
Přílohy 
 

Příloha 1.: Rozhovory s jednotlivými komunikačními partery, doslovná transkripce 

Seznam komunikačních partnerů a partnerek: 

Hana 

Jaroslava 

Jolana 

Kamila  

Lada 

Lenka 

Martin 

Petr  

Radek 

Radka 

 

Hana 

55 let, zdravotní sestra, bydlí s manželem ve 3+1 ve městě, v paneláku 

Zájmy: Divadlo, pejsek, příroda 

Děti s nimi už nebydlí, mají vnoučata 18, 16, 9, 4, 3, 1 

Hana: A pak mám ještě chlupatý vnouče. Tady od Klaudinky, to je fredíček, ten 

tady byl posledně, takže to dycky říkáme, oni bydlejí vedle v baráku a vždycky 

Bára říká, jdeme k babičce, tak to vždycky už nastraží ouška a už letí, letí sem. 

Vždycky řikám, že už bych chtěla od Báry, aby měla vnouče, miminko, vždycky jí 

tím škádlim a ona říká, babi, vždyť už máš chlupatý vnouče, čtyřletý, čtyřnohý. 

Tazatelka: Dokážeš si vzpomenout, kolik zvířat si měla za svůj život? 

Hana: No, měla sem vždycky pudlíky, protože si myslim, že ty pudlící sou takový 

jako nejpřítulnější, mám takovej pocit. Jestli to je tou srstí, nebo nevim, sou takový 

prostě, sou miláčkové. Měla sem vždycky pudlíky a měla sem pokaždý jinou barvu, 
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jako nebylo to úplně úmysl, ale vždycky to tak nějak přišlo. První pejsek byl 

Alánek, my sme žily s mámou samy tři holky a máma nám moc nechtěla dovolovat 

zvířata, ani sme neměli ňák finance. To sem měla jen takový jako želvičky, jenom 

něco malinkýho. Ale pak tedy, když už sem byla na studiích, tak mně mamka 

povolila prvního pudla, první pudl byl Alan, byl černej. Pak sem měla se svým 

přítelem, to sme měli apricotovýho pudla, Danečka, jenomže tím, že sem byla na 

internátě, tak oni si ho jakoby, že si ho budou brát přes tejden, já o víkendu. A 

bohužel, když sme se pak rozešli, tak jim zůstal, tak mi ho už nechtěli dát, ale 

stýkalo se mi pořád, to byl apricot. Pak sme měli hnědou Betynku, to bylo v době, 

to byl první náš takovej rodinej pejsek, když sem se vdala, kdy nám nahrazoval toho 

mužskýho, protože tenkrát to byla rána, když si mažel našel někoho jinýho a já sem 

zůstala se dvěma dětma sama. A děti byly obě dvě, byly alergický a měli sme do tý 

doby jenom nějaký krysičky, nějaký pískomily a takový nebo morčátka, a pak tedy 

děti chtěly, když táta odešel z domu, tak chtěly mít nějakýho kamaráda. Tak to sme 

si pořídili, to byl první náš pejsek a to byla Betynka a ta byla čokoládově hnědá. No 

a když Betynka nám (zalkne se) odcházela, začala bejt špatná, tak se to stalo, že 

najednou přišla Klaudinka. Tenkrát to ještě tady byla burza, jeli sme takhle před 

Vánocema dětem nakoupit dárky k Vánocům no a přivezli sme živej dárek. Byl to 

miláček, byla to láska na první pohled, prostě hned, když sem viděla, jak se klepe 

zimou, tak sem si jí přivinula ona se takhle (ukazuje) zarochnila pod bundu, prostě 

byl to miláček, Ale já sem říkala no jo ale, vždyť máme doma Betynku, ta to 

nepřežije, ta bude žárlit. Ale naopak, ta v sobě měla v tu dobu už dva nádory a 

doktor říkal, že sme jí prodloužili život, protože já sem odmítala už operaci, protože 

už jí bylo přes deset roků, a odmítala sem operaci a tenkrát Klaudinka jí prodloužila 

život o pět let. Protože on říkal, že tím, že ona měla pocit jako, že musí, že je to její 

štěňátko, jo, tak ona už byla taková volysalá, tak se zase osrstila, tím, že žrala to 

štěněčí. No pak Klaudinku nutila, furt do ní šťouchala, aby si s ní hrála a říkal, že 

úplně zázrakem, ty nádory, který byly dejme tomu velikosti meruňky, tak úplně 

z nich byly malinkatý třešinky, a vůbec už nerostly. Takže ta nám tenkrát hrozně 

pomohla Klaudinka a vůbec i já tvrdim, že prostě ty psi sou takový kamarádi, že 
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pomůžou v nejtěžších chvílích. Když právě ta Betynka nám pomohla, když odešel 

táta od rodiny, tak to byl prostě kamarád. Dokonce tenkrát Barunka, byla malinká a 

já sem si postěžovala takhle kamarádce: No pořídili sme si psa, no tak prostě je to 

lepší než chlap no. Tak sem si takhle vyprávěli se sousedkou a ona povídá, tak já si 

ho taky pořídim, mně taky utek chlap. A pak sem přišla pro Barborku do školy a 

pani učitelka ve školce říká: Já už všechno vim, pořídili ste si pejska, protože Vám 

odešel manžel, protože pejsek je lepší než chlap, protože na vás neřve, nechodí do 

hospody, nechodí za ženskejma, všechno vím, Barunka tohle všechno řekla (směje 

se). A mám pocit, že ta srst a i sem se přesvědčila, protože dělám v domově 

důchodců, že my ji máme né jako psa, my to máme opravdu jako dítě, protože tím, 

že spolu, každej máme svý děti, ale nemáme spolu dítě. My sme si řekli, když se to 

tenkrát nepovedlo, že spolu budeme mít už jenom pejsky, takže určitě je s náma 

pořád, Klaudinka. Je s náma v jakýmkoliv divadle, všude prostě, máme, všechno 

přizpůsobujeme Klaudince, nejedem na dovolenou tam, kde by nesměl pes, nejdeme 

na návštěvu, tam kde by nesměl pes, prostě nechodí tam, kde nesmí. Protože i si 

vybíráme takový známí, kde může bejt s náma Klaudinka. Vezmeme jí s sebou 

deku, aby někde něco, aby neměli pocit, že jim tam něco znečistíme, bereme si 

s sebou vždycky ručník na očištění ťapek. A prostě nenecháváme jí doma 

samotnou, takže, když třeba manžel jede někam na služební cestu, nebo někde 

cestuje, tak aby nemusela bejt pořád s nim v autě, aby netrpěla, i když ona tam s 

nim netrpí, protože on jí vždycky koupí, ještě nějaký masíčko, nějakou sekanou, 

šunčičku, nebo něco. Tak jí mám s sebou v práci, kde teda už má svůj kouteček, 

svojí deku, má tam už napevno vodítko, že jí přivážu, aby neběhala. I kolegyně už jí 

milujou a vim, že třeba ty klienti, který byli zvyklý doma na psy, tak já jim dám. 

Třeba paní je tam, nechodí, jenom leží, tak jí ji dám do postele a ona si jí hladí a 

hřeje jí a dělá jí to hrozně dobře. No takže dělám tam i takovou canisterapii. My 

sme si s Petrem pořídili Klaudinku taky proto, aby ten odchod Betynky nebyl tak 

náročnej, abysme to unesli, tak sme si pořídili tu Klaudinku. Žili spolu pět let, bylo 

to trošku náročnější, protože sme zase všude s sebou, k moři, brali dva psy. No ale 

všechno sme zvládli a teď právě stojíme před situací, kdy si říkáme, že možná, že se 
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blíží čas, kdy si pořídíme ještě jednoho, i když zaplaťpánbůh je zdravá, i když jako 

ona byla téměř slepá už, to sme zjistili tak, že najednou začala narážet do dveří nebo 

sme jí otevřeli sme jí auto a řekli sme tak hop, pojď do auta, tak ona skočila do 

dveří, který byly zavřený, tak sme se tomu nejdřív smáli, co blbne. Ale pak sme šli 

k doktorovi a on nám řek, že téměř nevidí, že má jenom zbytky zraku, takže už já 

nevim, kolik let kapeme, každej večer musíme kapat vočička, to je takovej rituál a 

zlepšilo se to, takže je to už dobrý. Teď se ale objevilo to, že jí vypadává čéška, no 

ale lékama nějak, napadala totiž na nožičku tři neděle, tak těma lékama sme to nějak 

zkorigovali, takže je to už dobrý. Ale ty stařecký manýry, ty nemoce se jí už ozývaj, 

jakože třeba už není tak jistá, když skáče přes něco. Tak nám doktor doporučoval, 

aby už nechodila po schodech, ze schodů, aby spíš jezdila výtahem, aby takhle když 

skáče na gauč, sme jí vyzvedli, no je už taková nejistá, Ale tim, že je malinká, tak 

nám přide, že je furt fit, že je dobrá. 

Tazatelka: Kolik se dožívají pudlíci? 

Hana: Pudlíci tak kolem těch 15 let, ale sou i rarity, který třeba 18 až 20. Takže 

Klaudince je třináct, tak si říkáme jestli už…Ještě máme jedno takový přání, ještě 

mít harlekýna, což je barevnej a to jako už sme jednoho měli v ruce, ale pak sme si 

to rozmysleli, protože to bylo ještě brzo, aby nežárlila, protože si i dost bereme, dost 

hlídáme toho jejího syna. No a to bylo, že jednou sme jí chtěli dopřát štěňátka, takže 

jednou sme jí pořídili štěňátka a jedno zůstalo v rodině, protože ten nedejchal, do 

toho sem vdechla život, tak sem měla pocit, že by měl bejt, že by měl zůstat u nás. 

A dvě štěňátka, fenku a psa sme dali do jedný rodiny, kde teda taky úžasně, paní na 

tom byla velice špatně zdravotně, měla rakovinu a nedávali jí moc šanci a pán 

z toho byl hrozně špatnej a ona mu chtěla za to, že to s ní všechno snášel, a aby až 

ona umře, aby to pro něj nebylo prostě tak složitý, tak mu chtěla pořídit pejska a 

fenku. No a já sem říkala a zvládnete to, aby neměli spolu štěňata. O ni ne to 

zvládneme, nebojte se. Takže ona to všechno, dopředu sme se domlouvali, byla se 

na ně podívat všechno se zařídilo a teď přišel ten den, ona to chtěla, aby to všechno 

bylo zinscenovaný, ona u toho nechtěla bejt, on přišel, ještě s vnučkou, takže pejsek 

měl modrou mašli, fenečka měla červenou, přišli a strašně se na to těšil. On si jel 
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pro dárek, ale nevěděl pro jakej, byl vykulenej, takže byl dojatej, strašně byl 

šťastnej, protože jim umřeli dva psi, manželka nemocná. Takže manželka chtěla 

všechno takhle vynahradit. No ale stal se zázrak, protože manželka prostě se 

zázrakem ta její nemoc, ta její rakovina se zastavila, protože i doktoři jí řikali, že 

ona měla pocit, že se musí o ty štěňata postarat a přestala myslet nad svojí nemocí a 

začala se zaobírat jima, takže dneska už maj…měli spolu šestkrát štěňata a maj asi, 

doma jim zůstali čtyři, takže mají dva ty původní a plus ještě dva. No a vždycky, 

když jedou sem na veterinu, oni sou z Boleslavi a vždycky, když jednou sem na 

veterinu, tak nám je přivezou ukázat a jednou nám právě přivezli ukázat, co se jim 

podařilo, protože fenečka je černá a pejsek je takovej apricot, takže se jim podařilo 

v jednom vrhu, že byly ty štěňata barevný a to byla nádhera. Já sem jí říkala, že 

kdyby se jim to ještě podařilo, tak ať v každym případě počítaj s náma. Oni už to 

měli zamluvený někomu v rodině, protože řikám, že to stejná krev. Protože řikám, 

třeba to co máme Fredíčka, toho bílýho, protože tatínek bydlel vedle, protože ač 

sme jí sháněli malýho pejska krásnýho šedivýho měla, tak vždycky na něj vrčela, až 

sem si říkala, ona je snad čtyřprocentní, ona snad nechce. Jenomže ona si pak 

vyhlídla, přesně jako je to v životě u lidí, toho co sme jí nabízeli krásnýho, 

mladýho, malinkýho, tak ona ho prostě nechtěla. A najednou přišel ošklivej pudl, 

takovej dlouhonohej pudl a i takovou povahu měl divnou, dělal takový všelijaký 

věci jo a takovej blbě ho ostřihali. Tak jeho pán nám říkal, tak jim to dovolte, z toho 

by stejně nic nebylo, no tak bylo a hned pět štěňat, jedno teda umřelo, ale čtyři se 

zachránili. Jedno je v Kolíně štěňátko a my sme to měli jako svý děti, takže to byly 

nejkrásnější Vánoce, ač Vánoce nemáme rádi, tak to byly nejkrásnější Vánoce, 

protože se narodila 17. prosince, to byly nekrásnější Vánoce, protože přestali sme 

myslet na to, že máme nějaký smutný Vánoce, všichni sme byli furt okolo bedny a 

měli sme to místo televize, ta se nepouštěla nic, bylo to nádherný, bylo to úžasný. A 

všechny vočkování sme obrečeli a stříhání ocásků a to všechno sme obrečeli. 

Veterinář nám říkal, vy už si štěňata nepořizujte, jo protože my sme to tak všechno 

prožívali. Pak když sme se loučili s nima, no hrozný. My sme jim každýmu tomu 

štěněti sme do výbavy dali nahraný cédéčko s fotkama od narození, jak vypadaly, 
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jak rostly, tričko, že sme spali, koupili sme nějaký tričko, spali sme v něm, tejden, 

aby z toho cejtili náš pach a dali sme jim to do pelíšku, aby si zvykli. Pak i velkej 

pytel žrádla, hračky, to všechno sme dali každýmu do vínku, takže my sme na tom 

nic nevydělali, ale prostě bylo to úžasný. Ona byla taky úžasná máma, fantastická, 

viď (obrací se na Klaudii a hladí ji). No a jedno nám zůstalo, on je dvakrát takovej, 

jako je máma, ten bílej.  

Tazatelka: Můžeš mi popsat, jak vypadá Váš všední den? 

Hana: No tak ráno se probudíme tak, že Klaudinka spinká samozřejmě mezi náma, 

že jo. K ránu, ona má mezi náma polštářek svůj, ale k ránu už její zima, takže 

zaškrábe si na někoho z nás, na jednoho nebo na druhýho a vleze ještě pod peřinu, 

aby se zahřála. No pak, dneska třeba sem musela, protože je čerstvě ostříhaná, je jí 

zima, tak dostane svetříček a jde se projít, tady má už svoje místa, který obejde, 

vynadá kočkám. To si obejde a pak teda snídáme, Klaudinka taky papá, vždycky 

něco dobrýho, k tý svý stravě, ještě vždycky dostane nějakou mňamku. No a pak 

buďto sme spolu doma, to je teda většinou, a nebo když musim občas odejít, tak to 

je teda těžký, protože ona maximálně vydrží sama doma tak dvě hodiny, pak už 

tady brečí, takže já když sem třeba na noční a Petr odchází tak kolem tý půl sedmý 

do práce, tak já se vracim kolem osmý, tak ona někdy tady, no že jí slyšim už od 

popelnic, jak brečí. To je furt takový miminko velký. No a pak, když je zima, tak 

moc ven nechodíme, chodíme tak 4krát denně, kolem poledního, pak deme kolem 

pátý hodiny a pak deme ještě večer kolem desátý. Ale když je hezky, když je pěkně, 

tak sme, tady máme obrovský francouzský okno, tak to otvírám a ona se tam 

opaluje. Ona miluje sluníčko, ač některý psy, všichni co sme měli, tak zalejzali, 

vždycky se schovávali, tak ona se na dlažbě vyhřejvá. Vždycky řikám, že to je 

příprava na Chorvatsko, protože tam ona leží na mole a vyhřejvá se. A když mám 

volno, tak buďto sme na zahrádce spolu, to se teda proběhne a honí tam kočičky, a 

nebo mám na každym kole, vždycky sem měla takovej košík a do toho košíku, tam 

má polštářek, má tam svůj pléd, aby to bylo měkounký no a vyrážíme, jezdíme na 

kole spolu, na cidlinu, nebo na střelnici (cyklotrasy v okolí Poděbrad pozn. 

autorky). Hrozně ráda jezdí na kole, tam sedí, jak královna a pozoruje. No, a takže 
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to jezdíme takhle odpoledne, řikám, teď v zimě je to horší, nemá ráda zimu. Ona se 

vyčůrá a hned běží nazpátek, takže když chci, aby se proběhla, tak s ní obejdu blok. 

Ale ona za chvilku už fintí, už chodí po třech, pak třeba i po dvou, že jí zebou 

pacičky. Bačkůrky sme jí nezkoušeli, svetříčky má, ale bačkůrky ne, aby jí nezábly 

pacičky, to ne. 

Tazatelka: Kdo se o Klaudii víc stará? 

Hana: No já mám vždycky takovej pocit, že Petra (manžel) miluje. Protože, když 

tady takhle spolu třeba ležíme, tak jde vždycky k němu. Já ležim většinou tady, tady 

leží manžel a ona je většinou u něj. I s nim usíná, takhle vedle hlavy. Já sem ta, 

která koupe, ta která češe, která jí zastřihuje, kapu kapky, dělám takový ty 

nepopulární věci, takže mám někdy pocit, například tenhle tejden, protože ten den 

kdy se teda stříhá, tak s náma nemluví, proto, já sem dřív stříhala psy, ale teď už to 

nedělám, protože za prvé nepořádek doma a za druhý měla sem pocit, že má na mě 

ještě větší vztek, takže teď zastřihávám jenom, když je třeba. Jinak k holiči 

chodíme, ale to je tenhle tejden, jenom jí sundám kšírky a už jako pozná, že se de 

koupat, tak to už je naštvaná, nemá ráda koupání. Pak jí dám sem laryssku (deka) a 

dám jí fukar na teplo a to miluje. Tam je jak modelka, to se natáčí, to jí dělá dobře, 

to je plně nalepená na tom topidýlku  a všelijak se natáčí a to se vyhřejvá, to je pak 

teplounká. A trošičku mi odpouští, já vždycky pak musim chystat nějaký dobrůtky, 

takový odpustky. A pak teda když přijde od holiče, to už pozná, když jdeme po 

dláždění, tak pozná, že jdeme k holiči, tak to už se začíná třást a na tu Marušku to 

teda jako štěká. A když jdeme od holiče, tak si vleze do auta a tam na ní řve z toho 

auta, nadává jí. No a pak tady lítá po bytě otírá se do křesel a je vzteklá, a to dělá, i 

když třeba du ven a někde se zdržim, že se zakecám nebo du na kafe s někym a 

neberu si jí s sebou, třeba když jdu někam teda do restaurace, kde nechtěj psy, tak to 

pak přijdu domů a ona si vezme co tam má zvířátka (plyšová) a pak jim takhle dává 

(ukazuje mi rozcupované a rozkousaného plyšového psa), očička nebo ukousne jim 

ouška to s nima tady vždycky cloumá a všude lítá, a vybíjí si vztek. 

Tazatelka: Kdo ji třeba častěji venčí, kdo s ní chodí ven? 
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Hana: No když..Já bych řekla, že manžel, že Petr s ní častějc chodí, no. Co se týče 

procházek, tak to spíš já. Na to nemá Petr čas, že by…spíš jenom před barák, ale co 

se týče toho kola, že s ní jezdim na kole a na procházky delší, tak to spíš zase já. 

Tazatelka: Dostává Klaudie dárky pod stromeček, k narozeninám? Jaké? 

Hana: Samozřejmě, k narozeninám dostává, ty má prvního září, tak to dostává. 

Dostává většinou hračky, pamlsky dostává nějaký dobrůtky, pak dostává, koupíme 

jí třeba šunčičku, která je jenom její plus teda, snažíme se jí nedávat lidský jídlo, 

maximálně třeba zhřešíme, když máme kuřecí nebo šunku, ale jinak jí nedáváme. 

Ale dostává jenom takový ty nejlepší pamlsky, takový ty měkounký, to vždycky má 

dárečky svoje i pod stromečkem. No, my psy milujeme, každej rok děláme sbírku, 

děláme sbírku v domově důchodců, vždycky nám řikaj, že sme taková charita pro ty 

zvířátka, pro ty zvířátka co sou v těch útulkách a ještě v Pátku (vesnice u Poděbrad), 

co je ten útulek pro odložený zvířátka, tak to děláme sbírku v domově důchodců a 

plus chodíme ještě k Fryčům (poděbradští lékaři) do ordinace a okolo známých 

vybírám. Vybíráme peníze a pak ještě sbíráme deky, a co kdo nám takhle dá, co by 

se jim hodilo do útulku a tam teda s sebou Klaudinku neberu, akorát jí vždycky 

řikám, že když bude zlobit, tak tam pude. Ale to bysme jí neudělali samozřejmě. No 

a pak vždycky, když tam jdeme, tak to obrečíme, když tam vidíme ty smutný 

zvířátka, a letos teda sme vybrali přes pět tisíc. Úžasný je, že ty starý lidi na to 

čekaj, že ikdyž nemají peníze, tak prostě dají pro ty zvířátka. No a pak jdeme, 

jedeme a nakoupíme žrádlo a piškůtky a konzervy. No takže… 

Tazatelka: Kdo vymyslel Klaudinky jméno, jak to vzniklo? 

Hana: No to už vlastně bylo jméno daný, když sme si jí koupili na tý burze. Oni 

měli chovnou stanici, ty manželé, z Prahy a my jí říkáme, že je cirkusačka, protože 

oni, co měli štěňátka, tak dávali do cirkusu. Jak je známo o pudlech, že ty se jako 

docela naučej. Klaudinka moc neumí, ta ne. Ale to sme měli posledně tady 

Fredíčka, ten by ti ukázal, to je komediant, ten umí. Bára ta ho vycepovala. No a oni 

právě na tý burze řikali, jestli si jí vezmeme a my, že né, že si jí nevezmeme, že 

máme pejska, že by žárlil. A oni, tak si jí vemte, aby měl váš pejsek kamarády a my 
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že to nejde, tak oni řikali, dobře, tak když si jí nevezmete, když jí dneska 

neprodáme, tak pude zase do cirkusu. To, když mně řekli, že pude do cirkusu, že se 

bude drezírovat, tak sem řekla, tak to ne. No tak vlezla si mi pod bundu a byla naše. 

Hnedka sem začala bulet a manžel už tahal peněženku. To byla prostě láska na 

první pohled, viď? (usmívá se na Klaudii). 

Tazatelka: jak jste jí cvičili, chodili jste s takhle malým pejskem na cvičák, nebo 

jste jí cvičili sami? 

Hana: Né nechodili, nikam sme nechodili na cvičák, viď (dává Klaudii pusu na 

hlavu). Ona je rozmazlenec, neumí nic. Ale když jí zavoláme tak přijde, ona je 

takovej závisláček, je strašnej závislák, je strašně hodná, třeba když jí mám s sebou 

v práci, tam je strašně hodná, ale musí nás někde cejtit, že sme někde nablízku. 

Jinak je hroznej rozmazlenec, ale je to takovej miláček. 

Tazatelka: Dokážete odhadnout, kolik do psa měsíčně investujete? 

Hana: No tak, to žrádlo stojí za měsíc, tak tři stovky, ona toho moc nesní. Plus ty 

pamlsky, žrádlo jí kupujeme to nejlepší. Vybíráme teď takový, aby bylo měkký a 

malinký, aby to snědla, protože už vepředu nemá zuby (opět líbá a mazlí psa, šišlá 

na ni). Plus ty pamlsky něco stojej, protože já jí kupuju ty měkounký, ten sáček stojí 

padesát korun. Takže asi pětistovku za měsíc stojí jídlo. No a teď světříčky, 

naposled sem koupila loni svetříčky. Má asi čtyři nebo pět. Čtyři máš, že jo (obrací 

se na Klaudii)? No a plus dvě trička, to sme jí koupili trička značkový, já bych si 

v životě nekoupila tak drahý triko jako sem koupila jí, ale protože sme řikali, že 

vybírám jí většinou takový, abysme pak k sobě třeba ladili. Takže mám jedno, já 

mám modrý tričko námořnický, tak má modrý a pak má manžel červený tričko 

pruhovaný, tak má taky pruhovaný červený. No, to sme jí koupili tenkrát, když byla 

na operaci, měla tu mléčnou žlázu, měla posetou nádůrkama, tak sme jí to tenkrát 

koupili jako, že za to. Taky aby si chránila tu jizvu, protože to bylo léto, tak aby se 

jí tam neprášilo do tý jizvy. Jenže pak sme zjistili, že nejlepší bylo, že si tam, pod to 

tričko stejně pacičkou došla, se podrbat, nebo lízat, tak sem pořídila všelijaký ty 

bodíčka kojenecký a chodila v těch bodíčkách, to bylo úžasný, chodila jako 
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miminko. No a má různý kšírky, teď asi koupíme jiný, protože tyhle už má takový 

vytahaný. Jezdíme do Sokolče, protože tam šijou kšírky na ně. 

Tazatelka: Změnil se Vás vztah ke Klaudii, když se narodila vnoučata: 

Hana: Hmm, to bych neřekla. Spíš vedeme ti děti k tomu, aby jí měli rády, aby jí 

neubližovaly. Protože některý ty děti mučánkujou, samou láskou. Takže vedeme je 

k tomu, aby si na ně Klaudinka zvykla, protože Klaudinka trošku žárlí, pak když 

tady máme vnouče, že žárlí a trucuje, ale snažíme se, aby odmalička, od toho 

narození, aby se vzájemně na sebe zvykli. Jak ten pes na ty děti, tak ty děti na toho 

psa, aby na něj byly hodný, aby po nich neházely hračky, aby netahaly, protože ono 

je to pak svádí je tahat. 

Tazatelka: Zmínila si, že ji máte místo dětí, jak to vypadá, proč tě toto napadlo? 

Hana: No protože mi sme hrozně na ní fixovaná a závislý, protože jak jí všude 

vodíme s sebou. Bohužel teda i do divadla, my jdeme do divadla (ztišuje hlas, 

spiklenecky se usmívá) a sedíme v lóži, abysme jí tam tajně měli. A mě se líbí i teď, 

když někam jedeme na výjezd (s ochotnickým divadlem), tak produkční už s ní 

počítá. Teď mi říkal, to byla sranda. On nám vždycky pošle mail, kdo s kym jede 

v autě, takže první auto ten, ten, ten a druhý auto a píše: Petr, Hana, Klaudinka, 

Jolanka a já nevim, kdo ještě někdo. A teď počítal ty lidi a říká, doprčic, hraje nás 

sedm, rejža, zvukař, Jana… Vždyť nás není tolik..a on počítal do toho i Klaudinku. 

(směje se). Jo my prostě všechno, každej si na ni zvykne a už, když jí někde 

nemáme s sebou, protože ona je i takovej maskot, takže se ptají, vy jí dneska 

s sebou nemáte, jakto. Tak řikám, že je u nás dneska Bára, tak říkala, ať jí netaháme 

s sebou, tak a máme pocit, že se snad to představení ani nemůže povést, když tam 

není ta Klaudinka. A ona si zvykla na všechny ty ruchy, můžeme tam štěkat..to sem 

taky v jednom představení štěkala, můžeme tam střílet, a ona vůbec nereaguje. Ona 

si tam někde lehne, má tam svoje pití a vydrží to představení. Takže tím si myslíme, 

že, nikde bysme jí nenechali, aby byla někde zavřená celej den. Já vim, že pes 

vydrží i dvanáct hodin, lidi choděj do práce, tak to maj nastavený, že si ho naučej, 

no, ona by to asi taky vydržela, ale brečela by a my nechcem, aby sousedi slyšeli, že 
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tady štěká a brečí. My ale právě si jí chceme hrozně užít  teď obzvlášť, když 

cejtíme.. (trochu se jí začíná zadrhávat hlas, smutní) oba dva třeba jenom, byla 

nemocná, tak třeba leží mezi náma a my jí hladíme a vidíme, jak máme skleněný 

oči, že nám je na bréčo, že se bojíme toho momentu, že nám odejde, jo. No protože 

to je takovej miláček, máme jí fakt jako dítě. 

Tazatelka: Jakou nejdelší dobu jste byli od ní? 

Hana: Nikdy né víc než ty dvě hodiny. Protože fakt jí bereme všude s sebou, jak to 

jde.  Jediný co máme, jako odloučení, je když já jezdím sama do lázní po tý operaci 

(operace nohy), tak to bylo i když sem byla na tý operaci po tom úrazu, tak sem 

měla pocit, že to nevydržim bez tý Klaudinky, mě bylo tak strašně smutno. Přitom 

mám v mobilu fotky a manžel mi jí přinesl ukázat pod okno, sem se tam dobelhala, 

když sem jí viděla, tak ta brečela. Tak pak jednou jí dal do tašky, zabalil jí do deky 

a propašoval mi jí na pokoj do nemocnice. To bylo ještě horší, protože to sem pak 

probrečela celou noc, to se mi tak strašně stejskalo. A ona taky byla celá vykulená, 

olízla mě. Já nevim, no, ten tejden je mi smutno, takhle když sem v těch lázních, ale 

zase si řikám, je to pro moje zdraví, to potřebuju. Ale manžel mi třeba právě i 

vyčítá, když někde se zakecám s kamarádkama a to. No přišel sem domů, 

Klaudinka si mi na tebe stěžovala. My sme někdy až takový nenormální. Klaudinka 

si stěžovala, že si jí opustila a že tady byla sama víc jak dvě hodiny! Já říkám, ne to 

byly dvě hodiny. Ne, Klaudinka si stěžovala, že to byly víc jak dvě hodiny. No a 

jednou nám taky hlídala babička. To sme jí tam vždycky odvezli, Klaudinku a řikali 

sme, že de do školky.  

Tazatelka: Dokázala by si říct, jaké má Klaudinka vlastnosti? 

Hana: Hmm, je docela taková jako..jak bych to řekla, je paličatá někdy. Když 

chceme, aby šla tam, tak třeba na just jde jinam třeba jo, někdy neposlouchá, když 

ona, tím jak je malinká, tak ona má pocit, že se musí jako zviditelnit, ikdyž deme 

v noci nebo brzo ráno a ňafe, prostě, jako kdyby hlásila všem, teď jdu já. Jestli to je 

na ty kočičky, to nevim, ale vždycky jí okřikujeme, aby neštěkala. Jo třeba někdy, 

ona i když třeba se de venčit, tak zaleze někam, aby sme jí neviděli, tak musíme 
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s baterkou, abysme na ní viděli, tak jestli je stydlivá, jo. Že je taková svá, je 

paličatá, je rozmazlená, to určitě. 

Tazatelka: Dokáže Klaudie projevit nějaké emoce, pozorujete u ní některé? Jaké? 

Hana: Dokáže projevit, třeba právě, když přijedeme domů, tak nejdřív člověku 

vynadá, když je to delší dobu, ale dokáže projevit i radost, když třeba řeknu: Něco 

sem ti přinesla, tak ona vyskočí do vzduchu, otočí se v tom vzduchu, tancuje, 

vyskočí, zatočí, takže dokáže projevit radost, když jí něco přinesu, když jí něco 

dám. Je žárlivá, to vyloženě, třeba včera, když sem tady měla Fredíka a mazlila sem 

se s Fredíkem, tak ona de a začne s těma zvířatama házet. No anebo, když je tady to 

vnouče, tak musíme jí jako ukázat, že ona je vlastně jako náš miláček. 

Tazatelka: Vybaví se Vám nějaká významná historka, příhoda s Klaudíí nebo 

s jiným Vaším psem? 

Hana: S Betynkou, to sme dřív bydleli ještě v Boleslavi a šli sme vynést koš a u 

popelnice sme se zapovídali se sousedama a povídali sme, povídali, a pak sme šli 

domů. Dívali sme se na televizi, šli sme si lehnout a teď, Petr říká, kde je Betynka, 

tak já řikám, no asi šla ještě žrát. A najednou slyšim, bylo léto, slyšim pláč. Řikám, 

neslyšíš něco, jako pláč? Petr, no to se asi mrouskaj kočky. No a není to Betynka, 

prosim tě, co by dělala Betynka venku, a teď sme začali lítat po bytě, hledat..No a 

byla venku. Nejdřív byla hodná, ale pak jí to nebavilo, ale to sme se tenkrát 

nařehtali. Ale je pravda, že Klaudinku sem takhle jednou nechala u kamarádky, sme 

trochu popíjeli. Tak sem odešla bez ní, ale záhy sem to zjistila a kamarádka říkala: 

To sem byla zvědavá, kdy to zjistíš, žes tady miláčka svého nechala. Něco sme 

slavily, někoho narozeniny. Ona je hodná, né že by někoho obtěžovala, akorát když 

někdo jí, tak u něj sedí a hypnotuzje ho. Jinak je hrozně hodná, ale musí nás někde 

cejtit, když nás nevidí, tak to pak jako brečí. No to sem jí takhle nechala u 

kamarádky, ale ona bydlí tady naproti, takže sem jen došla na roh a řikám, něco mi 

chybí, o ona už koukala z okna a už se řehtala, chybí ti něco..Jo, Klaudinka. 

Ještě dodatky: 
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Respondentka si po vypnutí diktafonu vzpomněla ještě na spoustu příhod a historek, 

které se staly s jejich fenkou Klaudií. 

Hana: Kamarádka přišla o psa, měla tenkrát, čerstvě se rozvedla a měla psa, měla 

boxera. A byla z toho strašně smutná, že v jeden tejden přišla vlastně o muže i o 

psa. Tak sme řikali, hele tak už si nepořizuj velkýho, pořiď si takovýhle malinký 

nějaký a ona říkala, ale já teď nevim, kde by měly bejt teď štěňata. Tak sme se 

potkávali a to už jako s Petrem sem se znala, protože Petr, si od nás pronajímal 

pekárnu. A on měl v tom prvním manželstvím hnědý pudly a ta vlastně majitelka 

těch pudlů, že měli chovnou stanici, tak že mají zrovna štěňátka. Tak sem říkala, tak 

uděláme tý kamarádce radost a dojedeme tam a seženeme jí to štěňátko, toho 

pudlíčka. A jeli sme tam a stalo se to, že prostě vyběhla Betynka, začala mě 

volizovat a to, tak sem říkala, tak se nedá nic dělat, povezeme dvě štěňata. Tak nám 

povolili dvě štěňata, tohleto nám nejdřív nechtěli povolit, že to byl miláček páníčka. 

Tak sme šli za nim do hospody, koupit mu ještě dva panáky, on říkal, když mi 

koupíte ještě dva panáky, tak pak mazejte vodsaď, vemte si jí a mazejte, to je můj 

miláček. Takže sme vezli Jessinku a Betynku, měli sme je v košíku a já sem říkala, 

ale je to nefér. My sme jeli Soně pro štěňátko a teď prostě řekneme, my sme si 

vybrali tohle a tobě sme vybrali tohle, přišlo nám to takový nefér, že sme jeli hlavně 

jí, že jo, tak celou cestu, ale co když si ona vybere to naše, ale ne. Bylo to prostě, 

tak jak to mělo bejt, prostě já si vždycky řikám, že ty psi si vždycky asi vyberou ty 

svý majitele. Trnuli sme hrůzou chvilku, takhle sme vyklepali z košíku ty pudlíky a 

Jessinka běžela k Soně a Betynka ke mě, takže to bylo daný. 

 

Jaroslava 

76 let, v důchodu, žije v bytě v centru města, se psem, vnučkou, jejím přítelem a 

jejich synem 

Zájmy: pes, pravnuk, vnoučata, počítač 

 

Tazatelka: Kolik zvířat a jaká jste za celý život již měla? 
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Jaroslava: Jeden, dva, tři, čtyři, to je pátá, to je pátý. Měli sme pejsky, samý psy, ale 

feny mezi tim. První byl pes, druhej byl pes, pak byla fena a fena a teď je Goldinka. 

Tu už máme dvanáct let. Ale vždycky sme labradory neměli. První sme měli, to děti 

přitáhly z ulice, to byl špringl (Anglický Špring španěl pozn autorky) nějakej, ale 

povedenej, docela pěknej, uliční směs. Pak sme měli velšáka (Vešský teriér pozn. 

Autorky), ten byl papírovej a pak sme už začali s labradorama, od tý doby. 

 

Tazatelka: Můžete mi popsat, jak probíhá Váš den, kdy se v něm potkáváte 

s Goldinkou? 

 

Jaroslava: Celý den jsem s ní, mimoto když jdu na nákup nebo to když no. Ráno 

s ní jdu ven, já chodim brzo, v půl sedmý nebo v sedm, pak si jdu na nákup, uklidim 

si tady no, pak, mezitím si s ní povídám, protože jí musim vyhodit z gauče, tak si 

s ní povídám. No a jinak, pak jdu na nákup a uvařim no, zase s ní jdu ven. Pak si 

hraju s počítačem, to je moje choroba. Tak hraju hry, nebo si emailuju, mailuju no a 

zase jdu s Goldinkou, v půl sedmý chodim naposledy s Goldinkou. No a prostě sme 

spolu celej den, já bych jí tu nikdy nenechala moc dlouho, to ona by byla smutná a 

stejskalo by se jí, že jo Goldi (drbe psa pod bradou a usmívá se na něj). My už sme 

si na sebe zvykli, že sme tu spolu samy, když nás tu manžel takhle opustil, takhle 

nás tu nechal (hladí psa po hlavě, do očí jí vstupují slzy). 

 

Tazatelka: Vzpomenete si za jakých okolností, jste si tohoto psa pořídila? 

 

Jaroslava: To bylo v jižních Čechách, umřela nám Goldinka jednička, ta byla 

chovná, ta měla jedenáct štěňat, takový kuličky to bylo roztomilý, to sme měli 

tenkrát hroznou radost, No a když nám umřela, tak sme potom sháněli na inzerát a 

našla nám jí kamarádka mojí vnučky, na inzerát a jeli sme pro ní do jižních Čech. 

No takže jako, ta mi řekla, že jako jí tam maj. A je jako bez papírů. No a jméno 

poprvé, Goldinka jednička, ta dostala jméno, protože byla chovná, tak dostala 

jméno od majitelky, ta nám jako dala to jméno. Tahleta ho pak dostala po ní. Tamta 
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byla jednička a jmenovala se Golda z haštalky, ta byla chovná a tahleta je Golda 

dvojka.  

 

Tazatelka: Chodila jste s ní na cvičák, Co umí za povely? 

 

Jaroslava: tahle, ta umí skoro všechno. Já nevim, jak myslíte, poslušná je, chodí bez 

vodítka. Sednout, lehnout, nosí věci s klíčema, klíče nosí z druhýho patra no. Já 

bych řekla, že umí všechno. To sme jí naučili my s manželem, ale vždycky jsem já 

byla takovej ten hlavní páníček. Páníček ten s ní moc nechodil, asi já spíš. 

 

Tazatelka: Dokázala byste říct, kolik do Vašeho psa měsíčně investujete? 

 

Jaroslava: No dost teďko stojí, ona má ty léky, na tu štítnou žlázu a na tu páteř. Plus 

jídlo no, že jo, takový dva tisíce určitě měsíčně. Ale já nekouřim, nepiju, tak mně je 

to jedno, tak to utratim za ní, nelituju toho. No a ještě má nebo měla nějaký hračky, 

ale ty už ona nechce. Už sme je dali, má skovanou jednu hračku a tu, když vyndám, 

tak už se jen podívá a jde pryč a prostě nechce. Nemá chuť, hrála si dříve, furt, muž 

vždycky říkal: Ježiš, ať už přestane s těma pískalama. Ona si pískala a to ještě měla 

takovou kost, co sem jí koupila, tu měla ráda. To bylo nádherný, my přišly z venku 

a už to hledala. Jinak teď už spí jenom takhle na polštářkách. Nebo kde chce, má 

támhle svoje lůžko před skleníkem má svoje lůžko, tak tam má matraci. A jinak 

většinou spí na gauči, proto mám prostěradlo tady starý. Jinak většinou prostě spí 

tady na gauči. Jinak no, má obleček, dcera jí ho dala, ale já jí ho nedávám, ne. To 

ona nepotřebuje, ona je chlupatá, to není hezký. 

 

Tazatelka: Byla jste od svého psa někdy odloučena na delší dobu? 

 

Jaroslava: No, byla sem v lázních. To byla s manželem, ale co umřel, tak sem nikde 

takhle dlouho nebyla. To bylo na tři neděle, vlastně měsíc, to bylo po operaci, to 

bylo po operaci kyčlí. Tak měsíc jí měl manžel, ale jezdil každej tejden za mnou 
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s ní a byl tam se mnou, já měla jednolůžkový pokoj. Jinak s námi cestovala všude, 

na dovolenou jo, prostě všude, všude. V Jugoslávii nejvíc, tam sme jezdili na ten 

ostrov, tak tam byla s námi vlastně pokaždý, když sme tam jeli. A i po Čechách, 

když sme jeli, třeba pod stanem nebo na nějakou chatu jo, tak to s náma vždycky 

byla, ona byla jako naše třetí dítě, to my sme jí tak prostě měli s manželem. 

 

Tazatel: Měla Golda někdy štěňata? 

 

Jaroslava: Ne, ne, my sme jí dali vykastrovat, to sme nechtěli. To už sme nechtěli 

zažít, ne. Za prvé nebyly už ani prodejný, kdyžto tak jednička, to bylo, to bylo 

jedenáct štěňat a to byly velmi prodejný, to ještě tady nebylo ty labradoři. Ale ani 

vo ty peníze by nešlo, jako vo to, že to je strašná práce, to je prostě k nezaplacení 

práce. Je to krásný, ale pak každý štěně obrečíte. To my sme se nabrečeli, každý 

štěně, když šlo pryč, sme obrečeli. My už sme je měli jako děti svoje, tak se nám 

nechtělo je dávat pryč tak to sme hodně obrečeli, to jo. To je strašný potom, když si 

pro to chodějí. 

 

Tazatelka: Co pro Vás znamená Váš pes? 

 

Jaroslava: Všechno, všechno na světě, no, je to dvanáct let. No všechny psi, my sme 

je milovali všechny a všichni byli ukázněný, hodný, poslušný, nic nedělali, netrhali, 

nedělali nám žádný problémy, žádnej pes. Byli tak jako kdyby to byli naše další děti 

ty psi. My sme si s nima se všema vždycky povídali a starali se o ně skoro jako o 

dětil to jo, to oni u nás nikdy nestrádali no. 

 

Tazatelka: Domníváte se, že má Váš pes nějaké vlastnosti? 

 

Jaroslava: No já nevim, vona je velmi ukázněná, pomalá, rozvážná, někdy umíněná. 

Poslouchám jí někdy, když řeknu, jdeme na kolonádu, tak ona si vzpomene, že 

deme domů. To ona se otočí a jdeme domu, to ona prostě, to je umíněnost její. 
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Vono jí bolej nohy asi no. Tak ona to neumí říct jako člověk, ale pravděpodobně, 

ona chodí pomalu, vždyť už ste jí taky zažila, no, ona chodí pomalu. 

 

Tazatelka: Povídáte si se svým psem? O čem? 

 

Jaroslava: Pořád a o všem. Nádávám, že mě muž vopustil, no, vo všem. Mně to 

velice pomohlo, že sem jí měla, když nás opustil. Já bych skončila asi moc špatně 

bejvala, takže mi pomohla velice.  Protože sem nesměla brečet, protože jak sem 

brečela, tak vona to těžce snášela. Teď mám teda taky malýho, s tim si povídám, ten 

sem furt leze, hned jak se otevřou dveře, tak už je tady. On leze a chodí podle 

nábytku, taky mám furt zrcadlo všechno vod něj vomatlaný, protože on už jako 

chodí podél, sám ještě ne, vždyť je mu deset měsíců, ale už se to no, už se pouští. 

Vydrží i stát sám a tak. 

 

Tazatelka: Myslíte si, že si pořídíte dalšího psa, až jednou Golda zemře? 

 

Jaroslava: To už snad ne, to asi ne, nevim, těžko říct. Děti už nechtějí, abych si 

pořizovala, nejsem zvyklá na malý psy. Tak jedině snad toho malinkýho, co má ty 

vlasy, aby nebyly chlupy, abych si konečně mohla dát koberec. Ale asi už ne, já si 

myslim, že už by nebyl ten další pes jako Goldinka. My už sme toho spolu spoustu 

zažili a to, když nás manžel opustil, tak mě hrozně pomohla, že tu byla se mnou, já 

bych to jinak asi nezvládla, takže ne, už asi si nepořídim, uvidíme. 

 

Historka na závěr: 

 

No oni jí řikali, když byla ještě mladá, když sme jezdili do Jugoslávie, tak oni jí 

řikali Budmeister, protože ona když nějaký dítě šlo do moře, tak ona šla s každym 

dítětem a nestahovala je nic. Jenom vedle nich plavala a oni se jí, jí prostě přidej 

přidej na ní křičeli, nebo kom, když to byli němci a vona ještě přidávala, aby byla 
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první. To ona milovala moře, nebo skákala do hloubky, to je plavec takovej můj 

(bere psí hlavu do rukou usmívá se na ní a hladí ji). 

 

Jolana 

31 let, grafička, bydlí v bytě s přítelem asi pět let, jsou spolu zhruba 7 let, nově 

čekají potomka 

Zájmy: Divadlo, kreslení, sport občas 

Tazatelka: Jaká zvířata už si za svůj život měla ty, nebo tvá rodina spolu s tebou? 

Jolana: S rodiči sme neměli nic, ale vždycky sem chtěla psa nebo něco, ale bylo mi 

řečeno, že to nemůžeme mít to zvíře, protože si neuklízíme v pokojíčku. Prvního 

psa vlastně to bylo hned, jak sme se přestěhovali s našima do baráku, což je vlastně 

už dvanáct let, protože to byla Matylda první pes a tý bude dvanáct, takže před těma 

dvanácti lety, takže ona byla ten první pes. Tu sem si pořídila první jako já, já sem jí 

prostě přivedla a naši měli trošku šok, ale pak už jí přijali jako. Protože oni mi 

vždycky řikali od malička, že až budeme mít dům se zahradou, tak si toho psa můžu 

přivíst. A já sem ho opravdu hrozně chtěla, fakt hrozně. Ani nevim co bylo to 

prvotní, ale najednou se zjistilo, že budou někde nějaký štěňata a já sem nikdy 

nechtěla malýho psa, chtěla sem většího, tak prostě to byl takovej impuls, protože 

sem ho vždycky chtěla a byla zrovna ta možnost. Pracovala sem v tý době 

v Poděbradech, byl tam ten barák, kde jako nevadila. Původně měla bejt venku, ale 

pak sem odjela asi na čtrnáct dní na dovolenou a už byla vevnitř, s tátou na gauči, 

kterej jí pořád zakazoval a nechtěl jí. No takže, víceméně to tak vyplynulo, od toho 

domu. Já sem to slyšela od známých, že budou štěňata, protože tam, kde sem 

pracovala ve firmě, tak vedle hned byl veterinář, náš známej a ten o nich právě 

věděl. A právě nám říkal, že sou jako, na to, že sou bez papírů, že sou jako hezký, 

tak ať si je, jestli chcem psa, takže je nabízej, ať si je vezmem, že je má pod 

dohledem. Takže to bylo na doporučení veterináře, že ten pes není blbej. Bylo tam 

asi dvanáct štěňat a mně se líbilo, že je taková živá. 
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Tazatelka: Mohla bys mi popsat, jak vypadá tvůj všední den? 

Jolana: Takže my normálně, ráno vstanu, vyčistím si zuby, oblíknu se, nasnídám. 

Jdeme vyvenčit Matyldu, nebo já většinou, tedy vždycky chodim já ráno, pak 

jedeme do práce, ještě vždycky ráno ne, tak je doma, ono většinou teď naložíme 

Matyldu, aby nebyla sama v bytě, protože naši maj barák, tak jí naložíme a 

odvezeme k našim, protože, když je hezky, tak může bejt na zahradě anebo, když 

ne, tak je doma, on teď už i táta bývá doma, tak není sama. A zase když se vracíme 

z práce, to je někdy kolem třeba šestý, tak si jí zase vyzvedneme, jedeme do bytu, to 

už je většinou vyvenčená od táty, když ne, tak s ní jdeme jeden nebo druhej. A pak 

se najíme, děláme něco doma večer a pak někdy ještě v noci, třeba v jedenáct ještě 

s ní jde, většinou Martin s ní de. No a to je celý, a pak jdeme spát, všichni. Ráno 

chodim s Matyldou já, večer Martin, přes den táta. A když je víkend, tak chodíme 

s Martinem odpoledne třeba spolu, a nebo jdu já, takže tak. 

Tazatelka: Kdo se o Matyldu hlavně stará? 

Jolana: No asi nejvíc já, ale ono se to těžko jako řekne. Ale asi nejvíc já, protože je 

pořád braná nejvíc jako můj pes, Ale to je tak jako vzájemný, ale nejvíc ty věci jako 

jídlo, ale teď tim, jak sme se s Martinem teďka jako už vzali, tak nakupujem 

společně, takže teď je to taková jako společná péče. A naši jí maj víceméně jako 

vnouče, že tam jde do školky prostě. No, a když sem začala chodit s Martinem a 

když sme spolu pak začali bydlet, tak mě musel přijmout i s Matyldou. 

Tazatelka: Dostává Matylda dárky pod stromeček nebo k narozeninám? 

Jolana: Dostává, ale občas se stane, že jí ho zapomenem dát. Třeba letos to bylo tak, 

že sme ho koupili a pak sme si vzpomněli dva dny potom, jééé my sme jí nic nedali, 

tak jí ho pak dáme, ale jako dostává. Hlavně na ty Vánoce, na ty narozeniny ani tak 

ne, ale na ty Vánoce. Teď dostala takovou hračku, takovýho panáčka na 

přetahování, kterej chrastí. A pak dostáva, když máme jako rodinu, to se musej 

kupovat dárky, tak tam dostává dárky, takže to dostávaj vždycky pamlsky, vždycky 

ty zvířata. 
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Tazatelka: kdo vymyslel její jméno, kdo jí ho dal? 

Jolana: No, to sem jí dala já, to je jako hodně vtipná story, takže.. Story Matylda je 

taková, že když sem si vybírala to štěně, tak sem měla zakázaný, že to má bejt fena, 

takže já sem původně přišla s tim, že to bude pes a taky sem byla přesvědčená, že to 

je pes a vybrala sem si od chovatele psa, protože to bylo největší štěně a říkala sem 

mu, že chci psa a tak. Tak sme mu řikali Matýsek, že to měl bejt jenom Maty, že to 

byl Maty, Matýsek no a pak sme zjistili, že to teda pejsek není.  A já, nadšený 

chovatel, i když sem měla prostě načtený všechno, tak máma furt, no ty varlata tak 

jako poklesnou a to, no a nikdy tam žádný nebyly a nikdy tam nic nepokleslo, takže 

nám pak veterinář řek, no to je fena jako poleno a že to je teda Matylda, no. Ale 

víceméně to je jedno, protože jí taky říkáme Maty, takže tak. Ale já si myslim, že se 

ten člověk pak jako přehmát, to si prostě myslim, že se přehmátnul, že oni nebyly 

nijak označený, já sem byla nadšená ze štěňátka, tak sem prostě vzala to, který se 

mi nejvíc líbilo, který ke mně prostě přišlo, a mělo se ke mně a tak to prostě 

dopadlo. 

Tazatelka: Chodili jste s ní na cvičák? 

Jolana: Jo, chodila sem s ní na cvičák asi tak rok a půl, bych tak řekla. A docela se 

to dařilo akorát teď už tolik ne. Protože to je hroznej blázen, ale ona byla poměrně 

dobrá a byla poměrně dobrá jako na labradora, protože to je labrador, tak byla dobrá 

překvapivě i na obranu a oni pořád se mnou chtěli, abych s ní dělala nějaký zkoušky 

a tak, ale pak mi na druhou stranu řekli, že sem na ní moc měkká, takže to jako 

úplně nevyšlo. Ale chodili sme no, ale teď už si teda toho moc nepamatuje. Uměla 

takový ty klasický povely, uměla: sedni, lehni, odložení v leže, já nevim, pak na 

překážkách ty povely vpřed a skákání uměla. Pak uměla u nohy chodit, ale to už 

všechno zapomněla. Pac moc neumí, to sme se úplně nenaučili, ale štěkat umí na 

povel no, to všechno jo. A speciální kousek možná, že teďka když jí řekneme, ukaž, 

co chceš, tak nám de ukázat, co chce, ale víceméně, je to buď že chce jíst nebo chce 

jít ven. No a pak občas nosí botu na zavolání, to ale spíš, že si jako hraje. Ale neumí 

jako nic moc, ten výcvik tam není zas takovej. 
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Tazatelka: Zkus mi říct, co první, tě napadne, když si vybavíš Matyldu? 

Jolana: No asi jak plave a skáče o vody, nebo já nevim, Oni labradoři hrozně rádi 

plavou a ona je hlavně hroznej blázen. Mě se spíš vybaví, ona jak je hyperaktivní 

blázen to je celý a ta voda. Protože já sem jí venčila vždycky tim stylem, protože 

teď už to tolik nezvládne, ale že sem šla podél vody a ona plavala celou dobu. Pak 

jenom vylezla z vody a šly sme domů. Nebo házela šipky do vody a všichni se, celý 

jezero se bavilo tim, jak můj pes skáče šipky ze skokánku třeba. To bylo hrozný, 

hroznej cvok.  

Tazatelka: Dokátala by si říct, co pro tebe Matylda znamená? 

Jolana:Je to takový můj..já nevim, jak bych to řekla, taková, taková věc na hraní 

nebo můj přítel na hraní, takový, jakože vim, že tady pro mě vždycky bude. Nebo 

je, vim, že teď se smiřuju s tím, že jak už jí bude dvanáct, že tady asi jako úplně 

nebude jako, jo. Ale zase nemůžu úplně říct, že bych to… některý lidi to maj se 

psem, jakože to maj jako dítě, to jako já ne. Já furt tam mám ten vztah jako, že to je 

ten pes a nesmí třeba do postele nebo takovýhle věci, ale sem ráda, že jí mám, 

protože vždycky člověka přivítá, a když máš blbou náladu, tak je to hrozně fajn, 

když tam je. I když mě teda občas rozčiluje jako nehorázně. Prostě ale je to 

příjemný, když tady je, když jí tam mám. 

Tazatelka: Jaký by si řekla, že má Matylda vlastnosti? 

Jolana: Vlastnosti? (nad otázkou se podivuje), no tak je strašně zvědavá, no ty 

jo..Tam je u ní hlavně ta zvědavost, já nevim, co bych u ní ještě tak a prostě, že je 

hrozně aktivní. Je to takovej hrozně aktivní, sportovní zvědavej pes. A je strašně, já 

nevim, jestli to je úplně vlastnost, jako že je hrozně závislá na lidech, což je vlastně 

asi i moje chyba, protože já sem jí vlastně od toho cvičáku úplně nevodila mezi psy, 

ona byla vždycky hrozně společenská, jako co se týká lidí a dopadlo to, tak že skoro 

nemá ráda psy, ale je radši s lidma, takže nevim. Strašně společenský zvíře, to jako 

jo, ale nemá ráda, v tomhle věku skoro dvanácti let, nemá ráda neznámý prostředí a 

lidi, předtim jí to bylo jedno. Prostě takovej blázen. 
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Tazatelka: Co bude s Matyldou, až se narodí miminko? 

Jolana: To vůbec nevim, asi to budem zkoušet nějak všichni dohromady. Ona je 

výhoda v tom, že to jak ona byla tolik hyperaktivní, prostě šíleně bláznivá, že se 

nezastavila, tak teďka už spí třeba celej den, takže si myslim, že by to mohlo třeba 

jít. Anebo to budem nějak řešit s našima, že prostě občas tam pude zase do školky. 

Ale zatím mám představu, že tam budem všichni v tom bytě. S Martinem sme se o 

tom, ale ještě nebavili, to vůbec nevim, to je ještě otevřený. Jako ale příde mi, že to 

je taková samozřejmost, že jako bude, tak nevim. 

Tazatelka: Máš pocit, že Vás společná péče o Matyldu mohla připravit na příchod 

vlastního potomka? 

Jolana: Já si myslim, že jako úplně ne, že sme jí neměli nikdy jako dítě, to ne. To 

mimino bude úplně jiný, myslim si, že ne. Spíš jenom to, že musíme na ní myslet, 

jako to je tak jediný, že musíš řešit, kam jí dáš, když jedeš na dovolenou, ale furt jí 

prostě bereme jako zvíře. Že když bude to dítě, tak se to zase bude řešit jinak, ale 

tak můžeme to brát, že je to taková trošku jako příprava, musíme se o někoho jako 

starat dalšího no. Ale že bysme to nějak hrozně jako hrotili, to ne.  

Tazatelka: Projevuje Matylda nějaké emoce? 

Jolana: Tak určitě projevuje jako, že mně příde, že jak jí vidím, že se jí jako mění ty 

výrazy a tak, takže jako určitě projevuje. Projevuje tu radost, když jí vynadám, tak 

to je na ní vidět, že je smutná, že se snaží usmiřovat a takovýdle věci. No a já sem 

právě jako dělala, když sem se jako hlásila na školu, tak sem byla tou Matyldou tak 

jako fascinovaná, že mám to zvíře a tak, že sem taky hodně řešila ty emoce a 

vlastnosti těch psů a že sem dělala projekt, že sem jako kombinovala sebe jako do 

ní, že sem dělala takový montáže. Ale bylo to docela zajímavý, že se říká, jakej pán 

takovej pes, tak sem z toho vycházela, To už je tak deset let zpátky, možná i víc. 

Ale bylo to jako dobrý, že mi to i docela chválili na těch přijímačkách. 

Tazatelka: Vzpomeneš si na nějakou významnou nebo zábavnou historku ze života 

s Matyldou? 
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Jolana: Vona byla poměrně zábavná s tou vodou, to jak sem ti říkala, že skákala do 

tý vody. Nebo bylo taky hodně vtipný, na to dojel teda trošku pes od Martina. I 

když to sme spolu vlastně ještě úplně nechodili, to sme se znali jenom z divadla. A 

prostě mně naši řekli, když jako Matylda se zavolá z druhý strany z Labe, tak 

přeplave. Tak my sme to zkoušeli a přeplavala, jenže se tam nahnal Chris, to je zase 

pes od Martinový mámy a ten se nám tam málem utopil. Takže to bylo takový, to 

byla taková blbá story. Jinak tam sou jako spíš takový ty příhody jako, že s tou 

vodou, že když s ní člověk plave tak je to hrozná sranda, že tě jako pokope a dělá 

takový kroužky a píská u toho. No a my sme takhle spolu s Martinem chodili venčit 

ty psy a to bylo v rámci kamarádství, a to sme každej někoho měli, ale mě se teda 

jako líbil, ale měli sme zrovna každej někoho jinýho, ale znali sme se tady 

z divadla. Jé a ještě sem si vzpomněla na vtipnou historku s Matyldou. Když byla 

ještě štěňátko, tak sem jí nosila v tašce a ona vždycky usnula tak jako bimbala z tý 

tašky, to bylo dobrý, A pak se tam nejednou nevešla, to bylo dobrý..pak už se 

nevešla nikam a pak začala v kuchyni podbíhat stůl a pak už do něj najednou 

narazila, do těch konferenčních stolků. 

 

Kamila 

29 let, žije v bytě v Poděbradech s manželem (jsou spolu 12 let, manželé 4. Rok, 

v bytě pátým rokem) a se psem Luckym, pracuje jako kontrolor na nejvyšším 

kontrolním úřadě, Kavalír King Charles Španěl, 3,5 roku 

Tazatelka:  Plánujete založit rodinu? 

Kamila: To by mě zajímalo, co řikal Ráďa (směje se). Né tak jako určitě plánujeme, 

ale nevim jako ještě jak v úplně blízký době, ale myslim, že bysme oba rádi měli 

rodinu. 

Tazatelka: Kolik a jaká zvířata jsi za svůj život již měla? 
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Kamila: Hodně, ale my sme měli teda vždycky pejsky, ale co já si pamatuju, tak 

sme měli hodně psů už. My sme měli nebo naši měli vždycky rádi velký plemena, 

takže my sme měli dobrmany, pak sme měli Rotvika (Rotvajler pozn.), teď maj 

Boserona (Beauceron – česky Boseron) a ještě malýho jezevčíka. Tak nevim, tak 

čtyři, pět pejsků za tu dobu co si pamatuju včetně toho co mámě teďkon. Tenhle  je 

náš první společnej. 

Tazatelka: Kdy a za jakých okolností jste si tohoto psa pořídili? 

Kamila: Já myslim, že sem ho chtěla hlavně já, protože já nevim asi tim, že sem 

byla vlastně zvyklá. Tak Radek měl taky vždycky psa, ale já sem to asi nějak víc 

potřebovala, do tý naší rodiny. A taky je to v tom bytě jinak smutný, když sou tam 

takhle jenom ty dva lidi, jako furt. Prostě nám tam něco chybělo, ještě když to dítě 

jako úplně není na pořadu, tenkrát jako nebylo vůbec a ještě já sem buď chtěla 

klidně jako z útulku anebo sem chtěla třeba nějakýho křížence, bylo mi to jedno. A 

pak sem právě Ráďovi ukázala kavalírka (Kavalír King Charles španěl pozn. 

autorky), že sem ho chtěla, když sem byla malá, to byl takovej ten sen holčičky. No 

a Ráďovi se asi zalíbil, takže pak už sme, náhodou sme našli pak ještě inzerát, že 

tam nějak zbyl, že si ho někdo měl vzít k Vánocům a že to jako odřekli, takže nám 

ho bylo líto, že nebude pod stromečkem, takže tak no. Tak sme se rozhodli, že si 

teda vezmem jeho. No a jeho jméno sem vymyslela asi já, ale Ráďa si myslí možná, 

že on. To ti možná řikal, že jak ho přivez, že nám, teda jemu, že upadlo kolo, tak 

sme řikal, že to je od začátku takový štěstí, takže ten Lackoušek se na něj tak nějak 

hodil, takovej pytlík. 

Tazatelka: Jak probíhá tvůj pracovní den, kdy se v něm potkáváš s Luckym? 

Kamila: No tak tohleto právě mě mrzí, jakoby mrzí, že většina tý péče je teda spíš 

na Radkovi. Já vstávám tak v půl pátý, v pět jezdíme do práce s holkama, teda se 

dvěma z Poděbrad jezdíme. A většinou se vracim v úterý, ve čtvrtek a v pátek se 

vracim už ve tři, tak to, kolem třetí, půl čtvrtý, tak to můžu jít s Lakouškem aspoň 

na procházku. Ale v pondělí a ve středu to tam musim bejt v práci dlouho, takže to 

jezdim až někdy kolem půl sedmý domů, takže to s nim chodim až večer. Takže to 
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mě mrzí, že sem s nim míň než bych chtěla no. Určitě se o něj víc stará Radek, i s 

nim chodí k veterináři a tak. Proto ho má Lakouš radši, teda myslim, že má. To mně 

právě nejvíc štvalo, protože ze začátku to vypadalo, asi protože to je chlap, že se 

Rádi i bál a byl tam takovej, že Radek jednu dobu i řikal, že no, nebyl z něj úplně 

nadšenej, když dospíval nebo to. Ale teď mi příde, že ho vlastně úplně má rád 

vlastně hodně. Jako má nás rád oba, ale je viděť, že Ráďa je pro něj vlastně jako ten 

pán, takovej ten, že ho poslouchá. I když on toho moc neumí, nebo umí, ale nechce. 

Umí, sedni, ke mně a to jenom, když vidí..nebo teda Ráďovi přijde vždycky mě 

jenom, když na něj mávám nějakym pamlskem. A To je asi všechno, já myslim, že 

toho moc neumí. Ale co umí, to ho naučil asi spíš Ráďa, ale učil ho to sám, nechodil 

s ním na cvičák. 

Tazatelka: Dokázala by si odhadnout, kolik do něj investujete měsíčně? Má nějaké 

oblečky, hračky? 

Kamila: On to moc nemá rád. Ještě když byl malej, tak sme mu koupili takovej 

šusťákovej to, aby nám nenamok prostě. On to nechtěl mít, on si prostě lehnul a 

nechtěl jít, tak sme ho táhli po břiše, naštěstí byl sníh. A pak dostal takovek krásnej, 

já myslim od Ráďový tety dostal takovej, já nevim jako jestli to je jako kožíšek, 

takovej tygrovanej s takovýma vzorama a on jako je vždycky načuřenej, když mu to 

dáme. Ale on to fakt nepotřebuje, většinou s těma chlupama jemu takový vedro. On 

spíš trpí v létě no, že má tu zimu rád. No a kolik do něj investujeme…tak já 

přemejšlim, když se to zprůměruje s těma veterináře, tak (přemýšlí), tak ..on chodil, 

když teď dlouho nebyl na nějakym zákroku u veterináře, ale dřív chodil, on právě 

jak má ty dlouhý uši, tak s tim právě často měl problémy, že se mu tam tvořili 

nějaký mršky, ale jako jinak si myslim, já bych řekla tak ty tři stovky může stát. On 

toho taky moc nesní.  

Tazatel: Jak to je s vaším psem, když jezdíte na dovolenou? Jezdí s Vámi nebo ho 

někdo hlídá? 

Kamila: No, většinou teďko sme hledali, kde ty pejsci mohli bejt jako ubytování. Že 

jo v loni, jak sme byli na tom Slovensku, tak to byl s náma, ale jako k moři bych ho 
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asi nebrala. Protože že jo, opravdu, jak ty vedra ještě špatně snáší a aby tam byl 

zavřenej někde v apartmánu celej den, to je jako blbý.  Takže když jedem k moři, 

tak ho většinou hlídá Ráďova babička s tetou, protože jeho rodiče, ty maj zlýho psa 

a moji rodiče, ten Sedík jejich teda není zlej, ale oni většinou teda jezděj ve stejnym 

termínu jako my na dovolenou, takže se nám to tak kreje. Naši ještě třeba jezděj na 

čtrnáct dní, takže to je hrozný. My jezdíme s Ráďou tak na tejden, a pak jako jindy, 

takže ten druhej tejden ho jezdím já tam jako krmit a když tu nejsem, tak většinou 

ho krmí soused. On je hrozně hodnej a má zahradu jako velkou, takže tam je. A 

samozřejmě tim vždycky hrozně trpí, ten vždycky sejde úplně, náš Lucky ten jen 

tak netrpí. 

Tazatelka: Co tě vedlo k tomu pořídit si malého psa, když si byla zvyklá na velká 

plemena? 

Kamila: Do toho bytu asi, že to bylo takový, i když teďko znám spoustu lidí, který 

maj velkýho psa v bytu a asi tim netrpí, ono to je jedno, jestli je velkej nebo malej, 

když s nim chodíš na procházky a to. Ale Ráďa taky nechtěl jako velkýho. Já sem 

mu řikala, že jako určitě, doufám, že třeba až budem mít domeček nějakej doufám, 

tak bych chtěla i velkýho. Já sem se teďko nadchla, vlastně moje kolegyně v práci si 

adoptovala vlastně, jak vozej ty chrty sem závodní, tak si adoptovala vlastně chrtí 

slečnu a nádhernou. Tak sem řikala, že by se mi to taky líbilo, i jim třeba pomoct 

vlastně, udělat nějakej dobrej skutek. 

Tazatelka: Dokázala by si popsat, jaké má váš pes vlastnosti? 

Kamila: Jo tak on je strašně svůj (směje se). Já sem myslela, že tyhlety malý psi sou 

jako, jako poddajnější a on je prostě paličák jako šílenej, ale je strašně hodnej. Je 

hrozně milej, člověk vůbec nemá strach ho nechat, já nevim třeba s dítětem, 

s čimkoliv, on je prostě zlatej. Ale je takovej, že prostě, mě trošku na něm mrzí, že 

my vlastně jak sme měli ty služební psi, ty dobrmany, takže ty prostě jako opravdu 

poslouchaj. Vidělas tam prostě jako takovej ten kontakt. A on je spíš jako kočička, 

jo, že příde, když se mu chce, pomazlí se prostě, ale je takovej hodně prostě svůj. A 

mne třeba hodně mrzí, že on je takovej jako že není vítací. Já teďko, jak sem právě 
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jela, tak sem jela k našim nakrmit Sedíka, toho Boserona, protože naši sou na 

horách a ten by tě zabil radostí, když přídeš. A tenhle ten jako příde zavrtí ocáskem 

a zase de. Je takovej opravdu, je svůj, ale je to zlato a hlavně, já na něm oceňuju, že 

on je takovej strašně do pohody. Nevopruzuje, jo, můžeš ho tady nechat někde, on 

je v pohodě jo.  

Tazatelka: Dokázala by si říct, co pro tebe znamená? 

Kamila: Tak pes to jako není rozhodně. To třeba můj táta, ten říká, že sem jako, 

nebo voba s Ráďou, že sme jako úchylný, že ho zatím teda máme jako to dítě, že se 

s nim furt mazlíme a pusinkujeme a táta říká: Ježišmarja, vždyť je to pes. Že jako 

určitě je to spíš jako člen rodiny a pro mě vždycky jako všichni pejskové byli. 

Rozhodně bych ho nedala na úroveň pro mě prostě jinejch zvířat. Jednu dobu sem 

chtěla i kočičku, ale mě prostě ty jejich povahy, nejsou mi jako..nějak sem k nim 

prostě jako nepřilnula no. 

Tazatelka: Myslíš si, že společná péče o psa Vás může připravit na miminko, které 

třeba někdy přijde? 

Kamila: Já doufám (směje se), Musim říct, že díky tomu na Ráďovi sem poznala 

věci, který dřív sem jako třeba neviděla, jak on je takovej starostlivej. Takovej, 

třeba, já sem v tomhle horší, sem v tom asi víc jako chlap třeba když jde Lakouš a 

má trošku jako zacuchaný chlupy, tak já bych mu to jako jenom rukou. A Ráďa 

přiběhne vždycky jako s hřebínkem a začne ho česat (směje se). Vočička mu furt 

jako votírá kapesníčkem, on je takovej starostlivka. Na chlapa, to mě hodně 

překvapil, že je takovej pečovatelskej. Já sem v tomhle taková spíš jako chlap. A 

myslim, že si člověk taky jako naučí si nějak rozdělit tu péči a práci, nechci říct, že 

to je práce, ale prostě vim, že třeba úterky, čtvrtky, pátky, že budu já ho venčit, pak 

zas Ráďa. A taky, když mu třeba něco bylo, tak prostě sme byli oba vytřeštěný, I 

když já sem v tomhle taky spíš jako uklidňovací, že Ráďa se děsí, že ježišmarjá, on 

má průjem a tohle, takže já nevim jako no. Ale myslim, že jako celkově to, myslim, 

že může bejt dobrý. 
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Tazatelka: Myslíš, že je možné, že se váš vztah ke psu změní, až se narodí děti? 

Kamila: K Lakoušovi? Ne, já myslim, že ne, ale já se spíš bojim, co se stane  

s Lakoušem, jestli bude žárlit, aby to nějak neodnášel, aby třeba..protože on je jako 

žárlivka takovej, ale myslim si, že náš vztah ne. Nevim, na něm je zas skvělý, že on 

sám tý pozornosti jako moc nevyžaduje, takže si myslim, že ani nebude trpět, když 

jí jako bude mít míň nebo tak. Já si s nim asi budu stejně povídat. To já mu vždycky 

řikám Lakoušku a povídám si s nim, ale nesmí nás nikdo slyšet teda (směje se). Ne 

on byl takovej supr, i když sem třeba měla nějakej splín, že mi příde, že to zvíře je 

v tu chvíli jako nejlepší, že si ho jako vemeš a chováš si ho a tak. 

Historka nakonec: 

Kamila: Jakože nějakou v hlavě jako významnou to nevim. Ale když sem ho poprvé 

viděla, to bylo jéžišmarjá (rozplývá se). Mě teda jako šíleně překvapil tenkrát jak, 

ještě jak byl štěňátko, a ty sou většinou ze začátku tak jako ustrašený nebo smutný 

v noci, tak von byl jako úplně úžasnej. Když mi ho Ráďa jako předal a do našeho 

bytu se nahrnula celá jeho rodina, tak sem si řikala, ježišmarjá, teď se tam na něj 

všichni nahrnuli, tak sem si řikala, že ten se z toho zblázní a on úplně prostě seděl, 

koukal a pohodička. A ještě, to sme ho měli asi čtrnáct dní, on dostal takovou svojí 

dečku a nějak tam byla na návštěvě Radkova maminka, a nějak si mu sedla na tu 

dečku a on, jak mu to asi prostě vadilo, tak jí normálně celou počůral. Maminku ne, 

ale celou tu dečku si prostě počůral, aby mu na to nikdo nesedal. On je opravdu to, 

ale tim, že je to prostě takovek kliďas, tak to, že by vyváděl to, nebo dělal nějaký 

vylomeniny, to ne. 

 

Lada 

Paní Lada je v důchodu, je jí 69 let, žije v bytě se svým psem 

Zájmy: pes, vnoučata, ruční práce 

Tazatelka: Jaká zvířata a kolik jste již za svůj život měla? 
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Lada: No jé je, my sme měli vždycky spoustu no, spoustu zvířat, jako u nás s rodiči, 

když sem byla malá. To sme měli krávy, prasata a ovce jo a taky slepice a husy, to 

jo, to byly ty hospodářský zvířata, ale ještě sme měli vždycky psy a kočky. Psy sme 

měli vždycky ty pouliční směsky a kočky taky tak co se k nám zatoulalo. No a pak 

s manželem, to už sme bydleli spolu, to už sme tak velký hospodářství neměli, to 

sme měli jenom slepice a psa jo no. První to byl čert, ten byl takovej velkej, 

chlupatej a ten vůbec neposlouchal a pak sme měli Aminu, to už sme měli děti. Ta 

si s nima hrozně vyhrála jo, to bylo hezký, co ty se jí nazlobily. No a pak sme měli 

k Amině ještě Betynku to bylo její štěně. No, a když sme se s manželem 

přestěhovali sem do bytu tak to sme spolu už si žádnýho to psa nepořídili to ne, to 

sme nechtěli do bytu. A manžel už pak na tom byl špatně, tak sme nechtěli mít ještě 

starosti se psem. Až pak když Fanda umřel, tak mi dcera se synem pořídili Míšu. No 

já sem nejdřív nechtěla jo, to sem prostě, prostě sem nechtěla už tak nějak nic. 

Manžel byl sice dlouho nemocen, ale mě jeho smrt stejně hrozně zasáhla a no, tak 

sem, tak sem se z toho nemohla chvíli dostat. To asi až tady Míša, ten mi pomohl 

(hladí psa po hlavě a usmívá se na něj). 

 

Tazatelka: Vzpomínáte si, jaké to bylo, když Vám ho děti přinesly? Vzpomenete si 

na ten den? 

Lada: Jo, to jo, to si pamatuju, to bylo o víkendu, to mi volaly děti, že přijdou na 

oběd. Tak sem měla navařeno a čekala sem na ně a oni přišli se psem. Já sem jim 

nejdřív řikala, že ho nechci, že pes do bytu nepatří, ať si ho nechaj u sebe na 

zahradě, ale oni né, že ať to zkusim a že když to nepude, tak si ho vezmou. No a to 

bylo asi měsíc potom, co manžel zemřel a to já sem ještě pořád brečela a chodila na 

hrob mu vynadat, že mě opustil. No a to sem teda začala brát Míšu s sebou a 

jednou, když sem brečela u hrobu tak on ke mě přišel a položil mi hlavu do klína a 

kňučel. Takže sem se rozhodla, že už brečet nebudu, když to rozplakalo to štěně a 

od tý doby, vždycky když na mě šel jako zase ten smutek, tak on to tak nějak 

vycejtil a hned byl u mě a hned se chtěl mazlit, a tak sem se mu musela věnovat a 
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jako sem na ten smutek zapomněla. No on mně Míša hrozně pomohl, hrozně. Ten 

první měsíc to bylo strašný, to se mně snažily rozveselovat děti a vnoučata, ale hned 

jak odešly, tak to na mě zase padlo. Ale ten pes, ten je tu se mnou pořád a je to 

takovej můj společník a já si s nim povídám a sme spořád spolu no, viď ty můj 

chlupáčci. (opět hladí psa) 

Tazatelka: Můžete mi popsat svůj den, a kdy jste v něm s Míšou? 

Lada: No tak vlastně celej den, pořád no pořád. Ráno vstáváme většinou tak v sedm, 

v půl sedmý, to s nim jdu hned aspoň před barák, aby se vyčůral. Pak jdem zpátky 

domů, nasnídáme se, to snídáme spolu, já u stolu a Míša tamhle vedle linky, co má 

svoje mističky. Pak se umeju a jdu s nim zase ven na takovou dopolední procházku, 

co chodíme takovej okruh tady v sídlišti. To já se tam potkávám s ostatníma 

ženskýma, to my už sme si takhle navykly, že se po ránu potkáváme s těma svejma 

pejskama. Oni totiž tady u nás v ulici sou další ženský, co choděj takhle venčit. No, 

tak poklábosíme, vyvenčíme a jdu domů vařit oběd, někdy jenom pro sebe, někdy 

my sem dcera přiveze vnoučata, tak to chystám někdy i pro ně. Po obědě to tady 

s Míšou odpočíváme na gauči, já si čtu nebo koukám na televizi a Míša většinou 

spí. Pak jdeme ven okolo třetí, čtvrtý, zas aby se vyčůral a trošku proběh a pak už 

sme jenom doma a buď hlídáme vnoučata, nebo pletu nebo háčkuju a zase koukám 

na televizi a tak jako sme doma. No a naposled chodíme ještě v půl osmý tak, jenom 

před vchod, aby se zase vyčůral a vydržel to přes noc no jo, tak takhle to my máme. 

Tazatelka: Umí Míša nějaké povely, kdo ho cvičil? 

Lada: No, on toho jako moc to, neumí, ale jako poslechne mě, když ho zavolám, tak 

přijde, ale někdy taky ne, když třeba čuchá něco zajímavým nebo, když se baví 

s nějakym jinym psem. Jinak nic neumí, já sem ho necvičila ne, to ne, ale von je 

hodnej, nikoho nikdy nekousnul a ani na cizí psy třeba nevrčí nebo neštěká. A má 

hrozně rád děti to jo, to si tady u nás, co je to hřiště, tak tam vždycky dem a hned se 

k němu ženou děti, protože už ho znaj, že je hodnej a že si s nima rád hraje. 

Tazatelka: Dokázala byste říct, kolik za něj měsíčně utratíte a za co? 
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Lada: Jídlo, určitě jídlo, to sou tak tři stovky měsíčně a jinak sem tam nějakej 

pamlsek nebo hračka, ale ty mu nekupuju moc často, ty už má a většinou je dostal 

třeba od dětí nebo od vnoučat. Takže asi tak ty tři čtyři stovky, on toho moc 

nepotřebuje, on se rád proběhne pěkne to, po venku a je spokojenej no. 

Tazatelka:Dostává dárky, třeba pod stromeček nebo k narozeninám? 

Lada: Jo, to dostává, dostává od dcery. My sme s Míšou na Vánoce u dcery a ta mu 

vždycky připraví balíček dobrot a on si je sám rozbalí a sní, ale ne všechny 

najednou, to ne, to mu nedovolim to ne. No a k narozeninám, to mu já dávám, 

protože nevim, kdy se přesně narodil, tak vždycky když mám já narozeniny, v říjnu, 

tak to má jako i Míša narozeniny, protože on je taky někdy na podzim, tak to mu 

dávám dárek a slavíme spolu jako ty narozeniny. To ho mám jako takový svoje 

další děťátko nebo vnoučátko, to já mu udělám třeba slanej dort, z párků nebo 

nějaký šunky a on si ho jako s ní. To s nim slavim skoro jako, když sem slavili 

narozeniny s dětma, když byly malý. 

Tazatelka: Dokázala byste říct, co pro Vás Váš pes znamená? 

Lada: No, skoro úplně všechno. Jako já už si to bez něj nedovedu představit. 

Samozřejmě mám děti a vnoučata, ale ty maj svůj život, a i když mě často 

navštěvujou, tak tu nejsou furt zato ten pes jo. Ten je tady pořád se mnou, vyplnil 

mi tu prázdnotu potom, co manžel odešel. To mi hrozně pomohl tenkrát, to jo. To je 

takovej přítel do nepohody i pohody, vždycky tady pro mě je a je to takovej můj 

mazel a děťátko jo. Co já se s nim napovídám jé. My spolu pořád mluvíme viď, 

(obrací se na psa a bere si ho na klín). My v podstatě prokecáme spolu celej den 

(drží si psí hlavu u svojí a šišlá na něho). No on tady Mišánek mi moc nedpovídá, 

ale já si odpovím za něj, že jo ty kuličko, a on poslouchá a mazlí se se mnou a tak. 

Tazatelka: Dokázala byste říct jaký Váš pes je? 

Lada: Jako povahově, že jo. No, tak on je strašně hodnej jako to je, to určitě. No a 

taky je někdy tvrdohlavej jo, třeba když na něj zavolám a on zrovna čichá k něčemu 

zajímavýmu tak ke mně nejde ani, když na něj křičím třeba třikrát. To já už pak 
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k němu jdu a on mě radši rychle oběhne a už čeká u dveří, takže je asi i vyčůranej, 

ale hodnej, to on je určitě hodnej. A je to takovej můj mazlíček, on na mě hrozně 

rád sedí a spí a nechá se hladit. Jo a taky je to, je strašně chytrej, jakože mi přijde, 

že mi někdy úplně rozumí, jako co mu řikám normálně lidskou řečí, tak že tomu 

úplně rozumí. Třeba když ho tady musim nechat, protože du k doktorovi a nevim, 

jak tam budu dlouho, tak aby nečekal na ulici, tak ho nechávám doma. A vždycky 

mu řikám: Míšo, panička musí k panu doktorovi, aby jí napsal prášky, a tam 

pejskové nemůžou, musíš počkat doma. Tak on hned potom vždycky odejde si 

lehnout na tu svojí dečku a tváří se tak smutně, že bych ho vždycky nejradši vzala 

s sebou, ale vim, že nemůžu no. Ale když se pak vrátim, tak to má hroznou radost, 

to skáče radostí a to já s nim jdu hned na procházku, třeba ho vezmu s sebou na 

nákup a tam mu třeba i koupim kus šunky, abych si to u něj jako vyžehlila no. 

Takže takovej je no někdy radostnej a někdy zase smutnej, ale to je na něm hned 

poznat, jakou má zrovna náladu, nebo jak mu je, to já hned poznám, ale většinou je 

pořád radostnej a veselej. 

Tazatelka: Byla jste od svého psa někdy odloučena třeba na pár dní? Kdo se o něj 

v takovém případě stará? 

Lada: Nikdy, to vždycky jen maximálně třeba na ty dvě hodiny, když jdu 

k doktorovi jinak ne, Nebo vlastně jo, jednou, když sem byla na operaci s kolenama 

a pak v lázních. Ty sem měla na tři týdny, ale po týdnu už se mi tak stýskalo, že mi 

ho tam dcera musela aspoň na chvíli přivézt, protože se mi po něm hrozně stýskalo. 

A jemu taky. Dcera řikala, že nechtěl jíst a byl pořád smutnej a v noci kňučel a vyl. 

Tak oni ho sice měli u nich na zahradě, ale že nechtěli, aby tam rušil sousedy, tak 

ho zkusili za mnou vzít a on to pak pár dní vydržel a pak zase začal brečet a výt, tak 

ho za mnou zase to zase vzali a zas to bylo dobrý, a pak už sem se konečně vrátila 

domů. Ale to bylo i pro mě hrozný, protože děti a vnoučata ty tam za mnou mohly 

hodit od začátku a pořád, i když sem nejdřív jenem ležela na pokoji, ale psa toho 

dovnitř vzít nemohly, až když už sem mohla třeba na vozejku nebo o berlích ven, 

tak mi ho tam mohly přivést. Takže to se mi po něm hodně stejskalo no, já už sem 

prostě zvykla, že se mnou pořád je a že bez něj už by to nešlo, za to, co pro mě 
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udělal, když manžel odešel, že tady pro mě byl a nenechal mě úplně skončit, 

protože tak by to se mnou možná dopadlo, ale tim, že sem se najednou v 61 letech 

stala vdovou jo a to a najednou sem se musela starat o malý štěně jo, jako že sem 

najednou věděla že jako, že jako to zvíře je na mě závislý, tak sem neměla čas 

zaobírat se jako to jakože sama sebou, ale musela sem se starat o něj a on se tak 

trochu i staral o mě. No dcera mi pak řikala, že si mysleli, že by pes mohl pomoct. 

Že sem jako vždycky byla zvyklá na nějaký zvíře a že ty psy, co sme měli dřív, ještě 

na statku doma, tak že sem je měla ráda, takže kdyby mi teda pořídili nějakýho 

menšího do bytu, že by mě mohl pomoct se trochu srovnat s manželovou smrtí. No 

a taky že jo, že on to jako fakt dokázal (tiskne si psa na hruď a usmívá se na něj). 

Historka nakonec: No, nějaká srandovní historka no já nevim, moment. Jo, tak 

třeba, to bylo asi minulej měsíc, to sem tady měla to nejmladší vnouče, tomu je tak, 

počkat jo, tak rok a půl a on tady ten malej Vojtíšek seděl na koberci a jedl 

bramborák co sem mu jako to jako udělala a Míša seděl u něj a loudil a chtěl mu 

olíznout ten bramborák. Jenom opatrně jazykem, to on si dává hrozně pozor, když 

je s dětma, to on by ho nekousnul nebo něco jo. Ale tak se mu snažil opatrně vzít tu 

placku a ten malej se na něj podíval, zamračil se a šup, plácnul ho jako Míšu tim 

bramborákem přes hlavu, viď že jo (směje se a obrací se na psa). A Míša nic 

neudělal, ale radši odešel loudit za mnou do kuchyně (směje se). 

 

Lenka 

Lenka 43 let, bydlí v Poděbradech, regionální ředitelka banky, bydlí sama s Anelí, 

yorkshirským teriérem 

 

Tazatelka: Kolik zvířat a jaká jsi doposud měla? 

 

Lenka: Tohle je vlastně druhej pes, když sem byla malá, tak sem měla pudla, 

trpasličího. Toho sem měla v podstatě, ten se dožil šestnácti let a měla sem ho 

zhruba od svých deseti let, takže docela dlouho. A vlastně pak sem měla pauzu, pak 
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už jenom asi dva kanárky, to bylo všechno a pak až tady Anilínka (Pejsek štěká na 

souhlas). 

 

Tazatelka: Mohla by si mi prosím popsat svůj všední den a kdy se v něm potkáváš 

s Anilínkou? 

 

Lenka: Jo, tak já hodně pracuju. No a protože tím, že bydlim sama, tak by tady 

Anilínka, protože hodně pracuju, tak by tady musela bejt sama. Takže ráno, když se 

probudim, tak Aninka ještě spí, ta nevstává, ta vstává ty jo až tak po sedmý hodině 

ty jo, takže to já už se umeju a všechno a teprve řeknu, vstávej a ona vstává, protože 

ona není takovej ten pes, co by vstával. No a vypustim jí tady na zahrádku, ale 

někdy s ní du, takovej máme okolo baráku takový kolečko, aby se vyvenčila. Takže 

to je taková první její procházka. Musí dostat mňamku po ránu, to je jako její 

obvyklý no a kolem půl osmý vyrážim a Aninka, aby nebyla sama doma, tak jí 

odvážim, řikám do školky (směje se) a vozim jí k mojí mámě, která je v důchodu, 

která je tady v Poděbradech a tam vlastně Aninka je celej den. A já si pro ní vlastně 

jezdím kolem šestý hodiny, kdy Anínka vlastně má dobrej režim, protože je ve 

společnosti celej den, chodí na procházky, no ale už se těší vždycky na tu šestou 

hodinu, kdy přiijedu a  pak jdeme spolu na procházku my, takže ještě má další a to 

je taková delší procházka. Takže tak probíhá náš všední den a o víkendech to je u 

mě, to už se těší a to máme procházky delší samozřejmě. To vždycky jí beru tak na 

hodinu, někdy dvě hodiny někam na pořádnou procházku, takže někdy chodíme i na 

soutok, což je sedm kiláku tak. Nebo teď tady po cyklostezce do Pátku, takže to sou 

tak čtyři. No a to se jí snažim vždycky, snažim se vždycky to odpoledne, protože 

dopoledne spí dáma, takže odpoledne na delší procházku, takže to se vždycky těší. 

 

Tazatelka: Pamatuješ si za jakých okolností a jaké to bylo, když jsi si Anilí pořídila? 

Co rozhodovalo při pořízení? 
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Lenka: Jo, no to bylo takový zvláštní. Já sem chtěla psa, kterej nepouští chlupy, 

takže to byl ten důvod. A ještě sem chtěla, chtěla sem, no ono to mělo několik 

důvodů. První teda, že sem sháněla, teda když sem rasu vybírala, tak to padla volba 

na yorkshira, protože v tý době nebyli ještě tak rozšířený. Nebylo jich ještě tolik 

před těma osmi lety to ještě tolik nebylo, to ten boom jejich teprve začínal a já sem 

fakt sháněla psa, abych neměla doma chlupy. A ještě v tý době, vlastně před osmi 

lety mi onemocněl táta, docela vážně a vlastně von vlastně taky vždycky chtěl psa a 

taky se nemohl už pořádně pohybovat, takže sem sháněla i pro něj nějakou radost. 

Protože sem věděla, že přes den ho budou mít, no takže sem prostě chtěla nějakýho 

malýho psa, kterej bude sice živej, ale prostě bude živej, ale nebude náročnej, takže 

proto padla volba na yorkshira. A co je zajímavý ještě, já sem už věděla, od koho ho 

budu brát, takže sem vlastně hnedka šla, když se narodili dva psi a dvě fenky, tak já 

už sem tam chodila a už sem v podstatě věděla, že to je Anilína a už sem věděla, oni 

jí už pak měla tak pojmenovanou a já sem věděla, že chci fenku, to sem chtěla, no a 

Anilínu, to sem prostě na první pohled věděla, tak tuhle chci, to je ona. Takže to 

bylo úplně a ona i ke mně pak už i chodila, to bylo úplně takový, takže já sem se na 

ní chodila dívat, i když ještě sme si je ještě nevzali. No a to bylo tady 

v Poděbradech a to bylo fakt úžasný, oni sou taková malinký. Oni vypadaj jak 

takový malý dobrmánci, to je takový zajímavý, oni sou černí totiž úplně, takže 

vypadaj úplně, úplně jinak. Tak to byla prostě, tak sem si jí vybrala a od tý doby už 

i ty majitelé, vždycky řikali, Anilínka, ona byla vždycky nejživější z nich a takovej 

dravec byla. Ale ráda spala a to jí zůstalo. 

 

Tazatelka: Dostává nějaké dárky? K vánocům, narozeninám? 

 

Lenka: No jasně, no jasně. Aninka vždycky dostává dárek, dokonce vždycky 

dostává k narozeninám, to dostává vždycky spíš jen nějaký ňamky. Ale k Vánocům 

to dostává ode mě, od mámy, ale pozor, dostává i vod mojich, protože jak sem 

říkala, vedu určitou skupinu lidí v bance, mám svůj tým, takže vždycky k Vánocům 

dostane Anilínka dárek i vod nich a ten si musí rozbalit. A letos dostala tady to 
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(sbírá ze země plyšovou pískající veverku a ukazuje jí) je dárek, kterej dostala od 

mejch podřízených. To byla trefa, to má hrozně ráda. Takže to sou její dárky, to má 

vždycky zabalený pod stromečkem a první dostává dárky Anilínka a hned si s tim 

hraje. To je jak kdyby ten pes to poznal, prostě ho veme a hned si s tim hraje, to je 

prostě neskutečný. My sme na Vánoce tady, rodiče sou tady, teda táta už bohužel 

není, ale máma je tady s náma, a tráví Vánoce tady. 

 

Tazatel: Sourozence nemáš, co maminka, nechtěla by už nějaký vnoučátka? 

 

Lenka: (směje se) no tak, to víš, že by chtěla vnoučata, ale teď má..ona vždycky 

říká, já mám tady vnouče psa, vo který se stará a musim říct, že to je tak pak u ní 

tak, že to už je někdy takový směšný, že někdy zavolá a: Co děláš a co dělá 

Anilínka a hele, dalas jí najíst? (směje se). Jo a takovou tu péči jako hlavně co 

Anilína. No takže to je takový to první, nebo když si pro ní přijdu ve všední den, jak 

si pro ní chodim, tak ona mi vždycky máma řekne: No tak dneska měla jenom tohle, 

no nechtěla žrát nebo dneska sem jí dala k obídku. Máma jí totiž naučila, že má na 

slovo obídek, že to zná, že dostává oběd. Prostě je to, je to tak. Když jí ona, tak 

musí jíst Anilínka, má mističku svojí, a musí dostat něco dobrýho. Prostě je to člen 

rodiny, absolutní. Já bych řekla, že je skoro na prvním místě (směje se). Já jí mám 

vlastně taky jako takový dítě. 

 

Tazatelka: Co všechno umí Anilínka za kousky a povely a kdo jí to naučil? 

 

Lenka: No naučila sem jí to já. Umí, no tak jako poslouchá, já venku, když jdu, tak 

s ní chodim volně. Takže umí ke mně, to přiběhne, čekej a zůstaň, volno, sedni, 

lehni, takový ty sudy umí. Pak ještě se učíme slalom mezi nohama, takže takový 

osmičky. Vona třeba, já sem, když byla mladší, když se psi učej, tak sem neměla 

tolik času, táta byl nemocnej, tak sem si říkala, že jí naučim jenom základní povely. 

No ale teďkon sme začali blbnout spolu, a já sem říkala, ona se už nic nenaučí, ale 

pak sem měla jednu takovou možnost účastnit se školy dog dancingu. Takže sme 
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byly na takovym čtyřdenním kurzy, to bylo někdy loni na podzim, tak Anince bylo 

sedm a půl, to už je jako relativně starej pes naučí, to už se nemůže nic naučit. Ale 

oni né, jako to, takže opravdu sme začali a naučila se. Oni se yorkshíři dožívaj tak 

dvanácti, čtrnácti let, to záleží. Jako zatím, musim zaťukat, se drží, tak uvidíme. Oni 

maj problémy většinou buďto se srdcem nebo nohy. Ale zrovna loni sme byli na 

čištění zubů, takový jak má to. A oni jí uspávali předtím a dělali jí to tim laserem, 

takže jí předtím dělali ekg a takový ty, jak člověku, takže vyšetření měla všechny 

v pořádku, takže zatím to vypadá dobře. (ťuká na stůl) Takže to sme spolu byli na 

tom dog dancingu, to byla taková mimořádná akce, ale bylo to fakt hrozně fajn, 

takže sme nic jinýho sme neabsolvovali, ale beru jí všude s sebou. 

 

Tazatelka: Měla někdy štěňata? 

 

Lenka: Neměla, ale takovejch nápadníků, ale to je zas o tom. Já bych tenkrát chtěla 

jako, ale to je jako starej se o to. To je hrozně náročný. 

 

Tazatelka: Dokázala by si říct, kolik do takhle malého psa měsíčně investuješ? 

 

Lenka: No, přemeješlim. Tak když si vemu granule, když já jí kupuju velký balení, 

tak přemýšlím kolik to může bejt. Takže kdybych to zprůměrovala, tak stovka, sto 

pade, možná. Plus nějaký to stříhání, takže když to vezmu tak v průměru, tak to 

možná budou i dvě stovky, kdybych to zprůměrovala se vším všudy, tak bych řekla 

tak dvě stě. Má taky nějaký hračky, oblečky. Ty má dva, ale ona je hrozně nerada 

nosí, takže ona není taková ta parádivá, jak choděj ty yorkshíří a maj různý oblečky. 

Tak Aninka to má vopravdu jen, když je tuhá zima, tak má obleček. Ale ona ho 

hrozně nerada nosí, takže já jí ho dávám, když je tak sedm, osum pod nulou a míň. 

Ani žádný sponečky nenosí. To né, když byla menší a nebyla ještě ostříhaná, tak 

měla takový gumičky, takový berušky, mašličku s beruškou, ale ona nic nenese na 

sobě. Jak nemá ráda ani ty oblečky taky, tak ona si to vždycky všechno packama 

sundá. To samý s hárajícíma kalhotkama, protože není vykastrovaná. Já sem jí 
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nechtěla dávat, Ale ona je taková klidná, takže ona moc jakoby ke psům nejde, 

takže spíš čeká, vyčkává, co ten pes udělá. Ale je zajímavý teda je, že když sem 

teda příde někdo novej, tak vůbec se od něho nenechá hladit, je vidět, že teda se 

trochu bojí. Tak mě přišlo právě zajímavý, že tě vítala. 

 

Tazatelka: Kdo se o pejska stará, když jedeš pryč? Nebo jak je to v době dovolené? 

 

Lenka: Teď sem byla vlastně tři tejdny pryč, tak to byla u mámy. A to je pro ní 

utrpení, jako truchlení. To máma nesmí říct moje jméno jako vůbec, to je šílený. I 

když ona tráví hodně času u mámy vlastně, kdyby se to vzalo, tak je tam denně od 

těch půl osmý do šesti, tak vlastně páníček sem pro ní já, jako vlastně ten hlavní. To 

je jako, když přijedu třeba k mámě, tak ona je s ní celej den, ale potom vůbec jí 

neposlouchá, nevnímá, to má oči jenom pro mě. Takže tim chci říct, že když sem 

někde na dovolený, tak ty první dny sou pro ní hrozný. To pak máma se jí snaží 

zabavit různě a hlavně ona už má v sobě takový hodiny, že já vlastně přijíždim 

kolem tý šestý. A máma říká, hele ten pes sedí kolem týhle hodiny a kouká na dveře 

a prostě tě vyhlíží. Ona fakt má prostě v sobě nějaký hodiny, kdy přesně ví, že už 

asi budu doma, takže to je takový. A ještě, jak je naučená, jak jí dávám ráno kolem 

tý půl osmý, tak prostě jí tam dám a ona už jde a kouká a jde tou chodbou a jo jo jo, 

sem tady. Ale když jí dám třeba odpoledne, nebo když bych tam přijela ve tři, ve 

čtyři a nechala jí tam, tak bude koukat a za chvíli bude hrozně kňučet a vyvádět. To 

je prostě u ní, to je vytrhnutí z toho rituálu a ona ví, že to je, že to tak není. Ale 

jinak, když pak jedeme, když pak jedu na dovolenou, třeba tady v Čechách, tak jí 

beru s sebou. Ona teda nerada cestuje autem, to je jeden z mála psů, kterej nemá 

ráda, auto, nerada cestuje autem. Vždycky všichni psi skočej do auta a jednou. 

Takže ona ne, tak já pak stejně, má vyplazenej jazyk, ale i třeba do hotelu jí beru a 

musim za ní zaplatit, takže třeba sme byli a bylo to dvěstě, třista padesát za noc, za 

psa, takže musíš zaplatit. Ale zase prostě, když je člověk s ní, tak je to takový fajn. 

To je takovej můj člen rodiny. 

 



42 

 

Tazatelka: Dokázala by si říct, že má tvůj pes nějaké vlastnosti? 

 

Lenka: Vlastnosti? Tak, co bych ti řekla, Aninko, co seš, potvora (směje se a mluví 

na psa)? Já bych řekla, že je trošku bázlivá, že není taková ta vodrzlá, ale na druhou 

stranu má takovou svojí hrdost, takže vobčas je i tvrdohlavá, snaží se bejt 

tvrdohlavá. Že prostě ne, ne tohle neudělám, ale ve finále stejně to udělá. Ale jo, 

trošku tvrdohlavosti tam bude, ale má takový srdíčko, že i když je bázlivá, tak se 

snaží mě jako bránit, když někdo příde. Je to směšný, ale je to tak. Když právě sem 

příde někdo, koho nezná, tak jako na něj kouká a tak jako to. Ona v životě nikoho 

nekousla, ale tak jako ho chytne za nohavici. Jo, když je to někdo koho nikdy 

neviděla, ale tebe nechtěla chytit. No a je hrozně mazlivá, to nevim, jestli je 

vlastnost, ale ta je tak hrozně mazlivá. Co sem se tak jako bavila i s jinejma lidma 

co maj yorkshiery, hlavně psy, né feny, tak ty se prej nechtěj vůbec mazlit, nenechaj 

se hladit a tahle, ta by se furt mazlila, u mě by byla hodinu a hodinu by se nechala 

mazlit. Třeba, když sme tady na gauči, tak sme tu vždycky spolu. A spí se mnou 

v posteli, sice má pelíšek, ale… ale už jako ví, že večer, když jako jdu spát, tak už je 

tam. My už sme tak jako zvyklý ona spí na peřině, nespí pod peřinou, takže občas se 

stane, že já se otočim a Anilína letí a (směje se), ale né, už sme jako zvyklý, že je to 

v pohodě.  

 

Tazatelka: Povídáš si s ní? Jak to vypadá? 

 

Lenka: No jasně, no jasně, to jako. Konverzujeme a to i máma si s ní povídá, já si 

s ní povídám, fakt je to člen jako. Takže cokoliv, když mě něco trápí a tak. A co je 

ještě zajímavý, když telefonuju, když mě jako zazvoní telefon, tak já si třeba sednu 

sem a ona jako kdyby to věděla, tak mi vždycky skočí na krk a já vždycky jako 

řikám, že mám opici za krkem. Ona mi sedí na rameni a ona jakoby chtěla bejt u 

toho telefonu, tak já jí mám na rameni a na druhym telefonuju (směje se). To je 

prostě opice. No a povídáme si spolu. 
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Tazatelka: Dokázala by si říct, co pro tebe tvůj pes znamená? 

 

Lenka: No tak Anilína je prostě součást mýho života, to jako, důležitá součást mýho 

života, takovej parťák. A vim, že když přídu a sem třeba i naštvaná, tak ten pes tě 

vítá, pes je ten kterej nepozná, nebo nemá nikdy blbou náladu, i když někdy 

samozřejmě taky si třeba nechce tak hrát nebo tak, ale mě vítá, takže to je vždycky 

takový, že se na ní hrozně těšim, ať je to kdy chce, tak prostě vim, že ten pes se na 

mě těší a já na něj. Takže to je, to je, je to nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších 

částí mýho života, určitě. 

 

Historka nakonec: 

 

Lenka: Jo, tak to se mi vybaví. Zrovna nedávno, to ti musim říct, Ona má takovou 

vlastnost, nevim proč, ona se bojí někdy, nevim proč to začalo, prostě bojí se do 

schodů. A někdy se bojí i ze schodů, takže tady, jak máme ty schody, tak ty ona 

sejde, nevyjde je a pak sou ještě ty samý schody o patro níž, do garáže a tam ona už 

je nesejde. A já jí musim nosit, nevim proč, ale třeba to je spojený s těma nohama, 

tak jí nechci trápit. Já když vlastně zajíždim do garáže, a mám třeba plný tašky, tak 

musim to jedno patro jet výtahem, protože už jí neunesu, když nesu ty tašky a ona 

de se mnou. Takže tim pádem ona je zvyklá jezdit tim výtahem, takže jak se otevřou 

dveře, tak ona tam skočí do výtahu a v pohodě. No a nedávno sem šla někam ven a 

řikám, pojď, jdeme ven a než sem tady zamkla, tak Anínka šla už dopředu a 

najednou koukám a já sem šla a Anilína nikde a teď koukám, jede výtah. A zavíraj 

se dveře a do výtahu šel malej kluk, kterej bydlí tady na patře, jenom v kraťasech a 

v krátkym tričku a Anilína k němu nastoupila (hrozně se směje) a jeli spolu 

výtahem. Takže já sem honem běžela o tři patra vejš, abych vodchytila Anilínu 

(směje se). Takže Anilína cestovala výtahem, protože jak vidí výtah, tak si myslí, že 

se jede výtahem a její jedno kdo tam je, takže cestovatelka výtahem. (směje se) 
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Martin 

Pracuje v konzultační firmě, která se zabývá návrhy a konzultací zakázek, většinou 

technického rázu pro automobilky. Bydlí v Poděbradech s manželkou a se psem 

v bytě 2 plus KK, je mu 33 let. 

Zájmy: Lezení, sport obecně, motorka, cestování, potápění, divadlo 

Tazatelka: Jaká jste měli doma v rodině zvířata? 

Martin: Měli sme vždycky kočku a většinou i psa a pamatuju si, že úplně prvního 

psa sme měli jezevčíka, teda, když sem byl ve věku, kdy už sem si pamatoval věci, 

takže sme měli jezevčíka. A vždycky u nás bylo ňáký zvíře doma, ať už to byly 

rybičky bráchovi, nebo nějaká ta kočka v domě nebo pes venku na zahradě. Tohle 

byly takový rodinný zvířata, sám sem si nikdy svoje nepořídil, že bych šel a sám si 

koupil nějakýho mazlíčka, to ne. 

Tazatelka: Jak si bral to, že Jolana přišla i se psem, o kterým bylo jasné, že bude žít 

s vámi? 

Martin: Tak v tu doby, kdy my sme spolu začínali víceméně bydlet, tak ten pes byl 

situovanej v domě, kde bydlej její rodiče, takže tam to ani nepřipadalo v úvahu, že 

by to nešlo. Ten pes byl buďto v domě a my sme si ho vzali na procházku, občas u 

nás přespal a postupem času se to tak jako přelejvalo, až z toho bylo to, že ten pes 

vlastně bydlí s náma, a když sme v práci, tak ho vlastně odložíme k těm rodičům, do 

toho domu. Oni s nim sou přes den a my si ho večer zase vyzvednem a sme s nim 

zbytek dne. 

Tazatelka: Můžeš mi popsat, jak vypadá tvůj pracovní den a kdy se v něm potkáváš 

s Matyldou? 

Martin: No tak ráno odjíždíme do práce, takže ráno buď já nebo většinou teda Jolča 

jí vyvečíme, tak jako, že jdeme prostě jenom okolo těch domů u nás, asi tak deset 

minut. Odvezem psa k rodičům a večer si ho zase vyzvedáváme a tím, že jezdíme 

z práce pozdě, většinou tak v šest, v sedm večer, tak vona už je vyvenčená 
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z vodpoledne, takže jí vlastně jenom nabereme, s ní uděláme takový kolečko a pak 

sme s ní doma. No a pak ještě zhruba tak v deset, v jedenáct s ní jdeme ještě vyčůrat 

tak jako. To jde, kdo je zrovna k dispozici, nebo kdo nemá pyžamo, nebo kdo se 

cejtí líp. O víkendu zase záleží, jestli máme nějakou akci, protože každej řekněme 

druhej víkend jedeme někam pryč, takže jeden z těch dvou dnů zase ho dáváme 

k rodičům, protože je nám blbý ho nechat zase celej den doma, ale když nikam 

nejedem, tak je samozřejmě s náma a berem jí i na vejlety typu na chatu. Nebo když 

jedeme lízt někam do lesa, tak jede prostě s náma a buď jí vezmem pelech, nebo 

tam někde blázní a lítá po lese a zabaví se. Teď sme v divadle, ale Matylda je u nás 

doma, protože, když ta doba co nejsme doma, nepřetáhne tři, čtyři hodinky, tak ona 

to vydrží jo, tam jde jenom o to, aby se ráno s ní bylo. Ona stejně přes den spí, už je 

to starej pes, tak ona se zbudí, ráno nás samozřejmě budí, strašně potřebuje ven, 

takže ona i o víkendu nás volizuje, kňourá, šťouchá a pak de ven, vyčůrá se, nají se 

a spí celej den, takže mi jí naopak zase budíme: A vstávej, ty nás taky furt budíš, 

jo..a ona kňučí a nechte mě bejt (směje se). 

Tazatekal: Kdo se o ní hlavně stará, kdo je hlavní páníček? 

Martin: No tak jako majitelka je Jolana, takže ta s nim chodí po doktorech, i když 

taky ne vždycky, ta prostě kupuje a organizuje všecky očkování, žrádla a podobně, 

ale samozřejmě, když je potřeba, tak já, třeba když jí vyndavali zuby, tak to sem 

zařizoval celý já. A ještě sme s ní museli do Prahy na nějaký speciální pracoviště, 

takže takhle a hlavně, Jolča by jí asi neodnesla, protože to muselo bejt pod 

narkózou, takže to sem zařizoval já, ale jinak jako ten dozor má Jolča. 

Tazatelka: Dostává Matylda dárky k Vánocům nebo narozeninám? 

Martin: No jasně. Jako u nás v rodině všichni psi dostávaj dárečky, takže každej má 

pod stromečkem vždycky balíček a protože máma má psa, ségra má psa, Tomáš má 

psa, takže u nás je těch psů celá řada a dycky tam má někdo třeba nějakou kost a 

když třeba… Takhle my máme takovej šuplík u nás a tam jí dáváme takový ty 

pamlsky, který jí kupujem, takhle když tam bude sama, když odjíždíme na půl dne, 

ona stejně spí, ale aby prostě něco dostala a ona ví, že když něco dostane, tak že 
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bude doma jako delší dobu, takže se na to takhle připravuje. Takhle pravidelně 

dostává nějaký jako sladkosti. 

Tazatelka: Víš, jak vzniklo Matyldy jméno? 

Martin: To jméno totiž původně mělo bejt pro psa ne pro fenku. A Jolča, říkala, že 

když si vybírala vlastně štěňátko, tak přišla po kluka, ale Matylda vlastně byla 

první, štěně, který k ní přišlo a ona už prostě nemohla odolat a tak skončila 

s Matyldou a z Matýska se stala Matylda. Takže je to vlastně transformace 

mužskýho jména na ženský. 

Tazatelka: Chodil si s Matyldou na cvičák? Co umí za povely? 

Martin: Když se k nám Matylda přistěhovala, tak už byla starší, takže já ne. Ale ona 

teda, nutno říct, že taky proto, jaký je to plemeno, tak ona je hrozně aktivní, že jo. 

Když to porovnám se psem, kterýho má máma, kterej je prostě klidnej, takovej 

vyrovnanej, tak ona je úplnej opak, ona je prostě střeštiprdlo, který musí pořád 

někde bláznit, a pak třeba někde vytuhne uprostřed pokoje, že jo a pak zase jeee a 

zase se začně ošívat a někde bláznit, votravovat. Ale umí sedni, lehni, ke mně, 

přines umět nemusí, protože pořád něco má v tý hubě, pořád něco nosí a takový 

jako až úchylku na to nošení. Ona nejradši má bačkory, když nosí, má nějaký uzly 

má takový ty prostě strašáky, ale nejradši má prostě boty a z bot pantofle, takže 

kdekoliv se někde válí panotofle, tak ona jí vezme a přenese jí třeba dva metry a 

zase jí pustí. Ale nekouše, jenom si jí veme a čuchá si jí a odnese si to do pelíšku. 

Koukáš na televizi v obýváku a ona vždycky co deset minut příde a veme si jednu 

pantofli odnese a ty deš na záchod a tam je ta hromada těch pantoflí v tom pelechu 

(směje se), takže je to docela vtipný. A dokonce i někdy, sedim třeba u počítače, že 

jo, takhle a ona příde a takhle ti sundavá z tý nohy tu pantofli, aby si jí mohla 

někam donést. Ale neničí je, nebo tak jako žužlá je a je to na nich vidět, ale určitě je 

jako neničí. Protože normální boty, ona když má možnost, tak upřednostní tu 

pantofli, že málokdy bere tu tenisku, to by musela bejt už jako jó v nouzi. Nosí 

samozřejmě i ponožky, myslim si, že to hodně souvisí s těma pachama spíš než 

s tím, co to je za předmět. Takže upřednostňuje moje. Ale sorry, ty ses ptala na 
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povely, takže ten základ no, jako na cvičák chodila, takže by si třeba i vzpomněla na 

nějaký ty přeskoky a tak, ale sedni, lehni a ke mně, si myslim, že jí úplně stačí, 

protože ona poslouchá, jak se jí zlíbí. Podle toho, jestli má někdo v ruce jídlo nebo 

ne, tak to jako funguje. 

Tazatelka: Co bude s Matyldou, až se narodí miminko? 

Martin: No co s ní bude, já myslim, že pro ní se nic nemění. Jediný čeho se bojíme, 

aby si nespletla dítě s hračkou, ale zatím nikdy neměla problém ani s lidma ani 

s žádnejma dětma, takže nemyslim si, že by tam nějaká žárlivost nebo to byla. 

Určitě nemáme v plánu jí dávat pryč.  

Tazatelka: už jste se o tom bavili, co bude s Matyldou, až se narodí miminko? 

Martin: No bude s náma bydlet dál, pokud dovolí prostředky a okolnosti. 

Tazatelka: Jak by si popsal vztah, co k Matyldě máš? 

Martin: To je těžko říct, je to samozřejmě člen rodiny, je to zvíře, který přináší 

radost, s kterym se ráda mazlíš a chodíš s nim ven, protože má radost. Samozřejmě 

někdy tě štve, protože se s tebou pere, někdy tě neposlouchá, nebo tahá tě někam do 

křoví a zamotá se jí obojek někam do chrastí. Ale myslim si, že já, Jolča i všichni 

okolo jí maj rádi, protože tim, jak je ztřeštěná, prdlá ták..ze začátku to možná 

nemusí jít někomu pod nos, ale pak jí maj všichni rádi, že je takovádle svá a aktivní 

i ve svým pokročilym věku. 

Tazatelka: Povídáš si s ní? 

Martin: Pořád v jednom kuse, no. Buď jí povídám, co sem dělal, nebo co budem 

dělat, kam jedem a vždycky si s ní povídáme tak jako s prostředníkem, když sem 

tam já i Jolča, tak říkáme Matýzovi něco, co vlastně chceš říct Jolaně nebo něco 

takovýho. Že třeba řekneš: Hele Matýz, už se těšíš taky na ten oběd, viď, už aby byl 

hotovej..nebo něco takovýho, že mluvíš sice se psem, ale ta poznámka patří někomu 

jinýmu. A takhle se vlastně všichni dorozumíváme mezi sebou. 
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Tazateka: Máš pocit, že Vás společná péče mohla nějak připravit na společného 

potomka? 

Martin: Tak oni řikaj, že mít psa je vlastně taková předpříprava na mimino, že je 

tam nějakej pravidelnej režim, je tam venčení, sou tam i nějaký starosti zdravotní 

nebo jiný komplikace takže je to takový, samozřejmě to není tak náročný, ale 

zároveň to člověka tak nějak připraví na tu rutinu, která k tý péči o dítě je pak 

podobná, samozřejmě náročnější, ale dá ti to prostě nějakou průpravu, takže určitě 

jo. 

Tazatelka: Myslíš si, že až tu Matylda jednou nebude, že si spolu pořídíte dalšího 

psa? 

Martin: No, to dost záleží na tom, jaká bude naše situace s bydlením, protože 

v tomhle bytě si nemyslim, že s malym dítětem by bylo záhodno si ještě pořizovat 

mladýho psa, novýho, štěně, který tam je zase ta péče o něj intenzivnější. V případě, 

že bysme měli nějakej domek nebo zahradu, kde by to zvíře mohlo bejt, tak jo, tak 

tam myslim si, že by to vůbec nemuselo bejt od věci, ale v případě, že bysme 

zůstávali tady v tom bytě a měli sme malý dítě, tak si myslim, že bysme minimálně 

počkali, až to dítě trošku odroste, abychom se nemuseli starat o zvíře a o dítě, ale 

nejdřív jedno a potom druhý. 

Tazatelka: Vzpomeneš si na nějakou významnou nebo zábavnou historku 

s Matyldou nebo jiným psem? 

Martin: No, tak těch historek je celá řada. Mně se stává, že když takhle chodíme 

večer, vlastně se jenom vyčůrat, protože Matylda víceméně leží nebo spí nebo je s 

náma v pokoji, ale když jdeme spát, tak jí vždycky dáme vyčůrat, aby byla ještě 

vyvenčená, aby pak neotravovala brzo ráno. No a většinou to probíhá tak, že já 

vezmu do ruky piškot, takhle jí ho ukážu, že ho mám, aby nezdrhla nikam daleko a 

neběhala tam někde po lesích, tak jí ukážu, že ho mám, jdeme ven a podle toho jaký 

je počasí, tak čekám venku před dveřma, ona si očuchá nějaký stromky a zase se 

vrátí. A někdy má náladu, tak se prostě někam rozběhne, ale ví, že mám ten piškot, 
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že by si ho dala, tak si to opravdu jenom očuchá a zase se rychle vrátí, vyčůrá se a 

zase se vrátí. No a v tý ulici, kde bydlíme, tak jestli víš, tak tam sou čtyři stejný 

bytovky. A teď se stalo, že, je to asi tejden zpátky, já sem měl ten piškot, ona šla 

někam čuchat a obešla ten barák a já vim, že ona tak do minuty, do dvou se prostě 

vrátí ke mně vždycky a tak tam jako čekám, když je zima nebo sníh, tak čekám 

vevnitř a koukám tim sklem, kde jako je. No, a protože bylo zima, tak sem čekal 

vevnitř a čekal sem, koukal sem a už to bylo docela dlouho, tak pět minut, tak sem 

jí šel hledat a našel sem jí, jak chudák čeká a kouká takhle na ty dveře vchodový, 

ale na ten barák vedle, takže našla vchod a čekala tam na ten piškot a hledala mě, ty 

baráky sou úplně stejný, takže jako netrefila domů (směje se). Tak sem na ní volal a 

ona vlastně koukala na ty dveře a teď slyšela svoje jméno a koukal do těch dveří, 

kde teda sem, jaktože tam nejsem a pak sem musel zatleskat, aby si všimla, že sem 

teda úplně za ní prostě na ulici. 

Tazatelka: Co so myslíš o zvířatech a emocích? Myslíš si, že zvířata mají emoce 

jako my lidé? 

Martin: No tak určitě, poznáš na psovi jestli má radost, nebo jestli je smutnej, nebo 

jestli prostě má blbou náladu, jako některý lidi řikaj, že i poznaj nebo viděj, jestli se 

pes směje, takže samozřejmě sou nějaký charakteristický znaky, který lidi znaj, jako 

vrtění ocasem a vrčení, cenění zubů, to sou prostě známky emocí, který sou bez 

diskuze. 

 

Petr 

67 let, podnikatel – autodoprava, pekařství, nákup, prodej atd. 

Žije v bytě v blízkosti centra města se svou ženou a fenou trpasličího pudla Klaudií. 

 

Tazatelka: Kolik a jaká zvířata jste již za svůj život měl? 
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Petr: Jéžiš, to sme měli asi 3 psy, když sem byl ještě svobodnej, pak v tom bejvalym 

manželství sme měli jednoho psa, to měla dcera. No a teďka s Haňďou sme měli 

dva psi. Takže to je takovej asi můj šestej pes, ale tenhle je nejhodnější, i když ještě 

sme měli Betynku, ta byla taky hodná. Ale tohle je takovej mazel. Už vlastně 

nemáme děti doma, tak máme tu Klaudii, tak se o ní staráme. 

Tazatelka: Můžete mi popsat, jak vypadá Váš všední den? Kdy se v něm potkáváte 

s Klaudií? 

Petr: Já ti to zprůměruju, protože se třeba může stát, že mi zavolaj ve tři hodiny 

ráno, ve dvě, že je nějaká porucha a už se nevrátim, až třeba na sedmou hodinu, jdu 

vyvenčit Klaudii. My máme takovej rituál, chodíme vždycky tak kolem sedmý 

hodiny ven no. Pak jí buď vezmu s sebou, když jedu někam daleko, tak jezdí se 

mnou, když je Haňďa v práci, tak jí nechám doma a když sem tady v Poděbradech, 

tak jí nechám doma, tak dvě hodiny a pak se jdu na ní zase podívat a vyvenčím jí. 

Jde běhat a pak jí zas dám domů, no a v každym případě, ikdyž nestíhám, tak jí 

v sedm vyvenčím, pak jí vyvenčím v poledne, pak v půl pátý nebo v tom rozmezí 

do půl šestý no a pak s ní chodim na devátou večer. A v podstatě jí většinou venčim 

já. 

Tazatelka: Kdo se o Klaudii víc stará? 

Petr: To není tak, to není o starání. Já jí víc venčim a Haňďa ta se o ní víc stará, 

protože já jí třeba nečešu, protože, když jí češu já, tak ona řve jako blázen a tak. Mě 

má ráda a všechno, ale Haňďě předvádí, že je dominantní, jo. Přede mnou má 

respekt, ale hovno si ze mě dělá. 

Tazatelka: Dostává Klaudinka dárky? 

Petr: Jak kdy, když je za něco třeba..Taky k Vánocům, k narozeninám. Třeba 

dostala adventní kalendář pro psy…Hani, pojď sem, nemáš ten adventní kalendář, 

co dostala Klaudinka? (volá na ženu, ať ho ukáže)..Buď tady..(říká, ženě) 

Tazatelka: Proč jste si Klaudii pořídili? Pamatujete si, jak to tenkrát bylo? 
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Petr: No, pamatuju. To sme měli ještě Betynku a ona už byla starší, tak sme tenkrát 

šli nějak na trh, tam měli zvířátka, tam měli tydlencty pudlíky, několik. No a, my 

sme nešli kupovat psa, to určitě ne, spíš dárky pro děti no a Haňďa si tudlentu vzala 

do ruky, ta jí vlezla pod bundu a už sme s ní šli domů. Zaplatil sem jí samozřejmě, 

ona má.. To byl člověk, kterej je cvičil pro cirkus, její sourozenci sou u cirkusu. A 

ona byla taková milá a přítulná k Haňdě, no tak sme s ní šli domů no.  

Tazatelka: A umí Klaudie nějaké kousky? 

Petr: No, když jí zebou nohy, tak chodí po předních (směje se).  My jí moc 

necvičíme, to je takovej mazel, takže my jí necvičíme. Ňák sme o tom ani 

nepřemejšleli, že bysme jí museli cvičit, ona ví, že když má stůj, tak stojí, když má 

můžeš, tak jde no a já třeba s ní moc na vodítku nechodím. Jako my se, já s ní na 

procházky ani nechodim, my se chodíme venčit, tady kolem baráku. A já jí nějak 

nerušim, ona si vždycky dělá, co chce, ale jako neuteče, viď Klaudi (obrací se na 

psa a hladí ho). Třeba řeknu: pojď už domů a ona nejde, ale reaguje na to, když 

řeknu: pojď k mamince, to je hned. 

Tazatelka: Myslíš si, že Klaudie umí projevit nějaké emoce? Jaké má vlastnosti, 

jaká je? 

Petr: No, když jí dáme vostříhat, tak je naštvaná a nemluví s náma. Úplně se nám 

vyhejbá a nemluví s náma, je uražená. No a ještě..nevim, jak bych to popsal, ale 

třeba když je jí zima, tak si zaškrábe a musim jí vzít pod peřinu, nebo když má 

pocit, že je opuštěná. No a jaká je..tak ona je bázlivá trošku, ona, ona se bojí. Bojí 

se toho, co nezná a ňafe, jako když třeba k nám někdo přijde, tak se bojí, ňafe, ale 

pak se s nim skamarádí a dobrý jo. No a útočí na velký psi, nemá ráda, když někdo 

jede na kolečkovejch bruslích nebo na skateboardu, to přímo nesnáší a nesnáší, 

když děti choděj do školy ráno a tahaj boty za sebou, víš, jak škrtaj kramflekama. 

To nemá ráda, to jim de po nohavicích. A jinak, já sem..vo tomhle sem nikdy 

nepřemejšlel, jestli má vlastnosti jako člověk. 
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Tazatelka: Jak se projevuje to, co jste oba s manželkou potvrdili, to že máte Klaudii 

jako dítě? 

Petr: Ale tak, no protože, já sem doma často sám, Haňďa je doma často sama, 

protože dělá na směny, že jo, tak my se nepotkáme moc, tak máme tady společnost 

no a..prostě víceméně, né snad představu, ale z toho prostě vyplývá, aby měla jídlo, 

aby byla toto, aby jí nebylo něco, staráme se prostě o ní. Jako kdyby byla dítě, jako 

ale nikdy sme jí nepovýšili na to, aby byla jako nebo zastupovala dítě, protože my 

máme samozřejmě spoustu vnoučat a to jako. Ale prostě je to společník, je to člen 

rodiny a jako my, když kalkulujem třeba, že někam pojedem, nebo dovolená, tak 

nikdy na ní nezapomenem. My bysme jí třeba nikdy nikomu nedali na hlídání, to ne. 

A to jako, my to docela prožíváme to, že..loni to nebylo, předloni to bylo, jak jí bylo 

špatně? (volá na ženu do kuchyně)..V loni, no vona je divná, vona nemůže ležet ve 

stínu, vona de na betonový molo a tam se rozplácne a vopaluje se. A ona měla si 

úžeh nebo co a bylo jí špatně, tak se motala a nežrala a byla špatná, už sme měli o ní 

docela strach, fakt nám to docela i nabouralo dovolenou, trošku. Aly my jí všude 

berem s sebou, takže.. 

Tazatelka: Změnil se Váš vztah ke Klaudii, když se narodila první vnoučata? 

Petr: Né, to nejde srovnávat, ty děti to je něco jinýho, že jo. Ale zase ty děti 

malinký, třeba ten Kuba malinkej, ten ještě nemluví, ale haf, to je u něj Klaudinka, 

haf a teďka říká kakaka..a tomu je rok. Sašena ta řikala místo Klaudie, tak Mondie. 

No a tý už sou tři, ta teďka má jiný starosti, ale hraje si s ní, to né, že by si s ní 

nehrála. Protože ještě máme to štěně od ní, toho Fredíka a tomu říká Barča Píďa a to 

je vždycky, kde je Klaudie a kde je Píďa vždycky má dotaz. 

Tazatelka: Jakou nejdelší dobu si byl bez Klaudie? 

Petr: Je to asi na dny, ale já když jedu třeba na loď na tejden, tak sem bez Klaudie, 

samozřejmě, tam sem s chlapama.  

Hana: Po ní se mu nejvíc steská, víc než po mě. 
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Petr: Ale to není pravda, to teďka si vymyslela..Ale tak zeptám se, co Klaudinka, 

ale to má Haňďa to samý, Vždyť vona mi volá z lázní a neptá se, jestli já sem 

nechcíp hlady, ale co Klaudinka. Ale jak sem říkal, my jí nikomu nedáváme na 

hlídání, jenom někdy na pár hodin třeba Barče (dcera), ale to je celý, to jinak jí 

nedáváme nikomu. My sme přesvědčený o tom, že by byla nešťastná. My za ní i 

platíme v hotelu, když jedem do hotelu, tak jí berem s sebou a normálně si 

ověřujem, jestli tam berou psa. Všude s náma chodí, my dem do restaurace a ona de 

s náma, a když nás tam nechtěj se psem, tak tam nejdem. 

Tazatelka: Vzpomeneš si na nějakou významnou, historku, co se stala s Klaudii? 

Petr: To už ti určitě říkala Haňďa, že se nám ztratila a že sme z toho byli na nervy. 

Lítali sme po městě a sháněli sme jí a hledali. A jinak vona je hodná, já s ní nemám 

žádnej problém (hladí u toho Klaudii). Akorát jednou mě chytli němci, ona totiž, 

když chce jet v autě, tak nechce bejt vzádu jo, takže ona, já sem jel tisíc kilometrů 

někam ona mi sedí na klíně, a chytli mě němci a u nás bych dostal pokutu, jak 

blázen, ona vykoukla a začala ňafat a oni se tomu vesele smáli. Ale jednou se mi 

stalo, to byl takový docela nepříjemný, bylo vedro, to sem ještě měl, ňák mi nešla 

klimatizace a jel sem do Českejch Budějovic na docela důležitý jednání a měl sem 

světlý kalhoty a ona mi seděla na klíně. Já sem vylez v Budějovicích z auta a já měl 

propocenej flek takhle, tak sem musel chodit venku, až mi to uschlo. Jak sem se 

potil, jak mi ležela na klíně. No, a když jedeme do Chorvatska…protože teďka 

v tomhle autě je mezi sedačkama takováhle díra a tam ona by nebyla, tak sem jí 

nechal ušít takovej gauč jo. Prostě kostku z molitanu, která je nacpaná mezi 

sedadlama a tam ona má svůj gauč. Jenomže tam vydrží chvilku a pak se jí začne 

steskat mamincem vleze k ní na klín a takhle zacouvá zadkem, normálně zacouvá 

zadkem, pod ten pás a sedí tam s ní. Haňďa sedí celou domu takhle (sedí pouze na 

půl pozadí) a ona je vedle ní.  A takhle ona cestuje, a když jí to přestane bavit, tak 

de a sedne si mi na klín. My jezdíme do Touraně, to je u Biogradu v Chrovatsku, 

my tam máme jako známí a ono tam je tak, že oni už nás považujou jako, že sme 

jejich a tam ty, co tam kempujou. Tak ty, on se jmenuje Romano Budanovič, ten co 

mu tam patří ta zahrada a na tý zahradě je několik kempů, který sou tam nastálo, 
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zpravidla sou to chorvati nebo slovinci. A všichni už nás tam vítaj a nám se tam líbí, 

ono to je kousíček k moři, my to máme k moři od karavanu ani ne jako k tomu 

baráku, to je pár metrů. Takže tam jako žijem a všichni… to kdybychom přijeli bez 

Klaudie, tak jim to bude divný. I na lodi s náma jezdí, sice nemá vestu jako některý 

psi na plachetnici, kdy jezděj psi a mají vesty, tak my jí nedáváme vestu, ale my jí 

hlídáme, ale ona nikde nechodí. Ona si sedne a čumí 

 

Radek 

32 let, učitel na základní škole, na druhém stupni – zeměpis, tělocvik, bydlí 

v Poděbradech se ženou, už čtyři roky a se psem, Kavalír Cing charles španěl – 

Lucky, 3,5 roku 

Zájmy: Všechno co se týká sportu, hlavně fotbal, pes 

Tazatelka: Kolik a jaká zvířata jsi za svůj život vlastnil? 

Radek: S rodičema to byli tři psi a spoustu koček. Utkvěl mi jedinej, Oskar, to byl 

můj mazel. To bylo vlastně takový první moje zvíře, takový bližší. Vždycky sem 

měl bližší vztah ke kočkám, ale pořídili sme si teda psa, protože manželka chtěla 

psa a vlastně on je něco mezi. Teďkon  tahleta rasa je, že je spíš přítulná, že je to 

společenský plemeno, takže je to víceméně na půl, jo. Vyleze, pomazlí se, štěká, 

čůrá jako pes, ale jinak je to taková kočka. Manželka by asi radši jinačího, trošku 

živějšího, mě to nevadí, že připomíná tu kočku, spíš, že je takovej klidnej. On na mě 

vyleze, hodinu na mě spí, mě je to příjemný. Připadám si jako Richelie, když na 

něm ten kocour ležel, takže pro mě je to milejší. Hlavně teda ty starosti s nim sou 

podstatně menší, on nám třeba nic nezničil. Jestli mi nakousal tkaničky, ale jenom 

konce tkaniček, jinak nic. Dveře, boty, nic, opravdu v tomhle tom, je to takovej 

dobrák. Ale zvířat sme měli jako malý, nepočítám nějakýho zakrslýho králíka, 

morčata, to nebyl vztah žádnej. Tohle je nás první společnej pes. 

Tazatelka: Kdy, jak a proč jste se rozhodli si psa pořídit? 
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Radek: No, to bylo už dlouho vlastně tlak, my sme spolu dlouho, my sme spolu 

vlastně od 2001. Jo, takže letos v září to bude 12 let, co sme spolu. A vždycky sme 

se bavili, že bysme chtěli nějaký zvíře spolu, a až potom, co sme spolu začali 

bydlet, tak to byla vlastně příležitost a já sem viděl možnost jí udělat radost, protože 

vždycky chtěla psa, aby tam nebyla sama, aby jí někdo vítal. Nícměné ten pes jako 

nevítá, málokdy. On je pohodář, on takhle bouchne ocasem a pohoda, takže to je 

takový. Takže ona chtěla, aby tam nebyla sama, to je sice hezký, ale aby jí někdo 

vítal, aby se měla na koho těšit, to bohužel se nesplnilo. Ale hledali sme na netu, 

Kamča (manželka) našla inzerát, našla tam dva, byl to kříženec bígla a tenhlecten a 

tak sme se o tom bavili, že kříženec bígla, je to živý a že nevíš, co z něj vyroste, on 

byl nádhernej no a potom tohleto byla paní ve Žďáru nad Sázavou, nebo ještě 

kousek nad Žďárem, prostě úplně v háji. Tak sme tam volali a ona povídá, že už má 

posledního, tak jí řikám, že je to dost daleko, že bych potřeboval, jestli by nepřijela 

blíž o něco. Že přece jenom na tu Vysočinu, já sem tam jel 22. prosince a byla 

kalamita, tak my tchán půjčil auto a já tam jel. Dohodli sme se, ona přijela o padesát 

kilometrů blíž, na benzínce sme se dohodli, tak mi ho teda dali, on teda není 

papírovej, ale je čistej, takže dostal sem psa a jel sem zpátky. No a ten pes se měl 

jmenovat jinak, já už ani nevim jak, měli sme dvě jména vybraný a jeli sme a 

v Kolíně na mostě mně vypadlo kolo u toho tchánovýho džípa. Sedlo si to na zadní 

kolo, se to zhouplo, kolo mě předjelo v protisměru, na semaforech, na novym mostě 

to bylo no a jelo to tam na ty světla, asi sto metrů. A my sme tam seděli nějakých 

mínus deset, děda, teta, teta držela psa, já sem držel volant, a ona křičí hele Radku, 

kolo! Tak volám kámošovi z Kolína, ten mi poslal číslo na vodtahovku, tak přijeli, 

vodtáhli nás tajhle do Choťánek k Vejtrubovi. No a mezitím naši tam přijeli a vzali 

si tetu, dědu i psa a odvezli ho, je vezli domů, na Hradčana a Kamča pro mě přijela 

k tomu Vejtrubovi do těch Choťánek a ptá se: Kde máš psa? A já říkám, že nevim. 

To bylo zásadní, protože se na to těšila na to zvíře, a já neměl psa, auto v tahu, tak 

sme zaplatili za vodtah. No a vlastně měl se jmenovat nějak jinak no a na tenhle 

popud se vlastně pojmenoval Lucky jako štěstí no. A už sou mu tři, tři a půl vlastně, 

on je někdy v září narozenej, 28. září. 
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Tazatelka: Jak vypadá tvůj všední den? Kdy se v něm potkáváš s Luckym? 

Radek: Můj den vypadá, no tak vstávám v 6:29 se probudim, pustim si čt 24 a 

koukám se na ten první informační blog včetně sportu a počasí a koukám do 6:40 a 

pak vstanu, du ho přivítat, otevřu dveře, aby se probral. Jdu se umej, vyčistit si 

zuby, zapnu kafe, dám mu nažrat, du se ustrojit, mezitím, co se ustrojim, tak on to 

dojí. Tak ho vemu ven, beru ho jenom tajdle kousek k zámečku, on ráno 

nepotřebuje nějakou velkou procházku, jenom čůrnout, káknout, když je potřeba. 

No a deset minut, čtvrt hodiny maximálně a pak jdeme zpátky. No a potom se 

dělíme, chodim nebo většinou chodim odpoledne já, Kamča chodí jindy. Já chodim, 

když přijdu z práce, ale je to jak kdy. V pondělí to mám krátký, ve středu to mám 

delší, takže přijdu ve dvě a jdu s nim. V pondělí záleží, jestli supluju, tak s nim jdu 

někdy ve dvanáct, někdy v jednu. Normálně jsem tam maximálně do dvou, někdy 

do tří, ale zase v úterý to mám dýl, pak jde s nim Kamča. Ona  s nim chodí úterý 

čtvrtky.  No a večer se střídáme podle toho, jestli já mám trénink nebo nemám. 

Úterý a čtvrtky s nim chodí Kamča, ale třeba v pondělí nebo ve tředu se sejdeme a 

jdeme s nim oba, jedem třeba do Bikers na pivo. To je úplně blaženej, on miluje 

hospody, miluje servírky, oni mu občas něco šoupnou. Jak sou takový ty sušenky ke 

kafi, on je prostě miluje a on tam vydrží celej den, nebo teda celej večer jako na 

tenise sedí a kouká (ukazuje pohyb hlavou ze strany na stranu). Jo takže, tohle je 

teda denní režim s nim. A o víkendu to vypadá podobně, akorát, že se teda chodí 

dýl, protože se nevstává, ale do těch devítí s nim někdo de. Ale on teda vydrží víc 

než sem si myslel, že pes vydrží, opravdu 20 hodin, 15 hodin úplně s přehledem, 

zase ale netrápíme ho, je to asi zbytečný, zbytečný to poňoukat, takže do těch devíti 

většinou. Nebo třeba, když jdeme pozdě večír, když já nevim třeba takhle ve tři a 

víš ráno, že se budeš chtít vyspat, tak ho nakrátko vemem v noci. Jenom ho dáš 

vyčůrat, aby si mu to povolila. Ale ten víkend je..občas jedem k našim, ke 

Kamčinejm rodičům, tak to ho pouštíme na zahradu. A on to tam vylítá, někdy taky 

né, někdy si zaleze, když je třeba bláto, protože on to bláto taky úplně nemusí. On 

pak má, jemu prorůstá srst, on má chlupatý packy, takže mu stříhám packy, ale když 

se mu do toho dostane to bláto…to musíš trhat, to z něj padá tejden. 
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Tazatelka: Kdo je jeho hlavní pán, kdo se o něj převážně stará? 

Radek: Tak vzhledem k tomu, že já mám toho času podstatně víc, tak to sem vyhrál 

já. I když původně to měl bejt pes hlavně teda Kamči, ale je i vidět koho teda on víc 

uznává a poslechne. Když poslechne, tak teda spíš mě, ale s ní se úplně jinak mazlí. 

Je to úplně vidět ten vztah pes a ženská. No je to jiný, prostě eště jako žárlivecky, 

jako dává mi to jako sežrat, že teď sem jako já na ní a leží na ní. Jo a to je takový 

jako, že je žárlivej strašně jako majetnickej jo a hlídá si jí.  To jí obejmeš a on hned 

jako vrr, ne vrčí, ale votravuje, aby si toho nechal. 

Tazatelka: Chodili jste s ním na cvičák nebo jste ho cvičili doma? 

Radek: Nechodili sme na cvičák, ale umí přivolání, pokud tam není nic jako 

zajímavýho pro něj. To přijde na mávnutí ruky, to sem ho naučil, že nemusim ani 

křičet, jenom zvednu ruku, Umí taky sedni, jinak víceméně je takovej natvrdlejší 

no. Na cvičák ne. No je to náš první pes, tak sme ho trochu zparchantěli, ale on je 

hodnej, nikomu neublíží. Jo prostě malý děti, starý lidi miluje. Nemá rád akorát 

takový ty nevábný lidi nebo nepříjemný hlasy. Dneska pani byla taková, že mluvila 

takovym hlasem, že mu to bylo nepříjemný, takže prostě byl úplně rozčílenej. 

Tazatelka: Dokážeš odhadnout, kolik za něj utratíte za měsíc? 

Radek: Já si myslim, že vzhledem k tomu, že ty granule, on to má vážený, ty 

granule koupim a…no já si tipnu takový čtyři, tři stovky měsíčně. Má i hračky teda, 

má zamilovanou žirafu jo a to je afrodiziakum jeho, tomu kdykoliv mu jí dáš do 

pusy, tak provádí kopulační pohyby. Taková klasická oranžová ta, tu miluje od 

začátku. Obleček taky měl, vypadal v tom jako pásovec, byl taky slušně načuřenej, 

když sme ho do toho oblíkli. Pak měl ještě jeden, to mu koupila teta, takovej 

tygrovanej, ten sme mu dali jentak ze srandy, ale on nemá problém. On naopak, jak 

má krátkej čumák, on miluje sníh, on se ve sněhu vytírá, pusu si vytírá…no já řikám 

pusu, protože je to člen rodiny, tak tlamu si vytírá vždycky a on je prostě blaženej, 

když je zima. Je utrpení s nim přes léto, on se přehřejvá, neujde nic, on je lemra 

normálně a ještě přes léto, když je teplo, takže, že by běžel někdy vedle kola, to 
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vůbec. To ujdeš třista metrů a už se přehřívá, lehne si, natáhle nohy, splívá, hodí 

kopyta a nezájem. 

Tazatelka: Kdo se o něj stará ve vaší nepřítomnosti? Třeba, když jedete na 

dovolenou, nebo ho snad berete s sebou? 

Radek: No to já, my ho bereme s sebou. Byl s náma třeba v loni v Tatrách, ale třeba 

k moři s náma nejezdí. V Tatrách byl, ale byl na pokoji, protože neujde nic, takže 

byl tam s náma. On je skvělej cestovatel, on úplně miluje cestu autem. On si lehne 

k nohá vepředu a je úplně blaženej. Ale více méně taky já. Balim mu věci já a tak. 

A když jedeme k moři, tak se dá k babičce a dědovi, je tam velká zahrada a pes, se 

kterym on vychází dobře. U našich je pes, kterej je magor, nesnese druhého psa, on 

je taková složitá povaha, on občas nesnáší i vlastního pána, je takovej nepříjemnej. 

A Kamčiny rodiče maj vlastně velkýho psa, takže tam je to zase náročnější s tim 

psem prostě, ale taky tam byl pár dní, nemůžu říct, že by neřekli, dejte ho nám. Ale 

prostě u babičky, babička ho vystčí na zahradu a on je tam spokojenej. Je tam 

obrovská zahrada, takže v pohodě, hlavně tam furt někoho má. Pak si ho vemem a 

on spí několik dní, protože tam má toho druhýho psa a ten je vitální a on se mu furt 

snaží vyrovnat. Občas si někde něco sežere, taky mu dává babička. Vždycky: Né už 

ti nedám, už si měl. Řikám, babi nedávej mu nic, já to poznám, jestli bude tlustší, 

tak ona: Já ti  nemůžu dát, vždyť víš, že mi to zakázal. 

Tazatelka: Dokázal by si popsat jaké má Váš pes vlastnosti? 

Radek: (Zamyslí se)..Je neuvěřitelně společenskej a milej jo. Občas má takový, 

takový nedůstojný výraz, to je tou degenerací toho plemena. Má takovej přihlouplej 

výraz, jo, ale řikám nikomu by neublížil, nikoho by nekous. Ještě nikdy nikoho 

nekous, nikdy nic nezničil, takže ta povaha..no ale problém sou chlupy, s tim 

bojuju. Včera sem si koupil strojek elektrickej, takže už sem ho i trošku přistříh, aby 

k něčemu vypadal. Protože vyčesávání to je moje velký hobby a utírání očí, protože 

mu teče z očí docela dost. Ale je zajímavý, že jenom ve městě, u babičky ne, tady 

jak je prašno. Jo takže ty vlastnosti, jo je vlastně strašně nenažranej, my kdybysme 

mu nevážili jídlo, tak by byl jako koule. On takhle už má nadváhu jo, ale od začátku 
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sme mu to vážili, takže je to víceméně tou konstitucí tělesnou a teda sežere všechno, 

co mu příde pod ruku jo. Miluje papírový kapesníky, no, on si rozdělá i čistý, když 

narazí na krabici nebo tu, balení, tak si normálně vytáhne a nabídne si. To je strašný 

prostě. Dneska sem mu rval kost z huby a nemohl sem jí vůbec dostat, tak sem ho 

nakonec, on se mi vyškub a utek, tak sem ho doběh. Řval sem na celej park, vzal 

sem ho vzhůru nohama a klepal sem s nim, ještě, že tam nebyli žádný lidi. Ale on 

totiž nesmí žrát kosti, on jí někde našel. Občas dostává chrupavky jako na 

přilepšenou, na klouby ale kosti né. Už se nám to nevyplatilo, zácpu měl pěknou a 

za ty prachy to nestojí, kolik do toho pak investuješ. Problémy má hodně velký 

s ušima, protože je má převislý a dlouhý, tak má různý záněty, standartně mu z těch 

uší něco vytýká, takže čistim špejlí. Špejlí, Vatou, kapu různý kapky a on když to 

vidí, tak už je takovej otrávenej. No a k veterináři s nim taky potom chodim já. 

Tazatelka: Dokázal by si říct, co pro tebe ten pes znamená? 

Radek: No ty jo, já si troufám říct člen rodiny… no pro mě to není jen pes, pro mě 

už je to hodně osobní, je to náš první pes, je to takový…já sem vždycky psy ani 

moc nemusel no a už je můj. To už je něco jinýho, to už je moje prostě. Já si s nim i 

povídám, hodně, řikám mu Lakouši nebo Lakiste nebo mu řikám ty houbičko, 

protože on dělá houbičku jako (špulí rty a ukazuje), když takhle špulí pusu. 

Tazatelka: Máte v plánu založit rodinu? Kdy? Plánujete to? 

Radek: Uvidíme, neplánujem nic. 

Tazatelka: Myslíš si, že Vás ten pes na to může nějak připravit? 

Radek: No myslel sem si to a doufám v to, že jo, protože  to byla taková i si myslim 

jako zkouška, jestli se dokážem o něco starat. Trošku v tom záměr byl, uplně nevim, 

jak to tenkrát bylo, ale asi v tom ten záměr byl. Jestli to tak z toho vyplynulo, ale já 

sem to tak zpětně pochopil víceméně, jo že to asi je dobrej směr, to vyzkoušet. Že 

přece jenom to jo, jako kdo pude a já dneska nemůžu, jo.,dobrý tak to udělám já. Jo, 

nějak se ten konsenzus díky němu hledá. I potom, když někam jedeš, balíš mu věci, 

jo, je to takový. Balíš mu žrádlo jo, vodítko nezapomeň, vem mu kapičky, hřeben 
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kdyby náhodou. Jo, balíš ho jako, neřikám, že jako dítě, ale jo, něco společnýho to 

má. 

Historka nakonec. 

Radek: Mě teď jenom napadá jeho fantastická pamět. My sme v létě šli k čističce 

podél Labe a on už nemoh, tak sem ho vzal dolů k vodě, protože zase příkrej sráz, 

to von je taky vopatrnej. Von neskáče, to sem ti neřikal, on neskáče, kam ho 

vyndáš, tam jako jo, ale on neskáče. Což je taky bomba, protože nemáš nikde 

chlupy, kam ho nedáš. No a já sem ho vzal k vodě, dával sem mu z ruky napít, 

protože on by si namočil uši, ale ty uši můžeš klidně držet, i cizí člověk mu může 

držet uši, kdokoliv, to mu nevadí. Tak sem mu dával napít a my sme tam pak šli dva 

měsíce potom a on u toho místa normálně štěkal a chtěl napít a byl tam podruhý 

v životě a pamatoval si to místo, kde pil, mě to docela překvapilo, protože fakt není 

úplně nejbystřejší a tohleto jo, jo. Sem to Kamče pak řikal. No a úžasný je, jak 

chrápe, hele lehá dozadu, packy, nohy rozcapený a chrápe no a dělá zvuky, jak 

starej chlap na zádech.  A nejlepší je, že on si vleze Kamče do postele pod nohy, 

protože ona spí se skrčenýma, já s nataženýma, takže on si vleze k ní a chrápe 

(směje se). Ještě sem si vzpomněl, spad nám mezi postel a radiátor a tak tam visel a 

koukal na nás. Nemohl vylézt a koukal na mě, já sem to ráno slyšel, jak tam zapad 

tak se podívám a on tam zapadlej, takhle na mě koukal (ukazuje), tak sem ho vytáh. 

. 

Radka 

Fyzioterapeutka, speciální pedagožka a fundraiserka. Žije v bytě se svou fenou 

maďarské vyžly Aishou.  

Zájmy: procházky se psem, pobyt v přírodě, práce s dětmi. 

 

Tazatelka: Jaká jsi měla již zvířata za svůj život? 

Radka: Měla sem jednoho křečka, když sem vlastně, když sem začala bydlet v bytě 

sama, tak sem si pořídila vlastně malýho křečka. A pak sem začala hodně cestovat, 
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takže to nepřipadalo v úvahu žádný zvíře. Pak sem začala pracovat tady, tak sem 

měla chvíli rybičky no a teďko mám psa. No a jinak, když sem byla dítko školou 

povinné, tak jsme měli doma asi dvěstěpadesát králiků a tři krávy a tři, čtyři prasata 

a deset ovcí, ňáký husy a prostě sme měli takovou menší farmu, farmu sme měli a 

psa teda. 

Tazatelka: Vzpomeneš si, co tě vedlo k tomu, že sis pořídila tohoto psa? 

Radka: Eee tak asi tři roky už sem snila o tom, že si pořídim psa, akorát sem se furt 

nemohla rozhoupat k tomu, protože se mi zdálo, že jako nemá čas se mu věnovat, 

protože přednášim tu canisterapii, tak vim, že by si se psovi měla samozřejmě 

věnovat. Minimálně v době toho výcviku a pak se to teda už stane tim tichym. 

Potřebovala sem psa, kterej by byl dobře socializovanej, kterej by mi vydržel u kola 

i u bruslí a potřebovala sem, psa, kterýho, nebo plemeno, který v podstatě netrpí tim 

brzkym odchodem do důchodu. Takže nejdřív sem chtěla labradora, ten ve třech 

letech skončí na kyčle, takže sem chtěla ridgebacka, kterej se mi ale zase zdál velkej 

do mého bytu, tak sem si pořídila nebo tak sem si řekla, že si pořídim vyžlu, která je 

ještě dobře socializovaná. No a to, že mám přímo tohohle, tak to je impuls mojí 

kolegyně, který sem řikala: hele tady prodávaj vyžly, podívej se a bla bla bla. A 

Lenka: A teď hned tam zavoláš a jedno si zamluvíš. Takže takhle sem přišla 

k Aishe. Jinak bych jí asi neměla doteď, protože bych to furt odkládala.  

Tazatelka: Pamatuješ si, jak sis jí vybrala mezi ostatními štěňaty? 

Radka: Ano, měla sem, přišla sem tam a měla sem vlastně na výběr dvanáct štěňat, 

protože sem tam vlastně byla první uchazeč, takže sem si mohla vybrat. A věděla 

sem, že chci fenu, věděla sem, že potřebuju fenku, která nebude jakoby v houfu, 

protože sem potřebovala, aby dokázala existovat i sama a nekňučela po mamce a 

tak dále. Ale na druhou stranu sem potřebovala fenku, která by byla taková trošku 

vořáchlá v tom kolektivu. No a tak se mi tam jevily dvě, Aisha a ještě tam byla 

jedna a ta se jmenovala ježišmarja, Bety snad, ale ta byla taková, ne, Amálie se 

jmenovala, ale ta byla taková hodně fixovaná na ty páníčky, že byla taková hodně 

protěžovaná. Ona byla nejmenší, takže, ale tak to sem jako nechtěla. No a pak když 
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sem tam jako stála v tý ohrádce a jako tak, tak Aisha přišla první, takže odtáhla si 

mě za nohavici, takže si mě vybrala. 

Tazatelka: Popiš mi prosím, jak vypadá tvůj a Aishy společný všední den a víkend? 

Radka: Takže můj den, ráno vstanu s Aishou, promluvím s ní pár vět. Pak jdeme, 

udělám samozřejmě ranní hygienu bla bla bla. Pak jdeme ven, k Labi zhruba na 

třičtvrtě hodinky, na půl hodinky, jenom jako že se vyčůrá, vykadí. A, néch jí (kárá 

psa, který přišel obtěžovat tazatelku, ale s úsměvem a hladí ho u toho po hlavě). No 

a jde k autu, pak skočí do kufru a jedeme do práce a pak přijdeme do práce a ona na 

rehabilitace si vleze do tý svojí boudy a tam celý dopoledne prospí. Když přijdou 

nějaký děti, kde jí teda poprosim o spolupráci nebo jí to jako řeknu, tak ona teda 

přijde a olizuje, co chci, anebo napolohuje už. Pak po obědě ještě třeba odpočívá, 

když má třeba dvě děti dopoledne, tak to už je dost, tak to ještě po obedě odpočívá 

no a pak ve tři to už jako stepuje, že bysme jako už šli ven, tak jdeme na chvíli tady 

na zahradu. Pak ještě dělám nějakou práci na počítači, pak s ní jdu třeba někdy 

s Nanynkou (pes kolegyně pozn. autorky) do bažantnice, když ne, tak jí vezmu do 

auta, doma si zařídim nějaký ty nákupy a takhle, tak to ona vydrží v autě. A u 

baráku vylezu z auta, v podstatě přijedu z práce a jdeme na hodinku ven, udělám jí 

večeři a ona de spát a já si du dělat svoje věci. No a o víkendu, když sme doma a né 

pryč, kde teda většinou jezdí se mnou, tak ráno deme v osm hodin tak na tři hoďky 

ven, na to se teda klepu celej tejden. Pak se vrátíme, udělám si nějakej oběd, dělám 

si nějakou práci na počítači, to vona spí. Pak jdu většinou jako někam za 

kamarádama, to je ona doma a pak přijdu navečer a jdeme ven na hoďku, na půl a 

pak už mám svůj program. 

Tazatelka: Můžeš mi říct něco k té canisterapii, kterou spolu děláte? 

Radka: No, mám jí v zácviku teda už, už jako začínáme to dělat. A jde jí to dobře. 

Někdy jí holkám dohodim i třeba do hodin tělocviku, když potřebujou 

rozpohybovat děti, tak se Aishe dá balón a ona s nim jakoby utíká před těma dětma 

a oni jí honěj, takže už i tohle to je a jí se to líbí, protože si hraje s mláďatama, takže 

tak. 
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Tazatelka: Chodila si s Aishou na cvičák, co umí? 

Radka: Na cvičáku sem byla přesně jednou. Pak už sem řekla, že tam chodit 

nebudu, protože sem potřebovala cvičit psa trošku jinak než je běžnej cvičák, takže 

sem se chtěla třeba přizpůsobit, když ten pes má třeba něco podávat, tak sem 

potřebovala, aby se neřikalo pusť ale třeba dej, protože ty děti pusť neuměj říct, pro 

ně je to těžký jako vyslovit. A pan výcvikář tam mi řek, že v podstatě, že tohleto se 

tam vůbec neužívá a že na zkouškách bych neuspěla. Tak sem řekla, že chci jenom 

canisterapeutický zkoušky, že mě žádný jiný nezajímaj, no a tim sem skončila tam, 

takže tak. No a umí, sedni, lehni, zůstaň, dej pac pravou, dej pac levou, místo, umí 

jako žrát pamlsky jemně bez cvakání, už i orofaciální stimulaci, jako olizovat celej 

obliče, aniž by někde cvakla nebo něco. Umí podávat boty, brejle, jako v podstatě 

to, co upadne těm dětem, tak to jim umí podat, klíče teď trénujeme. A pak takovýto 

klasický, ke mně příde, eee, vydrží čekat na místě, dlouho docela jako třeba i 

několik minut aaa přináší věci na slovo přines, to donese. 

Tazatelka: Dokázala by si říct kolik za psa tak měsíčně v průměru utratíš? 

Radka: Hmm, patnáct set za jídlo to je jako pravidelná sazba. A pak samozřejmě se 

k tomu přidružuje takovýto očkování a tady novej pelíšek, tady nová deka, tady 

nová hračka, takže já si myslim, že tak kolem kolem tak, když to tak zprůměruju, 

tak kolem těch sedmnácti stovek měsíčně. 

Tazatelka: Stalo se někdy, že jsi jela na delší dobu pryč a nemohla ji vzít s sebou? 

Radka: Ne, ne, já si vybírám tak, abych jí mohla vzít s sebou. Byli sme třeba i na 

čtvrtek, pátek, sobota, neděle tady v Čechách, tak to je bez problému. A jako já 

nemám nikoho, kdo by se mi o ní delší dobu postaral a ještě se mi zdál ten její rok, 

kdy sem řešila jí třeba ty minulý prázdniny jako krátká doba na to, abych jí nechala 

třeba v tom hotelu nebo tak. Ale teď si jako myslim, že letos už to jako zkusim, že jí 

tady nechám, třeba ji nechám ty tři, čtyři dny, střídavě u táty nebo u mámy.  

Tazatelka: Dokázala by si říct, co pro tebe Aisha znamená? 
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Radka: Ježiš, eeee, no tak určitě pro mě znamená hodně, protože nejsem doma 

sama. Eee komunikuju s ní, jako prostě někdy si myslim, že to až přehánim, že s ní 

jako mluvim normálně. Naučila mě vypínat pracovně, protože když sem jí cvičila, 

tak sem nemohla přemýšlet nad něčim jinym, musela sem vymyslet ty úkoly, ty 

povely, jak je vymyslet tak, aby ona je zvládla. Takže i když sem se dřív třeba jela 

projet na kole, tak mi šrotovala hlavou práce a tady s ní to nejde, takže to mě 

naučila určitě. No a pravidelné procházky, to sem taky neměla, takže to si taky 

myslim, že je hodně dobrý.  

Tazatelka: Dokázala by si popsat jaká Aisha je? 

Radka: Vizuélně asi ne, myslíš povahově, že jo. No, jaká je. Určitě milá, 

společenská, hodná, není agresivní, i když tady jedno naše dítě jí kouslo do jazyku, 

ta nereagovala jako výstupem, jenom se na mě dívala, jako co já s tim jako udělám, 

takže vhodnej canisterapeutickej pes. Trošku někdy je paličatá, a když byla menší, 

tak zhruba na takovym čtvrtym měsíci se jako ukazovala jako kdo z koho, že tam 

v tu dobu si myslim, že kdybych jí neměla zrovna já, takže jako přeroste přes hlavu, 

že jako je docela, docela je osobnost a je hodně temperamentní. Taky je dost 

emotivní nebo jak bych to řekla, že jako dobře projevuje emoce, si myslim. Když jí 

naštvu, jako že jí zakážu něco, co zrovna chce dělat, tak eee jde do pelechu, kterej 

má v chodbě a sedne si hlavou ke zdi a ke mně je zadkem, že jo. To jako že je jako 

vyloženě naštvaná. Když je jako extra naštvaná, tak u toho ještě mručí, jakože 

vždycky jako udělá ještě (předvádí zvuk). Eee pak je hodně vidět, když je radostná, 

to má jako takový hodně koňský projevy, jakože frká a jakoby stojí na zadních a 

předníma tak jako různě, takhle dělá (ukazuje).  Příde mi taky, že třeba sousedi moji 

řikaj, že by chtěli bejt jako vona, že je na ní vidět, že má radost ze života a že 

neměla, že jí jako neviděli jako se špatnou náladou. Což se přiznám, že já taky ne, 

protože ona ráno vstane a už je celá natěšená, že se de ven a tak jako. Takže emoce 

určitě a ještě večer se chodí hodně mazlit. 
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Tazatelka: Myslí, že ti třeba nahrazuje nebo doplňuje nějaký chybějící mezilidský 

vztah? (po položení této otázky začala Aisha kňučet jakoby měla k tématu co říct, 

majitelku to rozesmálo a s láskou se na ni dívala) 

Radka: No já bych řekla jako, že spíš trošku simuluje. Asi bych použila tohle slovo. 

Že teďko to jako nemám a docela mi vyplňuje ten čas, kdybych depkařila, že 

nemám to, co chci mít. A několikrát sem se přistihla, že když sem jí do toho roka 

jako vychovávala, tak sem si řikala, že když zvládnu vychovat jí, takže můžu mít 

dítě (směje se). Takže jako tak a řekla bych, že jako vyplňuje ten čas, kterej bych 

byla jako jinde, ale nemám ten vztah, takže tak. Takže spíš asi simuluje. 

Historka na konec: 

Radka: Eee, historku. No, když jí bylo zhruba nějakých těch pět měsíců, tak tady 

probíhal canisterapeutickej kurz a měli sme tady takovýho pána, kterej se cejtil bejt 

jako hodně jako nadřazenej a to, jako že to má zmáklý a tak. A Aisha total jako 

vůbec ho naprosto ignorovala, prostě nezájem. No a on přišel ke mně na rehabilitaci 

a říká: Takže deš do boudy. A ona si sedla jako ke mně k noze a nic. A on: Jdi tam! 

A ona jako ignorace největší a on: Sem ti řek, di tam! Tak jí vzal jako za vobojek a 

táhnul jí do tý boudy, ona mu nic jako neudělala, tak jí dal do tý boudy a ona se na 

mě podívala (vypráví pyšně), vylezla z tý boudy a počůrala tomu pánovi nohy, 

takže to si myslim, že byla jako dobrá historka. 

 

 

 


