
dyby nebylo jejího per-
fektního exteriéru, po-
dezírala bych dokonce

její matku z utajeného milost-
ného románku s místním don-
chuanem nejasného pÛvodu.
Na‰e Balinka je totiÏ zaloÏe-
ním teriér. To se projevuje nej-
rÛznûj‰ími zpÛsoby: 1/ skáãe
jako koza, 2/ hrabe – v‰ude

a v‰echno, takÏe zahradu
máme permanentnû pfiiprave-
nou na okamÏité zahájení
mistrovství svûta v kuliãkách,
3/ okusuje a pojídá ve‰keré
dfievûné, plastové, kovové, vol-
nû loÏené i pfiipoutané pfied-
mûty, 4/ je velmi pfiívûtivé,
veselé aÏ rozverné povahy. Její
pfiívûtivost se projevuje velmi

nekonvenãním zpÛsobem, má
ráda v‰e Ïivé, v‰e totiÏ mÛÏe
dobfie poslouÏit ke hfie. Jork-
‰írci mé pfiítelkynû Aleny jí
slouÏí ke hfie, kdykoliv se u nás
objeví. Tedy, pochopte to
správnû, ne Ïe by si s Balinkou
hráli. Naopak, je si hráno
s nimi, a to i proti jejich vÛli
(a hlavnû proti vÛli jejich

paniãky, která je musí pokaÏdé
vykoupat a rozãesat). Pfiená‰í
je po zahradû, celé je schová
do tlamy a pak oslizlé vyplivne
na zem. Ocucá je jako nanuka
a pak umístí do pfiedem vyhra-
bané díry. Díry, to je dal‰í její
velká láska. Její pÛvodní barva
je ãerná se znaky neboli black
and tan. Ona je ale vût‰inu
ãasu pouze black bez tan.
V‰echny znaky soustavnû mizí
pod nánosy bahna a hlíny.
Obzvlá‰È tuto její vá‰eÀ vítám
v dobû, kdy oãekává pfiíchod
miminek. Sterilní vykachlíko-
vaná odchovna s vytápûnou
podlahou jí není zfiejmû dost
nóbl, a tak celou dobu tûho-
tenství tráví tvorbou vlastních,
i nûkolik metrÛ hlubok˘ch
odchoven. Pfied porodem se to
dá, byÈ se skfiípûním zubÛ
snést, ale kdyÏ jsou miminka
na svûtû, matka si na okamÏik
odskoãí, vrátí se obalená fiíd-
k˘m bahnem a domáhá se
razantnû vstupu, jsem na mrt-
vici. Zkuste oãistit padesátiki-
lovou chlupatou fenu v únoro-
vém mrazu tak, aby mohla
ulehnout vedle ‰tûÀat a nakr-
mit je, aniÏ by bezmocní
brouãkové z té ‰píny dostali
Ïloutenku typu C. To je nadlid-
sk˘ úkol, a tak musí v prvních
dnech po porodu Balinka nav-
‰tûvovat zahradu na vodítku.
To je zase ãasovû nároãné pro
mne, protoÏe to znamená
nepfietrÏitou sluÏbu pfii oteví-
rání dvefií. Nûkdy mi skuteãnû
chybí jen ‰edomodrá slu‰ivá
uniforma a pistole u pasu.
Postavu jako vrátné dÛchodky-
nû uÏ mám. 
O tibetsk˘ch dogách se opráv-
nûnû tvrdí, Ïe dospívají aÏ
okolo tfietího roku Ïivota. Mo-
hu potvrdit, Ïe je tomu sku-
teãnû tak. Ve vût‰inû pfiípadÛ
je toto dozrání spojeno
s ukonãením devastaãní ãin-
nosti, coÏ je, hlavnû pro maji-
tele, záleÏitost vyloÏenû ‰Èast-
ná. Koneãnû se zahrada mÛÏe
osázet kvûtinami, stromky
a vybavit hezk˘m zahradním
nábytkem. 
TibeÈák se v tomto vûku zaãí-
ná povahou znaãnû pfiibliÏo-
vat na‰emu Rosíkovi, tedy –
pfieváÏnou ãást dne i noci pro-
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Zhruba tfii mûsíce po tom, co jsme ze zemû tulipánÛ pfiivezli
na‰eho „sviÏníka“ Rosíka, pfiibyla do rodiny dal‰í ãlenka
tibetského pÛvodu. Balinka, vlastním jménem Baleray, zdûdila
po své tituly ovûnãené matce u‰lechtilou krásu, leã tím bohuÏel
podobnost konãí. Povahou se totiÏ diametrálnû li‰ila nejen od
své klidné a vyrovnané rodiãky, ale od tibeÈanÛ obecnû.

Balinka
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spí. Nechce b˘t pfiíli‰ vyru‰o-
ván, a tak majitel dbá na to,
aby do nemovitosti nezavítal
zlodûj, kter˘ by jeho miláãka
obtûÏoval a ru‰il. Jsou samo-
zfiejmû také v˘jimky. Nûktefií
tibeÈané jsou hyperaktivní
zlotfiilci, ktefií aÏ do vysokého
vûku pá‰ou nekalé ãinnosti.
Vím, o ãem mluvím, sama
jsem ‰Èastnou majitelkou jed-
noho exempláfie, tedy pfiesnûji
exempláfikynû. Dal‰í typ, ke
kterému fiadím i Balinku, by se
dal shrnout pod oznaãení
„permanentní hlídaã“. Majitel
takového psa je ãasem zral˘ na
Befikovice a velmi ãasto mu
nezbyde neÏ volit ãasem útûk
z osídlen˘ch aglomerací, kde
má velmi hojné spory se sou-
sedy a je prÛmûrnû dvakrát do
mûsíce vlídnû zván na‰imi
zastupiteli do debatního
krouÏku pfiestupkové komise
na místním obecním úfiadû.
Na‰e rodina je toho dÛkazem,
protoÏe také díky na‰í Balince
ob˘váme nyní malebnou po-
losamotu bez sousedÛ. 
Dokud jsme ob˘vali se sv˘mi
psy mûstskou lokalitu, nespala
jsem celou noc prakticky
nûkolik let, tedy pfiesnû fieãeno
tolik let, kolik vlastníme Bali.
Noci jsem trávila tím, Ïe, pro-
buzena Balinin˘m hlasem,
jsem se v polospánku pfiepotá-
cela loÏnicí a chodbou do kou-
pelny, pootevfien˘m oknem
jsem mezi zuby polohlasnû
zasyãela: „PfiestaÀ!“ a na pÛl-
hodinu se odebrala opût na
loÏe. Tento scénáfi se s Ïe-
leznou pravidelností opakoval
‰est let. Za zmínku v této sou-
vislosti stojí, Ïe v okamÏiku,
kdy jsme pfiesídlili na samotu,
kde mÛÏe ‰tûkat dle libosti
cel˘ch 24 hodin dennû, Balina
po prvním t˘dnu ztichla a uÏ
pÛl roku je absolutní klid. 
S postupujícím vûkem pfiesta-
la b˘t Balinka pfiátelská k pej-
skÛm v‰ech typÛ vãetnû nû-
kter˘ch na‰ich a zaãala se
chovat nepfiíjemnû dominant-
nû k ostatním na‰im fenkám
s v˘jimkou své dcery Ivanky.
Psi – chlapi jí také nevadí,
obzvlá‰È miluje Rosíka. Jednak
spolu vyrÛstali, jsou to takfika
vrstevníci, jednak je to otec

jejích dûtí a hlavnû tvofií spolu
nerozluãnou, skoro siamskou
dvojici. Jakmile je potfieba vzít
na veterinu pouze jednoho
z nich, druh˘ teskní, nejí,
nemluví a pfii shledání pfiedve-
de k˘ãovitou scénu hodnou
romantického filmu podle 
R. Pilcherové.
Tato láska je pravda trochu na
obtíÏ v okamÏiku, kdy k nám,
lépe fieãeno k Rosíkovi, zavítá
nevûsta. Balina je s ostatními
dûvãaty separována za plot do
vedlej‰í zahrady a Rosík oãe-
kává svou milku v pfiední
zahradû. Jakmile se dáma
dostaví, Rosík se na Balinku
prachsprostû vyka‰le a zaãne
se vûnovat pfiíjemn˘m povin-
nostem s jinou. V tom oka-
mÏiku dostává Balina hysteric-
k˘ záchvat, pfiedvede hereckou
etudu s názvem: zneuÏitá, zhr-
zená a odkopnutá. Jeãí, ‰tûká,
kvílí, sápe se na plot, zakusuje
se do Ïelezn˘ch tyãí oplocení,
a kdyÏ nic nepomáhá, pra‰tí
sebou o zem a nafiíká jako
malé dítû, které právû pfii‰lo
o zamilovanou hraãku. KdyÏ
je koneãnû po v‰em a nechut-
ná sokynû vyklidí pole, je
Balinka vypu‰tûna ze zahrady,
pfiilétne rychlostí a razancí
dûlové koule k Rosíkovi
a v afektu ho kousne, aby se
mu vzápûtí sloÏila pokornû
k nohám. V tu chvíli se mi
vybaví citát Járy Cimrmana:
„Jestli nûco nesná‰ím, tak je to
devótnost poddan˘ch.“ Rosík
je nad její scény povznesen,
ostatnû jako nad v‰echen svû-
ta bûh, a tak ji za její v˘pad
nikdy netrestá. Odchází stfie-
dem, aby dal odpoãinouti své-
mu znavenému tûlu. V zájmu
objektivity mi dovolte pozna-
menat, Ïe Balinka pfies svou
netradiãní a neformální pova-
hu je velmi krásná tibetská
doga, která se svého ãasu py‰-
nila mnoh˘m v˘stavním oce-
nûním. Tedy, py‰nila jsem se
já, Balince to bylo bufit.
Závûrem chci po zpÛsobu fil-
mov˘ch OscarÛ podûkovat
rodiãÛm, pfiátelÛm, manÏelovi
a psÛm za nev‰ední a bohat˘
Ïivot, kter˘ musím vést.

Renata ÎiÏková
chov. st. Bohemia Sirague 
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Zaostři

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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