
aãala jsem kout Ïelezo, dokud
bylo Ïhavé, jinak fieãeno, dokud
byl je‰tû zamilovan˘. Pojala jsem

ideu, Ïe po chlupatém Majãínkovi by
se po mém boku velmi hezky vyjímal
tehdy málo znám˘ bladhaund. Hon-
zovi jsem jej popsala jako velmi rozto-
milého pejska s u‰ima aÏ na zem, vel-
mi mlhavû jsem se zmínila o velikosti,
pfiiãemÏ jsem rukou neurãitû naznaãila
v˘‰ku nûkde mezi l˘tkem a deskou sto-
lu. Tehdy mi je‰tû odsouhlasil v‰echno
na svûtû, alespoÀ jsem se domnívala.
Hned nejbliÏ‰í nedûli jsme vyrazili na
prohlídku ‰tûÀat do nedaleké obce.
Podle inzerátu jsme na‰li dÛm a za-
zvonili. Otevfiela pfiíjemná paní
a pozvala nás dál. Na dvofie se na nás
vrhla smeãka pfiívûtiv˘ch basetÛ.
ManÏel byl nad‰en˘ v domnûní, Ïe se
jedná o k˘Ïené plemeno, leã paní nás
vedla dál do zahrady, kde v kotci stál
za pletivem hnûdoãern˘ pes velikosti
konû a z obrovského pysku mu visela
slina, která jej spojovala se zemí.
ManÏel jen zíral, nezmohl se na slovo,
jen na ãele mu vyrazily kapky studené-
ho potu. âekala jsem, Ïe omdlí, ale
zachoval dekorum, rozlouãil se s milou
paní chovatelkou a jelo se domÛ.
Z jeho zarytého mlãení jsem celkem
správnû usoudila, Ïe nejmoudfiej‰í
bude se na nic neptat. Nûjak˘ ãas jsem
muÏe nechala uleÏet a pfiestala se
psech zmiÀovat. Pochopila jsem, Ïe
psa téhle velikosti do bytu neprosa-
dím, a tak jsem zaãala hledat náhradu.
V mládí jsem nûjak˘ ãas chodila s klu-
kem, jehoÏ otec veterináfi se vûnoval
bohulibé ãinnosti – chovu bulteriérÛ,
ktefií se mi uÏ tehdy moc líbili. Má vol-
ba tedy padla právû na bulíka. V té
dobû jich bylo velmi málo, jen pár
nad‰encÛ dokázalo tohoto miláãka
náleÏitû ocenit. Podvûdomû jsem tu‰i-
la, Ïe bulteriér mého muÏe sv˘m luz-
n˘m zjevem nijak neomráãí, proto
jsem volila opatrnou taktiku. Jen netla-
ãit na pilu! Atlas psÛ jsem otevfiela na
dvojstranû s bulem a nechala jej
náhodnû leÏet na stolku v ob˘váku.
„JeÏi‰, to je hnusn˘ prase!“ dûl mÛj
drah˘, kdyÏ do knihy nahlédl. „Hnus-
n˘, ale nikdo ho nemá, a ty charaktero-
vé vlastnosti, tohle plemeno je králem
mezi psy.“ Rozjela jsem neprodlenû
akci. Po nûkolika dnech intenzivní ma-
sáÏe a diplomatické agitace jsem situa-
ci ovládla natolik, Ïe byl ochoten se se
mnou jet na „zrÛdiãky“ podívat. KdyÏ
jsme pak stáli v Kyn‰perku za vraty
MVDr. Miãulka a pfies pletivo nás
upfienû a soustfiedûnû sledovaly ãtyfii
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KdyÏ jsem se seznámila se sv˘m druh˘m (a doufám Ïe
zároveÀ posledním) muÏem, byl v otázkách kynologie
nedotãen˘m, nepopsan˘m listem. Léta se napfiíklad
domníval, Ïe dalmatin je ‰tûnûtem skvrnité dogy.
Jaká netu‰ená pfiíleÏitost se mi zde sk˘tala!
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páry zapadl˘ch oãek, vidûla jsem, Ïe situ-
ace se mi zaãíná vymykat z rukou.
Jakmile jsme ale vstoupili do dvora, ledy
se rázem prolomily. V‰ichni ãtyfii bulíci
vystartovali souãasnû a to, co se neza-
svûcenému pozorovateli mohlo jevit
jako boj o hol˘ Ïivot, byla na‰e chabá
a zbyteãná obrana pfied svéráznû pfiátel-
sk˘m uvítáním. B˘t boufilivû uvítán bul-
teriérem obná‰í takfika stejné následky
jako men‰í autonehoda. Bulík totiÏ
v‰echno dûlá s pfiímo smrteln˘m nasaze-
ním, aÈ je to vítání, hra, rvaãka, nebo prá-
ce. Bulík nezná ‰edou barvu. V jeho svû-
tû ode zdi ke zdi je v‰e totálnû ãerné
nebo bílé. Buì, a nebo. Boufilivé nad‰ení
a smr‰È emocí doprovázející vítání
náv‰tûvy se v okamÏiku promûnila ve
vítanou pfiíleÏitost ke rvaãce. Sledovala
jsem, jak mÛj pobledl˘ muÏ zírá na fivou-
cí klubko na zemi. MVDr. Miãulek tomu
nevûnoval Ïádnou pozornost a pfiíjemnû
konverzoval. Ani mû toto chování ne‰o-
kovalo, neboÈ v krátkém období zná-
mosti s jeho synem jsem tûchto vesel˘ch
a rozpustil˘ch scének konãících ‰itím
zaÏila u nich bezpoãet. ManÏel ov‰em
nebyl pfiipraven, a tak se pohyboval nad
propastí hrozící mdloby. Nicménû
semínko bylo úspû‰nû zaseto a teì uÏ
staãilo nûkolik t˘dnÛ neustálého huãení
a omílání bulteriéfií problematiky, vyná-
‰ení jejich supervlastností aÏ do v˘‰in
nebeské klenby, a bylo vyhráno. Honza
totálnû vysílen˘ mou vytrvalostí logicky
usoudil, Ïe lep‰í bude bulteriéra vlastnit,
neÏ o nûm do konce Ïivota prÛmûrnû tfii
hodiny dennû poslouchat. A jelo se pro
‰tûÀátko. TouÏila jsem sice po ãistû
bílém pejskovi, na kterém teprve pfie-
krásnû vyniknou zajímavé tvary „buliãí-
ho“ tûla, leã bylo mi smífiiti se s ãernobí-
lou kombinací, která byla pro mého
muÏe pfiece jen pfiijatelnûj‰í. Sladké ‰tû-
Àátko nezapfielo hned první den svÛj
pÛvod a pfiíhoda, která nás velice poba-
vila, ukázala se následnû b˘t charakteris-
tick˘m rysem na‰eho miláãka. Bertík
totiÏ velmi ‰ikovnû uchopil do tlamiãky
velik˘ smeták, dokonale jej vyváÏil
a hodlal si úlovek dopravit na pelí‰ek.
BohuÏel, zárubnû kuchyÀsk˘ch dvefií
odmítly stopadesáticentimetrovou tyã
propustit dál. To ov‰em Bertík nehodlal
vzít na vûdomí, sklonil zbejãile hlavu,
zavfiel oãi a ‰el. Po dvaceti minutách usi-
lovné chÛze na místû jsme nevydrÏeli
a pomohli mu smetákovou tyã natoãit.
Velmi hrdû pro‰el na místo a byl nesko-
nale py‰n˘. Bylo to jeho první veliké
vítûzství. Jeho neuvûfiitelná vytrvalost aÏ
zaÈatost nás nadchla a rozesmála, ov‰em
ãasem, jak Bertík nabíral let a váhy,

úsmûv nám mnohdy tuhl na rtech. KdyÏ
za dva roky stejn˘m zpÛsobem sklonil
hlavu, zavfiel oãi a ãelem vyrazil plotov˘
díl, kudy se mu protáhla koãka, kdyÏ
v rychlosti 50 km za hodinu vrazil hla-
vou do litinového topení, aniÏ by se
zachvûl, vybavila se mi humorná histor-
ka z jeho dûtství. Bertík byl ale super pes.
Milovali jsme ho stejnû nezmûrnou lás-
kou, jakou vûnoval on nám. Pfiipadalo
mi to, Ïe Bertík je jedno obrovské srdce
celé vûnované pouze nám. On ale milo-
val i ostatní lidi. Nemohla jsem se zbavit
dojmu, Ïe kdyby ná‰ dÛm v dobû na‰í
nepfiítomnosti nav‰tívil zlodûj, Bertík by
jej nejprve boufilivû pfiivítal a posléze mu
lup pomohl vynosit do auta, aby se chu-
dák lupiã nenadfiel.
Ale stejnû jako miloval lidi, nenávidûl
psy a koãky. Procházky s ním byly v‰ech-
no moÏné jen ne poklidné. Mûla jsem
vypracován podrobn˘ itineráfi, podle
kterého bylo bezpodmíneãnû nutné se
fiídit. Tedy: Na dlouhé procházky se cho-
dilo od 11. hodiny dopolední do 14.
hodiny, kdy byl, dle m˘ch zku‰eností,
nejmen‰í pfiedpoklad setkání s jin˘m
psem. Volila jsem úseky lesních a pol-
ních cest, které umoÏÀovaly otevfien˘
v˘hled alespoÀ na vzdálenost tfií set
metrÛ pfied i za sebe. V úsecích s moÏ-
ností stfietu jsem psa vodila preventivnû
na vodítku. Cel˘ch sedm let, kdy jsme
Bertíka mûli, jsem trpûla nervov˘m
tikem. Neustálé otáãení hlavou do stran
i dozadu se stalo Ïivotní nutností, která
mû poznamenala na cel˘ Ïivot. Musela
jsem pfiípadného soka zaregistrovat dfiív
neÏ Bertík a pak toho nenápadnû pfiivo-
lat a pfiipnout. Jakmile bych se totiÏ
zpozdila, nezb˘valo neÏ se modlit, aby
soupefi mûl alespoÀ 50 kilo a byl hodnû
huÀat˘, jinak totiÏ mohlo dojít k nej-
hor‰ímu. Odvolat bulteriéra z boje je
zhola nemoÏné, i kdyÏ Bertík byl gentle-
man alespoÀ v tom smûru, Ïe hodnû
malé soupefie sice osliznul, ale nezranil.
Zvuková kulisa boje sice evokovala
pfiedstavu totální zkázy, leã pejsek vyvá-
zl pouze s tûÏk˘m ‰okem. KdyÏ jsme po
sedmi letech o Bertíka vinou tûÏké
nemoci pfii‰li, byla to jedna z nejvût‰ích
ran v mém Ïivotû. Je‰tû dnes na nûj
nedokáÏu vzpomínat bez dojetí. Potom
jsme uÏ mûli psÛ vÏdy povícero, a tak
ztráty sice bolí, ale uÏ nikdy tolik jako
v pfiípadû jedináãka.
A tak vám dobfie radím – nezÛstávejte
u jednoho miláãka! 
Myslím samozfiejmû miláãky ãtyfinohé,
nikdy bych si netroufla nabádat kohoko-
liv k bigamii!
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