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Tož vážení, 
Rajza za poznáním byla fantastická i přesto, že jsme sa do hotela došúrali se 
zapařeným vemenom a připálenú skurkú (kopýtkom se špatně aplikuje opalovací 
krém), ale daly sme si dvě kavky s krowkou a hněď sme boli freš&cool. Tož k věci. 
Zafrčely sme si k čertovým skalám a vyzkúšali sme si, aké to majú terénkozy -
jednoducho, byla to pro nás s(t)račka čelenč . Tož poslúchajte . Sme rady, že 

nejsme kozy, ale krávy: 
1. Výšky nám nedělajú dobře – sme spíš pro přízemní život – tráva a tak. 
2. Kopýtka nám na těch šutroch šeredně klúžou a pedikúra je v haju (Pepina mi 

pravila, že to není kopejtkem, ale ochablým svalstvem z toho, jak se furt 
válám na lúce), ale vůbec tomu nerozumím. Je to fakt kráva. 

3. Vůbec sa nám nelíbijú jejich bobky – moc minimalistické – žádný tvar, žádná 
struktura, konzistence nic moc. 

4. Jediná možnosť, aby se z nás staly terénkrávy je, pořídiť si na vemínka 
přísavky, pak by to snaď šlo. 

Takže sme rády, že sme z těch skal doskákaly na lúčku, a dali si pořádnú porcu 
paštiky s banánem – no kombinace nic moc, ale hlad je sviňa . 

Mláďata sú nám všude v patách, a tak sme na nich narazili aj tam na lúce. Páni, co 
oni tam majstrovali! To stě neviděli. Třiskali tam jakúsi holú do balonka, žďuchali sa 
polstrovaným patykom, házali do ďuravé hadry míčky, z ruliček ze sracáku robili 
potrubí (aby mohli položiť kabel, a kupu dalšího). Jak sme zmerčili, že majú 
vzduchovku v ruce, rači sme sa odtamtaď pakovaly. Nechceme mít ďurky v 
kožušku a z vemena cedník.  
Pak sme si to štrádovaly na brumovský hrad (nebo to, co z něho zbylo) a jak sme  
tam zas zmerčily ta mláďata, ztvrdlo nám vemeno. Sú všude a čím dál tím víc si 
myslíme, že na nás byli nasazeni jako tajní agenti (nic sme nězrobili, sme čisté jako 
lilie, enem sem tam skvrna na kožuchu). Poznaly sme tam nové pžátele, kamarády 
(Ijáka, lamu a Stitcha) a slíbili sme si, že sa buděme kontaktovať přes Gzychtbuk.  
Hrad to je maličký, ale krásný a romantický. Hradom nás provedl sympatický 
kastelán s pirátkou na hlavě a jak viděl, jak sme splaveny, smiloval sa a nechal nás 
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tam přenocovať. Ty krávo, to vám byla krása – obloha plná hvězd, teplá  noc 
a příjemný hradní vánek nám vzaly dech. 
Kastelán nám povídal, že tu sú strašidla, ale nakonec sa ukázalo, že tam straší 
akorát ta všudypřítomná mláďata.  
Jelikož mláďata majú taky olinkluzíf, ráno jim přivezli k té paštice I rohlíky. Byla to 
mňamka. I když tež máme olinkluzíf, presto sa na kávu ke snídani v kuchyni 
vyprdli, a to sa nězapomíná .  
Tož obloha byla bez mráčku, tak sme sa rozhodly, že si pudeme svlažiť kožúšky do 
vedlejší vsi, gdě majú fantastykuś bazén, ale hnusnú kavu. Jak sa tak šplúchame 
a vychutnáváme si nádheru dňa, vyrojily sa – tuš hádejtě, kdo…..mláďata. Toš sa 
to šlúchalo, řvalo to, cpalo sa to nanukama, langošama, hotdogama, jako kdyby to 
2 týdny nejedlo a když už měli všeci dosť (aj my), vydali sa zpátky do našeho 
hotela.  
Kuchty (ty, co zapomněly na tu kávu ) stihly za dobu výletu naloviť, vykuchať, 
obaliť a upecť ryby . K tomu přiškrábly zemáček a už sa to stádo zase futrovalo 
. Boly sme z toho horka a cesty celé splavené, nechápeme tedy, kdě ostatní 
berú tu energiu dováďať - v lese si zahráli farmařa a světe div sa – začínajú nám 
byť sympatičtí – kráva bola najvíce hodnocená. Majú bojovného ducha a tak si 
zahráli eště hru o trúny. Ale zbytečná námaha, protože královny sme tu my (im to 
eště evidentně nědocvaklo). 
Odpoledne sa k hotelu přihasilo faro a odvezlo 2 z mláďat, ktoré sa idú kděsi 
veseliť, takže dúfame, že sa brzo vrátijú, bo nám chybijú do partyje – němá nám 
tu kdo řvať  do uška. 
 
A to je celé, přátelé. Užijte si našú super fotogalériu. 

 
S láskú 

Stračky 
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To sú ta šutřiska, ktorá sme zdolaly. 



 

4 z 22 

Cestou na vrchol sme se pořádně zapotili… 
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… no uznajtě, že ty přísavky by sa hodily. 
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Spletli si nás se strašidlama - měly sme na kahánku… 
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…a přežili jsme jenom tak tak. 



 

8 z 22 

Vyzkúšali sme si, jaké to je za mřížema. 
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Společná večeře. 
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Naše nová profilovka na Gzychtbuk. 
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Maso 4 barev. 
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Súťaž v tom, kdo má hezčí dupu. Hlasujte do vzkazů. 
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Podvečerní romantika. 
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Smutek po domově. 
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Dobyli sme hrad… 
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… teď ještě dopít bazén. 
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Odvázaly sme se v dětském bazénku. 



 

18 z 22 

Aj krávy umějú skákať šipku…. 
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… a hodiť baso. 
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Chytáme bronz. 
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Velká diskúza o tom, proč na nás všichni čumijú. 
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Příště jedeme na dovolenku spolem s těmito kamarády. 


