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PSI A MY
ÃšterÃ½, 18 Ä•ervenec 2017

NÄ›kteÅ™í lidé tvrdí, Å¾e Ä•ím víc poznávají lidi kolem sebe, tím více mají rádi psy. A je to pravda &ndash; psi jsou vÄ›rní, vese
kamarád&scaron;tí, dokáÅ¾í nás rozveselit a milují nás zcela bez zábran a v jakékoli situaci. Snad to znáte - zkuste
zavÅ™ít manÅ¾elku na dvÄ› hodiny do kufru auta&hellip; ale kdyÅ¾ tam zavÅ™ete psa - jak ten vás bude po otevÅ™ení vítat&
(ne jako manÅ¾elka). A proto není divu, Å¾e mnozí z nás se vyjadÅ™ují o svých miláÄ•cích jako o tom nejlep&scaron;ím, co je
Å¾ivotÄ› potkalo. PosuÄ•te sami:

KdyÅ¾ ráno odcházím do práce, tak pÅ™i louÄ•ení se svým psím miláÄ•kem mu vysvÄ›tluji: Tohle dÄ›lám pro tebe.
VydÄ›lávám, abychom mÄ›li spoleÄ•ný lep&scaron;í Å¾ivot. Na procházce s mým pudlíkem na nÄ›j zaÄ•ali &scaron;tÄ›kat dv
velcí vlÄ•áci. NechtÄ›la jsem, aby se mÅ¯j malý cítil sám a tak, protoÅ¾e oni byli v pÅ™esile, tak jsem zaÄ•ala na vlÄ•áky
&scaron;tÄ›kat taky&hellip;
KaÅ¾dý den, neÅ¾ ráno odejdu do práce, trávím se svým pejskem cca 10 minut u televize, kde spolu vybíráme, na jaký
poÅ™ad by se bÄ›hem dne chtÄ›l dívat.
KdyÅ¾ nÄ›kam jedeme autem, tak otec nechává vepÅ™edu na místÄ› spolujezdce sedÄ›t na&scaron;eho rotwailera, zatím
já a bratr musíme sedÄ›t vzadu. PÅ™ed odchodem do &scaron;koly se louÄ•ím: S rodiÄ•i: Tak Ä•au. Se svým psem: Tak ah
ahoj, ahoj mÅ¯j pesánku, bude&scaron; mi stra&scaron;livé chybÄ›t, no to ví&scaron; Å¾e jo, uvidíme se brzo, zlatíÄ•ko moje!
&hellip;(cca 7x opakováno.) PÅ™i procházkách s mým pejskem si vÄ›t&scaron;inou nepamatuji jména lidí, které
potkáváme, ale znám &scaron;iroko daleko jména v&scaron;ech jejich psÅ¯.
Já na pracovním pohovoru: ZamÄ›stnavatel: &ldquo;ProÄ• chcete u nás pracovat?&rdquo; Já: &ldquo;Abych se mohl
dobÅ™e starat o svého psa.&rdquo;
KdyÅ¾ se nad sebou zamyslím, tak ve svých 34 letech jsem Å™ekl &ldquo;Miluji tÄ›&rdquo; jen tÅ™em Å¾enám, ale kaÅ¾
psovi, kterého jsem kdy potkal&hellip; V Å¾ivotÄ› si pÅ™eju jen tÄ›chto pÄ›t vÄ›ci: 1.) psa 2.) dal&scaron;ího psa
3.
velký dÅ¯m, kam by se moji psi pohodlnÄ› ve&scaron;li
4.) pÄ›kný park pro psy
5.) partnera, který taky miluje psy
KdyÅ¾ jdu ven se svým pejskem, tak mÄ› trochu nervuje, Å¾e on je ve svých sociálních vztazích na daleko
vy&scaron;&scaron;í úrovni, neÅ¾ jsem já. Já: Nechcete vidÄ›t fotky mého psa? Ten druhý: Ne, nechci. Já: Super! Tady
je, jak si hraje s míÄ•em. Tady spinká. Tady se tváÅ™í úplnÄ› úÅ¾asnÄ›&hellip;A tady je na gauÄ•i&hellip; Není na svÄ›tÄ› n
hor&scaron;ího, neÅ¾ Å¾e se nejde nauÄ•it psí Å™eÄ•. GRETA
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