
 



 
 
 

 
 
      
 

Můj pes je erotoman 
Každý muž se od narození po celý život setkává se ženami i se psy. Nejprve se jich 
(žen i psů) nezřídka trochu bojí, pak je zase moc chce, a když si je pořídí, mohou 
vznikat situace, které stojí za písemný záznam. Dítě, rodiče a pes. Muž a pes. Muž 
se psem a žena. Muž a žena se psem. Muž, žena, pes a děti. Muž, pes a milenka. 
Pes jako náhrada dítěte, pes jako potrava, pes žárlivec, pes klaun, pes nezvedenec, 
pes usmiřovatel, pes erotoman… Humorně laděná povídková knížka je 
autobiografickým průřezem autorova setkávání se psy a ženami různých plemen, a 
to doslova. 
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 Děkuju všem svým nejbližším, a pejskům zvlášť, za trpělivé postání 

před objektivem mé děravé paměti.   

Mé poděkování za poskytnutí fotografie na obálce patří fotografu Jánu 

Hronskému, mo-delce a stylistce Janine Alexander a pejskovi Angelovi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



BENÝSEK TAVÍ METLO  

  

„Nnnňňňooo jóóó!“ konstatovala rozzářeně hlava rodiny. Můj švagr, jindy 

zamyšlený fyzik, doktor přírodních věd a majitel několika dalších akademických 

titulů, oděný do svých oblíbených červených vytahaných tepláků, si dal ruce v bok 

a zahleděl se s mimořádným zalíbením směrem k prázdné sedací soupravě.  

„A kdo, Sklepníku, kdo to byl, kdo našeho tááávitele málem připravil 

o ţivot? A to opakovaně!?“ pronesla naoko vyčítavě moje sestra, učitelka češtiny 

a hudební výchovy, ale pak svému manţelovi poloţila smířlivě ruku na rameno 

a nadále jiţ hovořila k té prázdné sedací soupravě:  

„Benýsek uţ mohl bejt v herbáři, viď, Benýýý, byl by to jééédinej hééézky 

vyliiisovanej  a heeerbářovanej pejsek na céééličký zéééměkouli, viď, Benýýý!“   

„Ahoj strejdo!“  

„Čau strejdo!“ pozdravili mě student gymnázia Adam a student prvního 

ročníku Vysoké školy ekonomické Filip. Kdyţ zjistili, jakým směrem se s jejich 

rodiči díváme, objevil se naráz v obou jejich tvářích výraz dvouletých, mírně 

retardovaných batolat.  

„Benýýýsek tááávííí,“ pronesl s vykulenýma očima starší student, který mi 

při minulé návštěvě v mém praţském bytě udělal fundovanou přednášku 

o světových akciových trzích.  

„Benýýýsek tááávííí mééétlóóó!“ vykřikl mladší student, lehl si na zem 

a začal předvádět cosi, co jsem nedokázal k ničemu přirovnat. Hubený mladík se 

otáčel se kolem své osy a ruce měl ohnuty snad do tvaru jakýchsi lopatek.  

„Adamito, jak se nazývá ta bohulibá činnost, co mi tu demonstruješ?“ 

zeptal jsem se svého synovce zřejmě hloupě, protoţe po mé otázce jen obrátil oči 

v sloup, aniţ by přestal rotovat kolem své osy.   

Také starší synovec zakroutil nevěřícně hlavou, sloţil se k zemi vedle svého 

sourozence  a začal rovněţ rotovat.  

„A to je jako co, studenti, pokud to tedy není epileptickej záchvat?“ zeptal 

jsem se znovu.  



„Strejdo, to seš z Prahy? A nepoznáš Tondu a Adélu?“ ozvalo se za mými 

zády a pak mi vlepila má roditelka pusu na přivítanou.  

Pořád jsem byl na té návštěvě u mých nejbliţších příbuzných úplně mimo. 

Neznal jsem ani ţádného Tondu, ani ţádnou Adélu. Maminka mne chytila za loket 

a ukázala směrem  k sedací soupravě. „To fakt nevidíš, jak kjááásně tááávííí?“  

Nic a nikoho jsem neviděl.  

„To je přece takovej náš tááávitel,“ vzala mě maminka za ruku jako před 

pětačtyřiceti lety  a dovedla mě k sedací soupravě. Po cestě jsme museli překročit 

dva válející se studenty, kteří se navzájem oslovovali Toníčku a Adélko. Ještě 

jsem v jejich rozhovoru zaslechl jméno Blanka. Ani to mi nic neříkalo.  

„Benýýýsek přece tááávííí mééétlóóó!“ upřesnila maminka a ukázala na 

přehoz sedací soupravy. Všiml jsem si, ţe v jednom místě, tam, kde přechází 

sedací část v opěradlo, je pod přehozem jakási boule. A ta boule se občas pohnula. 

A pak mi do docvaklo. Tonda a Adéla – přezdívky pro razící stroje nové trasy 

praţského metra! Benýsek staví metro! Tááávitel je stavitel. Blanka – tunel 

Blanka! Benýsek je tedy stavitel – specialista. Benýsek je tunelář!   

Maminku a sestru se švagrem navštěvuju moc rád, i kdyţ se do svého 

rodného kraje dostanu jen několikrát do roka. V jejich domě na zeleném okraji 

malého podšumavského městečka si připadám jako na dovolené. Sestra se 

švagrem udělali dobře, kdyţ se po tátově smrti rozhodli pro koupi hezkého 

prostorného domku, do kterého si vzali s sebou i maminku. Na ţivot v menším 

městě si všichni rychle zvykli. Zdá se mi, ţe tam ti lidi umějí nějak lépe ţít. Ţe 

tolik nekvaltují jako my v Praze, a přitom všechno stihnou. A kdo ví, jestli toho 

nestihnou víc, kdyţ mají takovéhle hezké domečky s teráskami a anglickými 

trávníčky a zahrádkami  a bazénky, o které se musí starat. A pejsky taky mají, 

samozřejmě!  

Vlastně jsem věděl, ţe mají čerstvý přírůstek do rodiny. Mělo to být ale 

původně jinak. Ten přírůstek měl být lidský. Sestra se Sklepníkem se usnesli, ţe si 

ke svým dospívajícím synkům přidělají ještě jedno miminko pro radost. 

Spolubydlící maminku protestující argumentem, ţe jí celkem pět vnoučat ke štěstí 



uţ úplně stačí, demokraticky přehlasovali. Dokonce výrazně, neb i synové byli pro 

miminko. Sklepník se po dlouhých letech bádání a dřiny na poli vývoje 

bezpečnostních systémů s vyuţitím metody akustické emise konečně a zaslouţeně 

dočkal  i významnějšího finančního ocenění své osamělé domácí práce a učinil 

maminčin kantorský důchod a sestřin kantorský plat, ze kterých všichni dlouho 

ţili, zanedbatelnými. Zvelebili dům, pořídili si nové auto a další dříve nedostupné 

věci a na prahu dospělosti svých synů začali cestovat a uţívat si naplno rodinného 

ţivota. Miminko se jim ale uţ nepovedlo. Tak si pořídili miminko psí.  

Tak dlouho rokovali o tom, jakému plemenu dají přednost, aţ sestra na 

internetu narazila na fotku jakéhosi kříţenečka a do té se zamilovala. Ačkoli nikdo 

včetně majitele toho kříţenečka nebyl schopen popsat, z kolika plemen a v jakém 

poměru je štěňátko poskládáno, získala sestra na svoji stranu hlasy synů 

a přehlasovali Sklepníka, který chtěl pořádnýho psa. A netrvalo dlouho a začaly 

mi e-mailem přicházet fotky jakéhosi psího mrněte s nadšenými komentáři, ţe 

Benýsek je naprosto, ale naprosto úţasnej a nejúţasnější. Ben okamţitě rozněţnil 

a rozšišlal celou rodinu. I maminka, která se uraţeně „psího“ hlasování 

nezúčastnila (kdyţ byla předtím přehlasována ve věci miminka lidského), mi 

telefonovala, ţe chodí s Benýskem „apošášu“ (=na procházku), a dokonce mi při 

té příleţitosti vysvětlila, ţe „apošášu“ není její, ale můj výraz, kterým jsem se 

kdysi doţadoval dětského venčení.  

Ţe se rozněţní ţeny, to jsem tak nějak chápal, ale ţe se rozněţní a rozšišlá 

i pánská osádka dvou juniorů a věčně zadumaného Sklepníka, to mě poněkud 

zaskočilo. Musím ale přiznat, kdyţ mi Benýsek jako hostu věnoval zcela 

mimořádnou a intenzivní pozornost, ţe jsem se taky rozněţnil. Nerozšišlal, ale 

rozněţnil. Měl jsem ho pořád na klíně. Jen občas si odběhl tavět metlo a zmizel 

pod přehozem sedací soupravy.  

Kaţdý máme nějakou úchylku. Ta Benýskova ale byla poněkud 

nebezpečná. Jakkoli při vypočítávání, kdo jej kolikrát na té sedací soupravě 

zasedl, přiznali trestné body všichni, za nejnebezpečnějšího „zasedávače“ byl 



označen Sklepník. Snaţil jsem se švagra zastat argumentem, ţe tunel Blanka se 

taky tak nějak propadl, a přesto nebyly ţádné ztráty na ţivotech.   

„Honzo, vem si to, ţe celej den v tom sklepě testuju snímače a programuju 

a mám hlavu jak věrtel a vylezu polomrtvej, abych se aspoň podíval na zprávy, 

a dřepnu si a…“  

„Vrahu! Odporný vrahu!“ vykřikli na svého otce synové, kteří jej ovšem 

jinak ctili a respektovali.  

Sestra uklidňovala situaci:  

„Tatínek jistě vymyslí nějakej speciální senzor na pejsky, kterej si dá na 

prdelku, a ona mu ta prdelka hezky zapípá a náš roztrţitý tatínek si pak nebude 

sedat na našeho Benýska, ale někam jinam. Třeba ho pak ochránci zvířat navrhnou 

na Nobelovu cenu…“  

„…ani bych se nedivil, kdyţ uţ ji dostala i ta zasratá Evropská unie,“ dodal 

mladý student ekonomie a euroskeptik Filip a vyslouţil si tím pohlavek od 

babičky-eurohujerky.  

„Buď rád, ţe ji máme, tu Unii, víš, co jsem se musela za svůj ţivot nadělat 

ve školách nástěnek k Velký říjnový revoluci a tomu našemu bolševickýmu 

únorovýmu puči?“ vysvětlila penzionovaná učitelka rázně svůj postoj.  

Ono jim to prostě funguje. Za dvacet let manţelství se švagr se sestrou 

nepohádali. I ta máti s nimi ţije v jakési symbióze. Má sice  v tom domě svůj 

podkrovní byteček, ale tam se vydává aţ večer za svými seriály a knihami.  V tu 

dobu (a nejspíše nikoli náhodou) Sklepník vylézá ze své sklepní pracovny. Ta 

pracovna, místnůstka předělaná z bývalého skladu na uhlí, která mu dala 

přezdívku, je neskutečná  a vlastně jen jedna velká hromada různojazyčných 

odborných knih, skript, počítačů a nejrůznějších přístrojů. Kdyţ jsem se švagra 

zeptal, proč si neudělá pracovnu jinde, vykázal mi místo v té hromadě, kam si 

mám sednout,  z jiného místa v té hromadě vytáhl láhev vizoura, poctivě nalil do 

dvou nepříliš čistých skleniček od hořčice a pravil:  

„Čoveče, ale mně to takhle dost vyhovuje. Do toho sklepa za mnou totiţ 

nikdo nechodí…“   



Mou poslední návštěvu u mých milých příbuzných se prostě všechno točilo 

kolem Bena. Maminka ani neměla čas vytáhnout rozsáhlý  a neustále doplňovaný 

rodinný rodokmen  a pochlubit se, jak daleko dospěla ve svém bádání o předcích. 

Pouze mi řekla, ţe mi příště uţ konečně předvede, jakým způsobem jsem 

pokrevně spřízněn s Josefem Skupou, otcem Spejbla a Hurvínka, a taky ţe se uţ 

nediví, ţe jsem se nakonec vrhl na psaní a vydávání kníţek, neb můj 

prapradědeček a praprapradědeček mají ve svých matričních záznamech  u svých 

jmen uvedeno Měšťan a knihař.  

Sestra mne pak ze všech svých kantorských historek, kterými mne vţdy 

zahrne, stačila spravit jen o té zásadní, při které se ovšem oba její synové, kteří 

donedávna navštěvovali stejnou školu, se smíchem zhroutili pod stůl. Vzhledem k 

tomu, ţe jsem kdysi zaţil něco velmi podobného, projevil jsem, na rozdíl od svých 

synovců, sestře speciální účast.  

„Samozřejmě ţe jsem netušila, kdyţ jsem tomu klukovi ty blbý pouta 

zabavila, jak to funguje. Ţe se to zacvakne a hotovo. A ţe se to musí odemknout. 

Tak jsem si to prostě zkusila. Neřekl bys, jak rychle se po škole roznese, ţe ve 

sborovně sedí spoutaná češtinářka. A tak si mě ten policejní synek, kterej si od 

tatínka půjčil pouta, ale ne klíč k nim, hezky eskortoval za potlesku učitelského 

sboru i ţactva za tatínkem na policejní stanici. Aţ ten mě osvobodil. Řeknu ti, ţe 

i kdybych řídila oţralá jak zepelín, kradla děti i s kočárkama a vraţdila nevinný 

stařenky, kdyby mě při tom chytil tenhle nešťastnej policajt, nic se mi nestane. 

Tak se mi omlouval, ţe mi ho bylo aţ líto.“  

Ani jsem se neptal, jestli z toho ten policajtský synek neměl nějaký 

kázeňský postih. Takové věci sestra svým ţákům zásadně nedělala. Potupnou 

eskortou neutrpěla ani její autorita. Nevím, jak to dokázala, ale byla pro své ţáky 

nejen tím, kdo je dokáţe dost naučit, ale i tím, kdo je dokáţe zaujmout a pobavit. 

Někdy i na svůj úkor. Průšvihy si s nimi řešila zásadně  sama a nejčastěji tak, aby 

tím neobtěţovala ani rodiče těch školáků. Špinavé prádlo se prostě pralo doma, 

tedy ve třídě. A fungovalo to. Sestra si tímto způsobem dokázala získat přirozený 

respekt i lásku nejen běţného ţactva, ale i vyloţených školních grázlů, kterých se 



jiné kantorky bály. Třídy za ní vysílaly vyjednávací delegace, které ji měly 

umluvit, aby se stala v příštím  roce jejich třídní učitelkou, popřípadě s nimi 

alespoň jela na školní výlet.  

Sestřička je vţdy i prvním testovacím čtenářem mých literárních počinů. 

O tom, ţe přemýšlím o napsání kníţky o psech, věděla.  A zeptala se mě při téhle 

návštěvě, kdy uţ se do toho pustím.  

„Tyjo, ségra, tak mám pocit, ţe uţ mám první kapitolu!“ řekl jsem jí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŮNĚ OD PANÍ HÁTY  

  

Raději jsem se na to ještě na téhle návštěvě zeptal své matky. Jakoţe jak to 

tehdy bylo s tou paní Hátou a jejími pejsky. Jakoţe jestli si to dobře pamatuju, 

protoţe je to tedy dost strašný, to, co si pamatuju. Jenţe znáte to, kdyţ je to 

z období toho útlého dětství, pak si člověk ledasco pamatuje úplně jinak a špatně. 

Pamatuje si třeba, jak se jako malý strašně bál čerta,  a vlastně i toho Mikuláše, 

a on ten Mikuláš byl nejhodnější soused a ten čert dokonce úplně nejhodnější 

sousedka, teta Líba! Pěkných pár let mi trvalo, neţ jsem to odhalil. Tak jsem měl 

teď obavy, jestli jsem si tu Hátu taky nezapamatoval špatně. Maminka mi 

potvrdila, ţe si ji pamatuju dobře. Aţ moc dobře. A ţe to s tou Hátou bylo 

opravdu strašný.  

Řekl jsem si totiţ, ţe to s těmi pejsky vezmu popořádku a chronologicky. 

Prostě od dětství  a od chvíle, kdy si na nějakého pejska vzpomenu. Při té 

příleţitosti jsem si uvědomil, ţe jakkoli se cítím pořád jako kluk (obzvláště, jde-li 

 o pejsky), ledasco uţ pamatuju. Tak třeba si pamatuju, jak se do sklepů našeho 

městského pivovaru z řeky Otavy tahaly nařezané kry ledu k chlazení piva. 

A taky, jak se stloukaly dřevěné sudy na to pivo a jak se ty sudy s tím pivem 

rozváţely na vozech taţených koňmi po hospodách. Ne ţe by tehdy nebyla auta, 

ale bylo jich málo, a potkat se s koňským povozem bylo celkem běţné. My jsme 

měli motorku, ke které tatínek přikoupil vozík, kdyţ jsem se narodil. Já vím, ţe to 

není o pejscích, co teď povídám, ale jde o kontext. Koneckonců uţ jsme u toho: 

V tu dobu totiţ po městě pobíhalo dost různých pejsků, kteří buď nikomu 

nepatřili, nebo patřili, ale měli volnější reţim. Kdyţ jezdilo tak málo aut, lidi se 

o své psy ani tolik nebáli.  

V našem domě měl pejska jenom pan Muhr, Němec, bývalý příslušník 

Wehrmachtu, který se po válce pozapomněl s českou paní Marií  a zůstal 

v Čechách i se svojí motorkou se „sajdkárou“, silným bublavým bavorákem 

s bantamovými koly, jak vystřiţeným z válečných dokumentů. Tátova čezeta 

vypadala vedle tohoto stroje jako dětská tříkolka. Ano, byl to ten pan Muhr, 


