
okolov není zrovna
atraktivní mûsto, mûla
jsem ale na‰tûstí je‰tû

milované Pfie‰tice, kde jsem
u tety trávila ty nejnádhernûj-
‰í prázdniny pod sluncem.
Samozfiejmû obklopená psy.
Moji dva dospûlí bratranci
mûli kaÏd˘ svou fenu nûmec-
kého ovãáka, na kterou nemû-
li ãas, a tak jsem je smûla
opeãovávat sama. Jaká nádhe-
ra! Nûmeck˘ ovãák je pleme-
no, které v urãitém vûku
splÀuje ve‰keré poÏadavky
pubertálního dûcka. Poslou-
chá pokyny a je dostateãnû
velk˘ na podstatné zv˘‰ení
pubescentova sebevûdomí.
Spolehlivû pfiitáhne pozor-
nost opaãného pohlaví
a slouÏí jako záminka k proje-
vení klackovitého zájmu. Jak
nesmírnû pfiíjemné jsou dívãí-
mu uchu poznámky typu:
„Kam vleãe‰ tu koãku!“ pro-
nesené pfieskakujícím hlasem
mutujícího ho‰ana! 
Káãa a Zorka byly prostfiedni-
cemi m˘ch prvních citov˘ch
vzplanutí. Takov˘ ovãoun je
úplnû jiné kafe neÏ jezevãíci,
které jsme mûli doma. V tom-
to vûku je jezevãík psem pfií-
li‰ nicotn˘m pro uchvácení
opaãného pohlaví. Nûmeck˘
ovãák byl první velk˘ pes,
kter˘ odstartoval mou touhu
po tûch velk˘ch, vût‰ích, nej-
vût‰ích a obrovsk˘ch. V ‰est-
nácti letech jsem se v Pfie‰-
ticích seznámila s tím
nejúÏasnûj‰ím klukem. Byl to
ten nej kluk ze v‰ech, a aby
toho nej nebylo dost, mûl je‰-
tû tatínka chovatele nûmec-
k˘ch dog! Dvojnásobn˘ dÛ-
vod k lásce nehynoucí!
Nutnû jsem musela mít Láìu,
je‰tû nutnûji dogu. Veãer
jsem s otevfien˘ma oãima sni-
la o lásce a dogách. Jistû to
znáte, kdo z vás v ‰estnácti
nesnil. JiÏ jako dûvãe v roz-
puku jsem ale byla Ïenou
ãinu, a tak jsem zaãala podni-
kat radikální kroky. Tvrdû
jsem makala na splnûní snu,
a to doslova. Pfiihlásila jsem
se na brigádu do vepfiína,
kydala hnÛj, krmila selata
a smrdûla praseãákem na 100
metrÛ. Snad díky smradu
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Dûtství naplnûné nemocemi, ‰kolou, nenávidûnou
hudebkou a ústrky od star‰ího bratra jsem celkem
nudnû a nezáÏivnû trávila ve sv˘ch rodn˘ch Sudetech. 
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jsem sice pfii‰la o Láìu, ale
na‰etfiit na ‰tûnû jsem doká-
zala. Ke k˘Ïenému ‰tûstí byl
jen krÛãek! Jaksi nejasnû
jsem tu‰ila, Ïe rodiãe mé
nad‰ení a touhu sdílet zfiej-
mû nebudou, protoÏe doga
v mûstském 3+1 urãitû neby-
la i jejich snem. BohuÏel,
rodiãe si ãlovûk nevybírá. No
nic, postavím je pfied hoto-
vou vûc, fiekla jsem si. Prostû
pfiinesu domÛ dvacetikilové-
ho drobeãka, matka tutovû
zjihne a tátu hravû zpracuji,
tak jako vÏdycky pfiedtím. 
Koncem prázdnin se narodila
‰tûÀátka a já si zaplatila zálo-
hu na toho nejvût‰ího Ïíhané-
ho kluka, kter˘ tam byl. Vy-
chytrale jsem chovatele
poÏádala, aby odbûr oznámil
telegramem nikoli domÛ, ale
ke mnû do ‰koly, a domnívala
se, Ïe tím jsem lstivû odstrani-
la poslední moÏnou pfiekáÏku.
On ale zklamal mou dÛvûru
a zcela nesmyslnû uvûdomil
mé rodiãe! Sen se mi rázem
zhroutil souãasnû s matkou.
Myslím, Ïe pozdûji matka ne-
jednou trpce zalitovala, Ïe
doma není jedna doga. To
kdyÏ prÛmûrnû dvakrát do
t˘dne po pfiíchodu ze zamûst-
nání nacházela doma v rÛz-
ném stadiu koupele, su‰ení ãi
krmení hafany nejrÛznûj‰ích
velikostí a tvarÛ. Tyto „toula-
vé“ psy jsem dovlekla domÛ,
peãlivû vykoupala matãin˘m
drah˘m ‰amponem, vysu‰ila
úzkoprofilov˘m froté ruãní-
kem a nakrmila nedostatko-
vou podpultovou k˘tou urãe-
nou k nedûlnímu obûdu.
Jejich chyba! 
MÛj sen se splnil aÏ v m˘ch
dvaceti letech, kdy jsem si,
tentokrát uÏ do svého 3+1,
pofiídila jednoho z prvních
bobtailÛ v republice. MÛj
první muÏ sice, podobnû
jako moji rodiãe, nesdílel mé
nad‰ení pro velkého psa, leã
nûkolik mûsícÛ po svatbû
nedokázal fiíci „ne“. AÏ kdyÏ
byl Majãínek doma, vy‰lo
najevo, Ïe se navíc psÛ od
dûtství bojí, obzvlá‰tû tûch
velk˘ch. Majãí, stejnû jako
kaÏd˘ pes, okamÏitû tento
manÏelÛv handicap vycítil

a zaãal jej s pfievahou zneuÏí-
vat. PfiestoÏe se mnou chodil
na procházky zásadnû na vol-
no, a to i po mûstû, manÏelo-
vi utekl hned za prvním
rohem. KdyÏ já jsem mu str-
kala ruce do plné misky i do
krku pro kost, manÏel ne-
smûl vstoupit do kuchynû
v dobû krmení. Mezi tûmi
dvûma se evidentnû schylo-
valo k otevfienému stfietu.
K nejhor‰ímu na‰tûstí ne-
stihlo dojít, protoÏe manÏel
se v˘znamnû spfiátelil se stat-
nou poldovskou svazaãkou
a spolu s ní odkráãel z domo-
va vstfiíc svûtl˘m zítfikÛm.
O to víc se pro mne stal
Majãí tím nejlep‰ím kamará-
dem. UÏ nikdy potom jsem
nemûla tak pohodového psa.
Podnikali jsme spolu mnoha-
hodinové v˘lety po okolí,
drÏel se stále v mé blízkosti,
ignoroval lidi i psy, on se
vûnoval svému ãichání, já
sv˘m chmurn˘m my‰lenkám
zhrzené manÏelky.
Majãínek trpûl zajímav˘m
syndromem. Stejnû jako slon
propadne panice, kdyÏ spatfií
my‰, Majãí upadal do ‰ílené
hrÛzy pfii spatfiení jakéhokoli
malého savce. 
KdyÏ se pfied Majãínkem zãi-
stajasna na lesní cestû zjevila
veverka, zamy‰len˘ pes ji
zaregistroval v poslední vtefii-
nû, nevûfiícnû zajeãel pfieska-
kující fistulí, jako kdyÏ
eunuch dostane ránu elek-
trick˘m proudem, neprodle-
nû se otoãil a vrhl se mi
kolem krku. V jeho oãích se
zraãil bezbfieh˘ dûs a hrÛza.
Zahnala jsem to stra‰né zvífie
na útûk a jala se padesátikilo-
vého psího chlapeãka utû‰o-
vat a konej‰it. 
KdyÏ jindy na náv‰tûvû
u kamarádky vybûhlo zpod
kfiesla morãe, chtûl se spasit
skokem z balkonu. V posled-
ní vtefiinû jsme mu v sebe-
vraÏdû zabránili, ale do toho
bytu uÏ nikdy nevkroãil. ·ko-
da Ïe v dobách hluboké tota-
lity neexistovali zvífiecí psy-
chiatfii a psychologové. Majãí
by vydal na velmi slu‰nou
diplomovou práci.

Renata ÎiÏková 
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