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Předmluva
Neznám kluka ani holku, kteří by v dětství alespoň
na chvíli nezatoužili po psovi. Jako malá jsem ho
také chtěla. A mé přání se mi vyplnilo. Jednou
v zimě jsem domů přivedla toulavého chlupáče
a světe div se, rodiče souhlasili, že si ho necháme.
Ze psa se stal náš nejlepší kamarád.
Chodil s námi na procházky, na hřiště, do lesa
i do restaurace. Jezdil autem, autobusem, metrem
i na prázdniny do Krkonoš. Byla také místa,
na která s námi nesměl. Například do školy. Což
byla škoda, protože by se mu tam určitě líbilo
a nemusel by celý den čekat, až se vrátím domů.
Jak by to asi vypadalo, kdyby do té školy přece
jen jednou šel, jsem si mohla leda představit.
A já si to nejen představila, ale také napsala. A vy
nyní můžete zkusit uhodnout, který ze šestnácti
pejsků v této knížce byl ten můj.
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A jako Alík
V jedné obyčejné vesnici byla jedna obyčejná
škola s obyčejnou první třídou. Obyčejná paní
učitelka tam učila obyčejné děti. Jednoho
obyčejného pondělního rána se však stalo něco
zcela neobyčejného.
Blížil se konec školního roku. Děti už uměly
číst a psát. Znaly všechna písmenka abecedy.
A aby žádné z nich nezapomněly, přišel čas
na opakování.
„Tak, milé děti,“ pověděla paní učitelka,
„kdopak mi řekne nějaké slovo, které začíná
na písmenko A?“
„Haf,“ ozvalo se z jedné lavice.
„To je špatně,“ kroutila hlavou paní učitelka.
„Ve slově haf je písmenko A uprostřed.“
„Haf,“ ozvalo se znovu.
„Kdo to byl?“ zeptala se paní učitelka.
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Přihlásil se Fanda. „Alík,“ odpověděl.
„Ano, slovo Alík má písmenko A na začátku,“
souhlasila paní učitelka. „Ale já jsem chtěla
vědět, kdo mi to tu štěká!“
„Alík,“ zopakoval Fanda a vytáhl z aktovky
maličkého pejska.
„Fando,“ řekla trpělivě paní učitelka. „Alík je
moc pěkný pes, ale zvířata do školy přece
nepatří!“
„Alík není obyčejné zvíře,“ odpověděl chytře
Fanda. „Je to čivava a skvělá učební pomůcka.
A jako Alík!“
Všechny děti se začaly smát. Usmívala se i paní
učitelka. Měla psy moc ráda. Měla moc ráda i své
žáky. A když viděla, jak jim přítomnost pejska
zvedla náladu, dostala nápad.
„Dobrá tedy, pro dnešek si tu Alíka můžeš
nechat,“ pověděla a obrátila se k ostatním dětem.
„Ode dneška budeme každý den opakovat jedno
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písmeno abecedy. A pokud někdo bude mít
doma pejska, jehož jméno na dané písmenko
začíná, může ho za námi přivést. Zítra nás čeká
opakování písmenka B. Tak schválně, jestli přijde
nějaký chlupáč.“
Všechny děti se zaradovaly. Se psí abecedou
na ně jistě čeká veliká psina!
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