
ãistû muslimsk˘ch vesnicích v Ma-
lajsii ãlovûk o psa nezavadí. Nej-
ménû jich Ïije na Malajském polo-

ostrovû ve státech Kelantan, Kedah
a Terengganu, kde pfies 80 procent oby-
vatel tvofií muslimové. Zbytek obyvatel
jsou Indové, âíÀané nebo potomci bûlo-
chÛ, tedy nemuslimové. Ve státech Sa-
rawak a Sabah na malajské ãásti ostrova
Borneo jsou v pfievaze Dajákové, a ti jsou
z vût‰í ãásti kfiesÈané. Kde jsou kfiesÈané,
tam jsou i psi. Kde Ïijí hinduisté, tam
nikdo Ïádnému zvífieti neublíÏí. Kde Ïijí
âíÀané, ktefií jsou bohatí, tam se najde
i nûjak˘ bûlouãk˘ chlupat˘ domácí mini-
mazlíãek rodu ‰icu nebo lhasa apso. Ale
jak se má chlupáãovi líbit Ïivot v 32 a více
stupních nad nulou? Copak se v tom dá
bûhat? Ani zlat˘ retrívr anglikánského
knûze, kterého jsme potkali s pánem na
procházce, nebyl horkem pfiíli‰ nad‰en˘.
Není proto divu, Ïe toto v Evropû celkem
bûÏné plemeno je v Malajsii pûknû drahé.
Knûz samozfiejmû penûz moc nemûl, psa
dostal. I kdyÏ se o nûj urãitû dobfie staral,
jako vût‰ina zdej‰ích psÛ mûl i jeho pes
v chlupech pofiádnou vyráÏku. Jeho pána
zase suÏovali komáfii. I v Malajsii musíte
se psem na procházku do parku. A par-
kov˘ trávník je v‰ude v tropech pfiíbyt-
kem komárÛ, které pes sv˘m pobíháním
probudil k ãinnosti. Knûz se pÛvodnû
vydal na rychl˘ jogging a vzal si kraÈasy.
S tím, Ïe nás potká a zastaví se na kus
fieãi, urãitû nepoãítal. Nestaãil se plácat.
I kdyÏ jeho velk˘ pes byl v˘jimka, s velk˘-
mi psy jsme se pfiesto je‰tû jednou setka-
li. Ve mûstû Miri na Sarawaku jsme si ‰li
prohlédnout bohatou ãtvrÈ plnou moder-
ních velk˘ch vil, zãásti více ãi ménû zdafii-
le kopírujících Evropu. V zahradách sa-
mozfiejmû pobíhali hlídací psi. Jen málo
z nich byli obvyklí nûmeãtí ovãáci nebo
dobrmani. Jejich chov a cviãení je docela
dobr˘ byznys. Velk˘ vycviãen˘ pes vyjde
v pfiepoãtu na 28 tisíc na‰ich korun. Vût-
‰inu domÛ v‰ak hlídá smeãka stfiednû vel-
ké blafající pouliãní smûsi. Tito psi jsou
po celé Malajsii obdivuhodnû stejní. Krát-
kosrstí, vût‰inou béÏoví, nûktefií pruhova-
ní jako hyena, jiní zbarvení jako nûmeck˘
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Psi v Malajsii

Malajská psí zastavení
Psát o Ïivotû psÛ v muslimské zemi není jednoduché. Muslimové je
povaÏují za neãisté zvífie a dávají pfiednost koãkám. Proto je v takov˘ch
zemích psÛ málo a to málo, co zde pobíhá, vypadá obvykle dost uboze. 

VTeì je to malé
roztomilé
‰tûÀátko, po
v˘cviku vynese
sv˘m majitelÛm
pûkn˘ch pár
tisíc malajsk˘ch
dolarÛ
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ovãák, úplnû nejmíÀ je skvrnit˘ch. Vlãá-
kovit˘ typ, dlouhá oháÀka, v kohoutku
plus minus 50 cm. âlovûku se vyh˘bají,
utíkají pfied ním. Ani ‰tûÀata nevrtí oca-
sem a nechtûjí si hrát, jejich povaha je
jiná, na úzké souÏití s ãlovûkem nejsou
zvyklí. O jejich zdravotním stavu je lep‰í
se nezmiÀovat a z téhoÏ dÛvodu je také
lep‰í neprohlíÏet si je pfiíli‰ zblízka. KoÏ-
ní nemoci, nádory a feny zniãené stále
opakovan˘mi porody, to není pohled pro
zjemnûlé oãi Evropana.
Nejvíc psÛ jsme vidûli v domorod˘ch
domech DajákÛ ve vnitrozemí Bornea.
Dajákové nám tvrdili, Ïe kaÏd˘ z nich má
svého pána i své jméno, ale vzpomenout
si na nûj obvykle nemohli. Pfiesto mûli
pravdu, kdyÏ jsme psy chvíli pozorovali,
zjistili jsme, Ïe kaÏd˘ mûl své dvefie, do
kter˘ch se snaÏil dostat. Podle hubenosti

psÛ zfiejmû i tady platilo – neubliÏujeme
jim, ale pfiíli‰ se o nû nestaráme.
V Kuala Lumpur, hlavním mûstû Ma-
lajsie, jsme nûkolik dní pozorovali jednu
smeãku. Okna na‰eho hostelu vedla do
neudrÏovaného parku a na velké parko-
vi‰tû. Ve dne byl klid. Psi spali. K pÛlnoci,
kdyÏ lidé koneãnû vypadli z ulice (to fiíka-
li psi), mûla jejich smeãka volno. V‰ichni
psi v ní byli stejného vzhledu a stejnû vel-
cí, coÏ jim bezpochyby usnadÀovalo
sexuální Ïivot. Jen si vzpomeÀte, jak se
trápí evropsk˘ uprchl˘ jezevãík, kdyÏ
narazí na láskychtivou fenu nûmeckého
ovãáka. Nocí, jeÏ mûla b˘t tichá, se neslo
psí vytí, kÀuãení, vrãení a ‰tûkání. Na ães-
ké vesnici obvykle sly‰íme jen hodnû hla-
sité sprosté psí nadávání. Tady se nocí
nesl cel˘ psí slovník, kter˘ má opravdu
hodnû slov. To bylo vyhroÏování, omlou-
vání se, pro‰ení, vemlouvání se a pochle-
bování. A co kdyÏ se tihle pouliãní polo-

divocí psi vracejí ke své pÛvodní
pfiirozenosti a volné pobíhání a Ïivot ve
smeãce jim stoprocentnû vyhovuje, pfie-
stoÏe ulice není step nebo dÏungle?
I kdyÏ je pravda, Ïe na ulicích Kuala Lum-
pur dost tûÏko najdou králíky ochotné
nechat se jejich smeãkou u‰tvat a seÏrat.

Irena Páleníãková

Domorod˘ pes na dlouhé verandû
domorodého dajáckého domu
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