
VANILKA 

(Povídka) 

 

Když jsem byl malý, toužil jsem mít doma nějaké zvíře. Měli jsme sice rybičky, ale s těmi 

nebyla ta správná zábava. A tak jsem si začal přát psa. Mým velkým spojencem byl můj taťka, 

a tak jsme začali hledat na internetu, jakou rasu zvolit. Nejvíce nás zaujalo plemeno zlatého 

retrívra. Dočetli jsme se o něm, že je to velmi hodné zvíře, vhodné k dětem a často  

používané i jako asistenční pes. Pak už jsme si jen prohlíželi vhodná štěňátka k odběru. Až 

jsme jedno roztomilé na fotkách uviděli, jak prozkoumává svět. Říkali jsme si: „To zvídavé 

bude naše!“ A už jsme jeli. Cesta byla daleká, ale zabalenou v dece jsme si přivezli překrásnou 

kuličku, kterou jsem držel celou cestu na klíně. Mamka zatím doma přichystala psí pelíšek a 

hračky. V polštářku jsme schovali tikající budík, dočetli jsme se totiž v knížkách, že nahrazuje 

tlukoucí srdce maminky a štěňátku není tolik smutno. A protože to byla psí holka a měla 

krásný kožíšek, připomínající barvu vanilkové zmrzliny, začali jsme jí říkat Vanilka. 

Byla tak krásná, že si ji chtěl každý pohladit. To se mně a taťkovi nelíbilo, protože jsme ji 

chtěli cvičit, a ne aby šla za každým cizím člověkem jako kamarád. Na rozmazlování tu byly 

mamka se sestrou Dominikou. Tu salámek nebo kousek šunčičky a Vanilka se tvářila líbezně. 

Při chůzi vypadala velice legračně, našlapovala totiž s takovou noblesou a elegancí, že v sobě 

nezapřela dámu. Rostla jako z vody a mohutněla. Stával se z ní statný pejsek. V létě, když 

jsme si kupovali nanuky, ona dostávala také dobrotu – bílý jogurt na ochlazení. Milovala 

pamlsky, nejraději piškotky. 

No ale taky uměla zlobit. Nesměla na gauč, a když jednou Domča přišla dřív ze školy, 

překvapená Vanilka si lebedila na kanapi, pěkně mezi polštářky. Největším šokem bylo pro 

rodiče asi to, že když se vrátili z práce, našli v kuchyni truhlík ze zahrady, původně s muškáty, 

které rozkousala a roznosila po pokoji. Hlínu vyhrabala a těmi zablácenými tlapičkami se 

prošla po celém bytě. A to jsem ještě netušil, že mně taky připraví překvapení! Když jsem 

přišel z vyučování domů, myslel jsem, že mě šálí zrak! Měli jsme předtím asi 2 měsíce lisovat 

byliny do přírodopisu. Pracně jsem je nasbíral a nasušil, vložil do veliké knihy a zatížil šlapacím 

kolem, aby se pěkně vylisovaly. Vanilka to brala asi jako výzvu, knihu vytrhla zpod kola, vazbu 

rozkousala a patrně něco z toho i sežrala. Z knihy moc nezbylo. Naštěstí nějaké byliny zbyly a 

ostatní jsem musel zase rychle nasušit. Z úkolu jsem tehdy dostal dvojku. Knížky byly vůbec 

její oblíbené, zvláště z vědecké knihovny. Nejvíce jí chutnal doktor Plzák, museli jsme pak 

kupovat novou knihu, ale nejen tu, takže se nám čtenářský poplatek maličko prodražil. 

Mamce také hodně „zavařila“, když jí dávala roztok proti klíšťatům, který se kape za krk. Vany 

tak vyváděla, že jí ho vyrazila a mamku polila. Té se v tu ránu začala motat hlava a volala 

zvěrolékaři. Ten se s tím ještě nesetkal. Nakonec to ustála, jen jsme se jí doma smáli, že na ni 

teď nepůjdou žádná klíšťata! Od té doby měla už Vanilka místo kapek speciální obojek, který 

by měl být šetrnější nejen k pejskům, ale i k maminkám. Uměla i poslouchat na pokyny: 

Sedni! Lehni! Pac! Nesmíš! Můžeš! Ke mně! K noze! 



Bohužel tito pejsci trpí hodně kloubními nemocemi a Vanilka nebyla výjimkou. Několikrát 

do roka nám přestávala jíst, polehávala, kulhala nebo měla zkroucenou tlapku a někdy i 

horečku. Jezdili jsme s ní k veterináři a podávali léky. Nakonec taťka rozhodl, že bude pro ni 

lepší pobyt u tety a strejdy v lesích, kde nejsou pevné asfaltové silnice a chodníky, ale jen 

prašné cesty a měkká hlína, která je ke kloubům šetrná. Už po pár měsících Vanilka 

zmohutněla ještě víc, nabrala svaly právě na nohou a kloubní problémy zmizely jako 

mávnutím kouzelného proutku. Navíc má kolem sebe ještě další pejsky a spolu si vyhrají. 

S Badym se tahá o polínka na zátop a s Bessinkou spí spolu v pelíšku. Naučila se i plavat 

v rybníku, strejda ji nemůže dostat z vody, jak se jí tam líbí. Jednou ji teta vzala na výlet, 

Vanilka oběhla ubytovnu dětí, vytáhla někomu z batohu šišku turistického salámu a utíkala 

s ní pryč. V tlamě měla provázek, salám jí lítal ze strany na stranu a uši jí vlály. No a tak ji 

všichni honili. Musím se smát, jen si na to vzpomenu. Vím, že se má dobře a zdraví je 

přednější, přesto mi moc chybí. Můžu ji často navštěvovat, ale stejně bych ji měl nejraději 

zase doma. 

 

        Štěpán Tomeš, 9.B 

 


