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ROZHOVOR

Îijí se psem
vztah ke v‰emu Ïivému a dal‰í vklady do
Ïivota, zúroãí nejen v partnerském vztahu, ale i pﬁi v˘chovû dûtí.
„Myslím, Ïe
se díky sv˘m
milovan˘m
zvíﬁátkÛm
rozhodnû
nikdy nudit
nebudu.“

Psa, konû, nebo lva?
„Mít vlastního psa bylo m˘m touÏebn˘m
pﬁání od chvíle, kdy jsem nûjakého prvního zaregistrovala snad je‰tû z koãárku
nebo ve vûku batolete (tedy kromû toho,
Ïe jsem si pﬁála konû a lva). Ale ten pejsek se samozﬁejmû zdál jaksi nejdostupnûj‰í. Mé rodiãe jsem tím pr˘ obtûÏovala
témûﬁ dennû od chvíle, co jsem se nauãila mluvit. Ply‰ov˘ch jsem mûla dostatek,
ale ten Ïiv˘ byl bohuÏel velk˘ problém.
Stále jsem sly‰ela to samé, co asi vût‰ina
dûtí: „Pes v Praze je hol˘ nesmysl! Není
na nûj ãas, byl by to chudák!“ Nepomohly ani z mého pohledu pádné argumenty, Ïe pﬁece jezdíme kaÏd˘ víkend za
Prahu k babiãce na chalupu, Ïe se tam
vlastnû mÛÏeme pﬁestûhovat a pejsek
mÛÏe b˘t hned. Nezb˘valo mi nic jiného
neÏ otravovat v‰echny moÏné pﬁíbuzné,
sousedy a známé a alespoÀ na chvilku si
pÛjãovat jejich psí miláãky. KdyÏ mi bylo
asi jedenáct, zaãala jsem utíkat do jezdeckého oddílu nedaleko Prahy. Ve chvíli, kdy to na‰i zjistili, pokou‰el se o mého
taÈku infarkt. Od radikálního zákazu
mnû pomohla skuteãnost, Ïe ke koním
jezdila je‰tû má kamarádka, a nadûje, Ïe
na chvilku dám pokoj se psem. Ale kdyÏ
jsem si vyléãila první zlomeninu lokte
a hned druh˘ den po sundání sádry pﬁijela domÛ se zlomenou klíãní kostí, byl
samozﬁejmû oheÀ na stﬁe‰e. Táta mi s kﬁikem, Ïe nebude ãekat, aÏ pﬁijdu domÛ
bez hlavy, konû zakázal.“

Holka bez hlavy
Nûkteﬁí lidé se mohou na první pohled zdát ‰Èastní nebo
alespoÀ spokojení. Dosáhli odpovídajícího vzdûlání,
vykonávají seriózní zamûstnání, jsou na vzestupu v profesním
rÛstu, ekonomicky zaji‰tûni, nemají komplikované
partnerské ani mezilidské vztahy, dûti plní jejich pﬁedstavy...
Ale pﬁesto je jejich spokojenost jen zdáním. Jsou vnitﬁnû
nestabilní, nevyrovnaní, nespokojení. Stále hledají sami
sebe. MoÏná je to i tím, Ïe se jim nesplnily dûtské sny.

A

naopak. Jsou tací, kteﬁí si své velké dûtské sny naplÀují. Pomalu
a postupnû. Jednu takovou znám.
Má velké modré podmanivé oãi a ‰irok˘
‰Èastn˘ úsmûv. Mladá dáma Renata âadilová z Doubku u ¤íãan sice tráví mnoho
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hodin v holínkách, ve vytahaném svetru,
s vidlemi a hﬁbílkem v rukách, ale nemûnila by. Nej‰Èastnûj‰í je se sv˘mi psy
u „sv˘ch“ koní. Jsem si jist, Ïe nabyté
vlastnosti, jako je zodpovûdnost, vstﬁícnost, porozumûní, komunikativnost,

Ten první
„V‰echno zlé je pro nûco dobré. Najednou se zaãala lep‰it situace s pejskem.
A kdyÏ kolega táty jednoho vyhozeného
na‰el a pﬁinesl do práce, tak jsem ho mûla
druh˘ den doma. Byl to asi rok star˘ ãern˘ kokr s dlouh˘m ocáskem. Dala jsem
mu jméno Brit. Do Prahy mûl sice „úﬁední“ zákaz, takÏe bydlel u babiãky, ale stejnû jsem byla nej‰Èastnûj‰ím ãlovûkem na
svûtû. S ním jsem zaÏívala v‰echna ta nádherná dobrodruÏství, která si jen mÛÏete
pﬁedstavit. A dokonce i návrat ke koním.
To kdyÏ se Brit seznámil s jednou fenkou
a já tím pádem s její majitelkou a jejími
koÀmi. Zaãaly jsme spolu jezdit na vyjíÏìky, samozﬁejmû i se zamilovan˘m psím
páreãkem. Tahle psí láska se Britovi stala
doslova osudnou. Ale napﬁed ubûhlo
nûkolik spokojen˘ch let a mnû bylo skoro
‰estnáct. Vûdûla jsem, Ïe Brit umí pﬁeskakovat ná‰ plot a obãas se za svou psí láskou do vedlej‰í vesnice vypravuje sám.
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Îijí se psem
KaÏdé páteãní odpoledne mne v‰ak
s nad‰ením vítal u babiãky na chalupû.
Tenkrát bylo v‰e jinak. Na dvorku bylo
pusto a prázdno. Celá rodina se vydala
pátrat po okolí. Bez úspûchu. KdyÏ jsem
se vracela domÛ, uvidûla jsem schoulen˘ ãern˘ raneãek sotva stojící pﬁede
dveﬁmi do chalupy. Naproti mi ale nebûÏel, jen mne pozoroval jakoby omluvn˘ma oãima. Byl cel˘ pochrouman˘ po
stﬁetu s autem. Jeho vnitﬁní zranûní se
nesluãovala se Ïivotem, jak nám ‰etrnû
sdûloval veterináﬁ, kter˘ ho humánnû
uspával. Tehdy jsem se zaﬁekla, Ïe dal‰ího psa uÏ nikdy nemohu mít, Ïádn˘ by
nebyl takov˘ jako Brit.“

na‰el. Bíglí neposlu‰nost je povûstná.
U Ády se to snad je‰tû zdvojnásobilo.
NemÛÏe vidût nûkoho na koni a bez psího doprovodu. Je k neudrÏení. Uhlídat
ho, aby neustále nûkoho na vyjíÏìce
nedoprovázel, snad ani nejde. Kdyby alespoÀ nepﬁedvádûl svoje lovecké vlohy. Pﬁi
sledování zvíﬁecích stop je sly‰et snad aÏ
do Prahy, a i proto uÏ je to star˘ znám˘
místních myslivcÛ. Doma mu není dobr˘
Ïádn˘ pelí‰ek. Ádík musí b˘t v post˘lce.
Tam by ho nikdo na nûjakého lovce rozhodnû netipoval. Pﬁikryt˘ pod peﬁinou
ráno nechce ani vstávat. Jeho útûky se ale
také neobejdou bez ‰rámÛ. Jednou to byl
poranûn˘ nos, podruhé zlomená noha,
poranûné oko. Na‰tûstí má s námi pan
doktor trpûlivost a vÏdycky, kdyÏ mû vidí,
jak nesu Ádu s brekem do ordinace,
jenom ﬁíká: „Á uÏ zase tenhle, ten se vám
teda vyplatí!“

Pes témûﬁ obrovsk˘

Foto Zdenûk GorgoÀ

Základ smeãky
„Ale za nûjakou dobu tu byl dal‰í nalezenec. Kamarádi mi pﬁinesli ãerné klubíãko
asi roãního kﬁíÏence, kter˘ se bál v‰eho,
co se pohnulo. Zaãala jsem mu ﬁíkat Bak.
A on se postupnû otrkával a dnes, nûkdy
aÏ ke své ‰kodû, se nezalekne niãeho.
KdyÏ chtûl jednou dokázat vût‰ímu ovãákovi, kdo je tu pánem, pﬁi‰el o pÛlku
ucha. Já sice byla poﬁád v Praze, ale moje
útûky za Bakem a koÀmi byly ãím dál ãastûj‰í. O uãili‰ti v Chuchli nebo Kladrubech jsem si ale mohla nechat jen zdát.
V tomto smûru byli rodiãe neoblomní.
TakÏe tu byla povinná náv‰tûva obchodní
akademie. ·kola mne otravovala, dá se
ﬁíci, Ïe pﬁímo niãila. Je‰tû snad s maturitním vysvûdãením v kapse jsem utekla
rovnou ke koním a nastûhovala se
k babiãce. Práci jsem si na‰la v nedaleké
dostihové stáji. Îe bych byla nûkde v bance, spoﬁitelnû nebo kanceláﬁi, si neumím
pﬁedstavit ani v nejhor‰ím snu. KaÏd˘
den jezdím tak ãtyﬁi konû, nûkdy i víc.
A u v‰eho mi asistují moji pejsci. UÏ ne
jeden, ale hned tﬁi. Îe si poﬁídím druhého, jsem tak nûjak uvaÏovala hned po
odchodu z Prahy. Ale pﬁede‰el mû mÛj
tehdej‰í pﬁítel, kter˘ jednoho dne pﬁinesl
‰tûnû bígla (nic krásnûj‰ího jsem do té
doby nevidûla). Bylo to vlastnû moje první ‰tûnû. Taky to podle toho vypadá.
Vût‰ího rozmazlence by tûÏko nûkdo

„Vlastnû jsem se je‰tû nezmínila, Ïe jsem
si vÏdycky pﬁála nejenom psa, ale hlavnû
psa velkého aÏ obrovského. No a pﬁed
dvûma lety si na to moji kamarádi vzpomnûli a k narozeninám mi jako „pﬁekvápko“ vûnovali ‰tûnû ãernobílé plá‰Èové
dogy. Je to mÛj první papírák. Podle rodokmenu se jmenuje stra‰nû sloÏitû, takÏe
pro v‰echny je to prostû Fido. Tohle malé
slÛnû se hned zaãlenilo do mé smeãky.
Baka bezmeznû miluje a ve v‰em napodobuje, i kdyÏ ten mu nesahá v˘‰kou ani
po kolena. No a s Ádou jsou zase nejlep‰í lumpárny. KdyÏ jsem ho dostala, byl uÏ
pûtimûsíãní, takÏe Ïádn˘ drobeãek.
Pﬁivezla jsem ho domÛ a babiãka mû uvítala se slovy: „Tohle? To jen pﬁes moji mrtvolu!“ A zamkla nám dveﬁe do chalupy
pﬁed nosem. A já s Fidem trávila noc ven-

„Mít vlastního
psa bylo mým
přáním od chvíle,
kdy jsem
nějakého prvního
viděla snad ještě
z kočárku.“
ku na laviãce. Na‰tûstí byl srpen, ale nám
by snad nebyla zima ani v únoru. Druh˘
den jsme uÏ byli, sice za velkého kﬁiku,
vzati na milost. Tû‰ila jsem se, Ïe s Fidem
vyrazím na nûjakou v˘stavu, zaslala jsem
i pﬁihlá‰ku. Ale dva dny pﬁed akcí Fida
napadl ovãák ze sousedství a ukousl mu
pÛlku ucha. A uÏ jsme zase breãeli u pana
doktora. Fido se po Bakovi musí opiãit
zkrátka ve v‰em! Îe to není v˘stavní ‰ampion, mi vÛbec nevadí. Krásn˘ch záÏitkÛ
si s tou svojí smeãkou uÏiji beztak dost
a dost. KaÏd˘ den je v‰echny naskládám
do svého autíãka a hurá ke koním! KdyÏ
je snûhová kalamita a po silnici se nedá
jet, nebo naopak kdyÏ je tak krásnû, Ïe se
mi autem nechce, tak bûÏíme do práce
lesem. Ve stáji na nás neãeká jenom ‰estnáct koní, ale i ãtyﬁi psi (doga, dva ovãáci,
voﬁí‰ek), a kdyÏ dorazí moje kamarádka,
tak je‰tû v˘marsk˘ ohaﬁ a bernsk˘ honiã.
V‰ichni jsou, aÏ na obãasné boje o rohlík
a nebo sexuální hara‰ení, kamarádi. TakÏe
si myslím, Ïe se díky sv˘m milovan˘m zvíﬁátkÛm rozhodnû nikdy nudit nebudu…“
Zdenûk GorgoÀ
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