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Příběh druhý 

 

V něm se Ricky seznamuje s hierarchií na Ostrově Spanků a zvyky vůbec. 

 

Výprask jako směnný obchod 
 

Již druhý den Ricky umíral nudou v letním táboře na Ostrově Spanků. Nechutné jídlo s o nic 

chutnějšími kluky, nezáživný program- pochodová cvičení, kreslení, zpěv a plavání.. A to 

byla  celá  nabídka  tábora. Plavání, pravda, dávalo trochu nádech uspokojení. 

 

Zadek Rickyho pochopitelně ještě nesl stopy po příhodě na lodi kdy na vlastní kůži poznal, 

proč si ostrov zasloužil své přejmenování na Ostrov Spanků. Stále mu bylo souzeno spát na 

http://www.spankboy.cz/


břiše a nadzvedávat se při sezení v jídelně.. Ricky také často vzpomínal na Chrise a Justina a 

tehdy se mu také nadzvedával.  

 

Ovšem ani jednoho z nich ještě zatím v táboře nepotkal a rozhodl se na to zeptat svého 

souseda na ložnici, Derricka. 

 

* 
„ Ty jsi se už potkal s Chrisem a Justinem?“ a s pochybnostmi upřesnil otázku: „Ještě jsem je 

v táboře neviděl.“ 

„A taky neuvidíš. Tedy přesněji, jestli za tebou zajde jen jeden z nich a nebo z šéfů jejich 

Komandy, tak to mi věř že se ti nebude dobře dařit. Ty vole, vždyť ti dva ovládají celý ostrov 

s táborem.“ 

„Opravdu?“ podivil se Ricky. 

„Chápej, tady je mnoho věcí, se kterými se v životě nesetkáš ani náhodou -hazardní hry, 

mejdany, na které bez pozvání nestrčíš ani nos. No a ti dva to vše mají pod palcem.“ 

 

„Ale jak to vše můžou dělat, když je vůbec není vidět?“ 

„Pěšáci. Tady spousta kluků pro ně dělá pěšáky.“ 

„Pěšáci?“ Ricky nechápal. 

„Aha,“ kývl Derrick a vysvětloval: „Chris s Justinem jsou šachisté,  vášniví šachisté. No a oni 

si nazvali pěšáky všechny ty, co za ně dělají černou práci. Třeba tady je zrovna jeden z mých 

oblíbených pěšáků.“ 

 

Všechno osazenstvo se seběhlo  okolo jakéhosi malého, blonďatého kluka, který se objevil ve 

dveřích s batohem na zádech. 

Prodej se odehrával velice rychle. Jak dostal peníze, blonďáček rozdával zákazníkům 

časopisy, sladkosti, cigarety i balíčky s jakousi zelenou trávou.  

 

„To je Jesse,“ vysvětlil Derrick: „On roznáší Nebeské dary. Jeden z největších byznysů 

Komandy. Vydělávají spousty babek, a prostý národ může žít jen jako proletariát. Héj, Jesse, 

pojď sem za mnou!“ 

 

* 
Ricky v životě neviděl tolik peněz, kolik si tenhle blonďáček cpal do kapes. 

„Co si vezmeš, bouráku?“ zeptal se. 

„Jako obvykle.“ Derrick mu podal pětku a dostal časopis a balíček cigaret. 

„A co tobě, hošane?“ obrátil se blonďák na Rickyho. 

„Já ale peníze nemám.“ 

„Někdy je možné dostat zboží za službičku, co říkáš?“ nadhodil jistou možnost Derrick. 

 

„Je to možné,“ odsouhlasil Jesse. „Ostatně kvótu šéfovi jsem už zaplatil, takže teď je už to 

můj zisk. Tak na čem spočinul tvůj zrak?“ 

Ricky mu to ukázal. 

 

„Nabízím ti kšeftík,“ řekl Jesse a pokračoval: „něco málo jsem totiž prohrál v Očku a musel 

jsem se vyplatit. Třicet ran veřejně v době oběda. Jestli si je necháš dát ty za mne, já ti dám tři 

Dary, podle vlastního výběru.“ 

 



Ricky si byl sice vědom, že po zlískání na lodi má ještě zadek bolavý, ale nabídka jej lákala. 

„Ber to, brácho,“ pobízel jej Derrick, „to je dobrý obchod!“ 

„Dobrá, beru,“ přijal Ricky obchodníčkovu nabídku. 

 

„Tak jo, zboží dostaneš hned potom co…“ hodil si Jesse pytel na rameno. „Tak brzo 

nashle…“ 

„Třicet je sranda proti tomu, co mi Chris s Justinem nechali nandat minule,“ uvažoval Ricky a 

nápad rozvinul: 

„Dostanu se do té takzvané Komandy a tenhle směnný obchod  bude prvním krokem.“ 

 

* 
Ricky s Derrickem přišli do jídelny na oběd a sedli si ke stolu společně s Jessem a dvěma jeho 

kamarády.Jeden z nich byl černovlasý, od pohledu tichý kluk a jmenoval se Jem. Druhý, 

vysoký a urostlý grázlík, byl od pohledu vůdcem trojice. To byl Jeff. 

Všem byli známi jako J-Trio. Hlavně oni roznášeli Nebeské Dary mezi nezasvěcené 

rekreanty. Většinu peněz sice odváděli šéfům, ale i J-T docela slušně vydělávalo. 

 

„Chápeš?“ zeptal se Jeff a na dlani ukázal tři ručně balené cigarety. „J-Trio, Jeff,Jem, Jesse.“ 

„Jak se dá vstoupit do Komandy?“ zeptal se Ricky  na rovinu. 

„Musíš být vybrán,“ pravil Jeff, „a jak jsme slyšeli, tak jsi na lodi zkoušku nesplnil a vybrán 

tedy nebyl.“ 

„Ten výprask mi budeš dávat ty?“ zeptal se Ricky odvážně Jeffa, jasně největšího a 

nejvyspělejšího z těch třech. 

 

„Neeé“ zasmál se dotázaný. „My můžem jenom kšeftovat s Dary. No a tady Jessík se malinko 

zadlužil u Hráčů a ti zase smí jenom provozovat hry. Za tresty zase odpovídají Exekutoři. To 

je mimochodem velmi krutá služba“ 

„Týýý…“ Ricky nadšeně ocenil tento svět kde si ve všem vládli kluci. „A jak se tak dá stát 

Exekutorem?“ 

 

„Tak to se nejdřív musíš dostat na druhý oddíl a usilovně pracovat, dokud tě nepřevelí. 

Exekutoři jsou na samém vrcholu tady těch čtyřech oddílů…“ 

„Dary, Hry, Exekutoři…“ počítal Ricky. „Jaká je potom ta čtvrtá? Jak by mne tam mohli 

přijmout?“ 

J-Trio se nováčkovskými dotazy celkem slušně bavilo. 

 

„No-pokud bys to chtěl,“ vysvětloval Jeff. „Čtvrtý oddíl jsou Zadci. Tam ti ovšem řeknu že 

nikdo nejde dobrovolně. To je trestný oddíl.“ 

„Zadci…?“ zeptal se Riki ještě jednou: „to dělají něco v zadu?“ 

 

„Tak nějak…Ale ne vzadu, nýbrž ZADKY.“ Vítězoslavně jak jej dostal mu vysvětlil Jeff. 

„Všechny peníze jim zůstavají u velitelů. Oni jim jen zadky vydělávají….“ 

 

„No a jak vybrali vás, kluci?“ zeptal se Ricky. 

J-Trio se pousmálo: 

„To je taková zvláštní historie,“ vzal si slovo Jesse a mávl na pěkně vypracovaného mladíka, 

který si jídelnou razil cestu k jejich stolu pomáhajíc si řádným veslem. 

„…ale nejdřív musíš zaplatit můj dluh.“ 

 



„No, machýrku…“ usmál se Jeff. „Tak tvému zadku se to moc nepovedlo. To je Cory. 

Bicepsy tedy má, ale jinak hlavu dutou jak pařez.“ 

Cory jak již k nim přicházel, zaslechl komentář Jeffa a jeho rty se zkroutily do zlověstné 

grimasy. 

„Taky proto jsem Exekutor,“ pochlubil se a otočil na Jesseho: „No tak malej“ a ukázal na něj 

pádlem.  

„Trenky dolů a položit na stůl.“ 

„Tak to nepůjde, já jsem se z toho dostal.“ Blonďáček ukázal na Rickyho: „Tady tento 

chlapeček převzal tu mou lekci.“ 

 

* 
Ricky jen nasucho polknul, hledíc na výrostkovu hruď, kulturistické ruce, na obrovskou pálku 

v jeho ruce a celkový jeho výraz vůbec, jasně značící že tento Exekutor nejspíš netrpí 

nějakými zábranami uvést své nářadí do akce. 

„A víš že to můj zadek neleká…“ 

Cory jen škubl rameny: 

„No dělej, dělej, hni sebou, ještě mne čeká pět klientů.“ 

 

Ricky se zahoupal v bocích. Byly na něj upřeny  oči všech nejen u jeho stolu, ale celé jídelny. 

„Cože, přímo tady? Hned teď tahle narychlo? A co děti okolo? A co vedoucí?“ 

„Nemám čas se s tebou párat,“ odsekl Cory a obrátil se na Jesseho: „ Jestli za deset vteřin 

nebude připraven tak seřežu tebe. Je to jasné?“ 

 

„Ricky, neblbni.“radil mu Derrick. „Tady se vyplácí úplně normálně pořád někdo, tak o co ti 

jde. Svlíkni se a polož na stůl. Jestli jsi si to tedy nerozmyslel…“ 

„Rozmyslel, nerozmyslel,“ Ricky byl  docela nervózní z jasného signálu jak moc chce Derrick 

vidět jak právě on dostane na holý zadek. 

 

* 

 
J-Trio, Derrick a Cory stáli, ruce založené v bok a sledovali jak Ricky jedním tahem sundal 

slipy i kraťasy zároveň. A opět Rickyho vojínek bystře povstal. Několik kluků od sousedních 

stolů sice přeneslo své pohledy od talířů na přípravu k nářezu, ale bez většího zájmu. Bylo 

naprosto jasné že něco podobného nevidí poprvé ani náhodou. Ricky se položil horní půlkou 

těla na stůl, Cory povstal a zaujal pozici hráče na pálce ve hře zvané baseball a namířil svůj 

nástroj místo nadhozu na prdel mladého uličníka. 

 

* 
„No ty vole!“ zíral Derrick na modřinami posetou zadnici. „Vždyť tebe seřezali na lodi jak 

financovu kozu. Tak tohle jsem fakt ještě neviděl.“ 

Ricky jen polknul a radši nic neříkal. 

„Řekni,“ přisadil si Jesse: „sedět ještě bolí, co?“ 

 

Ricky přikývl. 

„Tak potom se drž pevněji, blbečku,“ rozesmál se Cory. „Po tom co bude následovat ti bude 

opravdu moc bolno.“ 



Pádlo se napřáhlo nahoru a Cory jej spustil s nápřahem a prací celého těla jako pálkař nejvyšší 

profesionální ligy. 

 

* 
Prásk! 

„Aúúúú!!“ zařval Ricky poctivě, co mu byl zadek jakoby opařen vařící vodou rovnou ze 

samovaru. Bolest v žádném případě slabší než ta, co mu způsobil Justin prvním šlehem 

prutem na lodi. A takových ještě bude 29. 

„Myslím že vyvádíš víc než je nutné,“ konstatoval Cory zvedajíc pálku zpět do vzduchu. 

„Až skončím, tak si nebudeš moci týden sednout.“ 

 

„A já to dělám proto, abych mohl proniknout do té vaší Komandy a pomstít se Chrisovi a 

Justinovi,“ dodával si odvahy Ricky pro sebe. „A za to jsem ochoten zaplatit opravdu 

důkladně.“ 

 

Prásk! 

Vyleštěný dřevěný nástroj se k jeho zadku přisál podruhé a Ricky si myslel, že mu vyhrknou 

slzy.  

„Že bych se na to vykašlal,“ uvažoval,…………………….. 

 

Prásk! 

„O čem jsem to vlastně přemýšlel, čert mně vezmi?“ 

 

Prásk! 

„Jéé…drž se srabe…ale tak dál nemůžu…“ stále si pomáhal samomluvou. 

 

Prásk! 

„Aúúúúúú,  Auuuu“ zavýskal Ricky a při páté se chytil oběma dlaněmi za půlky. 

„Zatracená práce,“ otočil se Cory na Jesseho: „to se nestydíš za sebe posílat mimina?“ 

„Ricky“ začal jej přemlouvat slaďoučkým hlasem Derrick: „On tě nemůže dál řezat , když mu 

tam strkáš ruce!“ 

 

„P..pr…prosím,“ smlouval Ricky. „Se..sekun….vteřinku mě nechte oddechnout“ 

„Srabe, hned slez dolů z toho stolu, „ naštval se Cory. „Jesse, nástup- těch třicet dostaneš ty.“ 

 

„NE!!“ Ricky se za dokázal osmělit. „Hned, hned. Jsem připraven. Ale- mohl by mi někdo 

podržet ruce?“ 

„No s největším potěšením!“ Netřeba hádat že tato slova pronesl Derrick. 

Ricky velmi dobře věděl kdo že se přihlásí, Derrick se díval od začátku s plným zaujetím jak 

je řezán. Ale i temnovlasý chlapec k němu přistoupil jej uklidnit a chlácholivě položil dlaně 

na Rickyho horký zadek. 

A pádlo se znovu a s chutí pozvedlo do výšky. 

 

Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! 

Exekutor bombardoval Rickyho zadek bez jediné pauzy. 

 

Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! 

Kluka jednoduše řečeno posadili na rozpálené uhlíky. 

 



Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! 

S podivem, ale na zadku asi explodovala jaderná bomba. Ovšem výprask i po výbuchu 

pokračoval… 

 

Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! Prásk! 

Bolest dostala Rickyho do situace že ani nemohl řvát. Prostě jen přijímal ránu za ranou a říkal 

si pro sebe: „Au! Au! Au! Au! Au!!“ 

 

„A jako zákuseček něco malinko ostřejšího!“ To pochopitelně řekl Cory. 

 

PRÁSK! 

Cory se předvedl hned napoprvé- pálku naplocho nechal dopadnout na zadek se současným 

skluzem tak aby způsobil bolest ještě vyšší úrovně. Z mlčícího Rickyho tím vyloudil 

pronikavé zakvičení. 

 

PRÁSK! 

„Proboha jak to že to může bolet pořád víc?“ Cory mezi klouzavými ranami dělal stále delší 

pauzy. 

 

PRÁSK! 

„Prosím tě, konči už přece!…“ žalostně prosil Ricky. 

 

PRÁSK! 

Rickyho napadlo se podívat na Derricka, což se ukázalo jako nápad od samého Boha, dalo mu 

to sílu vydržet až do konce.. 

 

„Poslední,“ prozradil mu Cory. „Připraven?“ 

„Dávej už, dávej!!!“ říkal si Ricky v extázi… 

 

PRÁSK! 

 

* 
„Paráda! Paráda! Hotovo! Hotovo!“  Ricky vytrhnul ruce, odskočil od stolu a poskakoval, 

vášnivě si tře zadek. 

Přihlížející kluci se na to vše dívali velmi spokojeně… 

 

„Zapřemýšlej trochu lépe, než se budeš chtít příště převádět……Hrdino!“ zasmál se Cory a 

pleskl Rickyho pádlem po zadku. Lehounce, ale Ricky i tak pěkně áchnul.  

 

„No, asi  příliš něžný na takový nářez,“ ohodnotil Cory s úšklebkem. 

„Uvidíme Jesse, kdy zase příště něco prohraješ.“ 

Cory odešel a J-Trio s Derrickem se pochechtávali Rickymu a jeho zajímavým grimasám 

kterými doprovázel natahování si slipů a kraťasů. 

 

* 

 
„Možná by stálo za to chodit třeba bez nich?“ našeptával Derrick. 



„To by se ti líbilo, co?“ odsekl Ricky. 

„Hele…na.“ Jesse Rickymu předal Dary. „Není ti třeba kazit ti náladu, když ti zmydlili 

zadek.“ 

 

„Ovšem vy tři jste mi dlužni něco vysvětlit. Tak jak že to bylo s vámi?“ 

„A tebe to stále táhne do Komandy?“ zeptal se Derrick. 

„Pořád. Já chci tu pálku sám držet v rukou.“ 

Ricky ale neřekl že na to přišel při výprasku od Chrise s Justinem. 

„Tak dobře,“ řekl Jeff. „Ovšem ono to není jen o tom, jak jsme se dostali do Komandy, ale o 

tom, jak mladík, který zde zodpovídá za celý oddíl Darů nebeských si našel každého z nás. 

Gaby.“ 

 

„A kdo je to Gaby?“ zeptal se Ricky svým nevinným hláskem. 

 

 

Kdo to je Gaby a jak se může stát vlastní tělo cizím majetkem. Vyprávět to bude Jeff, byť byl 

v tomto díle dominantní postavou. Věřte tomu ale…, když název třetího dílu je Jak Gaby 

koupil Jeffa. Samozřejmě kde jinde než na Ostrově Spanků. 

 

* 

 
www.spankboy.cz 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.spankboy.cz/

