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Jednoho dne se Pán Bůh probudil ve velmi dobrém rozmaru.
„Dneska je den jako stvořený pro to, abych jednou také pro změnu vymyslel nějakou srandu!“
Zamyslel se a pak stvořil prvního pražského krysaříka na světě.
Ano, tak nějak to asi bylo…
Měl jsem tu čest se poznat s jedním
takovým skvělým tvorečkem před
dvaceti léty. Tehdy on se rozhodl, že
bude se mnou trávit zbytek života. Mou
ženu Johanu si omotal okolo…okolo
čeho si ji ten náš první pražský krysařík
mohl asi tak omotat?…řekněme okolo
tlapky. Tedy mou ženu Johanu si
omotal okolo tlapky do týdne. Byl to
totiž krysaříček darovaný, nepapírový a
přestože jsem byl dárcem ujištěn, že jde
o odrostlejší štěně, časem se ukázalo, že
už má osm křížků za sebou. Dostal
jméno Lupino a obšťastňoval nás do svých sedmnáctých narozenin. To byl Lupino I.
Lupino II. měl „občanské“ jméno Gil a členem naší rodiny se stal tentokrát opravdu od věku
štěněčího. Během jedenácti let nás nikdy nezarmoutil, pouze jednou, poprvé a naposled. To,
když s příchodem podzimu roku 2006 nečekaně ze dne na den opustil tento svět. Zbylo po
něm v našich srdcích prázdné místo. Tak žalostně prázdné, že ho bylo třeba co nejdříve
zaplnit. Vybavil se mi v paměti jeden zvláštní obrázek: Před mnoha léty jsem potkal na
chodbě Československé televize Štěpánku Haničincovou - celou v černém. Co se stalo? ptal
jsem se zděšeně. „Umřel mi pejsek,“ řekla. Dostala mě tenkrát svou odpovědí do značných
rozpaků – nevěděl jsem, co na to říct. To trošku přehnala, ne? šeptali si mezi sebou kolegové
na chodbách. I já to tak tehdy cítil. Nikdy předtím jsem totiž nežil s žádným pejskem. Dnes už
dobře vím, jaký smutek Štěpánka asi prožívala. A jak jí muselo být srdečně jedno, co si o tom
myslí kolegové na chodbách…
Doba pokročila, technika si to žene mílovými kroky kupředu a tak už i já dnes sedávám u
počítače, připojeného na Internet. V domě zavládlo smutné ticho, zatímco v rohu zahrádky
přibylo něco jako velký krtinec. Jsou na něm položeny ty nejkrásnější bílé kameny, které jsme
si v minulosti přitáhli domů ze svých dovolených v Řecku. Připomínají nám řecké slunce,
řecké moře a pak také pražské krysaříky, Lupina I. a Lupina II.
Do vyhledávače Seznam.cz jsem vepsal: pražský krysařík. Pane Bože - je to možné? Tolik
odkazů má ten malý výplod jedné tvé veselé chvíle? A tady vidím: Klub přátel psů pražských
krysaříků! Klik – a už jsem lapen. Rozesílám na tři vybrané mailové adresy chovných stanic
svoji prosbu:
„Půjdu rovnou k věci - nečekáte v dohledné době štěňátka pražského krysaříka? Před 14 dny
umřel náš krysařík Lupino a tak se všude poptávám...“
Z jedné adresy nepřišla žádná odpověď, z druhé neradostné varování, že mohu na toho
„svého“ psíka čekat třeba i nějaký rok. A pak přišla odpověď z adresy třetí. Chovná stanice
NERMIN!

„Dobrý den, štěňátka očekávám dnes nebo zítra,“ napsala mi odtud paní Ivana Krčková.
Heuréka! Letím za ženou, abych jí oznámil novinu: Dneska nebo zítra se narodí Lupino III. !
Jo? A co když to budou fenky? Aha… No, nebudeme přece předbíhat událostem, ne?
Nepředbíhali jsme.
V následujících dnech přišla zpráva z níž jsme vyrozuměli, že Lupino III. dostal jméno
Cardinál Nermin, že má dvě sestry, že přišel na svět císařským řezem, a že vážil osm deka.
A zanedlouho po téhle události jsem dostal nabídku ze Psa přítele člověka, zda bych nechtěl
o třetím pejskovi svého života psát na pokračování malý seriál. Takovou nabídku jsem přece
nemohl odmítnout!
A tak jsem začal a vy jste právě dočetli jeho úvodní díl.

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola II.
Tak Cardinál Nermin, pro nás Lupino III., je už na cestě!
Zatím co má žena Johana denně před spaním v posteli
studuje knihu Pražský krysařík (po kolikáté už?), já
dávám přednost trochu jiné literatuře o psech. Jsem
celoživotní obdivovatel Jana Wericha a tak si čtu pro
změnu v jeho knížce Povídky nejen o psech. Jan Werich
měl v úmyslu napsat o psech celou knihu, bohužel, osud
mu to nedopřál, stihl jen několik povídek. Pořadatelé
díla Jana Wericha, pánové Radan Dolejš a Václav Kofroň,
proto nedopsanou knížku doplnili několika Werichovými
neznámými pohádkami a úvahami a v roce 1990 ji
přivedli do světa. A já si ji momentálně znovu pročítám. Rád se vracím k Psímu dopisu. Pan Werich ho
napsal psu Brokovi fotografa Karla Hájka. Mám rád lidi, kteří občas napíší dopis, pohlednici anebo
telegram nějakému pejskovi. Je známo, že například Miroslav Horníček poslal jednou Werichovu psu
Herovi telegram. Jen tak. Později na dotaz, co Hero po přečtení toho telegramu říkal, odpověděl jeho
pán: „Neříkal nic - on čet´ denně noviny.“
I já jsem se setkal s podobnou korespondencí. Dodnes mám schovaný
korespondenční lístek, který byl adresovaný našemu prvnímu Lupinovi.
Odesilatelem byl herec, muzikant a zpěvák Ladislav Gerendáš. Jednoho
dne zničehožnic sedl a napsal našemu pejskovi koresponďák. Co v něm
bylo, nevím, jednak nerozumím zase tolik psí řeči a pak - není slušné číst
cizí poštu. Akorát jsem ze závěrečné věty vyčetl, že nás kamarád Láďa
také pozdravuje. (Ostatně – můžete si ten lístek přečíst, přikládám ho zde
jako důkaz, že jsem si ho nevymyslel.)

Dneska jsme tedy plni očekávání – Cardinál Nermin alias Lupino III., narozen 10. 10. v 10.30 L. P. 2006
je už na cestě k nám! Jistě chápete, že zatím o něm ještě nic moc psát nemohu. Za to jsem však pro
vás s radostí vybral jednu nádhernou pasáž z toho dopisu, který kdysi napsal pan Werich Brokovi
pana Hájka:

„…my lidé, než někomu podáme ruku, chceme vědět odkud je
a kdo, kdo byl jeho otec a odkud, co dělala otcova matka a kde
a s kým, co si myslel její otec o své matce a kdy a jak to projevil
a mnoho jiného chceme vědět. Vy psi o nás chcete vědět velmi
málo, ale konkrétně. Váš pohled říká: Máš mě rád? Dáš mi
najíst? Smím Tě bránit? Půjdem ven a bude švanda? A to
nejkrásnější: jak vy umíte vítat, upřímně a s radostí. Vám je
jedno odkud se vracím: z kriminálu, z trůního sálu, zalitý potem
dřiny či studeným potem strachu; na mol opilý nebo zmlácený
lůzou, opilý úspěchem, špinavý pomluvami, uondaný a
nevyspalý, nebo jarně naparáděný se vracím jen pro
zapomenuté klíče. Tu slyším váš hlas, váš smavý dech a vzdech
šťastného a nezáludného přátelství. Voláte celou svou bytostí:
Buď vítán doma, sláva! Sláva! Sláva, že ses nám vrátil! Umíte
sdělit pocit domova jako nikdo. A zato vás mám taky rád a
děkuju vám všem!“
Nevím koho by tato slova nechytla za srdce.
Tak to je pro tentokrát ode mě vše. Za měsíc se začnu konečně svěřovat se svými vlastními zážitky!

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola III.
Jak to na tom světě chodí?
Těžký úkol pro štěně!
Nedivte se že se z toho
Tváří někdy praštěně…
Když jsem psal tuhle písničku pro Libušku
Šafránkovou na CD O zvědavém štěňátku, netušil
jsem ještě, že se v budoucnu narodí nějaký Cardinál
Nermin, který se stane Lupinem III. Nu a teď už ho
máme doma! Paní Ivana Krčková nám ho laskavě
dovezla. Zatímco byla na cestě z Kladna do
Šemanovic, řešili jsme se ženou jaké uvítání
Cardinálovi přichystáme. „Měl by mít červený běhoun
od dveří až k trávníku,“ uvažovala Johana, zatímco já
navrhoval méně nákladnější červený kardinálský
čepeček. Zkrátka jsme měli vesele sváteční náladu.
Paní Ivanka, energická mladá dáma, nám v poledne
předávala devadesátidekový černý uzlíček s
mžouravými, nic nechápajícími očky. Dostali jsme
mnohastránkové desky s dokumenty: Očkovacím
průkazem, informacemi o XII.Mezinárodní výstavě
psů všech plemen CACIB – FCI v dubnu 2007 (kdyby
náhodou), přihláškou do Klubu přátel psů pražských
krysaříků v ČR (tu jsem si vyžádal už předem) a též s podrobným popisem, kterak se dostat
na nejvhodnější kliniku na Mělníku (včetně výpočtu kilometrů i minut, za jak dlouho tam lze

od nás dorazit).
K deskám přibyl rovněž obojek, cvakátko Klikr vydávající zvuky (na zkoušku), pytel velmi
speciální miminkovské stravy, vitamíny, videokazetu, brožůrku o krysařících, cédečko s
fotkami našeho miláčka od chvíle narození až do chvíle předání.
Fascinovaní novým členem domácnosti i množstvím informačních materiálů jsme se
propotáceli celým zbytkem dne. Manželka rozestlala postel a převlékla se do pyžama: „Tak a
teď se musíš několik dní o sebe starat sám,“ oznámila mi, „já jsem v šestinedělí a musím se
věnovat novorozenci!“
Přijal jsem úlohu „otce-hlavy rodiny“ a šel jsem zdvojnásobit své pracovní úsilí. Už jsme zase
tři! Chovné stanici Nermin - ve skutečnosti už teď naší nové kamarádce Ivance - jsem začal
odesílat zprávy, co se u nás děje. Zde je ukázka několika mých hlášení:













17.12.2006: Hrál si - spí - hrál si - spí. 1 x počural deku, 3 x šel k misce a chroupal
granulky. Jsme u vytržení!
18.12.2006: Manželka nevyspalá! Já se nočního „dobrodružství“ neúčastnil, ale bylo
prý velmi roztomilé; skládalo se z hraní, chvilkového spánku a vykonávání potřeby. To
vše dokolečka. Bylo i jedno kousnutí do rtu a poškrábání na ruce, vše ale v přátelském
duchu.
19.12.2006: Ten kluk je ale
uličník! To se nám neřeklo!!!
Je hyperaktivní, ale zas nám
předvádí nevídané divadlo.
Když se unaví, spí pak jako
andílek.
22.12.2006: Lupino řádí jak
Černá ruka. Všechno ho
zajímá, objevuje svět.
Pomáhám ženě, abychom ho
měli stále na očích. Zatím
nejsme schopni ho toho moc
učit. Přijeli se na něj podívat
přátelé s pudlicí Peggy, které
se Lupino srdnatě a neohroženě snažil projevovat svou „chlapskou“ náklonnost. Bylo
to k nevíře. Peggy se k jeho pokusům chovala laxně. V Praze jsem koupil červený
řemínek, takový pletený, a hned jsem dostal vynadáno, že je moc těžký; ale on není, jen
to je taková jakoby červená šňůra s karabinkou na konci.
27.12. 2006: Předevčírem k nám přišla další psí návštěva. Lupino se velmi rozzlobil,
že rhodéský ridgeback Kuki je moc velký a tak poprvé v životě zaštěkal! Pak se chtěl
zmocnit Kukiho ocasu, načež to moudré velké psisko otráveně odešlo do předsíně, kde
zády k nám všem ulehlo na rohožku. Na to se ta malá kardinálská šelmička začala
zajímat o mé ucho, které skousla tak, až mi návštěva oznámila, že mi teče krev. Nu,
aspoň budu mít o čem psát do Psa, (ne)přítele člověka!
28.12.2006: Úžasná zpráva! Nechali jsme pootevřené dveře, Lupino chroupal
granulky, najednou se sebral od misky, sám vyšel ven na trávník ulevit si, hned na to
se vrátil zpět, aby pokračoval v jídle! Naše nadšení s obdivem nebralo konce!
8.1.2007: Ten raubíř s námi ale nakládá! Naštěstí jsem většinou zalezlý v pracovně,
takže to s ním prožívá 24 hodin denně žena Johana. Od ní také vím následující: Hrál
si chvilku venku a pak si přinesl domů do pelíšku: větvičku, ořech a – žížalu, nezvratný
důkaz toho, že letošní zima je vskutku atypická. (Už dvakrát štěknul!)





13.1.2007: Byli jsme na očkování! Psí klinika na Mělníku je vskutku perfektní. Lupino
váží teď už 1,40 kg. Při očkování byl statečný a hodný. Na zahrádce ho všechno
zajímá. Šlohnul nám jednu mořskou mušli z Řecka a hned si ji odtáhl do pelechu.
16.1.2007: Dnes ho zajímalo, co jsme vyhodili do smetí za krabičku a ubrousek. Pak si
doběhl ven pro novou větvičku a do botníku pro chlupaté bačkory. Vše si odtahal do
svého „hájemství“. Návštěvami je obdivován a dostává následující přívlastky:
„Krásný povstalec“, „Malý drak“, „Zakuklený rarach“ a „Správný šakal“. Opět mi
prokousl ušní boltec. V době módy, kdy se náušnice staly ozdobou také pánských uší,
možná že se mi to Lupinem „propíchnuté“ ucho bude v budoucnu hodit…

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola IV.
„Ožral Osmana Laffitu!“
S těmi slovy vstoupila před nedávnem do mé
pracovny moje žena Johana a smutně se na mě
zadívala. Vím, že si po ránu, když vstane, pustí
nějaké to televizní Dobré jitro nebo Snídani a že
se dnes už ve všech televizích objevují mezi
zprávami víceméně důležitými i zprávy
bulvárního rázu. Proto jsem se naivně zeptal:
„Laffitu někdo opil? Co už se všechno lidi hned
po ránu nedovědí! A kdo?“
Johana si povzdechla: „Ale ne. Lupino okousal
moje drahocenné brejle!“
A tak se mi teprve dostalo bližšího vysvětlení:
Žena si večer pustila televizi a usnula při ní.
Lupínek jí během spánku opatrně sňal s nosu
cenné brýle, leč místo toho, aby je opatrně
odložil a zabránil tak jejich případnému
poškození, odtáhl si je mezi své hračky a tam se
pak s chutí pustil do vlastních „úprav“
původního Laffitova designu. Odneslo to ono
důležité místo mezi dvěma skly a pak jedna nožička.
„Co budeme dělat?“ zeptal jsem se připitomněle.
„Co by? Nemůžeme dělat nic. Jdu se to pokusit spravit,“ odpověděla manželka a odešla.
Zamyslel jsem se nad naším psíkem a v paměti se mi zničehožnic vybavil začátek románu Jindřicha
Plachty, Pučálkovic Amina. Jak Pučálkovi našli po odjezdu cirkusu na místě, kde měl předtím rozbitý
svůj stan, opuštěné šťěňátko. Přinesli si ho domů a pak se nestačili divit – psímu štěněti začínal
podivně narůstat krk…však ten příběh asi znáte.
Tak tedy ne, že by se něco podobného dělo u nás, z Lupina se zaručeně žádná žirafa nevyklube, ale
takový zarputilý hlodavec? Ba ne, tu myšlenku jsem ihned zapudil. To bychom Lupina nesměli znát v
té podobě, kdy znenadání usne. Unaven věčnou těkavou zvědavostí a touhou po hře, která ho
nenechává na pokoji, nakonec zkrotne a začne se pojednou chovat jako mazlivý andílek. V tu chvíli
mě i mé ženě může být celý módní návrhář Osmany Laffita ukradený a vzájemně se načapáme, jak
dovedeme také pěkně šišlat a vypouštět z úst ty nejstupidnější citoslovce. Doma i na zahradě je občas
slyšet: „Ňu ňu ňu“ a „ťuťu“ a ještě častěji pak slova nemající vůbec žádný význam, jako například:

„Moňo moňo“ či „Aďobaďo“. Ještě že žijeme ve vesničce, kde jsou od sebe domky dostatečně
vzdálené a nehrozí tedy nebezpečí, že by k nám někdo poslal psychiatra.
Co se jinak ještě odehrálo za poslední měsíc? Hlásím, že Lupínek měl několik psích návštěv.
Labradorku Andulku a později – dokonce na celý týden – polopapilonku Kikinku a bígla Vojtu, které si
k nám sebou přivezla moje švagrová Marta. Přiznám se, že pokaždé, když se má Lupino setkat s
nějakým psem, jsem velmi nervózní. Kikinka (a před ní Andulka) byla v pohodě, ale Vojta? Zprvu se
zájmem Lupina očuchal, což mu naše psisko oplatilo, a pak už si ho příliš nevšímal. Pravda, i Vojta
není ještě tak zcela dospělý, čili nějaké ty hry byly na denním pořádku, ale Lupinův nadbytek energie
o dva roky starší Vojta přece jen už neměl. Anebo spíš neměl náladu. Budiž k jeho cti přičteno, že si
od malého ďáblíka nechal líbit v podstatě
všechno.
Až teprve po několika dnech se náhle ztratil.
Tedy – on, jsa bíglem, se ztrácel každou chvíli
– ale tohle zmizení nám bylo trochu divné.
Nikdo si totiž nebyl vědom toho, že by otevřel
venkovní dveře. A Lupino zmizel také! Nastalo
volání a hledání.
Za chvíli se vše vysvětlilo: Vojta před
dotěrným Lupinem vyskočil v koupelně na
pračku, kde se uvelebil a dosáhl tak konečně
kýženého klidu, aniž by ho naše milé štěně
mohlo obtěžovat. Bíglovi jsme za jeho nápad
zatleskali, zatímco malému trpaslíkovi s
nechápavým zoufalým pohledem, jsme tuto výchovnou lekci ze života z celého srdce přáli.
Už také proto, že se na tu pračku bohužel všichni nevejdeme.

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola V.
Paní Ivana Krčková, energická majitelka chovatelské stanice Nermin, projevuje trvalý zájem o to, jak
je s jedním z jejích odchovanců nakládáno. Její přetrvávající zájem o osud štěněte Lupina, původním
jménem Cardinál Nermin obdivujeme, ale zároveň nás i traumatizuje, to když si nejsme jisti, zda se
Lupinova výchova ubírá správným směrem a jestli snad něco nezanedbáváme.
Tuhle si paní Ivanka na fotografii povšimla, že jedno
ucho našeho malého otrokáře nedrží ve správné
poloze. Prý bude potřeba ouško podlepit a pro jeho
pevnost přidat ke granulkám trochu calcia. Hlavní
chůva, moje žena Johana, se zachvěla. Museli jsme si
nechat vysvětlit, jak takové citlivé podlepení provést,
aby to štěňátko ani nepocítilo. I když nám bylo vše
náležitě vysvětleno, žena se speciální lepenkou
nepřestávala nad Lupinem bědovat: „To mi nikdy
neodpustí!“
Když byl úkon proveden, zjistila, že v rozrušení
vypodložila nesprávné ucho. Naštěstí Lupino zmizel ve
svém kutloušku, odkud se vzápětí vítězoslavně vrátil –

bez náplasti. Lepilo se tedy podruhé, tentokrát ucho správné.
„Teď bude mít paní Ivanka radost!“ pochvaloval jsem si po několika dnech při pohledu na Lupinova
ušiska.
„Nevím,“ povídá žena, „z ucha možná ano, ale určitě ne z toho, že Lupino nechce chodit na vodítku.“
„Cože?!“ zhrozil jsem se.
„Ani jsem ti to neříkala. Dala jsem mu několikrát obojek a vyvedla ho ven. Nehnul se z místa. Tak jsem
to nakonec vzdala.“
„To je ovšem katastrofa!“ lamentoval jsem. „Rozmazluješ ho,
za každé vyčůrání dostává půlku piškotu, pes tloustne, krade
brejle, tužky, boty a furt by se jenom rval anebo mazlil!“
„Hele, nevyčítej a pojď si tedy zkusit to zvíře vychovávat chvíli
sám!“
Naší výměnu názorů štěně s podlepeným uchem se zájmem
sledovalo. Zadíval jsem se na něj a - nevěřil jsem svým očím!
Po několikadenní vzorové ukázce správně postavených oušek
se Lupinovi zbortilo nečekaně ucho druhé, nepodlepené!
„Co je proboha zase tohle? To je hrůza! Budeš mu muset
podlepit i to druhé ucho!“
Manželka, dotčená mými předchozími výčitkami, konečně
dostala příležitost k zásadnímu výpadu:
„Ještě že mě ten pes má! Kdyby ses o něj staral ty, to by to
dopadlo! Stačí si vzpomenout, jaký nápad měl tvůj bratr s kupírováním psích uší!“
Nechal jsem ženu s Lupinem o samotě. Ať už to s jeho ušima dopadne jakkoliv, hlavně že se mu
nebudou kupírovat! I když - jak říká kterási postava z jedné bratrovy semaforské hry - kupírovat by se
dalo také tak, že by se z ouška ustřihnul každý den pouze malý proužek, aby to toho pejska tolik
nebolelo…

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola VI.
Nedávno vzbudil Lupino v noci mou ženu a
položil před ni – oškubaného ptáčka! Peří bylo
rozházené kolem Lupinova útočiště,
kutloušku, kam si odnáší různé naše předměty
denní potřeby a uléhá tam, když se na něj
zlobíme.
Žena byla nálezem otřesena a když navíc
druhý den ráno uviděla na zahradě jak si náš
psík hraje s dalším mrtvým ptáčkem, dostal
Lupino tak vynadáno, že by od něj druhý pes
kůrku nevzal! Přestali jsme s ním
komunikovat. Mžoural na nás smutně, ale my
byli v „trestu mlčení“ neoblomní.
V poledne však za mnou přišla rozčílená Johana:
„Tak víš, kdo má na svědomí ty ptáčky? Sousedovic kočka! Lupino je v tom nevině! Číhala na ně u
našeho minijezírka, kam přilétají pít vodu. Už jsem ji zahnala a snad pár dnů nepřijde, protože jsem
na ni vychrlila snůšku velmi hrubých nadávek!“

No jo – ale co teď? Nedalo se nic dělat, museli jsme se Lupinovi omluvit. Zaradoval se z našeho
náhlého projevu lásky a začal si s námi hrát. U stolu se mi pak vyšplhal až na ramena, olízal obě uši a
upravil fazónu. Nechal jsem si to líbit. Křivdili jsme mu – ať si tedy chvíli dělá co ho zrovna baví.
To vše se odehrálo asi před týdnem. Bohužel, od té doby, kdykoliv si ho venku vezmu na klín, v mžiku
ho mám za krkem. Chápu, jednak má odtud lepší rozhled po okolí a pak - začalo svítit sluníčko a jak
známo, pražští krysaříci sluníčko zbožňují.
Sedím-li na verandě, je logické, že z mých zad je k slunečním paprskům blíž, než z polštáře na zemi. A
tak jsem se stal Lupinovou každodenní obětí a moje záda se proměnila v jeho nové strategické místo,
kterého se nehodlá jen tak lehce vzdát.
Když jsem si položil otázku, zda je moudré se psovi
omluvit za nějakou vlastní chybu, vzpomněl jsem si na
jeden krásný zážitek, který mi kdysi poskytli manželé
Štěpánka Haničincová a Jan Přeučil.
Štěpánka nadevše milovala všechna zvířata. A Honza
zase nadevše miloval Štěpánku. Jednou, když pozdě
večer našla na Vinohradské třídě zraněného holuba,
musel ho – vzdor tomu, že už byl doma v pyžamu okamžitě odvézt na veterinární pohotovost, přestože
předem věděl, že holubovi nebude pomoci.
Kdysi jsem byl u nich na návštěvě a při společném
odchodu z bytu jsem se stal svědkem následujícího
rozhovoru Jana Přeučila s jejich milovanou Lízou,
stařičkou fenkou-voříškem: „Tak, Lízinko, my jdeme a
vrátíme se z divadla o půl desáté…“
Přál bych vám v tu chvíli vidět pohoršený výraz
Štěpánčina obličeje. Otočila se na manžela a pravila
přísně: „Ale Honzo! Vždyť to končí až ve tři čtvrtě na deset!!“
Honza, který už stál ve dveřích, se zarazil, obrátil se na vyčítavě vyhlížející Lízu v předsíni a povídá jí:
„Jéžiš, odpusť Lízinko! Tak až po desáté – rozumíš?“
A teprve pak zaklapl a zamkl dveře. Poučen touto epizodou dnes vím, že omluvit se za svůj omyl psovi
není sice nutnost – ale je to slušnost!

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola VII.
Herec Jaroslav Dušek má čtrnáctiletého psa, který se jmenuje Bertold Brecht. Když ho Duškovi dostali
jako štěně, jmenoval se prý Pepíček. Jenomže byl tak aktivní, že ho Jaroslav velmi záhy přejmenoval
na Bertíčka (že by vzpomínka na čertíka Bertíka Štěpánky Haničincové?).
K Bertoldu Brechtovi to už byl jen kousek.
„Ale proč zrovna Brecht?“ ptal jsem se Jaroslava.
„Přece proto, protože Bertold Brecht byl na herce pes,“ odpověděl mi se svou obvyklou
samozřejmostí.
Náš pražský krysařík Lupino, původním jménem Cardinál Nermin, je také aktivní. Řekl bych, že přímo
hyperaktivní. S manželkou tráví 24 hodin denně, já však s ním přijdu do styku jen několikrát za den.
To když vylezu ze své pracovny buď abych se protáhnul, anebo abych něco snědl.

V tu chvíli jsem pokaždé pro Lupina předmětem
maximálního zájmu. Donedávna mi to dával najevo tak, jak
to pejsci dělají – obíhal mě radostně kolem dokola, dral se
mi na klín, olízal mi obličej až za ušima.
Pravda, to všechno dělá i nadále, jenže v poslední době
přibyl nečekaný prvek. Přichází ke mně po zadních! Chvíli
panáčkuje, pak natáhne přední packy a začne tančit, jako
šohaj na moravské svatbě! Otáčí se na zadních, odskakuje
ode mě pozpátku a několikrát už mě šokoval „tanečními
kroky“, které jsem viděl v životě jen jednou, v podání
komika Járy Kohouta v jeho bláznivé taneční kreaci ve filmu
Vy neznáte Alberta.
Tuhle jsem mu schválně jeho taneční výkon počítal na
vteřiny. Tančil přede mnou dvanáct vteřin, aniž by se
předními packami dotkl země!
Ono to vypadá, jako že dvanáct vteřin není nic moc, ale
jen se zkuste podívat na vteřinovou ručičku hodinek a
představit si svého pejska, jak tak tančí kolem vás. To už
je opravdu výkon hodný cvičeného psíka ruského cirkusu.
Jenomže Lupinovi nikdo „taneční hodiny“ nedává, o
nějaké drezúře nemůže být ani řeči a v době, kdy běží v
televizi Bailando, už dávno spí!
Paní Ivanka Krčková, z jejíž chovatelské stanice Lupínka
máme, se zhrozí až zjistí, že její odchovanec dodnes
neumí chodit na řemínku a že povely jako „sedni!“ nebo
„lehni!“ jsou pro něj španělskou vesnicí.
Půjde-li v budoucnu náš Lupino na nějakou soutěž či
přehlídku pražských krysaříků, už dnes pochybujeme, že
se dočká ocenění. Ledaže by porota přihlédla ke
skutečnosti, že máme psa s mimořádně vyvinutými
tanečními schopnostmi.
Zvažoval jsem, jak na ně nenápadně upozornit. Co takhle
nějakým příjmením? Baryšnikov? Ne, to není ono…
Jediné příjmení, které by snad připadalo v úvahu, je
Harapes.

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola VIII.
Už se těším, až Cardinála Nermina Lupina III. představím Martičce Kubišové! Kdysi s námi oslavila 17.
narozeniny Lupina I., Lupinovi II. přivezla jednou jako dárek malou červenou kšiltovku, aby nám ho
„neunesl“ nějaký dravec, a jistě se přijede pomazlit i s Lupinem III.
Má ráda pražské krysaříky a to i přesto, že sama inklinuje k psům poněkud větších rozměrů. Například
takový čtyřicetikilový azawakh jménem Djago - co všechno s ním zažila! Odjakživa byl alergický na
montérky.
Jednou mi Marta vyprávěla: „Já si musím většinu mužských prací dělat doma sama, i když bych si na
to mohla někoho sjednat, jenomže to není možné. Kdybych si třeba objednala myče oken, tak bych

musela toho svého psa hlídat, aby ho nesundal z těch schůdků a nevyšťouchl z okna. Když k nám
jednou přišel opravář pračky, tak si říkám: Proboha, co ten chlap dělá u mě ve vaně? On stál ve vaně
a odtud opravoval tu pračku. Já zprvu myslela, že se chce sprchovat. Povídám: „Co tam prosím vás
děláte?“ a on na to: „Jak ten pes běží okolo, tak mě
vždycky kousne!“
Jindy zas přišel chlapík přemontovávat po deseti letech
plynoměr a Djago, opravdu zatížený na montérky, se
najednou vymrštil a kousl. Ten pán se kouknul takhle
dozadu a povídá: „No, to teda nevím, jak tohle doma
zdůvodním!“ A při venčení? Každou chvíli zažívám nějaké
trapasy. Povídám si například venku se sousedkou, aniž
bych tušila, že ten můj pes něco vidí. Najednou mě v půli
věty doslova otočil a já po břiše dojela k úplně jiné paní se
psem! Záclony v okolních oknech se hýbají a za nimi se lidi
řežou smíchy: „To jí patří, ochránkyni zvířat!“
Nu ale abych se vrátil k našemu Lupinovi: Uši mu nadále
co chvíli „uvadají“, na řemínku ještě nechodí a tak aspoň
ten obojek proti klíšťatům je ochoten nosit.
Každé ráno se pro mě pravidelně stává na pár minut
Bohumilem - mám na mysli spisovatele Hrabala v době, kdy v
padesátých letech pracoval ve Sběrných surovinách a bavil se tím, že
vybíral z balíků starého papíru zajímavé čtení. Lupino u mě v pracovně
nic ke čtení nevyhledává, přesto však ke mně po ránu vbíhá, aby
prošmejdil podlahu a koš a prozkoumal všechny povalující se zmačkané
papíry. Nejraději objevoval prázdné krabičky od cigaret, které tryskem
vítězoslavně vynášel na zahradu, k nelibosti mé ženy. Prázdné
cigaretové krabičky byly pro něj největšími každodenními poklady!
Později se začal rozhlížet po krabičkách jiných tvarů; po krabičkách od
sýrů a léků. A nakonec se zamiloval do - papírových kapesníků! Ty se
totiž dají nejlépe trhat a jejich zbytky pak roznášet po všech koutech
zahrady.
Lupinův zájem o obsah koše sice dodnes neustal, ale už to není jako
dřív. Je vybíravější. Často ode mě odchází dokonce s prázdnou! To mně
bylo ovšem líto a tak jsem se mu nakonec začal nenápadně podbízet.
Když přestal odnášet krabičky, nenápadně jsem je schválně pohazoval
na viditelná místa směrem ke dveřím. Lupino je sice nějaký čas vynášel, ale bylo znát, že už to pro něj
není taková zábava, jako dřív.
Nakonec se jednoho dne stalo něco nečekaného. Po té, co mi prohrabal koš a otráveně odcházel s
prázdnou, povšiml si přichystané krabičky u dveří. Došel k ní, otráveně ji sebral se země, otočil se a
šel ji vhodit zpátky do koše. Teprve pak mě, který nevěřil svým očím, s klidem opustil.
Toho dne jsem si opět vzpomněl na Bohumila Hrabala – takhle se nejspíš i on jednoho dne sebral,
opustil místo ve Sběrných surovinách a stal se definitivně spisovatelem. Lupino se spisovatelem
nestane. Uvidíme ale, co přinese budoucnost. Něco určitě. Vždyť ho čeká další neznámý zážitek první léto v životě!

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola IX.
Co všechno se člověk nedozví! Poslal jsem do Kodaně
jedné známé milovnici psů Lupinovu fotku a přišla mi od ní
tato zpráva: „Váš Lupino je krásný! Víte, že v Dánsku začal
být krysařík velice populární? Mají jej hlavně mladé dívky,
plné ambicí prosadit se ve světě, alias superstar...“
Tu chválu na Lupina mi napsala paní Zuzana Vasa, kdysi
zpěvačka a herečka z divadla Paravan, známá jako Zuzana
Princová. (Její otec byl kdysi populární komik a zpěvák
Ruda Princ.) Dodnes si broukám Zuzaninu nejznámější
písničku: „Já mám doma bratra - a ten je vám zatra - cený
kluk…“ Také od ní občas dostanu nějakou fotografii jejího
psího mazlíka. Je to prý „dánsko-švédský statkový pes“.
Letos oslavuje sedmé narozeniny a jmenuje se Fru Hansen,
nebo-li „paní Hansenová“.
Škoda, že se s Lupinem osobně nikdy nepoznají. Ale to
nevadí, já mu alespoň o Fru Hansen budu vyprávět
veškeré novinky co se ze Zuzaniných emailů dovím!
Ostatně o kamarády on nemá nouzi.
Jezevčík Arnošt hostinského Límana, stejně jako jezevčík Arnošt Jiřího Bartošky v Praze, byť bydlí tady
i tam doslova za rohem, přece jen jsou pro tak malého pejska až kdesi na kraji světa. Zato sousedkyjezevčice Lízu a Sáru má za plotem doslova u nosu. Nu a pak jsou tu ještě návštěvy! Švagrová Marta s
bíglem Vojtou a fenečkou Kikinkou, přátelé Miloš s pudlicí Peggy, Jirka s labradorkou Andulkou, Petr s
ridžbekem Kukim - co víc si Lupino může přát? Díky nim neměl ani čas si pořádně uvědomit co se
děje, když jsme s ním museli vyjet do nedalekého Mělníka, aby mu tam na veterinární klinice vytrhli
zoubky, které těm novým v tlamičce už začaly překážet! Osm jich bylo! „Tak co, Lupajzne? Ani to
nebolelo, viď?“ podrbal pan doktor Uman Lupina za ušima, jakmile se probral po uspávací injekci a
začal nechápavě mžourat kolem sebe po světě. „Byl statečnej a hodnej,“ pochválil nám ho pan doktor
a jeli jsme zpátky. Žena okamžitě začala Lupínkovi vyvářet masové kašičky a já jen z povzdálí vzdychal:
Kdyby se takhle chtěla každý den starat o mě! Tedy – ne že by to muselo být zrovna nějaké „hovězí
pyré“, nebo co to Lupinovi chystala. Já bych se spokojil třeba jen s takovou prostinkou svíčkovou,
nebo se španělskými ptáčky, s řízečkem a domácím bramborovým salátem…
Jéžiš, o čem jsem se to tady rozepsal?!
Raději už končím toto pokračování svých měsíčních hlášení ze života našeho milovaného Lupina,
rozeného Cardinála Nermina. Je letní ráno a on se důrazně dožaduje toho, abych mu dodal jeho
polštářek na místo, kam začalo svítit slunce. Až se tak stane, začne každodenní přenášení hraček.
Vždyť ty se také potřebují na sluníčku ohřát! To dá přece rozum, no ne?

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola X.
Hele, já votevřu dveře, otočím se kde je, a von už je venku, viď. Když von je tak rychlej!!“ stěžoval si
mi kdysi Zdeněk Srstka na svého pražského krysaříka. Lidé mu pak prý hlásili, kde ho má hledat…
No jo, krysaříčci jsou rychlí. Náš Lupino si dává po zahradě závody tu s kamarádem bíglem, tu s
kamarádem ridžbekem, a když pak ti dva velikáni ulehnou vyčerpaní na bok, přidá si obvykle ještě
nějaké kolečko navrch. Jenže začal být nejvyšší čas tu jeho volnost tu a tam výchovně usměrňovat.
Koupili jsme vodítko s obojkem a učinili první pokus s výcvikem. Výsledek byl tak žalostný, že vodítko
pak dlouho viselo na věšáku a nikdo se k němu neznal. Až se u nás objevila paní Ivanka Krčková z jejíž

chovné stanice Lupino (původním jménem Cardinál Nermin), pochází. Byl jsem ten den zrovna doma
sám a tak jsem byl nucen všechna ta naše selhání ve výchově osmiměsíčního Lupina vzít na sebe.
Nicméně nedopadl jsem v očích přísné odbornice na plemeno pražského krysaříka zase tak nejhůř!
Kromě toho, že byla opěvována Lupinova přirozená krása, pochválena byla též jeho váha a lesk srsti.
Akorát s těmi ušišky, že prý to zatím pořád ještě není na jedničku.
„Nu a jak už umí chodit na vodítku?“ Tak téhle otázky jsem se bál! „Na vodítku nechodí - leží...“,
přiznal jsem rozpačitě. „Tak ho to hned naučíme, ne?“ zněla energická odpověď. Vyvalil jsem oči:
„Hned teď?“ Nevěřil jsem, že se něco takového může vydařit, ale pravda je, že přítomnost Lupinových
příbuzných – sestry Cony a babičky Celestýnky z Pantoflíčku – mě přece jen naplnila určitou nadějí.
Třeba to s jejich pomocí půjde…
Volba na Lupinův doprovod padla nakonec na jeho
klidnější babičku Celestýnku. A tak se Ti dva, spojení
vodítkem, vydali na cestu. Pardon! Babička se chtěla
vydat na cestu! Lupino ulehl a nic nechápající dospělejší
příbuznou odmítal následovat. Nebudu dramaticky
popisovat události následující půlhodiny. Stručně
řečeno – babičce přišla na pomoc paní Ivanka a Lupino
prostě jít musel. Pravda, doprošoval se, aby byl zbaven
té odporné šňůrky, leč chovatelka byla neoblomná. Za
necelou půlhodinku mi pak předala vodítko se slovy:
„Tak a teď už se s nimi můžete procházet sám.“
Nedůvěřivě jsem vykročil a – oba pejsci mi cupitali
poslušně u nohy! Stal se zázrak! říkal jsem si v duchu a
dnes dodávám, že onen den se pro mě stal
nejvýznamnějším dnem měsíce!
Dneska několikrát týdně bereme s manželkou vodítko,
nasadíme Lupinovi obojek a podnikáme cestu po
zahradě. Ne, že by z toho byl pokaždé nadšen, ale
stěžovat si zrovna nemůžeme. Po návratu domů se
šňůrka napne, to jak Lupino zamíří rychle k místu, kde
pro něj skladujeme pochoutky za odměnu. Dostane půl
piškotu a je spokojen, stejně jako my, kteří nedostaneme
nic a blaží nás jen s vědomí, že máme konečně zase o
trošku víc vychovanějšího psa.
Co se Lupinovy výchovy týče, rád občas sáhnu po útlé
knížce Murphyho zákonů. V poslední době mě pobavily
tyto věty: Váš a psův názor na to, co je jeho majetkem,
se diametrálně liší. Vodítko, obojek, pískací hračku a
umělou kost považujete za psí majetek VY. Pes považuje
za svůj majetek všechny předměty kromě vodítka,
obojku, pískací hračky a umělé kosti.
A pak ještě: Pod pojmem „pěkná procházka“ se váš pes
představuje něco zcela jiného než vy. Především k pěkné
procházce podle psí představy rozhodně nepatří vodítko.
Jediný pes, který se na vycházce chová zcela
disciplinovaně, je pes slepecký.
Už teď jsem zvědav v čem dám Marphyho zákonům
zapravdu za měsíc.
foto © Ivana Krčková a autor

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola XI.
V době, kdy začínám psát tyto řádky, chybí
Cardinálu Nerminovi–Lupinovi III. do jeho prvních
narozenin pár týdnů. Přestože v poslední době
díky svým prázdninovým kamarádům, kteří u nás
stále ještě přebývají, značně zdivočel, oslavu
narozenin si určitě zaslouží.A tak se za jeho zády
řeší, jaké dary by ke svému významnému
životnímu jubileu měl dostat. Když kdysi můj bratr
vlastnil bobtaila Pepinu a přemýšlel jaký dárek psí
krasavici opatřit – došel až k nápadu (nakonec
ovšem nerealizovanému) zakoupit jí nějakou
módní, černou rtěnku. Jenomže Pepina byla fena a
Lupino je pes. Takže na rtěnku mohu rovnou
zapomenout.
Jeden nápad mi bohužel vyfoukla švagrová, která
si během častých návštěv u nás povšimla jeho
některých schopností totožných s těmi, jimiž
vládne legendární fantóm Spidermann. A tak se
rozhodla, že Lupinovi k narozeninám ušije
zmenšenou kopii Spidermannova jasně červeného
kostýmu, včetně originální masky. No, tak to bych
já asi opravdu nesvedl…
Věnovat mu deset kg jeho oblíbené stravy? To bych se
ustyděl! Vždyť ten pytel přece musím čas od času koupit
tak jak tak. Přemýšlel jsem ještě také o hračkách.
Jenomže těch se u nás povaluje už tolik, že musíme dávat
pozor kam šlápnout, aby něco nevykviklo či nevypísklo a
nevyděsilo nás to k smrti. Hračky tedy také ne.
No nic – tak tedy dostane dárek, ze kterého sice on sám
nebude mít nic, zato my všichni, co jsme si jej během
jeho prvního roku života zamilovali. Lupino bude mít své
fotoalbum! Album fotografií zachycujících průběh jeho
pestrého psího životečka. A bude v něm všechno! Ano, i
tato ostudná fotografie vzniklá v momentě, kdy jsem jej
načapal, jak u mé pracovny s hbitostí zvídavého
bezdomovce důkladně prohrabává odpadkový koš!
Anebo co ta fotografie po mejdanu, na kterém „řádili“
společně a bíglem Vojtou? I ta tam bude! To bude
panečku překvapení! Už se začínám na Lupinovy první
narozeniny těšit!

SÁGA RODU LUPINŮ – kapitola XII.
Milý Lupino!
Tak už se to stalo: Prožil jsi své první
narozeniny v životě! Pro tebe to byl den
jako jiný, zatímco my, lidé kolem tebe,
jsme si opět uvědomili, jak čas neúprosně
plyne. Já jsem se opět začetl do tvých
psích horoskopů, které jsem si v
nedočkavosti chvíle kdy se s tebou
setkáme stáhl z internetu, abych porovnal
jejich obsah se skutečností. Jsou tam
úsměvná sdělení, tak jak už někdy v
horoskopech bývají.
Například to: „Pokud máte v domácnosti
zvířata, která se neustále perou, mazlíček
Váha bude ten, který vše vyřeší a uklidní.
Je-li ve znamení Vah, udělá pro klid
cokoliv.“ Opak je pravdou. Když jsi byl
několik týdnů v létě ve společnosti dvou
dalších psů, odpustili ti všechny ústrky jen
díky tvému štěněcímu věku! V čem má na
druhé straně tento horoskop pravdu, je
konstatování, že pejsci narození ve
znamení Vah „jsou velmi přitažliví,
protože jsou vedeni planetou lásky a
krásy“. Milý Lupino, protože vím, že ti
tato informace je houby platná, neb nevíš
co sděluje, musím ti říci, že v tomhle ten tvůj horoskop nelže.
Jiný horoskop o tobě zase tvrdí: „Tento pes nikdy přesně neví, komu by se měl snažit
vyhovět. Jestli tomu, nebo onomu, nebo sobě samému. Projevuje se často jako nerozhodný a
neví tak docela přesně, co vlastně chce. Dokáže ocenit, když jeho majitel vždycky ví, co se
bude zrovna dít, neboť tento pes cítí velkou potřebu přizpůsobit se svému člověku a žít s ním
ve shodě.“ To by na tebe zatím také docela sedlo, i když každé štěně zprvu nikdy přesně neví,
komu by se mělo snažit vyhovět. Nu, uvidíme v budoucnu.
Když jsem přiznal paní Ivance Krčkové, v jejíž chovné stanici Nermin jsi přišel na svět, že
jsem z internetu stáhl tvé horoskopy, abychom si nad nimi s ženou udělali o tobě první
představu, čekal jsem, že tuto pošetilost paní Ivanka shovívavě mlčky přejde. K naší velké
radosti – nestalo se tak! Napsala nám: „Já jsem si v den jeho narození udělala jeho
numerologický rozbor a zjistila jsem, že když jste vydrželi Lupina II. s jeho třemi jedničkami,
tak Cardinála vydržíte také. Pozor jen na jeho cílevědomost, kterou vyváží svou citlivostí.“
Že si u tebe musíme dát na leccos pozor, to dnes už víme. Víme i to, že jsi se stal během toho
roku rovnocenným členem naší rodiny, že už jsi nám dal tolik radosti, kolik jsme zpočátku ani
nečekali a že se tebou můžeme pyšnit před ostatními lidmi i pejsky, jak jsi pěkný, roztomilý a
chytrý. Přeji tobě i nám co nejvíc krásných let společného soužití!

Za rodinu Suchých: Suchý Ondřej, který tu o tobě celý rok psal
a Suchá Johana, která tě občas během roku fotografovala

