
e to rozko‰ná
a roztomilá pubertální
báboviãka. Dnes je jí 7

mûsícÛ a dá se fiíct, Ïe se od
miminkovského vûku vÛbec

nezmûnila. Myslím mentálnû,
jinak se zmûnila velice
zásadním zpÛsobem,
odhaduji, Ïe o dobr˘ pÛl-
metr. Povahou je ale Ivanka

naprosto infantilní,
nekomplikovaná
a nekonfliktní povaha.
Takové prosté, venkovské,
‰Èastné dûvãe. Celé dny skáãe

jako kÛzle, obtûÏuje neustále
dospûlé psy, nosí jim i nám
neúnavnû dal‰í a dal‰í míãky,
plastové láhve, klacíky
a gumové hraãky a doslova
Ïebrá o hru a o pozornost.
Nic jiného (samozfiejmû
kromû své plné mistiãky) ji
zatím nezajímá. Cel˘ svût je
pro ni veselé a ‰Èastné místo
stvofiené speciálnû pro její
skotaãení. V‰ichni ji mají
rádi a ona na oplátku miluje
také cel˘ ‰ir˘ svût. DokáÏe
b˘t tak sugestivní, Ïe ãasto
pfiimûje ke hfie i Rosíka, kter˘
je jinak velice pohodln˘,
nefikuli pfiímo lín˘. Nikdy ji
nenajdete v „blbé“ náladû,
a to myslím rozhodnû 
neÏije v takovém pfiepychu
a pfiebytku jako nûktefií, ktefií
tu „blbou“ náladu mají
a je‰tû ‰ífií. Ale ani pro
Ivanku nebylo úplnû
v‰echno rÛÏové. Nemûla
tfieba ráda auto. A to do 
té míry, Ïe vynalezla dosti
spolehliv˘ zpÛsob jak této
nepfiíjemnosti zamezit. 
KdyÏ jí byly dva mûsíce,
absolvovala svou první jízdu
automobilem, jen krátkou,
zku‰ební, do mûsta. I to
staãilo. Mnû tedy úplnû! Po
necelé minutû jízdy se auto
zaplnilo typick˘m odporn˘m
odérem, kter˘ plíÏivû zaplnil
kaÏdiãkou skulinu interiéru
vozu. Ivanka se na protest
proti autojízdû po…! KdyÏ
jsem zastavila, naskytl se mi
Ïalostn˘ pohled. Zarputile
dfiepûla uprostfied toho
nadûlení, které bylo
rovnomûrnû rozetfieno
v‰ude. Po dece i po Ivance.
Její pohled hovofiil jasnou
fieãí. „Tak, a má‰ to! Kdo se ti
prosil o nûjak˘ cestování!?“ 
A tak jsem se na
frekventovaném parkovi‰ti
supermarketu k v‰eobecnému
obveselení marnû snaÏila
ãistit vÛz, deku i Ivanku
alespoÀ z nejhor‰ího. Pfii
druhé jízdû se situace
opakovala. Záhy Ivanka
pochopila, Ïe tudy cesta 
vede, a tak se veselá scénka
opakovala pfii kaÏdém
pokusu. Naãas skuteãnû
zvítûzila, protoÏe, mezi námi, Ilu
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KdyÏ bylo Jindgdû a Garinû pût mûsícÛ, povila Balinka psí
miminka, a aãkoliv jsem vÛbec neuvaÏovala o roz‰ífiení psí
smeãky, jedna holãiãka mi prostû uãarovala. Vzhledem
k tomu, Ïe jsem v té dobû tragick˘m zpÛsobem pfii‰la
o Dorinku, zahojila jsem si bolavou du‰i Ivankou.

IVANKA
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na to by nemûl Ïaludek
a nervy asi nikdo z vás. Mé
kynologické zku‰enosti ‰ly
k ‰ípku. Naprosto jsem
selhala. Pak ale pfii‰lo
neãekané rozuzlení. Zjistili
jsme, Ïe Ivanka není zaujatá
proti automobilismu obecnû,
je jen motoristick˘ gurmán!
KdyÏ jsem ji s malou
du‰iãkou jednoho dne
naloÏila do manÏelova
citroenu (kdyby nedejboÏe
k nûãemu do‰lo, urãitû by to
byla i má poslední jízda jeho
vozem), neudûlala vÛbec nic!
Spokojenû se tváfiila, hledûla
z okénka, sledovala krajinu
a dokonce ani neslintala!
Odhalila jsem ji, cílem jejích
soustfiedûn˘ch stfievních
útokÛ bylo v˘hradnû mé malé
polo. Pro krasavici její úrovnû
to zfiejmû není auto na
úrovni. Veliká limuzína, to je
ov‰em nûco jiného. Ivanka je,
jak jsem jiÏ nadnesla, velmi
kamarádská a otevfiená
povaha. Miluje v‰echny na‰e
pejsky a najmû jejich misky. 
Je totiÏ aÏ chorobnû Ïravá.
Myslím, Ïe by dokázala
pfiijímat potravu
v neomezeném mnoÏství
a v neomezeném ãasovém
intervalu, ãesky fieãeno – furt.
Její nejvût‰í starostí a snahou
je, aby dokázala zhltat
svou porci co nejdfiíve
a u‰etfiit tím dostatek ãasu
pro loupeÏivou v˘pravu do
misek rozumnû pojídajících
kolegÛ. Jako první vÏdy
oblaÏí svou pfiítomností
matinku, která má pro ni
evidentní slabost a nikdy ji
nedokáÏe odmítnout. Potom
se pfiesunuje ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek dál
a v‰ude ochutná. Narazí 
aÏ u Gariny, ale ta okruh
uzavírá, takÏe úlovek tou
dobou je uÏ víc neÏ slu‰n˘.
Je to sice otfiesné chování,
ale já ji ze srdce chápu. 
I já mohu pfiijímat takfika
neomezenû. BohuÏel zatímco
u dogy je mohutná postava
víc neÏ Ïádoucí, u Ïeny se
o tom dá hovofiit jen stûÏí.
Doby, kdy byly v módû
barokní tvary, zmizely spolu
s Rubensem a pozdûji

s Rettigovou. Musely to b˘t
nádherné doby, kdy Ïena
obdafiená mohutn˘m
zadkem i pfiedkem dÛstojnû
reprezentovala dÛleÏité
postavení svého muÏe
a okázal˘m pfiedvádûním
sv˘ch tvarÛ naznaãovala, jak
zabezpeãená je jejich rodina.
Dnes bych mohla
reprezentovat tak leda
spojené masokombináty
a pekárny. No nic, dost
nostalgie. MoÏná se jednou
vrátí ta krásná doba pln˘ch
tvarÛ a pfiestanou nám
otravovat Ïivot podvyÏivené,
neduÏivé krasavice,
podmanivû a sugestivnû
hledící ze stránek barevn˘ch
ãasopisÛ a televizních
obrazovek, které jsou
evidentnû líné se najíst,
natoÏ uvafiit! KaÏdopádnû já
jsem na nic neãekala a tu
dobu jsem si udûlala uÏ teì.
Ale vraÈme se k pejskÛm.
Ostatnû i vût‰iny m˘ch psÛ
se barokní tvary niternû
dot˘kají. Ivanky tedy urãitû.
V‰echna tfii dûvãata
obohatila ná‰ Ïivot, kter˘ 
byl s dospûl˘mi psy zajet˘ 
do navykl˘ch kolejí. Den
s Ivankou, Garinkou
a Jingdhou je naplnûn˘
neustál˘m napûtím
a vzruchem, coÏ je mnohdy
pfiíjemné, je‰tû ãastûji
nervovû nároãné, ale 
úplnû nejvíc – bezva! 
Pouze pozemek se nám stal
postupem ãasu jaksi tûsn˘m,
a tak nastala dobrodruÏná
doba hledání nového
domova pro na‰e pejsky
i pro nás samotné. 
Po‰tûstilo se, a nás 
ãeká co nevidût pfiesun 
do podmínek sice
provizorních, leã na
pozemek o velikosti 7 tisíc
metrÛ ãtvereãních, pfiesun
do pravého psího ráje. 
Bez sousedÛ, a tudíÏ, jak
doufám, bez problémÛ.
V‰ichni budou moci koneãnû
‰tûkat do sytosti (tfieba aÏ do
úplného zblbnutí) a já se
moÏná ze samé radosti
pfiidám. Renata ÎiÏková

chov. stanice 
Bohemia Sirague
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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.
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