladnějších lidských tužeb a přání a v našem případě přání a
tužeb ženských, kterým již desítky let jednostejně vychází vstříc
vydavatelský průmysl. Podíváte-li se na deset, dvacet let stará čísla
světoznámého ženského časopisu Helle, zjistíte, že se v současných
číslech zas tak mnoho nezměnilo, pominu-li časové údaje a různé
aktuality a módní střihy. Je na tom ledacos sympatického a především
to vypovídá o stálosti zájmů ženské populace a měl-li bych o nich
něco soudit právě podle různých časopisů určených pro ženy, musel
bych jisto jistě dojít k několika tématickým okruhům, které jsou pro
ně opravdu podstatné. Bude sem určitě patřit snaha líbit se mužům,
těm proklatcům a ničemům, fantastický sex, nejsoučastnější móda a
problematika Vztahů. Jistě v těch šířeji zaměřených časopisech se
sem a tam najde nějaká ta zahrádkářská rada, nějaká ta receptura a
nějaký ten tip na výlet a také něco o dětech, ale v opravdových
módních časopisech myslím o dětech málokdy něco naleznete.
Málem bych zapomněl, důležitou součástí jsou postřehy ze života
různých celebrit, tedy mnohdy morálně i jinak nalomených jedinců,
kteří zde slouží jako nějaký vzor. Takže pánové. Nevypadá to se
ženami zas tak špatně jak by nám chtěly namluvit jisté feministické
kruhy a to je opravdu dobře, protože ženy chtějí být milovány a chtějí
se líbit a jsou pro to mnohdy schopné udělat více než my. Takže
redaktorům a vydavatelům ženských časopisů děkuji a přeji jim
mnoho štěstí a zdarví v Novém roce.

Knižní doporučení
Tentokráte od Jiřiny Kačurové. Milé čtenářky. Už dlouho se mi
nestalo, abych se po přečtení nějaké knihy rovnou pozvracela. Až teď
po přečtení Základů mužského feminismu od jistého J. Hausmanna .
Tento pamflet plný odporných polopravd a plný zášti vůči nám ženám
vám milé dámy opravdu nedoporučuji. Vždyť v jeho pohledu stávají
se z nás pouhé sexuální mašiny. Ne, třikrát ne. Ještě se poradíme
s našimi právníky, jestli by ho nešlo žalovat pro urážku ženského
pohlaví, o kterém tak pěkně před pár lety pojednala avantgardní
divadelní hra Vagína. Jenom doufám, že ji napsala žena a nikoli muž.
Poslední dobou mne zaujalo několik krásných knih z řady vydávané
nakladatelstvím Harlotkýn. Jen tak namátkou uvedu Unesenou
princeznu,Ve spárech devianta, Zlatá svatba, Milování ve čtyřech a
Navždy spolu. Líbí se mi na této řadě milostných románů jejich
barevné odlišení podle stupně perverzity v nich obsažených. Takže
bílá řada je určena zejména pro romanticky naladěné ženy. Fialová
pro věrné a oddané, ale vášnivé a pochopitelně červená pro
sadomasochistické dračice. Každá z nás si tam prostě najde svoje.
Také mne nadchl již stopadesátý román úspěšné americké autorky
Colin mac Farawayové. Věrna svému stylu opět nás přivádí do rodiny
Butchu z texaského Houstonu a tentokráte sledujeme dramatické
rozuzlení vztahu bratrance Conyho s novou sekretářkou svého
pradědečka Zhombiho, o jehož osudech jsme se dočetli ledacos
v pentalogii Vilný stařec. Ano ženská literatura vzkvétá a jsem ráda,
že podobný trend můžeme zaznamenat i v televizním vysílání. Ty
desítky zdařilých telenovel a také několik výtečných seriálů jako
Laboratoř v zelené zahradě, Zdravotní sestry a především dojemná
sága ze života poštovních úředníků Ztracené dopisy. Milé čtenářky,
přeji vám do Nového roku mnoho krásných zážitků a pevně doufám,
že nám vedení časopisu AK 29 opět ponechá prostor pro naše
povídání a tímto také chválím rodinnou politiku naší Strany, jíž jsem
podpředsedkyní pro ženskou otázku, která je věčné otevřená jako je
věřejně nepřístupná.

Norsko objevilo zázračnou kosmetiku, nazvalo ji Dritt
Norové objevili doslova zázračnou kosmetiku. Pomáhá při problémech s pletí. Hlavně pak se striemi na obličeji, které vznikají po
stresové zátěži, kterou v dnešním světě zažíváme všechny.
Dritt je mazlavý a dosti přilnavý. Jeho charakteristická hnědá barva obsahuje výtažek z prvku, který Norové nazývají Tarmen.
Charakteristický zápach, kterým přípravek vládne je na první přičichnutí značně odpudivý. Jistě si řeknete – tímhle se mám mazat?
Jen počkejte až vám vyjmenujeme všechny super účinky, které Dritt má.
Hlavním tahákem jsou samozřejmě vyléčené obličejové strie. Po použití už od okolí neuslyšíte, že máte strhané rysy. Pleť se vám napne
jako novorozeněti.
Vedlejší, ale podle našeho úsudku stejně důležitou, výhodou Drittu je ničení akné, které trápí každou mladou ženu v rozpuku. Stačí
jednou pomazat a akné zmizí jako pára nad hrncem.
Omlazování pleti je samozřejmostí. Dritt má schopnosti pleť omladit takovým způsobem, že vám bude připadat, že se na svět díváte
obklopena placentou.
Dritt normal má všechny tyto účinky. Pokud ovšem sáhnete po výrobku Dritt diaré, zušlechtěné alternativě, můžete se těšit i na
skutečnost, že vám přípravek, bez použití kartáčku, přes pleť vyčistí i zuby. Stačí do krásy investovat a ona přijde.
Dritt se stal hitem v Anglii a Německu. Proč bychom my, české ženy, měly zůstávat za těmi zahraničními. Žena je krásná, hlavně když se
jí k tomu pomůže.

Kurvička radí

Pravdivý příběh – poslala pravidelná čtenářka z Brna

Nejdražší Kurvičko, mám takový problém. Stydím se
před mým klukem vysvléknout tak, abych byla
vysvlečená úplně, protože když se vysvléknu úplně,
jsem i úplně vysvlečená a pak se hrozně stydím za to, že
jsem úplně vysvlečená a je mi vidět úplně všude. Jednou
jsme to zkoušeli. Vysvlékla jsem se, ale ne úplně. Mému
klukovi ochraptěly oči už jen při vysvlečeném levém
ňadru, které mám. Nelíbila se mu trhanost mého
rozhraní. Že prý koukal na nějaké pornostránky, kde prý
odborně ukazovali, jak se prý má žena před vysvlečením
obléknout a já byla, prý, vysvlečená z dost pitomého
oblečení, čímž jsem v klukovi, to jako v tom mém,
vyvolala to ochraptění. No a také se mu nelíbilo, že mé
pohyby jsou jako když koukal na dokumentární film
Z krás našich krajů, kde ukazovali, jak loví brouci pro
vlastní, to jako pro jejich osobní, obživu. A že prý to
teda nebylo vůbec vzrušující. Levé ňadro jsem si zase
oblékla. Můj kluk, ale chraptí dál. A tak bych tě chtěl,
milá Kurvičko, poprosit o radu, co jako s tím mám dělat.
Děkuju moc, líbá tě Terezka, Přerov.

Rok jsem se s ním trápila. Nechodil domů a když už, tak smrděl cizí
ženskou. V kapsách jsem mu často objevila důkazy o jeho nevěře. Použitý
kondom, sem tam i polknutou antikoncepční pilulku či kalhotky. Snášela
jsem to jeden jediný rok. Pak se vrhla do řešení. Sjednala jsem si schůzku
s renomovanou viroložkou. Vylíčila jsem jí své trápení. Doufala jsem, že
jakožto ženě se jí můžu svěřit s čímkoliv. Nemýlila jsem se. Pozvala si mě
na příští týden, prý můj problém vyřeší.
Upřímně řečeno, nemohla jsem se dočkat. Ten můj už naprosto ignoroval
jakoukoliv opatrnost. Jednou si vám donesl domů i ženskou vagínu. Tvrdil,
že si ji k němu schoval jeho kolega z práce. Z koupelny se pak ozývaly divné
zvuky. Když usnul, prohlédla jsem si vagínu. Byla pružná, mlaďoučká a
neustále vlhká, připravená k použití. Něčemu takovému jsem nemohla
v žádném případě konkurovat. Vždyť už na odborné doporučení nosím
v oblasti vlastních rodidel viditelně výstražnou ceduli – Pozor vytahané
pohlaví!. No není to příjemný život s pysky plandajícími člověku takměř u
kotníků, ale i přesto by se ke mně měli všichni chovat s úctou.
Další týden jsem se tedy objevila u viroložky. S pochopením, které může
nastat jen mezi ženami, mi dala ampulku plnou modravé tekutiny.
Dejte mu pár kapek do jídla, zašeptala, uvidíte, všechno se spraví. Ne víc,
jen tři čtyři. Vděčně jsem jí pohladila sestřičku a šla domů.
Uvařila jsem jeho oblíbené boloňské špagety. Vylila obsah do omáčky a
čekala na jeho příchod.
Tu noc se nevrátil domů. Teprve druhou noc. Byl přežraný, řekl talíři
zaschlých boloňských špaget a odešel spát. Seděla jsem u stolu ještě dvě
hodiny. Pak jsem vstala a šla také spát. Ráno druhý den v televizi dávali
Sama doma. Brečela jsem.

Nejmilejší Terezko,
musíš mu zakázat ta jeho rozhraní. Vypni mu
pornostránku, tam inspiraci nenajde, jen po tobě bude
chtít čím dál víc odvážnější věci. Nedej bože, aby po
tobě hned chtěl úplnou nahotu. To právě se naučil na
těchto pochybných stránkách. Řekni mu, že tě má políbit
na víčko. Že ti má donést květinu, ne sprostý kondom.
Odhal mu místo vagíny tajemství lásky. Touží právě po
tom, i když to ubožák netuší.
Zakaž mu dokumentární filmy, obzvlášť ten, který si
zmiňovala. Deformuje mužskou sexualitu.
Před klukama se nesvlékej. A to ani když tě o to
požádají. Tvůj kluk po tobě chce víc než mu můžeš dát.
Nenechej sebou vláčet jeho temnými proudy chtíče. Jsi
žena. Žena je dokonalá a ty jsi dokonalá. Protože jsi
žena. Nenech se zavléct do tenat sexuální touhy.
Tvá Kurvička
Potřebujete i vy poradit?
Napište
naší

Kurvičce
Poradí vám
Umí se vcítit do vašich problémů.
Důvěřujte a budete šťastní

Zprávy z jiné společnosti
* Český lingvista Karel Bolavý tvrdí, že původ slova žena je v čínském
slovu zen. Významově by to sedělo, řekl vyšetřovateli, obojí je absurdní a
pro normálního člověka směšné.
* Firma Allways přišla s novinkou vibračních vložek. Výrobek prý uvedla
do produkce na nátlak vlády USA, která je, jak známo, ovládána lobbisty
pornoprůmyslu.
* Feministická pornoherečka Kashia si na protest proti mužskému šovinismu
nechala amputovat obě ňadra. Ani to moc nebolelo, svěřila se úřednici
brněnského úřadu práce Jarmile Kruté.
* Poslankyně Evropského parlamentu Gertruda Schennken, zastupující
německou stranu FAGN (Feministen Aufrichtig Gegen die Natur) se
pokouší prosadit do programu jednání zákaz volného nošení penisů.
Skutečnost, že jede metrem a všichni muži přítomní ve voze mají penis, ji
prý uráží, jak se svěřila redakci. Na programu jednání se otázka objeví hned
po novém roce. Sama Schennken vidí po rozhovoru se samozvaným vůdcem
Rompuyem výsledek optimisticky. Rompuy prý při vstupu do parlamentu
své pohlaví bude odkládat na připravený tác obsluhy. Stoupne tím, prý, i
zaměstnanost Evropské unie, kdy na 666 poslanců parlamentu připadne 666
táconošů a vznikne podnik na výrobu táců. Rompuy vyzdvihl i skutečnost,
že bezpohlavní řízení zemí, je jeho prioritou o kterou se beztak snaží už teď.

Dětské okénko

Hudební prozření aneb co v rádiu neuslyšíte i kdybyste se na uši stavěli

Všechny děti už teď netrpělivě vyhlížejí Ježíška. Co
donese, klepou se, čím nás ten křižovanec letos
překvapí? Doba se mění a s ní i děti. A maminka,
pokud zastoupí Ježíška trapnou dětskou knihou nebo
hračkou, dostane vynadáno za neoriginalitu, za
zaspání doby.
Dnešní děti jsou praktické. Myslí na budoucnost víc
než na dobro svých bližních.
Máme pro vás několik typů, kterými své dítě můžete
mile překvapit.
Jak se rozzáří dětská očička, když pod stromečkem
objeví dvoutýdenní poukaz do dětského domova.
Jakou láskou vás zahrne děťátko, když rozbalí
stokilový náhrobek s jeho jménem. Jen si odškrtne ze
seznamu tuhle nudnou, ale nutnou položku, kterou
v životě musí použít. Jednou, ale důkladně.
A co takhle dítěti nadělit pod stromeček prostitutku?
Zkušenosti by mělo získat co nejdřív. Jaképak otálení.
Šup se špuntem do koitu.

Každá chceme zažít po práci doma i v zaměstnání nějaký ten relax. Najít odpočinek
pro dušičku.
Pro tyto chvíle jsme pro vás vyhledaly dva nekonečně krásné hudební projekty, u
kterých si odpočinete nejen vy, ale i zbytek vaší rodiny.
Pod pojmem odpočinek duše nehledejme v kůlně rýč, neohánějme se slovy jako je
hřbitov. Představte si lehátko, soumrak, v ruce drink, nějaký opálený krasavec
vytírá podlahu v koupelně a chystá se vrhnout na mytí nádobí. Představy krásné,
jen ta hudba chybí.
Pusťme se do ní.
První z hudebních projektů je Sainkho Namtchylak. Žena, která nepotratila
vývojem svou ženskou krásu, svou ženskou podstatu.
Když se rozezní její hlas, nebeští ptáci umlknou a se závistí se zaposlouchají.
Nechte se překvapit krásou, která dělá ženu ženou.
Druhou hudební vložkou jsou písně našeho mládí, které rozehřejí každý splín, který
se nám postaví před běh životem. S láskou ho rozehnat. Vyléčit se z něho lépe, než
za účasti antidepresiv a žhavého sexu s Johnny Deppem.
Važte si sami sebe, vždyť jste jedinečné.
Pusťte si hudbu, zavřete oči a buďte konečně sebou. Láska je předností ženy a
hudba je potomkem lásky.

Jak se vyhnout stresu
Shon je tu od toho, aby se děl výhradně těm ostatním. Takovéhle pojetí života by měl vyznávat každý člověk. A hlavně každá žena. Ze stresu
vznikají vrásky. Pleť stárne. Horší se kvalita vlasů. Ale jak se stresu vyhnout a nezanedbat tak svou rodinu? Základem je žádnou rodinu si
nedělat. Pokud jste ovšem z ranku žen, které si tento článek čtou až po provedení, máme tu pro vás několik rad, jak se stresu vyhnout. A
hlavně tomu největšímu stresu. Vánočnímu stresu.
První na co by každá žena měla myslet, je hydratační krém. Jeho účinky zmírňují napětí kůže. Pleť mládne doslova před očima. Stačí ráno a
večer nanést ve štědrých porcích na celý povrch těla a stres po vás sklouzne jako lačný pohled muže. Ne toho vašeho, ten už lačně jen chrápe.
Hydratace pokožky je tou nejdůležitější součástí péče o sebe. Nejlepším a zároveň nejlevnějším prostředkem je Redgoo. 200 ml plných krásy
a štěstí. Za pouhých 649 Kč. Jen kráva by odolala.
Důkladně promazána můžete ráno vyrazit z koupelny. V kuchyni na vás zase dopadne stres. Co takhle zakoupit relaxační konvičku na vonný
olej? Konvička za směšných 2499 Kč a k ní dokoupit výběr těch nejlahodnějších vůní světa. Vadí vám zápach vašeho nadbytku? Zapalte
hořák pod konvicí a přilijte olej s názvem Uražení a ponížení. Řeční váš partner příliš urputně? Zahřejte na maximum olej Idiot a budete mít
po problému. K četbě novin nejlépe žhavit olej Konec civilizace. K těžkému průjmu doporučujeme zatopit pod Havlovými sebranými spisy.
V nabídce je i inhalátor. Neváhejte.
Ale co s dětmi, když už tu jsou? Vždyť už jen při vyslovení toho slova muži plešatí hrůzou a ženy oškliví děsem. Jak se vyhnout stresu, když
potomek právě otevřel oči a s jekotem se vrhnul do života, který, bohužel, obnáší i buzeraci vaší osoby? Rákoska je z druhu trestných
anachronismů, kterých když užít, tak si vysloveně koledovat o doživotí. Řešením, i když ne příliš elegantním, zato jediným, je eliminace
vlastní přítomnosti v přítomnosti potomka. Koupit si gigantickou lednici, která ve vaší režii zastoupí výchovnou roli tím, že bude na svých
dveřích improvizovat trhací kalendář s úkoly a závazky napsanými na papírky, které budete na ni budete v temné noci lepit za asistence
pozůstatků vlastní důstojnosti, která už není důstojností, ale jen předstíranou polevou na dortu, který sežral váš muž, když přišel hladový
z práce a nebylo nic jiného, tak sežral vás, protože prostě mohl. Poslední souvětí bylo odvetné.

Jak opět vnutit mužskému pokolení přesvědčení, že vagína je na pohled krásná

Soutěž…

Každou ženu to trápí. Celé tělo perfektní. Každá linie tančí s dokonalostí valčík budoucnosti. Ale co
s prostorem, který pro jistotu vždy ukrýváme a ukazujeme ho jen v hluboké tmě, protože vypadá jako
flák již načatých hovězích vnitřností.
Pravda, do devadesátých let to za nás řešila příroda. Chlap prostě prahnul po pohlcení vagínou. Byla
to jeho přirozenost. Ale tu jsme z něho, a popel si sypejme na hlavu, vymlátily feminismem. Chlap,
ač po naší vagíně touží, se začal bát nás samých. A začala éra homosexuality, která je u muže
výrazem touhy po opravdové lásce a u nás žen, přiznejme si to, jen hrou, která zabaví, ale nenaplňuje.
Jak ale docílit toho, aby se vagíny staly zase oběživem, na kterém opravdu a skutečně visí celý svět?
Nesnadná otázka, na kterou náš časopis nenachází odpověď. Jen nadhazuje téma k zamyšlení. Tedy
mysleme ženy české. Třebas k něčemu dojdeme.

Soutěžíme o balíček obyčejných
hygienických vložek.

Antikvářovo pojednání o…Laboratoři v zelené zahradě, jmenovitě o epizodě
dvacáté paté, v níž se doktorka Greenová beznadějně zamiluje do výsledku svých
laboratorních pokusů, totiž do onoho roztomilého genetického klonu, ovečky Peggy,
ale pochopitelně nejedná se zde o nějakou sodomii, ale o dojemné zobrazení ženské
psychiky a její lásky k živým tvorů. To se našim tvůrcům opravdo povedlo a
myslím, že z celého seriálu se tomu vyrovná pouze scéna z 18.dílu, v němž doktor
Grey vyznává doktorce Greenové svoji lásku, ale pochopitelně nikoli jí, protože ta je
právě beznadějně zamilovaná do předchůdkyně Peggy, totiž do beránka Twiggiho,
do genetického inženýrství, které je v seriálu tak krásně přiblíženo nám tupým
laikům a ještě, do kolen, tak sofistikovaně.

Jediné, co pro to musíte udělat, je,
napsat nám dopis naplněný vášní.
Minimální rozsah je deset vět.
Maximální neřešíme.
Dopisy zasílejte na e-mail
info@kacur.cz
Nebo na poštovní adresu
antikvariátu.
Budeme se těšit na noci strávené
v objetí vašich vášní.
Nejlepší uveřejníme.

