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I Denní harmonogram 

02:00 Dexína přináší do postele hračku 

nebo cokoliv, co v tu chvíli najde.  

Většinou nosí myšku, mývala, medvídka, 

stuhu nebo ukradené gumičky do vlasů.  

Ale už přinesl i vodítko, asi 300metrovou 

šňůru rozmota-ných svačinových pytlíků  

a ponožku. Dodnes nechápeme, odkud 

všechny ty věci bere.  

02:10  Pokud si s Dexínou nehrajeme, začne nejdřív skřípat, pak houkat a pak si začne s hračkou 

pinkat sám a pro jistotu volí vždy tu nejhlasitější možnou variantu. Doporučuji Dexovi předmět 

zabavit ihned. To si ho pak vždy přitiskneme k sobě, začne vrnět a po povelu „Spinkej“ většinou usne. 

Někdy taky ne.... 

05:30  Dexa se budí a volnou chvíli tráví olizováním obličejů, okusováním vlasů či končetin.  

Po deseti minutách to vzdá a jde se vykakat. To pak dalších deset minut hrabe na stěnu záchodku  

a je po spánku.  

06:15 Dexa ví, že za chvíli už bude zvonit budík a tak se začne mazlit. Dexa má vždy takto po ránu  

(a vlastně pořád) mazlivou náladu. Vrní, praská a zároveň trochu nadává.   

06:45 Vstáváme. Dexa nám ukazuje pro jistotu cestu do kuchyně, abychom trefili. Dostává půlku 

rybičkové kapsičky a granule, které mu vystačí na celý den. A čerstvá vodička je samozřejmostí.  

07:00  Snídáme. To mi Dexa vždycky vyskočí na klín a sledujeme společně Snídani s Novou. Kromě 

pondělků, kdy Dex preferuje Dobré ráno s ČT1. Většinou snídáme chléb se žervé nebo řecký jogurt. 

Dexa miluje oboje. A tak vždycky kousek žervé či jogurtu dostane.  

07:50 Odcházíme do práce. Dexu položíme na květ a řekneme mu: Spinkej. To se vždy stočí do klu-

bíčka. Pokud víme, že v ten den nepojede robotický vysavač, necháme mu volný výběh po celém 

bytě. V opačeném případě je zavřen u sebe v pokojíčku.  

17:30  Přicházíme domů. Dexa nás vítá a chce se mazlit. Vyžaduje svou mazlící půlhodinku.  

Během půlhodinky je nutné mu alespoň třikrát říci, že je KRÁÁÁSNÝ.  

18:00 Když je domazleno, dostane Dexa dobrůtku. Kousek tvrdého sýra, tatru či tvarůžek.  

18:30 Hrací půlhodinka. Dexa hraje na schovávanou nebo mu házíme myšku.  

19:00  Dexa pomáhá při domácích pracech nebo při vaření. Miluje vytírání podlahy a žehlení.  

20:00 Dexa poslouchá pohádku na Českém rozhlasu. Případně tráví čas čtením či sledováním 

oblíbených televizních pořadů.  

21.00  Bláznivá půlhodinka. Dexa začíná bláznivě běhat po bytě, skákat, šplhat, houkat a vyžaduje 

pozornost. Snažíme se ho vždy něčím zabavit, to pomáhá.  

22:00  Dexa je odnesen do postele. Po povelu Spinkej Dexíno většinou usne. Většinou. Rád spinká 

u paníčka pod peřinou a v průběhu noci se přestěhuje k paničce na polštář k hlavě. Rád zůstává 

i během spánku v kontaktu a alespoň jednou částí těla se nás dotýká. Nejčastěji pacinkou na tváři.  
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II Zvláštní rysy 

Dexa... 

- neumí mňoukat. Většinou jen skřípe nebo houká. 

Pokud se však pokusí o Mňau, vždy z toho vyjde Keu.  

- neumí skákat.  

- papá pouze rybí masíčko.  

- pije vodu zásadně všude možně, jen ne ze svojí misky. 

Miluje vysoké skleničky s vodou, které máme položené   

na stolech. Čím vyšší sklenička a čím nižší obsah vody v ní je, tím víc to Dexu baví. Poslední 

dobou ho vytáčí, že se mu do některých skleniček už nevejde hlava.  

Tak do ní začne packou hrabat, až sklenička spadne na zem a rozbije se.  

- miluje vanilkovou zmrzlinu. Pokud slyší, že otevíráme kelímek se zmrzlinou, okamžitě přiletí 

jako blesk a začne vyžadovat svojí porci houkáním. Většinou dostane vylízat misku od zmrz-

liny.  

- rád trénuje povel „K noze“. Je zvyklý za dobrůtku vždy přiběhnout k noze. Slyší na povel: 

„Dexi + dvakrát rychle po sobě bouchnout do nohy“. 

- miluje hru na schovávanou. Páníčci se různě poschovávají po bytě a Dexa hledá. Když si neví 

rady, začně vydávat žalostné Keu.  

- miluje velkého plyšového medvídka Me-to-you. Ráno i večer nám ho nosí a chce ho házet. 

V noci si ho nosí do postele a schovává ho pod peřinu. Pak jde jakoby náhodou kolem 

 a jeeeee medvěd! 

- POZOR!!! Dexa strašně rád utíká ven. Jakmile zůstanou vstupní dveře chvilku otevřené,  

hned je venku. 

 

III Dexovo jídelníček 

Dexa papá 

- Cosma konzervičky s rybičkou (tuňák, losos, sardinky) 

- Cosma Thai kapsičky s tuňákem/krabem 

- Smilla konzervičky tuňákový mix 

kuře/sardinky/zelenina  

- Miamor kapsičky tuňákový mix 

kuře/rak/kalamáry/zelenina  

- Granule pro koťátka Purizon 

- Jako pamlsek tvrdý sýr, tvarůžek, smetánku, cosma snackies 

+ občas ukradne pečené musli, to vyloženě miluje. Nebo zmrzlinu. 

 

 

Keu. 

 


