
 
 

Cesta na fetis pa rty 

Zábavná erotická úchylná hra pro 2-4 hráče  

 

Úvod 

Je to tu! Dlouho se internetem nesla zpráva, že Günter Vogelrauch, mezi svými známý spíš 
pod svou přezdívkou Gummi-LatexGod, chystá něco velkého. A zprávy nelhaly! První 
opravdová fetish párty pro všechny úchyláky a pervezáky, na které se vyřádí všichni, 
od milovníků jehlových podpatků, až po pravověrné masochisty. Na té prostě nelze chybět. 
Škoda, že puritánská městská rada nedovolila pořádat akci přímo ve městě. Že by prý mohla 
ohrozit mravnost mládeže. Taková blbost! Ale Günter se nevzdal, a našel vhodné místo 
kousek za lesem. Tam nikdo moc nechodí a nikomu tak nebude trocha veselí vadit. A bude 
to fakt velký! 

Ach jo. Taky bych šel, ale naši o tom nechtějí ani slyšet. V noci prý nikam courat nebudu, 
ještě by mě někdo přepadl. A beztak jsou to všechno akorát úchyláci. No… Jsou. Ale co je 
na tom špatnýho? Vždyť já jsem taky. A víte co? Stejně půjdu! Jenže kudy? Kdybych tak měl 
alespoň pořádnou mapu nebo něco. Ale ne, všechno je tajný jak složka tajný policie. Žádný 
GPS, žádný konkrétní údaje o místu konání. Pár ověřených lidí dostalo pozvánky a zbytek ať 
si poradí. Hmm. A párty je někde tam venku, čeká na mě. No co, nějak to najdu. Tak ještě 
nablýskat catsuit, zalepit dírku na latexových ponožkách… Ještě boty! Kde mám sakra boty? 
Tak. Baterku mám, naši čumí na Ordinaci, tak rychle než si něčeho všimnou. A je to! Jsem 
venku. Tiše za sebou zavřít okno a pryč. Muhehehe! 



 
 

Hra 

Herní plán představuje Černý les, který je protkán sítí cestiček v bílé barvě, vedoucích 
od vašeho domova, v pravém dolním rohu plánu, k cíli hry, kterým je místo konání párty 
v levém horním. 

Všichni hráči si rozeberou figurky, umístí je na pole Domov a domluví se, kdo začne. Zvolený 
hráč si nejprve hodí kostkou na pohyb, pak posune svou figurku o hozený počet políček, 
a pokud se nezastaví na některém poli jiné barvy než bílé, pokračuje další hráč po jeho levé 
ruce. Barevná pole s dodatkovými symboly se řídí zvláštními pravidly, viz dále. 

Pokud figurka dojde na pole obsazené jinou figurkou, postrčí ji o jedno pole dopředu. Nikdy 
nemohou být dvě figurky na stejném poli, kromě pole Domov! Pokud by se tímto posunutá 
figurka dostala na některé barevné pole, vyřeší se situace jako by na pole došla během svého 
normálního pohybu hned poté, co bude dořešen právě hrající hráč. 

Hráči se pak střídají ve stejném směru až do konce hry. 

Barevná pole 

Červená pole trestu 

Červenou barvou jsou označena pole trestů. Pokud na některém z nich skončí hráčův pohyb, 
musí okamžitě podstoupit trest znázorněný doprovodnou ilustrací, popisem a ikonkami. 
Trest platí vždy pro toho hráče, který na poli skončil. Je také nutné zvolit protihráče, který 
trest vykoná. Buď se hráči mezi sebou dohodnou, nebo si například hodí kostkou 
a vykonavatelem se stane ten, kdo hodí nejvíc. Při hře ve dvou samozřejmě volba druhého 
hráče odpadá a protihráč se automaticky stává vykonavatelem trestu. Takto byla hra 
i původně koncipována. 

Pokud provedení některého trestu brání dříve tažená karta, má trest přednost a její účinek je 
zrušen. Například pokud má hráč podstoupit trest, kdy má lízat botky, ale je již několik kol 
umlčen roubíkem, má přednost nový trest a roubík je odstraněn. 

Je možné se domluvit i na variantě, kdy trest toto nezruší definitivně, ale pouze po dobu jeho 
vykonání. Pak se zas vše vrátí do předchozího stavu. V tomto případě by si tak musel hráč 
po olízání protihráčových botiček zase nechat roubík nasadit. 

Dominy Sandra, Klárka, Cindy, Lýdie, Boženka a Lucie, slečna Lenka, paní Anna, 
panička Amy a emzačka Zy`Grax 

Podle ikony hráč podstoupí výprask buď na zadek, nebo přes chodidla. Nejprve si ale hodí 
kostkou a zjistí tak počet ran. V případě výprasku přes chodidla se jedná o počet ran přes 
každé. Nástroj a případné připoutání zvolí trestající protihráč. 



 
 

Fooťačka Ryan, Fooťačka Líza 

Hráč si nechá oťapávat obličej bosými chodidly. Pokud trestající chce, můžou být nožky 
v punčochác, v latexu apod. 

Botkofilka, Kočka v botách 

Trestající hráč vybere některé vhodné botky a nechá si je nazout. Trestaný hráč je pak musí 
lízat dle pokynů. 

Žlutý, zelený a šedý gumák 

Hráč podstoupí dušení. Je jen na trestajícím hráči, jak dlouho bude trvat a jak proběhne. Je 
vhodné pevné spoutání či připoutání pro bezproblémový výkon trestu. 

Šlápy šláp 

Trestaný hráč si udělá pohodlí a trestající protihráč mu prošlape rozkrok. Zda bosky 
nebo botičkami, to je jen na něm. Stejně tak i to, zda půjde o jemné škádlení, či brutálnější 
masáž jehlovými podpatky.  

Kuřák a čůrák 

Hráč musí trestajícímu protihráči kouřit připínací či reálný penis. Jak dlouho bude trest 
probíhat a jak jen na něm. 

Píchavka 

Trestaný hráč bude znásilněn trestajícím do zadku pomocí připínacího či reálného penisu. Jak 
dlouho bude trest probíhat a jak hluboko je jen na trestajícím. 

Komtesa Ágnes 

Hráč podstoupí dávení, slintání a plivání do pusinky od trestajícího protihráče. Způsob a doba 
trestu je jen na něm. Je vhodné připoutání. 

Roubíková víla 

Jakmile se hráč zastaví na tomto poli, musí protihráče vkleče poprosit o zvolení a nasazení 
roubíku. Ten si pak ponechá do konce hry. 

Subinka Lauren 

Hráč si musí nechat potrápit své bradavky. Zda svorkami, kolíčky nebo třeba jen rukama, 
záleží pouze na trestajícím protihráči. 

Kundolízka 

Hráč musí některé protihráčce vylízat kundičku. Je na ní, jak dlouho to bude trvat. Pokud 
žádná žena zrovna hru nehraje, políčko nemá žádný účinek. Je také možné jej nahradit jiným 
trestem na základě domluvy protihráčů. 



 
 

Tlamopindíkáč 

Trestaný hráč bude opíchán penisovým roubíkem do pusinky, zadku nebo kundičky. Výběr je 
na trestajícím. Ten si nechá vybrat a nasadit vhodný roubík a následně trest vykoná. Doba 
či jeho intenzita je jen na něm.  

Modrá pole osudu 

Modrou barvou jsou označena pole osudu. Pokud na nich skončí hráčův pohyb, musí si vzít 
z hromádky jednu kartu osudu a řídit se jejími pokyny. Některé karty hráči pomohou při jeho 
putování po mapě, jiné mu naopak škodí. Může se také stát, že hráč získá do konce hry 
například roubík a zbytek partie jej bude tiše žmoulat v puse. Účinek karty se provede ihned 
po vytažení. 

 

Pokud si má hráč nechat od protihráče nasadit například roubík, plynovou masku atd., 
na kolenou ho o to poprosí, počká, až mu dotyčnou věc vybere a nasadí a nakonec nahlas 
poděkuje. Po vyřešení účinků se karta zamíchá zpět do hromádky. 

Zelená pole rodiny 

Zelenou barvou jsou označena pole rodiny, a pokud na nich hráč skončí svůj pohyb, jeho 
figurka se okamžitě vrací na pole Domov, tedy na start, a tím hráčův tah končí. 

Hráči se mohou před začátkem hry domluvit i na variantě, kdy se figurka nebude vracet 
na pole Domov, ale jen na předchozí zelené pole rodiny. Hra se tak zjednoduší a zkrátí. 

Rozcestí a fialové cesty 

Fialovou barvou jsou označeny vedlejší cestičky, které se od hlavních bílých odštěpují 
na fialovobílých polích s rozcestím. Hráč, který na nich skončí svůj pohyb, se v dalším tahu 
bude pohybovat po fialové cestě, nikoliv po bílé jako dosud. Někdy si tak cestu zkrátí, jindy si 
zase zajde oklikou. Ale takové už bloudění lesem bývá. Jakmile fialová cesta skončí, hráč 
pokračuje plynule dál po bílé ve směru šipek.  



 
 

Žetony osudu 

Tyto žetony mohou pomoci překonávat různé nástrahy osudu během hry. Pokud hráč skončí 
svůj pohyb na červeném políčku trestu, zeleném políčku rodiny nebo si má na modrém poli 
vzít kartu osudu, může místo toho odhodit žeton, a tak se tomu vyhnout. Jeho tah tím ihned 
končí a pokračuje další hráč. V jednu chvíli může mít hráč vždy jen jeden žeton osudu! Dokud 
jej hráč má, další si vzít nesmí. 

 

Konec hry 

Jakmile některý hráč dojde se svou figurkou do cíle hry na pole Fetišpárty, musí ale dojít 
přesně na ně, zvítězil a ostatní hráči mu musí vkleče poblahopřát k vítězství. Možno i např. 
políbit nohy, dát polibek apod. Pak výherce každému hráči, může i sobě, vybere libovolné 
roubíky, kukly, plynové masky či cokoliv jiného, a všichni se společně pomazlíte v postýlce. 
Případně může vítěz poražené soupeře libovolně potrestat. Příště se tak jistě budou snažit 
více.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Equinoxe13 pro zpříjemnění dlouhých chvil podle původní hry Loupežníci 
a s použitím ilustrací z hlubin internetu, vlastních nápadů a úprav. 
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