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AÅ¾ vám nÄ›kdy nÄ›kdo bude tvrdit, Å¾e Å¾eny nevÄ›dí, co chtÄ›jí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou, tak mu vÄ›Å™te. Je
KdyÅ¾ jsme pÅ™i&scaron;li o na&scaron;i roselu pestrou, Å™íkala jsem, Å¾e uÅ¾ nikdy víc nechci mít doma Å¾ádného
papou&scaron;ka, protoÅ¾e jsou hluÄ•ní, nadÄ›lají dÄ›snej svinÄ•ík a niÄ•í mi kytky.
KdyÅ¾ jsme se museli rozlouÄ•it s na&scaron;ím nÄ›meckým ovÄ•ákem Brixem, Å™íkala jsem, Å¾e uÅ¾ nikdy víc nechc
Å¾ádného psa, protoÅ¾e jsou hluÄ•ní, nadÄ›lají dÄ›snej svinÄ•ík a niÄ•í mi kytky. Neuplynulo ani Ä•tvrt roku a v&scaron;echno
jinak...
Jako první k nám pÅ™i&scaron;la korela, údajnÄ› snad sameÄ•ek. Roselu jsme mÄ›li pojmenovanou podle psa Verde
z filmu "Lep&scaron;í uÅ¾ to nebude", a tak nás napadlo, Å¾e i ná&scaron; nový papou&scaron;ek dostane jméno nÄ›jakého
slavného psího hrdiny.
PÅ™ímo se pak aktuálnÄ› nabízel Marley z filmu "Marley a já". Ov&scaron;em manÅ¾el mu umanutÄ
Å™íká Verdelle a synátor Debile. Debila, vlastnÄ› Marleyho jsme si brali ihned po vylétnutí z hnízda a museli jsme ho nÄ›kolik
dní dokrmovat injekÄ•ní stÅ™íkaÄ•kou, protoÅ¾e je&scaron;tÄ› neumÄ›l úplnÄ› samostatnÄ› Å¾rát.
Díky tomuto úkonu se z
naprosto ochoÄ•ený miláÄ•ek, který si mÄ› získal svojí pÅ™ítulností a mazlivostí. KaÅ¾dý den po pÅ™íchodu z práce jej pou&s
aby se mohl prolétnout, ale on nejradÄ›ji sedí na mém rameni a oÅ¾uÅ¾lává mi náu&scaron;nici.
PÅ™ípadnÄ› mi nÄ›c
&scaron;tÄ›betá do ucha anebo se mi tÅ™e hlaviÄ•kou o tváÅ™. VeÄ•er máme jiÅ¾ zavedený rituál: sednu si do kÅ™esla, Mar
pÅ™eleze na hruÄ• a zaÄ•ne mÄ› &bdquo;pusinkovat" - skuteÄ•nÄ› velmi nÄ›Å¾nÄ› mi oklovává rty.°
KdyÅ¾ má této intimn
nastaví zobáÄ•ek k pohlazení mezi mými dvÄ›ma prsty. Nakonec skloní hlaviÄ•ku, coÅ¾ je výzva k podrbání za krkem. Také mu
jemnÄ› protahuju pírka na chocholce, coÅ¾ mu pÅ¯sobí takovou slast, Å¾e u toho skÅ™ípe zubákem jako lidé zuby.
Tohle
kaÅ¾doveÄ•erní mazlení neúprosnÄ› vyÅ¾aduje a otálím-li snad nÄ›kdy, upozorÅˆuje na sebe dosti pronikavým kÅ™ikem. VÅ
rovnÄ›Å¾ vynucuje lidskou stravu. Jak totiÅ¾ vidí bílé talíÅ™e s jídlem, je okamÅ¾itÄ› v pozoru a ocitá-li se zrovna mimo klec, p
stÅ¯l a uÅ¾ se hrne do talíÅ™Å¯, ze kterých chce ujídat. Miluje brambory, rýÅ¾i, tÄ›stoviny, ale také tÅ™eba i knedlíky a zrající
(smradláky).
MÄ› se to zrovna moc nedotýká, nejsem &scaron;títivá, ale chápu, Å¾e nÄ›kterým lidem se mÅ¯Å¾e eklovat
by jim papou&scaron;ek mÄ›l uzobávat z jejich jídla. NapÅ™íklad mému synovi metrosexuálovi, který si obzvlá&scaron;Å¥
potrpí na témÄ›Å™ sterilní Ä•istotu a hygienu. Jakoby to Marley vÄ›dÄ›l, zrovna naschvál ho zajímá právÄ› synÅ¯v talíÅ™.
Ov&scaron;em kdyÅ¾ mu z nÄ›j syn vybere sousto a dá na stÅ¯l, Marley ztrácí zájem. Potrpí si na etiketu stolování a chce
jíst z porcelánu.
Vzhledem k tomu, Å¾e Marley naprosto ztratil plachost, mÄ›li jsme obavy, aby se nedostal do spárÅ¯
nÄ›které z na&scaron;ich tÅ™í koÄ•ek. Je to zajímavé, ale tito obávání ptákolovci Marleyho ignorují a bÄ›Å¾nÄ› se naskýtá
situace, Å¾e na rameni drbu papou&scaron;ka a na klínÄ› koÄ•ku. SamostatnÄ› bez dozoru bych si je ale nechat spolu
netroufla, v tomto smÄ›ru koÄ•kám nevÄ›Å™ím ani Å‡. KaÅ¾dému co jeho jest, Å¾e.
Krátce po Marleym se k nám nast
&scaron;tÄ›nÄ› nÄ›meckého ovÄ•áka, na snímcích mu je 9 a pÅ¯l týdne. Asi jste zaznamenali v diskuzích, Å¾e jsme se doma
nemohli dohodnout na jménu. Nakonec jsme byli schopni v&scaron;ichni akceptovat jméno Rony, pÅ™iÄ•emÅ¾ jsme
následnÄ› zjistili, Å¾e se tak jmenuje kaÅ¾dý tÅ™etí pes v na&scaron;em okolí. :-)))
S Ronym mám moÅ¾nost si zavzpomín
úchvatné je noÄ•ní vstávání k malým dÄ›tem. ProtoÅ¾e jsme i dva na&scaron;e pÅ™edchozí ovÄ•áky vychovali ve
&scaron;tÄ›nÄ›cím vÄ›ku doma, bylo nabíledni, Å¾e s Ronym to nebude jinak (jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e takto blízký kontak
napomáhá k daleko lep&scaron;ímu vytvoÅ™ení vzájemných vztahÅ¯, neÅ¾ kdyÅ¾ je pes hned od raného vÄ›ku ponecháván
venku). CoÅ¾ znamená dvakrát i víckrát za noc vstát z postele a jít psí mimino vyvenÄ•it. Ale uÅ¾ se blýská na lep&scaron;í
Ä•asy - Rony spí celou noc aÅ¾ do pÄ›ti. Posune-li svÅ¯j Ä•as vstávání je&scaron;tÄ› o hodinu, docela se mi uleví. :-)))
PÅ™ezdíváme mu Likvidátor, je ohromnÄ› Å¾ivý a temperamentní a má obzvlá&scaron;Å¥ vyvinutý smysl pro kousání, trhání
a rubání domácího zaÅ™ízení, bot a obleÄ•ení. Psí hraÄ•ky ho nebaví, tu správnou zábavu vidí v niÄ•ení na&scaron;í
domácnosti. Zdá se ale, Å¾e bude chytrý a uÄ•enlivý, vlastnÄ› hned tÅ™etí den, co byl u nás, jsme ho nauÄ•ili povel "sedni", teÄ
uÅ¾ zvládá i "lehni" a dává pac.
Krom toho správného &scaron;tÄ›nÄ›Ä•ího zlobení je dost mazlivý - hroznÄ› Å¾árlí na
na&scaron;eho druhého psa &scaron;itzáka BenÅ¾u - to nemÅ¯Å¾e vidÄ›t, kdyÅ¾ BenÅ¾íka nÄ›kdo pohladíme. Hned k nám
pÅ™ibÄ›hne, BenÅ¾u odstrÄ•í (uÅ¾ je vÄ›t&scaron;í jak on) a &scaron;tÄ›ká na nÄ›j. BenÅ¾a, vlastnÄ› uÅ¾ desetiletý senior,
velice ukÅ™ivdÄ›nÄ›, takÅ¾e mu to musíme vynahrazovat potajnu. Se dvÄ›ma na&scaron;ima koÄ•kama uÅ¾ se skamarádili, t
se ho ale stále je&scaron;tÄ› bojí a vyhýbá se mu obloukem. Kocour si umí zjednat respekt raz dva, jakmile ho RoÅˆák
obtÄ›Å¾uje, nafackuje mu pÅ™es Ä•umák a má klid.
Jinak je Rony véélká hééreÄ•ka. KdyÅ¾ dostane jen takové lehké
plácnutí, napÅ™íklad aby nekousal do ruky, dokáÅ¾e kÅˆuÄ•et tak Å¾alostnÄ› a dlouho, jakoby jsme mu utrhli pÅ™inejmen&sc
nohu.
Taky se umí tváÅ™it zpÅ¯sobem jako Å¾e uÅ¾ dva dny neÅ¾ral. Má ohromný apetit, jíst by mohl od rána do veÄ•era
naprosto v&scaron;echno, tÅ™eba i suchý rohlík.
Za pi&scaron;kot je ochotný poloÅ¾it Å¾ivot. Musíme ho ale hlídat, aby ne
moc rychle a nemÄ›l pak problémy s klouby. Ov&scaron;em odolat jeho smutným Å¾ádoucím oÄ•ím, to je úkol pÅ™ímo nadlids
No, máme doma Å¾ivo a není dne, abych si neÅ™ekla: &bdquo;ProÄ• já to vlastnÄ› dÄ›lám? ProÄ• si furt tahám domu nÄ›jaká
zvíÅ™ata a pÅ™idÄ›lávám si tolik práce?" PÅ™itom to ve skrytu du&scaron;e ale moc dobÅ™e vím. Nakonec, co Ä•lovÄ›k dá
dostává.
Mí&scaron;a-&Scaron;í&scaron;a
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