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 A tehdy jsem poprvé zauvažoval o adopci…to 
bylo Samantě 7 let. Při myšlence, že tady se mnou 
nemusí být dlouho, jsem opravdu začal přemýšlet, 
že bychom dalšího parťáka určitě společně přivítali. 
Začal jsem pokukovat i po štěněti v chovatelských 
stanicích, ale něco mi pořád říkalo, že bych měl 
pomoci pejskovi, který to opravdu potřebuje… 
a tak v polovině roku 2016 začal náš společný 
život s Korinkou. 

Kolik bylo let Samantě, když sis Koru adopto-

val? Jak stará byla Kora?

Korince byl asi rok a půl, Samantě o 7 let více, 
tedy 8 a půl roku. Už to byla čerstvá psí veteránka. 
I Když Samanta je veteránkou opravdu jen věkem. 
To platilo tehdy a dnes tomu není jinak. Je to 
bláznivá 14letá střela. (smích)

Martine, adoptoval si Koru, prozraď nám, co 

tě k tomu vedlo?

Obávám se, že nezačnu zrovna zvesela…koncem 
roku 2014 byl Samantě zjištěn nádor mléčné žlázy. 
Samanta podstoupila operaci (mastektomii), kdy jí 
byla odebrána celá polovina mléčné lišty a nádor 
byl následně odeslán k histologickému vyšetření.  
Bohužel histologie potvrdila zhoubný nález. Za tři 
měsíce Samanta prošla preventivní kontrolou, 
na které jsem se s veterinářem domluvili a bohužel 
mi byla oznámena špatná zpráva. Samantě byla 
zjištěna další boulička a musela podstoupit další 
operaci a odebrání i druhé poloviny mléčné lišty. 
Nebylo to lehké období, Samanta po operacích, 
které byly tak krátce po sobě, hodně zhubla. 
Zkrátka jsme neměli moc růžové vyhlídky. Ale ustáli 
jsme to.

Jak jsi vlastně Koru objevil? Jak jste se 

k sobě dostali?

Zhruba v březnu 2015 jsem zahlédl inzerát s Ko-
rou, kde jí bylo cca půl roku. Protože jsem chtěl 
spíše mladší fenečku k Samantě, začal jsem si o ní 
zjišťovat podrobnosti. Komunikoval jsem s jejími 
původními majiteli a také s Hankou z RR SOS. Kora 
měla odejít ze svého domova kvůli alergii v rodině. 
Bohužel majitelé inzerát nakonec zrušili a já jsem 
se dověděl, že ještě jejich společnému soužití chtějí 
dají šanci a s alergií zkusí bojovat.  Samozřejmě 
mě to mrzelo, nicméně jsem si uvědomil, že jsem 
opravdu připravený adoptovat dalšího psa a dát 
mu domov.  S Hankou z RR SOS jsem se domluvil, 
přednesl jsem nějaké představy ohledně adoptova-
ného psa. Chtěl jsem opravdu holčičku co nejmlad-
ší, povahově a podobou opravdu ridgebacka.  Záro-
veň jsem i pokukoval po chovatelských stanicích, 
procházel na internetu nabídky inzerovaných psů. 
Nějak jsem ale neměl štěstí. Když už jsem přestal 
věřit, že to v blízké době dopadne, objevila se 
v inzerci znova Kora – jen o rok starší. Ihned jsem 
zavolal Hance, ověřil jsem si, zda jde o stejnou fen-
ku jako byla nabízena před rokem. Hanka mi vše 
potvrdila a já jsem už neváhal. Zkontaktoval jsem 
si znova majitele Kory a domluvil jsem si setkání 
s ním i s Korinkou.

Půjčil jsem si od rodičů auto, protože moje už bylo 
hodně staré a já chtěl mít jistotu, že bezpečně 
odjedu a také přijedu zpátky. Samantu jsem si 
na seznámení vzal samozřejmě také. Přijel jsem 
na smluvené místo, potkal jsem se s majiteli 
Korinky a také s ní. Šli jsme společně na pro-
cházku, povídali jsme si. Bylo to příjemné setkání 
s nenadálým vývojem. Byl jsem sice od Hanky 
vybaven adopční smlouvu, ale tedy absolutně jsem 
nečekal, že mi při odjezdu majitel Kory předá vo-

Martin, Samanta  
a adoptovaná Kora
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Martin žije se svými RR holčičkami 

v Táboře. Jeho první papírová fenka 

Samanta je dnes 14letá psí dáma 

a adoptovaná Kora bude mít skoro 

7  let. Martin se s námi podělí o příběh 

adopce a prozradí nám, jaké byly začátky 

s příchodem Kory…

Martin se Samantou a Korou, Petr s Wincentem a Dustíkem
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dítko do ruky, dá pelech do auta a řekne, že ať si ji 
odvezu hned, dokud nejsou děti doma. I když jsem 
byl hodně zaskočený, vůbec jsem neváhal, Korinku 
jsem si vzal a jel domů.

Jak jste zvládli cestu k tobě? Vím, že se stala 

nečekaná situace a Kora se ti ten první den 

ztratila..co se stalo? Co jsi prožíval?

Kora byla v autě dost nervózní a vyplašená, ale 
to pro mě bylo zcela pochopitelné – jela v autě 
s cizím psem a s cizím člověkem. Zkrátka nepřišlo 
mi to chování, vzhledem k té situaci, divné.  Cestou 
domů jsem se musel ještě zastavit vrátit auto rodi-
čům a vzít si svoje. Když jsem stěhoval věci z auta 
do auta, projelo kolem nás auto větší rychlostí, 
Kora se lekla, a i přes to, že na sobě měla obojek 
i ohlávku, se mi vytrhla z ruky a začala utíkat. 

Asi tak hodinu jsem se ji snažil chytit, ale dostal 
jsem se k ní vždy tak na 15 m. Prostě jsem se k ní 
blíže dostat nedokázal, hrozně se bála a nedůvěřo-
vala mi. V jedné chvíli se otočila a utíkala ode mě 
a už se nezastavila. Pocity, které jsem měl asi ani 
nedokážu popsat. Okamžitě jsem zavolal všechny 
mé známé, uvědomil jsem policii a také jsem 
oznámil tuhle věc Hance. Hanka hned odeslala info 
přes sociální sítě, s prosbou o pomoc, hlavně tady 
místní lidi v Táboře. Okamžitě se nám začali ozývat 
lidi a oznamovat nám polohu Kory. Hrozně nám 
to pomohlo ji takhle trasovat a zjišťovat, kde se 
aktuálně pohybuje. Taky jsme udělali klíčovou věc, 
že jsme na místo, odkud mi utekla, položili její věci 
– pelíšek, deku…kdyby se vrátila zpět na místo, 
aby našla známý pach.

Ptáš se, co jsem prožíval? Bylo to peklo…čas letěl, 
začalo se stmívat...byl jsem fakt v koncích…po 
několika hodinovém hledání už jsem byl totálně 
vystresovaný, unavený. Ale samozřejmě nic jsem 
nevzdával. Po dlouhé době hledání, kdy jsme 
neměli o jejím pohybu žádnou zprávu, jsme zjistili, 
že se začíná vracet na místo odkud utekla. Když 
už se opravdu u pelechu objevila, několikrát jsme 
se ji pokusili chytit, avšak marně.  Každý pokus 
o končil tím, že zase utekla o kus dál. Rozhodla se 
utéct od nás cestou kolem řeky, která je z jedné 
strany oplocená a z druhé strany je už jen voda. 
zkusili jsme Coře nadběhnout a museli jsme jednat 
opravdu rychle. V polovině cesty jsme ji dostihli. 
Když už jsem si myslel, že máme vyhráno, Kora 
nás překvapila. Prostě skočila do vody. Naštěstí 
jedna slečna, která byla nejblíže k ní, zareagovala 
opravdu velice rychle, sáhla po ní, chytila ji a my 
jsme ji mohli z vody vytáhnout. Když na to dneska 
vzpomínám, úplně si vybavuji, jak náročné to naše 
první seznámení bylo! 

Takže po tomhle incidentu bylo všechno 

v pořádku?

Vlastně nebylo. Už během pár prvních dní jsem si 
začal všímat podivných reakcí Korinky. Bylo hrozně 
lekavá, nesoustředěná. Myslel jsem si, že je to 
cizím prostředím, tou naší špatnou zkušeností. 
Bohužel, i když u mě byla už nějaký čas, stav se 
nelepšil...naopak…při běžném hluku na ulici, při 
bouřce byla strašně nesvá. Začala se strachy ze 
zvuků počůrávat, schovávala se pod stůl, špatně 
dýchala a neskutečně slintala. Venku se lekala 
zvuku popelnic, klaksonů aut.…zkrátka každého 

výrazného zvuku.  Vadili jí lidi na kole, děti na ko-
loběžkách…Věděl jsem, že tohle nebude jen tak. 
Začal jsem si o tom trochu číst, hledal pomoc 
u lidí, kteří měli s něčím podobným zkušenosti. Za-
čali jsme se potýkat s tzv. Strachovou agresí. Běh 
na dlouhou trať. Nicméně jsem se na cestu adopce 
vydal, Koru jsem určitě nikam vracet nechtěl, tak 
jsem začal bojovat.

 Musel jsem se naučit, jak na Koru mluvit, jakou 
intonaci hlasu používat. Musel jsem trénovat třeba 
takovou věc, jako je pohlazení psa. Nikdy bych to 
ale nezvládl sám. Měl jsem skvělou trenérku Kačku 
a ta mi s Korinkou neskutečně pomáhala, a hlavně 
díky ní a naší píli jsme tam, kde dneska jsme. Více 
než rok za námi Kačka dojížděla a společně jsme 
trénovali…nejen Korinku, ale také mě. Naučila 
mě být více sebevědomý páníček, který se nebojí 
a dokáže vyhodnotit situaci rychle a s předstihem. 

Stále máme hromadu práce před sebou, ale také 
ohromný kus práce za sebou. Korinka je na tom 
psychicky mnohem lépe. Stále musíme makat 
na seznamování s pejsky, cizími lidmi…ale ten 
pokrok je neuvěřitelný. Patrně nikdy nebude Kora 
v pohodě a zdravá, ale dokázali jsme najít společ-
nou řeč a stále se společné komunikaci učíme. Pro 
mě je to obrovský úspěch. 

Fo
to

 k
 č

lá
nk

u:
 ©

 J
an

a 
M

or
av

co
vá

Kora na procházce 
v Táboře
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Tak to určitě Martine, klobouk dolů. Jak 

vycházela Kora se Samantou? A jak spolu 

holky vycházejí dnes? 

No, jak nazvat jejich vztah na začátku. Napadá mě 
slovo „opatrný“. Dokázaly společně být v jedné 
místnosti, ale každá musela ležet jinde. Ale to bylo 

opravdu na začátku. Za pár týdnů už si lehaly vedle 
sebe, ale nedotýkaly se. Dnes už spolu tvoří smeč-
ku, leží spolu, válí se po sobě. Pro Koru je Samanta 
vůdcem smečky a velmi k ní vzhlíží.  Řekl bych, že 
mají mezi sebou moc pěkný vztah, rozhodně se 
u nás doma žádné agresivní chování neodehrává, 
a to dokonce ani u misky se žrádlem. (smích)

Mám otázku, Martine: Adoptoval bys znova? 

Má to podle tebe smysl? 

Na obě otázky ti odpovím jednoznačně: ANO.
Dáš psovi, který to potřebuje, lásku, domov a on 
ti to vrací každý den tím, jaké pokroky dělá, jak se 
zlepšuje. Je radost to vidět. A co víc, naučí tě být 
lepším člověkem. Vůbec netušíš jak, ale najednou 
zdoláváš překážky, tak jak přicházejí a opravdu se 
učíš každým dnem nové věci. Rád bych v budouc-
nu znova adoptoval! 

Martine, moc ti děkuji za rozhovor, a hlavně 

za to, že jsi to s Korinkou nevzdal. Díky, že jsi 

se s námi o Váš příběh podělil.

Jani, já moc děkuji za příležitost! Ještě bych chtěl 
vzkázat čtenářům a vůbec lidem, kteří si chtějí 
pořídit pejska. Nekupujte si štěně z množírny! Po-
kud toužíte po štěněti, hledejte jej v chovatelských 
stanicích nebo adoptujte pejska, kterého někdo 
odložil! Když množitelé nebudou mít kupce, množit 
přestanou, protože to dělají jenom z vidiny výdělku. 
Genetika, celkové zdraví – to jsou pojmy, které jim 
jsou zcela cizí! NEPODPORUJTE MNOŽENÍ RR!

•	 Jana Moravcová, Martin Lenghardt


