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Den 4  

 

Ahojky.  

 

Budete mít TAKOVOU radost, ţe pro vás tenhle deník píšu, protoţe Kačer mi dneska řekl 

opravdu úţasnou zprávu.  

ZLÁ KUŘATA SI STAVÍ VESMÍRNOU RAKETU!!!!!  

Kačer říkal, ţe je včera večer slyšel, jak o tom mluví. Připlíţil se k nim a poslouchal přímo za 

dveřmi Kurníku. Mají na to nákres a všechno. Veliký nákres. Vyrábí ji z rozbitýho traktoru ve 

Starý stodole.  

Nemůţu tomu uvěřit. Kačer říká, ţe uţ ji vyrábějí celou věčnost a nikdo si toho nevšiml, páč 

do Starý stodoly nikdo nechodí, páč by se tam nikomu kromě Zlých kuřat nechtělo, páč je tam 

tma a odporně to tam páchne. Vlezou tam a dělají, ţe si jen tak hrabou, zatímco celou tu dobu 

místo toho vlastně vyrábějí VESMÍRNOU RAKETU!  

Jo a Kačer mi znovu řekl, ţe bych měl přestat tolik jíst. Říká, ţe uţ vypadám skoro zralý na 

„hrnec“. Nechce mi říct, co to ten „hrnec“ je. Jenom tvrdí, ţe to je něco špatnýho. Já říkám, ţe 

„hrnec“ zní hezky. Jako něco, kam si dáte spoustu dobroučkýho jídla.  

Dobroučkomňamózního. Kačer říká, ţe jsem ňouma. Já říkám, ţe je ňouma on. Ňouma, 

ňouma, ňouma!  

Kaţdopádně dneska odpoledne jsem se připlíţil ke Starý stodole, abych se podíval, co tam Zlá 

kuřata postavila. Byl jsem ultra opatrný. Převlékl jsem se za hromadu sena. Úplně jsem se jím 

obalil od hlavy aţ k patě. Páč kdybych tam prostě přišel oblečený jako Čuník, hned by si mě 

všimla. Ale nepřiplíţil jsem se úplně tak nenápadně, jak jsem doufal, páč mě to seno 

pošimralo v nose, a jen co jsem došel ke stodole, pořádně jsem si pšíknul a všechno to seno ze 

mě opadalo. Jedno ze Zlých kuřat vystrčilo hlavu ven, aby se podívalo, co se děje, tak jsem 

rychle začal předstírat, ţe v blátě koukám po dobroučkých ţíţalách k jídlu. Ha! Ha! Čuník tě 

přechytračil, Zlý kuře!  

Zítra si udělám lepší převlek. Zítra přijdu jako velká kupka hnoje!!! Těším se tak, ţe ani 

nemůţu pořádně spát. ZBOŢŇUJU vesmírný rakety, jsou prostě tak velký a vzrušující. 

Představte si na jedný jezdit po obloze!!! Ale nezboţňuju je tolik jako pomyje a Sedláka. Nic 

nezboţňuju tolik jako pomyje a Sedláka.  
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Den 5  

 

Ahojky.  

 

Já teď opravdu SMRDÍM. Smrdím jako hovínko. Fujtajbl. Kdybyste tu teď byli, drţeli byste 

si nos a říkali: „Fuuj, ty smrdíš jako hovínko, Čuníku!“  

Smrdím, protoţe jsem celý den předstíral, ţe jsem kupka hnoje. Nemůţu vám ani popsat, jak 

je těţký dělat kupku hnoje. Měli byste si to někdy zkusit. Nebo vlastně radši spíš ne. Nejspíš 

krásně voníte mýdlem. Byla by škoda, kdybyste smrděli jako hovínko.  

Dělat kupku hnoje je těţký, protoţe:  

1. Hnůj je těţší, neţ si myslíte, a kdyţ ho máte úplně všude, špatně se vám chodí.  

2. Hnůj se vám dostane do očí a pak špatně vidíte.  

3. Hnůj na sebe naláká hodně much, takţe vám pak hodně bzučí v uších, ať jste kde jste.  

4. Hnůj smrdí jako hovínka, a to je opravdu PŘÍŠERNÝ smrad.  

Zahrabal jsem se do hnoje z velkýho hnojiště. Měli byste ho vidět – je obrovský!  

Sedlák k němu kaţdý den přidává další a další hovínka, aţ je vysoký jako hora, a pak hnojem 

posype svoje pole. Kačer říká, ţe hovínka mají zvláštní schopnosti, kvůli kterým tráva roste 

ještě rychleji. Kouzelná hovínka.  

Ha! Ha! Ha!  

Jakmile jsem se celý zamaskoval hnojem, odšoural jsem se ke Starý stodole. Šel jsem opravdu 

pomalu a krčil jsem se u země, aby mi nebyly vidět nohy. Přitáhl jsem si uši k hlavě a na ocas 

si přilepil ohromný kus kravskýho lejna, abych se neprozradil. Přejít dvorek mi trvalo tak 

dlouho, ţe neţ jsem se ke Starý stodole konečně dostal, byla tma a já jsem neviděl dovnitř.  

Takţe smrdím jako hovínko jen tak PRO NIC ZA NIC!!  

Sedlák nedokázal pochopit, co se stalo. Opláchl mě obrovskou hadicí, ale všechna ta hovínka 

ze mě smýt nedokázal, takţe pořád ještě PÁCHNU.  

Ale i kdyţ opravdu smrdím, nandal mi extra přídavek pomyjí, obzvlášť důkladně mě podrbal 

po hřbetě a promasíroval za uchem. Je to můj úplně ze všech nejlepčejší kamarád.  

No, on a Kačer jsou mí úplně ze všech nejlepčejší kamarádi. Ale Kačer mi nedává pomyje a 

nedrbe mě po hřbetě, takţe kdybych měl být upřímný, Sedláka zboţňuju malilinko víc. To 

Kačerovi neříkejte, prosím.  
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Den 6  

 

Ahojky.  

 

NEBUDETE VĚŘIT tomu, co se dneska stalo. Vţdyť tomu nevěřím ani já, a to se to stalo 

MNĚ.  

Celý to začalo po snídani.  

Jako vţdycky jsem přešel dvorek a pořádně si pšouknul před Kurníkem Zlých kuřat (tentokrát 

se mi pšouk obzvlášť vydařil, i já jsem měl chuť si ucpat nos) a pak jsem si šel hrát s Kačerem 

k jezírku.  

Jenomţe jak dojdu ke Kachňáku, je tam i jedno ze Zlých kuřat. Bylo to to Extra zlý. To, který 

mě vţdycky nejvíc klovne do hlavy, kdyţ si stěţuju, ţe mi kradou pomyje. Prostě Extra zlý 

kuře!  

Zrovna se chystám vrátit do Chlívku, kdyţ mi Kačer povídá, ţe si se mnou Extra zlý kuře 

chce promluvit o tom jejich malým tajemství. Předstírám, ţe mi na tom, co mi chce říct, záleţí 

asi jako na kozím bobku, ale ve skutečnosti jsem zvědavý jako krysa v kukuřičný sýpce.  

Zlá kuřata umí prasečí řeč, ale mluví moc nahlas a s přihlouplým nóbl znějícím přízvukem. 

Skoro ho nedokáţu poslouchat bez hihňání. Ale snaţím se udrţet váţnou tvář, protoţe o tom 

jejich tajemství chci opravdu slyšet.  

„Je mi známo, jak moc si touţíte prohlédnout náš tajný projekt, takţe jestli laskavě půjdete se 

mnou, ukáţu vám jej,“ řeklo Extra zlý kuře. Jak můţe vědět, jak moc si chci ten jejich tajný 

projekt prohlídnout? Vţdyť jsem se tak mazaně maskoval. Asi mluví o Kačerovi, myslím si. 

Ale neřeknu nic, páč nechci, aby Kačer vypadal hloupě.  

Já s Kačerem jdeme za Extra zlým kuřetem do Starý stodoly a tam uţ to vidíme na vlastní oči. 

Je to obrovitánský. Kéţ byste to taky mohli vidět. Vypadá to jako něco mezi traktorem a 

raketou, jako Traketa. (Ha! Ha! Jsem fakt vtipný.)  

Kaţdopádně ta věc byla tak ohromná, aţ mi lezly oči z důlků! A ani nepotřebuje ţádný nóbl 

palivo, aby fungovala. Lítá na hovínka!!! (Kačer měl pravdu, hovínka jsou váţně kouzelná.) 

Ale úplně nejúţasnější je to, ţe ji chtějí poslat na PLUTO!!!!!!!!!  

„Proč Pluto?“ ptám se. Říkají, ţe musí na Pluto, aby překonala rekord Kuřat ze statku na 

druhým konci údolí.  

Zlá kuřata z druhýho konce údolí si minulý rok postavila vlastní Traketu a poslala ji na Mars. 

A tohle mi váţně nebudete věřit – pilotoval ji Čuník! Extra zlý kuře říká, ţe Čuníci jsou 
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nejlepší piloti, protoţe jsou moc odváţní a neohroţení. Kdyţ to uslyším, cítím se moc pyšně a 

taky trochu zmateně. Nejsem si jistý, proč jsou na mě Zlá kuřata najednou tak hodná.  

Naše Zlá kuřata si dokonce sestavila vlastní teleskop ze starý okapový roury, aby si mohla 

svoji Traketu vyfotit, aţ doletí na Pluto, a ukázat Zlým kuřatům z druhýho konce údolí, jak 

jsou chytrá.  

Extra zlý kuře říká, ţe je Traketa skoro hotová a ţe aby se mohlo letět, potřebujou uţ jenom 

astronauta. Potom Extra zlý kuře řekne tu ÚPLNĚ NEJVÍC NEJÚŢASNĚJŠÍ věc.  

Řekne, ţe chtějí, abych s Traketou letěl já. Já, astronaut Čuník, na cestě na Pluto. No věřili 

byste tomu!  

Ale já samozřejmě letět nemůţu, to by byl nesmysl. Kdo by mě na Plutu krmil pomyjemi? A 

v Traketě není dost místa pro mě i pro Sedláka.  

Řeknu Extra zlýmu kuřeti, ţe díky, ale ne, díky. Sedlák mě má moc rád. Nikdy bych ho 

nemohl opustit.  

Extra zlý kuře se mi vysměje a řekne, ţe to, jak moc mě má Sedlák rád, zjistím uţ opravdu, 

opravdu brzo. Já myslím, ţe to zní jako něco moc dobrýho. Ale podle toho, jak to Extra zlý 

kuře říká, to zní spíš špatně. Jenom Zlá kuřata umí zařídit, aby něco hezkýho znělo tak 

strašně.  

Sedlák mi dneska nandal pět porcí pomyjí. Znovu mi řekl mojí speciální přezdívkou, Pečínka, 

a taky říkal, ţe jsem uţ skoro připravený.  

Myslím, ţe „skoro připravený“ znamená, ţe se uţ brzy něco stane. Doufám, ţe to, co se brzy 

stane, bude víc pomyjí.  

Je to tak vzrušující. Mám Sedláka táááák moc rád.  

 

 

Den 7  

 

Ahojky.  

 

Dnešek byl nejhorší den mýho ţivota. Byl tak hrozný, ţe mě z toho úplně rozbolelo srdce. 

Říkám si, jestli náhodou nemůţe být doopravdy rozlámaný na mrňavý kousíčky.  

Dnešek je tak strašný den, protoţe dneska jsem zjistil, ţe MĚ SEDLÁK VŮBEC NEMÁ 

RÁD A CHCE SI MĚ SNÍST K VEČEŘI! Kéţ bych po jídle nešel za Kačerem, protoţe 

kdybych tam nešel, vůbec bych se to nemusel dozvědět. Ale kdybych se to nedozvěděl, 

nejspíš by to mohlo být ještě horší.  
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Takţe, dneska mi Sedlák nandal víc pomyjí neţ kdy předtím, a tak sotva chodím. Vlastně 

jsem po jídle tak unavený, ţe ani nejdu na dvorek. Jenom si leţím u sebe v Chlívku. Zrovna se 

chystám usnout a nechat si zdát o dalších pomyjích, kdyţ se dovnitř přikolíbá Kačer a řekne, 

ţe mi musí ukázat něco důleţitýho a ţe s ním musím jít do Sedlákovy kůlny. Sedlákova kůlna 

je na kraji Statku a chodí tam jenom Sedlák. Takţe nemám ponětí, proč Kačer chce, abysme 

tam šli.  

Kdyţ jsme trochu blíţ, všimnu si, ţe Sedlák na dveře přibil zlatý kovový čtverec, do kterýho 

je vyrytý obrázek smutnýho tlustýho Čuníka. Jenom při pohledu na něj mi po celým těle 

naskočí husí kůţe. Kačer strčí do dveří, aby se otevřely, a jdeme dovnitř. Uprostřed stojí velký 

dřevěný stůl, ze stropu visí nějaký velký háky, a taky tam je velká sekyra. Moc to tam nevoní 

a řeknu Kačerovi, ţe se mi tam nelíbí. Kačer říká, ţe se mi tam taky líbit nemá.  

Potom mi řekne to nejhorší, co jsem kdy v ţivotě slyšel. Říká, ţe tady Sedlák zabíjí svoje 

Čuníky. A já říkám: „Nebuď labuť, Sedlák ţádný další Čuníky nemá, jenom mě.“ A Kačer 

řekne: „Jo, přesně tak, ty seš ten Čuník, kterého se chystá zabít, Čuníku.“  

Sedlák prý měl spoustu Čuníků jako já a všichni přišli sem do kůlny a uţ nikdy nevyšli ven.  

Ukázal mi takový nákres na zdi, který Sedlákovi napovídá, jak mě nasekat na spoustu různých 

kousků. Udělalo se mi tak špatně, aţ se mi zvedal ţaludek. Tak jsem vzal nohy na ramena, 

pelášil přímou čarou zpátky k sobě do Chlívku a strčil si kopýtka do uší, abych uţ nikdy 

nemohl slyšet nic tak špatnýho. A to byla ta chvíle, kdy si myslím, ţe se mi srdce rozlomilo 

na půlky, nebo moţná třetiny nebo čtvrtky. Váţně to bolelo.  

Myslel jsem si, ţe mě má Sedlák rád. Myslel jsem si, ţe jsem jeho úplně nejlepčejší Čuník. A 

on si přitom celou tu dobu, co mě krmil a škrábal po hřbetě a poplácával, představoval to, aţ 

mě bude JÍST!  

Sedlák mě nemá rád! Já nemám rád Sedláka!  

Sedlák mě chce sníst! Přeju si, abych místo toho mohl sníst já jeho!!  

Kačer se vrátil a pověděl mi, ţe mu je líto, ţe mi to řekl, ale ţe si myslel, ţe bych to moţná 

měl vědět a ţe bych se moţná měl zamyslet nad tou nabídkou Zlých kuřat o letu na Pluto. 

Protoţe kdybych byl na Plutu, Sedlák by mě nemohl rozsekat na kousky a zblajznout k 

svačině.  

Řekl jsem, ţe si to promyslím.  

 


