
Trochu jsem se toho bála, protoÏe pfii
únorovém tréninku v Tfiemo‰né mrzlo,
aÏ pra‰tûlo, v‰ude náledí a Iriska se
nám u vozíku víc motala pod nohy neÏ
vzornû capala vedle. No, uznávám, i já
jsem se teprve uãila fiídit ten ná‰ nov˘
dopravní prostfiedek, a tak jsme z toho
byli nûjak nervózní v‰ichni. Za tûch pár
dnÛ jsme se ale v‰ichni tfii – Irisa, Ládík
i já – tak skamarádili, Ïe nám dûlalo
potíÏe se rozlouãit.
âervnové setkání bylo boufilivé. Nejen
Ïe Irisa okamÏitû Láìu poznala a vítala
ho tak, Ïe se div neporouãel k zemi, ale
na procházkách se chovala jak uãinûná
dáma. Za pár dnÛ jsme úspû‰nû sloÏili
zkou‰ky a nastal slavn˘ den. Bylo milé
setkat se se v‰emi tûmi lidmi, díky
nimÏ se podafiilo pro nás „ãubinku“
vychovat, ale nejkrásnûj‰í bylo to, Ïe
jsme vûdûli, Ïe uÏ se s ní louãit nebu-
deme muset. A kdyÏ Ládík usnul po
men‰ím záchvatu, lehla si k vozíku
a hlídala ho. Doma nastalo oãuchávání
terénu, ale uÏ za t˘den nad‰enû cesto-
vala dennû s Láìou do ‰koly.
V pÛlce ãervence jsme vyrazili na dovo-
lenou za tatínkem do Itálie. Cestou
jsme v autû zjistili jednu Irisãinu sla-
bost – dá-li se to tak fiíct, na‰e feneãka
je „úchylná“ na jablka. NeÏ jsme se vrá-
tili z WC na pumpû, z auta záhadnû
zmizely tfii ohryzky. Mysleli jsme, Ïe
jsme je vyhodili a zapomnûli na to, ale
kdyÏ jsem pak sedûla na zahradû

v Sienû a poloÏila jsem ohryzek za
sebe, zmizel také. Iriska se s ním odplí-
Ïila pod stÛl, zpÛsobnû ho drÏela v pac-
kách a ohlodávala. Ná‰ údiv vyvrcholil,
kdyÏ ze zahrady zaãala Láìovi nosit
fíky a my zjistili, Ïe je trhá rovnou ze
stromu! No, kdyÏ asistovat, tak s kom-
pletním servisem! Jinak celé na‰e puto-
vání zvládla krásnû, a to jsme prosím
najezdili pfies 6000 km. A teì jedna
velice dÛleÏitá vûc! Byli jsme na v˘letû
na ostrov Elba a na zpáteãní cestû tra-
jektem Iris znejistûla, pofiád byla
u Ládíka, lízala mu ruce, a kdyÏ jsem ho
poloÏila na sedaãky, aby si odpoãinul
od vozíku, posadila se vedle nûj jako
sfinga. Mysleli jsme, Ïe je nervózní
z lodi, ale za dvû hodiny uÏ mûl Láìa
siln˘ záchvat a horeãku pfies 40 °C.
Celé dva dny, co se z toho vzpamatová-
val, se chodila jen venãit a napít, jinak
leÏela u jeho postele (no, chvílemi
i v ní). TakÏe ta lidsko-psí telepatie asi
pfiece jen existuje.
Chci je‰tû jednou podûkovat v‰em, bez

kter˘ch bychom na‰i ãernou princeznu
nemûli, sponzorovi - firmû Lokel, pfied-
vychovatelÛm a obûma Pirnerov˘m (na
jejichÏ náv‰tûvu se zas tû‰íme). Mûjte
se fajn v‰ichni, lidiãky i pejsci, zdraví
Ládíkova „mamãa“ Jana Maksoudová 

Ahoj a dobr˘ den v‰em,
mamãa chtûla, abych napsal nûjakou
pfiíhodu s Irãou, ale snad mi poãítaã
opraví chyby (kdyby nûco, tak jsem
dysgrafik, urãitû vám to nebude vadit).
Jak napsala mamãa, kdyÏ jsme byli za
taÈkou, bylo to dobr .̆ Mûli jsme apart-
mán v kamenném domeãku a okolo
jsme mohli s Iriskou blbnout. Ale nej-
lep‰í bylo, kdyÏ jsme jeli k mofii. Ona ho
nikdy nevidûla, a kdyÏ jsme ji vzali na
bfieh, nad‰enû se ‰la napít a voda jí
utekla pfied nosem. Koukala docela
udivenû a to je‰tû netu‰ila, co ji ãeká.
KdyÏ se vlna vrátila, stála v ní po bfií‰-
ko, coÏ jí aÏ tak nevadilo, ale docela jí
pfiekvapilo, kdyÏ se zkusila napít. ·ko-
da Ïe jsme to nestihli vyfotit. Sice vím,

Ïe psi neumûjí dûlat ksichty, ale tohle
teda byl KSICHT! Prskala a dívala se na
mû vyãítavû, jako bych za to mohl, Ïe ta
voda je slaná. Já jsem se teda uÏ válel
na písku a dost jsem se jí smál.
A potom jsme jeden den jeli k jezeru,
kde bylo do pÛlky málo vody, a mamka
mi dovolila, Ïe Irãa mÛÏe jít se mnou
a s Ájou do vody, tak stála u kraje
a opatrnû si namáãela ãumák. Tak jsme
se jí smáli znova. Jo a taky trhala ze
stromu fíky a chtûla mi nosit je‰tûrky.
Ale ony se nedaly chytit a utekly jí na
strom.
Teì se mnou uÏ zase chodí do tfiídy
a v‰echno je v pohodû, uÏ jí koneãnû
pfiestávají padat chlupy, divím se, Ïe
je‰tû není nahatá na kÛÏi, kolik jich z ní
vypadalo. Máme novou tfiídu, bezbarié-
rovou, uãitelé uÏ si na Irisku zvykli
a normálnû s námi chodí v‰ude, i do
jídelny. Je prostû SUPER! Tak ahoj, uÏ
to pí‰u asi pÛl hodiny, tak to bude sta-
ãit a zase napí‰u jindy. Ahoj v‰em 

Ládik Maksoud
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Iriska

Naše putování s Iriskou
Po dlouhém roãním ãekání jsme se koneãnû doãkali! Mohli
jsme jet na poslední secviãení s na‰í ãernou krasavicí 
a pak si ji po slavnostním pfiedávání koneãnû odvézt domÛ. 
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