Barzoj za 250,- K
Den se dnem se sešel, já op t sedím u svého po íta e, m j Barzoj spokojen oddychuje na mé
posteli po namáhavém dni a já marn p emýšlím, jak nejlépe vypov d t smutný p íb h krásné
Barzojky, kterou jsme dnes odvezli z Trojského útulku.
Nedávno mi zavolala moje p ítelkyn , dlouholetá chovatelka Barzoj , že svolává naší malou
soukromou sch zi na sobotní ve er. Slovo dalo slovo, upekla jsem n co malého k zakousnutí a
vyrazila na cestu, jak jinak než se svým Barzojem, který si procestoval sv ta kraj. Mno, zas až tak
daleko jsme nebyli, ale Moskva pod sn hem stála za to, ale to je jiný p íb h. K p ítelkyni jsme
dorazili v podve er, jukli na její dva Barzojky a p ivítali se s dalšími t emi barzojá kami. Popíjejíce
šampa,ské, klábosíce o život , práci, psech jsme si spokojen užívaly. Já jsem byla náležit
pou ena, jak vystavovat mladého psa, na kterou výstavu zajet … když tu jedna z p ítomných dam
nás utišila a oznámila nám smutnou zprávu. „Další Barzoj v útulku.“ Srdce nám usedalo … . Jak
už to tak bývá, e se sto ila na lidi a jejich chování k t mto ušlechtilým zví at m. Jak je možné,
že se barzoj - toto nádherné aristokratické a p itom mén známé plemeno psa, ocitne v útulku?
Co je to za lidi, kte í ho tam dokážou odložit, a ješt v tak zuboženém stavu. Jednomu je až do
plá e, když si vzpomene na p íb hy starých ruských barzojá , kte í chránili svoje psy ve
Stalingradu, sami majíce velice málo, ale ps m dali i to poslední soustí ko, které zbylo, jen aby psi
p ežili … tak moc si svých ps vážili …
Spát mi to nedalo a ráno jsem už v sedm hodin telefonovala do Trojského útulku, abych zjistila,
co se milé Barzojce p ihodilo. Zde mi podali vy erpávající informace. 31. b ezna se paní
Weinbergová, autorka filmu „Aristokrat“, dostavila do Trojského útulku s pohublou Barzojkou, s
tím, že jí nalezla a p ivezla k nim, aby jí našli nové majitele. Díky tetování v uchu a plemenné
knize byla zjišt na a upozorn na chovatelka, která nelenila a zprávu poslala mezi barzojá e s
prosbou o pomoc. Zpráva byla ne ekaná o to více, když vypluly napovrch další fakta. Jak se
ukázalo, majitelkou fenky byla sama paní Juliana Weinbergová, jenž ji zanechala v útulku coby
nalezence!
V útulku jsme se domluvili, že si fenku vezmu k sob dom , než jí bude nalezen nový domov.
Našt stí jsem m la v zásob p átele, kte í Barzoje již dlouho cht li a po krátkém rozhovoru bylo
rozhodnuto, že se mnou rovnou do útulku zajedou, aby se s ní sp átelili. V Tróji nás už o ekávali
a pejska nám p ipravili. Dosti zanedbanou fene ku nám p ivedli. P átelsky nás uvítala a s mým
Barzojem jsme ji vzali na hodinovou vycházku kolem eky. Náš Falco se jí moc líbil, p estala se
bát a celým svým zjevem nám dávala najevo, jak je s námi ráda …
Pozd ji jsme se ješt dozv d li, že p vodní majitelka zanedbala zlomení nohy a milá Orsey, tak se
fenka jmenuje, kulhá na levou p ední nohu. Když byla št ,átkem, tak si zlomila noži ku a byla
údajn ponechána p t dní bez odborného ošet ení, než byla dovedena k veteriná i. Smutné. Její
drobná vada na kráse nám samoz ejm nevadila, pln ji vynahrazuje její milou ká povaha.
Po zaplacení poplatku 250,- CZK jsme Orsey vezli ke mn dom , vzorn pochodovala za mým
Falcem všemi dopravními prost edky, velmi se bála, ale když její velký kamarád odvážn b žel
nap ed, tak strach p ekonala a b žela s námi. Doma jsme ji vy esali, vyst íhali vše, co se vy esat
nedalo, ádn vykoupali, nakrmili a z toho malého ubožátka, které jsme vezli dom , byl krásný
pejsek, který za námi chodil všemi místnostmi, nehnul se od nás a sv j as trávil kontrolováním
Falca a nás, takový m la strach, abychom jí nikam neutekli. Milá Orsey nám ukázala, jak dokáže
být vd ná za každé dobré slovo, dobr tku, kterou jí dáme, pozornost a klid. Byli jsme
upozorn ni, že n koho i pokousala, a že m že být zlá. Takového projevu jsme se nedo kali. Byla
se mnou, Falcem a mými p áteli doma jen krátce, ale ani když jsem ji šáhla do misky, abych jí

p ilepšila ve e i tak nezavr ela, nezvedla pysky, jen se vd n usmála. P átele jsem vybavila
chrtím obojkem, dlouhou stopova kou a kartá em do za átku … s naší malou Orsey se šCastn
vydali na cestu dom , kde již m la p ipraveno vše ke spokojenému žití.
Má sice menší vady na fyzické kráse, zp sobené p vodním majitelem, ale jiskru v oku si uchovala.
Bude nám ješt trvat p knou chvíli než vrátíme lesk její srsti a p esv d íme jí, že mezi námi má
domov, psí kamarády a je všemi milována. Ale ona stojí za ten as i úsilí!
Na záv r bych ráda pod kovala mým p átel m a psímu útulku v Tróji - všem jejich
zam stnanc m, že se tak krásn postarali o malou Barzojku, která nás bude t šit svojí p ítomností
do konce svých dn .
Dále mé pod kování pat í majitelce chovatelské stanice z níž Orsey pochází a která si smutnou
zprávu o osudu jednoho ze svých bývalých chovanc nenechala pro sebe a poslala jí dál. Tím
napomohla záchran a umíst ní daného pejska do nového laskavého domova, kde o ní bude
výborn postaráno mými p áteli, kte í mají zkušenost s Barzojem.
Možná bychom se m li zamyslet i nad filmem „Aristokrat“, který Juliana Weinbergová nato ila a
p edstavila, coby pojednání o Barzojích, jejich život i chovu a pak nám sama na p íkladu Orsey
demonstrovala, jak zachází s t mito ušlechtilými psy. Krapet paradox, nezdá se Vám? Nicmén ,
nakonec se uvolila a náležité dokumenty pat ící k Orsey zanechala v útulku.
Inu, nezbývá než pop át všem Barzoj m, aby se již nedostali do nepat i ných rukou a t m, co
jsou zatoulanými a odloženými, aby našli šCastný domov jako milá Orsey … a nejen Barzojové!
V Praze 3. dubna 2004
Monika Szeligová

