
eden takov˘ Ïije nedaleko Prahy
v nevelké vesnici jménem Doubek.
Je to paní ing. Anna âadilová a má

zootechnické vzdûlání. Touto profesí se
v‰ak nikdy neÏivila. Nedá se ale fiíci, Ïe ji
neprovozovala. Od zaãátku svého man-
Ïelství se starala nejen o rodinu, ale také
o zvífiata, která k této rodinû patfií. Její
manÏel, znám˘ chovatel holubÛ, králíkÛ

a drÛbeÏe, je maximalista. Pfies vysoké
poãty chovn˘ch jedincÛ má jiÏ dlouhé
roky o v‰echna zvífiata peãlivû postará-
no. K takovému hospodáfiství vÏdy patfii-
li koãky i psi. A právû o nich je toto
vzpomínání.
Na dûtství se nezapomíná 
„Co má pamûÈ sahá, vÏdy u nás doma,
tedy spí‰e u domu, byl pes. S rodiãi a pûti

sourozenci jsme bydleli na vesnici neda-
leko Mariánsk˘ch Lázní. MÛj otec byl
aktivn˘ a vá‰niv˘ nimrod, proto mûl vÏdy
psa loveckého. Chodil s ním velmi ãasto
na obhlídky polí a do lesÛ, kter˘ch bylo
kolem vesnice dostatek. Byla jsem vÏdy
velmi ráda, kdyÏ mne vzal s sebou.
Otec byl v jádru velice laskav˘ ãlovûk, ale
vyÏadoval disciplínu a zodpovûdnost a ve
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Pfii své práci fotografa zvífiat potkávám mnoho zajímav˘ch lidí. Nejen tûch fiadov˘ch
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v˘chovû byl dÛsledn˘. Tak vychovával
nejen nás dûti, tak vedl i svoje psy. Co mi
vyprávûl, vÏdy mûli odpovídající zkou‰ky
z v˘konu, vÏdy pracovali dobfie pfii lovu
na pernatou i spárkatou zvûfi.
Na to si sice nepamatuji, ale vybavují se
mi jiné vzpomínky. Ná‰ Bary, nûmeck˘
hrubosrst˘ ohafi, nám dûtem vÏdy radost-
nû dûlal doprovod a zúãastÀoval se
na‰ich radovánek, vítání jara, koupání,
podzimního peãení brambor na polích
i zimního sáÀkování. Pamatuji si, a to mi
bylo asi pût let, Ïe nás i na‰e slepice
ochránil pfied dotûrn˘mi koãujícími ciká-
ny, Ïe nás bránil pfied star‰ími kluky, kte-
fií se chtûli povozit na na‰ich sáÀkách. Byl
na‰ím kamarádem i ochráncem. Byli jsme
souãástí jeho smeãky.
I kdyÏ jsme se pozdûji pfiestûhovali do
Plané, vÏdy jsme loveckého psa mûli.
Otec pfiírodu miloval a nikdy se dlou-
h˘ch procházek po okolních lesích se
psem nezfiekl. Myslím, Ïe jsem se od
nûho nauãila nejen od zvífiete vyÏadovat
práci a uÏitek, ale i nést zodpovûdnost za
jeho plnohodnotnou v˘Ïivu, zdravotní
stav a spokojenost, urãitû jsem vnímala
i jejich vzájemnou komunikaci, která
nûkdy probíhala i beze slov.“
Chovatelství jako profese
„Urãitû mne skuteãnost, Ïe jsme mûli
doma vÏdy psa, ovlivnila na cel˘ Ïivot.
Otec mûl svého o‰etfiujícího veterináfie,
kter˘ se stal jeho kamarádem a pozdûji
i rodinn˘m pfiítelem. Byl dÛstojníkem ve
vojenské posádce v Plané, která mûla ve
své „v˘zbroji“ pÛvodnû i konû, pozdûji
velkou chovatelskou stanici pohraniã-
ních psÛ pro ãást západní hranice. Proto
jsem mûla moÏnost chodit na vojenskou
veterinární o‰etfiovnu, obãas i asistovat
pfii zákrocích, a byla jsem tím prostfiedím
pfiímo nad‰ena. Bylo tedy samozfiejmostí,
Ïe jsem si po stfiední ‰kole podala pfii-
hlá‰ku ke studiu na Vysokou ‰kolu veteri-
nární do Brna. Asi bylo dobfie, Ïe jsem
nedosáhla potfiebn˘ch bodÛ (chemie mi
moc nefiíkala) a ke studiu jsem nebyla pfii-
jata. Práce veterinárního lékafie v minu-
l˘ch létech nebyla jen o psech a mal˘ch
zvífiatech. Socialistické zemûdûlství vyÏa-
dovalo od veterináfie nejen odborné zna-
losti, ale i fyzickou kondici a obrovské
mnoÏství ãasu. A b˘t zavfiená nûkde
v laboratofii, to by mne asi nebavilo.
Byla jsem v‰ak pfiijata na Zootechnickou
fakultu V·Z do âesk˘ch Budûjovic. Tam
jsem nejen studovala, ale i nav‰tûvovala
jízdárnu, chodila na psí v˘stavy a pozna-
la pozdûj‰ího muÏe. Ale to je jiÏ jiná
kapitola.“
Jak ‰el ãas
„Je‰tû v posledním roãníku jsem se pro-

vdala, následovala promoce a velmi dlou-
há matefiská „dovolená“ v novém domovû
u ¤íãan u Prahy. Máme tfii dûti, syn a dvû
dcery následovali pomûrnû brzy za sebou.
ManÏel obãas dává ve spoleãnosti k dob-
ru, Ïe mne odvedl ze zapadlého pohrani-
ãí do kulturního centra a ruchu velko-
mûsta. Obec Doubek, do které je‰tû
nedávno zajíÏdûl autobus dvakrát dennû,
má na 180 stál˘ch obyvatel.
Velká rodina, malé dûti, rozrÛstající se
hospodáfiství a chovatelská vá‰eÀ mého
muÏe mi braly ve‰ker˘ ãas. Na psy jsem si
ani nevzpomnûla.
KdyÏ ‰lo nejstar‰í z dûtí do ‰koly, tak jsem
jako samozfiejmost uvítala pfiírÛstek do
rodiny. Dûda dûtem donesl malé ‰tûÀát-
ko. Byl to typick˘ vesnick˘ ofií‰ek z vedlej-
‰í obce. V tûch letech na venkovû nikoho
ani nenapadlo mít u domu psa s rodo-
kmenem. V Doubku byl pouze jeden 
- ãesk˘ fousek jednoho myslivce. 
Na vesnici nebylo zvykem, a ani na to
nebyl ãas, psa cílenû vychovávat. ZáleÏelo
na náhodn˘ch dispozicích a na zpÛsobu
Ïivota dané rodiny, zda jim vyrostl ze ‰tû-
nûte hlídaã, nepfiítel slepic, tulák nebo
spoleãník pro dûti. Ten ná‰ byl spí‰e nevr-
l˘ hlídaã. Scházely se u nás dûti témûfi
z celé vesnice a jejich Ïiv˘ temperament
ho obtûÏoval. KdyÏ nervóznû napadl jed-
nu holãiãku, musel jít z domu. Zdraví dûtí
bylo na prvním místû.
I kdyÏ kontakt s Ïiv˘m zvífietem u nás
nikdy nechybûl, spí‰e naopak, po ãase
celé rodinû pes zaãal chybût. Asi jsme
byli ovlivnûni seriálem Bela a Sebastián
a já jiÏ chtûla u‰lechtilou psí rasu. Tak
jsme si za ãas dovezli malou roztomilou
bílou kuliãku, ze které se pomalu klubal
slovensk˘ ãuvaã. I kdyÏ jsem se moc sna-
Ïila, dodnes nevím, zda se dá pasteveck˘

pes dobfie vycviãit k poslu‰nosti. Jak ‰el
ãas, tak jsem pfii‰la o celou skalku
a zahrádku s kytkami, pfiestávaly k nám
chodit náv‰tûvy, protoÏe byly zablácené
od ramen aÏ k patám, a kdyÏ zaãal
z domu prchat a my nedûlali nic jiného,
neÏ ho nahánûli po ‰irokém okolí, do‰la
v‰em trpûlivost. ·el doslova do sluÏby.
Vzal si ho ná‰ znám˘, noãní vrátn˘,
a chodili spolu hlídat. A pes byl spokoje-
n˘. Mûl pevné vedení, pracovní vytíÏení
i dostatek pohybu. Pfiipadá mi to jako
dávná historie. Ano, to v‰e se odehrávalo
pfied dvaceti léty. 
Dnes jiÏ vím, Ïe pfied rozhodnutím pofií-
dit si psa bychom mûli pfiem˘‰let, zda
jsme ti nejvhodnûj‰í kandidáti na majite-
le právû onoho daného plemene.“
Se slepicí si moc nepopovídáte
„V‰em znám˘m, ktefií mûli pohodového
malého psíka, kter˘ nikoho neobtûÏuje,
jsem vÏdy upfiímnû závidûla. V‰ichni
v rodinû vûdûli, Ïe i já chci takového psa,
kter˘ by byl inteligentní, uãenliv˘, komu-
nikativní, spoleãensk˘ a ne tolik aktivní.
KdyÏ se v‰ichni rozprchli, manÏel do prá-
ce a dûti do ‰kol, zÛstávala jsem vlastnû
sama. S králíkem nebo slepicí si moc
nepopovídáte. Se psem je to jiné. Star‰í
dcera objevila inzerát jednoho praÏského
chovatele, a tak mi s manÏelem dovezli
ten nejkrásnûj‰í dárek - ‰tûnû dlouho-
srstého mahagonového jezevãíka. Podle
rodokmenu se jmenoval Denny. A tak se
mi vyplnil dlouholet˘ sen o klidném pso-
vi ãekajícím v pohodû na zápraÏí, o fleg-
matickém spoleãníku, kter˘ „ani kufieti
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neublíÏí“. I kdyÏ je jezevãík norník a tím
nebojácn˘ lovec, ten ná‰ brzy pochopil,
Ïe zvífiata z na‰eho chovatelského zafiíze-
ní patfií do smeãky a potfiebují spí‰e
ochranu. Aãkoliv je manÏel dlouholet˘m
chovatelem králíkÛ, holubÛ i drÛbeÏe
a vá‰niv˘m vystavovatelem, s Dennym
jsme neabsolvovali bonitaci ani Ïádnou
v˘stavu. Pfiesto se stal dvojnásobn˘m
hrd˘m otcem nádhern˘ch ‰tûÀat. Po osmi
krásn˘ch, naplno proÏit˘ch létech zaãal
mít Denny velké problémy s látkovou
v˘mûnou. I kdyÏ jsme byli pod odbornou
péãí veterinární nemocnice v âeském
Brodû, pfiipravovali jsme se na nejhor‰í.
To je‰tû moudr˘ Denny staãil nauãit
malého Îuldu, taktéÏ dlouhosrstého
jezevãíka, jak se má chovat správn˘ pes
u âadilÛ. A zvládl to na v˘bornou.“
Psí Ïárlení
„Îulda k nám pfii‰el pfied ‰esti lety
a pochází z chovu rodiãÛ na‰eho zetû. Byl
to osud, ãi náhoda, Ïe pfii vzájemném

seznamování rodin pfied svatbou se právû
narodila ‰tûÀata a Îuldík byl nejkrásnûj-
‰í? Jak jsem jiÏ fiekla, s jeho v˘chovou
nikdy nebyly potíÏe. Základy dobrého
chování a poslu‰nosti si pfiinesl z rodné
smeãky, „vy‰‰í dívãí“ mu v‰tûpoval Denny
a tûch zb˘vajících pár maliãkostí pocho-
pil vlastnû úplnû sám. V̆ hodou je, Ïe
jsme vût‰inu dne neustále v kontaktu. AÈ
je zima, nebo úporné léto, na‰e poãetné
chovy králíkÛ, drÛbeÏe a holubÛ potfiebu-
jí pravidelnou péãi a ta zabere mnoho
ãasu. A to je Îulda neustále se mnou
a starostlivû kontroluje napájeãky, dohlí-
Ïí na dávky krmn˘ch granulí a poãítá sne-
sená vajíãka. Je ve stálém stfiehu, protoÏe
chovatelská zafiízení i nedaleká odchovna
mladého skotu jsou zdrojem potravy
potkanÛm. I ten nejvût‰í samec, kter˘ si
klidnû troufne na mládû králíka ãi holou-
bû, nemá proti Îuldovi ‰anci. Jeho lovec-
ká vá‰eÀ pak vytryskne jako sopka, aÏ jde
z nûho strach.

KdyÏ se narodil první vnuk Michal, nastal
mal˘ problém. Jak je v kaÏdé rodinû zvy-
kem, v‰ichni se toãili kolem koãárku,
dûlali „budliky, budliky“ a psa si nikdo
nev‰ímal. Îulda pfiestal Ïrát, schoulil se
do sebe a mûl smutné oãi. Normálnû Ïár-
lil. Chvíli to trvalo, neÏ jsem to pochopi-
la. Od té doby byl neustále chválen
a hned pookfiál. Dnes máme jiÏ i vnuãku
Lucinku a Îulda je oba zafiadil do na‰í
velké smeãky. I kdyÏ vlastníme velkou
zahradu a tím i neomezen˘ v˘bûh, jakmi-
le nûkdo z dûtí zatfiepe vodítkem, jiÏ vese-
le skáãe a po‰tûkává, jak se tû‰í na pro-
cházku s nimi.“
DÛstojné stáfií
„Náhoda tomu chtûla, Ïe najednou máme
doma Îuldovo identické dvojãe, velmi
dobfie poveden˘ klon. Pfied pár mûsíci se
rozhodla druhá babiãka, Ïe odejde do
domova pro seniory. Dcera, která bydlí
v rodinném domû s velkou zahradou
kousek od nás, se samozfiejmû musela
postarat o její zvífiata. Tak se do Doubku
nastûhovala na dÛstojné doÏití i tfiinácti-
letá jezevãiãí dáma, máma Îuldy. U nás je
naprosto samozfiejmé, Ïe se nûkolikrát
dennû vzájemnû potkáváme, a jak Îulda
chodí se mnou, tak i Peggy pfii‰la párkrát
k nám. Ani jsem si nev‰imla a nûkolikrát
pfiespala se Îuldou v jeho pelí‰ku a nako-
nec zÛstala natrvalo. Je to aÏ dojemné, jak
je k ní Îulda ohledupln˘ aÏ galantní. Jen
na‰e koãky si na ni je‰tû nezvykly.
Náv‰tûvy, které u nás del‰í dobu nebyly
a netu‰í, o co jde, ty dva nerozpoznají.“
Pes na fietûz nepatfií
„Pro v‰echna na‰e zvífiata, uÏitková, chov-
ná i „spoleãenská“, jsem se snaÏila vÏdy
pfiipravit dÛstojné podmínky. NejenÏe
mne to uãil otec, Ïe nám tyto zásady v‰tû-
povali na ‰kole, pfiedev‰ím mne to nauãi-
la chovatelská praxe. Jedinû zdravé, nasy-
cené a spokojené zvífie má váhové
pfiírÛstky, je plodné a odchovává zdravá
mláìata. A kaÏdé má svoje místo a svoji
„spoleãenskou“ hodnotu. Prase v chlívku,
králík v králíkárnû, slepice na zahradû. Je
dobfie, Ïe jiÏ i na vesnicích neplatí, Ïe pes
patfií na fietûz k boudû. Myslím, Ïe je i zby-
teãné, aby spal s námi v posteli. 
U nás bylo vÏdy samozfiejmostí, Ïe kaÏd˘
pes byl preventivnû oãkován nejen proti
vzteklinû, Ïe mûl svÛj oãkovací prÛkaz
a absolvoval podle potfieby i veterinární
prohlídky. Pfii tom mnoÏství zvífiat je asi
normální, Ïe na prvním místû je preven-
ce. Proto povaÏuji za moudré a kladnû
hodnotím rozhodnutí rady MÚ v Doub-
ku, Ïe nedílnou souãástí místních poplat-
kÛ za psy je i povinnost preventivního
oãkování proti vzteklinû.“ 

Poslouchal Zdenûk GorgoÀ
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