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Editorial
Kam se dnes pes podívá, vidí masy masa. Koordinovaného,
chao ckého, geniálního a stupidního. Zdá se, že tyto vlastnos nedokážou koexistovat. A lidé to přesto dokázali. Je
s podivem, jak rozdílné názory panují nejen v jednom společenství, ale někdy i v jediné hlavě. Lidská genialita vedla
k jejich degeneraci ve směru empa e. Nejsou schopni přiznat si, že udělali chybu a raději vezmou jako pravděpodobnější variantu, se kterou stojí pro celému světu, že
jsou všichni kolem nich zcela natvrdlí a omezení a jsou pouze součás masy. Myslím, že se nepletou úplně. Velká část
jedinců kolem nich jsou natvrdlou a omezenou čás masy
masa. Myslí si to ovšem o sobě všichni navzájem a je to
tedy bludný kruh, ve kterém se po snaze každého z nich
vysvětlit okolí, jak je tupé, každý z nich setká s očekávaně
tupou reakcí, kdy se mu okolí pokouší vysvětlit, jak je tupý.
Tak se utvrzují ve své tupos .

Jsou zde však i druzí. Ti uvědomělí. Ti vyzrálí a
s nadhledem. Ano, jsme to my. My psi a na nás na jediných
spočívá ten obrovský úkol ukázat člověčenstvu, jak se mýlí.
Tímto časopisem nechceme poukázat na tento problém.
Chceme jím rozpoutat revoluci! Věřím, že nikoho nenechá
chladným a po jeho přečtení každý odhodí starý život plný
pomýlení a nastoupí osvícenou cestu. Vytrváme a změníme
je a nezměníme se!

šéfredaktor Argo Šťastný

Jak jsme si ochočili člověka?

Jak jsme si ochočili člověka
Vzpomínáte na dobu, kdy jsme ještě sami běhali po lesích
a vás se báli? To proto, že jste nás odháněli od ohňů
a jídla, pronásledovali a zabíjeli. Vy jste si stavěli velké
domy z hlíny a kamení a my se krčili někde v díře mezi
kořeny a cí li jsme, jaká sladká vůně se od vás line. Co to
asi bylo? Srnka? Zajíc? Koroptvička? My jsme se vždy
domluvili a tajně se připlížili za vaše stavení, še čekali,
a jakmile jste se zabrali do konverzace, vyběhli jsme a
chramst - popadli co nejvíce kusů a utekli zpátky do lesa.
To jsme opakovali každý večer.
Po nějaké době se ve vás něco zlomilo a sami jste nám
začali nabízet svou vřelost. Nejdříve jste nám jen házeli na
dálku kousky masa a kos , ale později jste se k nám nebáli
přiblížit. My jsme se vám neopovážili ublížit, byli jsme
vděční, že jste nám usnadnili lov! Někdy jste si nás přes
noc nechávali i doma, my se k vám přitulili a vy jste nás
hladili po kožíšku. I naše řeč se začala sjednocovat
a zlepšovat. Už jsme nemuseli spát ve studených dírách,
ale v suchu a teple. Ráno jsme vstali, protáhli se, vy jste
nám hodili kus masa a my mohli vyrazit prozkoumat vaše
bydlení. V rozích se občas hemžily myši, ale ty jsme hned
zahnali a za to jsme dostali další kousek masa! Venku
často bývala velká ohrada a v ní tlustá chlupatá zvířata,
která jste si bedlivě střežili. Když se v noci z lesa na ně
hladově dívali jiní vlci, okamžitě jsme začali kroužit kolem
a zuřivě je zahánět - za to byla další odměna!
Takovým způsobem se s vámi poměrně rychle sblížili
a přerostlo to až v takové přátelství, že jsme se stali
všichni jednou smečkou. To se ovšem nejvíce projevovalo
na našich společných honech v lesích,

kde jsme běhali za jeleny i liškami, dokud jsme je
neuhnali. My je pak zahubili a odtáhli k vám, čímž
jsme si vás naprosto získali, ale i vy nás - bylo to
naprosto harmonické souži . Dokud nepřišla města! Od té chvíle jsme často jen zavření v domech a
nemůžeme ven - ale kam bychom taky šli? Všude
venku to stále vypadá jako vevnitř, žádná hlína,
žádný strom nebo kámen na broušení drápů, ani se
venku pomalu nemůžeme vyčůrat, aby na nás nekřičeli, nebo dokonce neodtáhli! V ulicích občas
potkávám psy, kteří vypadají jako ovce! Mají bílý
načechraný huňatý kožich, za který by se hned zasekli o větev, kdyby do nějakého lesa šli. Vyšlech li
jste nás do všelijakých druhů šílených podob. To to
dopadlo!

Šlechtění psů
O tom, jak jsme se dostali do těsné blízkos dvounožců,
Vám již pověděla Ňaﬁnka. Ode mě se dozvíte něco o tom,
jak tento příběh pokračoval.
Všechno to začalo tehdy, kdy nás lidé vzali do své smečky
a společně jsme se starali o její chod. Když šli lidé lovit, někteří z nás šli s nimi. Jiní zase zůstali poblíž příbytků, aby
chránili smečku před nebezpečím. Každý měl zkrátka svoji
úlohu, a čím déle ji konal, m více se jeho tělo dané činnospřizpůsobovalo. Takto vznikla dvě základní psí plemena,
psi loveč a hlídací. Poději, když začali lidé chovat ovce,
bylo třeba dalších psů, kteří by měli tato zvířata na starost.
Hlídali ovce zejména při pastvách, a proto se jim začalo
přezdívat pasteveč .

ději než na ostatních kon nentech. Plně se rozvinulo až
v 17. stole , což je poněkud zvláštní, přihlédneme-li
k tomu, že v Evropě se medicína rozvíjela nejvíce. Nicméně
právě evropská plemena jsou dnes nejžádanější. Mezi nejoblíbenějších pět patří již zmíněný německý ovčák, dále
jezevčík, yorkshirský teriér, labradorský a zlatý retriever
a border kolie.
V současné době existuje více než 400 psích plemen vy-

Jak šel čas, lidé postupně objevovali kouzlo medicíny a na
kom jiném ho zkusit, než právě na zvířatech. Byli jsme jedni
z prvních adeptů na zkoumání a testování genů. Zjis lo se,
že pes má o mnoho méně genů než člověk, což přimělo
vědce modiﬁkaci našeho DNA. Vznikli tak psi příliš chlupa ,
nebo naopak téměř bez chlupů, psi s povislýma ušima atd.

šlechtěných člověkem a více než 200 vyvinutých přirozeně.
U šlechtěných psů se často dbá na čistokrevnost, přináší jim
to však často zdravotní handicapy, protože jsou mnohem
náchylnější nemocem, než obyčejní „voříšci“.

Je zajímavé, že plemena, nyní žijící téměř v každé zemi,
pocházejí z úplně rozličných koutů světa. Například basenji
pochází z Afriky, čaučau z Číny a dobrman z Německa, kde
ho z německého ovčáka a dogy vyšlech l Friedrich L. Dobermann. V souvislos s Německem je třeba podotknout,
že obecně v celé Evropě začalo šlechtění psů výrazně poz-

Přestože určitá forma šlechtění stále pokračuje, není již
známo, že by nová plemena přibývala v hojném počtu. Lidé
čím dál m více preferují křížené psy, protože si kromě lepší
imunity cení originality svého mazlíčka.

Mikuláš Veselý:
O zvířatech a jejich psychologii

Myslíte, že psi spolu komunikují jinak než pohyby a gesty?
„Jejich mimika těla je jejich hlavní komunikací. Jejich typické
hlasové projevy, jako jsou kňučení, vrčení, vy , jim velmi
pomáhají vyjadřovat se. Komunikace pohyby ale převládá.
Například postoj, pohyb poví o psovi dost. Ocas zvednutý
nahoru znamená výstrahu. Když už dojde k hlasovému projevu, pro člověka se jedná o takové vyvrcholení toho, co
chce pes dát najevo.“

„Psi dokáží nemoc člověka
přenést na sebe.“ Jaký máte
názor?
„Většina lidských nemocí, pokud vím, není přenosná na
psy. Nemyslím si, že je fyziologicky možné, aby vaši nemoc
přenesl na sebe. Pes pozná, pokud je páníček nemocný,
v takovémto případě pes může nemoc svého pána na určité úrovni sdílet m způsobem, že bude svému pánovi více
nápomocný.
Podle mého názoru není možné, aby pes přenesl lidskou
nemoc na sebe, podle mého taková věc neexistuje.“

Myslíte si, že psi uvažují nad svými skutky,
popřípadě přemýšlí vůbec?
Tohle je velmi složitá věc, všude se říká, že kolie patří mezi nejchytřejší
psi. Na rozdíl třeba od bígla, který je přírodně velmi nevychovaný. Myslím,
že do jisté míry psi vědí, co dělají, ale mají základní pudy, což je jídlo a
prostředí, ve kterém žijí. Někdy se ovšem může stát, že pudy, např. hlad,
mohou zvítězit, a pak psi mohou udělat něco, co je pro nás nepřípustné,
například že snědí vašeho jiného mazlíčka či se pokusí ohnat i po vás.
V takovémto případě se pes řídí pudy, nikoliv svým svědomím. Zde pes ani
nemusí vědět, že vám to vadí, nebo že vás to bolí. Pes zkrátka v takové
chvíli nepřemýšlí.
Když se podíváme třeba na vlky – loví ve smečce, tudíž zde musí docházet
k nějakému uvažování při lovu, kdy vlk vyhodnocuje nejlepší způsob, jak
kořist ulovit. Dále jsou psi schopni se určitým způsobem přizpůsobit
okolním podmínkám.
Takže bych na závěr řekl, že psi jsou schopni uvažovat, avšak pouze jen ve
svých určitých možnostech. určitých možnostech.“

Chtěl byste mít psa?
Pokud ano, proč? Pokud ne, proč?
„Pořízení psa je velmi složitá věc,
jelikož musíte vzít v úvahu, v jaké
jste ﬁnanční situaci, popřípadě jaké
byste pro psa měli zázemí. Další důležitý faktor je, zdali si berete psa
z útulku, či máte od známého štěně.
U štěněte je potřeba, aby majitel,
popřípadě někdo z domácnos , strávil se psem více času doma. Pes by
jinak mohl začít strádat, protože štěně potřebuje ze začátku mít u sebe
matku nebo popřípadě Vás, kteří byste si chtěli chlupatého mazlíčka pořídit.
Momentálně bych si psa nepořídil,
protože bych na něj neměl tolik času.
Neměl bych pro něj ani patřičné zázemí. V této situaci by byl pes pro
mne spíše přítěží, stejně tak bych byl
já přítěží pro svého potencionálního
psa. Psi to ž potřebují být většinu
dne venku, což bych svému psovi rozhodně dopřát nemohl, neboť bydlím
v garsonce.“

Jaké si myslíte důvody, kvůli kterým
lidé týrají své psy?
„Bývá to většinou, že člověk si pořídí psa, je nějakým způsobem nespokojen s inteligencí svého psa. Důvodem může být, že lidé si své mazlíčky
nevycvičí. Následně je psi neposlouchají, dělají si, co chtějí. A páníčkům
se to nelíbí. Příčinou týrání bývá především nějaká psychická nemoc pána takových mazlíčků, kdy si páníček vybíjí svůj psychický stav na psovi.
Ve většině případů dochází k tomu, že pes si nedovolí se bránit, natož
pak následně útok opla t. V takovémto případě pak pes svého páníčka
rád vskutku nemá, ale bojí se jej.
Tito lidé by ke zvířatům neměli být pouštěni. Velmi často u těchto lidí
dochází k agresi vůči zvířatům. Mnoho z nich pak jde pracovat na jatka,
kde zvířatům mohou ubližovat prak cky denně, a ještě za to být placeni.
U těchto lidí se pak jejich psychická porucha může rozvinout a může docházet k agresi i na lidech.“

Myslíte si, že psi uvažují nad svými
skutky, popřípadě přemýšlí vůbec?
„Tohle je velmi složitá věc, všude se říká, že kolie patří mezi
nejchytřejší psi. Na rozdíl třeba od bígla, který je přírodně velmi
nevychovaný. Myslím, že do jisté míry psi vědí, co dělají, ale
mají základní pudy, což je jídlo a prostředí, ve kterém žijí. Někdy se ovšem může stát, že pudy, např. hlad, mohou zvítězit
a pak psi mohou udělat něco, co je pro nás nepřípustné, například, že snědí vašeho jiného mazlíčka, či se pokusí ohnat i po
vás. V takovémto případě se pes řídí pudy, nikoliv svým svědomím. Zde pes ani nemusí vědět, že vám to vadí, nebo že vás to
bolí. Pes zkrátka v takové chvíli nepřemýšlí.
Když se podíváme třeba na vlky. Loví ve smečce, tudíž zde musí
docházet k nějakému uvažování při lovu, kdy vlk vyhodnocuje
nejlepší způsob, jak kořist ulovit. Dále jsou psi schopni se určitým způsobem přizpůsobit okolním podmínkám.
Tudíž bych na závěr řekl, že psi jsou schopni uvažovat, avšak
pouze jen ve svých určitých možnostech.“

Mikuláš Veselý: Maturující na škole v Čakovicích, obor: „Chov cizokrajných
zvířat“. Pan Veselý je člověk, který se věnuje již 4. rokem zvířatům, proto mi
byl ideálním člověkem pro stvoření rozhovoru. Rozhovor probíhal uvolněně
a zcela v klidu. Posadili jsme se do kavárny Dobrá traﬁka, kde jsem kladl mé
otázky. S panem Veselým byla příjemná spolupráce.

Nově nebo postaru? Hlasujeme
pro stravu!
V poslední době milovníci psů často řeší otázku stravy svých mazlíčků. Dříve nebylo tolik co řešit, protože byly pouze granule či konzervy. Dnes ale začíná

být v „módě“ tzv. barf, aneb přirozená psí strava.
Jedná se především o syrové maso různých druhů,
ale také o zeleninu a dokonce přílohu v podobě rýže,
těstovin nebo ovesných vloček. Propagátoři barfu
tvrdí, že pes by měl dostávat jídlo, které je pro něj

můžou zaútočit na jakéhokoliv člověka v jejich blízkos .
Ani jeden z těchto způsobů stravování není 100%
ideální. Barf je poměrně náročný na přípravu a také
na ﬁnance, protože kvalitní maso opravdu nemusí
být levná záležitost. Na druhou stranu granule,
i když nemusí být zrovna nejzdravější, jsou dobře
sehnatelné a žádný pes po nich zcela jistě nebude
mít tendenci na svého páníčka útočit.
Otázkou tedy zůstává, co je pro psy to „pravé ořechové“. Já osobně si myslím, že psi jsou, stejně tak
jako lidé, velcí individualisté. Měli by mít právo si
sami vybrat, co bude součás jejich jídelníčku. Takže pokud by chtěl páníček udělat správnou věc, měl
by dát na jednu misku syrové maso a na druhou
granule a pes by už podle čichu poznal, které jídlo je
pro něj vhodnější. Skutečně bych řekla, že pes je
v mnohých směrech podobný člověku, ať už se to
týká schopnos dávat najevo své pocity, vyjádřit
empa i, či zvolit si ideální stravování. Možná to není
vědecky zcela správné, ale věřím v určitou „intuici“
zvolit si pro sebe to nejlepší. A jak jinak to udělat
než tak, že dostaneme na výběr?
Mezi lidmi se mohou najít vegetariáni, vegani,
pescetariáni, atd. Tak proč by psi nemohli být
„barfani“ nebo „granuláři“? Podle mě je výběr jenom na nich.
Redaktorka Betynka

od přírody přirozené, protože je to ta nejzdravější
možná varianta. Tato strava je díky zelenině rovněž
bohatá na vitamíny a na rozdíl od granulí v ní nejsou
žádné přidané chemikálie.
Ti, co krmí granulemi však zastávají názor, že i přes
zvýšený počet vitamínů je tato strava pro psy nebezpečná.
Upozorňují na riziko salmonelózy
a podobných onemocnění, která se přenáší tepelně
neupraveným masem. Jiní mají zase obavy z psích
reﬂexů při jedení syrového masa. Domnívají se, že to
v nich probudí dávný pud lovit a budou-li mít hlad,

Psí útulky
Máte někdo z vás doma psa?
Jestli ano, tak asi víte, že my
nejsme jen tak ledajaká zvířata. Potřebujeme péči, domov
a lásku a to samé pak dáváme
i vám. Ale jakmile máte pocit,
že to nedostáváte, začneme
vám připadat zbyteční a chcete se nás zbavit. A co může
být snazšího než dát nás do
útulku? Tam se o nás dejme
tomu postarají, dají nám dům
a jídlo, takže myslíte, že je to
v pořádku. My tam ale tak
trpíme! Představte si, že už se
vaší rodině nelíbíte, pořád je
něčím otravujete a oni už
nemají sílu na to vás pořád
odhánět, tak se vás co nejjednodušeji zbaví a dají vás do
náhradního domova. Tam ale
nikoho neznáte a přišli jste
tam jen s m, že nemáte kde
být, proto si moc jako doma
nepřipadáte. Navíc jsou často
taková zařízení chudá, protože je nikdo nechce podporovat zvenčí, takže každý další
přírůstek obírá ostatní psy o
jídlo. Za to vám moc nepoděkují. Proto se tam často objevuje i šikana! Ano, mám kamaráda, který byl obě takovéhoto činu a dodnes se z
toho vylízává.

rozchodu. Ale co si myslíte,
ani v jednom případě si rozhodně nevyberou zanedbaného vypelichaného psa se svrabem! Nakonec odcházejí
s krásnou načančanou čivavou, která tu byla jen chvíli,
protože ji doma jiným dětem
nedovolili. Cestou pryč se
vám ještě směje a vy si říkáte:
"Proč já jsem ji jen bránil před
těmi rváči a místo ní jsem si
nechal roztrhat kožich já?".
Takhle končí vaše naděje na
útěk! Je to hrozný osud a bohužel potká mnoho, mnoho
psů. Některé i několikrát za
život. Například někteří lidé
si berou pejsky z útulků na
léto třeba na chatu, ale jakmile začne škola a práce, vrá
ho zpět. Připomenou jim tak
tu nejhorší část - přechod
z krásného volného života
k tyranizování za mřížemi.

Abych to shrnula, útulky jsou
jednoznačně špatné. I když se
tam k vám výjimečně chovají
hezky, pořád máte pocit, že
tam jste, protože vám nic
jiného nezbývá, a musíte si na
to zkrátka zvyknout. Abyste
se nezbláznili, najdete si nějakou zábavu, třeba škrábání
mříží nebo štěkání na jakýkoli
Do útulků čas od času zavítají zvuk, ale z toho se stejně tak
nějací lidé, kteří si chtějí poří- i tak za chvíli zblázníte vy,
dit pejska - pro své dě nebo anebo ostatní.
pro sebe třeba po ošklivém

Pro to všechno nedávejte své pejsky do útulků
a také když už v nějakém budete, zkuste si nevybírat jen podle prvního dojmu, ale hlavně podle
očí. Vždyť si vybíráte svého životního partnera.
Používejte k rozumu i srdce, to psi ocení nejvíce.

Velice napínavý špionážní příběh o skutečných hrdinech, kteří se nebojí obětovat nejen pro svůj druh, ale i rasu
člověčí v boji se zrůdnými a zákeřnými mňoukajícími ninjy.

Film režiséra Lawrence Gutermana, který se zabývá
hlavně tvorbou pro zvířata a lidské dě , byl natočen roku
2001 podle skutečné událos , kdy zrádní drápalové porušili
mírovou dohodu mezi dvěma zvířecími světy a nastal boj na
život a na smrt. O dokreslení válečné atmosféry se postarali
John Debney a Ralph Sall, kteří oboha li příběh o hudbu navozující pocity, které prožívají hrdinní válečníci i bezbranné
obě .

vykresleno na jednom z hlavních hrdinů štěně Louovi, který
sice zkušenos s temnou stranou zvířecího světa za m nemá,
ale už po prvním krátkém setkání s jedním kočičím predátorem sezná, co jsou kočky zač. I povaha lidská je představena
skvěle – jejich pomalejší myšlení kompenzuje láska věnovaná
jejich vyspělejšímu chlupatému příteli, který má spoustu jiných důležitých životnoch poslaní, ale svůj drahocenný čas
věnuje povykování po louce a chytání tenisáku, neboť pes je
už od své přirozenos čestný a oddaný rase své i rase svého
pána.

Musím ocenit dobové kostýmy i auten cké vybavení
laboratoří, k nímž mám snad jedinou výtku. Malé kočičí mozky by rozhodně v té době nebyly schopné ovládat tak složité
Jejich revírem je lidská náruč, jejich tempo je vražed- stroje, jaké jsou vyobrazeny ve ﬁlmu a pochybuji, že
né. Kočky! Odjakživa byly záteží planety a nyní se snaží ucho- i současné největší mozky jejich druhu by to zvládly v dnešní
pit nadvládu nad celým světem. Pouze nebojácní agen tajné době.
psí organizace je dokáží zastavit a ukázat lidstvu pravého přítele člověka. Aby to dokázali, musí střežit laboratoř profesora
Tyto událos jsou důležitým mezníkem naší historie
Brodyho před nájezdy ls vých koček, které se snaží ukrást lék a díky excelentním výkonům a skvělému zpracování ﬁlmu
na alergii pro psům a použít ho pro své nekalé plány.
'Jako kočky a psi' si je vryje do pamě každé malé štěně. Film
mohu doporučit každému, koho zajímá historie nebo má rád
Již od začátku ﬁlmu je zcela zřetelné, které postavy
akční a dobrodružné ﬁlmy.
stojí na straně dobra, které na straně opačné. Je to skvěle

Lidská nevědomost
Jakožto psosobnost zaměřená na psolidové vztahy,
mne velmi zarazila diskuze dvou venčících se lidí, kteří
se nejspíše ztra li svým psům, z níž jsem vyrozuměl, že
nesprávně vnímají chování celého našeho plemene.
Zajímal jsem se více o tuto problema ku a zjis l jsem,
že téměř všichni lidé si myslí totéž. Lidé jsou přesvědčeni o naší nevědomos , hloupos , naivitě a nacházení
uspokojení v pro nás absurdních činnostech. Konkrétně
se bavili o „výstavě psů,“ jak nazývali naše mezidruhové seznamovací kurzy. Největší rozpor jsem našel
v tom, že se domnívají, že oni jsou našimi pány, i když
jak všichni víme opak, je pravdou. Chápou tato setkání
jako soutěž o nejhezčího z „jejich“ psů s důrazem na
rasis ckou myšlenku čistého původu. Psy pak šikanují
nesmyslnými příkazy s trestem odně potravy při neuposlechnu . Z nějakého nepochopitelného důvodu
oceňují délku našich ocasů a přisuzují si takto zásluhy
za náš gene cky daný vývoj.

Začal jsem také studovat jejich literaturu. Ve spoustě
z ní se zmiňují o starořeckých zooloﬁckých spisech,
ve kterých svému plemeni přisuzují myšlenky předního
zoolozofa Psokrata. Převzali celé dílo britského spisovatele Ohaře Zikmunda zvané ,,Zikmund´s frond,“ kterým
autor popisuje chování svého člověka Komplexe
na základě možné frustrace z nemožnos se rozmnožovat. Na tomto díle pak rozvinuli celou vědu, po autorově původu správně nazvanou PSYchoanalýza, která ale
nesprávně pojednává o chování lidí. Našel jsem i zmínky
o psohanském rituálu, kdy měli psi skákat přes celé louky či ovesná pole nejspíše pro zvýšení úrody. Z toho je
pouze vidět jak překroucené je jejich smýšlení a nepochopené je psí plemeno lidským.
Chtěl bych mto apelovat na každého Psa či Fenu, aby
svého člověka řádně pozorovali a v případě, kdy se vyjeví jakožto zmatený a slepě věřící ve svou nadvládu, ho či
jí poslali do převýchovného kurzu na Pankráci v hlavním
městě Praha.
šéfredaktor Argo Šťastný

