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TIP NA DOVOLENOU

Bibione rájem pro psy
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SVùT PSÒ 8/06

veﬁejném pobﬁeÏí na okraji
mûsta. Ani smoãit ocásek.
Mûstská policie jako v‰ude na
svûtû je i tady pﬁísná a spravedlivá. âasy pro pejsky se tu
pohﬁíchu zmûnily.
Za ãas se mi na Internetu podaﬁilo objevit informaci, Ïe
v Bibione si na pﬁírodní pláÏi
pejskové mohou moﬁe uÏít do
sytosti. A tak jsme znovu naloÏili psí pa‰tiky, pelí‰ek, pískací
kaãenku a vyrazili jsme k Benátkám. Letovisko samo o sobû je na hony vzdáleno stﬁedomoﬁské jiÏní romantice. Ale
na konci zóny turistického
prÛmyslu objevíte pﬁírodní
rezervaci, která ony panelákové apartmány, v nichÏ bydlíte,
vrchovitû vynahradí. Na zaãátku vás ãeká brod. Spí‰ mûlká
laguna napájená tu a tam
nûjakou tou pﬁílivovou vlnou,
kde kráãíte k mohutné dunû
pláÏe mezi hejny hovorn˘ch

Pﬁed pár lety jsme v italském letovisku
Gatteo Mare, kde jsme byli letit˘mi
‰tamgasty, koketovali na pláÏi (ano, na té
stra‰né s vyrovnan˘mi ﬁadami sluneãníkÛ)
se dvûma erdelteriéry leÏícími u sousedÛ.
rackÛ a ponûkud nedÛvûﬁiv˘mi volavkami. Písek a moﬁe –
stovky metrÛ pﬁírody aÏ ke
starému majáku na obzoru.
Jestli si myslíte, Ïe to s náklonností ke svému psu pﬁeháníte,
jeìte se tam podívat. Najdete
tu lásku v bezpoãtu podob,
národností a plemen. Nûmec
stﬁedních let stojí aÏ po pás
v jámû, neboÈ vlastníma rukama uãí hrabat své dva Jack
Russely, dva sympatiãtí âe‰i
plavou s naprosto ukáznûn˘mi nûmeck˘mi ovãáky, z nichÏ
se nakonec vyklubou stateãní
záchranáﬁi na prázdninách,
a o kus dál ãern˘ chlupáã
oddanû hlídá svou mladou
pÛvabnou majitelku pﬁed dotûrn˘mi pohledy kolemjdoucích. Naprosto neodolatelná
byla korpulentní paní obûdvající tûstoviny z jedné krabiãky
a jedinou vidliãkou spolu se
sv˘m hafanem, a to zﬁejmû
osvûdãen˘m systémem jedno
sousto za tatínka, jedno za
babiãku. Mladá naondulovaná
Ruska zase h˘ãká nûco v rÛÏové osu‰ce. Pak vyãouhne hlava
s tﬁepotavou chocholkou a je
vám jasné, Ïe dorazil peruánsk˘ naháã. Ten byl pak násled-

nû pravidelnû po celém tûle
o‰etﬁován opalovacím krémem vûhlasné svûtové znaãky.
V‰ichni psi dohromady jsou
tu hodní, neboÈ jsou zjevnû
rozmazlení, a nepotﬁebují tedy
za své zájmy nikterak bojovat.

Skáãou pﬁes vlny, kou‰ou a zase vyplivují vodní tﬁí‰È, zbûsile
plavou pro hozen˘ klacek
a pak zmoÏeni oddychují pod
sluneãníkem, zatímco jejich
pánÛm praÏí na záda. Veãer na
korze pak galantnû ãichají
k fenkám, s nimiÏ se dopoledne tahali o moﬁem vyplavenou
vûtev. V momentu, kdy bylo
jasné, Ïe balíme a nakládáme
do auta, foxlík se cel˘m tûlem
pﬁitiskl k zemi a absolutnû
odmítal Itálii opustit. Jak velmi jsem mu v ten ãas rozumûZuzana Ledererová
la!
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ovádûli ve vodû a ke
gaudiu okolí se dokázali parádnû otﬁepat. Jednoho dne jsme si poﬁídili
vlastního Hasana. Jako správn˘ hladkosrst˘ foxteriér je
divoch a elegán v jedné osobû,
navíc s vrozen˘m exhibicionismem komedianta. V‰echno
klapalo jako na drátech. Domluvili jsme si s hoteliérkou
pobyt s pejskem, tlumoãila
nám i souhlas pﬁíslu‰ného
„bagnina“ - tedy majitele pláÏe. Vyrazili jsme vstﬁíc italsk˘m prázdninám v domnûní,
Ïe se nemohou nepodaﬁit. Na
místû jsme zjistili, Ïe Hasan je
pûknû protekãní dítû. Na pláÏ
totiÏ smûl jen díky mimoﬁádné
benevolenci pro stálé hosty.
Ve vodû se v‰ak objevit nemohl v Ïádném pﬁípadû. Dokonce
ani v dobû, kdy bylo pod mrakem a v moﬁi nebyla Ïivá lidská du‰e, ba ani na volném
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