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ČITA 

 
 

 Moje  prvé stretnutie s maličkou čiernou ţivou guličkou bolo u manţelovho dlhoročného 

priateľa Jurka a jeho manţelky Marienky v Bratislave. 

      Tam mali túto ţivú čiernu chlpatú guličku. Jej osud bol veľmi smutný, ak nie doslovne 

tragický. Našli ju ako opustené maličké sotva dvojmesačné šteniatko v snehu, v zime. Niekto 

ju „vyhodil“ v záhradkárskej osade v domnienke, ţe sa jej hádam niekto ujme, a ak nie, zima 

a sneh ju milosrdne prikryje. Prichýlili ju u seba a vychovávali ju z láskou. 

     Svoje meno dostala od priateľa Jurka tak, ţe vţdy bola čistotná a sa o seba starala, 

neustále olizovala a čistila. Nuţ sa jej prihováral, ţe je vţdy taká čistučká, aţ jej prischlo 

meno bez „s“ Čita.  

     Čita je –dievčatko – na pohľadanie. Ţivá, hravá, neposedná výmyselníčka. Keď sa 

unavila hrou alebo sa do sýtosti napapkala, veľmi rada si líhala pod stôl v kuchyni, kde bol 

radiátor a tam bolo tak príjemne, teplúčko. Nádherne sa tu oddychovalo, snilo.  Nuţ 

a neodpočívalo sa jej tam boţsky? Snívali sa jej krásne psie sníčky.  
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     Ako Čita rástla, mala svoje potreby, musela sa i niečo naučiť a plniť svoje úlohy. Ako 

kaţdý správny pes potrebovala aj von vyvenčiť sa. Tu začínal byť problém. Priateľ Jurko 

býval v činţiaku i keď na zvýšenom prízemí, avšak mal uţ svoje roky a choroby, ktoré ho 

poloţili tak, ţe chodil o barlách a ţivú, hravú nespratníčku by uţ na prechádzky nemohol 

vodiť, ani by ju neudrţal. Mali ju s manţelkou Marienkou veľmi radi, bola ich slniečkom 

v starobe, tešila ich  a neradi by sa s ňou rozlúčili a stratili s ňou kontakt. 

      Túţili ju dať do dobrých rúk, k pánom, ktorí by ju milovali tak ako oni a aby mala 

veľký priestor, záhradu, kde by bola šťastná a mohla svoje detské hry rozvíjať. Bolo to ťaţké, 

bolestné rozhodnutie. 

   Pri  jednej návšteve u priateľa Jurka spolu s manţelom Mirkom sme sa ocitli 

v situácii, ţe nás úpenlivo prosil, či by sme si Čitu nevzali na dedinu do záhrady. Tam by sa 

mala dobre a určite by nám robila radosť.          

    My sme totiţ okrem kocúrov a mačiek nemali psíka.  Nuţ pri toľkých mačkách – bolo 

ich aţ trinásť- sme ani nerozmýšľali nad psíkom.   

    Naša mačka  „Babka“, ako sme ju volali po zdedení od Mirkovej mamy,  nám ich 

privádzala na svet dosť často a tak sme sa zamilovali do Miška, Mucka, Adky a iných 

rôznych mien, ktoré od nás dostávali postupne, ako prichádzali na svet. Manţel Mirko 

nechcel ţiadneho psíka. Mal ešte stále na pamäti svoju Delinku - vlčicu, ktorú musel dať 

inému pánovi, keď sa z rodinného domu sťahoval do paneláku. Aj ona mu k srdcu prirástla 

a ťaţko sa s ňou lúčil. 

     Preto by veľmi ťaţko niesol, ak by mal opäť zaţiť podobnú situáciu. Ale priateľ Jurko 

bol neúnavný a kul ţelezo za horúca, keď videl, ţe Čita sa s nami rada hrala, vyskakovala 

nám do lona. Prejavovala k nám dôveru a radosť.  

  Čitine komentáre: 

 ...Ach, tí náštevníci môjho pánička sú príjemní, aj sa so mnou radi zahrajú, pohladia. 

Ale prečo môj pán stále spomína moje meno? Čo to majú za lubom? Že by ma už nechceli? 

Bože, veď ja ich mám tááák strašne rada. Odkedy som prežila tú strašnú zimu, chlad, ich 

teplé dlane a náruč je to najkrajšie na čo si spomínam. A tie hry, čo som sa tu našantila, 

povystrájala. A ako tu bolo príjemne teplúčko pod stolom v kuchyni... Ale ani tí druhí nie sú 

zlí, tá panička ma vždy rada pohladí i na ruky do lona vezme. Vidím, že niečo balia do 

tašiek. Haló, to je moja miska, čo to robíte? Žeby ma naozaj moji starkí – páničkovia už 

nechceli? Panička ma vzala do náručia a odnáša von a potom do takého obrovského čuda, 

kde si sadá a ja s ňou. To veľké čudo sa pustilo dolu z kopca a potom zahlo do nejakej 

neznámej cesty. Bože, čo to so mnou robia, kam to idem? Trasiem sa a túlim k paničke, tá 

ma hladí, upokojuje. Cesta akosi dlho trvá a ja som už nedočkavá kam to idem? Hm, 

pozerám sa a okolo mňa idú rovnaké veľké čudá v akom idem i ja. Okienko je pootvorené 

a ja vdychujem vzduch. Je akýsi inakší ako bol pri mojom detskom domove. Sú tu rôzne 

pachy. No to som zvedavá, čo ma to čaká...  
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    Rozhodli sme sa.  A vzali sme ju na veľkú cestu k nám na dedinu do nového 

prostredia.  

       Bola to jej prvá cesta do neznáma a mohla byť pre ňu šokom. Prvýkrát cestovala autom 

a preto som ju mala v lone  na prednom sedadle spolujazdca. Chvíľu bola vystrašená, triasla 

sa, túlila. Neskôr počas cesty začala zvedavo vykukovať, vetrila,  kam to vlastne ide a čo za 

čudá to vidí vonku na ceste. Vetrila svojim malým noštekom vzduch.  

       Keď sme došli do nového domova, trochu neisto si opatrne poobhliadala nový domov, 

velikánsku záhradu. Nejaký čas bola smutná, smútila za svojim pánom Jurkom a malým 

domovom v činţiaku. Slovne sme ju utešovali, ţe určite sa pôjdeme na „krstného„ -  ako sme 

jej bývalého pána nazvali, pozrieť a na toto oslovenie veľmi dobre neskôr reagovala. 

    Čitine komentáre: 

  ...Konečne je koniec cesty, čudo – volajú ho auto, zastalo. Iný vzduch vetrím, vidím dom, 

malý oproti môjmu detskému domovu. Panička ma pustila na zem, aj tu je iný vzduch 

a koľko pachov, cítim aj psie, mačacie. Žeby tu mali mačky a psov? Oproti jeden na mňa 

šteká a zdraví ma, či som nová, odkiaľ som, že ma tu ešte nevidel. Nestihla som mu ani 

odpovedať. Veď hádam bude ešte času dosť na zvítanie. Otvorili biele dvere a pustili ma do 

takej dlhej chodby, potom do veľkého priestoru v dome. Hejha! To bolo priestoru! A keď 

mi ukázali záhradu. Bože tá bola takáááá velikánska. Všetko som si prevetrila, 

označkovala, prekutrala. Toto má byť môj nový domov? Juchúúúú!  Panička i pán sa mi 

prihovárajú, že toto je môj nový domov. Aj moje misky mi dali na jedno miesto a vodu. Bola 

som z toho všetkého taká unavená, že som si ľahla. Vraj mi vybrali takú válendičku a tam 

budem mať kľud. A mne bolo veľmi smutno za svojím bývalým páničkom. Snívalo sa mi 

o kútiku pod stolom, o ich tvárach, cítila som vo v sne ich ruky ako ma hladia... 

Nový domov  

  Po  pár dňoch bola Čita šťastné, hravé, veselé psíča, ktoré sa teší zo ţivota a z nového 

prostredia, ktoré bolo zaujímavejšie ako mini priestor v činţiaku. Svoj záhradný rajón si 

riadne očuchala, označkovala ako svoje teritórium, a náleţite stráţila. Do jeho blízkosti sa len 

tak niekto nemohol dostať, do kaţdého sa pustila a zastrašila.  

Čitine komentáre: 

  ... Nový domov ma zaujal, bol veľký, pekný, mali tu aj mačky a koooľko, všetky som 

popreháňala, aj poutekali kadeľahšie. Aspoň som páničkom znížila počet darmožráčov.  

Iba takú staršiu, páničkovia ju volajú Babka, tá bola dôstojná a tá sa ma nebála, som 

nevystrnadila z domu. S ňou som sa i skamarátila...  

      Najradšej sa zdrţiavala vnútri  v dome, pri svojich nových pánoch, nechávala sa 

maznať. Tešila sa z kaţdej hračky, ktorú dostala. Ale, ak zostala sama v dome vnútri, zo 

začiatku začala vystrájať- trhať veci, kňučať. Pri jednom takom odchode sme po príchode 

zistili, ţe z kúpeľne si zo špinavej bielizne na pranie vybrala jedno tričko a na tom leţala. 
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        Pochopili sme, ţe Čita potrebuje cítiť pri sebe pach svojich pánov, a preto sme jej vţdy 

riadne rukami pošúchali obľúbené hračky, aby na nich cítila náš pach. Pomohlo to, a tak Čita 

neskôr uţ netrhala a neničila veci v byte. 

       Mala šesť mesiacov, keď sme ju k nám na dedinu priviezli.  

Čitine komentáre: 

   ... No, že to pochopili, neznášam byť sama. Môj bývalý pániček bol stále so mnou, nikdy 

som nebola sama. A týmto som dala najavo, že sa mi to nepáči, aby ma nechávali samu 

doma. Ale ich pach na hračkách, či veciach, ktoré mi dali, ma upokojoval. A tie hračky, och 

to bola radosť. Najradšej mám loptičky, to sú hry... S nimi sa nikdy nenudím.   

          Stala sa miláčikom rodiny a chodila s nami všade. Na prechádzky, na cesty. Milovala 

cestovanie autom a to si „vyárendovala“, ţe musí sedieť vţdy vpredu na sedadle spolujazdca 

na kolenách. Poznávala široký svet a všade sa cítila doma. Bola milá, prítulná, nebojácna. 

        Brávali sme ju na sluţobné cesty, do hôr, na akcie, kde sa cítila ako ryba vo vode a kde 

ju všetci zúčastnení obdivovali a hladkali. Bola našou súčasťou ţivota a náleţite si to 

vychutnávala a odmeňovala sa nám mimoriadnou prítulnosťou a láskou. Spávala blízko nás, 

alebo pri našich nohách.  

Čitine komentáre: 

      ...Jaj moji milí, tie cesty s tým čudom – autom sa mi strašne zapáčili. To bolo vzruchu, 

pachov, poznávania. No a že som si vyárendovala predné sedadlo v lone paničky? Ako sa 

dalo tak krásne všetko vidieť? Iba vpredu! A koľko ľudí sa okolo mňa vždy točilo, to bola 

zábava. Ale, nie každý mi voňal a sa mi páčil. Cítila som i takých, čo nemajú radi zvieratká. 

Od tých som bočila. Veď, kto by sa nechcel nechať rozmaznávať? Komu by sa to nepáčilo? 

Pánov som za toto „vzrúšo“  milovala. A oni mi lásku aj prejavovali, to sa mi veľmi páčilo...  

   Naučila  sa nám porozumieť a ako rástla – myslím do múdrosti- vedela veľmi veľa 

vycítiť, ako sa má kedy k nám správať. Vycítila naše nálady, problémy, starosti.    

      Neznášala, ak sa v jej prítomnosti niekto hádal so zvýšeným hlasom, nedajboţe aby 

niekto na niekoho prudko poloţil ruku! Okamţite bola v strehu a výhraţne zaštekala na 

útočníka. Neraz sme sa na tom bavili a s manţelom sme skúšali hrou, či je spravodlivá a či 

takto zareaguje na kaţdého útočníka. Občas sme do seba zo zábavy štuchli a Čita skutočne 

zareagovala správne, bez ohľadu na to, ţe nás oboch milovala. Bola spravodlivá.  

      Chcela, aby sme sa mali radi, aby sme mali príjemné, pokojné rodinné prostredie, v  

ktorom sa cítila od začiatku dobre a bezpečne. 

Čitine komentáre: 

   ... Uff, tak oni to na mňa takto hrali! Ja naozaj neznášam, ak si moji páničkovia 

ubližujú, aj keď je to iba hra, aby ma dráždili. Oni sú už postarší, i keď mladší ako boli 

moji detskí  páničkovia – krstní. Videla som, kedy nemajú na mňa náladu, že ich niečo  

 

 



                                                                                                                                                     6 

 

 

trápi, znervózňuje, tak som radšej sa utiahla na svoju válendičku a ich po očku  

pozorovala. Prípadne som si medzi nich ľahla a oni ma občas pohladili. A to im tiež 

pomáhalo. Cítila som to. A bola som šťastná, keď opäť boli veselší, to bol hneď aj môj psí  

život krajší...   

      Nepodarilo sa nám zistiť akej rasy Čita pochádza, prezreli sme si všetky encyklopédie 

o psoch a psích rasách. Podľa jej krstného otca Jurka bola kríţencom šiperky a špica. Ja som 

však našla podobu v rase Nórsky buhund. Napriek tomu je Čita jedinečný Oriešok. 

       Nech uţ bola kríţencom kadečoho, je mimoriadne krásna postavou, tvarom, srsťou, 

ktorá sa jej nádherne leskne a jej telo vyţaruje príjemnú vôňu. Má nádhernú hrivu, rozkošné 

„nohavičky“ a zatočený huňatý chvostík. Jej chôdza je skutočne nevšedná, sexi. S tým 

zadočkom dokáţe tak dokonale ţensky „tancovať“, ţe aj ten najotrlejší psí čumák musí to 

zacítiť naďaleko a vidieť.  Je to perfektná pachová stopárka. Veci vyňuchá aj v dvojmetrovej 

výške. Rýchlo učenlivá, v ţrádle nenáročná. Často krát sme ani nevedeli, ţe ju máme.  

Čitine komentáre: 

     ...Hah, no a čo, keď som kadejaký kríženec! Mám v sebe dobrých, zdravých predkov 

a to je môj kapitál. Ale, ako krásne to o mne panička napísala, že mám krásnu postavu a tú 

moju srsť. Joj, to bolo lichotivé... Aby som si ten ňufáčik nosila od pýchy hore... Len aby 

som potom od pýchy oň neprišla, že?...  

    Ale neexistovalo, ţe by jej v domácnosti niečo ušlo  pozornosti, je neustále v strehu, má 

dokonalý prehľad o situácii, čo sa v jej okolí deje a ak niečo nezvyčajné, podozrivé zistí, 

ihneď preveruje a dáva svojím chovaním nám prítomným na vedomie. 

     Často dáva do „laty“ aj kocúra Otka, posledného potomka mačky Babky. Ten neraz 

zvykne lašovať na kuchynskej linke a to má zakázané. Čita okamţite to zavetrí a skočí ho 

upozorniť, ţe tam nemá čo hľadať a oznámi to svojim pánom. To by ste sa divili, ako ju Otko 

poslúchne a z kuchynskej linky zoskočí skôr ako ho odtiaľ odoţenieme. Pred Čitou má 

rešpekt.  

    Dokonca zaregistruje aj pohyb na ulici, pred domom a ak sa niekto priblíţil k naším 

vchodovým dverám, vţdy nám to dáva najavo.  K návštevám je slušná, nevtieravá, pozorná 

a pri našich debatách neruší, ba naopak zaľahne na svoje obľúbené miesto a zachováva 

nerušený pokoj. Avšak na akékoľvek rušenie, zvonenie, buchot reaguje štekotom.   

    Jednoducho pes na pohľadanie. A to nie je o nej všetko!    

Čitine komentáre: 

   ...Veru, to nie je všetko! Keby tak páničkovia tušili, akí duchovia sa občas v dome 

objavili, veď sme počuli sem tam tie hluky, čudné zvuky, ktoré nevedeli odkiaľ idú. Ale, ako 

som im mohla prezradiť, že sa po dome motala babka i dedko, že boli zvedaví ako si moji 

páničkovia žijú. V noci neraz som videla dedka chodiť k posteli k môjmu páničkovi. Iste mu 

niečo hovoril. Musela som byť ticho, ale občas som ich na hluk upozornila. A vonku? 

Rozčuľovali ma tie autá, čo búchali pred našim domom dvermi. Aj ostatní psí kamaráti mi 

dávali hlášky, že ulicou ide votrelec, ktorý do nášho rajónu nepatrí. Na nich som nie vždy 

reagovala, načo. Hlavné bolo kontrolovať aj vchodové dvere, či sa niekto nedobýja do  
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vnútra ako neželaný návštevník, alebo záhradu či neohrozuje tiež nevítaný hosť, aj kocúr 

Otko je lapaj, chodil potajme na kuchynskú linku vyhľadávať dobroty, a to sa nesmie, nuž 

som na to upozornila aj páničkov a sama som mu vynadala, čo za hlúposti robí...  

       

Čita a jej životné skúsenosti 

   Čita vo svojom krátkom psom ţivote preţila aj ťaţké krušné chvíle. Na jednej 

sluţobnej ceste do rekreačného zariadenia, kde sme boli na akcii, preţila Čita veľmi zlú, 

bolestivú  skúsenosť.  

   Začalo sa to veľmi pekne, tešila sa z prostredia, ktoré uţ poznala. Privítal ju tam starý 

biely pes- dobráčisko, majiteľov rekreačného zariadenia. Čita si s ním dobre porozumela 

a zvítali sa ako dobrí známi. Aj ľudia na okolí sa jej príchodu potešili a ju neustále pohládzali. 

Ona sa zas tešila toľkej pozornosti. Na zasadaniach si našla miesto hneď vedľa mňa na voľnej 

stoličke, a neraz zabávala prítomných svojou zvedavosťou, keď sa posadila a labkami na stole 

si kaţdého dôleţito obzerala. Niekedy si urobila inventúru pod stolami a prevetrila nohy 

prítomných. Občas som zbadala čudné, smiešne grimasy prítomných, keď im Čita olizovala 

nohy. To zvykla robiť a dokonale. Neuveríte, ale bolo to príjemné, hotový relax, čo svojím 

jazykom Čita dokázala. Keď sa unavila, vrátila sa späť na stoličku, kde sa stočila do klbka 

a unavená zaspala.  Poznala našu izbu a sama k nej uţ dopredu pribehávala. Poctivo chodila 

na prechádzky sa vyvenčiť a správala sa ticho, nenápadne. Avšak nám vţdy dala najavo, keď 

sa k našim dverám niekto priblíţil a dotkol kľučky izby.           

     Majitelia rekreačného zariadenia mali ešte jedného psa. Bol to ovčiak a sučka. Tento pes 

bol stále zavretý v klietke a slúţil ako stráţny pes. Čita sa jej bála, vedela, ţe je to sučka 

a bola pre ňu postrachom.  

      Jedno pekné ráno, sme s Čitou vyšli von ju vyvenčiť a potom sme sa hrali s loptičkou – 

futbal pred rekreačným zariadením.  Je to jej najobľúbenejšia činnosť. Je doslova virtuózkou 

v hre s loptou. Pokojne by mohla konkurovať aj svetovým futbalistom. Netušili sme, ţe 

ovčiačku syn majiteľa rekreačného zariadenia vypustil von z klietky.  Iba keď sa vyrútila 

spoza jedného auta na Čitu, schňapla ju pyskom za slabinu a mávala s ňou ako s handričkou. 

Čita stihla iba vysokým tónom ţalostne zakvíliť. 

      Všetci okolo zostali v šoku. Vo mne akoby udrel blesk a som s barlou sa vyrútila na 

ovčiačku a ju silno udrela. Čitu okamţite pustila a utiekla. Čita bola celá mokrá od strachu, 

z boku sa jej rinula krv a mala roztrhnuté bruško. Okamţite som ju vzala pod sprchu, umyla 

a snaţila som sa jej ranu očistiť a obviazať. Avšak, bola to veľmi nebezpečná otvorená rana, 

mala von črevá  a do večera mohla uhynúť! Bolo nám strašne, obaja ju milujeme a vedeli 

sme, ţe urobíme pre ňu všetko, aby sme ju zachránili. 

Čitine komentáre: 

   ... Juuuj, to vám poviem, to bola pohroma. A aká bolestivá. Už som sa videla v psiom 

nebíčku. Že je so mnou koniec. Mávala so mnou ako s handričkou, a ako to bolelooo...  

Bola som ako v mrákotách, ani neviem čo bolo so mnou od bolesti... 
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       Mali sme šťastie, ţe jeden zúčastnených, bol z neďalekého okolia a mal kamaráta 

veterinára. Okamţite mu zavolal, či nás vezme a o čo ide.  Vzali Čitu do auta a rýchlo uháňali 

za veterinárom do neďalekého mesta. Ja som iba v duchu túţila, aby to preţila a bola naša 

Čita opäť v pohode. Nič ma nebavilo, iba som mala pred očami, čo sa stalo. Bolo to desné.  

          Čitu veterinár okamţite operoval, zašil jej bruško a ošetril ranu. Dal antibiotiká. 

Skutočne by nám do večera nebola preţila.  Náš záchranca ani netuší ako sme mu vďační za 

záchranu nášho miláčika.  

          Čita bola obviazaná, ešte v narkóze, keď ju priviezli naspäť. Veterinár nás upozornil, ţe 

môţe byť po prebratí z narkózy agresívna, dal pokyny ako s ňou nakladať a ju ošetrovať.  Čita 

bola skutočne dokonalý pacient. Bola pokojná, trpezlivá, videla, ţe jej chceme pomôcť a ţe 

sme jej v najhoršom pomohli. Ţiadnu agresivitu neprejavila, keď sa s narkózy preberala, bola 

trochu otrasená, oťapená, iba sa poobzerala kde je a potom len pokojne leţala, nechala sa 

hladkať a ošetrovať. Poctivo opatrne na druhý deň išla sa vyvenčiť a nechala sa kaţdým 

ľutovať a hladiť.  

         Ale vonku uţ mala rešpekt a dosť nedôverčivo sa obzerala, či ju tá  ovčiačka nenapadne 

znovu. Oblúkom sa vyhýbala jej blízkosti i klietky. 

Čitine komentáre: 

        ...Bodaj by som sa nevyhýbala! A ako to ešte dlho bolelo, nebolo to ani príjemné nosiť 

to biele čudo, ktoré nazývali obväz. Sťahovalo ma to a bolelo. A bolo to aj ponižujúce. Starý 

pes, ten dobráčisko si robil zo mňa aj posmešky, ale ma aj ľutoval. Tá vlčica bola zlá 

i naňho, ale jemu neubližovala. On bol chlap a ja som jej vraj konkurovala a závidela mi, že 

môžem voľne behať a ona bola zavretá. Ju nikto neobdivoval, nehladkal, iba čo ju dráždili. 

A keď videla ako sa viem pekne s loptou hrať, využila to, že bola vonku a zaútočila na mňa. 

Ale dostala poriadny úder od mojej paničky, to dlho ešte cítila...  

      Majiteľa rekreačného zariadenia sme na túto príhodu upozornili i to, ţe nedbanlivosťou 

nám spôsobil škodu. Aspoň, ţe mal ochotu čiastočne sa na nákladoch za operáciu u veterinára 

podieľať... Hoci to bola jeho nezodpovednosť, púšťať psa – vlčiaka z klietky von, keď aj 

ostatní ľudia boli v ohrození. Nikto nemôţe vedieť, ako sa môţe agresívne zachovať zviera, 

ktoré je stále uzavreté v malom priestore –  v klietke. A von by mala chodiť iba na vodítku 

pod dozorom, alebo výbeh mať vtedy, keď nie sú ľudia nablízku. Veľmi sme sa báli, či to na 

Čite nezanechá traumu a bude mať strach z veľkých psov, alebo bude bojazlivá ku všetkým, 

nielen k psom ale aj k ľuďom. Našťastie sa z toho veľmi rýchlo dostala a aj zabudla na 

príhodu, ktorá ju skoro stála ţivot! Jej psychiku to neohrozilo a nemá ţiadnu traumu, iba 

rešpekt pred veľkými psami. Toto bola jediná zlá, ţivotu nebezpečná príhoda, ktorú zaţila 

naša milovaná Čita.  
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Čitine komentáre: 

    ... Áaaach, ako sa to krásne počúva: naša milovaná Čita... A veľkých psov sa naozaj 

bojím, mám pred nimi rešpekt pokiaľ ich nepoznám. A fenky pri sebe nemusím. To sme 

odjakživa iba nepriateľské sokyne...  

Čita a návšteva „krstného“   

  Čita  nám robila i stále robí radosť a preţívame s ňou pekné chvíle i príjemné príhody. 

Aj po psychickej stránke nám robí jej prítomnosť veľmi dobre a upokojujúco. Teší sa zo 

ţivota,  jaší sa a hrá, preháňa po záhrade a dozerá na poriadok v dome. Občas v telefónnom 

slúchadle počuje hlas svojho „krstného“ pána Jurka, keď spolu komunikujeme. Nastraţí uši 

a so záujmom pátra, kde je jej krstný, ktorého po hlase spoznala, schovaný, neraz aj olizuje 

slúchadlo telefónu. Prejavuje tak lásku k svojmu bývalému pánovi. Je to od nej veľmi milé. 

Čitine komentáre: 

     ...No toto, takto zhadzovať moju inteligenciu. Jasné, že viem, že v slúchadle počujem 

svojho bývalého pánička, a to ma vie tak rozcítiť, že sa snažím ho nájsť, aby som ho od 

samej  lásky mohla oblízať...   

  Prvé  krásne stretnutie mala Čita po nejakých mesiacoch vo svojom druhom domove, 

keď krstní zavítali k nám na návštevu. Báli sa, ţe ich Čita nespozná. Keď sme otvorili dvere 

návšteve, Čita vyšla von privítať hostí. Zo začiatku sa vrtela okolo nich, avšak, ako sa jej 

prihovorili, zareagovala, rozpamätala sa na nich a veselo ich vítala.  Od radosti nezabudla sa 

predviesť a poukazovať aj svoju záhradu a ako na nej zvykne šantiť a sa popreháňať na 

rozcvičku.    

Čitine komentáre: 

       Jasné, že som ich po hlase i pachu spoznala. Na dobrých páničkov sa nezabúda. Ale 

mali aj iné pachy, ktoré som nepoznala, nuž mi to chvíľočku trvalo. Bolo to také krááásne, 

dojííímavé, keď boli u nás na návšteve, keď som im mohla ukázať moje kráľovstvo a tú 

voľnosť čo mám v druhom domove. A ako ma stále hladkali. Majú ma stále radi a mne sa 

to tak strašne páči, že na mňa nezabudli... 

  Raz  sme jej urobili radosť a vzali sme ju ku krstnému. Keď sme zastali pred činţiakom, 

kde bývajú, Čita suverénne vyskočila z auta a rozbehla sa ku vchodu, v ktorom býva a čakala, 

kým jej vchodové dvere neotvoríme. Potom si to zamierila rovno hore schodmi a zastala pri 

jeho domových dverách! Pamätala si to! A keď otvorili dvere, Čita celá natešená s vrtiacim 

chvostom vyskakovala  po nich, snaţila sa ich oblízať od radosti i lásky.  

        Tí boli z nej celí šťastní, ţe na nich nezabudla a ona sa zas dôverne pohybovala po 

svojom bývalom domove, kde našla šťastné detstvo a lásku.  Preňúrala všetko, čo sa v jej 

detskom domove zmenilo. A potom počas návštevy si aj pospala pod stolom na svojom 

obvyklom obľúbenom mieste. Iste sa jej snívali sníčky, ktoré mala aj predtým ako maličké 

šteniatko... 
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Čitine komentáre: 

          ... Naozaj to bolo krásne, vrátiť sa do detských čias, vidieť svoj detský domov, nasať 

pachov plných spomienok na šťastné detstvo. Kto by to nemal rád? To sa mi nikdy 

nevymaže z pamäti. Nezabudnem, že mi zachránili život a že vďaka ním si žijem šťastným 

psím životom ďalej...  

      

            Čita je doslova virtuóz v hre s loptičkou, vie sa sama zahrať, vymýšľať si hry. 

Loptička sa v jej labkách mení na pohyblivú korisť, ktorú loví, trhá, kotúľa. Ak sme boli 

ochotní sa do jej hier zapojiť, milovala, keď sme jej loptičku hádzali a ona ju vo vzduchu 

mrštne chytala ako najsvetovejší futbalový brankár. A to nebolo ešte všetko, vyţadovala od 

nás, aby sme jej loptičku kopali a ona ju úţasne zakaţdým chytila hoci aj v letku. Ak sa jej 

loptička zatúlala, odkiaľ si ju nemohla vybrať, dokázala kňučaním dať najavo čo chce, prísť 

za nami  i labkou poprosiť,  aby sme jej ju pomohli vytiahnuť. Jednoducho, vedela sa aj sama 

zahrať a nikdy sa nenudila. Loptičky boli aj sú jej obľúbené hračky.  

 

          Jej chôdza je ţenská, zadočkom vrtí pri chôdzi a doslova tancuje, keď chodíme na 

prechádzky. Ak sa na blízku objavili psí nápadníci, tak znej bola jedna malá „ladná čertica“.   

 

        Tieţ miluje, keď si s manţelom prejavujeme neţnosti. Chce byť aj Čita účastná našich 

neţností , musíme ju hladiť a prejavovať jej rovnako neţnosti. Prejavuje sa ako typická 

ţenská. Je rozkošné sledovať ju pri tom, ako slastne priviera oči a jazykom si oblizuje 

ňufáčik. Často pri takom prejave neţností aj zaspala.  

 

Čitine komentáre: 

        ... No a čo, nie som ženská? Ale poviem vám, to bol pohľad na ich nežnosti... Nedalo 

sa mi nepridať...  

 

        Čita vedela prejavovať lásku a neţnosť mimoriadne, akú sme u ţiadneho psa nevideli. 

Vţdy, keď sa vraciame domov hoci len z nákupu, a ona je doma, urobí taký harmatanec od 

radosti, ţe nás vidí, od radosti zvláštne kňučí aţ kvíka, snaţí sa nás oblízať. Preskakuje na 

všetko čo je v miestnosti, preháňa sa po celej miestnosti od radosti, a snaţí sa dostať čo 

najvyššie k nám, aby nás mohla oblíznuť- vypusinkovať.  A to jej vrtenie telom i chvostom, to 

sa musí vidieť. Nedá sa to opísať.  

Čita a nový votrelec v dome 

  Naša Čita sa však dočkala ešte jednej, pre ňu nie príjemnej situácii. Dostala nového 

partnera. 

       Čita sa s Bestíkom prvýkrát zoznámila ešte pred tým, ako prišiel k nám do nového 

domova. Stretli sa na jednej výstave zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok v Bratislave. 

Zúčastnili sa ho aj špeciálne vycvičení psy, ktorí sa tam predvádzali. Vzbudzovali veľký 

záujem návštevníkov výstavy svojimi výkonmi. Bestík tam predvádzal, ako dokáţe otvárať  

 

 



                                                                                                                                                     

11 

 

chladničku a podávať predmety. Čita sa ho bála, ona je maličká a on uţ dosť veľký pes. 

Bestík si ju vtedy moc nevšímal, ani netušil, ţe o pár mesiacov ju bude mať na krku a bude 

preţívať s ňou spoločné chvíle a spoločný ţivot. A Bestík vtedy netušil, ţe jeho novou 

paničkou budem ja, tá neznáma, ktorá sa k nemu stále skláňala a ho hladkala na výstave... 

 

 
 

Bestík a ja – naše prvé stretnutie na výcviku  

 

         Moje predstavenie sa a ako som sa zoznámil so svojou novou paničkou 

 

         Volám sa Best, mám síce nádherný rodokmeň a moje celé meno je Best Exclusive Easy 

z Černobílych. Som špeciálne vycvičený pre  sluchovo postihnutých. Dievčatá z HELPPESu to 

do mňa poriadne nahustili. 

          Koncom augusta som sa jeden nedeľný večer zoznámil so svojou novou „paničkou“. 

Nuž, poviem vám, na začiatok nič moc.  Ešte sme sa iba zoznamovali. Tá mala z toho 

mindráky, ako ma zvládne (takého maca!) a ja zas som bol trochu domotaný z jej povelov 

v čudnom jazyku. 

           Pekne ma vyvenčila, ale stále na mňa pokrikovala“ Best k nohe“,“ Best k nohe“...  

Poviem vám, bol som z toho jazykového babylonu vyhúkaný. To moja „panička“ ešte 

nevedela, že ja reagujem bez slova i na kliker ( prístroj s pukotavým zvukom). 

           Cez noc som bol trochu nepokojný zo zmeny. Ráno opäť venčenie, odpratávala po mne  
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„exkrementy“, správala sa ekologicky. Po raňajkách nás čakal dril.  Vtedy konečne dostala 

kliker, ale zo začiatku ma domotala. Neskôr to už ušlo.  Úplne som z nej vysmädol a vypil liter 

vody. Potom ma „odložila“ , aby som si odpočinul. 

          Podvečer opäť na prechádzku. Boli tam deti, moja psia kamarátka Netty a šantili. Bože, 

tie mám ja veľmi rád, hrozne som sa chcel s nimi hrať, ale „panička“  ma nepustila. Až keď si 

sadla na lavičku, ma pustila medzi deti. To bola hra! Jednoducho milujem šantiace deti a ja  

tiež s nimi rád šantím. Jedno malé dievčatko Klárku som v zápale hry zvalil do piesku  a od 

radosti som ju lízal. Jej sa to zo začiatku páčilo, výskalo od radosti, ale potom sa rozplakala a 

„panička“ ma donútila si k nej ľahnúť. Bože, a ja som sa musel z ľútosťou pozerať, ako sa 

deti ďalej hrajú a šantia a ja nemohol.   

           Večer venčenie, kŕmenie a zrejme sme boli obaja unavení zo seba, zaspali sme vedľa 

seba. Ja samozrejme pri jej posteli. Ráno to na stolíku pípalo a ja ju nosom zobudil. 

Pochválila ma a to bolo krásne, s radosťou som vrtel chvostom , že som ju potešil a urobil, čo 

odomňa čakala. 

           To ešte neviete, že nás čakali testové skúšky poslušnosti a moja „panička“  mala 

obavy, či to so mnou zvládne, veď sme sa poznali iba pár hodín. Tá klikala ostošesť a ja bol 

z nej úplne domotaný, či mám ísť k nej, alebo k bývalej cvičiteľke, lebo stála vedľa nej. Ale 

sme prospeli, pretože som došiel k svojej správnej „paničke“ okamžite. Druhá úloha bola 

prechádzka na vodítku. To bolo klikania a pokrikovania „Bestík k nohe, Bestík k nohe..“, 

občas ma priškrtila, ak som s ňou nedržal krok. Ale bolo to v pohodičke. Tretia skúška bola 

nastupovanie a jazda v motorovom vozidle. To bolo bezva, zvládli sme to obaja v pohode.  

Ďalšia skúška bola s jedlom. Nesmeli sme si ho ani všimnúť, bože a to bola bašta... Až na 

maličké zaváhanie som to s „paničkou“ zvládol. Posledná skúška bola ako sa vieme správať 

v jedálni, to bola pohoda, ja som zaľahol v „odložení“ a všetci naokolo mi boli ukradnutí.  

            Poobede som si zahral so zvukmi. To bola nuda - „paničke“ nosiť zvoniaci mobil, 

neustále ju upozorňovať na plačúce mimino, alebo ju budiť, či volať ku dverám na klopajúcu 

návštevu. Ale zvládol som to. 

           Najhoršie som sa mal večer, vymysleli si relaxáciu s paničkami, ale mňa to vôbec 

nebavilo a ešte s prázdnym žalúdkom! Bol som šťastný, že je potom a ťahal som „paničku“ 

aby ma konečne nakŕmila. To bola bašta, nenechal som ani omrvinku, potom liter vody a je 

kľud. Uvidím čo prinesie ďalší deň. 

            Zas to isté, na pľac k poslušnosti. Šlo to už lepšie, ale ma skoro uškrtili, že som sa 

rozbehol za mačkou, to nesmiem, tak si dám už na to pozor, nechcem zažiť to škrtenie.  Robili 

sme pochod, i odloženie za pochodu bolo slušné. „Panička“ si ešte pletie krok vľavo a mňa 

domotá, ale to sa časom upraví. Len na mňa málo hovorí a moc ma nechváli aj keď sa 

snažím. To musí napraviť. 

             Ráno mi pripravila parádnu prechádzku ale i drezúru, to si chcela nerušene a bez 

divákov precvičiť. Malo to aj zmysel, bola istejšia a ja tiež pri nej. 

            To ešte sme netušili, akú „búdu“ na nás všetkých účastníkov pripravili. Helppesácku 

olympiádu.  Bol to slávnostný deň, s olympijským ohňom, zahájením. Ako naozajstná 

olympiáda. Ibaže psia. S piatymi disciplínami, ako je kruhov na olympijskom znaku. Prvá 

disciplína bol tzv. terč  – bolo to odloženie na diaľku.  Páni moji, to sme s „paničkou“ urobili 

slávu, boli sme v tejto disciplíne najlepší! Zaľahol som na najväčšom čísle a tak získal najviac 

bodov. Potom som hľadal svoju „paničku“  skrytú pod plachtou, to bola hračka aj keď ich 

tam bolo viac, myslím tých plachiet. Ďalej sme nesmeli reagovať na odložené  maškrty 

uložené na  detskom autíčku, ktoré nám behalo popod nosy, prebehnúť cez prekážkovú dráhu 
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 plnú nástrah z maškŕt a nakoniec moja „ panička“  na vozíčku mala prejsť zavretými očami, 

riadená klikerom a trafiť slepeckou paličkou do venčeka a tak dostať od princa bozk. 

Nemyslite si, že to urobila! Ako sluchovo postihnutá sa nevedela orientovať zo zavretými 

očami pomocou klikeru, tak jej vozíček tlačil Martin a on si zlízol boštek od princeznej. 

             Večer sme mali slávnostné ukončenie Helppesáckej olympiády, vyhlásenie víťazov 

a neuveríte, ale prvé miesto Helppesáckej olympiáde sme získali s paničkou my! Bola z toho 

šokovaná, pretože to vôbec nečakala pri toľkých súťažiacich. Dostali sme medailu, diplom, 

maškrtu pre mňa i hračku. To bolo radostí a stískania i gratulácii od všetkých, že sme tak 

krásne spolu súťažili. 

             V nasledujúci deň som bol hrozne unavený a nič ma nebavilo, ani som to paničke na 

pľaci neuľahčil, tak ma nechali oddychovať. Na celý týždeň toho bolo až moc. Panička sa 

naučila pliesť košíky, stihla napísať i svoje dojmy a vo voľnom čase sa nezabudla poučiť od 

veterinára , vypočula si od sociálnej pracovníčky ako  sa žije zdravotne postihnutým v ČR.  

           Sobota býva vždy zaujímavá a veselá. Čakal nás maškarný ples na rozlúčku. Bola to 

i paráda, dokonca sme mali aj ozajstnú svadbu „brali“ sa princ a princezná, potom sme na 

nich sypali ryžu pre šťastie a prešli sme svadobným pochodom po celom areáli rekreačného 

zariadenia. To vám hmýrilo farbami a rozprávkovými bytosťami. Bola i súťaž o najkrajšie 

masky. Výhral to policajt (na vozíčku) a môj psí kamarát ako trestanec, najviac sa mi páčila 

rodinka lienok, tí boli strašne zlatí, otecko, mamička, dievčatko i miminko, dokonca i moja 

psia kamarátka Bára bola lienka. I dvaja snehuliaci. Všetci sme však dostali maškrty. 

             Bolo veľké fotenie. Moje „drezúrky“ Miška ako čertica a Kačenka ako miminko boli 

do popuku. A potom bola veselica. Záver sme teda oslávili a dúfame, že sa o rok opäť 

stretneme na ďalšej Helppesáckej rekondícii, kde si všetko zopakujeme či sme to, čo sme sa 

naučili nezabudli a či naši páni nenarobili chyby. A to ma ešte čaká o dva týždne Slávnostná 

maturita a odovzdanie novej Kačenke. Ale o tom vám napíšem na budúce. Best. 
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Čitine komentáre:ký ťarbavý. Ale ináč je kamoš, to sa musí nechať... BesBest Exlusiv Easy z Černobílych 

 

          Do nášho domova zavítal nový člen rodiny. Best Exclusiv Easy z Černobílych,  s 

mimoriadnym  honosným rodokmeňom.  

           Borderkólia, špeciálne vycvičený asistenčný pes. Prišiel aţ z Prahy, Českej 

republiky,  vlakom. Mladý krásavec avšak uţ nie „chlap“.  Kastrát.  Obaja sa v prvom 

momente stretu odmeriavali. Ako to dopadne?  

          Čita mu dala najavo, ţe je tu skôr, je domáca a stala sa psou paňou tohto domu. 

Bestík sa s prekvapením veľmi rýchlo podriadil a rešpektoval Čitu ako dominantnú. Nečakali 

sme, ţe sa tak rýchlo podriadi a nájdu cestu k sebe. Čita získala aj kamaráta na hry, hoci pár 

dní ho k sebe ani k svojim hračkám nepripustila.  Uţ sa necítila osamelá, ak sme niekam išli. 

Obaja si svoje teritórium označkovali a rovnako sa oň delia i stráţia si ho. 

  

  

          S Bestíkom sme došli na Slovensko v úplnej pohode. Správal sa veľmi vzorne. 

V reštaurácii pokojne leţal pri mne, do vlaku nastupoval vzorne najprv on, potom ja. Vo 

vlaku spôsobne sa uvelebil pod sedadlo a aţ na krátke výjazdy na WC k vode bol 

v pohodičke. Potom ako sa to pri výcviku naučil, mi dal pri vystupovaní prednosť, počkal 

kým nezídem z vlaku ja a potom on. Drţal sa stále pri nohe a v Kútoch, len čo objavil trávu si 

„uľavil“. 

          Čakala ho cesta ešte autom, to sa uvelebil na zadnom sedadle. Neprejavil ţiadny strach, 

chvíľu sediačky sledoval cestu, potom unudene si ľahol a leţal kým sme nedošli domov.  

 

 

 

 

Čitine komentáre: 

 

...Veď je to v našom psom svete normálne. Ja 

som tu bola prvá, tak som vodkyňa domu, To 

by sme si moc nerozumeli, keby chcel nováčik 

vládnuť. Ale Besťo  je strašný dobráčisko, len 

keby nebol taký ťarbavý. Ale ináč je kamoš, 

to sa musí nechať... 
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             Malá Čita nadšená vyskakovala, ţe ma vidí po dlhom čase doma, ale od Bestíka 

bočila.  Bestík dostal svoju deku a miesto na válendičke, ale večer, keď som si ľahla, bol 

zmätený, kde som a prišiel do spálne, kde leţala na svojom miestečku Čita. Tá ho vrčaním 

vystrnadila pred dvere spálne. A tak sa smutne uloţil pri dverách do spálne.  

            Ráno predsa len nabral odvahu a ma prišiel k posteli zobudiťdotykom ňufáka na moje 

líce. Pýtal sa von a sa pekne vyvenčil na záhrade. Oboznámil sa s prostredím, veľkou 

záhradou – pobehal všetky kúty, uvidel sliepky, ku ktorým sa nepriblíţil, pozrel si zdiaľky aj 

mačky, ale tie nemali záujem sa s ním s kamarátiť.   

            Čita samozrejme zo začiatku ţiarlila, odoháňala ho od nás.  Bestíka som na skúšku 

vzala do obchodu. Bola sranda, ţe nevydrţal leţať dlho a prišiel za mnou do obchodu. 

Predavačky boli rozrušené, ţe do obchodu pes nesmie, nuţ som ich „ usadila“, ţe tento môţe 

a má na to aj papier!  Ale nemienim to zneuţívať, zbytočne dráţdiť, tak som ho  „odloţila“ 

v hale pri vstupe do predajni. Prihovorila som sa mu, ţe nesmie do predajne a musí pokojne 

ma počkať. Potom uţ kľudne čakal. Okoloidúci si ho omrkávali, páčil sa im. 

           Prekvapilo ma, ţe na susedku, keď ho chcela pohladkať štekal. Zrejme zacítil pach psa, 

ktorého ona má, lebo keď bol v záhrade pokúšal sa jej pes dostať do našej záhrady. 

           Ináč sa k ľuďom správa pekne, dokonca k jednému nášmu známemu právnikovi na 

privítanie od radosti vyskočil na prsia a ho olizoval.  Ku návštevám sa správa spôsobne a na 

povely okamţite poslúcha. 

           Navečer druhého dňa sa aj Čita umúdrila (hára sa) tak sa mu predvádzala a nechala sa 

aj pooblizovať a potom sa uţ aj spolu hrali a naháňali, či si hračky (loptičky) posúvali.  

Na záhrade sa i pekne popreháňali a Čita ho teda poriadne popreháňala! Ledva ten macko 

stačil.   

           Skúšala som ho na zvonenie telefónu, ale bolo ho treba upozorňovať, avšak na 

zavolanie Katarína, či klopanie reagoval s radosťou a okamţite.  Snaţím sa to robiť postupne 

a zvykať ho . 

           Musím učiť aj našich členov rodiny ako sa majú k nemu správať, aké povely mu dávať 

aby mi ho nepokazili.  Na slovenské granule si zvykol a chutia mu, ale je akýsi hladový 

a vyhľadáva, ňúra, či ešte niečo nedostane, alebo či niekto niečo nezanechal. Ale má iba tú 

večernú dávku, akú dostával aj doma a pri výcviku v Doksech u Máchovo jazera.  Pridali sme 

mu cez deň iba vajíčko aby mal peknú srsť.  

           Absolvoval uţ aj prvú sluţobnú cestu do organizácie ZO SP do Nového Mesta nad 

Váhom.  Drţal sa skvele. Je lepší pri cestovaní ako naša Čita, tá stále vyrušuje a chce sedieť 

iba  vpredu. On si vzadu v aute zaľahol a bol kľudný. Občas si pozrel okolie a sledoval niečo, 

čo ho zaujalo. Ľudia boli s ním nadšení aj keď na prvý raz neukázal čo všetko vie.  

           Bol v novom prostredí a rešpektovali to.  Verím, ţe sa zlepší a bude aktívnejší. 

Musíme sa zohrať.  

           To je zatiaľ toľko o jeho dlhej ceste na Slovensko a jeho správanie sa v novom 

pôsobisku.  

           Okrem toho Čita po tomto prejavila aj väčšiu neţnosť k nám, akoby sa bála, ţe ju 

budeme mať menej radi ako predtým. Ťaţšie znášala, ţe uţ nie je stredobodom pozornosti, ţe 

sa musí o lásku a neţnosti deliť. Tak si našla cestu, ako ju od nás viac dostávať. Je 

mimoriadne pozorná, učenlivá, chytrá, bystrá.  

       Najväčšia zábava bola, keď Bestík ukazoval čo vie a čo sa naučil, čo som ho musela 

pravidelne aj skúšať a cvičiť. Keďţe bol „predvádzací“  pes pre sluchovo postihnutých  
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a pomáha asistenciou sluchovo postihnutým. Ovládal mnoho činností. Ráno ma neţne 

noštekom budil, nosil mi do postele papuče a sveter, sám si otváral dvere, upozorňoval, keď 

niekto klopal na dvere, keď zazvonil mobil a doniesol mi ho do ruky. Nuţ, neraz si to ten 

mobil odniesol, keď ho v rýchlosti chcel odovzdať a spadol mu. Nemal rád, ak mobil nebol 

v koţenom puzdre. Zle sa mu v zuboch drţal, šmýkal. Upozornil labkou, ţe plače dieťa, ţe 

ma niekto volá. Pomáhal mi privolať osobu, keď som pri závrate spadla, prípadne mi pomáhal 

vstať. 

        Bol stredobodom záujmu, natočil sa o ňom aj televízny program, chodili sme s ním 

a zároveň aj s Čitou na akcie, kde sa predvádzal.  

        Čita s neľúbosťou sledovala aký je Bestík šikovný, ale bohuţiaľ aj ťarbavý. 

Odpozorovala od neho niektoré úkony a s prekvapením ho pri cvičení predbiehala svojou 

hybnosťou a mrštnosťou.  Naučila sa tak ako on, upozorňovať na plač dieťaťa a privolať 

osobu. Jedno čo sa nenaučila, je podávanie predmetov. Bestík to robil všetko bez štekotu, len 

noštekom a labkou. Čita vyuţívala k tomu svoj mrštný, rýchly pohyb a samozrejme štekot. 

Labky vyuţívala iba ak o niečo prosila, alebo ak sme si ju nevšímali a tak chcela upozorniť, 

ţe je pri nás. Napodobňovala Bestíka  pri cviku poslušnosti „ k nohe“, „ľahni“, „sadni“, 

„zostaň“, keď videla, ţe Bestík za to dostáva odmenu- maškrtu a chcela sa k nej dostať aj ona. 

Tak sa na tieto povely naučila reagovať aj ona sama. 

  

Čitine komentáre: 

        ... No prosím, akoby som ja bola hlúpejšia a maškrtnejšia. Prečo by som to 

nevyužila, keď sa to dalo naučiť. Aj tak som bola rýchlejšia ako Besťo!  A niektoré veci 

boli také  ľahké, dali sa rýchlo naučiť. Stačilo ho iba pozorovať a ostatné bola hračka. 

A keď za to bola aj  sladká  odmena, prečo nie?...     

       Bola radosť sledovať ich oboch, ako sa snaţili predchádzať nás, bojovať o našu 

priazeň, lásku. Čita ešte viac dávala pozor na náš spánok a spávala vţdy pri našich nohách. 

Nikdy nedovolila, aby náš spánok niekto rušil, kým sme sa sami nezobudili.  

           Nedovolila to ani Bestíkovi, čo však on nechcel rešpektovať, pretoţe bol naučený ráno 

sa pýtať von na potrebu. Kým Čita dokázala vydrţať, kým sme my sami nešli von a nevzali ju 

von vyvenčiť.  Bestík bohuţiaľ to potreboval nutne a tak si to aj vynucoval, ak sa nechcel 

vnútri vyšpiniť. Vedel to dať riadne najavo, takţe sme veľmi rýchlo pochopili, kedy chce von 

cikať a kedy nevydrţí, lebo veľmi chce.  

          Obaja milujú  prechádzky do prírody a pri našom dome je  krásna príroda, lúky, hory, 

horské cestičky, jazierka i rybník. Pravidelne ich brávame aj na cintorín, kde máme 

pochovaných svojich blízkych. Bolo úţasné a neuveriteľné, ako si bleskovo zapamätali 

miesto i hrob, kde sú pochovaní naši blízki a vţdy na prechádzkach, keď sme išli okolo, ich 

prvý krok viedol k bránke cintorína a potom si to nádherne bez omylu nasmerovali k hrobu, 

kde si poslušne sadli. Bolo to neuveriteľné. 
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Čitine komentáre: 

       ... Čo je na tom neuveriteľné, že sme spoznali hrob babky a dedka, veď ich chodia 

občas  navštevovať aj oni, neraz ich cítime v dome, cítime ich aj na cintoríne. A keď sme 

chodili s Besťom pravidelne, po pachu to už cítime, čo je naše...  

 

    Aj keď sa neskôr na bránke cintorína objavil zákaz vodenia psov na cintorín, sme to 

nerešpektovali. Bestík je asistenčný pes a má právo vstupu všade. Čita sa samozrejme vţdy 

pritom „zvezie“. Oni nešpinia, nevenčili sa tam, ale práve naopak, šli s nami k pietnemu  

miestu, aby si s nami uctili spomienku na našich blízkych. Aj zviera cíti, myslí, a pamätá. 

I pre toto ich milujeme. Majú krásny citlivý prístup k nám a k naším blízkym, aj keď uţ  
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neţijú. Ale i napriek tomu sme obdivovali ich prístup, ako si ľahko zvykli sami od seba 

zamieriť k miestu, kde sme chceli ísť a vedeli aj presne polohu pietneho miesta. 

          Nádherné sú prechádzky s nimi do hôr, vyţívajú sa nádhernou prírodou, voľnosťou. 

Cítia vo vzduchu aj vzdialené zvieratá lesa, avšak sa od nás a vyznačených cestičiek  

nevzďaľujú. 

             Čita si vţdy s veľkou obľubou našla nejakú šišku a po celú prechádzku lesom si ju 

necháva hádzať, kopať. Je to jej obľúbená hra. Bestík sa teší z jej hravosti a naháňa sa za ňou, 

avšak jej hračku nikdy neberie. Ona mu to ani nedovolí.  Čita je rozkošná, ako si dokáţe šišku 

nosiť v pysku, akoby fajčila cigaru a dokáţe si ju doniesť aţ domov. 

            Po takýchto prechádzkach sú poriadne unavení a spia ako malé deti. Neraz sme ich 

pri pozorovaní v spánku videli, ako sa im niečo pekné sníva, keď trhali labkami, akoby niečo 

naháňali a občas aj zo spánku zabrechali. Sú to šťastné psíčatá. 

Čitine komentáre: 

        ... To teda sme, a po takých vzrušených prechádzkach sa nám skutočne sladko spí 

a snívajú sa nám o tom pekné sníčky ako pobehujeme po tých krásnych lúkach, naháňame 

sa za motýľmi, ako prekvapíme vtáka, žabu, či hada. Ako utekáme za lesnými zvieratami – 

keďže ich v lese nesmieme plašiť. Besťo sníva o ovciach, ktoré stráži a zaháňa, alebo ako 

beží vedľa koňa a sa s ním preteká. Ale, mne je to smiešne ako sa preteká, keď je taký 

ťarbavý. Musím ho na záhrade poriadne popreháňať, aby schudol...   
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    Spolu s nami aj dosť často cestovali autom. Čita ako vţdy na prednom sedadle v aute 

a Bestík, ako starý kľuďas si na zadnom sedadle ľahol a svet mu bol ukradnutý. Niekedy sa 

však stávalo, ţe si občas so záujmom pozrel, kam to vlastne ide a ak ho niečo zaujalo, vedel 

sa dívať a sledovať cestu. Je veľmi príjemný a nekonfliktný cestovateľ. Nuţ, keď bez 

problémov dokázal precestovať aţ z Prahy na Slovensko vlakom, potom autom, nečudo. To 

by hocijaký pes tak šarmantne nedokázal. Vo vlaku vedel byť pokojný, vydrţal celú cestu a aţ 

na konečnej stanici si vyhľadal miestečko na uľavenie si.  Po celú cestu samozrejme neleţal, 

občas sa potreboval ponaťahovať a tak sa prešiel chodbičkou vlaku k toaletám, kde sa chcel 

napiť vody z vodovodu. Ľuďom sa páčil, vzbudzoval pozornosť a kaţdý ho chcel pohladiť.  

Má taký nádherný, milý pohľad, ţe mu nikto neodolal. Tými okáľmi si vie vydobyť od 

kaţdého aj maškrty a pozornosť.  Besťo to všetko znáša pokojom a dôstojne. Podľa neho sa 

predsa nič nedeje... 

        A cestoval takto prakticky tri krát! Čita však také „šťastie“ na cestovanie vlakom ešte 

nemala, nevieme akoby ona reagovala a či by to zvládla.  

Čitine komentáre: 

     ... To by ste kukali! Ak by som mala prestávky, mohla si popreťahovať telo, vyvenčiť 

a napiť sa vody, vydržala by som aj ja! A vo vlaku tiež. Panička dobre vie, že vydržím celý 

deň bez venčenia... 

      Čita však bola dosť ţiarlivá a svoje prvenstvo v domácnosti i obľúbenosti si 

mimoriadne chránila. Bestíka dosť obmedzovala, čo dosť negatívne pôsobilo na jeho 

povinnosti. Čita mu niektoré povinnosti aj „ukradla“ a tak Besťo ako kľuďas sa s ňou vôbec 

nepral.  
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           Čita dosť nešťastne trpela, keď Bestíkovi bolo umoţnené sa prezentovať v televízii 

a natáčal sa program o ňom a jeho prednostiach. Ţiarlila a museli sme ju počas natáčania 

zavrieť do inej miestnosti, pretoţe by sa chcela aj ona predvádzať a ukazovať, ţe je rýchlejšia 

ako Bestík. Cítila sa dotknutá a dávala to aj najavo. Avšak jej láske k nemu to nijako 

neublíţilo a majú sa obaja veľmi radi. Bestík ju rešpektuje ako vodkyňu domácej svorky 

a podriadil sa jej vo všetkom.  

Čitine komentáre: 

         ... Pch, určite by som bola i ja slávna, keby som niektoré  veci ukázala aj ja, čo viem. 

Nepáčilo sa mi to, že ma zavreli. Veď som to potom dala najavo, aj Besťovi.  Besťo ma 

ukľudňoval, že to nič nebolo, a ho to natáčanie  poriadne nudilo. Ale nechcel sklamať 

paničku...  

         Čita mu nedovolí ani ţiadne hračky. Akékoľvek sa kúpia aj jemu, si ich prisvojuje. 

A Bestík sa neprieči, má radosť, ţe ona má radosť.  Je šťastný, keď sa môţe prizerať 

a naháňať, ako ona beţí a hľadá, či stopuje hračku. 

 

Čitine komentáre: 

      ...No toto? Ja som vodkyňa, ja mám právo na hračky, Besťo ak mu to dovolím. On sa 

hrať so mnou nevie, tak nech nezavadzia. Ak ma hra omrzí, môže si hračku vziať. Ale on 

radšej ako starý hastroš si ľahne a pritom drichme. Preto je potom taký ťarbavý...  

         Čita má úţasnú povahu a vie ju veľmi dobre vyjadriť. Jej láska k pánom nemá konca 

kraja. Aj príhoda, ktorá sa stala manţelovi, poukazovala na Čitinu nielen inteligenciu, ale aj 

lásku k nám. Manţel si na Nový rok zlomil nohu v členku. Musel sa pohybovať na barlách 

a nedokázal udrţať rovnováhu. Ja som niečo robila v inej izbe a zrazu počujem silný Čitin 

štekot a uţ pribehla ku mne. Naliehavo štekala a sa na mňa pozerala. Naznačovala mi 

pohybom hlavy, aby som ju nasledovala.  
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        Nasledovala som ju a zistila som, ţe manţel sa neudrţal na barlách a spadol v obývačke 

na zem. Pomohla som manţelovi na nohy a Čita od toho dňa sa od manţela nepohla ani na 

krok a všade ho sledovala i naďalej sleduje.. Dokonca ak manţel potreboval pomoc odo mňa 

a som nebola nablízku, Čita to okamţite registrovala a prišla ma privolať.  

         Aj Bestík to robil tieţ. Čita zaregistruje kaţdý ubolený vzdych manţela a hneď je pri 

ňom a snaţí sa mu pomôcť svojou prítomnosťou, prítulnosťou alebo olizovaním.  Svoju lásku 

k pánovi vie na otázku koho ľúbi, prejaviť i tak, ţe dotyčnú osobu oblíţe na líce. Alebo na 

poţiadanie, daj pánovi pusu, to urobí oblíznutím na líce.  

 

Čita a osobnosti 
 

       Čita vo svojom ţivote sa mala moţnosť stretnúť aj s vysokopostavenými osobnosťami 

nášho spoločenského ţivota. Neveríte?  

      Nuţ, na jednom futbalovom stretnutí v našej obci, sa zúčastnili futbalového zápasu aj 

politici. Bol medzi nimi aj v tom čase minister obrany SR František Kašický, ktorý je 

milovník psov, venoval sa aj kynológii a výcviku vojenských a policajných psov. Najprv 

ministra obrany zaujal Bestík. Minister sa zaujímal oňho, čo všetko vie a akej skutočnej rasy 

je Besťo, či je čistokrvný, pretoţe sa mu na borderkoliu zdal privysoký a primohutný. Nuţ 

sme mu poskytli informáciu, ţe Bestík je odmalička mohutným a zostalo mu to aj pri raste, 

nehovoriac i o tom, ţe je veľký papkáč a zje všetko čo je dostupné a chutné preňho. Vyčistí 

misky aj po Čite a kocúrovi Otkovi. Potom ho zaujala aj čiperná Čita, ktorá prejavila o neho 

záujem podaním labky. Toto stretnutie sme si zvečnili na pamiatku kamerou a je vyhotovená 

fotografia, ktorú urobil neznámy fotograf a zaradil ju do internetového portálu obce 

Smolenice, kde si ju môţu záujemci aj nájsť. Bestík vtedy s veľkým  záujmom sledoval 

futbalové stretnutie politikov a strašne rád by sa bol k futbalistom –politikom pridal.  Keďţe 

sa tak váţneho futbalového stretnutia nemohol zúčastniť ani ho nejako rušiť, tak aspoň 

z lavičky futbalistov- náhradníkov štekotom hecoval svoj tím. Bolo to pekné stretnutie, 

z ktorého si odniesli aj spomienku, ţe sa o nich zaujímali osobnosti verejného ţivota.  

       Minister obrany nebol jediný, kto sa o našich miláčkov zaujímal. Nechýbala  ani Monika 

Beňová – Flašíková, pri ktorej krásnych nohách dokázal Bestík vylihovať počas programu 

BSK v Bratislave. Keď odohral svoj divadelný výstup v programe divadla Tiché iskry, 

v ktorom bol aktívnym a hlavným hercom. Predstavenie sa páčilo a vydarilo.  

        Bestík mal však šancu sa stretnúť s osobnosťami aj v Čechách. Jeho „ krstným otcom“ 

bol známy herec Marek Eben, uznanie a záujem oňho prejavil pri odovzdávaní na Superdni 

2007 aj minister práce ČR Nečas, ktorý sa neskôr  v roku 2010 stal premierom ČR. 

Čita i Bestík zaujali aj zahraničných turistov, ktorých stretli počas prechádzok lesom a na 

Smolenickom zámku. Zahraniční turisti si ich fotili, zvlášť Bestík ich svojou milotou a farbou 

zaujal.  
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Čita dospela 

 

      Áno, Čita dospela, mala štyri roky a sa uţ dvakrát ročne hárala. Zo začiatku odmietala 

kaţdého psieho nápadníka. Nikto sa k nej nesmel priblíţiť, hoci svoj chvostík „strkala“ pod 

nos nadrţaným nápadníkom. V jeden rok sme ju mali pred obchodom  odloţenú a sa k nej 

dostal nie práve pekný pes a zahopsal si na nej. Ešte, ţe nás na to upozornili okolo idúci a tak 

sme mohli Čite injekciou od veterinára zabrániť počatiu. Ani Bestíkovi sa obťaţovanie svojej 

priateľky od nápadníkov nepáčilo a dával to dostatočne najavo, ţe sa vţdy postavil medzi 

Čitu a nápadníka.      

       Neraz si jej chvostík pod ňufákom aj on zacítil. Rada mu ho strkala pod nos alebo sa 

k nemu pritúlila spôsobom aby si ju všímal, očuchával a lízal.  A on sa jej veľmi ochotne 

podriadil a vychádzal jej v ústrety. Občas sa chudáčik aj vynasnaţil na ňu vyliezť a si 

„zahopsať“.  Hoci naprázdno, veď bol eunuch. Len aby bola spokojná.  Čite to neskôr asi 

prestalo stačiť a posledný rok, keď dovŕšila štyri roky, začala akosi pokukovať po 

nápadníkoch. A nemala ich málo!  

       Chceli sme jej doţičiť aspoň raz preţiť materstvo a mať potomkov. Nechceli sme, aby 

ich mala hocikým.  Nuţ sme sa ju snaţili uchrániť.  
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Narodenie Čitiných šteniatok 

       V roku 2009 sa nám to nepodarilo. Aj napriek ostraţitosti, sa do našej záhrady 

podkopávali rôzni  psí nápadníci. Iba čo nám narobili paseku s dierami v plote, ktoré sme s 

námahou opravovali.  Tých, ktorých sme zbadali alebo ich zacítil Bestík, sme odháňali zo 

záhrady, plátali po nich ploty. Nepodarilo sa nám ju ustriehnuť. Jeden biely špic bol 

šikovnejší ako my a Bestík.  

Čitine komentáre: 

     Hihihi, to bolo zábavné, ako sa tí kadejakí hastroši trápili,  aby ma dostali. Ale mne sa 

zapáčil okrem Besťa,  jeden tuláčisko- špic. Dala som sa, vedel to rýchlo urobiť, páničkovia 

nezbadali. Toho najviac odháňali, preháňali po záhrade. Ale bol vytrvalý a dosiahol svoj 

cieľ.  Mordoval sa aj Bary  a krpec Oto od susedov, ale nepáčil sa mi moc, bol ťarbavý ako 

Besťo. A Besťo ho vždy poriadne popreháňal po záhrade. Prírode bolo treba urobiť 

zadosť... 

      Zbadali sme to aţ keď Čita začala akosi priberať na váhe.  Po preštudovaní informácií 

na internete, koľko trvá brezivosť u psov a čo okolo toho, sme uţ vedeli, ţe Čita bude mať 

maličké šteniatka. 

     Vypočítali sme si, kedy asi by ich mohla mať a pripravili jej neskôr veľkú škatuľu 

s výrezom na dvierka, dekou, aby mala pohodlie a pokoj, keď to na ňu príde.  Počas brezivosti 

sa nechávala Čita hladkať po bruchu, robilo jej to veľmi dobre. Chutilo jej aj jesť a správala 

sa skutočne ako ťarchavá dáma.  Avšak svoje povinnosti a hry nezanedbávala, ale hrala sa 

opatrnejšie. 

   Jej veľký deň D prišiel práve 25.novembra 2009 na Katarínu. Nuţ, pripravila mi nádherný 

darček, keď v ten deň nenápadne priviedla na svet päť maličkých drobčekov. 

        Jeden však bol mŕtvy. Ostatné štyri boli nádherné. Maličké stvoreniatka neboli väčšie 

ako ľudská dlaň. Čita priviedla na svet dvoch psích chlapcov a dve psie slečny. Priviedla ich 

na svet bez problémov a skutočne si aj sama s nimi vedela poradiť, nepotrebovala pomoc 

veterinára.   

       Maličké „guličky“ pekne poumývala, ošetrila im brušká. Aj s kŕmením to nemala 

problematické. Prvé dni nevychádzala zo škatule a starala sa o maličké. Jedine mne dovolila 

ich vziať do ruky a tak som postupne zisťovala, akého pohlavia, ktorý je a ako je sfarbený. 

Vymýšľala som im aj mená a tak som ich aj hneď pomenovala. 

Čitine komentáre: 

       To vám poviem, to bol deň... Nadrela som sa, kým všetci vyšli von. Na prvýkrát to 

bola fuška, nevedela som čo skôr. Ale, ušlo to. Mrzí ma len ten jeden, odišiel do psieho 

nebíčka skôr ako pocítil svet. Ale aj tak toho bolo neúrekom postarať sa o tie malé 

mrnčiace a slepé mrňata.  Bola som na nich hrdá, panička si ich jemnúčko brala na ruku  

 

 

 



                                                                                                                                                     

24 

 

 

a čosi okolo ich brušiek kontrolovala, a potom mi ich poukladala k bruchu. Cítila som na 

nich jej pach, ale keďže ju ľúbim a viem, že by im neublížila, som jej dovolila ich vziať. Aj 

tie mrňata cítili jej pach na súrodencoch. Učili sa spoznávať, že pach nie som iba ja mama 

Čita, ale je tu aj človek a jeho pach. 

 

       Na svet  prišli Argo, Ciro, Sally a Tara.  

 
        Ľahko sme ich rozpoznali, pretoţe kaţdý mal nejaké to znamienko v sfarbení srsti. 

Traja boli čierni s bielymi škvrnami a jedno jediné bolo sfarbené ako biela káva, ale s čiernou 

tváričkou.  Rastom sa trochu menili a ich s farbenie naberalo výraznejšie črty. 

        Sally mala nádhernú nezvyčajnú hodvábnu srsť. Ciro dostal prezývku Brčko pre svoju 

kučeravú hustejšiu srsť, bol veľmi roztomilý, prítulný, ţivý, veselý psík, Argo bol v sfarbení 

najkrajší, jeho zo začiatku biele fľaky na čiernom telíčku sa zmenili na bielo-šedý melír a mal 

tieto fľaky rovnomerne uloţené na telíčku. Krásny bol aj jeho „plameň“ na čielku. Srsť nemal 

dlhšiu ako jeho súrodenci a pôsobil ako poľovnícky pes.  

        Najväčšiu podobnosť s mamou Čitou mala Tara a Sally. Sally dokonca zdedila aj 

Čitinu anomáliu – jedného prstíka navyše na jednej zadnej labke. Tara sa rastom menila 

a farby srsti sa jej vyrovnávali a jej bielo kávová srsť zostala jednoliata, len noštek po oči 

mala ošľahnuté čiernou, „zadymené“ ušká a trochu chrbát a chvostík. 

       Boli sme radi, ţe sú také krásne, kaţdé zvláštne a charakterové odlišné. Radi sme 

sledovali ich rast, vývoj, ako sa stavali na noţičky, ako sa začínali medzi sebou hrať, loziť, 

ako vedeli bojovať o mamin prsník a hltavo piť. Naučili sme ich skoro na mliečko z tanierika 

a postupne ako rástli, sa učili papať aj samy z tanierikov. Bolo to príjemné obdobie 

poznávania a radosti z ich psieho ţivota.       

          ≈ 



                                                                                                                                                     

25 

 

ARGO po narodení 

 

CIRO po narodení 
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TARA po narodení 

 

SALLY po narodení 
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          Skoro mesiac boli všetky slepučké, ale poriadne mamu Čitu „vysávali“. Rástli ako 

z vody. Kaţdý týţdeň sa zväčšovali, rástli, začali sa na svojich nôţkach ťarbavo pohybovať, 

loziť po sebe a usilovne sa snaţili pretekať, nájsť si najplnší mamin prsníček.  Uţ teraz sa 

dalo vypozorovať, kto je z nich dominantný a kto slabý.   

       Ako dominantní sa ukázali Argo a Sally. Slabší boli Ciro a Tara. Boli aj drobnejší. Ako 

rástli, prejavili sa aj ich povahové črty, objavili tvary ich postáv a schopnosti.  Prvý krát sme 

ich vyfotili po týţdni.  Čita sa o ne príkladne starala a dlho sme o nich ani poriadne nevedeli, 

ţe ich máme v škatuli v obývačke. 

       Ako rástli, postupne sa začali viac pohybovať a začali vykúkať von zo škatule. 

Neodváţili sa ešte von zo svojho rodiska. Čita postupne viac a viac od nich chodila von. 

Predtým  ich vţdy poriadne nakŕmila a nechala ich odpočívať.  

       Bolo úţasne sledovať, aký pravidelný reţim s nimi mala, ako si vedela s nimi poradiť, 

ako ich pravidelne všetkých vyumývala a robila im pravidelnú toaletu, aby mali priestor čistý.   

      Dvojmesačné uţ začali loziť von, skúšali svet na okolo a neohrabane sa pohybovali na 

dlaţbe obývačky. Labky sa im na dlaţbe šmýkali, lietali na všetky strany a tak ich chôdza 

bola hotovým umením. Začali sa medzi nimi aj spoločné hry, klbčili sa medzi sebou, 

preliezali jeden na druhom.  Ak sa unavili, si k sebe políhali, alebo si našli svoje kútiky, kde si 

zaľahli po dvojiciach. Ak im bolo chladno, políhali si naraz  vedľa seba a sa tak ohrievali 

a túlili k sebe. 

       Snaţili sme sa ich učiť „venčiť“ na papier pred škatuľou. Neskôr, keď uţ boli viac 

odváţnejšie a začali nám loziť po obývačke, sme mali čo robiť, aby sme poupratovali ich 

občasné mláčky, či valčeky. Ale čo sa nám darilo, bolo, ţe sa snaţili venčiť na papier.  A to aj 

vtedy, ak objavili hocijaký pohodený papier alebo spadnutý. Bolo i smiešne, ak urobili 

nechtiac mláčku na nejaký spadnutý doklad... 

Čitine komentáre: 

         Bolo načase, ale aj tak mi robili hanbu s tými mláčkami mimo papieru. Už som 

nestíhala ich čistiť. Občas ma aj naštvali, bolo ich treba potrestať. Páničkovia mali čo 

s nimi robiť. 

         Boli čoraz viac hravejší, výbojnejší, prejavovali viac záujmu o ţivot v okolí, 

objavovali nový priestor a bolo treba dávať pozor na veci, lebo začali trhať čo sa im dostalo 

pod labky a ňufáčik. Začali roznášať veci v pyskoch a neraz sme ich naháňali, aby sme im tie 

veci vzali.  Začali piť samostatne z misiek, postupne aj papať. Mama im uţ nestačila a tá ich 

postupne aj od seba odháňala. Narástli im pekné zúbky a Čitu uţ to ich kŕmenie bolelo. Mala 

čo robiť, aby ich od seba odohnala, preto často začala vyuţívať obľúbené vyvýšené priestory, 

odkiaľ ich mohla sledovať a vţdy, keď bolo treba zasahovať, ak konali neplechu, prípadne ich 

išla ratovať, ak niektoré v zápale hry sa pozabudlo a svojmu súrodencovi ubliţovalo.  

       Začali reagovať na svoje mená, pribehávali k nám a radi natešene vyskakovali na nás. 

Kaţdé ráno to bol poriadny „tanec“ a strapec okolo nôh, čo tak od radosti vítali pánov. 

Doslova sa pozavesovali na nohy a sme sa o nich potkýnali. Tešili sa, ak sme ich všetkých 

pohladkali a sa im milo prihovárali.    
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        Postupne si okukovali svet aj vonku, prvý krát sa zoznámili aj so snehom, ktorý sa im 

zapáčil a na tom bielom čude sa poriadne popreháňali a pováľali. Veď to bolo také mäkučké, 

ale studené. Celí boli ako snehuliaci. A im to vôbec nevadilo. Pritom v tom roku aj poriadne 

zima nadelila snehovú nádielku.   

            Bestík sa k maličkým zo začiatku veľmi vyhýbal veľkým oblúkom. Mal pred nimi 

rešpekt, ako by sa bál, ţe im svojou veľkosťou môţe ublíţiť. Nečudo, ešte nezabudol ako 

zadnou labkou zadlávil paničkino obľúbené kuriatko. A on za to nemohol, také maličké 

nevidel, vbehlo mu rovno pod labku, keď sa naháňal s Čitou.  Avšak ako rástli a sa viac 

pohybovali po byte, pribliţovali sa aj k nemu. Začali doňho dobiedzať a vyzývať ho k hrám.  

         Vôbec sa ho nebáli, skúšali to naňho, začali vyskakovať naňho, oblizovať ho, musel 

postupne si na ne zvykať. Neuhýbal iba občas zavrčal.  A keď začali chodiť aj von, bol to on, 

čo sa im venoval a ich poriadne popreháňal na lúke v záhrade. Všetky štyri si ho zamilovali 

a svojho „uja“ všade nasledovali. Besťo mal skutočne čo robiť, aby sa ich občas zbavil a mal 

chvíľu čas aj pre seba. 

       Čita to prijímala pokojom. Mala postarané o výchovu mladých, keď sa na výchove 

podieľal aj Bestík. Šteňatá mali rodinnú rovnováhu, vzor od matky i od „otca“ vo svorke. 

Tešila sa, ţe o mládeţ má záujem aj Besťo a jej s nimi pomáha. Aj napriek tomu ich dokázala 

vţdy ustriehnuť a ak robili zle, ich trestala. Bestík netrestal, iba im niekedy dal najavo svoju 

nespokojnosť zavrčaním. Šteňatá ho rešpektovali a poslúchali na slovo.  

Čitine komentáre: 

    ... Ujo Besťo to s nimi vedel. Bola som skutočne rada, že ich učil svojmu kumštu 

nadháňať zvieratá. Bavila som sa, ako trápia chudáka  kohúta Koka a jeho družky- sliepky. 

Neraz zasiahli  aj páničkovia, aby toľko peria nelietalo. A mojim mrňatám sa to páčilo. Uja 

Besťa zbožňovali a sa radi učili. Aj ho poriadne popreháňali. To Besťovi neuškodilo a moje 

mrňata sa naučili niečo nové...     

        Nechať ich doma samých, bolo  o nejaký čas boţím dopustením. Dokázali rozţuvať 

a potrhať všetko čo sa im dostalo pod zúbky. Takto skončilo zopár papúč, handier, ale aj pár 

drahších vecí. Zgustli si na šnúre od internetu a na niekoľkých miestach mi ju rozkúsali. 

Zlikvidovali šnúru od lampy, keď na dvoch miestach oddelili prepínač a tak znehodnotili 

staroţitnú lampu. Podaril sa im aj husársky kúsok, ţe sa dostali k Audioportu – slúchadlu na 

počúvanie televízie, ktoré bolo poloţené na stolíku a dohrýzli ho tak, ţe sa uţ nedal pouţívať. 

Bola to niekoľkotisícová škoda. A nie jediná.  

        Niektorý z nich sa dostal aj do spálne  ráno a z nočného stolíka si potajme v zúbkoch 

odniesol aj maličký zvukovodový načúvací prístroj manţela. To sme ešte netušili, čo sa s ním 

stalo, prevrátili sme celú spálňu aby sme ho našli. Nepodarilo sa, a aţ potom sme vytušili, aký 

osud ho postihol. Maličkí hrdinovia ho rozkúsali tak dokonale, ţe iba baterka z neho zostala.  

To sme si uţ museli dávať na veci veľký pozor a nenechávali sme si uţ nič cenné na 

stolíkoch, alebo v dosahu tých maličkých loptošov.  

         Po týchto skúsenostiach sme ich postupne presunuli spávať do zimnej záhrady, kde sa 

nám za odlúčenie od nás „vypomstili“ poriadnym okusovaním kresiel, roztrhaním deky  
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a neposlušnosťou v toalete. Boli od odlúčenia zo stresovaní. Nepáčilo sa im to oddelenie od 

spoločných bytových priestorov a od nás.  Doţadovali sa našej lásky a prítomnosti. Bolo nám 

ich ľúto, ale bolo toho dosť.  

        Snaţili sme sa ich učiť povely „ku mne“, „sadni“, „ľahni. “  Samozrejme sa to ťaţko 

učilo, keď boli pokope spoločne, keďţe ich bolo naraz veľa. Dalo sa to iba jednotlivo.  Ale 

bolo zábavné ich vidieť, ako si všetci štyria posadali na výzvu, keď nám v ruke videli piškótu. 

Ibaţe sa o ňu netrpezlivo bili všetci štyria naraz, predbiehali sa a sadali si vţdy čo najbliţšie 

k piškóte. Dokonca, keď začuli zašuchotať vrecko s piškotami, okamţite reagovali a vedeli, 

ţe sa bude dávať maškrta. Tento zvuk si veľmi rýchlo zapamätali.  Pri samostatnom výcviku 

najväčší pokrok prezentovala Tara.  Cirko zas strašne rád robil opičky, vyskakoval, tancoval 

a vrtel sa , aby zaujal a dostal odmenu aj on. Sally a Argo pôsobili dominantne a tak sa 

„neradi“ podrobovali naším pokynom. Aj keď sa časom aj oni naučili základy poslušnosti 

aspoň v tom, ţe prišli k nohe, sadli si pred nami a pohľadom upretým na nás očakávali, čo 

chceme od nich.  

     Nadišiel čas, aby sme im hľadali nové domovy a nových pánov. Veľmi sme sa citovo 

na nich naviazali a mali sme obavu, ţe sa ich ťaţko vzdáme.  Podali sme na internete aj 

s fotografiou inzerát, pomohla nám s ďalším inzerátom v Avíze aj priateľka Danka.  

Prichádzali telefonáty záujemcov, ale bohuţiaľ boli z ďaleka z Humenného, Prešova, od 

Tatier, Banskej Bystrice, ale aj z blízka od Bratislavy, či Trnavy. Avšak nikto si ich skutočne 

neprišiel ani pozrieť, ani sa uţ viac neozval. Chceli sme ich podarovať len do dobrých, 

láskavých rúk. Aby boli milovaní, ako sme ich milovali my.  

Netušili sme, ţe sa nad našimi šteniatkami začína zmrákať…. 
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       Naše najmilšie šteniatka, pár dní pred ich životným koncom…     
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Zmrákanie 

      Začiatkom apríla začala inak veľmi ţivá a dominantná Sally sa od súrodencov 

izolovať a polihovať. Vzali sme ju do vnútra, nechutilo jej jesť, bola apatická, vracala, mala 

hnačku. Snaţili sme sa jej dávať vodu, prikryli teplou dekou.  

      Ešte v ten večer nám v kresle tichúčko skonala.  Mysleli sme si, ţe sa niečim priotrávila. 

Bolo nám jej veľmi ľúto. Naša hodvábna Sally odišla do psieho nebíčka. Pochovali sme ju 

v záhradke pod borovicu a na hrobček vysadili jarné kvetiny.  

     Pár dní bolo všetko v poriadku, keď zrazu to isté začal mať aj Cirko, mal horúčku, 

vracal, mal hnačku. Uţ mi to nedalo a zavolala som veterinárovi a po opise choroby mi 

oznámil, ţe celý vrh – mláďat je v ohrození ţivota! Dostali parvirózu.  

     Cirko bol môj miláčik, taký kučeravý Brčko. Bolo mi nanič, keď som videla v jeho 

očkách ten smútok a bolesť, čo mu spôsobovala choroba. Bol to taký maličký neţný 

cirkusantík. Hlavičku si vtláčal pod moju pazuchu, doţadoval sa hladkania,neţnosti, pomoci, 

mrnčal ako malé dieťa. Keď som potom neskôr videla, ţe kakal krvavú vodu, vedela som, ţe 

sa jeho koniec krátkeho ţivota blíţi. 

      Bolo mi strašne ľúto, ale nevedela som mu uţ pomôcť, choroba veľmi rýchlo pokročila 

a jeho ţivot unikal. Jedine čo som mohla mu urobiť, byť pri ňom, hladiť ho po vychudnutom 

a utrápenom telíčku, neţne sa mu prihovárať.  Cirko tíško poplakával. Keď bol uţ v agónii, sa  

naraz ešte naposledy celým telíčkom vzoprel a vyšiel z neho taký srdcervúci nárek, ţe sa mu 

ešte nechce z tohto ţivota odísť, aţ to zabolelo pri srdci. 

Bolo to príšerné, srdce to drásalo, nedokázala som udrţať slzy a som sa nad ním 

rozplakala.  

    To uţ som nemohla dovoliť, aby takto skončil aj Argo a Tara. Odviezli sme ich po 

pochovaní Cirka v záhrade, k veterinárovi do Trnavy a on sa snaţil u oboch zistiť v akom sú 

stave a či sa dajú ešte zachrániť. Choroba sa viac prejavovala u Tary ako Arga. Vyšetrili ich 

oboch a hneď pichli protilátky. 

       Veterinár dával šancu, ale upozornil nás, ţe to bude stáť nejaký ten peniaz. Poslal nás 

na veterinárnu kliniku, kde im nasadili obom infúziu. Keďţe skutočne liečba bola finančne 

nad naše pomery, a ich ţivot bol viac neistý ako istý, sme sa snaţili aspoň sa pokúsiť o ich 

záchranu. Dohodli sme sa, aby to nebolo tak drahé, ţe si ich po infúzii večer prídeme vziať 

domov. Tieţ nás upozornili veterinári, ţe tých infúzii by malo byť viac, ak preţijú na druhý 

deň. 

       Preţili, na druhý deň sme opäť ich dali na infúziu a večer prišli pre ne. Tara to znášala 

celkom dobre a pokojne, bola tichučká a dobrá. Bola ideálna pacientka.  Argo však bol 

agresívny, museli mu dať náhubok. Neznášal pichanie a cudzích ľudí. Jeho stav však nebol 

moc uspokojivý. Argo na tretí deň od vypuknutia choroby a po dvoch infúziách o deviatej 

ráno skonal. Tieţ pred odchodom do psieho nebíčka zaplakal, nie tak ako Cirko, ale plakal 

tichúčko.  
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       Bolo to veľmi ťaţké a bolestivé. Krásny, dominantný, inteligentný a hravý Argo 

s veľkou ţivotnou perspektívou odišiel. Odišiel do psieho nebíčka za svojimi súrodencami. 

     Keďţe som uţ vedela čo za chorobu dostali, som si ešte v čase infúz na internete 

prezrela všetko o tejto chorobe, i čo by bolo vhodné im dávať. Tak som Tare i Argovi 

naordinovala sama tabletky B6, vitamín C a Glukopur. To dostávali ráno a večer po pol 

tabletky. Argovi to uţ bohuţiaľ nepomohlo, lebo choroba veľmi rýchlo postupovala a ho 

skolila.  

 

ARGO  

          ARGO bol dominantný, najväčší zo súrodencov. Mal pekné sfarbenie. Na čele mal 

zaujímavý od nošteka akýsi bielo-šedo melírovaný plameň, chvostík a labky melírované šedo-

bielo. Na krku mal bielo šedý šál. Telíčko mal súmerné.  

        Bol to ţivý, hravý, vitálny, inteligentný psík, priebojný. Naučil sa reagovať na svoje 

meno. Na zavolanie prišiel pred pána a na povel si sadol. Svojím výzorom sa viac podobal na 

poľovníckeho psa. Aj napriek pokusu o jeho záchranu sa nám to nepodarilo.  

         Doţil sa 4,5 mesiaca a do psieho nebíčka odišiel ráno o deviatej dňa 23.4.2010   

 

Ciro- Brčko 
           CIRO je jediný zo súrodencov, ktorý bol brčkavý a preto mu prischlo meno Ciro-

Brčko. Bol celý čierny, kučeravý, len všetky labky mal bielo šedý melír a kúsok chvostíka 

mal biely. Pod krkom mal bielu náprsenku. Bol zrejme po otcovi viac špic. 

            Bol roztomilý, prítulný, hravý, taký malý cirkusantík. Rád sa predvádzal, robil opičky, 

vyskakoval do výšky, bol po mame Čite mrštný. Na svoje meno dobre reagoval, pribehol na 

zavolanie pred pána a na povel sa posadil.  

         Veľmi rád obhryzával veci a preto si naňho bolo treba dávať pozor, kým by ho to 

neprešlo. Spolu so súrodencami aj narobil poriadnu škodu na predmetoch. Zúbkami dokázali 

rozhrýzť aj drahé slúchadla za vtedajších 8 tisíc korun. Nebál sa nosiť veci a v budúcnosti by  

to bolo moţné vyuţiť pri výcviku, aby podával a nosil veci.   

          Bol taký ţivotaschopný a miloval svoj ţivot, ţe sa mu do psieho nebíčka hrozne 

nechcelo. S veľkým srdcervúcim  plačom a nárekom odišiel do psieho nebíčka dňa 20.4. 2010 

 

Sally 

            SALLY bola celá čierna, iba jednu labku mala bielu, akoby si zabudla vyzuť na nej 

ponoţtičku. Pod krkom mala úzku bielu náprsenku ako má jej mama Čita. Srsť mala 

mimoriadne hebkú a jemnú a prischla je prezývka Hodvábna Sally.  

 

 

 



                                                                                                                                                     

33 

 

 

            Bola dominantná a bitkárka medzi súrodencami, nebála sa pustiť do bitky 

s dominantným Argom a ostatnými súrodencami. Dobre reagovala na svoje meno, na 

privolanie prišla k pánovi a na povel si sadla.  

          Vyţadovala si nehu, lásku, bola mrštná ako jej mama Čita a veľká výmyselníčka. 

Najviac sa podobala svojej mame Čite výzorovo i povahovo. Dokonca mala i tú maličkú 

anomáliu jedného prstíka navyše na labke ako to má mama Čita.  

         Doţila sa 4.5 mesiaca.  Do psieho nebíčka odišla prvá, veľmi tichúčko večer o 21,00 

hod. dňa 18.4.2010. 

 

Tara 

           TARA je jediná zo súrodencov, ktorá nie je čierna, ale srsťou ako biela káva. 

Zaujímavosťou je sfarbenie ňufáčika, ktorý je od nošteka po očká ošmahnutý čiernou farbou. 

Očká má krásne tvarované a vyznačené čiernou farbou. Ušká ma tieţ akoby zadymené. Na 

krku má náznak bieleho šálu. Labky mala biele, neskôr sa jej srsť ustálila a je pekne sfarbená 

ako biela káva aj v labkách, len bruško ma biele. 

          Je veľmi milá, prítulná a najmenšia. Tieţ sa veľmi podobá mame Čite, ale je bez 

anomálie. Ľahko sa učí a vie pribehnúť k pánovi, na povel si sadne i ľahne.  

         Veľmi rada kradne veci, ktoré si nosí na svoj obľúbený gaučík a potom všetko okusuje 

ostošesť, kým z toho nie sú len zdrapy. Prípadne veci odnesie von do záhrady.  

        Vyţaduje si lásku, nehu a veľmi rada opakuje veci po mame Čite. Za lásku sa vie 

ovďačiť nehou a prítulnosťou.  

          Miluje Bestíka a neustále okolo neho behá, objíma ho a olizuje ho od samej lásky. Je 

jediná, ktorá preţila svojich súrodencov, ale jej ţivot je stále ešte v ohrození ţivota. Choroba 

ju nezasiahla tak prudko zrejme i preto, ţe častejšie bola vnútri u syna, kde prespávala pri 

jeho posteli. Občas ju vidieť pri starých kreslách, kde spávali jej súrodenci ako od smútku za 

nimi kňučí. Určite jej súrodenci chýbajú.   

  Ku podivu Tara, najslabšia zo všetkých súrodencov preţila, poctivo uţíva lieky 

a pomaličky sa z choroby dostáva. Avšak, aj napriek tomu je v ohrození ţivota, pokiaľ sa 

nepodarí jej dať vakcínu a opäť zopakovať s vakcináciou po čase. Problémom sú peniaze.    

    Ţivot tých maličkých je drahý. Nie kaţdý na to má. Tare sa pokúsime ţivot zachrániť, 

tešíme sa z nej, ţe sa to podarilo, ţe je čulá, veselá a hravá.  Cíti, ţe mala namále a ţe ţije 

vďaka našej starostlivosti. Svoju nehu nám prejavuje ako jej mama Čita.      

Čitine komentáre: 

   Uvedomujem si, čo sa stalo s mojími mrňatami, olizovala som ich v chorobe, vedela som 

i cítila, že im nemôžem pomôcť. Cítim, kde sú pochovaní, ale život ide ďalej. Tara žije, 

aspoň jedno z mojich mrňat má šancu na život. Znášam ju pri sebe, i keď niekedy mi lezie  
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na nervy, lebo sa s ňou musím deliť o maškrty. Aj Besťo má kvôli nej menej, ale jemu to 

neprekáža, má to moje mrňa rád a spolu sa bláznia na záhrade. Tara je miláčikom pána 

Miloša, s ktorým spáva a ktorého Tara tiež miluje. Miluje aj paničku, ktorá jej zachraňuje 

jej psí život starostlivosťou a liečbou. Povinnosť prírody som si splnila, ostatné zostane 

v spomienkach...     

      Ţe aspoň ona Tara ţije svoj psí ţivot, pokračuje v ţivotnej reťazi ako Čitin potomok. 

Nech má pekný a šťastný psí ţivot, dobrého pána. Nech sa ten boj o jej ţivot vyplatí a dopraje 

jej ho preţiť krásny a dostatočne dlhý. Nech ţije aj pre spomienku na jej súrodencov, ktorí 

také šťastie nemali, hoci po ţivote túţili a tak veľmi ako Cirko, ktorému sa tak strašne 

nechcelo odísť...  

    Smutné je i to, ţe mnohí majitelia psíkov ani netušia aká zákerná choroba číha na 

mláďatá, ako prudko nečakane a kruto sa prejaví. Nestačí, ak sa všade vypisuje, ţe treba 

mláďatá očkovať proti tomu a tomu. Je nutné, aby psíčkari vedeli, čo za zákernú chorobu to 

je, ako sa prejavuje, ako pôsobí a dokáţe doslova v priebehu pár hodín zabíjať. Aká je 

mimoriadne nebezpečná pre mláďatá. 

     Je veľká škoda, ţe záchrana ich ţivotov hoci aj očkovaním je taká drahá, a tak hlboko 

siaha do peňaţeniek milujúcich psíčkarov. 

    Ako dieťa som bola v detstve vychovávaná v rodinnom dome, kde sme mali rôzne 

domáce zvieratá. Aj psa, avšak si nikdy nepamätám, ţe by nám šteniatka takýmto spôsobom 

zahynuli, alebo, ţe by si vyţadovali veterinárnu pomoc, očkovanie. Očkovalo sa vţdy iba 

proti besnote a to bolo za mojich čias nielen povinné, ale aj zadarmo. Táto choroba prišla 

dobou. 

     Ako som sa dočítala, objavila sa v sedemdesiatych rokoch. Naučila som sa, ţe človek by 

mal byť mimoriadne sčítaný a vzdelaný, aby sa vedel v ţivote orientovať. Aj v tom 

psíčkarskom. 

A čo dodať na záver? 

          Na ich pamiatku vznikla táto malá kniţočka aj s ich fotoalbumom. 

Na pamiatku Čity a jej maličkých šteniatok som napísala túto malú skromnú kniţočku, 

ilustrovanú ich fotografiami. Pre spomienku na maličkých, ktorí chceli ţiť a nemali to šťastie 

a skončilo v psom nebíčku. Na milé stvoreniatka, ktoré milujeme a nemôţeme na ne 

zabudnúť. Moţno ovplyvní aj iných pánov takýchto psích miláčikov, ţe si urobia aspoň pre 

seba na pamiatku tieţ kniţočku, pamätníček svojich najmilších zvieratiek, napíšu ich veselé 

príhody a podelia sa o svoju lásku k nim svojim blízkym, či vnúčatám a poslúţia ako 

rozprávkové kniţky... 

      

         **** 
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Čita a minister obrany SR František Kašický 

 

 

 
 

 

 


