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PEJSKY A PEJSOVÃ‰
ÄŒtvrtek, 09 listopad 2017

K farmáÅ™i pÅ™ijde tulák, aby poÅ¾ádal o nÄ›co k snÄ›dku a o nocleh. "Rád bych zÅ¯stal na pár dnÅ¯ - ale nebojte se, to, co
dostanu, si chci odpracovat." FarmáÅ™ se v&scaron;ak dívá podezÅ™ívavÄ› a Å™íká: "Nikoho tady na práci nepotÅ™ebuji
táhnÄ›te o dÅ¯m dál." Tulák se ale nedá: "Pane, hodilo by se vám, kdybych promluvil s va&scaron;imi zvíÅ™aty a zjistil, co
je trápí?" FarmáÅ™ povytáhne oboÄ•í: "Å˜íkáte, ze rozumíte Å™eÄ•i zvíÅ™at?" JistÄ›," odpoví tulák.

"Je-li tomu tak, budete u mne mít tÅ™ikrát dennÄ› teplou stravu a slu&scaron;nou postel," Å™íka farmáÅ™. "NejdÅ™ív si vás
musím vyzkou&scaron;et."
FarmáÅ™ zavolá psa. Tulák na nÄ›j promluví nÄ›kolika tajuplnými zvuky a pes se roz&scaron;tÄ›ká.
"Pane, vá&scaron; pes Å™íká, Å¾e spí na pÅ™íli&scaron; tvrdé podlaze a Å¾e ho od toho bolí nohy."

"To je úÅ¾asné," Å™íká farmáÅ™, "pÅ™ed týdnem jsme v loÅ¾nici vyhodili staré koberce a nechali udÄ›lat novou dÅ™evÄ›no
a mÅ¯j pes tam spí s námi."
Jdou ke koÅˆÅ¯m. Tulák ze sebe opÄ›t vydá nÄ›kolik tajuplných zvukÅ¯ a kÅ¯Åˆ se rozÅ™ehtá.
"Å˜íká, Å¾e ho bolí Å¾aludek od té doby, co jste ho zaÄ•al krmit tÄ›mi granulemi."

"To je neuvÄ›Å™itelné," diví se farmáÅ™, "pÅ™ed mÄ›sícem jsem zaÄ•al koÅˆÅ¯m dávat tyhle granule, protoÅ¾e je to levnÄ›j&
to jsem netu&scaron;il, Å¾e jim to dÄ›lá problémy."
Jdou zpátky pÅ™es dvÅ¯r a tam beÄ•í mladá ovce. FarmáÅ™e popadne panika:
"NevÄ›Å™te jí, je to lháÅ™ka, bylo to jenom jednou a byl jsem pÅ™itom hroznÄ› voÅ¾ralej!"

"Haló, je to ZdenÄ›k Srstka?"
"Ano, tady Srstka!"

"Jste to vy, co uvádíte poÅ™ad Chcete mÄ›?"
"Ano, to jsem já!"

"Prosím Vás, máte nÄ›jakýho psa?"
"Mám hodnÄ› psÅ¯, jakou chcete rasu?"
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"To je jedno!"
"Tak jak chcete toho psa asi velkýho?"

"Hmm, tak pro &scaron;est osob!"

Jdou takhle jezevÄ•ík a bernardýn ve snÄ›hu a bernardýn Å™íká "mne tak zebou packy..." a jezevÄ•ík mu odpoví: "pche, hned
bych s tebou bych mÄ›nil".

Trénink na koupi &scaron;tÄ›nÄ›te
* Vylij studenou vodu na koberec a probÄ›hni se tudy bosky a potmÄ›.
* Hned po probuzení se postav do de&scaron;tÄ› (zÅ¯staÅˆ tam tak dlouho, dokud bude tma) a usilovnÄ› opakuj "Hodný
pejsek, Ä•Å¯rej pospÄ›&scaron; si, dÄ›lej."
* Vyválej své nejlep&scaron;í obleÄ•ení v psích chlupech. Pro svÄ›tlé obleÄ•ení pouÅ¾ij tmavé chlupy, pro tmavé obleÄ•ení
zase svÄ›tlé. KromÄ› toho nech pár chlupÅ¯ (na barvÄ› nezáleÅ¾í) zaplavat zahÅ™ívací kolo v ranní kávÄ›.

* Hraj si s mokrým oslizlým tenisákem, nech si ho párkrát sklouznout po obliÄ•eji.
* Sprintuj v ponoÅ¾kách snÄ›hem pÅ™es dvÅ¯r, abys rychle zavÅ™el branku do zahrady.
* Vysyp kolem sebe ko&scaron; Ä•istého, vyÅ¾ehleného prádla a roztahej to po celém domÄ›.

* VyskoÄ• z kÅ™esla tÄ›snÄ› pÅ™ed koncem svého oblíbeného televizního poÅ™adu a upaluj ke dveÅ™ím s kÅ™ikem: "N
to aÅ¾ venku." Zme&scaron;kej konec tohoto poÅ™adu.
* Nechej své &scaron;pinavé spodní prádlo leÅ¾et v obýváku, protoÅ¾e tam je pes stejnÄ› donese. Zejména pokud
bude&scaron; mít zrovna náv&scaron;tÄ›vu.

* Vylej ráno na podlahu Ä•okoládový puding a teprve aÅ¾ pÅ™íjde&scaron; z práce tak to smí&scaron; uklidit.
* Vezmi &scaron;roubovák a vrtej dírky do nohou jídelního stolu - &scaron;tÄ›nÄ› zde bude zanedlouho pokraÄ•ovat.
* Na procházce nesmí&scaron; jít po chodníku, ale kÅ™íÅ¾em kráÅ¾em pÅ™es bláto a louÅ¾e. Dbej na to, abys mÄ›l kalh
boty poÅ™ádnÄ› &scaron;pinavé.
* Vezmi teplou a mÄ›kouÄ•kou deku ze su&scaron;iÄ•ky na prádlo a zabal se do ní. PÅ™esnÄ› tento pocit bude&scaron; mít
aÅ¾ ti tvoje &scaron;tÄ›nÄ› usne na klínÄ›.
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