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PSÃ• ZÃ•VISLÃ•CI
PondÄ›lÃ-, 24 duben 2017

Byla identifikována nová choroba, pravdÄ›podobnÄ› zpÅ¯sobená virem, &scaron;íÅ™ícím se mezi majiteli psÅ¯. Podle
v&scaron;eho jiÅ¾ existuje del&scaron;í dobu, ale teprve nedávno ji kdosi popsal a zaÄ•al studovat. Nazývá se syndrom
získané posedlosti psy. Nejprve se vÄ›dci domnívali, Å¾e je psychické povahy, ale poté, co se dva mladí výzkumníci
na&scaron;eho ústavu náhle rozhodli stát se chovateli a vystavovateli, uvÄ›domili jsme si,Å¾e se jedná o infekÄ•ního
Ä•initele. Na&scaron;i epidemiologové urÄ•ili stádia této choroby a pro nÄ› typické symptomy:

PoÄ•áteÄ•ní stadium:
1. myslíte si, Å¾e jakákoli výstava do vzdálenosti 500 km je hned za rohem
2. zaÄ•alo vás tÄ›&scaron;it vstávání v pÄ›t hodin ráno kvÅ¯li venÄ•ení psÅ¯
3. baví vás trávit nÄ›kolik hodin dennÄ› kartáÄ•ováním psÅ¯
4. myslíte si, Å¾e se z vás stane skrblík, pokud neutratíte roÄ•nÄ› nÄ›kolik tisíc na výstavách
5. nemÅ¯Å¾ete si vzpomenout, jaké to bylo, kdyÅ¾ jste doma mÄ›li jenom jednoho psa Druhé stádium:
1. nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ím faktorem pÅ™i koupi auta, je pro vás &ndash; kolik se do nÄ›j vejde psÅ¯
2. kdyÅ¾ chcete koupit dÅ¯m, první vÄ›c, na kterou myslíte je &ndash; kolik psÅ¯ mÅ¯Å¾ete chovat na pozemku
3. úÄ•et za krmení pro psy je vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ úÄ•et za jídlo pro va&scaron;í rodinu
4. utrácíte více penÄ›z za veterináÅ™e neÅ¾ za vlastního doktora
5. nemáte Å¾ádné peníze, protoÅ¾e vystavujete psy
6. musíte koupit více jak jedno auto roÄ•nÄ› kvÅ¯li jeÅ¾dÄ›ní na výstavy, protoÅ¾e je v záruce buÄ• na sedm let provozu nebo
ujetí 120 000 km
7. máte více fotografií psÅ¯ neÅ¾ vlastní rodiny
8. va&scaron;e pÅ™edstava o pÅ™íjemnÄ› strávené dovolené, je dovolená ve výstavním kruhu TÅ™etí stádium:
1. ráno vstáváte a zji&scaron;Å¥ujete, Å¾e jste dali vÄ•era veÄ•er dÄ›ti do kotcÅ¯ a psy do postelí
2. znáte jméno a rodokmen kaÅ¾dého psa, ale neznáte toho cizího Ä•lovÄ›ka ve va&scaron;em domÄ› (ukáÅ¾e se, Å¾e je to
vá&scaron; manÅ¾el Ä•i manÅ¾elka)
3. sousedé trvají na tom, Å¾e dÄ›cka otravující psy a bÄ›hající kolem va&scaron;eho domu, jsou va&scaron;e
4. Å™íkáte dÄ›tem, aby &bdquo;vypadly&ldquo;, ale nemÅ¯Å¾ete pochopit, proÄ• nejdou a proÄ• jsou pÅ™ipoutány na stahova
obojek
5. jste jiÅ¾ tak dlouho na cestách po výstavách, Å¾e si nemÅ¯Å¾ete vzpomenout, kde bydlíte
6. va&scaron;e rodina vám Å™ekne &bdquo;&hellip;buÄ• my a nebo psi!&ldquo; a vy si vyberete psy &hellip;
Máte tuto obávanou chorobu?
DobÅ™e, ale existuje nadÄ›je. BÄ›hem na&scaron;eho výzkumu jsme zjistili, Å¾e vÄ›t&scaron;ina se zastaví na druhém stádiu
stává se chronickým. PodaÅ™ilo se nám s velkými obtíÅ¾emi získat nÄ›kolik pacientÅ¯ ve tÅ™etím stádiu SZPP. Jsou nyní v
na&scaron;í izolaci, kde je studujeme, abychom lépe porozumÄ›li této chorobÄ›. Je velmi smutné pozorovat lidi dÅ™íve kypící
zdravím, jak se neustále &scaron;ourají po místnosti a chodí do trojúhelníku Ä•i elka, pÅ™iÄ•emÅ¾ podivnÄ› pohybují rukama
(jako by drÅ¾eli vodítko a pobízeli psa) a pomlaskávají. Pouhé vyslovení slova &bdquo;SvÄ›tová výstava&ldquo; je pÅ™ivádí k
nekontrolovatelnému &scaron;ílenství. BohuÅ¾el pro tyto pÅ™ípady není moc velká nadÄ›je, ale Ä•asem a del&scaron;ím
výzkumem této choroby doufáme, Å¾e jednou pÅ™ijdeme na moÅ¾nost léÄ•by. Zajímavý moment této choroby se zdá fakt, Å¾
expozice v raném vÄ›ku má imunitní efekt. NÄ›kolik lidí postiÅ¾ených druhým a tÅ™etím stádiem SZPP má blízké pÅ™íbuzné
manÅ¾elé, manÅ¾elky), jeÅ¾ jsou absolutnÄ› zdrávi. NÄ›kteÅ™í z na&scaron;ich vÄ›dcÅ¯ se domnívají, Å¾e to mÅ¯Å¾e zpÅ
prostÅ™edí na funkci imunitního systému v závislosti na vÄ›ku nebo skuteÄ•nosti, Å¾e lidé s tÄ›mito stadii choroby mají tenden
se nestýkat s blízkými Ä•leny rodiny, a to zÅ™ejmÄ› z dÅ¯vodÅ¯, Å¾e mají výpadky pamÄ›ti zpÅ¯sobené touto chorobou &ndas
jednodu&scaron;e si nepamatují, Å¾e mají blízké pÅ™íbuzné.

Co mÅ¯Å¾eme dÄ›lat, abyste pÅ™ede&scaron;li této chorobÄ›?

Dokud nebude nalezena léÄ•ba, prevencí jsou tato opatÅ™ení:
vyhnÄ›te se chovatelské inzerci typu &bdquo; s výstavními pÅ™edpoklady&ldquo;, protoÅ¾e psi mohou být pÅ™ena&scaron;e
této choroby. OdjeÄ•te z domu v tÄ›ch dnech, kdy místní noviny informují o výstavách psÅ¯ ve va&scaron;em okolí.
jestliÅ¾e neÄ•ekanÄ› pÅ™ijdete do kontaktu s osobou nakaÅ¾enou SZPP odejdÄ›te co nejdÅ™íve (tÄ›Å¾ko se ji ov&scaron;
dÅ¯kladnÄ› se osprchujte, radÄ›ji pouÅ¾ijte germicidní mýdlo, pokud bydlíte s osobou nakaÅ¾enou SZPP, buÄ•te klidní &ndas
pokud jste dosud nepodlehli, jste pravdÄ›podobnÄ› imunní a v poÅ™ádku.
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ProÄ• je skvÄ›lé být psem:
Nikdo od vás neoÄ•ekává, Å¾e se budete kaÅ¾dý den koupat.
KdyÅ¾ vás nÄ›kde svÄ›dí, klidnÄ› se podrbete.
&Scaron;patné jídlo pro vás neexistuje.
Kost ze zverimexu vás zabaví na celé hodiny.
KdyÅ¾ vám narostou chlupy na neobvyklých místech, nikdo si toho nev&scaron;imne.
MÅ¯Å¾ete proleÅ¾et celé dny bez obav, Å¾e vás nÄ›kdo vyhodí.
KdyÅ¾ dáte cizímu Ä•lovÄ›ku hlavu do klína, nemáte z toho problémy.
Stále máte radost, kdyÅ¾ vidíte stejné lidi. Zákony psího vlastnictví
Jestli se mi to líbí, je to moje.
Pokud to mám v tlamÄ›, je to moje.
Pokud ti to mÅ¯Å¾u sebrat, je to moje.
Pokud si s nÄ›Ä•ím hraje&scaron; a poloÅ¾í&scaron; to, je to moje.
Pokud jsem to mÄ›l pÅ™ed chvíli, je to moje.
Pokud to jen vypadá jako moje, je to moje.
Pokud je to moje, nesmí se to podobat niÄ•emu z tvých vÄ›cí.
Pokud to rozkou&scaron;u na kousky, v&scaron;echny kousky jsou moje.
Pokud jsem to vidÄ›l první, je to moje.
KdyÅ¾ se to rozbije, je to tvoje .
Pravidla psí výchovy:
Pes nesmí do domu.
No dobÅ™e, pes smí do domu, ale jen do vyhrazených prostor.
Pes smí do v&scaron;ech pokojÅ¯, ale nesmí se dotýkat nábytku.
Pes smí jenom ke starému nábytku.
Tak jo, pes smí na nábytek, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
Pes smí do postele, kdyÅ¾ si vzpomene, ale nesmí pod pokrývku.
Pes smí pod pokrývku, kdyÅ¾ je pozván.
Pes smí spát pod pokrývkou kaÅ¾dou noc.
Lidé se musí psa dovolit, kdyÅ¾ s ním chtÄ›jí pod pokrývku.
V noci smí být s Ä•lovÄ›kem pod pokrývkou jen jeden pes.
Dobrá, tak tedy dva psi, ale nikdy víc.
No dobÅ™e....
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