
ro roztomilou Frenzi (5 let) to vlast-
nû mûla b˘t jen malá procházka
pfiírodní rezervací v blízkosti, aby jí

lépe vytrávilo. Cesta vedla blízko pohofií
Wiehen po bfiehu velkého ra‰elini‰tû.
Frenzi byla chytrá a vyznala se tu a doce-
la pfiesnû vûdûla, Ïe novû poloÏenou stez-
ku pfiírodní rezervací nesmí nikdy opus-
tit, proto nepotfiebovala ani pfii del‰ích
procházkách vodítko. Byla velmi uãenlivá
a poslouchala na slovo. Kdyby jen v ra‰e-
lini‰ti nespatfiila „bílého obra“ v podobû
nádherné labutû.
Co se to tam bl˘ská tak svûtlého za hus-
t˘m kfiovím? Frenzi se najednou zastavi-
la, nastraÏila u‰i a poslouchala tu nezná-
mou bytost, která se blíÏila zezadu po
hladinû jezírka cílevûdom˘m pádlová-
ním nohama. Párek labutí, na‰ich nej-
vût‰ích vodních ptákÛ, si na vyv˘‰eném
ostrÛvku uprostfied jezírka postavil
hnízdo ze stébel rákosí a vûtviãek okol-
ních kfiovin. Matka labuÈ uÏ peãovala
o potomstvo. Mohutn˘ labutí manÏel
odhalil zdánlivého „vetfielce“ uÏ pfied
hodnou chvílí a opustil hnízdo. Sv˘ma
velk˘ma a siln˘ma nohama vybaven˘ma
plovacími blánami pádloval vodou
a zakrátko stál na bfiehu pfied dokonale
pfiekvapenou Frenzi.

Majestátní labuÈ rozloÏila pfied Frenzi svá
ohromná kfiídla. Pfiesnû podle hesla:
„StÛj, ani o krok dál! Tady je mé území
a na nûm nemají psi co pohledávat!“ Pro
Frenzi to bylo její první setkání „tfietího
druhu“. Tato psí dáma je‰tû nikdy pfied-
tím nevidûla tak ohromného ptáka –
a ptáci nemohou b˘t pro psa pfiece nijak

zvlá‰È nebezpeãní! „Co by se mi asi tak
mohlo stát, kdyÏ tomuhle chlapákovi tro-
chu naÏenu strach?" To si asi pomyslela
Frenzi, kdyÏ jako odváÏná teriérská dáma
pfie‰la s hlasit˘m ‰tûkotem do ofenzívy.
Kdo v‰ak nechce sly‰et, musí pocítit.
Frenzi ve sv˘ch plánech vÛbec nepoãítala
s mohutn˘m labutím otcem. LabuÈ Fren-
zi napadla siln˘mi údery kfiídel a s hrozi-
vû vztyãen˘m labutím krkem, pak ji pro-
následovala a nakonec zahnala na útûk. 
Matka labuÈ sedící na vejcích sledovala
tento nerovn˘ boj zpovzdálí. Pokud by
labutímu muÏi hrozilo nebezpeãí, tato
královna mezi vodními ptáky by nepo-
chybnû pfieru‰ila plnûní svého dÛleÏitého
poslání a svému boÏskému manÏelovi by
nepochybnû pfiispûchala na pomoc. Na
tuto poloviãní porci teriéra v‰ak opravdu
nebylo dal‰í labutû tfieba.
Frenzi mezitím dosáhla novû poloÏené
cesty pfiírodní rezervací a pfied agresivi-
tou labutího manÏela se uch˘lila do bez-
peãí. OdváÏná teriérská dáma byla doko-
nale vyvedena z konceptu. Pro Frenzi to
byla hofiká poráÏka. Na dobrodruÏství
s labutí uÏ nikdy ve svém Ïivotû nezapo-
mene. A v budoucnosti tato teriérka roz-
hodnû nikdy neopustí cestu ra‰elini‰tûm
jen kvÛli labuti. Martin Nobbe
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KdyÏ pfii‰el „bíl˘ obr"...

Kdo nechce slyšet
V pfiírodní rezervaci se‰la jedna teriérská dáma ze správné
cesty a od labutû dostala lekci, na kterou nestaãila.
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