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VÅ ETEÄŒNICE - A CO VÃ•Å PEJSEK?
StÅ™eda, 13 zÃ¡Å™Ã- 2017

Ná&scaron; pes je Pan pes. UrÄ•il si svoje povinnosti, odmÄ›ny a pravidla, a pÅ™ísnÄ› je dodrÅ¾uje. DennÄ› absolvuje peÄ•livo
Ä•asovÄ› nároÄ•nou prohlídku celého perimetru zahrady, s podrobným ohledáním v&scaron;ech moÅ¾ných pachových stop.
DennÄ› vykonává nároÄ•nou detailní kontrolu celého domu, a to pouze za na&scaron;í nepÅ™ítomnosti, neb lidské
osazenstvo nehodlá nijak negativnÄ› svou Ä•inností vyru&scaron;ovat.
Jedná se hlavnÄ› o kontrolu odpadkových ko&scaron;Å¯, stolÅ¯, stolkÅ¯ a dostupných polic, kuchyÅˆských a koupelno
pultÅ¯ a velice dÅ¯leÅ¾itého prostoru pod v&scaron;emi postelemi.
Je to ov&scaron;em jen peÄ•livÄ› zaji&scaron;tÄ›ní
situace, vÄ›t&scaron;inou se niÄ•eho nedotýká a jen málokdy má potÅ™ebu odklidit nepatÅ™iÄ•né pÅ™edmÄ›ty. KdyÅ¾ uÅ¾,
povinnosti odstraÅˆuje jen zanechané zbytky jídla a pití, a to jen z toho dÅ¯vodu, Å¾e by se to mohlo zkazit, Ä•i poslouÅ¾it jako
potencionální návnada na mravence.
Po tak vyÄ•erpávající a vÅ¾dy dobÅ™e odvedené práci si zaslouÅ¾í odpoÄ•inek na
oblíbené Ä•ásti trávníku, kde se rád a dlouho vyhÅ™ívá na sluníÄ•ku.
Pan pes nikdy neÅ¾ebrá &ndash; vÅ¾dy jen kontroluje &ndash; vÄ›t&scaron;inou z pozice &bdquo;stojmo na
zadních&ldquo;, jak se jídlo pÅ™ipravuje a zpracovává. A kdyÅ¾ nÄ›co nedopatÅ™ením odpadne na zem, okamÅ¾itÄ› poslouÅ
likviduje nepoÅ™ádek.
JestliÅ¾e uzná, Å¾e dané povinnosti nesplnil na pÅ¯vodnÄ› danou kvalitativní hranici, sám si zvolí trest (vÄ›t&scaron;inou
odchází na studené místo za záchod), Ä•i se jde potrestat na zahradu do stínu. V Ä•ase odpoÄ•inku trpÄ›livÄ› vyÄ•ká na
pozvání a necpe se nikam bez pÅ™edchozího potvrzení vstupu. Ov&scaron;em takové oficiální pozvání do postele se pÅ™eci
nemusí odehrávat pouze verbální formou, staÄ•í jen pÅ™ímý (Ä•i nepÅ™ímý) oÄ•ní kontakt, vytvoÅ™ení pouhé moÅ¾nosti vstu
dostateÄ•ná vizuální prezentace volného místa.
A hlavnÄ›, vÅ¾dy a za kaÅ¾dých okolností, dodrÅ¾uje základní psí desate
KdyÅ¾ se mi nÄ›co líbí &ndash; je to moje KdyÅ¾ je to v mojí tlamÄ› &ndash; je to moje KdyÅ¾ to bylo moje a odloÅ¾ím
je to poÅ™ád moje KdyÅ¾ si to od tebe mÅ¯Å¾u vzít &ndash; je to moje KdyÅ¾ to vypadá, jako moje &ndash; je to moje K
je to moje, nikdy to nebude tvoje KdyÅ¾ to uvidím první &ndash; je to moje KdyÅ¾ to má&scaron; a odloÅ¾í&scaron; to
&ndash; je to moje KdyÅ¾ nÄ›co rozkou&scaron;u &ndash; v&scaron;echny kousky jsou moje KdyÅ¾ je to rozbité &ndash;
je to tvoje
Mám pár zvÄ›davých otázek: Jak jste na tom vy? Jak se vá&scaron; pesánek doma chová? Má také
svoje osobitá pravidla a rituály? Stanovuje si také své povinnosti? Pomáháte mu je dodrÅ¾ovat? A vÅ¯bec: jste
dostateÄ•nou podporou svému Panu psovi?
V&Scaron;ETEÄŒNICE, vÄ›rná opatrovatelka Pana psa
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