
aãalo tedy celoevropské
pátrání po tom nejskvû-
lej‰ím, neju‰lechtilej‰ím

a nejdokonalej‰ím psím ho‰íã-
kovi, kter˘ by byl na‰í princez-
ny hoden. Sehnali jsme pfie-
hr‰li zahraniãních adres a za
pomoci pfiátel a znám˘ch psa-
li. Anglicky, francouzsky, nû-

mecky, ba i srbochorvatsky.
A pak jsme uÏ jen ãekali. Dlou-
ho, a v pfiípadech mnoh˘ch
zahraniãních chovatelÛ i zby-
teãnû. Jediní, kdo nezklamali,
byli Holanìané. Dorazila zprá-
va, Ïe v renomované chovatel-
ské stanici Ni A Soechavati
mají dva volné chlapeãky!

Upfiímnû fieãeno, jestli nûco
z hloubi du‰e nenávidím, tak
je to cestování v nevyzpytatel-
ném zimním ãase, ale touha
po pejskovi utlumila i hrÛzu
z únorov˘ch dálnic, a po mno-
ha peripetiích jsme tedy i s vy-
bran˘m ‰tûnûtem, zásobou
rad, instrukcemi, fotkami

pfiedkÛ a prapfiedkÛ a infor-
macemi psan˘mi v nesrozumi-
telné holand‰tinû ‰Èastnû
dorazili zpátky domÛ. ·tûÀát-
ko bylo po celou cestu vzácnû
hodné a témûfi nepfietrÏitû
ãinanû spinkalo.
Psí miminko bylo na‰imi
fenami pfiijato vlídnû a s po-
rozumûním a dokonce ‰ly ve
své velkorysosti tak daleko, Ïe
bez problému akceptovaly
i jeho ãastûj‰í krmné dávky.
A nás ãekalo dal‰í pfiekvape-
ní, co se povahov˘ch vlast-
ností tibeÈákÛ t˘ãe. Rosík byl
diametrálnû odli‰n˘ od bdûlé
a hlídací Barunky. 
Dokonce jsem Reusenovy
podezírala, Ïe nám podstrãi-
li kukaããí mládû, nejspí‰e
medvídka uprostfied zimní-
ho spánku.
To, co jsem v prÛbûhu cesty
pfiiãítala omámení kinedry-
lem, se ukázalo b˘ti nejv˘-
znamnûj‰ím povahov˘m ry-
sem na‰eho Rosíka. Rosík je
totiÏ dokonal˘ flegmatik, na
kterém jen stûÏí poznáte, co si
myslí (jestli vÛbec). Pro kaÏdé
pohlazení abyste si za ním
do‰li a on vám je obãas milos-
tivû dovolí. Své v˘sostné teri-
torium opou‰tí jen velmi neo-
chotnû a v˘stavy z hloubi du‰e
nenávidí, protoÏe to smû‰né
a zbyteãné obcházení kruhu
povaÏuje za vrchol nesmysl-
nosti. KdyÏ dojde na nejhor‰í
a rozhodãí vydá pokyn ke klu-
su, Rosík skloní zarputile hla-
vu a nechá se táhnout kruhem
jak zrezavûlé sáÀky. A tak si
mÛj krasavec vyslouÏil na v˘-
stavách potupnou pfiezdívku 
– sviÏn˘ Rosík. Své nad‰ení
v˘stavním prostfiedím dával
jednoznaãnû najevo také tím,
Ïe kdykoliv zÛstal, byÈ na oka-
mÏik, bez mého soustfiedûné-
ho dozoru, tfiemi perfektnû
propoãten˘mi pohyby ãelistí
pfiekousl jakékoliv vodítko
a odcházel hledat ná‰ vÛz.
Na‰tûstí ani v tûchto situa-
cích nezmûnil své obvyklé
tempo, a tak byl pokaÏdé
vzápûtí polapen. 
KdyÏ jsme mu lstivû pofií-
dili vodítko – fietízek, zare-
agoval velmi roztomile. 
Pfiekousal vodítka nûkolika
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Vzhledem k obdivu k na‰í první tibetské doze – Barunce 
– bylo zákonité, Ïe v krátké dobû v nás uzrálo pevné rozhodnutí
pofiídit Barunce manÏela. Volba padla jednoznaãnû na
Ïivotního druha ze zahraniãí, protoÏe u nás byl v té dobû 
kaÏd˘ jedinec úzce pfiíbuzn˘ a velk˘ v˘bûr skuteãnû nebyl.

ROSEN
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cizím psÛm a tím zpÛsobil
neb˘val˘ chaos.
S pfiib˘vajícím vûkem a ode-
znívající pubertou se Rosík
i pfies svou „sviÏnost“ zaãal
chovat jako tibetská doga –
tedy zaãal hlídat. Nejdfiíve
zaãal dÛslednû hlídat svou
misku, posléze celé své králov-
ství. BohuÏel, ãásteãnû oÏil
a chvílemi se probouzí ze své
letargie a projeví snahu si
hrát. Hra v jeho podání se
ov‰em vymyká bûÏn˘m nor-
mám psích hrátek. Rosík pfies-
nû v duchu své pohyblivosti
napfiíklad ulehne nenápadnû
vedle na‰eho pfiívûsného vozí-
ku za auto, a aniÏ bychom si
pfii jeho nehybnosti a nená-
padnosti v‰imli, okou‰e zadní
lampy a pozfie elektrick˘ ka-
bel. KdyÏ to udûlal poprvé, byl
manÏel, mírnû fieãeno, rozla-
dûn. KdyÏ shánûl nová svûtla
podruhé, zufiil. Potfietí jsem
tajnû, v dobû jeho nepfiítom-
nosti, zavolala autoelektrikáfie
a ‰kodu uhradila ze sv˘ch uli-
t˘ch penûz. Rosík dostal sa-
mozfiejmû vynadáno, na coÏ
reagoval typicky. Upfiel na mû
(spí‰e skrze mû) tup˘ pohled
a pfii dlouhém, v˘chovnû za-
mûfieném monologu, vede-
ném zv˘‰en˘m hlasem, hlubo-
ce usnul. Chvíli jsem byla na
pochybách, zda netrpí poru-
chou sluchu, ov‰em na kon-
trolní slÛvko „tumá‰“ otevfiel
oko a pootoãil hlavu. 
Dospûla jsem k závûru, Ïe sly-
‰í, ov‰em pouze to, co se hodí.
V‰ichni, kdo máte dûti, urãitû
víte, o ãem mluvím. Ke psím
dámám se chová galantnû
a zpravidla nezasahuje do
Ïensk˘ch hádek a pranic. Tato
jeho galantnost je mnohdy
dokonce na pfiekáÏku. To kdyÏ
se má stát otcem. Pfiijede
nevûsta, velmi ãasto nervózní
z toho, co ji ãeká, obzvlá‰tû
má-li k tomu dojít poprvé.
Rosík je pfiíkladnû jemn˘
a nûÏn˘, ov‰em pouze do chví-
le, kdy se po nûm hysterka
podruhé oÏene. Poté se otoãí
a sv˘m obvykl˘m tempem
odejde ulehnout na terasu.
Z milostn˘ch hrátek není od
toho okamÏiku nic, i kdyby ho
dûvãe na kolenou prosilo. Ro-

sík leÏí a není v lidsk˘ch ani
psích silách ho zvednout
a pfiinutit k akci. Jeho vztah ke
‰tûÀatÛm je pfiímo dojemn˘.
Poãínaje porodem nepfietrÏitû
stfieÏí vchod do odchovny,
a jakmile ‰tûÀata zaãnou pod-
nikat vycházky do zahrady,
Rosík se projeví jako táta-
máma, maliãké pejsky láskypl-
nû opeãovává a udrÏuje jazy-
kem v permanentnû vlhkém
stavu. Nezi‰tnû uãí drobotinu
psím kusÛm. Zpoãátku, do-
kud jsou ‰tûÀátka mrÀavá,
chodí za nimi po zahradû,
obûtavû se zúãastÀuje jejich
her a hlídá jejich klidn˘ spá-
nek. Jak prckové rostou a je-
jich hry se stávají ãím dál
vypeãenûj‰í, zaãne se role ob-
racet. Teì uÏ Rosík nechodí za
nimi, naopak vût‰inou prchá
a snaÏí se dostat co nejdál od
niãemn˘ch zloprckÛ, ktefií mu
nedají chvíli pokoj. Vût‰inu
ãasu pak tráví na terase, kam
za ním nemohou. Nikdy jsem
jej ale nesly‰ela na malé zlot-
fiilce ani zavrãet. Je to kliìas.
A pfiece jsem jej jednou zaÏi-
la ve vypjaté situaci, to kdyÏ
se snaÏil seÏrat Halífiovic Ara-
na, jehoÏ chování k na‰í
Balince se mu zdálo b˘t aÏ
pfiíli‰ dÛvûrné. 
Balinu Rosík povaÏuje za své
bezv˘hradné vlastnictví a ne-
hodlá tolerovat nûjakému
drzému klackovi poflakování
kolem ní. Îe je klacek ze spfiá-
telené rodiny, na vûci nic
nemûní. Tento napjat˘ vztah
trval stejnû dlouho, jak dlou-
ho trvala v˘stavní kariéra
obou mládencÛ. Pfii kaÏdém
setkání se ozvalo nejprve
temné dunûní a po nûm oka-
mÏité oddûlení sokÛ v lásce
na opaãnou stranu v˘stavní-
ho kruhu.
Úhrnem vzato, Rosík je na-
prosto jin˘, neÏ elegantní 
Barunka, ale i jeho tajemná,
tûÏko pochopitelná povaha
nám uãarovala a utvrdila
nás v pfiesvûdãení, Ïe tibet-
ská doga je pes v‰ech psÛ
a naprosto jedineãné pleme-
no, které si zaslouÏí na‰i lás-
ku a úctu. 

Renata ÎiÏková
chov. st.  Bohemia Sirague 
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vyhraj! 
Hlavní ceny:

1. cena
Ixus 50

2. cena
PowerShot A510 

3. cena
PRIMA Zoom 105U

Fotografujte domácí zvířata.
Vyberte nejzdařilejší foto o rozměrech 
minimálně 10 x 15 cm, na jeho zadní
stranu nalepte kupón a pošlete 
na adresu uvedenou na kupónu.
Soutěž probíhá od 1. 6. 2005 do 30. 11. 2005. 
Každý měsíc vylosujeme 5 dalších cen (reklamní 
předměty Canon) z fotografií došlých v daném 
měsíci.

Jméno: .....................................................................................................................

Adresa:.....................................................................................................................

Značka Vašeho fotoaparátu: ..................................................................................

Nakladatelství MINERVA CZ, s.r.o., Říčanská 10, 101 00  Praha 10 - Vinohrady

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií.
Zaslané fotografie zůstavají redakci k dispozici a nebudou zaslány zpět.
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