
en si obyãejnû moc nepopovídají.
„Fuj, nech toho pejska,“ a uÏ ho
táhnete domÛ. V devût musíte b˘t

na jednání s klientem, jste objednány
k holiãi, k zubafii… Pokud vyrazíte na
opravdick˘ lidsk˘ v˘let, z devadesáti pro-
cent naloÏíte svého psa do auta a jede se
do pfiírody. Napadlo vás nûkdy, o kolik
vÛní ho tím pfiipravíte? 
Nebydlíte-li zrovna v centru Prahy nebo
Brna, máte vût‰ího trénovaného psa a i vy
sami máte dobrou fyziãku, mÛÏete jet na
kole a psa nechat bûÏet vedle sebe. To uÏ
je lep‰í, ale pfiiznejte si poctivû, pfieru‰íte
svoji fit jízdu a zastavíte mu, aby si mohl
pfieãíst bájeãnû popsan˘ patník? A co
kdyÏ máte jezevãíka nebo pudlíka? Ti vám
v Ïádném pfiípadû nebudou staãit. Ho-
lanìané zváÏili i tohle. Co se t˘ãe vztahu
ke psÛm jsou národ dost na úrovni. Na
kole jezdí v‰ichni a své psy berou s sebou.
I na dovolenou (napfiíklad na ostrov
Ameland u severozápadního pobfieÏí Ho-

landska, odkud je vût‰ina fotografií
v tomto ãlánku).
Bûhat je nenutí. Je to na nich. Ti vût‰í
mají moÏnost vybrat si mezi sv˘mi tlap-

kami a jízdou v jakémsi trakafii-vaniãce.
Ne v‰em se to líbí. Mlad˘ hasky byl usa-
zen do vaniãky, pán se rozjel a hop, pes
byl venku. Pás postavil kolo na stojánek,
vzal psa na dlouhé vodítko a probûhnu-
tím se po travnaté hrázi uãinil marn˘
pokus psa malinko unavit. Posadil ho
znovu. Znovu hop. Potfietí psa vyvázali
provázky k okraji vaniãky tak, jako se
váÏe náklad, jeÏ se nemá posunout. Ani
takhle nepochodili. Jen kdyÏ pán vedl
kolo, pes byl ochoten sedût. Jinak hop.
Po dvaceti minutách v˘cvik skonãil, pán
s díky vrátil vozík do pÛjãovny a domlu-
vil si dal‰í lekci na následující den.
Nevím sice, po kolika lekcích pes dokázal
sedût i za jízdy, ale faktem je, Ïe jsme
vidûli nûkolik docela pokojnû se vezou-
cích a po krajinû se rozhlíÏejících psÛ. To
bylo vÛní! Mírn˘ vítr jim pfiiná‰el aroma
bahna za odlivu, tlejícího racka, protije-
doucího psa, pasoucích se ovcí nebo sma-
Ïen˘ch ryb z restaurace. U‰i plápolaly,
nos se natáãel, tlama se usmívala. 
Odskoãme si na chvíli za oceán do USA –
zcela jin˘ vozík mûl pro své psy cyklista
Mike v Utahu. Mûl psy dva – vlãáka a sleã-
nu hasky. I kdyÏ byl v postatû bezdomo-
vec a v‰echny své vûci vozil na speciálním
dvoukoláku za sv˘m bicyklem, o psy se
vzornû staral (mûli i známku o oãkování
apod.). V Utahu je dost horko, proto jez-
dil jen poránu a naveãer, aby psy nepálily
na asfaltu tlapky. Pokud nejel do kopce,
psi se vezli – vût‰í vlãák si vyskoãil na
dvoukolák, mlad‰í sleãna na zadní nosiã.
Divili jsme se, Ïe po setmûní psi, osvûtle-
ní blikajícími cyklistick˘mi lampiãkami,
bûhají navzájem propojeni asi metrov˘m
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Jedeme na v˘let

PSÍ výlety
Udûlejte nûco pro svého psa, vemte ho na v˘let. Touto
v˘zvou se v podstatû fiídí v‰ichni pofiádní pejskafii,
vÏdyÈ i obyãejná pûtiminutová procházka je pro
va‰eho psího spoleãníka v˘letem pln˘m nov˘ch 
vÛní, moÏn˘ch setkání, získání nov˘ch kamarádÛ…

Na ãaji
o páté se
podávají
psí
su‰enky

Psi na cestách
po americku

J

Hurá, jedeme na v˘let!
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vodítkem. Vysvûtlení bylo obdivuhodné –
hasky byla napÛl slepá a vlãák jí takto
dûlal vodícího psa! S Mikem tak po
Státech projeli na pût tisíc mil.
Na nosiãi se vozí psi i v Holandsku. Kdo
pfiijede na Ameland, mÛÏe si hned u pfií-
stavu zároveÀ s kolem pÛjãit nejen onu
vaniãku, ale také proutûn˘ ko‰ík na
nosiã pro psa (50 centÛ na den). Nûkdy
má nahofie bezpeãnostní mfiíÏku, vût‰i-
nou v‰ak psi jezdí jen tak. Asi jsou na to
zvyklí stejnû jako malé dûti na dûtské
sedaãky.
Nûkdo to vyfie‰il jednodu‰e a posadil psa
do bra‰ny. Kolo mûlo svÛj náklad nerov-
nomûrnû rozloÏen˘, ale urãitû nehrozilo,
Ïe ho nûkdo ukradne. Holandsko je sice

bezpeãná zemû, ale ve velk˘ch mûstech se
kola kradou v masovém mûfiítku asi jako
v Praze auta. Proto mají obvykle dva zám-
ky. Kdo má psa, nemusí mít ani jeden. 
Závûrem malá poznámka. I kdyÏ je v sou-
ãasnosti nejoblíbenûj‰ím holandsk˘m
plemenem zlat˘ retrívr, ani jednou jsme
ho u kola bûÏet nevidûli. Zato jsme uÏ
podruhé vidûli neodolatelného boxera
Ïijícího se sv˘m pánem na lodi. Poprvé,
ve Frísku, odmítl poãkat, aÏ vytáhneme
foÈák. Podruhé, v pfiístavu na Amelandu,
dûlal svému pánovi spoleãníka pfii odpo-
ledním ãaji a nechal se fotografovat dle
libosti. Dost pohoda – pro pána i pro
jeho psa, nemyslíte?

Irena Páleníãková
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Jedeme na v˘let

Holanìané
na kole jezdí
v‰ichni a své
psy berou
s sebou

Není úplnû jednoduché
nauãit psa jezdit ve
vozíku, chce to ãas

a trpûlivost

Vypadá jako
dobráãek, ale
pfiípadného
zlodûje kol by
urãitû odehnal

„Běhat je nenutí.
Je to na psech. 

Ti větší mají
možnost vybrat
si mezi svými

tlapkami
a jízdou.“

S paniãkou
na pochÛzce
ve mûstû
Groningen
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