
estu nám paní Rutloh
popsala tak dokonale,
Ïe jsme prostû

nedokázali zabloudit, a tak
jsme v urãen˘ den okolo 
tfietí hodiny dorazili do
k˘Ïeného mûsta. Hilversum
je, stejnû jako v‰echna

holandská mûsta, roztomilé
a ãisÈouãké místo. 
Stejnû jako pfied léty
u ReusenÛ jsme nejprve
mysleli, Ïe nemÛÏeme b˘t 
na správném místû. Nûjak to
nemohu pochopit. My máme
zahradu cca 500m2 a pfii

celkovém poãtu 13 psÛ (5
velk˘ch, zbytek mal˘ch) mám
ukrutné v˘ãitky, Ïe na‰i
miláãci, pohybující se volnû
v‰ude a neznající kotec,
strádají ve stísnûn˘ch
podmínkách. V Holandsku je
odpovídající prostor pro 9

velk˘ch psÛ + 2 vrhy ‰tûÀat
dÛm a zahrádka velikosti
kuchyÀského stolu, to v‰e
umístûno na hlavní tfiídu
mûsta a do tûsného
sousedství dal‰ích domÛ.
A opût v‰ichni psi doma. 
Na gauãi, na chodbû, 
pod stolem, v kuchyni.
V naprosté pohodû, bez
sebemen‰ího náznaku
nevraÏivosti, vrãení, bez
konfliktÛ a hádanic. 
Psi i feny pohromadû.
K tomu v ob˘vacím pokoji
a v knihovnû po veliké
ohrádce plné ‰tûÀat. 
Ten ná‰ pejsáãek, synek 
tûch nej nej rodiãÛ, nám
v ohrádce okamÏitû padl do
oka. Ukázala jsem na nûj
a paní Rutloh byla evidentnû
potû‰ena. Rozhrnula ‰tûnûti
chlupy na krku a ejhle,
ãervená stuÏka oznaãovala
toho krasavce, kterého pro
nás vybrala i sama chovatelka
jako nejperspektivnûj‰ího
z obou vrhÛ. Základ má ten
drobeãek víc neÏ dobr˘.
Tatínka multi‰ampiona
a svûtového vítûze
a maminku obdafienou
nepálskou krví.
KdyÏ jsme se dostateãnû
naÈuÈali a naÀuÀali nad
rozko‰n˘mi tvoreãky, pfiedali
jsme hostitelÛm vûcné dary
obsahující mimo jiné, jak
jinak, velkou láhev
becherovky a 2 láhve
znaãkového moravského
vína. KdyÏ jsme pak po 
veãefii popíjeli spoleãnû kefír
(k velkému nad‰ení mého
muÏe), napadlo mû, co si 
asi manÏelé Rutloh budou
myslet o vztahu 
âechÛ k alkoholu...
Abych se je‰tû vrátila ke
psÛm. Je to zvlá‰tní, ale
holand‰tí psi jsou nesmírnû
pfiívûtiví a milí. Nesetkala
jsem se tam s kousav˘m
a agresivním psem.
Evidentnû zboÏÀují 
náv‰tûvy, a coÏ teprve kdyÏ
náv‰tûva pfiiveze pi‰koty!
Tatík na‰eho malého –
Kandschur – a veliká,
celoãerná Mila nás dokonce
veãer doprovodili do loÏnice
pro hosty, kde s námi Ilu
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Gesar – 7. díl

C

Gesar byl na‰e dal‰í ‰tûnû dovezené z Holandska. Chovatelku
mi chválila i moje známá, která ji potkala na v˘stavû
v Rakousku. Jediné, ãím jsem si nebyla jistá, byly moje
komunikaãní schopnosti - uãebnice nûmãiny pokr˘vala den
pfied odjezdem pavuãina tlou‰Èky námofinického lana, tak 
jsem s nepfiíjemn˘m pocitem v útrobách vyndala z knihovny
alespoÀ kapesní slovník jazyka nûmeckého, kdyby bylo nejhÛfi. 

GESAR
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naprosto váÏnû mínili strávit
noc plnou vá‰ní. Oba
suverénnû ulehli do
manÏelského loÏe a pfiíjemnû
se usmívajíce, zvali nás
k sobû. Kdo zná mû a mého
muÏe, zajisté pochopí, Ïe,
abychom se v‰ichni ãtyfii
ve‰li, museli bychom mít
k dispozici loÏe obra
Kolodûje. A tak ke svému
tûÏkému zklamání museli psi,
byÈ neochotnû, opustit na‰i
loÏnici, byv‰e nekompro-
misnû vykázáni paniãkou.
Jaké zklamání pro jejich
pfiátelské a, nebojím se fiíci,
aÏ slovansky upfiímné
a ‰iroké du‰e! Tibetská doga
je ov‰em pes houÏevnat˘
a vytrval˘, a tak oba setrvali
pfied na‰í loÏnicí do rána.
Trpûlivost rÛÏe pfiiná‰í.
S rozbfieskem projevili 
touhu po na‰í neodolatelné
spoleãnosti, a tak opût
vstoupili. Nikoliv ov‰em
kvÛli rÛÏím. To by byla 
naivní pfiedstava. 
Dorazili na‰e cestovní 
fiízky, poleÏeli a posléze 
nás vyprovodili k autu.
Prostû milí lidé, milí psi, celé
Holandsko je hroznû milé.
Sanne, se kterou jsme si
hned veãer zaãaly tykat, se
rozlouãila jako nejlep‰í
pfiítelkynû a u toho dodnes
zÛstalo. Po francouzském
zklamání s Dorinkou bylo
Holandsko balzám na du‰i. 
Doufala jsem, Ïe ná‰
Gesárek bude po tátovi jak
vzhledem, tak povahou.
V‰ichni ov‰em víme, Ïe ‰tûnû
je sázka do loterie. Bylo je‰tû
brzy pokou‰et se hodnotit
exteriér na‰eho benjamínka,
mohla jsem zatím pouze
konstatovat, Ïe Gesar je
nesmírnû pilné, pracovité
a pfiiãinlivé ‰tûÀátko, které
záhy získalo pfiezdívku
„Méìa Dfievokaz.“ Dospûl˘
Rosík, Holanìan tûlem
i du‰í, pfiijal malého pejska
aÏ s dojemnou péãí, jakou se
vyznaãují právû holandské
odchovy. Îádná nevraÏivost
nad pfiíchodem dal‰ího
budoucího samce 
- eventuálního konkurenta
se nekonala. Naopak, jako by

mezi tûmi dvûma vládlo
jakési tajné, chlapské
spojenectví. Rosík hlídal
malého Gesárka u misky
s jídlem, to pro pfiípad, Ïe by
nûkterá nenechavá teta
zatouÏila po jeho porci. Uãil
pinìu v‰em dovednostem
dospûlého chlapa. Jen ãurat
po chlapském zpÛsobu jej
nauãit nemohl, protoÏe to
sám neumí ani teì, v sedmi
letech vûku. Malého psíka
chránil pfied nepfiízní poãasí.
Byl to dojemn˘ pohled na
‰tûnû celé schované pod
mohutn˘mi tlapami dospû-
lého psa. Jen ãumáãek
vykukoval. Rosík také
pravidelnû a poctivû
provádûl denní hygienu
‰tûnûte. âi‰tûním u‰í 
a oãí poãínaje a opaãn˘m
koncem konãe. I kdyÏ Gesar
dorostl v pohodového,
sebevûdomého psa velikosti
dospûlce, zÛstal v oãích
Rosíka stále miminem. A tak
i dnes, kdy je Gesar dospûl˘,
mÛÏete vidût naprosto
bûÏnû jednoho velkého psa,
kter˘ druhému velkému
psovi soustfiedûnû a peãlivû
myje u‰i. Oba velcí
Holanìané jsou stejní
pohodáfii. Je mezi nimi ale
pfiece jenom rozdíl. Zatímco
Rosík je flegmatik, kter˘
nevyhledává pfiíli‰ kontakt
s lidmi a o dovolení k pohla-
zení aby jeden prosil, pak
o Gesarovi platí opak. Kam
se hnu, mám jej za zadkem.
Vyslovenû si fiíká o tûlesn˘
kontakt, mazlí se k smrti rád
a nad‰enû se zúãastÀuje
v‰ech na‰ich aktivit. Sbírá se
mnou ofiechy, sklízí jablka,
seká trávu, pije kávu. V‰e se
mnou. Jen, bohuÏel, pfiístup
k v˘stavám má podobn˘ jako
Rosík. I pro nûj jsou v˘stavy
nepochopitelnou ztrátou
ãasu, i on se otrávenû 
plouÏí kruhem a dává mi
najevo, co si o té blbinû
myslí. Skuteãnû nerada jej
obtûÏuji, ale z dÛvodu
získání chovnosti musí
nûkolik tûchto utrpení
pfieÏít. PromiÀ, Gesárku! 

Renata ÎiÏková
ch. 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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