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PES DO DOMU... - I.
PondÄ›lÃ-, 12 kvÄ›ten 2008

Dostala jsem e-mailem pÅ™enádhernou povídku, kterou si nemÅ¯Å¾u nechat pro sebe. Je plná lásky k jednomu divokému
chlupatci, divokému, nespí&scaron; tÄ›Å¾ko zvladatelnému, ale svým páníÄ•kem fest milovanému. Je to vlastnÄ› úÅ¾asné
pojednání na téma spoluÅ¾ití pana psa s jeho Ä•lovÄ›kem...

"Pes do domu, Ä•akan do ruky", prohlásil dÄ›deÄ•ek Franti&scaron;ek v hospodÄ› u LorencÅ¯. O pár dní pozdÄ›ji si dÄ›da
pÅ™eÄ•etl knihu &bdquo;TÅ™i muÅ¾i ve Ä•lunu" a poÅ™ídil si foxteriéra. Montmorency mu jako jméno psa na Slovácku pÅ™ip
ponÄ›kud nevhodné a tak malého, milého, strakatého, hrubosrstého psíka pojmenoval Aran. Ten pes tu knihu asi Ä•etl
taky a mÄ›l vnitÅ™ní potÅ™ebu literární vzor ve v&scaron;ech smÄ›rech pÅ™ekonat. Pro výmÄ›nu svých mléÄ•ných zubÅ¯ za n
dÄ›deÄ•kovu vycházkovou hÅ¯l. HÅ¯l, která s dÄ›dou pÅ™eÅ¾ila dvÄ› svÄ›tové války porazil Aran bÄ›hem tÅ™í minut. Nebyl to
Byla to neÅ™ízená stÅ™ela, sud stÅ™elného prachu a pytel blech v jednom. BÄ›hem nÄ›kolika dní vyhnal z na&scaron;eho dvo
a zahrady my&scaron;i, potkany, veverky, tchoÅ™e, sousedovy dvojÄ•ata a tetu Filoménu, co nám kradla okurky z
paÅ™eni&scaron;tÄ›. KoÄ•ky, které se trapnÄ› spletly pÅ™i pÅ™edstavÄ›, Å¾e na sloupku plotu jsou v bezpeÄ•í, likvidoval Ara
skokem a boÄ•ním chvatem, za jaký by se nemusel stydÄ›t prvoligový zápasník.

Místní hajný, strýc Antonín (protoÅ¾e u nás jsme v&scaron;ichni nÄ›jak pÅ™íbuzní a kdyÅ¾ ne, tak na tom pracujeme) nabíz
náv&scaron;tÄ›vách dÄ›deÄ•kovi za Arana stále vy&scaron;&scaron;í Ä•ástky. Nebylo v&scaron;ak náhodné, Å¾e pan
ÄŒapek napsal pohádku o Dá&scaron;ence podle plemene foxteriér. Není jiný pes na svÄ›tÄ›, který má smysl pro lumpárny,
jako foxteriér. Jsou to psi se smyslem pro humor a nic jim nevadí, Å¾e je to Ä•asto humor veskrze Ä•erný.
DÄ›deÄ•kovi Aran
svými nápady pÅ™ilnul k srdci tak, Å¾e bez smlouvání platil po&scaron;Å¥ákovi za roztrhané kalhoty, tetÄ› Fanynce za
seÅ¾rané papuÄ•e a sestÅ™enici Olince za nový penál. Myslím si ov&scaron;em, Å¾e Olinka si ten penál okousala sama, aby
mohla koupit nový dvoupatrový s obrázky. Omlouvá ji v&scaron;ak to, Å¾e Aran jí zpÅ¯sobil veliké vnitÅ™ní dilema. Olinka se
ve &scaron;kole pÅ™ihlásila do krouÅ¾ku mladých pÅ™írodovÄ›dcÅ¯ a ochráncÅ¯ pÅ™írody. Bylo to v dobÄ›, kdy jsme v nÄ›ja
krouÅ¾ku museli být v&scaron;ichni.
Kdo se nepÅ™ihlásil dobrovolnÄ›, byl do nÄ›jakého zapsán &scaron;kolníkem HrbáÄ•
Bylo rozhodnÄ› lep&scaron;í krmit rybiÄ•ky, neÅ¾ si hrát nÄ›kde na Å™epném poli s motykou na MiÄ•urina.
Na&scaron;tÄ›s
uÄ•itelka vedla dÄ›ti k lásce ke zvíÅ™atÅ¯m celkem nenásilnÄ›. K tomu pÅ¯jÄ•ovala dÄ›tem svého kocoura Koke&scaron;e
plemene &bdquo;ruský modrý" vÅ¾dy na nÄ›kolik dní domÅ¯. MÄ›ly ho ukázat rodiÄ•Å¯m a vysvÄ›tlit jim, na co má kocour vousy
Na vesnici, kde mÄ›l kaÅ¾dý tÅ™i koÄ•ky, kocoura, kozu, prase, králíky, slepice, kohouta, kaÄ•eny a husy, to byl velmi zajímavý
výchovný krok. Paní uÄ•itelce, která po &scaron;kole dostala z Prahy umístÄ›nku do na&scaron;í vesnice v akci &bdquo;mÄ›sto
pomáhá venkovu", se v&scaron;ak kocour jako pomÅ¯cka jevil z hlediska Komenského principu &bdquo;&scaron;kola
hrou" jako nenahraditelný. Zvlá&scaron;tÄ› pak proto, Å¾e byl ruský.

DÄ›deÄ•ek Franti&scaron;ek tvrdil, Å¾e je mu úplnÄ› jedno, na co má jakýsi domestikovaný Felis vousy. On, Å¾e má kocour
Boba na to &bdquo;aby chytal my&scaron;i, ale ty on nechytá, protoÅ¾e ho babiÄ•ka moc krmí a Bob je pak líný jako sviÅˆa."
Paní uÄ•itelka ov&scaron;em zapÅ¯jÄ•ení ruského modrého kocoura na&scaron;í Olince nedomyslela. Foxteriér Aran
pÅ™ítomnost Koke&scaron;e ve svém rajonu vnímal velmi nevlídnÄ› a ihned jej vyzval na souboj. Souboj vyhrál v prvním kole
KO a ani metla hozená babiÄ•kou mezi zápasníky, jako ruÄ•ník do ringu, Koke&scaron;e nezachránila.
DÄ›da vytáhnul ze
&scaron;opy rýÄ• a &scaron;el se v&scaron;emi poctami ukonÄ•it Koke&scaron;ovu pozemskou pouÅ¥ pod ná&scaron;
oÅ™ech. Olinka se rázem ocitla v obtíÅ¾né situaci. Z na&scaron;eho milovaného Aránka se vyklubal bezohledný vrah, který
zavraÅ¾dil celou vesnicí milovaného &scaron;kolního kocoura Koke&scaron;e.
Navíc ji celá rodina zaÄ•ala pÅ™esvÄ›dÄ•o
vysvÄ›dÄ•ení se blíÅ¾í a proto musí ve &scaron;kole tvrdit, Å¾e Koke&scaron; nám utekl sám. Strýc Olin se dokonce nabízel, Å
pÅ™i úpravÄ› &scaron;kolního hÅ™i&scaron;tÄ› jako náhradu odpracuje 50 brigádnických hodin. Vzhledem k tomu, Å¾e strýc O
byl pÅ™íslu&scaron;níkem sboru národní bezpeÄ•nosti a fyzické práce se &scaron;títil, byla situace opravdu váÅ¾ná. Olinka
to nesla tÄ›Å¾ce. Celé roky jí doma vykládali, Å¾e se lÅ¾e jen ve &scaron;kole. DÄ›da ji hodiny pÅ™esvÄ›dÄ•oval, Å¾e v kniz
&bdquo;Ru&scaron;tí vynálezci a objevitelé" uvedený Ivan SergejeviÄ• Telefonov nikdy telefon neobjevil. Å½e to byl jakýsi
Bell ze zemÄ›, kterou soudruÅ¾ka uÄ•itelka nazývala prohnilým západem. K jejímu rozpolcení pÅ™ispÄ›lo i zji&scaron;tÄ›ní, Å¾
plemene &bdquo;modrý ruský" se nechová v Rusku, ale témÄ›Å™ výhradnÄ› v Anglii. A teÄ• má lhát ve &scaron;kole i ona?
Pro Olinku to byly tÄ›Å¾ké chvíle. Ten penál si zaslouÅ¾ila.

DÄ›da Franti&scaron;ek se rozhodnul, Å¾e vÄ›c urovná ráznÄ›. Arana prodá strýcovi Antonínovi na hájenku a bude pokoj.
Hajný, strýc Antonín k nabízené finanÄ•ní Ä•ástce postupnÄ› pÅ™idal fla&scaron;ku slivovice, zajíce, baÅ¾anta a srnÄ•í. To uÅ¾
dÄ›du moc, ale Aran to vyÅ™e&scaron;il zpÅ¯sobem jedinÄ› psÅ¯m vlastním. Ve chvíli, kdy uÅ¾ se dÄ›da Franti&scaron;ek se
strejdou Antonínem chystal na dobrý obchod pÅ™ipít slivovicí, pÅ™i&scaron;el do kuchynÄ› Aran a pÅ™inesl v hubÄ› ze dvora
dÄ›deÄ•kovi jeho milovanou fajfku tÅ™e&scaron;ÅˆaÄ•ku, kterou dÄ›da uÅ¾ druhý týden hledal. A bylo po obchodu.
Od té do
pÅ™emý&scaron;lím o tom, zda chováme my psa, nebo pes nás. Je nad slunce jasnÄ›j&scaron;í, Å¾e Aran mÄ›l fajfku pro tyto
mimoÅ™ádné pÅ™ípady dobÅ™e ukrytou a pouÅ¾il ji ve chvíli, kdy to povaÅ¾oval za nezbytnÄ› nutné. Po létech, které jsem v
na&scaron;í rodinÄ› proÅ¾il v pÅ™ítomnosti psÅ¯ mnoha plemen jsem dospÄ›l k názoru, Å¾e se psy je to stejné jako v knize
&bdquo;Ru&scaron;tí vynálezci a objevitelé" s Ivanem SergejeviÄ•em Telefonovem...
LÅ¾eme sami sobÄ›. Dne&scaron;ní
vÄ›da dokáÅ¾e potvrdit, Å¾e jediným pÅ™edchÅ¯dcem v&scaron;ech plemen psÅ¯ je vlk. Nedovede v&scaron;ak ani s pouÅ¾i
poznatkÅ¯ genetiky, biochemie a psychologie zvíÅ™at odhalit tak prostou vÄ›c, jako je fakt, Å¾e pes si ochoÄ•il Ä•lovÄ›ka. Bylo
takhle: pokraÄ•ování zítra L.M.
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