
dyÏ jsme si ale na poãátku roku
94 pfiivezli domÛ rozko‰nou
chlupatou kuliãku, ani zdaleka

jsme netu‰ili, jak tento krok pozname-
ná cel˘ ná‰ pfií‰tí Ïivot. 
Tak tedy, ‰tûÀátko se vzne‰en˘m jmé-
nem Dharma jsme okamÏitû pfiekfitili
na ãeskou Barunku. Dnes mi to pfiipa-
dá bezmála jako svatokrádeÏ, ale v té
dobû jsem nemohla tu‰it, Ïe ponûkud
exotické jméno Dharma odpovídá
vzne‰enému charakteru psí dámy roz-
hodnû lépe neÏ Barunka, která pfiímo
evokuje pfiedstavu selského dûvãete
s pusou umazanou od povidel. 
Barunka ale jméno pfiijala za své, a tak
jí uÏ zÛstalo. Byla to odmaliãka dáma
kaÏd˘m coulem. DÛstojn˘m krokem
princezny z tajemného Orientu se
nehluãnû pohybovala po domû i zahra-
dû, Nikdy se nám ji nepodafiilo pfiistih-
nout venku v de‰ti, rozcuchanou sil-
n˘m vûtrem, ãi dokonce, nedejboÏe,
umazanou blátem. Barunka dokáÏe
nemoÏné. JestliÏe vytrvale pr‰í a povû-
trnostní podmínky nejsou optimální,
zvládne vydrÏet bez venãení klidnû 24
hodiny, jen aby nemusela svou vzne‰e-
nou nohu omoãit v neãisté kaluÏi.
Hned první den, kdy vstoupila do
na‰eho Ïivota a rodiny, nás naprosto
uchvátila tím, jak neskonale rozumná
a pohodová byla. Ani na chvilku neda-
la najevo stesk ãi smutek. B˘valá rodi-
na jako by jí vÛbec nescházela. Peãlivû
prozkoumala své novû nabyté teritori-
um, seznámila se s na‰imi psy, kter˘m
ov‰em vûnovala pouze velmi nedbalou
pozornost, pro‰la dÛm i zahradu
a s veãerem se odebrala do boudiãky,
jako by v ní byla odjakÏiva. Na‰e
okouzlení a nad‰ení nebralo konce.
DÛvûrnû jsem znala hrÛzy probdûl˘ch
nocí, vyplnûn˘ch náfikem a zoufal˘m
jekotem opu‰tûn˘ch ‰tûÀat. Psycho-
logické války, kdo s koho, jistû znáte.
Ten slab‰í (zpravidla majitel) hned
první noc podlehne a ‰tûnû skonãí
v lep‰ím pfiípadû u postele, v tom hor-
‰ím (pro majitele, nikoli pro vítûzné
‰tûnû) v posteli. Ne tak Barunka.
Celiãkou noc se nad na‰ím domem
rozprostíralo velebné ticho. Na‰e
nad‰ení neznalo mezí.
I druh˘ veãer, jakmile se smrklo,
Barunka se sama a dobrovolnû odebra-
la do otevfieného kotce, ve kterém
mûla pfiipravenou boudu, a neprodle-
nû usnula. Idyla pfiímo pohádková.
Ukolébáni minulou nocí, která tak
úspû‰nû probûhla, jsme i my ulehli
a usnuli spánkem spravedliv˘ch, aby-
chom byli kolem pÛlnoci vyburcováni
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Psy jsem mûla vÏdycky, velké i malé, chlupaté
i hladkosrsté, pfiátelské i ostré. Abych tak fiekla, kaÏd˘
pes, jiná ves. Vlastnû uÏ ani nepamatuji, kdy jsem ráno
nemusela vstávat a za jakéhokoli poãasí venãit. Tibetská
doga mû ale dostala. Nikdy dfiív jsem takové plemeno
nepoznala, ale jiÏ po nûkolika prvních dnech jsem byla
pevnû rozhodnuta poznat ho podrobnû a do hloubky.
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ze spaní ‰ílen˘m fievem. Ochrnutá hrÛ-
zou z toho dûsného zvuku jsem chvíli
ohromenû naslouchala. První, co mû
napadlo, bylo, Ïe se Herodes vrátil
dokonãit své pfií‰erné dílo a zaãal znovu
vraÏdit neviÀátka.
Ten jekot se nepodobal niãemu, co jsem
do té doby mûla moÏnost sly‰et, neboÈ
hororové filmy zásadnû nesleduji. âím
jsem star‰í, tím slab‰í nervovou konsti-
tuci mám, a proto zásadnû vyhledávám
pouze lehce infantilní a nezávadné
komedie. Zacloumala jsem manÏelem
a vzápûtí jsme se spoleãnû vyfiítili ven
do noci, ve zmatku a tmû nahmatali
vypínaã, rozsvítili… a naskytl se nám
pfieÏalostn˘ pohled. Barunka, zfiejmû
dezorientovaná tmou, ve snaze opustit
kotec opustila jej pouze hlavou a krkem,
které se jí podafiily prostrãit okem silné-
ho pletiva.
Hlava teì ne‰la zpátky a tûlíãko naopak
ven a nastala tragicky patová situace.
Barunka, evidentnû pfiidu‰ená, teì uÏ
jen ti‰e h˘kala, tváfiiãku mûla strhanou
a v oãích zoufal˘ v˘raz ‰tvance Ïadoní-
cího o pomoc. OdjakÏiva jsem hrdá na
svou pohotovost, chladné, logické

a hlavnû bystré my‰lení. Ani tentokrát
jsem nezklamala. Velmi úãinnû a logicky
jsem se rozh˘kala spolu s Barunkou,
nohy se mi podlamovaly, hlas pfieskako-
val a hol˘ma rukama jsem se snaÏila
roztáhnout oko z drátu silného jako
muÏsk˘ ukazováãek. V okamÏiku, kdy se
mÛj stav pfiiblíÏil mdlobám, se na scénû
objevil mÛj muÏ. Odstrãil mû energicky
stranou (dluÏno podotknout, Ïe velmi
nevybírav˘m zpÛsobem), odkudsi z kÛl-
ny vylovil obrovské pákové kle‰tû a Ba-
runku bûhem okamÏiku osvobodil. Jak
jsem ho v tu chvíli obdivovala a milova-
la! V blankytnû modrém pyÏamu, efekt-
nû nasvícen mûsíãním svitem, v ruce tfií-
maje obrovské kle‰tû, mi pfiipadal stejnû
hrdinn˘ jako svat˘ Jifií, kter˘ právû sko-
lil lítou saÀ. 
Barunka byla zachránûna a byla to defi-
nitivnû její poslední noc strávená v bou-
dû a v kotci, byÈ otevfieném. Její pomysl-
n˘ pelí‰ek se stûhoval do kuchynû, do
loÏnice, na terasu, do ob˘váku, do gará-
Ïe, do auta, prostû v‰ude tam, kde se
na‰í carevnû zrovna ten veãer zachtûlo
nocovat... Ranata ÎiÏková

ch. st. Bohemia Sirague

Ilu
st

ra
ce

 B
ar

bo
ra

 K
y‰

ko
vá

âESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
KOMISE PRO PRÁCI S MLÁDùÎÍ

ve spolupráci s kynologick˘m spolkem 
INTERDOG BOHEMIA klub

pofiádají

VV¯̄SSTTAAVVUU PPRROO MMLLAADDÉÉ VVYYSSTTAAVVOOVVAATTEELLEE

AA JJEEJJIICCHH PPSSYY

11. záfií 2005, 
v˘stavní areál Na Krásné louce, Mladá Boleslav

V˘stava má dvû ãásti a doprovodné akce 
– nikdo nemusí absolvovat v‰e!

První ãást je soutûÏ MLAD¯ VYSTAVOVATEL, v˘sledky se zapoãítávají do
celoroãního bodování; dal‰í je V¯STAVA PRO DùTI A JEJICH PSY.

Podrobnosti se doãtete v propozicích !!

Kontaktní adresa: 
INTERDOG BOHEMIA – DV

Luãní 286, 293 01  Mladá Boleslav
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz

www.interdogbohemia.com
tel/fax: 326 327 220, 326 331 041
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