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ZAJÍMAVOSTI

Zajímavosti a novinky

Psí umûní
Na ãeském Internetu se objevil nov ,̆
v na‰ich konãinách dosud nevídan˘
internetov˘ obchod pro milovníky psÛ.
Akademick˘ sochafi Milan ·orm vyrábí
umûlecké pfiedmûty s tematikou psích
plemen. Jeho firma Milan ·orm Animal
Art Products vznikla v roce 1991 s tehdy
jiÏ pomûrnû rozsáhlou fiadou broÏí
nejbûÏnûj‰ích psích plemen té doby. Díky
velkému zájmu ze zahraniãí se 95 procent
obratu firmy odehrávalo v mezinárodním
obchodu. Bûhem 16 let existence firmy 
se nabídka roz‰ífiila na ‰irok˘ sortiment
zboÏí. Od broÏí a biÏuterie, jako jsou
odznaky a pfiívûsky na fietízku, pfies
emblémy, rÛznû velké so‰ky z umûlého
pískovce aÏ k luxusním kovov˘m so‰kám
hlav a postaviãek na mramorovém
podstavci. V e-shopu mÛÏete najít více neÏ
1300 poloÏek od 224 plemen psÛ. Bûhem
doby existence bylo nutné se vypofiádat se
zmûnami standardÛ a zákonÛ. Na konci
90. let byl schválen zákon o zákazu
kupírování. Tento
zákon platí ve
vût‰inû zemí EU
kromû nûkter˘ch
v˘jimek, jako je
Francie. Neplatí
v‰ak ani v USA,
kde je i mnoÏství standardÛ odli‰né od
uznan˘ch FCI. Proto mÛÏete nalézt
v nabídce akademického sochafie Milana
·orma jak kupírované, tak nekupírované
verze nûkter˘ch plemen. Internetov˘
obchod Milan ·orm Art Shop je jistû
jednou z pfiíjemn˘ch zastávek kaÏdého
psího nad‰ence nebo i obyãejného
majitele psího mazlíãka.

Smrt pro krásu
Japonsk˘m tiskem probûhla
zpráva, Ïe nûkteré restaurace
v severní Koreji, které se
tradiãnû specializují na
pokrmy ze psího masa, ve
snaze pfiilákat zákazníky
argumentují mj. i tím, Ïe
konzumace psÛ vám
napomÛÏe k hebãí a krásnûj‰í
pokoÏce. Naposledy se
v tomto smûru vyjádfiil
‰éfkuchafi vûhlasné
restaurace v hlavním 
mûstû Pchjongjangu. 
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Prvním párem USA
samozfiejmû jsou sou-
ãasn˘ prezident Geor-
ge Bush a jeho man-
Ïelka Laura. Ale
protoÏe jsme ve psím
ãasopisu, na‰e ãtená-
fie by moÏná zajímalo,
kdo je momentálnû
prvním americk˘m
psím párem. Bezpo-
chyby skot‰tí teriéfii,
sedmilet˘ pejsek Bar-
ney a více neÏ roãní
fenka Beazley.
Zatímco Barney je
v Bílém domû starou-
sedlíkem, jehoÏ sou-
ãasn˘ prezident dos-
tal jako dárek od
guvernéra New Jer-
sey uÏ v roce 2000,
jeho druÏka sem pfii-
‰la aÏ poãátkem led-
na 2005. A patfií pro
zmûnu prezidentovû
manÏelce Laufie, kte-

rá ji od svého muÏe
dostala jako dárek
k narozeninám. Ona

také spoleãnû se sv˘-
mi dcerami vybrala
pro feneãku jméno
Beazley, pr˘ podle
dinosaura z jedné
v USA velmi populár-
ní kníÏky pro dûti.
Jejím hlavním úko-
lem má b˘t dûlat spo-
leãnici Barneymu,
kter˘ se pr˘ v Bílém
domû cítil trochu osa-
mûl ,̆ a v tomto smû-
ru ho plnû neuspoko-
jil ani dal‰í miláãek
prezidentského páru

koãka India. Záhy po
svém pfiíjezdu byla
Beazley pfiedstave-
na novináfiÛm. Ona
i Barney mají své
vlastní internetové
stránky, filmové spo-
ty i expozici v „Pre-
zidential Pet muse-
um“ , a tak není divu,
Ïe se stali nejsledova-
nûj‰ím psím párem
Spojen˘ch státÛ. 
V rodinû Bushov˘ch
b˘vali tradiãním psem
angliãtí ‰pringr‰pa-
nûlé, maminka sou-
ãasného prezidenta
a manÏelka b˘valého
prezidenta Barbara
Bushová ze své ‰prin-
gr‰panûlky dokonce
uãinila hlavní hrdin-
ku své dûtské kníÏky.
Nask˘tá se tedy otáz-
ka, jak jsou Bushovi
spokojení s nov˘m

plemenem. I kdyÏ 
zvlá‰tû Barney je pr˘
na skotského teriéra
docela dobfie vycho-
van ,̆ jeho pfiedchÛd-
ce ‰pringr‰panûl Spot
údajnû byl v˘raznû
poslu‰nûj‰í. Inu, skot-
‰tí teriéfii obecnû jsou
urãitû svéhlavûj‰í
a ménû poddajní neÏ

‰panûlé – a ani ti pre-
zident‰tí nejsou Ïád-
nou v˘jimkou.

Nejsledovanûj‰í pár 

Jelen zabil psa
Nikoliv v‰ak pfii lovu, n˘brÏ doma v ob˘váku.
Obrovské zvífie pronásledované a k smrti vystra‰ené
jin˘m psem v panice proletûlo oknem a vletûlo
pfiímo do ob˘vacího pokoje, kde ne‰Èastnou
náhodou narazilo pfiímo na nic netu‰ícího psa. Zní
to neuvûfiitelnû, ale pr˘ se to opravdu stalo letos na
podzim. Kde? Ve Wisconsinu v USA. 

âí je ten pes? 
Pitbul, o nûmÏ se do té doby v‰ichni domnívali, 
Ïe patfií svûtoznámé tenistce Serenû Williamsové,
zaútoãil na jednoho ze stráÏcÛ. Ten z útoku vy‰el 
bez zranûní jen díky ‰Èastné náhodû. Proniknutí 
zubÛ do nohy zabránila tlustá penûÏenka v kapse
muÏov˘ch kalhot. Serena Williamsová si ihned
pospí‰ila s prohlá‰ením, Ïe pitbul vlastnû vÛbec 
není její, pr˘ ho jen hlídala svému pfiíteli.

Margie pfiiná‰í nadûji
Margie je malá kfiíÏená fenka bostonského teriéra,
která v‰ak navzdory svému pokroãilému vûku deseti let
a prodûlané tûÏké nemoc dokáÏe velkou vûc: pfiiná‰et
lidem nadûji. Úspû‰nû se jí podafiilo pfieÏít rakovinu,
prodûlala operaci mléãné Ïlázy a úplnû se vyléãila.
Margie se svou majitelkou nav‰tûvuje lidi s podobn˘m
onemocnûním v nemocnicích a na svém vlastní
pfiíkladu ukazuje, Ïe v‰e se dá zvládnout a neztratit
pfiitom dobrou kondici a radost ze Ïivota. KdyÏ
pacientky Margie vidí, fiíkají si mezi sebou „Podívej, jak
skvûle vypadá a jak dobfie se jí dafií!“ Její majitelka
Jennifer Gendronová zaãala s dobrovolnou prací
s Margie pfied dvûma lety a od té doby spoleãnû chodí
kaÏd˘ ãtvrtek na náv‰tûvy do nemocnic. Fenku to pr˘
velmi baví a pÛsobí, jako by si byla vûdoma dÛleÏitosti
svûfieného úkolu. Po návratu pr˘ b˘vá velmi unavená,
coÏ její majitelka vysvûtluje slovy: „Margie dává
nemocn˘m lidem pokaÏdé kousek sama sebe.“ 

Kde se skr˘vá?
Pes jisté postiÏené
majitelky pokousal 
její hospodyni tak tûÏce,
Ïe bojovala o Ïivot. 
Soud rozhodl, Ïe pes je
nebezpeãn˘ a je nutno ho
dát do útulku. Majitelka
v‰ak odmítla zvífie vydat
a skryla ho na neznámém
místû. Policie po nûm
prozatím marnû pátrá.
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