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Z CEST

Tip na dovolenou

PSÍ HOSTÉ v Alpách
Jste pﬁepracovaní, unavení, potﬁebujete vysadit, rádi
byste na dovolenou, ale z práce se nemÛÏete uvolnit
na více neÏ na pár dní? Navíc máte doma
psa a Ïádného ochotného hlídaãe k nûmu?
Dáme vám tip: vyraÏte na dovolenou do Alp!

M

y jsme na tom letos byli
obdobnû. Práce bylo tolik, Ïe
jsme ani nebyli schopni
naplánovat si, natoÏ objednat
a zarezervovat, regulérní dovolenou
u nûjaké cestovní kanceláﬁe. Pﬁesto kdyÏ
v polovinû ãervna náhle vyvstala
moÏnost vzít si pár dní volna, rozhodli
jsme se ji nepromarnit. ZváÏili jsme své
moÏnosti a pﬁedstavy, v pﬁedveãer
trochu zabrouzdali po Internetu,
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a volba byla rázem jasná. Pojedeme do
Rakouska, do Alp. Je to blízko, s lidmi
se domluvíme a ve dvoutisícov˘ch
v˘‰kách si dokonale proãistíme hlavu.
Nemohli jsme si vybrat lépe. Za pût
hodin pohodlné jízdy jsme byli
v Innsbrucku, za stejné peníze jako
u nás, ale v podstatnû vût‰ím komfortu,
jsme si pronajali apartmán s v˘hledem
na alpské velikány. Odtud jsme dennû
pû‰ky vyráÏeli do nadoblaãn˘ch v˘‰ek.

S nad‰ením jsme se kochali rozkvetl˘mi
koberci horsk˘ch kvûtin v‰eho druhu
od hoﬁcÛ pﬁes k˘chavice aÏ tﬁeba po
rÛzné orchideje. Nad‰enû jsme
pozorovali svi‰tû hlasit˘m hvízdáním si
pﬁedávající zprávu o na‰em pﬁíchodu.
Na strm˘ch hﬁebenech jsme se museli
témûﬁ vyh˘bat kamzíkÛm. Jen na
vûhlasného medvûda Bruna, kter˘ v tûch
dnech je‰tû svobodnû ﬁádil na
rakousko-nûmeckém pomezí a tolik
vzru‰oval tamní veﬁejnost (bohuÏel
konce na‰eho pobytu se nedoÏil, byl
zastﬁelen) jsme nenarazili.
Zato jsme naráÏeli na psy. A ne jednou.
Rakousko je zemû pohostinná, vlídná
a turistÛm zaslíbená. Velmi správnû zde
pochopili, Ïe pro mnohé lidi dovolená
bez jejich ãtyﬁnohého pﬁítele po boku
Ïádnou dovolenou není a Ïe kdyby
v tomto smûru nasadili restriktivní
opatﬁení, o znaãnou ãást náv‰tûvníkÛ by
pﬁi‰li. A koneckoncÛ: proã by to dûlali?
VÏdyÈ psi jsou taky hosté, a navíc
vût‰inou docela pﬁíjemní.
UÏ doma pﬁi hledání po síti nás zaujalo,
Ïe moÏn˘ pobyt psa uvádí vût‰ina
ubytovacích kapacit. Rozdíl byl jen
v tom, zda bylo nutno za psa platit
(v prÛmûru 3 eura za noc), nebo zda byl
jeho pobyt gratis jako bonus pro
majitele. V na‰em penzionu pak byl
ubytován konkrétnû mal˘ ãern˘ kníraã,
s nímÏ dûti trávily spoustu ãasu hrou na
spoleãné zahradû pod okny ostatních
hostí. Kníraãi, jak známo, jsou
plemenem znaãnû temperamentním
a hlasit˘m. Pes v‰ak byl vychovan˘
a hosté tolerantní. TakÏe opût Ïádn˘
problém. V domácím ﬁádu se pouze
„doporuãovalo“ hostÛm, aby psíky
venãili v blízkém lesíku, kter˘ „pro tyto
úãely poskytuje ideální podmínky“.
Krásnû ﬁeãeno!
Automaticky se zde pﬁedpokládá, Ïe
aktivitám na dovolené se budete
vûnovat spoleãnû se sv˘m psem. Ze
v‰ech „atrakcí“, které turistick˘ region
Leuttasch turistÛm nabízel, psi nesmûli
snad jen do bazénu s tobogánem a do
sauny. Na klouzaãce a v ned˘chatelném
vedru by si stejnû moc neuÏili.
Zato na lanovkách psi pro nikoho
nepﬁedstavují problém. Jeden jork‰irsk˘
teriér se s námi stateãnû houpal
v kabince vedoucí z Garmisch
-Partenkirchenu na nejvy‰‰í horu
Nûmecka Zugspitze, kterou jsme
nav‰tívili pﬁi zpáteãní cestû. Nahoﬁe uÏ
na nûj ãekala celá skvadra: labrador,
bi‰onek a pár psÛ neurãitého plemene.
V‰ichni na vodítcích, ale bez ko‰íkÛ, ve
v˘‰ce 2962 metrÛ nad moﬁem
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Na vrcholku
Zugspitze, nejvy‰‰í
hory Nûmecka

Foto Martin Smrãek

Silky teriér
nemilosrdnû
prohánûjící
svi‰tû

sekundovali sv˘m zdatn˘m pánÛm.
A také na horsk˘ch sala‰ích tvoﬁících
pﬁedûly mezi nimi. Snad kaÏdá mûla
alespoÀ jednoho psa, jenÏ hosty
pﬁátelsky vítal a spolu s domácím
‰pekem na prkénku a dal‰ími
místními specialitami pomáhal
vytváﬁet domácí pohostinnost.
Îe té se dá také zneuÏít, bohuÏel
názornû demonstroval jeden mlad˘ pár
se dvûma mal˘mi teriéry, silkym a Jack
Russeliem. âást horské túry jsme jim ‰li
v patách, takÏe na‰e poãáteãní nad‰ení
nad ãipern˘mi ãtvernoÏci vystﬁídalo
pobouﬁení, kdyÏ majitelé nechali
sehranou dvojici libovolnû ﬁádit na
kamenitém svahu ob˘vaném svi‰ti.
Zoufalé hvízdání pronásledovan˘ch
zvíﬁátek rvalo u‰i a neslo se snad do
vzdálenosti nûkolika kilometrÛ,
nicménû majitelé, zjevnû zaujati sami
sebou, se nedali vyru‰it z klidu. Psi
chvílemi mizeli pod zemí v norách,
chvílemi se hnali za svi‰ti, kteﬁí se
objevili na povrchu, a zpÛsobili tak
mezi vzácn˘mi horsk˘mi hlodavci
totální chaos. V té chvíli jsme jedinkrát
zapochybovali o tom, jestli by vlídn˘
a benevolentní pﬁístup ke psÛm nemûl
b˘t v nûkter˘ch pﬁípadech nahrazen
nekompromisním pﬁíkazem: psi jen na
vodítku!
My jsme své psy s sebou tentokrát
nemûli. Nedokázali jsme si pﬁedem
pﬁedstavit, nakolik by jejich pﬁítomnost
vadila ostatním, a také jsme se trochu
báli, zda by nás neomezila
v plánovan˘ch aktivitách. Byly to
zbyteãné obavy. Vy si toho svého klidnû
do Alp vezmûte!
Lea Smrãková
I NZERCE

projevovali pﬁekvapiv˘ nadhled.
Na rozdíl od mnoha dam nepískali
strachy ani nev˘skali nad‰ením.
Nejãastûji jsme se v‰ak se psy setkávali
pﬁímo na turistick˘ch trasách, kde

