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Tentokrát se mělo jet jen pro Anisu, ale Galgos de la Luz potřebovali 
pomoc a tak se na poslední chvíli vyvrbilo, že povezeme do dočasu i 
Vincentu a Mirra, a navíc že ještě na kousek cesty svezeme Jackie 
Sparrow. Moje holky chrtice tentokrát spaly u tety Peti a byly z toho 
docela nadšené, protože teta Peťa má dva krásné chrtí lázeňské šviháky. 
Jako kopilot se mnou jela Jitul a podařilo se nám provalit náš zlozvyk a 
vzít si sebou aspoň láhev limonády a dvě tatranky. Plus Jitul své 
obligátní jahodové cigaretky.  

Cesta byla dobrá, jen trochu adrenalinová, protože se měnil čas, a i když bylo teoreticky jasné, že je vše 
jako vždy, tak jsem z těch hodin byla přece jenom trochu nervní. Chudák Jitul zase trpěla, protože jsem 
zapomínala na zastávky, ale zvládly jsme to dobře a dorazily s pohodlným předstihem. Takže jsme si 
mohly jednou za světla prohlédnout ten parádní smíšený výběh, ve kterém běhá od hus až po osla asi tak 
všechno, co má 4 nohy.  

Ale to už dorazil transport a naši chlupatí svěřenci se drali z klecí. Aniska jako první, tu zaujaly husy, tak 
je šla s Jitul omtknout. Já jsem popadla Mirra a pomocnice od Galgos de la Luz Jackie a šlo se venčit. 
Tentokrát to měli přátelé od Galgos de la Luz trochu komplikované, protože Sabine v autě usnula a tak 
zapomněla zavolat několika lidem, že se mají vydat na cestu. Takže jak my jsme čekaly na Vincentu, 
kterou přivezla její bývalá dočas mamina, tak Sabine čekala na pár páníčků. Nakonec Vincenta dorazila, 
my jsme všechny 4 chlupáče nasoukaly do auta a chtěli jsme vyrazit. Ale nic, protože Jackie okamžitě 
prošlápla sít a už si to šplhala za volant. A strašně se divila, když jí Jitul vyložila a zase naložila dozadu. 
Jackie to zkusila ještě jednou, a po opakovaném přeložení jsme se konečně vydaly na cestu. Mirro neměl 
náladu na blbiny, ulehl a koukal. Aniska chrněla, Jackie byla tak nějak všude a Vincenta střídavě prudila 
ostatní a funěla mi přes rameno.  

První zastávka byla u Schwabachu, kde jsme předávaly Jackie. To bylo na můj vkus trochu moc divoké, 
protože vykládat jednoho psa, a při tom zabránit ve vystupování 3 psů, když se vám do auta a pod ruku 
rve někdo jiný, není zrovna jednoduché. Zapotila se i Jitul, a ta nemá takové profesní poškození 
bezpečností jako já ☺ Další zastávka byla na Chodově, kde vystupovala dobře utajená Aniska, a i 
Vincenta, kterou jsme předali její nové dočasné mamině, naší člence Kátě.  

Z Chodova jsme pak namířily k Jitul domu, kde se konečně z auta dostal i trpělivý Mirro. Proběhnul se 
po zahradě, vše řádně očuchal a označkoval, tak jsme usoudily, že půjdeme dovnitř, než dorazí jeho 
dočasná mamina. A nastal problémek, Mirro se bál vstoupit do baráku, takže předpokládáme, že 
s bydlením s lidmi nemá zkušenosti. Ani na gauč se mu nechtělo, tak jsme mu hodily deku na zem, a tam 
se uvelebil, ale to už dorazila jeho dočasmamina a zase bylo vzrůšo. Nakonec Mirro nastoupil s Verčou 
na zadní sedačku a odjel směrem nový život, a já jsem od tety Peti převzala své chrtí holky. Docela jsem 
zírala, když mi Peťa zdělila, že udělala Amy pedikůru, protože každý můj pokus o štínutí drápků skončil 
takovým hysterickým záchvatem, že Amy přišla krýt vlastním tělem Miška, šéfová mé smečky. Ale zase 
jsem vůbec nezírala, když mi se smíchem zdělila, že jí Olympia ukradla rohlík s paštikou.  

Další transport by byl zvládnutý, a hádejte, co je to nejhorší… ☺ Uklízení auta po příjezdu domu, to se 
mi nějak moc nedaří ☺  
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