
Jak to, Ïe Plemennou knihu 
koãek „hlídá“ zrovna pes. I kdyÏ 
jsem za ta léta psích mezinárodek
absolvoval jako obdivovatel psí 
krásy dost, toho va‰eho nemohu
zafiadit ani do plemenné 
skupiny? Pfiedstavíte mi ho?
Nejste sám, kdo tak vzácnou rasu nezná.
Jedná se o lucemburského vodního ‰pa-
nûla, o jediného zástupce tohoto pleme-
ne nejen v âechách, dokonce snad i ve
stfiední Evropû. I mnozí zku‰ení chovate-
lé byli na rozpacích a obdivnû k˘vali hla-
vami... Nikdo nepfiiznal, Ïe takové pleme-
no v Ïivotû nevidûl. VÏdyÈ ho neznají ani

v Lucembursku! KdyÏ se podíváte pozor-
nû, není to pes, ale ãubiãka, a jmenuje se
Ali. Její pfiíbûh je prost˘. Byla jsem na
náv‰tûvû u sestry v Ústí nad Labem. Ta
mne poÏádala, abych s ní ‰la na sídli‰tû,
Ïe tam jiÏ tfii dny krmí malého zatoulané-
ho ãerného pejska. Znám se, a proto jsem
rezolutnû odmítla. Druh˘ den mi to neda-
lo a jela jsem se tam podívat. Jakmile
jsem otevfiela dvefie od auta, naskoãila mi
na sedaãku malá kuliãka s chytr˘ma oãka-
ma. Nemûla jsem srdce ji tam nechat.
Mûla jsem t˘den dovolenou, a tak jsem se
rozhodla, po nûkolika zbyteãn˘ch telefo-
nátech na policii, mûstsk˘ úfiad a nûkolik

útulkÛ, Ïe jí najdu nov˘ domov ve vesni-
ci, kde máme chalupu. „Pejska“, jak jsem
jí fiíkala, byla vzornû ãistotná, stále si mne
hlídala, nespustila ze mne oãi. Po-
chopitelnû ze sousedÛ psa nikdo nechtûl.
O víkendu za mnou pfiijela dcera Alice
s pfiítelem. Na zavolání: „Ali, prosím,
dones mi...“ pfii‰la nejen dcera, ale pfiede
mnou sedûl je‰tû rozespal˘ roztomil˘ ãer-
n˘ psík jakoby se záfiiv˘m úsmûvem a vrtí-
cím ocáskem. I kdyÏ jsem nikdy psa
nechtûla, bylo rozhodnuto... A tak vám
pfiedstavuji moji Ali, ústeckou pouliãní
smûs moÏná kníraãe s kokr‰panûlem
s povahou bearded kolie.
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Náhoda, nebo osud?

Jak se žije se psem...
Kdo cílenû nebo náhodou zavítá do budovy âeského svazu chovatelÛ v Praze-Kobylisích, toho jistû
nepfiekvapí, Ïe ho halasn˘m ‰tûkotem pfiivítá mal˘ ãern˘ „baskervil“. ·tûká jak na lesy a tváfií se 
jako ostr˘ hlídaã. Ihned po oslovení v‰ak zaãne vrtût ocasem, kroutí se vstfiícnou radostí témûfi cel˘
a vypadá, jako by tancoval. Cupitá pfied vámi a vede vás do otevfien˘ch dvefií. Vy na nich s pfiekvapením
ãtete: Alice ·imková, Plemenná kniha koãek. Îivot tropí hlouposti... VyuÏívám vstfiícnosti „koãiãí
‰éfové“ k rozhovoru a pohody jarního poãasí k nûkolika fotkám. Taková pfiíleÏitost se neodmítá.

Ali doprovází
svou paniãku
i na cestách
autem
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Jste mûstské dítû, nebo jste se
vztahu ke zvífiatÛm uãila na vesnici?
Mûla jste jiÏ nûjaké zku‰enosti
s drÏením psa? A co ostatní zvífiata?
I kdyÏ jsem dlouhou dobu Ïila v Ústí nad
Labem, jiÏ jako malá jsem pochopitelnû
milovala v‰echna zvífiata. První moje
koãiãka, ãerná Zuzanka s nádhern˘ma
zelen˘ma oãima, zpÛsobila velké tabu na
mnoho let. Po návratu z pion˘rského
tábora jsem znaãnû neãistotnou Zu-
zanku doma jiÏ nena‰la. Máma to vyfie‰i-
la radikálnû a na mnoho let. Ráda proto
vzpomínám na prázdniny ve Îìárku
u Ústí u tety Reichlové. Její mourovatá
koãka Julãa pravidelnû mívala koÈata
a nûmeck˘ ovãák Ben mne vÏdy na pár
letních t˘dnÛ pfiibral do smeãky a stával
se m˘m ochráncem. 
Z dûtství mám také negativní zku‰enost
se psy. Pfii vybíjené na dûtském hfii‰ti
jsem tvrdohlavû nehodlala ustoupit jed-
nomu asi „hravému“ psovi ze sousedství,
kter˘ se rozhodl, Ïe ná‰ míã musí aporto-
vat. Skonãilo to v nemocnici s nûkolika
stehy na mé noze. Nikdo to nepovaÏoval
za mimofiádnou událost, nikdo nic medi-
álnû nefie‰il. MoÏná také proto, Ïe maji-
telkou psa byla uklízeãka z té nemocnice.
A tûch bylo tehdy nedostatek. Od té doby
se psÛ asi bojím. Nebo spí‰e se bojím
psích reakcí ve vypjat˘ch situacích.
Proto mne spí‰e oslovovaly koãky. V dobû
dospívání jsem se setkala i s koãkou u‰le-
chtilou. Modr˘ persk˘ kocour Kuãík,
jehoÏ majitelkou byla tehdy známá posta-
va koãiãího svûta paní Rút Hálová, se pra-
videlnû procházel na k‰írkách po Ústí.
Velmi jsem ho obdivovala.
KdyÏ jste tajemnicí SdruÏení
chovatelÛ koãek a vedoucí plemenné
knihy pfii âSCH, tak jste urãitû
i aktivní chovatelkou. Kolik máte
koãek, odchováváte koÈata?
Uplynulo sice je‰tû mnoho vody, neÏ
jsem si aÏ v manÏelství prosadila vlastní
koãku. Bylo to na podzim roku 1983
a byly to hned dvû per‰anky. Jedna byla
Ïelvovinová s bílou, druhá takzvanû
„khmérská“, se siamsk˘mi odznaky a mo-
dr˘ma oãima. Obû pocházely od renomo-
van˘ch chovatelek. Dostavily se i v˘stavní
úspûchy, obãas jsem od obou odchovala
i koÈata. Obû dvû, Ambra i T̆ na, se doÏily
poÏehnaného vûku sedmnácti let.
V roce 1987 jsem pro‰la konkurzem a od
té doby jsem vystavila tisíce rodokmenÛ
na koÈata mnoha plemen. Nûkdy mám
pocit, Ïe jsem Ïiv˘m inventáfiem Ple-
menné knihy a jen kontroluji, pfiidûluji,
vyhotovuji, zaná‰ím do evidence, zasílám
po‰tou... – prÛkazy pÛvodu, chovatelské
stanice, v˘stavní i chovné tituly, transfery,

importy... Znám osobnû nejen mnoho
koãek, ale také mnohé chovatele, a s nû-
kter˘mi proÏívám i jejich osudy.
A máte psa. Jak probíhalo 
va‰e seznamování, vzájemná
aklimatizace, jak byste
charakterizovala va‰e souÏití.
První, co jsme museli spoleãnû absolvo-
vat, byla náv‰tûva veterinárního lékafie
u nás v Roudnici nad Labem. Pro‰ly jsme
základním vy‰etfiením, odãervením, po-
stupnou vakcinací proti infekãním nemo-
cem. Pan doktor mne ujistil, Ïe Ali je ve
v˘borném v˘Ïivovém i psychickém stavu,
podle stavu zubÛ je asi pût mûsícÛ stará
a jistû bude dobfie prospívat. 
Nikdy jsem vlastního psa nemûla a v‰e-
mu jsem se uãila za pochodu. Obvolala
jsem pár znám˘ch a Ïádala o rady, pfie-
ãetla jsem si nûjakou knihu pro zaãáteã-
níky, ãasto listovala ãasopisem Svût psÛ,
kter˘ do redakce Chovatele kaÏd˘ mûsíc
zasílá nakladatelství Minerva. Nechtûla
jsem se jiÏ v zaãátcích dopou‰tût nûja-
k˘ch v˘chovn˘ch chyb. Ono to v‰ak ‰lo
tak nûjak samo. Ali si umûla sama fiíct,
kdy potfiebuje vyvenãit, na procházkách
si mne hlídala, na vodítku chodila jako
dáma, chutnaly jí jak granule, tak i kon-
zervy, moje v˘chovné monology vnímala
s legraãnû naklonûnou hlavou. Nûkter˘m
pfiíkazÛm, nebo spí‰e pfiáním, rozumûla
okamÏitû, nûkteré nechápe dodnes.
Tfieba ten, Ïe dobr˘ hlídaã nespí v poste-
li se sv˘m páníãkem.
V dobû její puberty jsem zjistila, Ïe mám

psí spoleãenskou v˘chovu málo nastu-
dovanou a pfiihlásily jsme se do ‰koliãky
dobrého chování. Po nûkolika lekcích
jsme obû usoudily, Ïe je úplnû zbyteãné,
aby nás „buzerovala“ nûjaká cizí Ïenská
a okukovali jiní psi. Myslím, Ïe nám nic
podstatného neuniklo. SnaÏíme se
o vzájemné pochopení a jsme tolerantní
k potfiebám toho druhého. Snad jen Ali
nechápe, Ïe v nedûli naveãer musíme
domÛ, a mnû nûkdy vadí, Ïe pfiivolání
k noze je chápáno jako v˘zva k radost-
n˘m hrám. I venãení je bezproblémové.
Ali ráda, tak jako já, dlouho spí. Pro-
buzení nejsou nikterak hektická s úpr-
kem k patníku. MoÏná i proto, Ïe noãní
venãení je hodnû pozdní. ZáleÏí na tom,
kdy se u televize vzájemnû vzbudíme.
Jak vidíte, na‰e souÏití je v naprostém
pofiádku.
Není mnoho lidí, ktefií mohou 
tak dobfie srovnávat koãiãí a psí
povahu. Vy jste si proÏila dlouhé
koãiãí období, dnes Ïijete se 
psem. Je v tom velk˘ rozdíl?
Myslím si Ïe ano. I kdyÏ ta jednotlivá
období byla a jsou rozdílná ve zpÛsobu
mého Ïivota. To první bylo souãástí
manÏelství, matefiství, v˘chovy dcery,
nového zamûstnání ãi poznávání aktiv-
ního chovatelství se v‰ím v‰udy. V dobû,
kdy jsem si proÏívala tûÏ‰í a sloÏitûj‰í
období, tu byly koãky, které na mne
doma ãekaly. Byly na mnû plnû závislé
a bylo potfieba se o nû postarat. Myslím,
Ïe jsem jim dala dostatek péãe, a ony mi
to obãas pln˘mi packami vracely. ·ífiily
kolem sebe klid a pohodu a tím mi
ohromnû pomáhaly. Nevynucovaly si
pozornost, jen obãas si pfii‰ly pro pohla-
zení. Mohu fiíci, Ïe jsme si rozumûly.
Dnes je v‰e jiné. Relativnû klidné období
s urãit˘mi sociálními jistotami pomalu
smûfiovalo k jisté pohodlnosti a v‰ed-
nosti. A najednou mi do Ïivota vtrhla
Ali. Jezdíme spolu témûfi kaÏd˘ den do
práce, dûlá mi spoleãnost na Svazu cho-
vatelÛ (vÏdyÈ by jí bylo doma smutno!).
I kdyÏ tu jiÏ mnoho let není kynologické
oddûlení, v‰ichni nás snad tolerují a Ali
berou jako svazov˘ inventáfi. Jsme neu-
stále v kontaktu, povídáme si, v‰e spolu
konzultujeme a dûláme dÛleÏitá rozhod-
nutí. I kdyÏ se jedné nebo druhé vlastnû
moc nechce, chodíme pravidelnû na pro-
cházky, obû rády cestujeme, necháváme
se ovlivÀovat nov˘mi vjemy.
Od Ali jsem se nauãila, jak dÛleÏitá je
vzájemná komunikace a tolerance, Ïe
radost je stav du‰e a Ïije se právû teì!
Jsem moc ráda, Ïe jsme se s Ali na‰ly.
Byla to jen náhoda?

Poslouchal Zdenûk GorgoÀ
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