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Jednou, kdyÏ jsem byla v parku, jak jinak neÏ mezi psy, pﬁibûhl stﬁednû velk˘ hafan a podíval se na mû sv˘ma Ïlut˘ma
oãima. Je‰tû nikdy jsem takov˘
pohled nevidûla Bylo to mé
první setkání s dalmatinem.
Byl hnûdû teãkovan˘ s nádhernû jantarov˘ma oãima. KdyÏ
nad tím teì uvaÏuji, ten pes se
tam objevil a stejnû tak tajuplnû zmizel, pﬁísahám, Ïe se
nepamatuji, s k˘m a jak ode‰el. Vlastnû se ani nepamatuji,
jak pﬁibûhl. Prostû najednou
stál pﬁede mnou. Teì jiÏ vím,
Ïe to bylo setkání s osudem!
V jedenácti letech jsem se
náhle ocitla kleãící u velkého
proutûného ko‰íku na prádlo,
ale místo nûho tam spokojenû
oddychoval zázrak! Hladila
jsem ho po ãernobílém sametovém koÏí‰ku a pﬁes slzy jsem
to baculaté dalmatinské ‰tûÀátko skoro nevidûla.
KdyÏ jsem se vzpamatovala
z té obﬁí vlny ‰tûstí, která na
mû s ohlu‰ujícím hukotem
dopadla a teì mû pﬁíjemnû
houpala, zeptala jsem se na
jméno.
Bárt z chovné stanice ABC,
mÛj první pejsek, mnû jako
mocn˘ ãarodûj otevﬁel kouzelnou bránu do psí ﬁí‰e.
S ním jsem poznala první psí
radosti i starosti, poprvé jsem
nav‰tívila cviãi‰tû pro psy,
poprvé vkroãila do v˘stavního
kruhu. Byl m˘m velk˘m
a moudr˘m uãitelem. Díky
nûmu jsem se rozhodla pro
chov dalmatinÛ. âasem jsem

Dalmatin
je velmi
v‰estranné
plemeno,
zvládne
i obranu

Puntíkatý svět
¤íká se, Ïe kaÏd˘ jedinec má dáno nûco do vínku a rodí
se se svojí ‰Èastnou hvûzdou. KdyÏ jsem pﬁicházela na
svût já, psí hvûzda Sírius musela Ïhnout jak tisíc sluncí.

D

o vínku mi totiÏ byla
dána ohromná láska
k pejskÛm. Moji rodiãe
to zjistili velmi brzo, kdyÏ
jsem jako prcek byla neustále
pﬁitisknutá na nûjakého hafana, aÈ to byl mal˘ pekiÀák,
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nebo nûmecká doga Etna.
Nebylo mnû tehdy snad ani
pût let, ale pﬁesnû si pamatuji,
Ïe kdyÏ jsem mohla stát
u toho obra psí ﬁí‰e a dokonce
ho hladit, svût kolem mû
rázem pﬁestal existovat!

Bártovi koupila fenku DÏesi
Heliotrop. Heliotrop pr˘ znamená sluneãní paprsek. Nevím pﬁesnû, ale DÏesinka opravdu sluníãko byla a teì
urãitû v‰em svítí v psím nebíãku. Byla maminkou prvních

‰tûÀátek v mé chovatelské stanici Vetﬁelec a odstartovala
mÛj chov. Celkem pﬁivedla na
svût 33 puntíkat˘ch cvaldÛ,
kter˘m byla prvotﬁídní mámou. Mezi mateﬁsk˘mi povinnostmi zvládla sloÏit je‰tû
zkou‰ky z v˘konu. Byla to bezvadná fenka a já si nyní vyãítám, Ïe jsem na ni byla nûkdy
tak pﬁísná. Ale to jsme my lidé.
Nûkteré vûci vidíme, aÏ kdyÏ
se ãas naplní.
Pak jsem k svátku dostala Agira ze Zahrad ãasu. Agirek byl
pejsek se srdíãkem na dlani,
velice citovû zaloÏen˘, v‰e proÏíval naplno. Pro svÛj jedineãn˘ talent natoãil mnoho
reklam pro zahraniãí a ztvárnil hlavní úlohu v celoveãerním filmu. Agir filmem vyslovenû Ïil. Zahrál v‰e, co se po
nûm chtûlo. Filmovat s tímto
velk˘m hercem v puntíkatém
koÏí‰ku byl záÏitek. Agir byl
také vynikající táta. Nemohl
chybût u Ïádného porodu.
Pomáhal ãistit ãerstvû narozená ‰tûÀata a po vzoru rodiãky
dokonce o‰etﬁoval pupeãní
‰ÀÛry. Samozﬁejmû Ïe nezapomnûl b˘t velmi pozorn˘
i k fence. Nikdy na nûho Ïádná
nezavrãela a vÏdy byla spí‰e
spokojená, kdyÏ byl s ní
v porodní bednû. Myslím, Ïe
Agirek proÏíval porody ze
v‰ech nejvíce. Miloval ‰tûÀátka, miloval cel˘ svût.
KdyÏ mûla DÏesí poslední vrh,
nechala jsem si fenku Cabris
Vetﬁelec – nevûstu pro Agira.
A on si jí patﬁiãnû hledûl. No
ﬁeknûte, kdo si mÛÏe svou
vyvolenou vypiplat úplnû od
narození! Narodilo se jim dvanáct krásn˘ch cvaldÛ. Nechala
jsem si pejska Démona Vetﬁelec. Ten je zase trochu jin˘
- je to mohutn˘ hafan vyvolávající respekt. Bezvadnû hlídá
a je spolehliv˘ ochránce. Na
v˘stavy má svÛj vlastní názor.
PovaÏuje je za fra‰ku a bûda
tomu, kdo z tûch cizích lidí by
ho chtûl obtûÏovat. Záhy pﬁevzal úlohu vÛdce smeãky. Plní
ji velmi svûdomitû s velkou
starostlivostí.
âas plynul a já jsem se zaãala
poohlíÏet po nûjaké dobré
chovatelské stanici, kde bych
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Dalmatini – mÛj osud
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Dalmatini – mÛj osud
si mohla vybrat k Démonovi
fenku. On nám za to zpoãátku
nebyl zrovna vdûãn˘, protoÏe
to byla ãertice, která mu zasahovala do jeho v˘sostn˘ch
práv. Ale nakonec neodolal.
Atlanta je totiÏ velmi mazaná
fenka. Tváﬁí se jako neviÀátko
a pﬁitom je to li‰ka pod‰itá.
Co se t˘ká psího muÏského
pokolení, tak to má dokonale
obtoãené kolem malíãku. Ona
je taková princezniãka, která si
jde pevnû za sv˘m cílem.
To nám pﬁedvedla velmi brzo.
Její budoucí manÏel Démon se
do ní zamiloval kaÏd˘m puntíkem. KdyÏ zaãala Atlanta poprvé hárat, mûla jsem v plánu,
Ïe aÏ pﬁijdou ty kritické dny.
oddûlím ji jako kaÏdou svoji
fenku, a aÏ ve dvou letech ji
s Démonem nechám, aby mûli
‰tûÀátka. Ov‰em láska hory
pﬁená‰í, a co se t˘ãe Atlanty,
tak zjevnû byla schopna pﬁenést i Himálaje. Zkrátka kaÏ-

Dalmatini coby nûkdej‰í koãároví psi mají ke koním blízko

dou fenku jsem uhlídala, ji
nikoliv. Dostala se ke svému
manÏelovi a dílo bylo dokonáno. Îhavily se telefony na
veterinu. Radila jsem se, co
máme dûlat, Ïe je feneãka moc
mladá. Jestli tomu nechat voln˘ prÛbûh, nebo jít na injekci.
Nakonec jsme se dohodli nechat tomu voln˘ prÛbûh.

A ukázalo se to jako dobré
rozhodnutí. Atli pﬁivedla na
svût devûts krásn˘ch obrovit˘ch cvaldÛ, kteﬁí se narodili
z velké lásky. V‰e zvládla
naprosto perfektnû a stala se
v˘bornou maminkou. Hrd˘
táta Démon celou dobu sedûl
v porodní bednû. Bedlivû sledoval porod a opatrnû oãichá-

val novorozené potomky. Byl
z toho cel˘ rozãilen˘, ale choval se velmi nûÏnû. Babiãka
s dûdou sedûli u bedny a sledovali v‰e zku‰en˘m pohledem. KaÏdé ‰tûnû si museli náleÏitû prohlédnout
a oãichat. A tak pﬁi‰el na svût
Etrix Vetﬁelec. Pejsek, kterého
jsem si z tohoto spojení chtûla nechat sice aÏ za dva roky,
ale pﬁi‰lo to teì a zﬁejmû to
tak mûlo b˘t.
V‰echno to nûjak do sebe
zapadá a ãlovûk je pouh˘ divák. Vyrostl v krásného mohutného psa a chlubí se titulem ·ampiona republiky. Je
velmi uãenliv˘ a má také sloÏené zkou‰ky z v˘konu. Je
hnûdû teãkovan˘, a kdyÏ se na
mû podívá tûma sv˘ma krásn˘ma jantarov˘ma oãima,
jako kdyby na mû pohlédl
osud. VÏdyÈ tak to kdysi dávno
v‰echno zaãalo...
Ladislava Kotrbová
I NZERCE

