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JO, TAKOVÃ• HOMO KYNOLOGICUS...
NedÄ›le, 13 duben 2008

Morfologické rozdíly mezi Ä•lovÄ›kem moudrým a kynologem jsou nepatrné. Výrazné odli&scaron;nosti zaznamenáme
pouze v obleÄ•ení. Kynolog se nejÄ•astÄ›ji vyskytuje v riflích, &scaron;usÅ¥ákové soupravÄ›, maskáÄ•ích, kraÅ¥asech a
botaskách, ve spoleÄ•enském odÄ›vu jen velmi sporadicky (napÅ™. na výstavách). ObleÄ•ení bývá obaleno odumÅ™elými chlu
a bahnem.
Zatímco Homo sapiens je takÅ™ka kosmopolit (tj. vyskytuje se hojnÄ› po celém svÄ›tÄ›), s kynologem se setkáme na
výstavách, svodech, bonitacích, závodech, agility, kynologických cviÄ•i&scaron;tích, stÅ™ihaÄ•ských soutÄ›Å¾ích a v pÅ™írodÄ
Kynologové Å¾ijí ve smeÄ•kách, jsou druÅ¾ní, hovorní (pokud se hovor týká psÅ¯), mají smysl pro humor a nebývají
pÅ™emr&scaron;tÄ›nÄ› Ä•istotní. K ostatním lidem se chovají nev&scaron;ímavÄ›, ale v pÅ™ípadÄ› verbálního nebo dokonce f
napadení okamÅ¾itÄ› tvrdÄ› zakroÄ•í.
Zatvrzelému a agresivnímu odpÅ¯rci kynologie mÅ¯Å¾e být rozzuÅ™ený kynolog ve
nebezpeÄ•ný, zejména je-li podpoÅ™en smeÄ•kou jedincÅ¯ svého druhu, pÅ™ípadnÄ› druhu Canis familiaris (pes domácí). K
pÅ™íslu&scaron;níkÅ¯m vlastního druhu jsou kynologové velmi pÅ™átel&scaron;tí, ochotnÄ› se podÄ›lí o potravu, nikoliv
v&scaron;ak o tituly na výstavÄ›. Ve výstavním kruhu nebo v rÅ¯zných soutÄ›Å¾ích se z kynologÅ¯ stávají rivalové, kteÅ™í dove
bojovat velmi tvrdÄ› a ne vÅ¾dy Ä•estnÄ›. TÅ™ebaÅ¾e jsou v jádru dobrosrdeÄ•ní, nic je nepotÄ›&scaron;í tolik, jako kdyÅ¾ si
konkurence koupí psa, kterému nenaroste zub. Kynologové rádi fotografují. DÅ¯vodem je potÅ™eba zdokumentovat
krásu, pÅ™ípadnÄ› výkon svých psÅ¯. Psy fotografují pÅ™eváÅ¾nÄ› ve výstavním postoji, visící na rukávu, pÅ™ípadnÄ› obklop
získanými poháry. ÄŒasto fotografují i psy svých soupeÅ™Å¯. Snímek exteriérovÄ› kvalitnÄ›j&scaron;ího psa konkurence je pak
pÅ™íÄ•inou kynologových depresí.
Kynologové nejradÄ›ji obývají osamocenÄ› stojící objekty s velkým pozemkem. Mnoho ky
je v&scaron;ak vzhledem ke svým finanÄ•ním moÅ¾nostem nuceno Å¾ít i v oblastech hustÄ› osídlených druhem Homo sapiens
Takoví jsou pak zpravidla ne&scaron;Å¥astní a frustrovaní, neboÅ¥ okolní prostÅ™edí je omezuje v jejich pÅ™irozených
potÅ™ebách, mezi nÄ›Å¾ patÅ™í napÅ™. Å¾ivot ve smeÄ•ce, znaÄ•kování teritoria a volný pohyb. DrÅ¾ení kynologÅ¯ ve mÄ
sídli&scaron;tích lze bez nadsázky definovat jako týrání.
Obytné prostory kynologÅ¯ se vyznaÄ•ují charakteristickými rysy.
Koberce (pokud se vyskytují), bývají skvrnité a nábytek je ohlodán, stejnÄ› jako dveÅ™e. Vý&scaron;ka okusu odpovídá
kohoutkové vý&scaron;ce chovaného plemene, stejnÄ› jako velikost stop na loÅ¾ním prádle. Na zdech se hojnÄ› nacházejí
krátery Ngorongoro. Ve&scaron;keré bytové textilie jsou pokryty dlouhou, pÅ™ípadnÄ› krátkou srstí. Jen výjimeÄ•nÄ› jsou
bezsrsté, propadl-li kynolog kouzlu naháÄ•Å¯, pudlÅ¯, nebo jiných nelínajících plemen.
Nav&scaron;tíví-li kynologa prÅ¯mÄ›rn
pÅ™íslu&scaron;ník druhu Homo sapiens, je &scaron;okován, uslintán, umazán a ochlupen. Jen obtíÅ¾nÄ› si hledá místo na
slunci, nebo lépe Å™eÄ•eno na sedací soupravÄ›. Ve v&scaron;ech obytných prostorách se hojnÄ› vyskytují pískací hamburger
míÄ•ky, gumové slepice a kosti z buvolí kÅ¯Å¾e v rÅ¯zném stadiu rozÅ¾výkanosti. Koupelna kynologa je zavalena lahviÄ•kami s
&scaron;ampony, kondicionery, balzámy, prostÅ™edky na rÅ¯st srsti, proti lámavosti, proti statické elektÅ™inÄ›, proti
blechám, pro lesk srsti, na Ä•i&scaron;tÄ›ní oÄ•í, u&scaron;í, zubÅ¯, na odstranÄ›ní zacuchanin a na zvýraznÄ›ní barev srsti,
pÅ™ípadnÄ› na odstranÄ›ní neÅ¾ádoucího barevného nádechu srsti. Hygienické prostÅ™edky samotného kynologa se omezuj
na mýdlo s jelenem a kartáÄ•ek na zuby.
Pokud k obydlí kynologa patÅ™í pozemek, nese i on charakteristické rysy. K
Å™ádného oplocení vedou bahnité stezky, na pozemku se nevyskytuje Å¾ádná Å¾ivá drÅ¯beÅ¾ a Å¾ádné záhony.
Samotnou kapitolou je dopravní prostÅ™edek kynologa, jeho osobní vÅ¯z. Obvykle bývá z pochopitelných dÅ¯vodÅ¯ typu kombi
a v nákladovém prostoru se povalují vodítka, ko&scaron;íky, pe&scaron;ky Ä•i rÅ¯zné postroje. Auto je zÅ™ídkakdy umyto a
jeho blatníky jsou Ä•asto to jediné, co v blízkosti kynologa a jeho smeÄ•ky dokázalo bez úhony vykvést. Na zadním skle
nacházíme pak obvykle samolepku s rodinným miláÄ•kem, takÅ¾e pÅ™ed výstavou si staÄ•í projít parkovi&scaron;tÄ› a máme
zhruba pÅ™edstavu o zastoupení jednotlivých plemen. Automobilu nevÄ›nuje kynolog Å¾ádnou zvlá&scaron;tní pozornost,
protoÅ¾e pro nÄ›j neznamená skuteÄ•nÄ› nic jiného neÅ¾ dopravní prostÅ™edek.
Kynologové se zÅ™ídka vyskytují v místÄ
trvalého bydli&scaron;tÄ›, a tak se obvykle Å¾iví potravou dostupnou na kynologických akcích. NejÄ•astÄ›ji to jsou pikadory,
bramboráky, lango&scaron;e, kuÅ™ecí stehna, klobásy, zmrzlina a pivo. Ani doma nevÄ›nují pÅ™ípravÄ› vlastní potravy
zvlá&scaron;tní pozornost, zohledÅˆují zejména finanÄ•ní a Ä•asovou nenároÄ•nost pokrmÅ¯.
SkuteÄ•nost, Å¾e dÄ›ti nelze
vystavovat, pouÅ¾ívat k aportování kachen, ani zapÅ™ahat, a i jejich základní výcvik je nároÄ•ný a s nejistým výsledkem, je
dÅ¯vodem, proÄ• samiÄ•ky kynologÅ¯, kynoloÅ¾ky, mají jedno, maximálnÄ› dvÄ› mláÄ•ata. Výchovou ve smeÄ•ce je dán perfek
základ pro to, aby z dÄ›tí vyrostli dokonalí kynologové. SmeÄ•ka zpoÄ•átku mládÄ› kynologa bezvýhradnÄ› chrání, postupem
Ä•asu vychovává a v&scaron;tÄ›puje mu základní pravidla slu&scaron;ného chování.
ÄŒasem si mladý kynolog dokáÅ¾e
vybojovat v hierarchii smeÄ•ky svou pozici a pÅ™ipravuje se tak na okamÅ¾ik, kdy se stane, hned po rodiÄ•ích, nejvý&scaron;e
postaveným jedincem. Matce - kynoloÅ¾ce, tak odpadá spousta práce a zaÄ•íná se vÄ›novat svému mládÄ›ti intenzivnÄ›ji v
okamÅ¾iku, kdy ho lze pÅ™ihlásit na soutÄ›Å¾ Junior handling, zasvÄ›covat ho do výcviku nebo úpravy psÅ¯.
KynoloÅ¾ky
výraznÄ› odli&scaron;ují od samic druhu Homo sapiens. Sejdou-li se dvÄ› Å¾eny moudré, proberou spolu manÅ¾ela, dÄ›ti,
v&scaron;echny ty trapné seriály, sdÄ›lí si vzájemnÄ› nové recepty z Ä•asopisu Tina a na závÄ›r se shodnou, Å¾e nová
blÅ¯ziÄ•ka paní Vopr&scaron;álkové je skuteÄ•nÄ› rozko&scaron;ná.
DvÄ› kynoloÅ¾ky spolu dovedou klábosit rovnÄ›Å¾ zce
neúnavnÄ› celé hodiny, ale obsah jejich rozhovoru je diametrálnÄ› odli&scaron;ný. Téma "manÅ¾el" zcela vynechají, o
dÄ›tech se zmíní jenom potud, pokud zaznamenaly nÄ›jaký kynologický úspÄ›ch a dále hovoÅ™í výhradnÄ› o tom, jak Aris (Cha
Brit, Simon, Ayka) dopadli na výstavÄ› (bonitaci, závodech), proberou receptury krmiv a vzájemnÄ› se shodnou na tom, Å¾e
ta fena, co si Vopr&scaron;álková pÅ™ivezla z Dánska, urÄ•itÄ› nestojí za ty peníze, ponÄ›vadÅ¾ je strmá na zadek (má reakci
na stÅ™elbu, dlouhý chlupy, krátký chlupy, nebo svÄ›tlý oko).
MuÅ¾i - kynologové diskutují o stejných tématech jako k
zatímco muÅ¾i Homo sapiens hovoÅ™í výhradnÄ› o sexu, fotbale a politické situaci. Å½ena kynoloÅ¾ka si nikdy nestÄ›Å¾uje,
nemá co na sebe, ale stÄ›Å¾uje si, Å¾e nemá co vystavovat, co cviÄ•it nebo s Ä•ím závodit (v&scaron;ichni psi uÅ¾ mají
v&scaron;echny moÅ¾né tituly a zkou&scaron;ky, je tÅ™eba koupit nového, nebo si nechat &scaron;tÄ›nÄ›). ManÅ¾el kynoloÅ¾
musí být srozumÄ›n s tím, Å¾e kdyÅ¾ se vrátí z práce (a najde Ä•irou náhodou manÅ¾elku doma), na kuchyÅˆském stole nesto
teplá veÄ•eÅ™e, ale pes a drahá poloviÄ•ka nesvírá v ruce vaÅ™eÄ•ku, ale kartáÄ•, nÅ¯Å¾ky nebo trimovací nÅ¯Å¾. Jak uÅ¾
vý&scaron;e uvedeno, kynoloÅ¾ky nesledují stupidní televizní seriály, ani neÄ•tou slaboduché románky, ale po veÄ•erech
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studují odbornou kynologickou literaturu, roÄ•enky, zpravodaje a katalogy.
Znají perfektnÄ› rodokmeny a výsledky psÅ¯ svýc
pÅ™átel, ale dÄ›lá jim potíÅ¾e vzpomenout si, jakého pohlaví jsou kamarádovy dÄ›ti. VaÅ™í levnÄ›, rychle, nepÅ™íli&scaron; c
málokdy. Jejich specialitou jsou chlupaté knedlíky, chlupatá sekaná a chlupatá polívka z pytlíku.
Pohlavní dimorfismus
je u Homo kynologicus nevýrazný, protoÅ¾e pÅ™íslu&scaron;níci obou pohlaví se stejnÄ› oblékají a chovají. PakliÅ¾e kynoloÅ¾
nebo kynolog mají za Å¾ivotního partnera obyÄ•ejného pÅ™íslu&scaron;níka druhu Homo sapiens, nastává boj, který konÄ•í Ä•
rozvodem. Jen v ojedinÄ›lých pÅ™ípadech lze udÄ›lat z obzvlá&scaron;Å¥ tvárného jedince Ä•lovÄ›ka moudrého kynologa, ale
stojí to spoustu Ä•asu, energie a nervÅ¯ a mnohem lep&scaron;í je se neÅ¾ádoucího partnera zbavit a oÅ¾enit Ä•i provdat se z
kynologa. NÄ›které ambiciozní kynoloÅ¾ky si v&scaron;ak zámÄ›rnÄ› poÅ™izují manÅ¾ely - nekynology. DÅ¯vodÅ¯ je nÄ›kolik.
ManÅ¾el - nekynolog nepÅ™edstavuje Å¾ádnou konkurenci v kruhu ani na závodech, nemá odli&scaron;ný názor na výbÄ›r
krycího psa (protoÅ¾e nemá Å¾ádný) a nezabírá si pro uspokojování svých kynologických potÅ™eb nejnadÄ›jnÄ›j&scaron;í psy
chovatelské stanice. Na druhou stranu s ním nelze rozumnÄ› pohovoÅ™it, neboÅ¥ dysplazii povaÅ¾uje za plemeno a Junior
handling za prodej &scaron;tÄ›Åˆat.
KdyÅ¾ si pak kynoloÅ¾ka uvÄ›domí, Å¾e takovýto manÅ¾el zabere v posteli stejnÄ› m
dospÄ›lý dobrman a seÅ¾ere toho bezmála tolik jako sedmnáct Ä•ivav, nezÅ™ídka má chuÅ¥ podat Å¾ádost o rozvod.
DÅ¯vodem, proÄ• to neudÄ›lá, bývá skuteÄ•nost, Å¾e potÅ™ebuje nÄ›koho, kdo by zvedal psy do vany, fungoval coby taÅ¾ná
transportu výstavní klece a v neposlední Å™adÄ› to v&scaron;echno sponzoroval.
Druh Homo kynologicus se dále dÄ›lí na
mnoho dal&scaron;ích Å™ádÅ¯, napÅ™. Homo kynologicus var. drillus (Ä•lovÄ›k - výcvikáÅ™), Homo kynologicus var. musheru
Homo kynologicus var. agiliticus, atd. Å˜ády se dÄ›lí na Ä•eledÄ›, lidovÄ› zvané napÅ™. ovÄ•ákáÅ™i, kníraÄ•káÅ™i, pudlaÅ™i,
dogaÅ™i, atd. NÄ›které Ä•eledÄ› mají své podÄ•eledÄ›, napÅ™. chrtaÅ™i se dále dÄ›lí na vipetáÅ™e, barzojáÅ™e, atd. Jedno
Ä•eledÄ› a podÄ•eledÄ› se od sebe v maliÄ•kostech li&scaron;í (výstroj, výskyt, chování), ale vý&scaron;e popsané základní rysy
druhu Homo kynologicus jsou zachovány. PÅ™íslu&scaron;níci druhu Homo sapiens, kteÅ™í se pový&scaron;enÄ› nazývají
"normální lidé", pevnÄ› vÄ›Å™í, Å¾e se jim podaÅ™í nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ími sankcemi a utlaÄ•ováním kynology vyhubit a vytlaÄ
okraj spoleÄ•nosti.
Navzdory jejich snahám nejsou kynologové ohroÅ¾eným druhem. Jako jediní savci se dokáÅ¾í
rozmnoÅ¾ovat také nepohlavnÄ›, a to nákazou. K ní mÅ¯Å¾e dojít u kohokoliv (zejména u dÄ›tí a mládeÅ¾e, a to i
protikynologicky naoÄ•kované). NejvÄ›t&scaron;í ohniska nákazy jsou na kynologických akcích.. Z hlubin internetu pro vás
vyhrabala My&scaron;ka
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