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ARCHIV - O PSECH TAKOVÃ•CH A MAKOVÃ•CH
NedÄ›le, 10 kvÄ›ten 2009

Je po dlouhém víkendu, je krásnÄ› a doufám, Å¾e bylo krásnÄ› v&scaron;ude, kde jste se nalézali. Å½e jste si prodlouÅ¾ené
volno proÅ¾ili spokojenÄ› a v&scaron;echny va&scaron;e pÅ™edstavy byly splnÄ›ny. Pro pohlazení na du&scaron;i pÅ™ed
nastávajícím pracovním zápolením vám nabízím pÅ¯vabnou "psí studii" od bezva kamarádky z pÅ™íjemnÄ› teplých krajÅ¯
Západního pobÅ™eÅ¾í Spokojených státÅ¯ amerických.

Za tÄ›ch skoro 30 let, co Å¾iju se psy a ostatními zvíÅ™aty, jsem dospÄ›la k závÄ›ru, Å¾e psi se dÄ›lí na nÄ›kolik skupin:

- Jsou psi oddaní, kteÅ™í se snaÅ¾í ze v&scaron;ech sil plnit cokoli mi na oÄ•ích vidí - a pak jejich pravý opak, ti, co kaÅ¾dý d
zkou&scaron;í mou trpÄ›livost s vÄ›domím, Å¾e jednou se i ten nejzatvrzelej&scaron;í a nejtupÄ›j&scaron;í Ä•lovÄ›k dá vychova
v lep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› i vycviÄ•it.

K tÄ›m prvním patÅ™ila po krásných 11 let malá Ä•ubinka Å¤apinka, notná míchanice rodem nejblíÅ¾ k jezevÄ•íkÅ¯m. S
asi rok, neÅ¾ koneÄ•nÄ› opustila svou oblíbenou pÅ™edloÅ¾ku pÅ™ed koupelnou a zaÄ•la Ä•Å¯rat uÅ¾ opravdu jenom venku
byla neuvÄ›Å™itelná mamina, která se kromÄ› svých &scaron;tÄ›Åˆat starala o nás o v&scaron;echny.
Synkovi neustálým
olizováním úspÄ›&scaron;nÄ› hojila v&scaron;echny jeho odÅ™eniny (a Å¾e jich poÅ™ád mÄ›l!), nalezené kotÄ› odkojila, malé
káÄ•e, které nÄ›jak skonÄ•ilo v na&scaron;em bytÄ› na Å½iÅ¾kovÄ› a které se odmítlo nechat kojit, aspoÅˆ hlídala a uÄ•ila ho
v&scaron;echno nutné pro Å¾ivot. VÅ¾dycky mÄ›la trpÄ›livost, kdyÅ¾ se jí nÄ›kdo z nás chtÄ›l vybreÄ•et do koÅ¾ichu, zkrátka
dobrý duch na&scaron;í rodiny. K tÄ›m druhým patÅ™í asi roÄ•ní jezevÄ•ík, který se stal ozdobou na&scaron;eho domu letos
AÄ•koliv se svýma krátkýma nohama by teoreticky nemÄ›l být schopen nÄ›jakých akrobatických kouskÅ¯, jakmile jde o proces m
výchovy, dokáÅ¾e skoro cokoli.
KromÄ› granulí trvale rozházených po celém domÄ› (potÅ™ebuju procviÄ•it svoje úklidové
schopnosti), pÅ™es kaÅ¾dodenní boj o moje kÅ™eslo (Å¾enská nemá co mít svoje kÅ™eslo, to je chlapská záleÅ¾itost) aÅ¾
neustálé prÅ¯niky do koÄ•iÄ•ího Å¾rádla (on je tady pán, ne já nebo moje koÄ•ky). Tenhle ná&scaron; souboj zatím dosáhl
vrcholu jeho pÅ™ítomností na kuchyÅˆském stole! Jak se tam dostal se svými 20 cm vý&scaron;ky? Asi ho tam vynesla jeho
zlomyslnost, jinak si to neumím pÅ™edstavit. Jinak kromÄ› mojí osoby se ke v&scaron;em ostatním chová drze, ale s láskou.
ZÅ™ejmÄ› se rozhodl, Å¾e jsem jediná, která mu za tolik výchovného úsilí stojí.

- Jsou psi, kteÅ™í by za kus Å¾vance dali i tu svou nevinnou psí du&scaron;i - a pak jsou pejskové, obvykle malého vzrÅ¯stu,
kteÅ™í by nikdy nepozÅ™eli nic proti vlastnímu pÅ™esvÄ›dÄ•ení.

Tedy, s tÄ›mi prvními mám bohaté zku&scaron;enosti, zatímco o tÄ›ch druhých jsem dlouho jenom slýchala, aÅ¾ jsem kone
jednu takovou Ä•ubinku u známých zaÅ¾ila. Krmili ji speciálnÄ› jenom pro ni pÅ™ipravenou smÄ›sí masa, zeleniny (vybrané!) a
tÄ›stovin. ProtoÅ¾e jsem s paniÄ•kou kecala pÅ™i pÅ™ípravÄ› téhle velmi speciální dietky, pÅ™i&scaron;lo tam o tro&scaron;k
masa, neÅ¾ mÄ›lo. A následky se dostavily: Ä•ubinka dlabanec oÄ•uchala, koukla na paniÄ•ku &bdquo;To myslí&scaron;
váÅ¾nÄ›?", je&scaron;tÄ› jednou dÅ¯kladnÄ› prozkoumala pomÄ›r proteinÅ¯, vitamínÅ¯ a minerálÅ¯, celkový obsah kalorií a
hustotu, a s trpkou výÄ•itkou ve svých nÄ›Å¾ných oÄ•ích &bdquo;Ty mÄ› snad chce&scaron; otrávit!?!" si ublíÅ¾enÄ› zalezla na
pelí&scaron;ek (místo aby se za odmÄ›nu rozvalila na paniÄ•Ä•inÄ› klínÄ›) a tam byla celá smutná, dokud jí nebylo pÅ™ipraveno
nové jídlo PÅ˜ESNÄš tak, jak mÄ›lo být. Ale to byla jediná výjimka, kterou jsem kdy na vlastní kÅ¯Å¾i zaÅ¾ila, jinak v&scaron;ec
moje zvíÅ™ata nemají celý den nic jiného na práci neÅ¾ za mnou bÄ›hat s výrazem tvora tÄ›snÄ› pÅ™ed smrtí vyhladovÄ›ním
jsou zaruÄ•enÄ› vÅ¾dycky dÅ™ív neÅ¾ já.

- A pak jsou psi rozbitní a nerozbitní, du&scaron;evnÄ› i tÄ›lesnÄ›.
K tÄ›m prvním patÅ™ila malá Å¤apinka a teÄ• tedy i ten
vychovatel jezevÄ•ík. Kdejaký trn v pacce je okamÅ¾itÄ› dÅ¯vodem k vÅ™e&scaron;tÄ›ní Ä•i pÅ™edsmrtným mdlobám. NechtÄ
&scaron;lápnutí na tlapku nebo skÅ™ípnutí mezi dveÅ™mi znamená tÅ™ídenní pláÄ• a ochotu nechat se konej&scaron;it. Je-li
jezevÄ•ík vyhozen od stolu, u kterého právÄ› neúspÄ›&scaron;nÄ› Å¾ebral, odchází s neklamnou Å™eÄ•í tÄ›la: &bdquo;Já jsem
TAKOVEJ CHUDÁK! Ty lidi jsou ale HNUSNÝ!" &bdquo;To je ta Å¾enská tak BLBÁ, Å¾e nerozumí ani jednoduchýmu povelu
DEJ MI?" K tÄ›m druhým pak patÅ™í moje uÅ¾ víc neÅ¾ 12tiletá pitbulka Aminka. Té kdyÅ¾ &scaron;lápnu na tlapku, koukn
mÄ› jenom s otázkou &bdquo;Tys mi nÄ›co chtÄ›la?" Mezi dveÅ™ma se dost dobÅ™e nedá skÅ™ípnout - vzhledem k jejím 40
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váhy. A trn v tlapÄ› objeví vÄ›t&scaron;inou aÅ¾ veÄ•er, kdyÅ¾ si lehne - a najednou jí nÄ›co vadí. Na Å¾ebrání u stolu uÅ¾ si
vypracovala techniku: zaleze pod ten stÅ¯l CELÁ, tak, aby nikde nevyÄ•nívala, ale je stále ve stÅ™ehu. Co upadne, je jenom
její - a hlavnÄ› uÅ¾ si nás vycviÄ•ila, Å¾e pouÅ¾ité talíÅ™e jdou na první pÅ™edmytí právÄ› pod stÅ¯l a pak teprve do myÄ•ky
pÅ™ed pár lety u&scaron;tknul chÅ™estý&scaron;, bála jsem se o ní - ale ona kromÄ› oteklého zadku byla úplnÄ› v poÅ™ádku!
Zrovna jako kdyÅ¾ mi je&scaron;tÄ› v Praze, spolu s jejím kamarádem kocourem Korvinem, seÅ¾rali CELOU difenbachii.
Tehdy jsem jim pÅ™ála, aby jim bylo alespoÅˆ &scaron;patnÄ› - a nic. Zkrátka - rozbitného psa skolí cokoli, zatímco na
nerozbitného máte záruku aÅ¾ do jeho smrti...

Helena - Ceskymo, Karolina
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