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JESTLIPAK VÃ•TE, Å½E:
PondÄ›lÃ-, 05 bÅ™ezen 2018

v ÄŒeské republice je oficiálnÄ› registrováno cca 2 200 000 psÅ¯, coÅ¾ znamená, Å¾e kaÅ¾dý pátý obyvatel ÄŒR vlastní nÄ
hafana. Ale, kdyÅ¾ si uvÄ›domíme, Å¾e je hodnÄ› lidí, co napÅ™íklad je&scaron;tÄ› ani nechodÄ›jí do &scaron;koly, nebo tÄ›
na druhou stranu uÅ¾ se nepostarají ani o sebe, tak je jasné, Å¾e je v hodnÄ› na&scaron;ich domácností alespoÅˆ jeden, ne-li
více hafanÅ¯. V poÄ•tu chovaných zvíÅ™at na poÄ•et obyvatel jsme v EvropÄ› na samé &scaron;piÄ•ce. Zhruba Ä•tvrtina Ä•es
má navíc doklad o pÅ¯vodu.

Zemí s nejvy&scaron;&scaron;ím poÄ•tem psÅ¯ na svÄ›tÄ› jsou oficiálnÄ› Spojené státy americké; oficiální statistika hovo
o celkovém poÄ•tu kolem osmdesáti milionÅ¯&hellip; druhým státem v poÅ™adí je Brazílie s cca 30 miliony psÅ¯. A jací to
jsou nejvíce? Labradorský retrívr je nejoblíbenÄ›j&scaron;í plemeno psa v USA, KanadÄ› a Velké Británii. StejnÄ› tak je i u
nás jedním z nejÄ•astÄ›ji poÅ™izovaných psÅ¯. Mj. tou "jedniÄ•kou" je nÄ›mecký ovÄ•ák, za ním v závÄ›su jsou jork&scaron;írci
jezevÄ•íci a zmínÄ›ní labradoÅ™i. UvÄ›domíme-li si, Å¾e je na svÄ›tÄ› - podle mezinárodní kynologické organizace FCI, 343
...

NejÄ•astÄ›ji si pejska poÅ™izují lidé po pÄ›taÄ•tyÅ™icítce, kdyÅ¾ dÄ›ti opustí domov. Je pro nÄ› pojistkou proti osamÄ›losti,
na psychiku. Má svého majitele Ä•i majitelku rád takové, jací jsou. PÅ™ispívá k tomu, Å¾e se lidé necítí tak osamÄ›le, shodují
se psychologové. Pak je ale legitimní otázka, zda není chováno tolik psÅ¯ (a koÄ•ek) jen proto, Å¾e se jako lidé cítíme
v ÄŒesku Ä•asto osamÄ›le... NejlevnÄ›j&scaron;í není ani vy&scaron;etÅ™ení Ä•i péÄ•e veterináÅ™e. Základní oÄ•kování pÅ
korun. Zásadní operace psa ale mÅ¯Å¾e také vyjít na 20 a více tisíc korun. Ano, Ä•tyÅ™nozí souputníci uÅ¾ dnes pÅ™edstavu
prosperující byznys. Jen za veterináÅ™e utratí ÄŒe&scaron;i roÄ•nÄ› podle odhadu více neÅ¾ dvÄ› miliardy korun. HodnÄ› pen
krmivo a dal&scaron;í zboÅ¾í spojené s chovem zvíÅ™at. Podle odhadÅ¯ prÅ¯zkumu GfK se v ÄŒesku roÄ•nÄ› prodá cca 80 ti
psího krmení. Vzhledem k tomu, Å¾e kilogram stojí prÅ¯mÄ›rnÄ› 25 aÅ¾ 30 korun, zÅ™ejmÄ› majitelé chlupatcÅ¯ utratí za krme
dal&scaron;ích dvou miliard korun roÄ•nÄ›. Do deseti let by se mohlo mnoÅ¾ství prodaného krmiva zdvojnásobit. Rozvíjí se
byznys se psím pohÅ™ebnictvím. MnoÅ¾í se nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í salóny, kde psa Ä•i koÄ•ku kompletnÄ› o&scaron;etÅ™í, vÄ•
obleÄ•kÅ¯. Mimochodem, ty nejsou rovnÄ›Å¾ laciné. Oblek pro psa pÅ™ijde na nÄ›kolik stovek...

Billy Wilder, americký filmaÅ™ 1906 &ndash; 2002 &bdquo;Mnozí, kdo promilovali tÅ™eba celý Å¾ivot, dovedou nás ménÄ› p
o tom, co je láska, neÅ¾ dítÄ›, které ztratilo pejska...&ldquo;
Winston Churchill, premiér Spojeného království bÄ›hem
druhé svÄ›tové války 1874 &ndash; 1965 &bdquo;Pes k Ä•lovÄ›ku vzhlíÅ¾í, koÄ•ka ho pÅ™ehlíÅ¾í a prase ho povaÅ¾uje za
rovnocenného partnera.&ldquo; Aldous Huxley, anglický spisovatel 1894 &ndash; 1963 &bdquo;KaÅ¾dý z nás je pro
svého psa Napoleonem. Proto jsou psi tak oblíbení.&ldquo; Robert Benchley americký komik 1889 &ndash; 1945
&bdquo;Pes nauÄ•í va&scaron;e dítÄ› vÄ›rnosti, vytrvalosti a tÅ™ikrát se zatoÄ•it pÅ™ed ulehnutím.&ldquo; Robert Louis
Stevenson, skotský romanopisec, básník, esejista a autor cestopisÅ¯ 1850 &ndash; 1894 &bdquo;NevÄ›Å™í&scaron;, Å¾e se p
dostanou do nebe? Dej na mÄ›, ti tam budou dÅ™ív neÅ¾ kdokoli z nás.&ldquo;
Roger Caras, americký fotograf 1928
&ndash; 2001 &bdquo;Psi nejsou celým na&scaron;ím Å¾ivotem, ale díky nim je ná&scaron; Å¾ivot úplný.&ldquo; Jerome
Klapka Jerome, anglický humorista 1859 &ndash; 1927 &bdquo;Pes je velmi neprozÅ™etelný. Nikdy se nestará o to, máteli pravdu nebo ne, neptá se, jste-li bohat Ä•i chud. Jste jeho kamarád... DrÅ¾í se vás stále, aby vás potÄ›&scaron;il, bdÄ›l
nad vámi, a v krajním pÅ™ípadÄ› dal za vás i svÅ¯j Å¾ivot. Bláhový pes, bez rozumu a bez du&scaron;e.&ldquo; Axel
Munthe, &scaron;védský lékaÅ™ 1857 &ndash; 1949 &bdquo;Je celkem snadné psu rozumÄ›t a nauÄ•it se Ä•íst jeho
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my&scaron;lenky. Pes se neumí pÅ™etvaÅ™ovat, neumí klamat, neumí lhát, protoÅ¾e neumí mluvit.&ldquo; Josh Billings,
americký humorista 1818 &ndash; 1885 &bdquo;Pes je jediné stvoÅ™ení na svÄ›tÄ›, které vás miluje víc neÅ¾ sebe.&ldquo;
Máte taky pejska nebo Ä•íÄ•u?PÅ™ípadnÄ› oboje?Jak se jmenují? d@niela (zdroj: internet)
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