
Mopsparade
PraÏané i náv‰tûvníci Prahy
mají urãitû je‰tû v Ïivé
pamûti cowparade, tedy
pomalované makety 
krav nacházející se na
nejrÛznûj‰ích místech
na‰eho hlavního mûsta
v prÛbûhu pfiedloÀského
léta. V nûmeckém mûsteãku
Winnenden uspofiádali nûco
podobného, ov‰em hlavními
hrdiny nebyl tentokrát skot,
n˘brÏ psi, konkrétnû
mopsové. Nádvofií místního
zámku zdobí pomník mopse
vévody Karla Alexandra,
kter˘ se v prÛbûhu ãasu stal
poznávacím znamením
mûsta. Právû touto sochou
se inspirovala vedoucí
místní umûlecké ‰koly paní
Jaroslava Wehnertová. Na
její popud bylo zhotoveno
na 40 odlitkÛ, které rÛzní
umûlci pomalovali podle
svého gusta. Poté, co se
v‰ichni najednou pfiedstavili
na  hlavním námûstí, byli
rozmístûni do jednotliv˘ch
ulic, kde je budou moci
v‰ichni místní i náv‰tûvníci
mûsta obdivovat 
i bûhem  podzimu. 

Protipsí zákon 
v San Francisku
V San Francisku a okolí platí
od nynějška nový zákon
přikazující všem majitelům
„nebezpečných plemen“ svá
zvířata sterilizovat. V případně
neuposlechnutí hrozí majitelům
pokuta ve výši 1000 až 10 000
dolarů, v opakovaném případě
dokonce šestiměsíční vězení.
A koho zákon považuje za
nebezpečné psy? Všechny 
„pit bulls“, tedy konkrétně
amerického pitbulteriéra,
amerického stafordšírského
teriéra, stafordširského
bulteriéra a všechny ostatní
psy disponující podobnými
fyzickými znaky. Předpisy
povolují výjimku psům
určeným pro výstavy a chov.
Majitelé se ovšem musí
prokázat potvrzením, že jejich
pes v uplynulé roce účastnil
nějaké výstavy nebo soutěže. 

Vybíjení psÛ v âínû
Více neÏ 50 tisíc psÛ bylo zabito bûhem léta
v âínû, v oblasti Mouding County. Toto
vybíjení má b˘t fie‰ením vypuknutí vztekliny.
V âínû totiÏ následkem této nemoci zemfielo
nûkolik lidí vãetnû ãtyfileté holãiãky.
BohuÏel jiná místní oblast pfiipravuje kvÛli
vzteklinû dal‰í kontroverzní hromadné vybíjení
psÛ. Ve v˘chodní provincii Shandong úfiady
udávají, Ïe následkem vztekliny zemfielo 16
lidí. Úfiady chystají likvidaci psÛ v okruhu pûti
kilometrÛ, kde byla vzteklina zji‰tûna. To mÛÏe
znamenat ohroÏení aÏ 500 tisíc psÛ. Svûtová
organizace pro ochranu zvífiat (World Society
for the Protection of Animals - WSPA) jiÏ
kontaktovala ãínskou vládu a vyjádfiila svÛj
protest. Kromû jiného WSPA vládu také Ïádá,
aby místo vybíjení zavedla humánní kontrolu
vztekliny podle WHO (World Health
Organization – Svûtová zdravotnická
organizace). Zástupce WSPA bude 
s vládními úfiedníky jednat na místû. 
Podle WHO je vzteklina problémem pro
vût‰inu oblastí na planetû. V Asii má za
následek nejvy‰‰í poãet úmrtí lidí. V oblastech,
ve kter˘ch se úspû‰nû redukují poãty lidsk˘ch
obûtí, je zavedena celoplo‰ná vakcinace 
s podporou vlády a místních orgánÛ.

Nevybíravé zabíjení desítek tisíc psÛ je
nejenom kruté, ale i neefektivní. Experti na
vzteklinu WHO uvádûjí: „Destrukce psÛ je
pro kontrolu vztekliny neefektivní.“ A co hÛfi,
podle  BBC  asi 4 tisíc ze zabit˘ch psÛ bylo
vakcinovan˘ch. Tento typ zpáteãnického
fie‰ení podr˘vá budoucí moÏnou úãast
spoleãnosti na pfiípadné vládní vakcinaãní
kampani. Podle BBC byli nûktefií psi odebrání
pfiímo jejich majitelÛm a pfied nimi ubiti
k smrti, jiní byli sv˘mi majiteli zabiti
elektrick˘m proudem nebo otráveni, aby je
neãekalo ubití. WSPA Ïádá ukonãení krutého
a neefektivního masového zabíjení psÛ jako
reakce na vypuknutí vztekliny u lidí. Místo
toho by mûl následovat úspû‰n˘ model
redukce a eliminace vztekliny. WSPA nyní
podporuje nûkolik takov˘chto projektÛ
napfiíklad v Sierra Leone, Zanzibaru, Indii, na
Srí Lance. Projekty jsou kombinací hromadné
vakcinace a humánní kontroly populace psÛ.
Takto je moÏné humánnû pfiedcházet vzteklinû
a je‰tû mít rÛst populace psÛ pod kontrolou.
WSPA v˘znamnû pomohla posílení 
humánní kontroly populace psÛ v âR 
v devadesát˘ch letech minulého století. 
Informace podle www.wspa.org.uk. 
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Mops inspirovan˘ mapami

Mops à la Pegas
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