
ozdílnûj‰í typy si lze
jen stûÏí pfiedstavit,
moÏná právû proto

jsou ty dvû spolu
v dokonalém souladu.
Jingdha kdykoli ochotnû
pustí Garinku do své misky
a je‰tû od ní odhání dospûlé
psy. Garina se obûtavé
kamarádce odmûÀuje tím, 
Ïe ji vÏdy velmi dÛraznû
odeÏene od své misky. 
Tomu se fiíká „za dobrotu na
Ïebrotu“, nebo také „kdo do
tebe kamenem, ty do nûho
chlebem“. Nesobecké
Jingdhdû to nevadí. Spí

s Garinkou v jedné boudû,
spolu chodí ãurat, spolu
‰tûkají u vrat, spolu si 
hrají. Prostû kámo‰ky 
na Ïivot a na smrt. 
KdyÏ se Garinka spolu
s ostatními sourozenci
Barunce narodila, okamÏitû
jsem vûdûla, Ïe je to ona. Bez
zaváhání jsem si ji oznaãila
barevnou stuÏkou, i kdyÏ to
bylo vlastnû zbyteãné. Jediná
totiÏ byla ãerná jako etiopsk˘
bûÏec na maratonské trati.
Ebenovû ãerná, jen dlanû
a chodidla rÛÏovouãká.
Sladké miminko. Jásala jsem,

vÏdyÈ to je mÛj mnohalet˘
sen mít celoãernou holãiãku.
Garinka mû ale vypekla
a schválnû si vytvofiila na
noÏkách znaky. UÏ tehdy 
se projevila naplno její
potmû‰ilá, ‰kodolibá povaha.
AlespoÀ Ïe ksichtík zÛstal
ãern˘. âern˘ jako její
ìábelská du‰e. Jakmile 
szaãala roztomilá miminka
vyluzovat jemÀoulinké zvuky,
Garinka kvíkala suverénnû
nejhlasitûji. Îivé ‰tûÀátko,
radovala jsem se. KdyÏ
‰tûÀátka pozdûji po‰tûkávala,
Garinka fivala jako kolikou

postiÏená kravka. Poprvé
jsem pojala podezfiení, Ïe
‰tûÀátko bude moÏná Ïivé aÏ
pfiespfiíli‰, leã opojena jejím
luzn˘m zjevem nevûnovala
jsem tomu bohuÏel vût‰í
pozornost. KdyÏ Garinãini
sourozenci sladce spinkali,
nasyceni matefisk˘m mlékem,
Garinka nejen Ïe nespinkala,
ale hemÏila se a nepfietrÏitû
vyluzovala. UÏ tehdy jsem
mûla sejmout barevnou
stuÏku z jejího ãerného
krãku a pfiendat ji na
nûkterou sestfiiãku (nebo,
milovníci psÛ prominou,
stuÏku pevnû utáhnout).
Pozdû dnes bycha honit, kdyÏ
se za domovními dvefimi
oz˘vá zufiivé a hysterické
jeãení a vytí. To Garinka chce
domÛ. Je aÏ obdivuhodnû
vytrvalá, coÏ je vlastnost sice
chvályhodná, leã za dan˘ch
okolností znaãnû nepfiíjemná.
V poklidu spí doma
v kuchyni, náhle se 
zvedne a chce ven. V‰ichni 
to urãitû znáte. Pejsek se
disciplinovanû postaví
k domovním dvefiím, zakÀuãí
nebo jemnû za‰krábe na
dvefie. Ov‰em na‰e Garinka
se proti dvefiím rozebûhne

rychlostí 60 km/hod., skoãí
na nû s razancí dûlové koule
a souãasnû se ozvou dÛvûrnû
známé ‰ílené zvuky, které
berou dech, nervy i sluch.
Rozh˘ká se v síle decibelÛ
srovnatelné snad pouze
s první fiadou sedadel na
rockovém koncertu. Jme se
vylamovat dvefie, pfiedstírá,
Ïe jí jde o Ïivot, kdyÏ nebude
OKAMÎITù vypu‰tûna ven,
padne zasaÏena bleskem na
podlahu a dod˘chá. Prostû
v‰echny její reakce jsou
pfiemr‰tûné a nepfiimûfiené.
Na jakoukoli situaci reaguje Ilu

st
ra

ce
 B

ar
bo

ra
 K

y‰
ko

vá

56 SVùT PSÒ 10/05

P¤ÍBùH

GARINKA a JINGDHA aneb KAÎD¯ PES, JINÁ VES – 8. díl

R

Cherigar fieãená Garinka a Jingdha Dawa vyrÛstají jako rodné sestry. Jsou totiÏ stejnû staré.
V‰echno ostatní kromû vûku je totálnû odli‰né. Barva, tûlesná stavba, velikost, struktura
srsti a hlavnû to podstatné – povaha. Pohfiíchu musím pfiiznat, Ïe ten odporn˘ sprateãek
Garinka je z mého vlastního hnízda, zatímco tichá, milá, sluníãková Jingdha z holandského
a napÛl anglického, coÏ se na její klidné a pohodové povaze urãitû podepsalo.

GARINKA a JINGDHA aneb Každý pes, jiná ves
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stejnû hystericky jako operní
dûva, které na zkou‰ce
nepadne kost˘m. Ve stejném
stylu pojímá i vztahy ve
smeãce. ·tûká u vrat na
darebáka a smeãka se 
pfiipojí. To ov‰em Garinu
vytoãí k nepfiíãetnosti
a okamÏitû obrátí svÛj
spravedliv˘ hnûv z darebáka
na spoluhlídaãe a napadne
jej. Kupodivu jí to zatím
prochází a dospûlci se 
pouze znechucenû odvrátí
a odcházejí. Nedivím se jim.
Ov‰em tolerování takov˘ch
excesÛ ze strany dospûl˘ch
psÛ v Garinû pouze utvrzuje
pfiesvûdãení, Ïe nad ni ve
smeãce není, a zvedá jí
sebevûdomí, uÏ pfiedtím
nepfiimûfienû vysoké.
Hyperaktivní Garinka má
je‰tû jednu nepfiíjemnou
vlastnost. Je totiÏ pracovitá.
Její ãinorodost je aÏ
nepochopitelná. Ploty mezi
dvorem a zahradou, které
zatím nepfiekonali ani psi
oddûlení od fen v dobû
hárání, Garinka pfiekonává
skokem plavmo z místa.
Vyskoãí na okenní parapet,
sedne si na nûj a domáhá 
sse vstupu domÛ. Dokázala
okousat plastové truhlíky,
umístûné na oknû ve v˘‰ce
1,5 metru. Neuvûfiitelné. 
Za svÛj krátk˘ Ïivot seÏrala
dvoumetrovou borovici,
které si pfied ní nikdo ze psÛ
ani nev‰iml. Totálnû vyklidila
kamenná koryta, efektnû
osázená skalniãkami,
letniãkami, dfievinami
a zdobn˘mi kameny. Ty
jediné Garinãinu vizitu
pfieÏily a zdobí koryta
i nadále, dá-li se ov‰em je‰tû
o zdobení hovofiit. Pfiesn˘
popis vûcí by byl, Ïe zÛstal
kámen na kameni. Za dobu,
co Garinka krá‰lí svou
pfiítomností na‰i smeãku,
jsem si vypûstovala slu‰n˘
tik. Neustále podvûdomû
ãekám, kdy se znovu ozve
zvuk startující nadzvukové
stíhaãky ve vzdálenosti
jednoho metru od ucha
(vytí), zvuk tfií‰tûného skla,
praskajících plastÛ,
demolovaného pletiva,

‰krábání na dvefie ãi rvaní
prken z boudy (hra).
Dûsím se okamÏiku, kdy tato
spratkovitá pubescentka
dospûje. Ale Ïádná ka‰e se
nejí tak horká, jak se uvafií.
Ostatnû v m˘ch rodn˘ch
Sudetech platilo: 
bylo hÛfi a lidi ‰li!“ 
Jingdha je ov‰em z úplnû
jiného tûsta. Jingdha je
balzám na mou rozervanou
du‰i. Je‰tû nikdy ve své letité
kynologické éfie jsem nemûla
ani nevidûla psa, kter˘ by se
dovedl smát tak jako ona.
Reaguje na kaÏd˘ letm˘
pohled. Otoãím k ní hlavu
a ona se okamÏitû rozvlní do
pohybÛ mofiského pfiíboje,
sklopí u‰i a pysky roztáhne
do ‰irokého úsmûvu, ve
kterém odhalí cel˘ oslnivû
bíl˘ chrup. Hodiny vydrÏí
bedlivû sledovat kaÏd˘ mÛj
pohyb, a jak se pfiesunuji 
po domû nebo zahradû,
nesly‰nû se krade za 
mnou, pfiiãemÏ jemnû
chÀape zuby po mé ruce.
Je to aÏ dojemné, ta její
neokázalá a neustále
prokazovaná oddanost! Ani
t˘den po svatbû mému muÏi
taková oddanost nevydrÏela.
No, objektivnû, moÏná by po
mnû dnes také rád chÀapl,
ov‰em zcela jistû s jin˘mi
úmysly neÏ milouãká
Jingdha. Je prostû typickou
pfiedstavitelkou zemû svého
pÛvodu, tedy Holandska.
V‰ichni holand‰tí psi jsou
naprostí pohodáfii, milující
cel˘ svût. Jingdha má navíc
otce Angliãana a to by 
v tom byl ãert, aby se
charakteristické vlastnosti
tûch dvou národÛ, pfiátelská
druÏnost a klid, nûkde
neprojevily. Jinghda nám
prostû dûlá jen samou 
radost. Nepere se, nic 
neniãí, nezlobí. ·koda 
Ïe ty dvû ne‰ly naroubovat
napÛl. Mûla bych tím 
pádem dva normální 
psy. Ale doba, kdy 
jsme porouãeli vûtru, 
de‰ti a pfiírodû, je 
(doufám!) nenávratnû pryã.

Renata ÎiÏková
chov. stanice Bohemia Sirague
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