
adnesla jsem doma
svou ideu a mÛj
hodn˘ a trpûliv˘

manÏel podlehl
pfiesvûdãiv˘m argumentÛm
stylu: jiná by chtûla norkov˘

koÏich (zlato, drahokamy,
nejnovûj‰í BMW, vilu
v Jevanech…), oproti tomu já
ve své neskonalé skromnosti
chci jen jednoho pitomého
psa! ManÏel, unaven˘ léty

stráven˘mi v souÏití se
mnou, radûji souhlasil, neÏ
aby poslouchal mé neustálé
huãení. (Vfiele doporuãuji
v‰em Ïenám. Není nad
provûfien˘ systém „stokrát

nic umofiilo muÏe“.)
Bylo rozhodnuto, Ïe vhodná
zemû pro import bude
Francie. Napsala jsem tedy
paní chovatelce a obratem
obdrÏela nabídku budoucích
rodiãÛ a souãasn˘ch cen.
Vybrala jsem rodiãe a cenu,
která mûla garantovat
jedince nejvy‰‰ích kvalit. 
Dorinka za námi pfiicestovala
letadlem, po mnoha
peripetiích a boji s úfiady
u nás i na francouzské
stranû... Cestu pfieÏila
zdravotnû bez úhony, doma
v‰ak opustila pfiepravku
velmi nejistû a stejnû 
nejistû prohlédla 
zbûÏnû nové bydli‰tû. 
S muÏem jsme se snaÏili
lákav˘m soustem jí
vynahradit útrapy cesty
a láskyplnû ji pfiivítat
v novém domovû. Pamlsek
z mé ruky Dorinka opatrnû
pfiijala, manÏelovû ruce 
se ale vyhnula obloukem.
Neomylnû zamífiila do
otevfieného kotce, kter˘ se
v na‰í rodinû pouÏívá jako
psí „jídelna“ a pro pfiípad
de‰tû. ZÛstává stabilnû
otevfien˘. Dorinka se umístila
do nejzaz‰ího kouta kotce
a zÛstala tam. Byli jsme
pfiekvapeni, ale nenaléhali
jsme. Pfiikládala jsem to
cestovnímu stresu, ov‰em
záhy se ukázalo, Ïe Dorinka
se prostû jen v kotci cítí
nejjistûji, a usoudila jsem, Ïe
její krátk˘ Ïivot se zfiejmû
odehrál pfiesnû v takovém
prostfiedí. Jen velice váhavû
se zafiadila do normálního
psího Ïivota, nedÛvûfiovala
lidem, najmû muÏÛm (coÏ 
jí nemohu mít za zlé,
v lidském pfiípadû by to 
byla známka moudrosti). 
Se zafiazením do psí smeãky
se pot˘kala také, aãkoliv ji
v‰ichni psi pfiijali velmi
pfiívûtivû, bála se jich. ¤eknu
vám, byla to práce jako na
kostele. Dennû jsem brala
Dorinku do neznám˘ch
prostfiedí. Do lesa, kter˘
vidûla poprvé v Ïivotû, do
mûsta, které vidûla poprvé
v Ïivotû. Mezi lidi, kter˘ch se
bála. Jako naschvál ji po osmi Ilu
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Snad kaÏd˘ zná ten nutkav˘ pocit, Ïe musí mít 1) to, co
mají uÏ v‰ichni, nebo 2) to, co nemá je‰tû nikdo. Mû
pfied ãasem pfiepadl nutkav˘ pocit, Ïe bezpodmíneãnû
musím mít zlatou tibetskou dogu. Nejen Ïe ji musím
mít, ale Ïe je to pro mû pfiímo otázka Ïivota a smrti.

Dorinka
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mûsících nároãn˘ch pfiíprav
na první v˘stavû napadla
argentinská doga a bylo po
v‰em. Do auta jsme ji museli
donést, protoÏe,
paralyzovaná hrÛzou, nebyla
schopna udûlat krok. Bylo to
trpké zklamání. Do‰la jsem
k závûru, Ïe ne kaÏd˘ západní
chovatel renomované povûsti
a zvuãného jména si tu
povûst zaslouÏí. Pro mnohé
chovatele „civilizovaného“
svûta jsou chovatelé b˘valého
v˘chodního bloku
neandrtálci, trávící vût‰inu
ãasu v korunách stromÛ.
Podezírají nás, Ïe draze
dovezené psy pojídáme.
UráÏí mne to, protoÏe
vût‰ina z nich by nikdy
nezajistila sv˘m psÛm
‰Èastn˘ Ïivot, jak˘ vedou
u mû a u vût‰iny m˘ch pfiátel.
Samozfiejmû, jsou takoví

i u nás. Znám dobfie ãeské
odchovy produkující kotcové
bázlivce. Stydím se za nû
a zamfiíÏovan˘ch psÛ je 
mi upfiímnû líto. Sama 
se na Dorince dennodennû
pfiesvûdãuji, jak hluboké 
jizvy v psí du‰i to dokáÏe
zanechat. V˘stavy jsme 
vzdali a pfiestala jsem ji t˘rat
i vycházkami do cizích
prostfiedí. Doma je ‰Èastná
a snese i procházku lesem,
kter˘ dÛvûrnû zná. Jinam
nechce a já ji pfiestala nutit.
Vzhledem ke své bázlivosti se
stala citovû velmi závislou na
mnû a na na‰í rodinû,
a i kdyÏ plány s chovem jsme
vzdali, milujeme ji takovou,
jaká je. ·koda jen, Ïe taková,
jaká je, b˘t nemusela. Jen se
narodit nûkde jinde.

Renata ÎiÏková
chov. st. Bohemia Sirague 
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Je‰tû EV Thulln
OPRAVA
V minulém ãísle jsme chybnû uvefiejnili popisky u fotografií
v pfiíspûvku, kter˘ se t˘kal úspûchÛ stfiedních peruánsk˘ch
naháãÛ na Evropské v˘stavû v Tullnu. Fotografie obou
vítûzek uvefiejÀujeme je‰tû jednou, tentokrát se správn˘mi
popiskami.

Zaostři

vyfoť

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.

Evropsk˘ vítûz mlad˘ch
Aileen od Cidliny

Evropsk˘ vítûz a BOB 
Caqueta Illapa Pazzda

K v˘sledkÛm EV se vrátíme je‰tû v pfií‰tím ãísle.
Od na‰ich ãtenáfiÛ jsme obdrÏeli fiadu informací o v˘borném
umístûní psÛ z ãeského chovu ãi v majetku ãesk˘ch
vystavovatelÛ. V‰em dodateãnû blahopfiejeme a o jejich radost
se rádi podûlíme s na‰imi ãtenáfii. Redakce

SP 08/05 50-51 Žižk+1/2Can.4  19.7.2005  14:13  Stránka 51


