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Každé povolání  se  dá pojmout buď jako chození do prá-
ce, nebo jako poslání.  Ve  druhém případě  se  spojuje  práce  
s koníčkem. Zvěrolékařství nebo - jak se  v dnešní  době  uvádí  
-  veterinární  medicína je  ve  většině  případů  tímto  spojením. 
Obecně platí, že  kdo  má  rád  zvířata,  má  rád  i  lidi,  a  dobrý  
zvěrolékař  vlastně  pomáhá oběma. 

Jsem rád,  že  jsem   poznal  partu kolegů -  kamarádů, kteří  
to  cítí  stejně,  a  díky  jejich  příspěvkům  vznikla  i  tato  knížka. 

Jmenovitě  děkuji  MVDr. Lubomíru Palkovičovi, MVDr.  
Ladislavu Kunclovi,  MVDr.  Petru Kukučovi, MVDr. Jiřímu 
Langerovi, MVDr.  Radomíru Hynarovi  a v neposlední řadě 
MVDr.  Ivo  Burešovi  a MVDr. Miloslavu Hodovi. 

 Dále  chci  poděkovat  paní  Aleně  Hrachovcové,  která  již  
potřetí  převedla  mé  vyprávění  do  literární  podoby,  a  celému  
kolektivu veterinární  kliniky v Horoměřicích.

                                                                                                       
S úctou Jan Herčík
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 Myslíte si, že zvířata mluví? Já myslím, ba do-
konce jsem o tom přesvědčen, že ano.  A stejného 
smýšlení jsou určitě všichni, kdo se zvířaty žijí, nebo 
s nimi žili alespoň určitý čas. Mluví na nás nejen ště-
káním, mňoukáním, vrčením, pískáním, ale i očima 
a celým svým chováním. A když jim dáváme lásku, 
pak nám ji v plné míře vracejí.

 Punťa, kříženec westíka s kníračem, není jiný. 
„Vypadáš unaveně,“ říká mi, „pojď, půjdeme spolu na 
dlouhou procházku. Odpočineš si, odvedu tvé myšlen-
ky od starostí a práce, vyčistíš si hlavu.“

 Jdeme Šáreckým údolím, potkáváme i jiné pá-
níčky a paničky s pejsky. Zdravíme se, jak to pejska-
ři mezi sebou dělají, a při pohledu na všechny ty je-
zevčíky, pudlíky, teriéry, retrívry, labradory, dalmatiny, 
zkrátka na všechny ty čtvernohé kamarády v mé hla-
vě vyskakují vzpomínky na příběhy, které se buď staly 
mně či mým kolegům, anebo které jsem za léta provo-
zování praxe vyslechl. Jdu, Punťa vesele pobíhá kolem 
mne a já vzpomínám… 

00000
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Bláznivý den                   P
„Fuj, to jsem se lekla!“ vykřikla jednoho rána sest-

řička Péťa, sotva vešla do čekárny. Pak vyběhla na dvůr 
veteriny, kam jsem právě vcházel, a táhla mne k místu, 
které ji tak vylekalo. Zůstal jsem stát vedle ní a zíral na 
zem, kde se povaloval ohromný hroznýš Ferda. 

Ferdu jsem kdysi dostal od známého, chovatele 
hadů. Pořizoval si ho v době, kdy byl Ferda ještě mla-
dý a nezabral moc místa. Jenže jak rostl, neměl pro něj 
jeho původní majitel dost prostoru, kam by ho umístil, 
a přinesl mi ho. Vybudovali jsme v čekárně terárium 
a Ferdu v něm umístili. Byl v něm spokojený, krmili 
jsme ho živými potkany, a tak rostl dál a dál, až mu už 
i ten nový příbytek sotva stačil. Sliboval jsem sice Fer-
dovi terárium nové, ale než jsem se k tomu dostal, vy-
řešil hroznýš otázku svého bydlení sám. Jak se v noci 
převaloval a protahoval, prasklo sklo a on se odstěhoval 
na zem doprostřed čekárny. Problém byl v tom, že na 
zemi prochladl a ztuhl tak, že se nemohl hýbat.

„Co s  ním uděláme?“ chtěla vědět Péťa a sestra 
Zdeňka, která právě také dorazila do práce, jí přizvu-
kovala.

„Musím hned zavolat údržbáře, aby nainstaloval 
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nové terárium,“ rozhodoval jsem se rychle, „a zatím 
Ferdu přestěhujeme do skladu. Ale na holé zemi zůstat 
nemůže. Dáme pod něj nějakou deku a přikryjeme ho 
polštářem, aby se trošku zahřál. Musíme si pospíšit, za 
chvíli budeme mít čekárnu plnou.“ 

Jen jsme Ferdu stačili přestěhovat a obložit polštá-
řem, vešla do čekárny paní. Usadila se na židli a vedle 
sebe položila klec s potkanem.

„Uf,“ oddychla si Zdenička. „Představte si, že by-
chom nestačili Ferdu uklidit a on by jí toho potkana 
schlamstnul. Nebo kdybychom v teráriu namísto hroz-
nýše měli jedovatého hada a ten by utekl. To by bylo 
něco,“ otřepala se nad tou představou.

Zasmál jsem se. „Kdybychom měli jedovatého 
hada, musel bych k  jeho odchycení zavolat pana do-
centa Kotrlíka.“

„Kdo je docent Kotrlík?“ zajímala se Péťa.
 „Docent Kotrlík ke mně chodíval s boxerem. Pra-

coval v toxikologickém centru, byl vyhlášená kapacita 
přes hady a zabýval se séry proti hadímu uštknutí. Jed-
nou mi vyprávěl, jak ho zavolali na letiště do Ruzyně, 
že tam mají záhadný balíček, ze kterého lezou malá ze-
lená háďata. Kotrlík přišel a zjistil, že už jen hádě toho-
to druhu hada, které se cestou ze své domoviny k nám 
na letiště vylíhlo, je smrtelně jedovaté.“
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„Někde jsem četla,“ poznamenala Péťa, „že ti, kte-
ří mají co do činění s jedovatými hady, jsou proti jejich 
uštknutí imunní.“ 

„No nevím,“ zapochyboval jsem a pokračoval ve 
vzpomínce na zmíněného docenta. „Jednou si ho zavo-
lali, aby se podíval na nějakého hada, co je zač, a had 
ho kousl. Šlo to rychle. Kotrlík dostal záchvat a začal se 
dusit. Ti lidé docenta popadli, odvezli ho do nemocni-
ce a nechali ho tam. Kolem se seběhli doktoři, prohlíd-
li ho, šťouchali do sebe a šuškali si: ,Hele, to vypadá na 
hadí uštknutí, do toho se motat nebudeme, zavoláme 
Kotrlíka!‘ Kotrlík se sice dusil, ale vnímal, co se kolem 
děje. A tak z posledních sil zasípal: ,Á…, há sem Kotr-
lík…‘ Nakonec ho z toho doktoři dostali.“

Vraceli jsme se do ordinace. Čekárna se zaplňo-
vala. Stačil jsem si všimnout, že tam vedle sebe sedí 
mladá paní Hejlíková s  pudlíkem, pan Bíca s  kníra-
čem, pak korpulentní paní Stará se svým dlouhosrstým 
jezevčíkem a právě vcházeli manželé Fáberovi s buldoč- 
kem. Pan Fábera se svým mohutným břichem sotva 
prošel dveřmi a já si pomyslel, že od poslední návště-
vy u nás určitě přibral ještě další kila navíc, takže snad 
musel vážit bezmála dva metráky.

„Poslyšte,“ obrátil jsem se v  ordinaci ke svým 
dvěma pomocnicím, „všimly jste si, že paní Hejlíko-
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vá s panem Bícou jsou tu zase? Jejich psům nic není, 
a oni sem s nimi chodí pomalu každých čtrnáct dnů. 
Jednou chtějí pejskům jen vyčistit uši, podruhé při-
střihnout drápky…“

Zdenička se vševědoucně usmála a mrkla na mne: 
„Tak já vám to, doktore, povím. Oni se ti dva u nás do 
sebe zakoukali. A víte, jak to chodí – ona je vdaná, on 
je ženatý. Psy mají jako zástěrku a dávají si u nás ran-
de. Všimněte si, že pak spolu půjdou ještě nahoru do 
kavárny a budou si tam povídat až do oběda.“

Dřív než jsem mohl projevit úžas nad tím, že ve-
terinární klinika slouží také jako seznamka, ozvala se 
z čekárny rána a pak žuchnutí doprovázené burácivým 
smíchem. Péťa se Zdeňkou vykoukly do čekárny a za-
čaly se smát také. Pan Fábera ležel na zemi vedle zlo-
mené židle a smál se, až se okenní tabule třásly. 

„Nezlobte se, doktore,“ volal na mne, „ale ty vaše 
parádní židličky, co tady máte, toho moc neunesou. Jak 
jsem dosed, tak se to pode mnou propadlo. Ale nebojte 
se, já vám tu zatracenou židli zaplatím.“

Paní Fáberová pomáhala manželovi na nohy, paní 
Hejlíková s  panem Bícou se smáli, paní s  potkanem 
k sobě tiskla klec a korpulentní paní Stará dávala po-
zdviženým obočím najevo, že ona na situaci nevidí nic 
směšného.
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Zastrčil jsem hlavu zpět do ordinace s  povzde-
chem, že nám den pěkně začíná, a požádal jsem Zde-
ničku: „Buď tak hodná a přines mi ze skladu nějaké ru-
kavice, a až se budeš vracet, vezmi sem paní Starou. 
Dáme jejího pejska tady vedle do místnosti na kapač-
ky. Paní si u něj počká.“

Přikývla a vyběhla. Ve vteřině byla zpátky. 
„Doktore, ve skladu za prahem sedí ohromný pot-

kan. Určitě utekl z rozbitého Ferdova terária. Nezlobte 
se, potkan používaný ke krmení hadů není jako ocho-
čený potkan domácí. A já se divokých potkanů bojím.“

Beze slova jsem vzal se stolu kladívko a znovu 
se vydal přes čekárnu do skladu. Potkan tam skuteč-
ně byl a já s ním byl ve vteřině hotový. Do jedné ruky 
jsem vzal rukavice, do druhé za ocas mrtvého potkana 
a chtěl jsem si to namířit přes čekárnu ven. 

Mezitím nastal v čekárně nezvyklý rozruch. Paní, 
která přišla s potkanem v kleci, lezla po čtyřech a na-
říkala: „Jonatánku, kdepak jsi? Pomozte mi najít Jona-
tána! Když tady ten pán spadnul, tak jsem si přitisk-
la klec k sobě a dvířka se přitom musela otevřít a já 
si toho nevšimla a Jonatánek mi v tom zmatku někam 
utekl!“

„Pane bože!“ lekl jsem se, zacouval zpátky do 
skladu a pohlédl na mrtvého potkana ve své ruce, „snad 
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tohle není Jonatán?“
Odpovědí mi bylo zaječení paní Hejlíkové. 

„Támhle, támhle je ta krysa,“ ukazovala pod protější 
židli, „chyťte si ji, já se krys hrozně bojím!“ Vyskočila 
na židli a pudlíka přitáhla k sobě.

Paní s potkanem se urazila. „Jonatánek není kry-
sa,“ vykládala, když se natahovala pod židli, kde se vy-
strašeně krčil. Podařilo se jí ho chytit a zavřít do klece.

 Konečně jsem mohl vyjít ze skladu na dvůr a zpět 
do ordinace. „Prosím, pojďte dál,“ požádal jsem paní 
Starou. Jejího jezevčíka, který měl problém se zády, 
jsme pak ve vedlejší místnosti připojili na kapačky 
a paní Stará k němu vešla, aby u něj počkala.

 Požádal jsem Péťu, ať zavolá z  čekárny dalšího 
klienta. Hned nato se ozval od kapaček rachot a duni-
vá rána zcela shodná s tou, při které spadl ze židle pan 
Fábera. Zvuk ale nedoprovázel příval smíchu. Dopro-
vázelo ho zaječení a proud nadávek. 

„To je skandální!“ obořila se na nás paní Stará, 
když jsme ji přiběhli zvednout z trosek ten den už dru-
hé rozsednuté židle. „Co to tady nabízíte lidem za žid-
le?! Normálního člověka neudrží, nohy mají jak párát-
ka! Takový posezení je nedůstojný a neodpovídá poža-
davkům na lepší kliniku, za jakou se vydáváte! Proč tu 
nemáte křesla?!“ 
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Paní jsme oprášili a trosky odklidili. Vedle jsem si 
pak posteskl: „Jak vidíte, lidé jsou různí. Někdo vám 
rozsedne židli, zasměje se tomu a omluví se, druhý 
vám za to samé vynadá.  Asi budeme muset pořídit pár 
židlí pro psí doprovod o velikosti XXL. Každopádně si 
ale myslím, že dneska jsou nějaké skvrny na slunci!“

Den pak už naštěstí plynul bez podobných příhod. 
Až k večeru zazvonil telefon. Zdeňka hovor vzala a pak 
mi řekla: „Navečer se u nás zastaví paní Kášová s Ha-
sanem na očkování.“

Vzal jsem to na vědomí. Pitbullteriéra Hasana 
jsem dobře znal. Byl to bezproblémový pes a chodil na 
veterinu strašně rád. Pokaždé se s námi radostně vítal 
a dobře si pamatoval, kde je v ordinaci umístěna dóza 
s  psími bonbónky. Bez odporu si nechával dělat po-
třebná ošetření i vyšetření. Jediné, čeho se bál, byla in-
jekce.

Navečer byla čekárna prázdná. Vyšel jsem ven, 
abych si protáhl záda a nadýchl se čerstvého vzduchu. 
Péťa se Zdeňkou si odskočily na kávu, a tak jsem za 
sebou přivřel dveře ordinace, které byly ještě chráně-
ny železnou mříží. Jen jsem to udělal, vřítil se do dvo-
ra nedočkavý Hasan. Štěkl na pozdrav, proletěl kolem 
mne jako blesk a hnal se rovnou k pootevřeným dve-
řím, které si chtěl drcnutím otevřít dokořán, aby byl 
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co nejdříve u dózy s bonbóny.  Drcnul tak prudce, že 
mu celá hlava až po plece proletěla mříží. Zacouval, 
ale zpátky to nešlo. Zůstal zapasovaný do mříže jako 
v pasti.

Přiběhla jeho paní, přišly Zdenička s Péťou a zkou-
šeli jsme psa vyprostit. Bezvýsledně! Nešlo nám na ro-
zum, jak se mu podařilo prostrčit hlavu mezerou, kte-
rá byla užší než šíře jeho hlavy. Pokoušeli jsme se mříž 
roztáhnout. Marně! Hasan se odrážel zadníma nohama, 
kňučel a táhl hlavu dozadu, až měl oteklé uši. Zbýva-
la už jen poslední možnost: sehnat řemeslníka, který by 
mříž přepiloval. Ale do té doby budeme muset Hasana 
uspat, aby si ještě víc neublížil. Požádal jsem Zdeňku, 
aby přinesla uspávací injekci. Protáhla se do ordinace 
a hned se vracela s injekcí. Hasan zahlédl, že se jehla 
blíží k jeho noze, zařval, zakroutil hlavou a najednou 
byl volný. Všichni jsme si oddechli a odměnili osvobo-
zeného vězně hrstí psích pochoutek. Byl tak vystreso-
vaný, že jsme se rozhodli odložit očkování na další tý-
den.

Rozloučili jsme se s paní Kášovou a já se podíval 
na hodinky. „Budeme končit, myslím, že dneska toho 
máme všichni dost.“

Z ulice k nám dolehl zvuk brzdícího auta. Vrata na 
dvůr se rozletěla a pán, který k nám běžel, volal: „Řek-
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něte mi, na co chcíplo moje prase!“
„Kde ho máte?“ zeptal jsem se.
„V autě,“ odpověděl.
Kývl jsem na Péťu: „Běžte se na to prase podívat.“
Vrátila se dřív, než jsem čekal, s vykulenýma oči-

ma. „Představte si, že ten člověk měl na zadním seda-
dle půlku očištěného prasete! Věřil byste tomu?“

„Věřil. Jednou se mi stalo něco podobného. Přišla 
ke mně paní a chtěla vědět, na co jí zašla husa. Když 
jsem se chtěl na husu podívat a určit, co jí asi bylo, vy-
táhla paní z tašky oškubanou a vykuchanou husu, jen 
ji položit na pekáč. Povídala, že mi chtěla usnadnit prá-
ci!“

Zdenička vyšla z ordinace, už připravená k odcho-
du. „Někdy si myslím, že kdybych byla ošetřovatelkou 
v blázinci, měla bych klidnější zaměstnání!“
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Perličky z veteriny       D
Facelift  

Na dvou pánech, kteří se jednoho dne ocitli na la-
vici v mé čekárně, bylo již na první pohled patrné, že 
patří k čtyřprocentní menšině. Oba perfektně nažehlení 
a upravení od kravaty až po manikúru. Jeden z nich při-
držoval za obojek fenu šarpeje a na mou otázku: „Co 
pro vás mohu udělat?“ se k ní sklonil.

„Bóbinko, drahoušku, pozdrav a podívej se hezky 
na pana doktora!“

Drahoušek Bóbinka si znechuceně odfrkla a od-
vrátila hlavu. Podíval jsem se tedy já a hned jsem viděl, 
co ji trápí. Trpěla onemocněním, které se označuje jako 
entropium, což znamenalo, že jí přepadávala oční víč-
ka a špatně viděla. Také bylo na první pohled patrné, 
že i na tlamě má víc kůže, než je potřeba, a že by po-
třebovala upravit pysk, aby si do něj nekousala. Zkrát-
ka – Bóbinka potřebovala ze zdravotních důvodů plas-
tickou operaci.

Začal jsem pánům vysvětlovat, co je zapotřebí 
udělat, a přednášku jsem končil slovy: „Plemena, jako 
je francouzský buldoček nebo šarpej, pánbůh stvořil 
původně trošku jinak, ale člověk do toho zasáhl a pře-


