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lovecký pes

Kildův kamarád Faust

Pro střelce, kteří dychtí po ráně!

Tenhle příběh se mně nepíše vůbec dobře, 
ale myslím, že sem také patří. Nebo spíš nepat-
ří, nebo ještě lépe neměl by patřit, ale bohužel i 
takové se stávají a znovu opakuji, neměly by se 
stávat! Víte co, já to raději nechám převyprávět 
Kildu, já sám bych to asi nezvládnul.

Poznal jsem Fausta jako mladého psa, připo-
jil se ke smečce, když já byl v těch nejlepších 
letech. Dost často jsem s tímto mladíkem bráz-
dil remízky a sledoval kluka, jak mě následu-
je, učí se kopírovat terén, vnímat pachy zvěře, 
hlasy střelců a hlasité výstřely jejich podivných 
holí, které tyto zvuky vyluzují. Ondra jeho pání-
ček, vždycky říkal: „To je dobře, jen ať se učí!“ 

A jak čas běžel, z  Fausta skutečně vyrostl 
pěkný statný a povahově vyrovnaný staford-
šírský bulteriér. A věřte mi, že to já poznám, 
jsem totiž taky bull a mně kdyby nějaký pes při 
nástupu naštval, tak ho hned spráskám, nevy-
cválaný machýrky, ty já nemám rád. Ale mezi 
ně opravdu Faust nepatřil, byl to kamarád hned 
od začátku, klidně vedle mě mohl stát a já byl 
v klidu, takový psy já měl rád. 

Netrvalo dlouho a Faustovi jsem mohl ukázat 
i jeden z prvních stop chvatů, který se mi ten-
krát tedy vůbec nepovedl, ale Fausta to dost 
naučilo. Stalo se to v Milevu, kde s námi vyběhl 
kňour, který už měl ledacos za sebou, měl ur-
čitě dobře přes metrák a zbraně jako „svině“, 
když to teda řeknu pěkně na plnou hubu a li-
dově. 

Chvíli jsem ho držel za líčko pro Fausta a 
ten kluk se toho vůbec nebál, hned věděl, co 
má dělat a přispěchal s  pomocným chvatem. 
A i když to tehdy úplně nevyšlo a já to odnesl 
nepěkným zraněním. Od té chvíle jsem však 
věděl, že je na tohohle stafbulíka spoleh. 

Pak už to dával jako pán, sbíral zkušenos-
ti jak na běžícím pásu. Vnímal práci ostatních 
psů, dokázal spolupracovat, být nekonfliktní a 
nebál se ani sólových akcí, i když je, na rozdíl 
ode mne, tolik nevyhledával. 

Vzpomínám ještě na jednu historku, kdy 
jsme se spolu vydali přes koleje, po silnici 
za prasaty. Pak jsme ale vůbec nevěděli, kde 
jsme, kam jsme se zamotali, ale Faust to vy-
řešil chytře, stopnul si auto a nechal se dovést 
zpět a já pitomec stará jsem si to odbelhal po 
kolejích zpět pěkně po svých. Ale co, hlavně že 
se nám tenkrát nic nestalo. 

Jsou bohužel rizika naší práce, může nás 
srazit auto, vlak nebo rozpárat rozlícený kanec. 
Což o to, být rozpárán kancem by byla ještě 

dobrá smrt, teda aspoň páníčci to vždycky tvr-
dí, věřím, že v tom je trochu jejich nadsázky, ale 
osobně si to tedy nemyslím. V každém případě 
je to rozhodně lepší konec než abych skončil 
pod koly nějakého kamionu, brrr! S pořádným 
kaňourem si to vždycky rád rozdám a užiju od 
začátku až do konce a bolest se snažím nevní-
mat. To je totiž normální, jsme přece bullové a 
ti byli k boji se silnou a divokou zvěří od pra-
dávna šlechtění, takže nás jen tak nějaký šrám 
nerozhodí. 

Já tu sezonu už nechodil, takže jsem Fausta 
už ani neviděl, říkal mi to páníček od Sucky, 
který ho den předtím, než se to stalo, viděl 
v Lomasech naposled. Můj kámoš pronásledo-
val zvěř jako vždy velmi natěsno, snad i chva-
toval, vtom padla rána a místo pronásledované 
zvěře to schytal můj malej bracha Faustík. Byl 
to srdcař a jeho srdíčko tak zabilo naposled. 
Rozhodně nebyl zrozen k tomu, aby ho nějaký 
střelec z nepozornosti střelil, to se prostě ne-
smělo stát! To si Faustík nezasloužil!

Přijel jsem o týden později do Oseka a on už 
tam nebyl, těšil jsem se, že toho zlatého bom-
barďáka zase potkám. Nepotkal, chyběl mi. 

Ale jo, potkám ho, toho se nebojím, ale poz-
ději. Věřím totiž, že ti nejlepší bojovníci se zase 
jednou všichni setkají na louce plné květin, 
v lese, kde voní dřevo a u čumáků se nám bu-
dou povalovat kýty těch největších kňourů, jaký 
svět neviděl… 

Amen a respekt tobě, Fauste, 
tvůj kámoš Kilda 


