
existují lidé, ktefií zcela oprávnûnû
tvrdí, Ïe na‰eho psa je‰tû nikdy
nesly‰eli ‰tûkat (a vím, Ïe za zády

se nám vysmívají, protoÏe na‰e domácí
ãtyfinohé popla‰né zafiízení je nûmé). Tihle
lidé ov‰em nikdy nebyli pfii tom v okamÏi-
ku, kdy Keno pozvedl svÛj tenor (nebo
alt?) a zplna hrdla se zaãal vûnovat své
dobrovolnû zvolené profesi zesilovaãe
zvuku. A to samozfiejmû pln zanícení, pro-
toÏe o poloviãaté práci si ná‰ super Keno
nemyslí nic dobrého. Ba právû naopak. 
Pln naléhavosti rozvíjí celou ‰kálu ‰tûka-
v˘ch zvukÛ, které vyráÏí z hloubi svého
hrudního ko‰e a servíruje m˘m u‰ím
v pfií‰erné hlasitosti. Podnûtem tûchto
útokÛ, dobrovolnû to pfiiznávám, jsem já
– nebo jinak fieãeno: moje doãasná a situ-

ací podmínûná hluchota. Abychom to
formulovali názornû: Keno se mÛÏe u‰tû-
kat, kdyÏ nûkdo zazvoní u dvefií, zazní
telefon nebo mobil – a já nereaguji. 
MoÏná to znáte z vlastní zku‰enosti:
ãlovûk je hluboce soustfiedûn na pletí
záhonÛ a o dvû hodiny, tfii k˘ble plevelu
a pofiádné bolení v zádech pozdûji se
diví, Ïe telefonní záznamník bliká, tfie-
baÏe byl vlastnû celou tu dobu doma
a prakticky stále jedním uchem poslou-
chal, zda nezazní telefon. Nebo: vysává-
te prach (to patfií mezi majiteli psÛ
k nejãastûj‰ím ãinnostem) a pozdûji sly-
‰íte stíÏnosti, Ïe jste nebyli doma, kdyÏ
balíkov˘ doruãovatel nebo nûkdo jin˘,
velmi dÛleÏit˘, stál pfiede dvefimi a bez-
v˘slednû zvonil. A vy, vy se jen divíte,

protoÏe jste pfiece dne‰ního odpoledne
neopustili dÛm ani na vtefiinku. 
MoÏná jsem v tomhle nûãím v˘jimeãn˘m.
MÛj sluch je nejspí‰ pÛsobením vysoko-
frekvenãního kfiiku dûtí, jehoÏ dramatiã-
nost máloco pfiekoná, natolik otupen, Ïe
se mi tyhle situace stávají pomûrnû ãasto,
nebo je to docela normální i jinde. 
V tûchto situacích ov‰em jedná velmi ne-
normálnû mÛj pes: zazní zvonek, paniãka
vysává prach a její reakce na zvonek jsou
nulové. Keno si mne kriticky pfiemûfií. („Je
opravdu takhle hluchá, nebo se jen tak
tváfií?"), zvedne se a bûÏí ke dvefiím. Vy-
sávám prach a nev‰imnu si jeho sprintu
plného energie. Keno kvituje moji hlu-
chou ignoranci tancem pfied domovními
dvefimi. Jsem v‰ak natolik zabraná sna-
hou vysát i ten poslední psí chlup z nej-
zaz‰í ‰tûrbiny u pohovky, Ïe si pozdviÏe-
ní v bytû ani nev‰imnu. Tím je to Kenovi
jasné: paniãka potfiebuje profesionála,
ultimativní a autodidakticky zdokonalen˘
vysokov˘konov˘ zesilovaã zvuku. A dá se
do toho: jednou hluboce, jednou vysoce,
krátce ãi dlouze – stroj na ‰tûkání poska-
kuje kolem mne. Tento zvukov˘ mix mne
samozfiejmû donutí pfiestat a vyrazím
spurtem k domovním dvefiím.
Vím, Ïe to popisuji velmi negativnû
a pohrdavû, jako kdybych si na Kena
a jeho ozvûnu zvonku u domovních
dvefií stûÏovala. To ale vÛbec nemohu,
protoÏe mne u‰etfiil nejedné fronty
u po‰tovního okénka. A Keno mi urãitû
zachránil nejedno pfiátelství, kdy jsem
nenechala nûkoho omylem stát pfiede
dvefimi... kdyby to nemûlo sem tam nûja-
kou tu chybiãku. To je skuteãnû pravda:
Ïádná rÛÏe není bez trní. 
Keno je sv˘mi ‰tûkacími ataky natolik
rozjitfien, Ïe adrenalin, kter˘ se mu uvol-
nil do krve, potfiebuje vhodn˘ ventil. ·tû-
kání samo o sobû ihned ustane, jakmile
se dotknu kliky dvefií nebo sluchátka. Ale
pak: buì tomu musí náv‰tûvníci uvûfiit
a ihned se s Kenem boufilivû pfiivítat (to
by nejeden z nich radûji zÛstal stát pfied
zamãen˘mi dvefimi!), nebo dostane za-
hrada nov˘ design pln˘ peãlivû vyhraba-
n˘ch dûr, nebo nejlep‰í (a ãasto opravdu
nejlep‰í!) bota musí pfiestát KenÛv Ïv˘ka-
cí útok. Pûknû dûkuji! 
Dneska pfied veãerem ale mohu svého
psa opravdu upfiímnû pochválit, protoÏe
Keno po svém nasazení jakoÏto zesilo-
vaã zvuku rozloÏil na nepouÏitelné
prouÏky papíru je‰tû nepfieãten˘, ãerstvû
vyti‰tûn˘ ãasopis Moje zahrada. TakÏe
zÛstal opravdu hodn˘. 
(Ve skuteãnosti je Keno jedním ze zastán-
cÛ u‰lechtilé zásady KaÏd˘ den alespoÀ
jeden dobr˘ skutek.) Blen
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MÛj pes potfiebuje své úkoly

Zesilovač zvuku
Hlasitû, hlasitûji, k nepfieslechnutí – ne televizor pfii
fotbalovém utkání mezi zemûmi ani vozítko na‰eho syna na
laminátové podlaze, ne: mÛj pes. Keno? Ten pfiece nikdy
ne‰tûká. Správnû fieãeno. MÛj pes je ztûlesnûn˘ klid.
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