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Na uplynulé Vánoce to byly uÅ¾ dva roky, co mnÄ› opustil mÅ¯j milovaný patnáctiletý bígl. ProtoÅ¾e mám je&scaron;tÄ›
jednoho psa, kterému uÅ¾ táhne letos na &scaron;estnáctý rok, tak jsem se zaÅ™ekla, Å¾e zatím uÅ¾ dal&scaron;ího nechci,
nového si poÅ™ídím, aÅ¾ Pirx odejde za Burákem do psího nebe. Inspirována Ä•lánky od Johna Kixxe na Kudlance, jsem
prohlásila, Å¾e si potom poÅ™ídím nÄ›co mrÅˆavého, kapesního, ale s velkým duchem, tedy praÅ¾ského krysaÅ™íka.

Dcera na to mÄ›la zcela jiný názor a tak brázdila po netu, aÅ¾ narazila na PesWeb pro útulky, který centralizuje nabídky
psÅ¯ z celé republiky na jednom místÄ›. Tam na&scaron;la fotky pejska, který byl aÅ¾ z Rumburka, nikdo ho nechtÄ›l,
opakovanÄ› byl vrácen, navíc se &scaron;patnou povÄ›stí. Dcera tam zavolala a paní z PesWebu jí sdÄ›lila, Å¾e má více
zájemcÅ¯, ale hledá zku&scaron;eného pejskaÅ™e. Teprve po sdÄ›lení, Å¾e uÅ¾ máme zku&scaron;enosti s problémovými
psy z útulkÅ¯, se domluvily na adopci.
A tak uÅ¾ 14 dní máme nového chlupáÄ•e. PÅ™erostlého krysaÅ™íka s infantilním jménem KvíteÄ•ko. OkamÅ¾itÄ› byl
pÅ™ejmenován na Friga a zaÄ•alo zkoumání, co jsme si to vlastnÄ› poÅ™ídili. VÅ¯bec jsme nechápali, co je na nÄ›m
problematického. EvidentnÄ› ho nÄ›kdo nauÄ•il základní pÅ™íkazy, reaguje perfektnÄ› na pískání, mÅ¯Å¾eme ho pou&scaron;t
bez vodítka a bÄ›hem krátkého Ä•asu se nauÄ•il, Å¾e pÅ™íkaz k noze neznamená jenom to, Å¾e pÅ™ibÄ›hne, ale, Å¾e si i ke
noze.
V bytÄ› ne&scaron;tÄ›ká, je Ä•istotný, se psy se kamarádí a protoÅ¾e to je paÅ¾ravec, tak za nÄ›jakou tu mlsku je och
se nauÄ•it i tancovat charleston. V pohodÄ› ho mÅ¯Å¾eme odloÅ¾it, zÅ¯stane na místÄ›, nenásleduje Å¾ádný Å™ev, nebo tes
kvílení. Jediné, co by mohlo vadit je, Å¾e sesbírá jakýkoliv fujtajxl co najde, a snaÅ¾í se ho seÅ¾rat. Minulou sobotu mÄ›la d
narozeniny. Tak jsme se dohodli, Å¾e na slavnostní obÄ›d pojedeme do ÚnÄ›tického pivovaru a doma budeme mít jenom
chlebíÄ•ky a dort. Po dobu na&scaron;í nepÅ™ítomnosti chlebíÄ•ky pÅ™i&scaron;ly do lednice, dort nahoru na dvoumetrovou
lednici. KoÄ•ka (máme je&scaron;tÄ› koÄ•ku) chrápala nahoÅ™e ve svém hnízdÄ› na stromÄ›, oba psi ve svých pelí&scaron;cíc
Vrátili jsme se asi po dvou hodinách, odemkli byt a dveÅ™e ne&scaron;ly otevÅ™ít. Museli jsme je odtlaÄ•it silou. Za dveÅ™m
totiÅ¾ byly navr&scaron;eny v&scaron;echny boty, které se Frigovi podaÅ™ilo vytahat z botníku a na botách
v&scaron;echno, co dokázal protáhnout koÄ•iÄ•ími dvíÅ™ky z ostatních místností. VytoÄ•ený toaletní papír, ruÄ•ník, &scaron;pi
ponoÅ¾ky, rozkousané papírové utÄ›rky a Ä•ásteÄ•nÄ› i obsah odpadkového ko&scaron;e. NahoÅ™e trÅ¯nil Frigo, tlamu,
umazanou od dortového krému, roztaÅ¾enou v úsmÄ›vu od ucha aÅ¾ k uchu:&ldquo; To koukáte, jak jsem vám tu zatím
uklidil!?!&ldquo; Tak je nám to koneÄ•nÄ› jasné&hellip; PoÅ™ídili jsme si skÅ™ítka hospodáÅ™íÄ•ka, KvíteÄ•ko z Ä•ertovy za
Jak se mu podaÅ™ilo vylézt na tu dvoumetrovou lednici a okousat dort, to dodnes nevíme. Leda, Å¾e nÄ›co pochytil od
létajícího strýÄ•ka Fida a u&scaron;i umí pouÅ¾ívat jako vrtule. A tak mne teÄ• Ä•asto mÅ¯Å¾ete sly&scaron;et jak hulákám:
&bdquo;Frigou&scaron;i, ty prase, fuj, roztrhnu tÄ› jak hada!&ldquo; deeres
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