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ARCHIV - CHOVAT ÄŒI NECHOVAT?
PondÄ›lÃ-, 29 Ä•erven 2009

ChtÄ›l bych dát dobÅ™e mínÄ›nou radu v&scaron;em, kdo se rozhodují k chovu domácích miláÄ•kÅ¯. Nejprve upozornÄ›ní:
domácího miláÄ•ka lze chovat i bez jakékoli starosti o nÄ›j a finanÄ•ních nákladÅ¯. Ov&scaron;em jen pokud jedná se
dejme tomu o chov pavouka Ä•i mouchy.

To druhé je navíc sezónní záleÅ¾itost. Vý&scaron;e zmínÄ›ní "miláÄ•ci" nemají vÅ¯Ä•i chovateli Å¾ádné nároky. V létÄ› s
pootevÅ™ít okno a bÄ›hem okamÅ¾iku se stáváte chovateli. Tím ov&scaron;em také padá moÅ¾nost va&scaron;í volby: zda
chovat Ä•i nechovat. Ale nyní váÅ¾nÄ›: já sám jsem se stal chovatelem (psa) náhodnÄ› a v podstatÄ› proti své vÅ¯li. Svolil
jsem pÅ™ivést nebohé zvíÅ™e na ukázku a posléze jsem povolil i jednu zku&scaron;ební noc. Tím jsem to zpeÄ•etil. PÅ™edtím
jsem nikdy nic nechoval, ale pÅ™esnÄ› jsem odhadl, zaÄ• toho bude loket. Dnes mám pejsky dokonce dva, jsou milí, krásní a
roztomilí, ale to je tak v&scaron;e. NicménÄ›, uÅ¾ bych je nedal za nic na svÄ›tÄ›.
ÄŒasto se pÅ™i Å™eÄ•i o psech netajím
tÅ™eba mladí, neÅ¾ si poÅ™ídí rodinu, zkusili nejprve psa. HloupÄ› k tomu dodávám, Å¾e pes se dá (pÅ™inejhor&scaron;ím)
nebo zastÅ™elit. JistÄ› Å¾e podotknete, Å¾e nelze srovnávat dítÄ› a psa. Ale jedna podobnost v tom pÅ™ece jen je. A dosti
významná. Pes vás totiÅ¾ nauÄ•í pocitu, Å¾e se o nÄ›co staráte a také Å¾e s miláÄ•kem hned získáte jistá omezení. V tom je
podobnost - v nutnosti starosti o Å¾ivého tvora.
Nyní ke zku&scaron;enostem. V podstatÄ› není rozhodující, zda chováte zvíÅ™e jedno Ä•i dvÄ›, popÅ™ípadÄ› více. Pouze s
výdaje za potravu, pÅ™ípadnÄ› lékaÅ™skou péÄ•i. Je samozÅ™ejmé, Å¾e je jednodu&scaron;&scaron;í pohlídat jednoho klidn
pejska, neÅ¾ pÄ›t bullteriérÅ¯. Dále - je stále je&scaron;tÄ› hodnÄ› míst, kam s pejskem nemÅ¯Å¾ete, ale pomalu se situace
mÄ›ní. Já sám znám pár restaurací, kde - kdyÅ¾ pÅ™ijdu se svými pejsky - tak první co obsluha udÄ›lá, pÅ™inese misku s
vodou. Na taková místa se s nimi vracím a rád. Pozor v&scaron;ak na lákadla nÄ›kterých hoteliérÅ¯, kteÅ™í v nabídce hrdÄ›
poukazují na moÅ¾nost pobytu pejska, ale na místÄ› zjistíte, Å¾e jsou venku za hotelem v kleci (nebo za jiných podobných
podmínek). Tento fakt mÅ¯Å¾e poté pokazit celý pobyt.
RovnÄ›Å¾ pÅ™ípadný psí hotel je také lépe vybrat dÅ™íve, zajet se
jakých podmínek vá&scaron; miláÄ•ek bude trávit Ä•as va&scaron;í nepÅ™ítomnosti. ÚroveÅˆ a sluÅ¾by psích hotelÅ¯ jsou dos
rozdílné. A samozÅ™ejmÄ› je potÅ™eba poÄ•ítat s Ä•ástkou okolo 200 KÄ• za psa/den. NÄ›kdy slýchám od známých, Å¾e dÄ›
pejska, ale za dva týdny jejich zájem podstatnÄ› opadl. V té chvíli, pokud sami nemáte vÅ¯li se o mazlíÄ•ka postarat,
nastává svízelná situace.
ÄŒas od Ä•asu pÅ™emý&scaron;lím nad tím, Å¾e by bylo vhodné provozovat "rent a dog" - pÅ¯jÄ
pejskÅ¯. Na zkou&scaron;ku. NÄ›kdy je pomÄ›rnÄ› tÄ›Å¾ké vysvÄ›tit potencionálnímu chovateli ve&scaron;kerá úskalí chovu
psa. Problém s uvedeným podnikem tkví v tom, Å¾e se jedná o Å¾ivého tvora. Ale my&scaron;lenka to není úplnÄ›
&scaron;patná, Å¾e? To je tak asi v&scaron;e, co bych k tématu podal.
A teÄ• jdu uklidit totálnÄ› rozhrabaný ko&scaron; a podívat se, zda mou pÅ™ipravenou veÄ•eÅ™i, ponechanou mezitím v kuc
na stole bez dozoru, si pejskové nevysvÄ›tlili po svém.
Nedávno jsem jim dovlekl 10 kg pytel granulí. Chvíli kolem mne
bÄ›hali jak diví, v oÄ•ekávání, co Å¾e jsem jim koupil za dobrotu. Ov&scaron;em k velké zmÄ›nÄ› do&scaron;lo, kdyÅ¾ jsem Ä•
obsahu nasypal do misky. Jen tam dvakrát Ä•uchli a tím to skonÄ•ilo. Å˜ekl jsem si, Å¾e pokud mají hlad, tak si dají, kdyÅ¾ ne,
jejich smÅ¯la. VydrÅ¾eli to do rána, respektive pÅ™esnÄ› do pÅ¯l páté, kdy pÅ™i&scaron;el Ä•as jejich pomsty. ObÄ› potvory se
chutí pustily do granulí.
Ov&scaron;em, neumíte pÅ™edstavit, co u toho vyluzovaly za zvuky. Chrochtání, chroupání a také
Å™íhání. Aby toho nebylo málo, tak v&scaron;ech jejich Ä•tyÅ™icet drápkÅ¯ pÄ›knÄ› klapkalo po kuchyÅˆské dlaÅ¾bÄ›. Je&sca
si daly záleÅ¾et, aby i miska (kovová) pÄ›knÄ› Å™inÄ•ela... Zhruba 10 minut po páté nastala závÄ›reÄ•ná scéna. Miska byla uÅ
prázdná, tak se s ní v tlamÄ› na stÅ™ídaÄ•ku honily po bytÄ›, praly se o ni, takÅ¾e jim obÄ•as z tlamy vypadla na zem nebo s n
v&scaron;eho naráÅ¾ely.
UvaÅ¾uji, Å¾e jim snad (pro zachování svého spánku) radÄ›ji zase budu vyvaÅ™ovat jako
dÅ™ív... Chosé
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