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ROZHOVOR

Îijí se psem

Libu‰e
(Mrázková)
z Libu‰ína
se svou psí
smeãkou

Psí smečka z LIBUŠÍNA
Mûsto vidím veliké, jehoÏ sláva hvûzd se bude
dot˘kat... Kdo by neznal Jiráskovy povûsti
O Libu‰i, O Pﬁemyslovi, Libu‰ina proroctví a dal‰í.

Z

textÛ na‰eho nejstar‰ího kronikáﬁe Kosmase vypl˘vá, Ïe po smrti Kroka vládla jeho nejmlad‰í
dcera z Libu‰ína. Odtud vû‰tila slávu
Praze, odtud poslala do Stadic pro
Pﬁemysla Oráãe. Podle Kosmy bylo tedy
dûji‰tûm onûch závaÏn˘ch a státotvorn˘ch událostí z bájné ãeské minulosti
hradi‰tû na Libu‰ínû.
Povûst se zcela neoãekávanû zmûnila
v kronice císaﬁe Karla IV. Jeho oficiální
letopisec knûz Pﬁibík Pulkava z Radenína
po sobû zanechal dílo, které mûlo b˘t
oslavou lucemburského rodu. Pulkava ve
své kronice jako první uvádí, Ïe tím státotvorn˘m místem, ze kterého zaznûlo
Libu‰ino proroctví, byl Vy‰ehrad. Podle
této kroniky bylo napsáno i libreto
Smetanovy opery. âeské dûjiny byly zmûnûny politickou objednávkou. Jak prosté.
Psí smeãce rodiny Mrázkovy z Libu‰ína
jsou státní symboly ‰umafuk. DÛleÏitûj‰í
pro ni neÏ neuchopitelná historie je hma-
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tatelná pﬁítomnost. ·éfová smeãky, psí
dáma nedefinovatelného pÛvodu Pegy,
ponûkud neohraban˘ a vstﬁícn˘ hovawart
Dyk a rodinn˘ komik mal˘ kníraã pepﬁ
a sÛl Filip si Ïijí spokojen˘ psí Ïivot. Není
divu, vÏdyÈ je miluje celá rodina. A nejen
je. I dva kastrovaní kocouﬁi, morãe
a andulák jsou vzornû opeãováváni. Nad
v‰emi drÏí ochrannou ruku paní domu
Libu‰e (Mrázková) z Libu‰ína.
„Vyrostla jsem na malém mûstû v západních âechách obklopená domácími zvíﬁaty. Koãka, králíci, slepice byli u nás vÏdy,
i v˘r k na‰í domácnosti patﬁil. Otec byl
myslivec a mûl lovecké psy, nádherné
ohaﬁe. Byla pro mû samozﬁejmost, Ïe se
v kuchyni, ob˘váku a jin˘ch prostorách
bytu naprosto volnû pohyboval i ãtyﬁnoh˘ ãlen rodiny.
Po provdání jsem necítila Ïádnou potﬁebu mít psa nebo jiné domácí zvíﬁe. KdyÏ
jsem ãekala druhé dítû, poﬁídili jsme si
‰tûÀátko rasy vesnická smûs. Chtûla jsem,

aby si syn zvykl na to, Ïe bude pozornost
vûnována i nûkomu jinému neÏ jen jemu.
Z hlediska psa to urãitû nebyl ten nejlep‰í nápad. Pejsek byl krásn˘, vybarven˘
jako Maxipes Fík, a tak dostal stejné jméno. Byl velice chytr˘, disciplinovan˘,
a i kdyÏ vyrostl, zÛstal hezk˘ a roztomil˘.
âasto vzbuzoval pozornost letních hostÛ
na‰í vesniãky. SouÏití Fíka s na‰í rodinou
trvalo ãtyﬁi roky. I kdyÏ jsem se mu snaÏila Ïivot co nejvíc zpﬁíjemnit, nemûl to jednoduché. B˘t s dûtmi v jedné místnosti
odmítal, protoÏe ho neustále obtûÏovaly.
V bytû se zdrÏoval pouze v poledne, kdyÏ
dûti spaly. Ale pﬁi m˘ch v˘chovn˘ch
akcích na zahradû je bránil zuby drápy,
takÏe jsem musela pozornost dûlit a dûti
z toho na rozdíl ode mne vût‰inou bez
úhony vyvázly. KdyÏ jsme se stûhovali do
mûsta, radûji jsem Fíka nechala u pﬁátel
na vesnici.
Nûkolik dal‰ích let jsem tvrdû odolávala
pﬁáním dcery mít pejska. V koãárku vozila morãe, doma chovala ‰neky a ÏíÏaly,
i na bílé my‰ky do‰lo. Ale jednoho horkého prázdninového dne jsem ztratila
ostraÏitost, vlekouc do kopce dceﬁino
kolo a nûkolik ta‰ek s nákupem. Na chodníku stála paní a nabízela malého pejska
neurãité rasy. Potuloval se zde nûkolik
dní, srazilo ho auto a ona si ho pr˘
nechat nemÛÏe, protoÏe uÏ jednoho pej-
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Îijí se psem
ska má. Dcera kolem mne poskakovala
a prosila. Mal˘ pejsek se mi opﬁel o nohu
a smutnû na mne koukal. NevydrÏela
jsem a k˘vla: „No tak pojì.“ Dali jsme mu
jméno Mí‰a, protoÏe po vykoupání
a odzvíﬁátkování vypadal jako ply‰ák.
Vyklubal se z nûho velk˘ fe‰ák. Byl tak
vdûãn˘ za dobré bydlo, Ïe se ode mne dva
roky nevzdálil ani na krok. KdyÏ jsem pﬁi‰la domÛ z práce, metal radostí kozelce
a „jeãel“ na cel˘ barák, jak mne vítal.
Myslím, Ïe se mûl u nás dobﬁe. KdyÏ jsem
po nûkolika letech ﬁe‰ila rodinou krizi
a odcházela od manÏela, bylo to se dvûma
dûtmi a psem.
Uplynul nûjak˘ ãas. Ten druh˘, myslím
manÏel, byl vychovan˘ v paneláku a v pﬁesvûdãení, Ïe pes do bytu nepatﬁí. O tom,
Ïe to je nesmysl, jsme ho s Mí‰ou pﬁesvûdãili velice rychle. Jednou v létû jsme
byli s Mí‰ou na veterinû, protoÏe byl
malátn˘ a mûl teplotu. Paní doktorka ﬁekla, Ïe je pﬁehﬁát˘ a Ïe by bylo dobré ho
ostﬁíhat. Já si to vÛbec nedovedla pﬁedstavit. Byl vÏdy jak krásná chlupatá koule.
Dostali jsme kontakt na psího holiãe a ‰lo
se. Z Mí‰ánka se vyloupl teriér s vlajícím
ocáskem. V‰em se moc líbil. I proto jsme
zaãali chodit na v˘stavy voﬁí‰kÛ. A Mí‰a
sklízel velké úspûchy. Dcera, která ho na
tûchto akcích pﬁedvádûla, byla na nûj velmi py‰ná. âas bûÏel, Mí‰a uÏ nebyl nejmlad‰í, postupnû mu vypadávaly zuby,
kalil se zrak... a na‰e souÏití po krásn˘ch
letech skonãilo.
Byli jsme bez pejska nûkolik mûsícÛ, kdyÏ
manÏel a mlad‰í tﬁílet˘ syn zaãali cítit
potﬁebu poﬁídit si nového psa. Domluvili
jsme se, Ïe si vezmeme psa z útulku, tentokrát fenku, aby byla více vázaná na
muÏské osazenstvo rodiny. MuÏ obvolal
útulky v ‰irokém okruhu. V Ostrovû nad
Ohﬁí nám rezervovali tﬁi pejsky, kteﬁí
zhruba odpovídali na‰im poÏadavkÛm.
Fenku vybral syn Kája. Feneãka na nás
koukala krásn˘ma oãima. Jinak to byl
stra‰nû huben˘ pejsek, o kterém jsem tvrdila, Ïe je to jistû kﬁíÏenec s vipetem.
Veãer byla rodinná porada a dcera fence
vybrala jméno Pegy podle písnû Petra
Spáleného. Pegy se chovala vzornû, ale
pﬁece jenom bylo znát, Ïe má za sebou
‰patné zku‰enosti. Pﬁejídala se a blinkala,
odmítala opustit byt bez vodítka. Na tom
vodítku jsem nemûla poji‰tûnou já ji, ale
ona mne. Za t˘den k nám pﬁi‰el mÛj bratr, letmo koukl na leÏící Pegy a ﬁekl: „Ta je
bﬁezí.“ Vyvalila jsem oãi, zavolala do útulku a tam mne ujistili, Ïe to není moÏné
a Ïe se zﬁejmû jedná o fale‰nou bﬁezost.
No nejednalo. V sobotu se nám narodila
ãtyﬁi ‰tûÀátka. Dva mûsíce jsme mûli
o zábavu postaráno. V‰e dobﬁe dopadlo

a ‰tûÀátka jsme udali, pevnû vûﬁíce Ïe do
dobr˘ch rukou.
Za krátk˘ ãas nastal hor‰í zádrhel. Do starého zámeckého parku dal nûkdo, kdo by
si zaslouÏil ruku useknout, otrávenou
návnadu. Na‰e Pegynka to samozﬁejmû
zhltla a cel˘ den zvracela. To u nás nebylo nic neobvyklého, a tak jsme se pﬁíli‰
neznepokojovali. Druh˘ den ráno vypadala Pegynka Ïalostnû. UÏ ztrácela teplotu, veterináﬁ byl skeptick˘ a nedával nám
velkou nadûji. KdyÏ ale vidûl kolem breãící rodinu, dûlal, co mohl. Nevím, zda nejvíce pomohla na‰e láska, nebo péãe pana
doktora. Pegy se jakoby zázrakem ze v‰eho vylízala. Dva psi a jeden kocour z okolí bohuÏel ne.
Po dvou letech jsme koupili dÛm s velikou zahradou a po peãlivém studiu nûkolika psích atlasÛ jsme si poﬁídili k Pegynce prvního psa s prÛkazem pÛvodu.
Chtûli jsme psa na hlídání a zároveÀ do
rodiny, kter˘ by byl hodn˘ na dûti. Volba
padla na tehdy u nás nepﬁíli‰ známé plemeno, vybrali jsme si hovawarta. Pﬁivezli
jsme si sedmikilového medvídka, kter˘ se

„Jeden pes
je málo,
dva - to už by
šlo, ale
nejlepší jsou
rozhodně tři!“
NûÏná psí dáma Pegy

mûl ãile k svûtu. Rád spal v ko‰i s ãist˘m
prádlem, prohánûl Pegy, hrál si se synem
Kájou. Na procházkách se mu obzvlá‰È
líbili malí pejsci, nejvíc jork‰írci. KdyÏ
byly Dykovi ãtyﬁi mûsíce, zaãali jsme chodit na v˘cvikov˘ kurs pro ‰tûÀata, kde se
mu víc líbilo kamarádit se s ostatními
pejsky, neÏ se uãit poslu‰nosti. KdyÏ si
vzal nûco do hlavy, jen tak to nevzdal.
Napﬁíklad prádlo ze ‰ÀÛry sundával pravidelnû a velmi vytrvale. Taky se u nûj projevila vlastnost, o které jsme se v Ïádném
popisu plemene nedoãetli. Líbily se mu
nejrÛznûj‰í vûci, které si odná‰el na
zahradu. Zubní kartáãky, mobil, hodinky
a mnohé jiné zajímavé vûci. I k jídlu mûl
velice kladn˘ vztah. Jednou snûdl velk˘
hrnec krmení pﬁipraveného na cel˘ den
pro dva psy a ãtyﬁi koãky. Potom leÏel
a naﬁíkal jako zl˘ pes z pohádky o pejskovi a koãiãce. Jindy se obslouÏil pﬁímo ze
stolu mísou lívancÛ, na které se tû‰ila celá
rodina. Dyk vyrostl ve velikého psa,
z Pegynky se stala usedlá dáma a syn
zaãal touÏit po pejskovi, kter˘ by nevyrostl a s kter˘m by byla legrace. To mu
bohatû splnil mal˘ kníraã pepﬁ a sÛl, kterého dostal k sedm˘m narozeninám.
PﬁestoÏe je z dobrého chovu, nedostal
údajnû pro drobnou vadu pravého oka
prÛkaz pÛvodu. S tím jsme se smíﬁili a aÏ
po nûjaké dobû nám veterináﬁ ﬁekl, Ïe se
ve skuteãnosti jedná o následek úrazu
a oko je zcela nefunkãní. Po dvou letech
potíÏí s hnisajícím okem doktor rozhodl,
Ïe bude nejlep‰í toto oko odstranit úplnû. Operace se vydaﬁila a pod ofinkou
není ani vidût, Ïe má Filip jen jedno oko.
Po pﬁestûhování ke Kladnu jsme pﬁi
rekonstrukci na‰eho domu v Libu‰ínû pﬁi
v˘mûnû vchodov˘ch dveﬁí mysleli i na
na‰e psy. Jako dárek dostali prolézací
dvíﬁka, o kter˘ch náv‰tûvy ﬁíkají, Ïe je znají pouze z americk˘ch filmÛ. Sice jsme
tímto poÏadavkem ﬁádnû zamotali hlavu
pracovníkÛm firmy, která v˘mûnu dveﬁí
provádûla, ale na‰e psí i koãiãí smeãka je
nad‰ena. V pﬁízemí máme velkou obytnou kuchyÀ s podlahov˘m vytápûním
a krbov˘mi kamny, ve kter˘ch celou zimu
oheÀ nevyhasne. Ta milují na‰i dva
kocouﬁi. KaÏd˘ pejsek zde má svÛj kobereãek, na kterém mÛÏe spokojenû podﬁimovat. A kdyÏ se nûco ‰ustne na zahradû
nebo u plotu, mÛÏe kdokoliv a kdykoliv
vyrazit dvíﬁky na kontrolu. Myslím, Ïe je
na‰e zvíﬁecí smeãka s námi spokojena.
Celá rodina se shoduje v názoru, Ïe jeden
pes je málo, dva - to uÏ by ‰lo, ale nejlep‰í jsou pﬁece jen tﬁi. Bez psÛ si uÏ Ïivot
nedovedeme pﬁedstavit,“ uzavírá svoje
vyprávûní Libu‰e z Libu‰ína.
Poslouchal Go
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