
ednoho dne jsem si
dovezl domÛ malou
ãernou kuliãku. Jedin˘,
co na nûm bylo velk˘,

byla jeho hlava. Pozdûji mu
vyrostla do takfika
neuvûfiiteln˘ch rozmûrÛ.
Kamarádi, s kter˘mi jsme
chodili na pivko, si na úãet
mého psa dûlali legraci:
„Pozor, nejvût‰í hlava
v Evropû je tady!“

Strike nebyl sám, mûl svou
vûrnou kamarádku, „mámu“
a uãitelku, americkou
stafordku Lucky. Byli
nerozluãná dvojka, trávili
spolu nekoneãné chvíle her,
neúnavnû se honili za
„hopsakoulí“ (tvrd˘ gumov˘
míãek), bûhali za m˘m
teréÀákem po poli
a neskuteãnû dlouho se
dokázali pfietahovat o cokoli,
co jim pfii‰lo do tlamy.
Vytvofiili spolu perfektnû
sehranou dvojici
Lucky&Strike.
Strike byl milovník vody. Rád
plaval, taky se potápûl a z vody
mu pfiitom trãel jenom jeho
ãern˘ proutek, kter˘m (i kdyÏ
zbytek tûla mûl pod vodou)
kroutil sem a tam. Nûkdy uÏ
jsem mûl strach, jestli se mu
nûco nestalo. Najednou zmizel
pod hladinou a dvacet vtefiin

se nic nedûlo, ale pokaÏdé to
dobfie dopadlo. VÏdycky se
nakonec vynofiil. Pfiem˘‰lel
jsem, co tam hledá, nikdy nic
nepfiinesl. Asi jen tak pro
zábavu, anebo to nûkde
odkoukal. MoÏná ode mû,
já se taky rád potápím…
Rádi jsme spolu chodili na
cviãák, kde jsem ve Strikovi
objevil jeho velkou
a celoÏivotní zálibu – rukáv.
A protoÏe ho to tak bavilo,
zaãal jsem ho v tom
podporovat. Úspû‰nû jsme
sloÏili nûkolik zkou‰ek
základní poslu‰nosti a jako
jeden z prvních SBT v âeské

republice Strike také zvládnul
zkou‰ku, která obsahovala
právû obrany (ZPU 2). Nikdy
nezapomenu na to, jak jsem

v Jindfiichovû Hradci u strejdy
mé pfiítelkynû stál na cviãáku
nastoupen na závody podle
ZVV 1 (zkou‰ka plemen nad
45 cm, coÏ Stafík nemá), okolo
nûmeãtí ovãáci, dobrman,
rotvajler – a já se Strikem, jako
vÏdy fiádnû „naÏhaven˘m“ na
celou akci. „Honem, honem
aÈ uÏ se nûco dûje, tohle mû
nebaví“, jako by fiíkal sv˘m
bojov˘m pokfiikem, kter˘ se
rozléhal cel˘m areálem
cviãáku. V‰ichni se na nûj
otáãeli (z mnoha tázav˘ch
pohledÛ byl cítit údiv
a kaÏdou chvíli jsem ãekal, kdy
se nûkdo zeptá, zda tam jsme

správnû), kroutili hlavami
a zasypávali mû dotazy, jak
takov˘hle mal˘ „ujeãen˘
prasátko“ mÛÏe pfieskoãit

metrovku, a uÏ vÛbec nemohli
pochopit, jak „to“ chytá
figuranta. Jen jsem se uculoval
a nechal jsem to na Strikovi.
Nakonec jsme z tfiinácti
závodníkÛ skonãili sedmí
a v obranách ãtvrtí. A kdybych
se lépe nauãil zku‰ební fiády,
mohli jsme b˘t i první,
prohlásil pan rozhodãí. Lep‰í
obrany pr˘ ten den nevidûl,
kdybych to Strikovi nezkazil.
Nelze ani spoãítat, kolik jsme
absolvovali pfiedvádûãek na
rÛzn˘ch sportovních akcích,
dûtsk˘ch táborech atd., to byl
zkrátka Strike a jeho rukávek.
Nebyl to jenom dobr˘
sportovec, byl to pfiedev‰ím
nerozluãn˘ kamarád milující
svou rodinu, pfiátelé, dûti.
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� Koupel v horkém létě osvěží

� „Pozor,
největší hlava
v Evropě!“

Stafbulí slzy Článek na počest
jednoho psího rytíře,
který se jmenoval
STRIKE. Když si 
toto anglické slovo
přeložíte do češtiny,
zjistíte, že znamená
udeřit, mrštit,
zasáhnout, stávkovat,
překvapit, vyrazit,
srazit se anebo taky
učinit dojem. Záleží
na tom, v jakém
slovním spojení ho
použijete. Právě tak
se jmenoval můj 
pes, stafordširský
bulteriér Strike.
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A nebyl by to asi správn˘
stafík, kdyby jazykem neoblízal
v‰echno, co mu pod nûj pfii‰lo
a bylo mu jen tro‰ku
sympatické. KdyÏ potfieboval
ãÛrat a páníãkÛm se nechtûlo
vstávat, rejdil tak dlouho
kolem postele, neÏ na‰el
kousek odkrytého tûla, hned
se na nû vrhnul a lízal ho tak
dlouho, dokud se nûkdo
neprobral a ne‰el ho pustit
ven. PokaÏdé slavil úspûch,
proti tûmto náletÛm nebylo
obrany.
Pak v‰ak pfii‰ly tûÏké chvíle.
Dfiív, mnohem dfiív, neÏ mohl
kdo pfiedpokládat. Jednoho
parného dne Strike pfiestal
Ïrát. První má my‰lenka byla:
jsou tropická vedra, nechutná
mu jíst, nasadil si nûjakou
dietu. Jak se pozdûji ukázalo,
nechuÈ k jídlu to nebyla.
Nafouklo se mu bfií‰ko, zaãal
zvracet a uÏ vÛbec nepil,

neÏral, jen neteãnû polehával
v chládku chodby. Neváhal
jsem a ‰li jsme nav‰tívit
veterináfie. Bylo pofiízeno
nûkolik snímkÛ trávicí
soustavy mého psa, nûkolik
odbûrÛ krve a moãi, ale ani
sonograf neodhalil nic, co 
by nasvûdãovalo nûãemu
atypickému. Jeden doktor 
si nevûdûl rady, tak hurá
k dal‰ímu. Pfiehazovali si nás
jako hork˘ brambor a já jsem
jen nemohoucnû pfiihlíÏel, 
jak mÛj parÈák chfiadne. Jeho
dfiív tak nádhernû osvalené
tûlo mizelo nûkam do
neznáma. UÏ mu zbyla jen
velká kukadla, kter˘ma po
mnû neustále vrhal teskné
pohledy. NejhÛfi mi asi bylo,
kdyÏ jsem asistoval panu
doktorovi pfii odbûru tekutiny
neznámého pÛvodu, kterou
mûl Strike zaplnûnou dutinu
bfii‰ní. Pes se naprosto

poslu‰nû, bez narkózy, poloÏil
na bok, jak pan veterináfi
pfiikázal, a vzdychl: „Já ti
vûfiím, dûlejte si se mnou, co
chcete, hlavnû mi pomozte.“
Tehdy uÏ mu bylo hodnû zle.
V ordinaci jsem se tváfiil jako
naprost˘ profesionál a nedal
na sobû nic znát, ale jen co
jsem vy‰el ven, rozsypal jsem
se jak hromádka karet, oãi
zalité a hlavu plnou my‰lenek,
jak to dopadne. Doktofii do‰li
k závûru: operace je
nevyhnutelná, musejí mého
psa otevfiít a najít pfiíãinu jeho
stavu. Vûfiil jsem do poslední
chvíle, Ïe to v‰echno dopadne
dobfie jako v pohádce. Îivot
v‰ak je trochu jin˘ kafe.
Mazácky jsem Strikeho
poplácal po jeho obfií hlavû,
která jediná na nûm zÛstala
taková, jakou jsem ji znal cel˘
jeho Ïivot. A fiekl mu: „Bojuj,
nevzdávej to, chlapeãku, za

chvilku si pro tebe pfiijedu!“
Skuteãnû jsem pfiijel, ale nikdo
mû uÏ nevítal. Byl konec. Do
jedné ruky jsem dostal
hopsakouli a do druhé psa
v igelitu. Diagnóza smrti
znûla: spolknul hopíka a ten
mu ucpal tenké stfievo. Tak 
to v‰echno zaãalo a zároveÀ
i skonãilo. Tfiíhodinovou
operaci nevydrÏelo srdíãko.
U‰atej bombarìák
s neskuteãn˘m srdcem
a sportovec s velk˘m S opustil
ty, které miloval a ktefií
milovali jeho. Pro nás v‰echny
zÛstane vûãn˘. Vûfiím tomu, 
Ïe jiÏ má nahofie svÛj pûkn˘
pelí‰ek a poctivû tam trénuje
pevné a tvrdé zákusy
s ostatními hafany. BudiÏ 
mu zemû lehká. 
KaÏd˘ konec je zároveÀ nov˘
zaãátek. MÛj nov˘ SBT se
jmenuje Smile.  �
Text Daniel Îìársk˘
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� Nejlepší kamarádi

� Strikeova
velká
celoživotní
záliba 
– rukáv

� Obrany
byly
Strikeovou
doménou
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