
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tož přátelé, kamarádi,  

Opět sa hlásíme s novú porcú čerstvých informací z naší dovolenky, která sa 
zvrhla v honbu za informacema o tom, co mláďata kdě vyváďajů. 

Je to tak náročná aktivita, že sme z toho tak vyflusklé a splavené, že sa na nás už 
slétajú muchy a už ani to vemeno není, co bývalo. Přestože na sobě neustále 
makáme, sú mláďata rychlejší, bo majú nainstalovanú vrtulu v dupě. Abychom im 
stíhaly, chtěly sme ich tej vrtule zbaviť. Ale něpodařilo sa. Vrtula sa im eště hodila 
v lese, jak naháňali trpajzlíky, sněhurku a jabloň, o které se nám něpodařilo zjistiť, 
k čemu byla. Od jabloně sme sa totiž držely v uctivej vzdálenosti, bo jak by byla 
jabka třeba otrávené, tak by sa na nás slétli supi, aj muchi (antimuchin by byl na 
kravinec). A jak sme ta mláďata naháňaly, tak som si já (Pepina) o větévku natrhla 
pozadí, a zdravotník už sháňa jehlu na kravskú dupu, ach mow. Zatím ju něsehnal, 
tož musím byť v karanténě. Dúfam, že dostanu lokálnu anestéziu. Ach mow. Tož 
uznajtě, nemožu chodiť s roztrženú dupú. Muchi by si smlsly. 

Jo, a kávu nám furt nikdo nevaří (i když došlo k obměně kuchet), tak si musíme 
pomocť samy – aktivizujeme sa namakaným songem „Když nemůžeš, přidej víc“, 
bo ani v noci nědajú pokoj a honijú si to po lese s baterkami a němožeme jako 
slušné, vychované a spořádané krávy ve slušnou dobu jiť naťahnuť vemena (aj 
nožky, aj skurku).  

Dohrávajú túrnaje a sú z nich v nich majstři, už sa dokonca strefí aj do balona či 
kulika v šachách. Gdyby mohli, tak by si vystačili jen s ringokrúžkem, ten je 
v kurzu. 

Vyzkúšali si velmi netradičnú hru s originálním názvem (o které tu není núza) – 
Přímořská slátanina. Slátanina to teda byla - Robili ze sebe trakaře, prolézali 
pavoučí spáry, zahráli si na chromého námořníka, vygichli na sebe kibl vody a měli 
StračkaChallenge (pili koktejl z vybraných surovin, např. rybičky, žampiony, kyška). 
Dobrá zpráva je, že sa nezřigal nikdo, ale my sme to měli tak tak. 



 

 

Včera v podvečír sa přivalila na nás velká voda a my sme si užili skvělou wellness 
lázeň i s masáží (krupky). Voda odněsla, co mohla, ale mláďata nám tu něchala, 
škoda, mohly sme mít klid . Byla z toho vydivočena, ale užívala si, že možu křičeť 

víc, než normálně, bo přes ten hukot nebylo nic slyšeť.  
Večer přišel host, který pokračoval v příběhu o Jozuem. Bylo to i pro naše kravská 
uška moc zajímavé.  

Tak dnešek: den začal hádkú o spadlý strom. Byla z toho větší sranda, než si 
dovedětě představiť a neplánovaně se z toho vyklubala skvělá minihra. Na lúce 
sme zahájili další turnaj v piškvorkách. Tato hra je pouze pro psychicky odolné 
jedince (pro slabé povahy byla připravená psychická podpora, pro jslabší 
psychofarmaka, v nejhorším případě ich z hracího pola zdravotník rovnou 
odsmyčil).  

Vedúci sa hecli a vyzvali omladinu na súboj v ringu a ve vikingách. Teď to tu 
chrome a robi, že ich nic něbolí. Sú to dobří herci a tež borci. 

Na odpolednú strategickú hru sme sa nědošúrali, bo zme si hodili veršíček 
a trochu sa nám to protáhlo . 

Jak jsme avizovali na začátku, nemoc šílených krav se už začíná projevovať – 
vřeští to tu, prdí to tu, slintá to tu, kulhá to tu… je to tu na kravinec. Zdravotník 
už byl taky nakažen, a proto za sebe poslal náhradu a sám odjel na léčení. To je 
pro tentokrát poslední důležitá zpráva, kterú sme vám chtěli sděliť. 
 

Těšíme sa na Vaše vzkazy. 
 
           Vaše znavené Stračky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


