
etrvalo v‰ak dlouho
a Dino byl ze zahrady
vyho‰tûn. Mamka ho
nazvala „chlupatou

gorilou“, která niãí zahradu.
Pro jednoho je pes chlupat˘m
‰tûstím, pro druhého
chlupat˘m ne‰tûstím.
Tak jsem si ho nastûhovala do
„zdûdûného“ bytu po rodiãích,
kam se cel˘ mÛj dosavadní
Ïivot pes „nehodil“.

SOCIALIZACE ANEB
P¤ÍHODY Z MLÁDÍ
Následovaly tfii bezstarostné
roky svobodného Ïivota bez
závazkÛ. Vedli jsme celkem
ru‰n˘ spoleãensk˘ Ïivot. Dino
se mnou chodil v‰ude: do
hospod, na tenis, dokonce
jsem si ho mohla vodit i do
práce.
Jednou, to byl je‰tû ‰tûnû,
udûlal uprostfied místnosti
v kuleãníkovém baru louÏiãku.
Na‰tvan˘ barman po mnû
hodil hadr a já musela
gruntovat. Jindy jsme byli na
oslavû a alkoholem posilnûní
kamarádi Dinovi dopfiáli
misku piva. Chudák pes mûl
druh˘ den, stejnû jako já, tak

stra‰nou kocovinu, Ïe jsem se
bála o jeho Ïivot. Od té doby
k alkoholu ani neãuchnul, na
rozdíl ode mne.
Nechtûla jsem v‰ak, aby se
z Dina stal sice dobfie
socializovan˘, ale jinak lín˘
hospodsk˘ psí povaleã. Byla

jsem plná plánÛ, snÛ a nadûjí,
na prvního psa moÏná aÏ
pfiíli‰ odváÏn˘ch. Slíbila jsem
si, Ïe se Dino stane chovn˘m
samcem, v˘stavním
‰ampionem a zároveÀ
loveck˘m psem. Rodiãe
a pfiíbuzní mi mé odhodlání
udûlat z Dina „v‰eumûla“
rozmlouvali. Pr˘ to nejde

dohromady, aby se dopoledne
natfiásal na v˘stavû
a odpoledne lovil kachny.
Stejnû jsou pr˘ na v˘stavách
psi renomovan˘ch chovatelÛ
a obyãejn˘ pes tam neprorazí.
Dino rostl jako z vody, a dfiíve
neÏ se staãilo rozvinout jeho
„samãí ego“, bylo jasné, Ïe
chovn˘m psem nikdy nebude.
Mûl totiÏ dysplazii kyãelních
kloubÛ 3/2. Byla to pro mû
vskutku rána, Ïe se Dino
nemÛÏe stát hrd˘m otcem
‰tûÀátek.
Zaãali jsme tedy chodit na
klasick˘ cviãák. Po pár
trénincích bylo jasné, Ïe tento
druh v˘cviku pro Dina není.
Místo ‰tûkání a zadrÏení
nepfiítele si lehl na záda
a chtûl ‰imrat na bfií‰ku. Pfie‰li
jsme na dal‰í aktivitu. Umínila
jsem si, Ïe se z Dina stane
„loveãák“.

LOVECKÁ KARIÉRA
Museli jsme sloÏit lovecké
zkou‰ky, abychom mohli
chodit na hony. V lovectví
jsme byli naprostí amatéfii.
Vydali jsme se tedy s Dinem
na v˘cvikov˘ t˘den retrívrÛ
zakonãen˘ podzimními
zkou‰kami. V˘cvikáfi si na Dina
zasedl hned první den.
Prachsprostû ho nazval
„Ïebrákem“. Nebylo to kvÛli
tomu, Ïe jako jediní jsme
v rámci u‰etfiení financí spali
ve stanu a ne v chatce, n˘brÏ
proto, Ïe Dino pfii v˘cviku
stále kÀuãel a Ïebral o aport,
ale pak nikdy nic nepfiedvedl.
Byla jsem zoufalá.
·tûstím bylo, Ïe na‰i
spolubojovníci ve v˘cviku mûli
Dina rádi. Povzbuzovali nás, aÈ
neházíme flintu do Ïita. Dino
jim byl sympatick˘, protoÏe
denní nezdary dohánûl veãer
spoleãensk˘m chováním
u ohnû, kdy uÏ ostatní psi mûli
pÛlnoc. Vytrvali jsme, a hle!
Tfietí den nastal zlom. Dino

zaãal aportovat o sto ‰est.
V sobotu jsme ke zkou‰kám
nastoupili a kupodivu jsme je
sloÏili ve II. cenû. Byla jsem tak
hrdá na svého „Dina
loveãáka“!

Vyrazili jsme na první hon.
Myslivci na nás koukali
podezfiele. Dûlali si z Dina
legraci, Ïe je to „lední
medvûd“. Nikdy totiÏ nemûli
ve sdruÏení zlatého retrívra.
âasem jsme se zaãali
pfiipravovat na dal‰í zkou‰ky.
Zatímco moje spoluÏaãky
vozily koãárky, já jsem nosila
k rybníku stfielenou kachnu
a cviãila s Dinem vodní práci.
Doma jsem kachnu fénovala,
aby nám vydrÏela co nejdéle.
Po úspû‰ném sloÏení zkou‰ek
se Dino stal uznávan˘m psem
mysliveckého sdruÏení. Já
jsem ãasem sloÏila zkou‰ku
z myslivosti a získala zbrojní
prÛkaz.

Z âÍSLA 1 âÍSLEM 4
ANEB RODINN¯ ÎIVOT
Jediné, co jsem v‰ak kdy na
honu ulovila, byl DinÛv nov˘
pán Tomá‰. Jednoho dne
dostal Dino na krk saténovou
ma‰li a ‰el na svatbu i na
hostinu. MoÏná si v duchu

Pes mého života� TEXT Diana Kakosová
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„Zatímco moje

spolužačky
vozily kočárky,

DINO, nejdražší ddáárreekk
Psa jsem chtûla jiÏ od dûtství, jenÏe podle rodiãÛ se pes do bytu nehodil. KdyÏ jsem dostudovala,
rodiãe se pfiestûhovali do domu se zahradou. Koneãnû jsem si mohla pofiídit psího kamaráda.
Zlatého retrívra Dina jsem si pfiivezla jako dárek k MDÎ. Byl to do slova a do písmene ten
nejdraÏ‰í „dárek“, jak˘ jsem kdy v Ïivotû koupila, a zároveÀ to nejlep‰í rozhodnutí v Ïivotû.

50 SVùT PSÒ LISTOPAD 2017



fiíkal: „Dino, je to tak trochu
i tvoje zásluha.“
MÛj nedávno nabyt˘ manÏel
vyhodil Dina z postele
a uvelebil se tam sám. Takov˘
byl jeho vdûk. KdyÏ se doma
bûhem dvou let objevila
lidská mláìátka – Honzík
a Hanina, ktefií na Dinovi
chtûli jezdit a mûli ho za
velkého ply‰áka, byl trochu
zaskoãen. Ze zaãátku Ïárlil.
UÏ jsem na nûho nemûla
tolik ãasu jako dfiív. Obãas
nám utekl. V období hárání
fenek byl policií pfiivezen
tfiikrát v jediném t˘dnu.
Jeden rok dokonce Dino

strávil ·tûdr˘ veãer a celou
noc na policejní stanici.
Od jeho osm˘ch narozenin
jsem mu pekla dort se

svíãkami. Babiãky se
pfiedhánûly, která upeãe
dûtem lep‰í dort, a Dinovi
nic. Zaãala jsem tedy péci
sama. ManÏel brblal, Ïe jemu
dort neupeãu, ale pro psa
bych se pfietrhla.

BOJ NA V¯STAVNÍM POLI
Ani souÏití s nov˘mi
tvoreãky a fakt, Ïe pro mû uÏ
Dino nebyl ãíslem „1“, mu
nezabránily v úãasti na
mezinárodních psích
v˘stavách. Jednou – v den
m˘ch narozenin – získal na
klubové v˘stavû titul CAC
a pohár. Sam˘m ‰tûstím jsem
slzela. Vzpomínám na
v˘stavu v Bratislavû, která se
stala cílem na‰í svatební
cesty ãíslo 3, kde s námi byl
poprvé i Honzík – u mû
v bfií‰ku. Dodnes
nezapomenu, jak belgick˘
rozhodãí vytfie‰til oãi, kdyÏ
uvidûl Dina s velkou „ple‰í“
na boku zpÛsobenou injekcí
proti vyráÏce. Tehdy to
úspûch nebyl. Dnes
pfiipou‰tím, Ïe mé nad‰ení
pro v˘stavy hraniãilo aÏ
s fanatismem. Vytrvalost
a píle se nám v‰ak vyplatily.
Po absolvování celkem 17
v˘stav Dino koneãnû získal
titul „âesk˘ ‰ampion krásy“.

DINO, DÍKY!
Ve 12 letech Dino ode‰el do

psího dÛchodu. Zaãala se
projevovat dysplazie. Spí‰
se ‰oural, neÏ chodil. Nûkdy
lehl pfied panelákem
a nechtûl jít dál. Musela
jsem vysypat cestu kousky
rohlíku, abych ho
motivovala k chÛzi, jinak by
vÛbec nedo‰el domÛ. Bylo
to stra‰né! Lidé z balkonÛ
se zájmem sledovali na‰e
poãínání. Pro nû to bylo
zábavné divadlo, ale mnû
moc veselo nebylo. V nitru
mû mrazilo. Byla to uÏ jen
otázka ãasu… Diník chátral
pfied oãima. Pomalu, ale
jistû to spûlo ke konci.
Dino s námi Ïil 15 let, 
3 mûsíce a 17 dní. Do psího
nebe ode‰el den po
Hanãin˘ch desát˘ch
narozeninách, zabalen do
bílého ubrusu po babiãce
a s oblíben˘m velk˘m
ply‰ov˘m lachtanem. Na
památku jsem mu obtiskla
do hlíny packu a z obtisku
vyrobila na kurzu keramiky
náhrobek, kter˘ dnes zdobí
jeho hrob.
Díky Dinovi jsem objevila
oblast myslivosti a zaãala
chodit na hony, kde jsem
„ulovila“ manÏela. Tím
pádem svût zbohatl o dva
dal‰í ãlovíãky – a to vÛbec
není málo! Nikdy na nûho
nezapomeneme. Haf!!! �
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� Dûti mûly
Dina za velkého
ply‰áka
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DINO, nejdražší dárek
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PES MÉHO ÎIVOTA
SoutûÏ pokraãuje! Napi‰te nám o psu, na kterého nemÛÏete zapomenout!
Poutavû, vtipnû, smutnû, dojemnû… 
Nejzajímavûj‰í pfiíspûvky budeme prÛbûÏnû zvefiejÀovat a kaÏd˘ mûsíc odmûÀovat vûcn˘mi cenami,
autor nejlépe hodnoceného vyprávûní pak na konci roku obdrÏí je‰tû dal‰í, speciální vûcnou cenu.
Délka pfiíspûvku cca 3 normostrany, vhodn˘m doplnûním budou fotografie pejska, 
na nûhoÏ vzpomínáte. 
Posílejte na adresu: l.smrckova@i-minerva.cz

Soutěž


