ZAUJÍMAVOSTI
z ríše nemých tvárí
Lovec jeleňov bojuje proti loveniu

K ochrancom zvierat patrí aj Christopher
Walken, ktorý sa stal tvárou novej kampane »Buďte ľudským susedom«. V nej
ľudí vyzýva, aby rešpektovali, ak sa
v blízkosti ich domov objavia divoké
zvieratá – a nezabíjali ich. To, že sa
medvede, jelene či líšky čoraz viac
približujú k ľudským obydliam, je
totiž spôsobené rozširujúcou sa
mestskou výstavbou, pre ktorú zvieratá prichádzajú o svoje prirodzené
prostredie. „A my môžeme s našimi
divokými susedmi nažívať v mieri,“ domnieva sa hviezda filmu Lovec jeleňov. 
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Ak premýšľate, že si zadovážite
psa a netúžite po čistokrvnom
šľachticovi s rodokmeňom
dlhším, než máte vy, najlepšou
voľbou je psa adoptovať. Je tu
však niekoľko vecí, na ktoré by
ste mali myslieť, aby ste boli
spokojní vy i váš nový psík.
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Občianske združenie Psia
duša je nezisková organizácia, ktorá neprevádzkuje
vlastný útulok, ale pomáha
útulkom na celom Slovensku
a podporuje adopciu psov
a mačiek z útulkov.
Čo je pre útulky najväčšia
pomoc?

Akákoľvek pomoc pre útulky je vítaná. Väčšina útulkov zápasí s nedostatkom krmiva a finančných
prostriedkov po celý rok. Ideálne
je kontaktovať priamo konkrétny
útulok, ktorému chcete pomôcť,
a zistiť, čo momentálne najviac
potrebuje.

Pomoc od bežných ľudí, ale aj od firiem je nenahraditeľná
a často len vďaka nej môžu útulky zachraňovať opustené
zvieratá. V prípade dlhodobejšej spolupráce so spoe
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v útulku. Či už pri čisách, pri fotení zvierat záciám podľa potreby. Okrem toho poskytuje
výrazné zľavy útulkom na nákup krmiva, robí
ní, drobných oprav zvierat do nových
alebo pri prevoze je i dočasná opa
súťaže zamerané na podporu adopcií opustedomovov. Dôležitá teriálna pomoc,
ných zvierat a rôzne dobročinné akcie. Kiež by
tera, finančná či ma be a zdieľanie
bolo na Slovensku takých firiem viac!
ale aj osveta na we sieťach.
Ako a kde si vybrať »tuláka«?
na sociálnych
Máme databázu opustených a nechcených zvierat
z útulkov z celého Slovenska – www.adoptuj.psiadusa.
sk. Momentálne sa v ponuke nachádza vyše 300 psíkov
a mačičiek a každý deň pribúdajú ďalší. Pri adopcii rozhodne odporúčame vyberať srdcom a nie očami. Väčšina útulkov preferuje
osobné prevzatie, ale niekedy sa dá dohodnúť aj na prevoze. Avšak
aj pre samotnú rodinu záujemcov o adopciu by mal byť osobný kontakt s budúcim zvieracím členom rodiny dôležitý. Výber najbližšieho
útulku vo vašom regióne uľahčí mapka s ponukou zvierat podľa ich
umiestnenia.
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Svojho milujúceho človeka hľadá snehobiely, asi 2-ročný
kocúrik Alby s krásnymi modrými očami. Má však
hendikep – je hluchý. A tak mňauká hlasnejšie ako iné
mačičky. Alby je nesmierne mojkavý a prítulný, vyžaduje
si pozornosť a hladkanie. Neznesie sa však s inými mačkami, a tak by mal byť jediným zvieraťom v domácnosti.
Pre jeho hendikep je vhodný len do bytu alebo interiéru
rodinného domu, bez prístupu von. Kontakt:
Peťa 0908 468 597, petka.adamcova@gmail.com 

Hydrocefalus je
vodnatieľka mozgu.
Dosiaľ sme vedeli, že
sa s takouto diagnózou
rodia niektoré deti,
u ktorých sa choroba
prejavuje zväčšením
obvodu hlavy a očami,
ktoré sa nachádzajú
v spodnej časti očnice.
S takouto diagnózou
sa však narodilo aj
mačiatko, ktoré dostalo meno Zeke. A je
to malý bojovník. Lisa
Jones, ktorá ho zachránila z útulku, kde mu
hrozilo utratenie, tvrdí, že čierno-biely drobček sa správa ako
normálne mačiatko. „Je to bystrý chlapík. Vie, ako sa volá,
príde na zavolanie a vidím, aký je frustrovaný, keď sa mu
niečo nedarí,“ prezradila Lisa. 

Odpovedá Anna
Nagyová, OZ Psia duša

Je pomoc od občanov nevyhnutná?

Darujete mi domov?

Svoj hendikep si nepripúšťa
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Ak by ste chceli dať domov opusteným
zvieratkám, prezrite si stránky www.
adoptuj.psiadusa.sk alebo www.
adoptujzvieratko.sk. Nájdete tam
množstvo psov, mačiek i iných zvierat,
ktoré hľadajú svojho človeka.

xistujú tisícky psov, ktoré potrebujú
novú rodinu, nový domov. Ak chcete zachrániť život, vezmite si psa
z útulku. Ako si ho vybrať? Ak stretnete
psa, ktorý sa k vám hodí, určite to hneď
zistíte. Budete to jednoducho cítiť. Aby
sa z vás však stal budúci úspešný majiteľ
psa, mali by ste pamätať na to, že váš pes
by mal mať rovnakú mieru energie, ako
má vaša rodina – jeho budúca svorka.
Zhodná miera energie je oveľa dôležitejšia než veľkosť psa alebo dokonca pleme-

Ako si adoptovať psa:
 Dohodnite si termín stretnutia s pra
covníkmi útulku, z ktorého si psa chcete
vziať. Opíšte im, akého psa hľadáte. Títo
pracovníci sú v dennodennom styku so
psami, preto vedia, ktorý pes je aký, či je
superaktívny alebo skôr lenivší.
 Každý v domácnosti musí byť uzrozu
mený s tým, že do rodiny príde nový člen.
Choďte do útulku všetci. Vyhraďte si na to
dostatok času, aby ste dosť dlho mohli
pozorovať psa, ktorého ste si vybrali.
 Skúste sa pri návšteve útulku vy
hnúť najrušnejším hodinám, keď sa tam
premelie najviac návštev. Nájdite dostatok
času, zoberte si napríklad voľno v práci,

no. Bude váš nový pes vládať loziť s vami
po horách? Bude s vami rád bicyklovať?
Bude rád šantiť s vašimi deťmi? Bude
s vami oddane ležať na gauči pri pozeraní
obľúbených seriálov?
Dohodnite sa v domácnosti, v ktorej
bude pes bývať a žiť, aký by mal byť.
Každý člen rodiny má k tomu čo povedať. Je veľmi dôležité, aby ste si zjednotili očakávania. Kto bude jeho pán, kto
naň bude mať najviac času, kto ho bude
najčastejšie brať na prechádzku.
aby ste útulok navštívili v pracovnom čase.
V rušnom období sa psy môžu správať
úplne inak ako bežne.
 Zoberte psa na krátku prechádzku. Veľ
mi veľa sa o psovi, jeho energii a povahe
dozviete hoci aj počas krátkej prechádzky.
 Ak máte možnosť, príďte pozrieť psa
niekoľkokrát. Najlepšie v inom čase dňa,
aby ste videli, či sa napríklad ráno správa
inak ako podvečer.
Berte výber svojho budúceho priateľa
vážne. Ale keď sa už raz rozhodnete a pripravíte sa, neotáľajte! Psa si
zoberte domov. Budete mať spoľahlivého priateľa na dlhé roky.
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Mnohí majú predsudky. Ale
Ľudia si len zdráhavo berú z útulkov opustené psy.
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2. MAJÚ RÔZNE CHOROBY

Môžu mať. Tak ako každý iný pes. Dobré útulky však
robia všetko pre to, aby psy nemali blchy, boli odčervené a snažia sa zabezpečiť kastráciu všetkým psom.
Samozrejmosťou sú základné očkovania.

3. SÚ UŽ STARÉ

Priniesť si
domov šteniatko
môže byť lákavý nápad. Aj v útulku
je množstvo šteniatok, ktoré sú tam
ohrozené infekčnými chorobami. Ak
ale nemáte dostatok času na pravidelný výcvik a výchovu, určite si vyberte
odrasteného psa. Dvojročný pes je
ideálny. Už má isté návyky, je čistotný,
pokojnejší, spravidla ovláda základné
povely, je zvyknutý chodiť na vôdzke.
Ak aj náhodou má nejaké poruchy
správania, stále je čas odučiť ho to.
V prípade, že ste pokojnejšia domácnosť, môžete si vziať staršieho psa,
ktorý má viac ako 7 – 8 rokov. Posledné
roky svojho života vám bude určite
vďačným spoločníkom.

4. NEPOZNÁME ICH MINULOSŤ
Toto môže byť pravda. Ale nie je na tom nič zlé. Psy
nežijú v minulosti. Žijú v prítomnej chvíli, čo by sa ľudia
mohli od nich učiť. Či už so psom zle zaobchádzali deti,
bol vyhodený z auta alebo zažil akýkoľvek iný traumatizujúci zážitok, pre psa je to minulosť. A tá môže byť
problém len vtedy, keď mu ju pripomínate. Pes na zlé
zabudne, ak sa to neopakuje, a vy mu v tom môžete
ľahko pomôcť. Čoskoro zistíte, čo nemá rád a čo ho
traumatizuje bez toho, aby ste to vopred vedeli.

5. NIE SÚ ČISTOKRVNÉ

aNiekedy nie sú. No a čo? Pokiaľ nie ste chov
výstateľ alebo neplánujete chodiť so psom na
vy, rovnako dobrá je pre vás voľba kríženca.
Krížence patria často medzi najlepšie psy, ých
pretože v sebe nesú skvelé vlastnosti všetkej
plemien svojich predkov. Všeobecne men i
trpia genetickými chorobami či poruchamy.
správania, ktoré sú typické pre určité druh ené
Mixované psy sú odolnejšie než prešľachtvždy
jedince. Môžu byť aj bystrejšie. A vyzerajú
originálne.
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