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Jak se Baronek 

narodil

Panenko na nebi!“ spráskla ruce údivem postar-

ší milá paní, které se neřeklo jinak než lidská 

máma. Právě teď se skláněla nad pelíškem statné 

boxerky Bely, kolem níž se vrtěly právě narozené 

uzlíčky. Zatím ještě na svou psí maminku neviděly. 

Jen ji cítily. A tak kníkaly a hledaly svými placatými 

čumáčky maminčino mlíčko.

„To je mi pěkné nadělení,“ vrtěla nevěřícně hla-

vou lidská máma a sklonila se, aby mohla Belu po-

hladit po hlavě. Pak začala počítat.
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„Jedna, dvě, tři…“ ukazovala přitom prstem na 

jednotlivé uzlíčky chlupů v  pelíšku. Když došla 

k poslednímu, znovu vrtěla hlavou.

„Osm štěňátek, to je ale krása,“ usmála se. Pak 

znovu pohladila Belu mezi ušima. „Jsi šikovná 

máma, Belo. Šikovná a statečná!“

o 
o
 o

A kde se to vlastně událo?

Na kraji hlubokého lesa a rozlehlého pole. Ukryt 

v tichu tam stál statek jako z pohádky. Bílá omítka, 

zelené okenice a  jasně červená střecha. Po dvorku 

pobíhaly slepičky, kachny a všelijaká jiná drůbež. Ve 

velkém kotci, ve svém měkkém pelíšku ležela krásná 

a hrdá psí máma Bela. 

U vrat hlídal statný silný pes, jejich psí táta Ben. Měl 

za úkol dohlížet na dům, dvůr i  zahradu a  nepustit  
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za vrata žádného zloděje a  vůbec – nikoho cizího. 

Dokonce ani pana pošťáka. Ben to bral vážně. A jak-

mile se k plotu někdo přiblížil, vrčel, štěkal a pouštěl 

hrůzu.  Není divu, že se ho i hodný pan pošťák bál. 

Vždycky hodil dopis rychle přes plot a utíkal o dům 

dál. Ben byl vzorně vychovaný, a tak věděl, že do-

pisy nemůže roztrhat ani rozkousat. Vždy je opatrně 

sebral a donesl až ke své paní, což byla jeho lidská 

máma.

Ben a  Bela se před pár dny stali rodiči. Nebylo 

to poprvé, a tak věděli, co taková uvrtěná kníkající 

hromádka znamená. Osm jejich malých potomků 

teď chtělo hlavně jíst a spát, ale jen co trochu povy-

rostou, půjdou do světa.

V chumlu štěňat se choulilo malé, drobounké psí 

tělíčko. Štěňátko nebylo moc průbojné, spíše čekalo, 

co na něj zbude. Jestli mu maminka nechá alespoň 

trochu mlíčka a později jestli mu bráškové a sestřič-

ky nesní všechny namočené granulky. 
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Chudáček byl všude poslední a všeho se bál. Ne-

bylo tedy divu, že ho starší a  silnější psí sourozen-

ci odstrkovali. Ještě že měl maminku. K té se vždy 

mohl schovat, schoulit a cítit se v bezpečí. 

To malé neduživé štěňátko se totiž narodilo úplně 

jako poslední. Zatímco jeho čtyři bráškové a tři se-

střičky přišli na svět dříve než on a byli silní, rychlí 

a odvážní, on byl po svém narození úplně vyčerpaný. 

Měl tak málo síly, že nemohl pořádně ani pít mlíčko 

od maminky, ani se přemisťovat po jejich společném 

pelíšku. Naštěstí tu byla maminka Bela, která mu 

vždycky trochu toho mlíčka schovala. A pak také ta 

stará paní, o které maminka Bela říkala, že to je její 

lidská máma. Ta si maličkého pejsánka brala do ná-

ruče, dokrmovala ho mlíčkem z lahvičky a chovala, 

když se cítil opuštěný nebo mu byla zima a souro-

zenci ho nechtěli pustit k maminčinu mlíčku. 



13

Přišlo psaní

Jednoho dne, když už bylo štěňátkům pár týdnů, 

přišel opět pan pošťák. Zastavil své modré otlu-

čené kolo, opřel ho o  branku a  rychle prohledával 

svou velkou koženou tašku, dokud nevytáhl malou 

bílou obálku.
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„Nazdar, Bene,“ pozdravil už ze zvyku hrdého 

psího tátu, který stál opřený o  plot, až mu hlava 

koukala přes vrata ven. Před chvílí totiž ohlásil poš-

ťáka hlasitým štěkotem a k vratům se řítil přes celou 

zahradu. 

Pan pošťák se statnému boxerovi podíval z očí do 

očí a podal mu obálku.

„No jo, koukám, že ty tvoje děti pěkně rostou,“ 

prohodil k velkému psovi zvesela a snažil se přitom 

trefit obálkou mezi velké bílé zuby, které vypadaly 

opravdu hrozivě. Kdyby se netrefil, mohl by Ben 

stisknout místo obálky prst a to by pan pošťák ne-

byl rád.

Ben jako by mu rozuměl, tlumeně zachrčel, chňa-

pl po obálce a už se s ní řítil do domu. Osm hravých 

čtyřnohých uzlíčků mu bylo v patách. I když… Ten 

maličký se zase trochu opozdil. Všichni bráškové 

a  sestřičky mu utekli a  on se také chtěl dostat do 

domu. 
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Snažil se a snažil, ale zasekl se na zápraží. Schod 

u dveří byl moc vysoký a on moc maličký, aby na 

něj vyskočil. A  tak se tam drápal, funěl a  kníkal, 

dokud se ho psí mámě Bele nezželelo a nepřišla ho 

zachránit. Ostatně i  ona se chtěla dozvědět, kdo 

jim píše. Chňapla štěňátko mezi ušima do své měk-

ké placaté tlamičky a donesla ho až do kuchyně ke 

kamnům. 

Tam už všichni ostatní spořádaně seděli a čekali, 

až lidská máma rozbalí obálku.

„Jojo, už je to tak,“ pokývala lidská máma hla-

vou. „V sobotu přijede pan Koudelka a udělá z vás 

konečně chlapáky.“ Prohodila směrem k houfu ště-

ňat. Pak se zarazila. „No a také skutečné psí slečny,“ 

dodala rychle směrem ke třem fenkám, které stejně 

netušily, co to znamená.

Ben s  Belou se však po sobě podívali a  pak po-

vzbudivě strkali placatými čumáky do svých ratoles-

tí. Už totiž věděli, co jejich dětičky čeká. 
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Pan Koudelka byl psí doktor, kterému se říká zvě-

rolékař. Je to doktor, který na statku pomáhá ne-

mocným pejskům, ale i ostatním zvířátkům, když ho 

potřebují. A nejezdí jen kvůli nemoci. Jezdí i proto, 

aby zvířátka naočkoval proti zlým bacilům a bakte-

riím, které nemoci způsobují, a  také aby prováděl 

určité kosmetické zákroky. U malých boxerů je to 

krácení ocásků!  
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Jak Baronek přišel 

o ocásek

V  sobotu bylo na statku velké pozdvižení. 

S velkým dupáním a důstojným lomozem se 

ve dveřích zjevil veselý zvěrolékař pan Koudelka. 

S  sebou nesl velikou doktorskou brašnu, ve které 

ukrýval plno záhadných nástrojů, krabiček a lahvi-

ček se záhadným obsahem a  podivnými lektvary. 

Pozdravil lidskou mámu, pak Belu a Bena a zahnal 

je ven – na dvůr. Přec placatými čumáky jim za-

vřel dveře, aby nemohli dovnitř, až bude vykonávat 

tu veledůležitou činnost a  promění malá chlupatá  



18



19

klubíčka s dlouhými ocásky v právoplatné boxery. 

Na rohožce v chodbě zadupal, aby ze svých bot do-

stal prach a písek ze dvora, a s nádechem vešel do 

světnice. 

V kuchyni bylo teplo a čisto. Jen slabě se tam vzná-

šela vůně, která signalizovala, že osm malých chlu-

páčků se pana doktora trochu bojí. Když ale štěňátka 

viděla, že pan Koudelka si kromě velké brašny nese 

i mohutný knír pod nosem, po němž je velká legrace 

se sápat a snažit se do něj zakousnout, strach zmizel 

někam za dveře nebo se možná schoval do velkých 

kachlových kamen, která stála v rohu kuchyně a lid-

ská máma na nich vařila samé dobroty.  

Štěňátka byla nacpaná všechna na samém okraji 

pelechu s vysokým okrajem a snažila se přes něj do-

stat k panu Koudelkovi. Ten jeho knír je nepřestával 

zajímat. Už už se tomu největšímu podařilo po něm 

chňapnout, když vtom ho popadly silné ruce lidské 

mámy a odnesly ho za roh. 
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„Vydržte, mládeži, bude to rychlé,“ usmíval se 

pan Koudelka a pomrkával přitom na štěňátka jed-

ním okem. Ta stále netušila, co se bude dít. Když 

tady byl naposledy, dostala všechna injekci, aby byla 

zdravá. Vůbec se jim to nelíbilo, ale máma Bela a táta 

Ben říkali, že se to musí. 

„Však se nebojte, drobečci,“ uklidňovala je teď 

lidská máma. Jednou jste boxeři, tak musíte jako 

boxeři také vypadat, viď?“ pohladila největší štěně, 

které měla za rohem v náručí, a ostatní sourozenci 

v  pelechu byli celí napjatí, protože neviděli, co se 

tam děje. 

Jenže, děti, víte vy vůbec, jak vypadá takový boxer?

No jistě, boxer je svalnatý pán, který skáče v rin-

gu pouze v trenýrkách a na rukou má velké kulaté 

rukavice, kterými tluče do stejně oblečeného, rov-

něž svalnatého pána. 

Ale boxer může být i pes. A to pes opravdu krás-

ný, statný a ušlechtilý. Boxer je pes, který budí obavy 
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a vyvolává respekt. Má štíhlé boky, mohutný hrud-

ník a malou hlavu s placatým čumákem. 

Kdysi dávno měli boxeři špičaté uši, které vznika-

ly kupírováním. Vypadali díky tomu ještě hrozivěji. 

Dnes už se však ouška boxerům ponechávají taková, 

jaká jim narostla. Vypadají pak přece jen o něco pří-

větivěji. Co jim však zůstalo, je krátký ocásek. 

Kdo by si myslel, že takový boxer se s  krátkým 

ocáskem narodí, ten by se mýlil. Boxeři mají, stej-

ně jako jiní psi, ocásky po narození dlouhé. Ale pak 

přijde zvířecí doktor pan Koudelka a štěňátkům je-

jich ocásky zkrátí. A právě proto dnes přijel.

o 
o
 o

Netrvalo dlouho a osm mrňousků s placatými ču-

máčky bylo o ocásek kratší.
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„Tak vidíte, ani to nebolelo,“ chlácholil je pan 

Koudelka a uklízel si své doktorské náčiní. 

„Máš statečné děti, brachu,“ poplácal po plecích 

Bena, když vyšel z domku na dvůr a nadechl se čer-

stvého vzduchu. Ben dovnitř sice nemohl, ale spolu 

s Belou ostražitě sledoval malým oknem vedoucím 

do světnice, aby se štěňátkům nestalo nic zlého. Ben 

pana Koudelku znal a věděl, že je na něj spoleh. Však 

už mu také několikrát pomohl, když ho něco bolelo. 
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Ale co kdyby náhodou… Teď šťouchl psího doktora 

hlavou do hýždí, až mužík se smíchem poskočil.

„Bene,“ pokárala ho s  úsměvem lidská máma. 

„Neotravuj pana doktora a běž si hrát!“ ukázala ru-

kou ke dveřím. Benovi se ale moc nechtělo. Bela už 

ležela v  pelíšku mezi štěňátky a  jazykem je něžně 

konejšila po krácení ocásků. Vůbec se mu nelíbilo, 

že by ji tu měl nechat samotnou.

„Jen běž,“ houkla na něj znovu lidská máma. 

„Však já už ti na ně dohlédnu.“

A tak už Ben na nic nečekal a vyběhl radostně do 

zahrady. Zamířil si to rovnou k plotu, aby štěkotem 

prohnal prvního chodce, který procházel kolem.


