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Začnu asi tím, že mám moc ráda všechna zvířata, ale přece jenom psi a kočky, jsou pro mě 

na prvním místě. Bylo to někdy v sedmdesátých letech, kdy dcera donesla mému manželovi 

malé štěňátko, které někdo vyhodil. Manžel byl tenkrát na tom psychicky velmi špatně. Bylo 

to po smrti jeho syna a on tenkrát nechtěl s nikým mluvit. Ritunka se tak stala jeho 

„psychoterapeutem“ a moc mu pomohla. Zamilovali jsme se ale do ní oba. Manžel psa nikdy 

předtím neměl, ale stala se z nich nerozlučná dvojka. Naučil ji spát v posteli, samozřejmě na 

mojí polovině manželské postele a já jsem se s ní o ten prostor ráda dělila. Byla prostě to 

nejlepší zvíře, jaké jsme kdy měli. S manželem jezdila na chatu, ale na procházky chodila i 

se mnou. Třeba v zimě měla moc ráda, když zamrzl rybník, u kterého jsme tenkrát bydleli. 

Běhala po něm a klouzala se po ledu. V létě a na podzim jsme často spolu procházely 

ořechovou alej směrem na Drozdovice. Rita sbírala oříšky a dokázala je rozlousknout a 

oříšek vybrat. Prostě ji to nebavilo, kdyby jí ořech někdo rozlouskl. Vzpomínám si, jak jí 

jednou při tom vběhla do tlamičky myš, kterých tam bylo mnoho. To jste měli tenkrát Ritu 

vidět! Lekla se tak, že zapomněla skousnout a myška zase vyběhla. Nemohla jsem ji od těch 

děr tenkrát dostat, do každé čichala! 

Také když na mě čekávala před obchodem, kam jsem chodila nakupovat, věděla, že dostane 

rohlík. Bylo to hezké, jak ho držela v packách a okusovala ho. 

Když potom můj manžel zemřel, Rita velmi tesknila a přežila ho jen o rok. Ale dožila se 

patnácti, věřím, že spokojených let. 

 

paní Olga Páclová 

zapsala Ivana Kaplánková, aktivizační pracovnice 

 

 

 



 

Během druhé světové války, když postupovali ruští vojáci přes Pivín, tak si pamatuji, jak sebrali 

jednomu soukromníkovi koně. Bylo to nepříjemné, ale jaké bylo milé překvapení, když se kůň za 

týden sám vrátil. Prostě jim utekl a můj táta mi na to řekl: „ Holubi se také vracejí domů.“ 

Můj táta totiž prodal sousedovi holuby a ti se mu několikrát vrátili domů. Nakonec musel vrátit peníze, 

které prodejem holubů získal. 

Kočka ta také lne ke stavení, pamatuji se, že jsme ji také někomu dali a ona se nám zase vracela. 

Byla to skvělá pomocnice, chytala myši, potkany a na našem dvoře nesnesla žádného vetřelce. Jednou 

se k nám zatoulal agresivní vlčák a ona si troufla i na něho. Skočila mu na čenich a pes i s kočkou na 

čumáku utíkali rychle pryč. Nakonec nám návrat naší kočky vůbec nebyl na škodu.  Už jsme ji nikomu 

nedali. 

  

pan Jaroslav Hložek, zapsala Radomíra Zatloukalová, aktivizační pracovnice 

 

Bydleli jsme s manželem v rodinném domku v Dobromilicích. Jednoho dne nám náš zeť Roman 

donesl bílé chlupaté klubíčko. Odrostlejší štěňátko německého špice, který se hned strachy počůral. 

Byla to fenečka a už měla jméno Míša od původní majitelky ze Stražiska. Ta bohužel zemřela a tak 

nám ji zeť dovezl, aby měla opět rodinu. 



Míša byla velice hodná, přítulná a mě si hned oblíbila. Dělala nám velkou radost, milovala děti, nikdy 

nikomu neublížila. Nejraději měla aportování s balonkem. Byla s ní velká legrace. 

Oblíbila si vodu a koupání. Pro ni i pro nás to byla veliká zábava. 

Na dvůr se vždy donesla plechová vana, naplnila se vodou a šlo se na to. Nejdříve se jí moc do vody 

nechtělo, tak jsme ji tam museli dát, ale nakonec z toho měla radost. Po koupeli se otřepala a vyválela 

v trávě, já ji potom vyčesala kartáčem srst. To si přímo užívala. 

Vesničtí i zatoulaní psi se po ní mohli přímo utlouct, jaká to byla fešanda. Měla za svůj život dvakrát 

štěňátka. Jednou pět a po druhé šest. Vždy se nám podařilo svěřit štěňátka do dobrých rukou. 

Jak stárla, nechali jsme ji vykastrovat. Začala díky tomu mít velkou chuť k jídlu a já ji nedokázala nic 

odepřít. Hodně přibrala. 

Jednou s ní šel manžel na obvyklou procházku do lesa a ona už domů nedošla, musel se vrátit pro 

vozík a dovézt ji zpět. Veterinář konstatoval, že už nebude moci chodit na dlouhé procházky, ale bude 

muset zůstat už jen na dvorku nebo na zahrádce doma. 

Jak šel čas Míša víc a víc stárla. Nemohla už ani do schodů. Zadní nožky  jí nesloužily. 

A tak nakonec přišel čas, kdy nám Míša odešla, tiše v mé náruči. Hrobeček má u nás na zahrádce, tam 

kde to měla ráda. Moc ráda na ni vzpomínám. Byla mým sluníčkem a věrnou kamarádkou v celé  

naší rodině. 

 

paní Marie Vašků 

zapsala Jana Mariánková, aktivizační pracovnice 

 

Když byly moje děti ještě školou povinné, donesl manžel od kolegy z práce malé štěňátko bílé 

barvy. Všichni jsme si ho zamilovali a děti z něj měly obrovskou radost. Na druhý den se 

manžel v práci pochlubil kolegyni, jaké donesl domů krásné bílé štěňátko. Kolegyně vytřeštila 

oči a řekla, že už několik týdnů pro své děti bílé štěňátko shání, protože samy nedávno o 

svého bílého pejska přišly. Tak kolegyně moc prosila, ať jí pejska pro děti nechá, že takového 

nikde nemůže sehnat. Manžel se nad nimi slitoval a bílé štěňátko jim večer zanesl. Naše dcery 

byly nejprve naštvané a nechtěly ho vzdát, ale když slyšely, jak moc by si ho smutné děti 



přály, rozhodly se udělat dobrý skutek a nakonec svolily. Dali si však podmínku. Chtěly taky 

dostat pejska. Uteklo pár dní a manžel dětem donesl nové štěňátko, tentokrát černé a kudrnaté. 

Byla to fenečka a dcery jí daly jméno Zuzanka. Stala se členem rodiny a nedali jsme na ni 

dopustit. Zuzanka byla velmi důvěřivá a chtěla se se všemi hned kamarádit. Zádrhel byl ale v 

tom, že jsme měli souseda, který Zuzanku rád neměl. Nejen ji, neměl rád nikoho, zřejmě jen 

sám sebe. Na dvorku našeho domu mezi sousedy byl zděný plot. V jednom místě byl 

vydrolený a poškozený. Několikrát jsme přistihli Zuzanku, jak štěká na plot tohoto člověka. 

Všichni jsme Zuzanku okřikovali, ať neštěká, ale často se tato situace opakovala. Až pak 

jednou jsme zahlédli, jak přes díru v plotu k nám na dvorek nakukuje zvědavě soused a 

sleduje, co se u nás děje. Jenže Zuzanka ho prozradila a soused byl prozrazen. Jednou jsme se 

schválně schovali a nechali Zuzanku volně běhat. Zase štěkala na sousedův plot, ale ne že by 

zuřila, ale chtěla se skamarádit a hrát si. Jenže soused po ní začal házet kusy vydrolené 

omítky a to naše maminka nevydržela a tak sousedovi vynadala tak, že musel i rozbořený plot 

opravit. Od té doby k nám nikdo nenakukoval, a když šel soused po vlastním dvorku, tak ho 

Zuzanka vždy prozradila. 

 

Drahomíra Háblová                                   

zapsala Renata Hýblová, aktivizační pracovnice 

                                                                              

 



Když se psal rok 1980, bydlel jsem v Němčicích nad Hanou. Usmysleli jsme si tehdy s 

chlapama, že uděláme dětem na bruslení ledovou plochu. Vypadalo to velice jednoduše. Vzali 

jsme vodu z potoka a stříkali na zem. Když jsme zjistili, že je voda znečištěná a dělá na ledě 

boule, všeho jsme nechali. Přemýšleli jsme, co budeme dělat. Jediné východisko, aby byl led 

kvalitní, bylo sehnat čistou vodu. Jenže ta v blízkosti prostě nebyla. Nezbylo nic jiného, než 

vykopat studnu. Jelikož jsme chodili do práce, kopali jsme ve volných chvílích a o víkendech. 

Bylo nás na to asi pět. No, a když se nám ji podařilo vykopat, byla voda na to šup. Pro 

bezpečnost jsme vykopanou studnu zakryli plechovou plotnou, aby tam náhodou někdo 

nespadl. Vše šlo, tak jak mělo, voda tekla, led namrzal a děti bruslily. Až jednoho dne, šel 

okolo na procházku místní kůň, kterému říkali Smrk. Jenže jak děti křičely, pištěly a dováděly 

na ledě, tak se jich Smrk lekl zrovna ve chvíli, kdy stál na plechové plotně, kterou byla studna 

zakrytá. Smrk se splašil a zadníma nohama spadl do studny. My chlapi jsme se navzájem 

svolali a běželi do místního družstva pro nákladní auto a popruhy, které se tam používaly na 

krávy. Potřebovali jsme Smrka k něčemu uvázat, abychom ho mohli vytáhnout. Nebylo to 

vůbec jednoduché, ale nakonec se nám to asi po hodině povedlo. Smrk byl zachráněn. 

Neubránil se odřeninám po těle a na nohách. Veterinář z kravína ho musel ošetřit, ale nebylo 

to nic vážného. Smrk se z odřenin a z leknutí brzy dostal a okolo kluziště pak chodil na 

procházku velkým obloukem a to i v létě…. 

 

Václav Stohs, zapsala Renata Hýblová, aktivizační pracovnice          

  

 



 

Jako dítě jsem žila na Slovensku. Vesnice se jmenovala Šiba a byla v okrese Bardějov. Kraj to 

byl Prešovský. Chodili jsme v Šibě i do školy. Jelikož jsme měli krávy a nejen my, 

potřebovali rodiče, abychom sem tam, místo školy, chodili krávy pást. Bylo to místo 

vyučování a tak nám dětem to nedělalo žádný problém. My jsme měli krávy dvě. Jedné jsme 

říkali Terezka a druhé Malina. Bylo to vždy na celý den. Pásli jsme na třech obrovských 

lukách a nachozeni jsme byli až až. Krávy ale i pracovaly, pastvu měly spíš jako odpočinek. 

Měli jsme 25 měřic pole, které musely kravky poorat. A také v teplou sezónu svážely seno a 

obilí na žebřiňáku domů do stodoly.  Pást nás chodilo asi deset dětí a každý pásl svoje krávy. 

Každá kráva měla na krku svůj zvonec, aby neutekly a hlavně aby se nezaběhly do panského 

lesa. To by byl průšvih. To nám rodiče vždy kladli na srdce. Do plátěné tašky nám maminka 

zabalila jídlo i pití na celý den. Dojedli jsme se malinami, jahodami a lískovými oříšky, 

kterých bylo všude spoustu. Do plátěné tašky od jídla jsme pak ještě domů nasbírali houby. 

Samozřejmě jsme jen celý den nepásli krávy, také jsme si hráli a dělali spolu blbiny. Když 

došlo pití, chytli jsme kravku a to každý svou, jeden držel za rohy a druhý dojil. Nadojené 

mléko jsme pili, anebo ohřívali nad ohněm v kotlíku. Jednou nám mléko uteklo do ohně a 

bylo fuč. To vám bylo smradu. A také jsme se z kopců kutáleli a říkali jsme tomu Bečky. 

Vypadalo to opravdu z dálky, jako by se z kopce kutálely bečky. Když pršelo, museli jsme se 

schovat pod stromy a nějak to přečkat, nebo i v dešti nahnat kravky zpátky domů do chléva. A 

představte si, nikdy se nikomu žádná kravička neztratila.    

 

Helena Airineiová                                         

zapsala Renata Hýblová, aktivizační pracovnice 

                                                                                    

 

 

Bylo to v 90. letech, synové byli již dospělí a bydleli už se svými rodinami. Já žila s 

manželem ve dvoupokojovém bytě. Taky s námi bydlel kocour Rudolf. Byl černobílý, na 

tlapkách měl bílé krátké ponožky a bílou špičku ocásku. Chodil ven, ale taky se rád doma 

vyhříval na parapetě nad topením. Ještě jsme měli dalšího člena rodiny a to krásně modrou 

andulku jménem Pepa. Za celý život jsme měli několik andulek a vždy se jmenovaly Pepa. 

Andulák měl v kuchyni na okně klec a každý večer jsem ho pouštěla, aby se proletěl. Chvíli 



lítal po bytě a pak usedl na velký fíkus v obývacím pokoji a sledoval s námi večerní pořady v 

televizi. Až jsme chtěli jít spát, zhasli jsme světlo v obýváku a ptáček letěl za světlem do 

kuchyně, kde se po chvíli vrátil sám do klece. Všechno klapalo, jak mělo, kocour venku a 

andulka na fíkusu. Až jednou manžel pustil k večeru kocoura Rudolfa domů, aby se nažral a 

ohřál. Já jsem si Rudolfa nevšimla a jako vždy večer andulku Pepu pustila, aby se proletěl. 

Když jsem si kocoura všimla, už byl Pepa z klece venku. Naštěstí letěl vysoko a rovnou na 

fíkus. Než se kocour vzpamatoval, zavřela jsem od kuchyně dveře. S manželem jsme 

leknutím jen kouleli očima a sváděli to jeden na druhého. Naštěstí to dopadlo všechno dobře a 

vždy, když jsme pouštěli Pepu z klece, jsme se ujistili, že kocour Ruda je už venku. 

 

Věra Kiliánová                                                        

zapsala Renata Hýblová, aktivizační pracovnice 

                                                                                    

 

 
Už je to let tisíce 

co pes je naše pravice. 
 

Pak domácí zvířata 
všechna jejich mláďata 
s pejskem procházka 

je přírody ukázka. 
 

Lesu vládnou srnky 
jelen a veverky, 

když je nám to málo 
navštívíme Zoo. 

 
Voní to tu exotikou 

cizích zemí mentalitou, 
cestou domů se těšíme, 
svého Punťu už držíme 

 
 

napsala: Marcela Prázdná        



Jako malá jsem vyrůstala na, „kopanicích“. Byl to takový malebný kraj v Beskydech. Mám na 

toto období svého života moc krásné vzpomínky. Náš pejsek se jmenoval Bundaš, byl černej s 

rezavýma tlapkami a nad očima měl taky takové rezavé skvrnky. Byl to hlídač a chytrý pes, 

sám si zaškrabala na dveře, všude sám trefil. I za mnou k tetě přišel, já byla totiž od tří let u 

mé bezdětné tety, nás bylo hodně dětí a teta byla ráda, že mě má. Také jsem se tam měla velmi 

dobře. Teta měla vždy krásně vyčesané a vykartáčované kravičky, domácí mléko a máslo na 

to nikdy nezapomenu. Pěstovali jsme hodně drůbeže, hlavně slepice, aby byly vajíčka. Ty se 

volně pásly na trávě na „úvratích“, i kravičky se vodily na pastvu, ale vždy jen tam, kde to 

bylo naše, to bylo nepsaným pravidlem všech. V tomto kraji nebyla nikdy žádná zloba, 

všichni si navzájem pomáhali. My měli třeba i svou pec na chleba, do které se vešlo i deset 

pecnů voňavého chlebíčku a taky jsme pekli pro sousedy, nebo když nám pomáhali lidi s 

mlácením obilí a na polích, vždy jsme všechny pohostili. Lopata byla dlouhá skoro dva metra, 

aby se chleba mohl dát až co nejdál do pece, ta vůně to bylo něco. Mléko od mladých 

kraviček se dávalo zase prasátkům, smíchalo se s brambůrky a to byla pro ně bašta. 

Můj tatínek byl kovář a podkovář a všichni o něm říkali, že je doktor koní. Rozuměl jim a 

nikdy by žádnému neublížil. Druzí lidé k němu chodili na radu, když kůň kulhal a on jim vždy 

pomohl. Obyčejně to bylo právě špatným podkováním koně. To je kumšt vědět kolik 

ostrouhat rohoviny, jak má být hřeb do podkovy velký a kam a jak hluboko ho koníkovi 

přitlouct. Tatínek kulhajícímu koníkovi podkovu sundal, dal mu tam takovou vazelínu, nožku 

omotal, aby se mu tam nic nedostalo a nechal koníčka, jak sám říkal naboso. A koníček se 

uzdravil a bylo zase dobře. S koníky to můj tatínek uměl a byl proto lidmi velmi vyhledávaný. 

Na krásné dětství na „Kopanicích“ prostě nikdy nezapomenu. 

 

Irena Dokoupilová, sepsala aktivizační pracovnice: Jiřina Piňosová 

 

 



 

Mám velmi ráda všechna zvířata a vždy mi dělaly společnost, když jsem byla sama. 

Můj pejsek bílý pudl byl velice inteligentní pes. Chodila jsem s ním na soutěže a první místo 

ve své kategorii vyhrál několikrát. Dokonce na psí výstavě v Praze, postoj, chůze a jeho 

celkový vzhled, v tomhle byl zkrátka jedinečný. My jsme byli velcí kamarádi, a proto vše rád 

zvládal. Vybrala jsem si ho jako nejmenší štěňátko z šesti pudlíků. Podle papírů se jmenoval 

Airon, ale já jsem mu říkala Rony, prostě můj Roneček. Byl vyfocený i časopise o psech. Byl 

prostě výjimečný. 

Když jsem nastoupila do nové práce na lesní zprávu, tak mi moji kolegové říkali, kde máte 

toho psa. Řekla jsem jim, že jim ho zítra přivedu ukázat. A já na druhý den přišla s bílým 

načesaným pudlem. To jak byli všichni zaražení, když ho uviděli, si budu pamatovat pořád. 

My mysleli, že máte aspoň jezevčíka a vy přivedete toto. Rony si však všechny získal svým 

chováním a inteligencí, ležel na dece pod mým stolem a ani se nehnul. Tenkrát bílý pudl byla 

velká vzácnost, moc jich nebylo a každý kdo ho viděl, se hned rozplýval, hlavně ženy. Taky si 

ho nakonec začali kolegové půjčovat, když něco od někoho potřebovali, působil lépe než 

nějaký úplatek. Po Ronym jsem již žádného pejska nechtěla, nikdo by ho nenahradil a také 

jsem už věděla, že již bych to nezvládla. 

Tak mi můj syn přinesl malé mládě anduláčka , já mu začala říkat Julínek. Tři dny byl zavřený 

v kleci a potom jsem klec otevřela. Bál se jít ven a já jsem na něho stále mluvila. „Neboj se, 

bude ti tu dobře.“ Do klece jsem mu dala zrcátko a před něj bidýlko. Moc se mu to líbilo, 

myslel si, že tam jsou dva. Slovo si už první nepamatuji, ale vím, jak jsem mu nastavila prst a 

on si na něho sedl. Nejdříve se ruky bál a potom mi sedl na rameno, zvykal si. Zobáčkem mi 

šimral po tváři, ozobával mi ucho, poslouchal pozorně, co říkám. Klec jsem již nikdy 

nezavírala, Julínek se naučil mluvit, říkal mi ptáčíčku a čekával na mě na skříni u ložnice, 

kam jsem mu každý večer zmizela, nechal mě vyspat a sotva jsem vešla tak jsem slyšela: 

 ,, Dáme si čajíček“ a po obědě znělo:, Dáme si kafíčko.“ Byl na mě velmi vázaný, asistoval 

mi u vaření, a když jsem si povzdechla, co mám vařit, tak on hned opakoval: ,,Co mám vařit.“ 

Byl to můj velký společník. Když jsem šla spát, tak jsem na něho ráda mluvívala, třeba jsem 

mu říkala – hezký ptáček, miláček, modrej hezkej chlapeček. Až to něho bylo už moc, tak mi 

Julínek říká: „Chceš, spinkáš.“ Půl klece měl zakryté, aby tam měl tmu a soukromí.  Před 

dvířka jsem mu udělala takový balkonek, aby měl vyhlídku ještě lepší. Byl to moc chytrý 

ptáček a můj velký kamarád, na kterého nikdy nezapomenu. 

 

 

Paní Věra Slapničková, sepsala Jiřina Piňosová, aktivizační pracovnice 

 



 
 

 

 

Mám moc ráda psy, a pokud nám to zdraví dovolovalo, několik jsme jich doma postupně 

měli. Nejvíce vzpomínám na Matesa. Byl to nalezenec. Přinesli jsme si ho z útulku. Tam nám 

řekli, že má asi jeden a půl roku, a že ho přivedli lidé, kteří ho našli přivázaného u stromu.  

Musel tam být dlouho. Nepochopím, jak to může někdo udělat. My jsme ho měli moc rádi a 

taky se u nás měl velice dobře. Byl to kříženec. Černý s bílou náprsenkou a rodiče mohli být 

špic a jezevčík. Když jsme ho tenkrát přinesli domů, hned se se mnou skamarádil, ale manžel 

mu musel připomínat někoho z jeho trpké minulosti, protože na něho zpočátku vrčel. Také při 

našich společných procházkách měl strach z větších skupin stromů. Ty staré zážitky si asi 

stále nesl s sebou, ale myslím, že u nás si to všechno vynahradil. Třeba v létě, když bylo 

horko, jedna slečna, se kterou jsme se dobře znali, nám ho chodila stříhat vždycky, když jsme 

ji zavolali a my si dělali legraci, že má Mates i svého kadeřníka. Mates u nás prožil spokojený 

psí život. Dožil se 15 let. 

  

Marcela Šrámková, zapsala Ivana Kaplánková, aktivizační pracovnice 



 

 

 

Tak to byl náš Géro. Byl velice chytrý nebo spíš vychytralý. Třeba na schodech do sklepa 

jsme nechávali dozrát syrečky, které jsme měli moc rádi. Ale občas nedozrály, protože 

zmizely. Zjistili jsme, že Géro si umí otevřít dveře, které jsme samozřejmě nezamykali. Měl 

ale i velké zásluhy. Naučil chodit mého malého syna Zbyňka. Ten se pořád batolil po koberci. 

Géro byl stále kolem něho a pak ho jednou Zbyněk chytil za ocas a zkoušel se postavit. Géro 

byl velice trpělivý, a když syn stál, pomalu se rozešel. Syn se držel psího ocasu a ťapal za 

ním. Byli velcí kamarádi a většinou, když jsme Zbyňka nemohli později při jeho hrách najít, 

byl vždycky s Gérem v psí boudě. 

Měli jsme postupně i několik koček – vždycky černých a proto se každá jmenovala Černuška. 

I ta byla s Gérem kamarádka, ale ráda ho zlobila. Když ji Zbyněk dal Gérovi na záda, přestože 

se to psovi nelíbilo, držela se ho a nechala se „vozit“. 

 

 

Helena Olšanská 

zapsala Ivana Kaplánková, aktivizační pracovnice 

 



                                                                             

 

Před domem v trávě jsme objevili šedou andulku. Asi někomu uletěla. A protože nikdo 

nevěděl, odkud přiletěla, zůstala u nás doma. Co bylo pozoruhodné a co jsme nevěděli, byla 

cvičená. Mluvit neuměla, ale zato ráda sedala každému na rameno. Když jsme ji našli, tak mi 

můj děda vyrobil klícku. Andulce se v ní moc nelíbilo, tak sedávala v kuchyni na starém 

dřevěném rádiu. Když k nám někdo přišel na návštěvu, slétla a sedla si na jeho rameno. Měli 

jsme ji asi dva roky, zvykli jsme si na ni, přišel na návštěvu bratranec. Bylo to v létě a venku 

bylo pořádné vedro. Vůbec jsme netušili, že nechal otevřené vstupní dveře. No a co myslíte? 

Jak andulka k nám přiletěla, tak i odletěla. 

 

Františka Svozilová 

 



Když jsem byl ve druhé třídě, koupil jsem si morče. Dal jsem mu jméno Franta. Bylo krásně 

chlupaté a velmi roztomilé. Jednou jsme s tátou navštívili jeho kamaráda a jeho kluci si také 

pořídili morče. Jenže nadšení z pořízení pominulo a kluci o morče přestali mít zájem. 

Kamarád táty mi ho věnoval s tím, ať to moje morčátko není samo. Já měl radost, ale vůbec 

jsem netušil, že je to holka. Přišel jsem na to asi za dva měsíce, když jsem v kleci objevil dvě 

malá morčátka. Bylo to velké překvapení, ale malá okatá morčátka byla nádherná. Dodnes na 

ně moc rád vzpomínám. 

 

Josef Veverka 
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p. Škopová Eva-                                                         p. Korčáková Ludmila 
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p. Slapničková Věra 

 -  

p. Navrátilová Jitka                                            p. Duchková Drahomíra 
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p. Slapničková Věra                                     p. Riscinová Jana 
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p. Mazánková Irena 

 

 



    

- p. Vláčilová Zdenka 

 

P. jARMILA HÁJKOVÁ, P. LIBUŠE KREJČÍ 



 

P. JANA RISCINOVÁ, P. JITKA NAVRÁTILOVÁ 

 

P. ZDENKA VLÁČILOVÁ 



 

 



 

P. LUDMILA KORČÁKOVÁ 

 

P. EVA ŠKOPOVÁ 



 

P. EVA ŠKOPOVÁ 

 

P. EVA ŠKOPOVÁ 



 

 

Měla jsem pejska Artéza. Byl hodně divoký. Chodili jsme s ním na procházky. Jednou jsem šla a on tak 

táhl, že jsem upadla na kolena.  Tato příhoda mi ho připomíná. 

Věra Otčenášková 

 



 

Jednoho srpnového odpoledne se naší jezevčici narodilo 10 psích kluků a jedna psí slečna. Když tu 

„nadílku“ štěňátek dcerka objevila, zjistila, že psí kluci se mají čile k světu, ale psí slečna, která byla ze 

všech štěňátek nejmenší, se k maminčinu mlíčku vůbec nedostane. Vzala tedy fenku, která, se celá 

třásla a byla velmi malinká a hubená domů. Přemýšleli jsme celá rodina co s ní, jak ji nakrmit. Naše 

akční dcera zašla za panem lékárníkem a tam společně vymysleli vhodnou dávku umělého mléka pro 

naší fenečku, která, nebyla větší než myška. Další problém nastal, jak ji nakrmit. Dětský dudlík do své 

malé tlamičky nedostala.  Tento problém vyřešila mladší dcerka – ve svých hračkách našla malinkou 

plastovou lahvičku pro panenky. Pak už začala naše společná péče o naši psí slečnu. Byla velmi 

učenlivá, a když, se ji něco povedlo, dcerky ji vždy pochválily slovy: „No ty jsi naše šikovná beruška.“ 

Začali jsme jí říkat Beruško. Nerada byla sama, a tak jsme ji zpočátku, než trošku povyrostla a stala se 

samostatnější, nosili všude sebou v kapse bundy. Psí kluky jsme postupně rozdali známým, Beruška 

zůstala dlouhých 14 roků milovanou součástí naší domácnosti.  

Dana Sypková, aktivizační pracovnice DS Nerudova Prostějov 

 

 



 

 

DS Nerudova – p. Františka Bednářová

Alan byl pes „voříšek“ středního vzrůstu a žil u nás na dvorku. Byl to atlet, pro kterého nebyl problém 

přeskočit drátěný plot v naší zahradě. Byl to také velký tulák, ale domů se vždy vracel. Žili jsme ve 

vesničce, malý kousek od lesa. Všichni z obce jsme se dobře znali. Jednou se náš Alan ztratil a nebyl 

doma už čtrnáct dnů. Myslela jsem si, že ho nikdy neuvidím. Ten den jsem na ulici potkala muže, 

který pracoval v lese a ten mi naštvaně vyprávěl, že náš pes běhá po lese a dělí se s ním o jeho 

svačinu. Má ji zavěšenou na stromě, ale zřejmě ne dost vysoko. Když jsem tam přišla, po Alanovi 

nebylo ani vidu ani slechu. Za krátký čas mi přišel povědět chlapec z naší ulice, že viděl Alana ve 

vesnici vzdálené asi 8 km. Jezdí tam s tatínkem za babičkou a dědou. Alana poznal a zavolal na něj. 

Pes k němu přišel, ale chytit se nenechal. Jednou ráno jsem přišla na dvůr a ze psí boudy vyběhl Alan 

celý šťastný, že mě vidí. No řekněte! Mohla jsem se na něj zlobit? Alan s námi žil dlouhých 18 roků.  

Marie Procházková, DS Nerudova Prostějov 

 



 

Chci vám napsat příběh o jedné rozmazlené a nevychované kočce. 

 V rodině mé sestry byla vždycky nějaká zvířátka. Jak postupně odcházela do zvířecího nebe, tak si 

sestra se švagrem pořídili vždycky nového mazlíčka. Většinou měli pejsky, ale tentokrát si pořídili 

kočku. Nebyla to žádná obyčejná kočka, nýbrž šlechtěná perská krasavice s rodokmenem. Byla 

opravdu nádherná. Jak se jen trochu rozkoukala, začala si v bytě dělat, co chtěla a vládla celé 

domácnosti i jejím obyvatelům. Dostala jméno Fíba. Fíba postupně ničila věci v bytě, lezla po 

nábytku, skákala po záclonách, rozbila spousty památečního skla a jiných věcí. Sestra Fíbu stále 

omlouvala a rozmazlovala. Sestra i švagr rádi cestovali a tak se stalo, že mě požádali, abych tohoto 

rozmazleného tvora pohlídala. Já jsem souhlasila, ale háček byl v tom, že mám Fíbu hlídat v jejich 

bytě. U mě doma by mohla mít trauma, zatím co já u nich v klidu přežiju. Tak jsem do auta naházela 

nějaké oblečení a další nezbytnosti a jela jsem do bytu mé sestry.  Manželé v klidu odjeli na 

dovolenou a moje služba začala. Fíba mě měla celkem ráda. Dokonce se někdy přišla pomazlit. Já 

jsem chodila do práce a s hrůzou jsem každý den čekala, co zase vyvede. Zatím se, ale Fíba chovala 

vzorně. Každý den mě čekala u dveří do předsíně a prohnaně se ke mně lísala. Já jsem jí totiž z práce 

nosila různé laskominy. Pracovala jsem ve velké restauraci a tam vždycky nějaký kousek masíčka 

nebo šunčičky zůstal. Měla se jako královna. Dny ubíhaly a nic hrozného se nestalo. No a pak to 

přišlo. Další den jsem se vrátila z práce, odemknu a Fíba v předsíni nečekala. Začala jsem volat: „Fíbo, 

Fíbinko tetinka se vrátila a nese ti dobrůtky. Nic, ticho – Fíba nikde. Postupně jsem prohledala celý 

byt. Dívala jsem se všude, i do skříní, které si to drzé zvíře dokázalo otevřít. Fíba prostě nebyla. Začala 

jsem být nervózní. V tom jsem si všimla, že jsem nechala asi ve spěchu pootevřené okno v kuchyni. 

Obešla mě hrůza. Jestli ta neposlucha vyskočila z okna a něco se jí stalo, tak už se mnou sestra do 

smrti nepromluví. Sestra se švagrem totiž bydleli v pátém patře a tak by to mohlo dopadnout všelijak. 

Byla jsem úplně vyřízená. Uvařila jsem si kávu, sedla ke stolu a hlavou mi probíhaly ty nejhorší 

scénáře, co asi nastanou. Vedle stolu stála vysoká lednička a na ní vysoká květina. V tom se ozvalo 

škodolibé mňáu. Ta potvůrka celou dobu pozorovala z úkrytu, jak ji hledám. Ani nevíte, jak se mi 

ulevilo. Pak už probíhalo všechno hladce a moje utrpení s touto svéhlavou kočkou brzy skončilo. 

Majitelé kočičky se za pár dnů vrátili a já jsem byla poučená, že kočka je osobnost, která se může 

chovat, tak jak chce ona sama. 

Dagmar Kubušková, Domov seniorů Nerudova Prostějov 
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 DS Nerudova – Josef Pavlů, Arnošt Jančík 


