
o je rozpolcenost typická pro
dorÛstající kluky. ProtoÏe spoleã-
nost koneckoncÛ oãekává, Ïe klu-

ci budou silní a divocí a bude tûÏké je
zvládat. Pfiitom jsou nûkdy pfiirozenû
také je‰tû bojácní, pla‰í, ost˘chaví nebo
nejistí. Mít psa po boku zbavuje kluky
jejich rozervanosti a tím jim usnadÀuje
cestu do dospûlosti. Americká profesor-
ka sociologie Erika Friedmannová vidí
zvlá‰tnosti v jednání se psem takto:
„Pro muÏe je velmi dÛleÏit˘ fyzick˘ kon-
takt. Ve srovnání se Ïenami v‰ak mají
problémy pfii poskytování nebo pfiijí-
mání pozitivních fyzick˘ch kontaktÛ.
Pfii jednání s domácími zvífiaty v‰ak tyto
zábrany odpadají.“

V souÏití se psem nacházejí chlapci snáze
svoji vlastní identitu. ProtoÏe pes miluje
svého ãlovûka takového, jak˘ je. Vûnuje
mu bezv˘hradnou lásku, coÏ posiluje
pocit vlastní ceny a dává ãlovûku jistotu.
Profesor Erhard Orbrich, psycholog na
univerzitû v Erlangenu, vysvûtluje: „V in-
terakcích s domácími zvífiaty se dûti uãí
jednoduch˘m a pfiirozen˘m zpÛsobem,
Ïe mají urãité schopnosti, ale Ïe tyto
schopnosti mají také své meze. Dûti tak
získávají realistick˘ obraz o vlastních sil-
n˘ch stránkách i slabinách.“
Pfii tom v‰em je pes pro kluky tím pra-
v˘m kamarádem, pfiírodním mládencem
se kter˘m se mohou (muÏi) vydat ces-
tou necestou. Pes vyÏaduje i vûnuje hod-

nû pozornosti, pfiíchylnosti a nûÏnosti.
To je kombinace, která pÛsobí pfii pfie-
mûnû dítûte v muÏe blahodárnû a je sta-
bilizujícím prvkem. Se psem po boku
nacházejí dorÛstající chlapci snáze svoji
vlastní identitu. IVH
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Je‰tû pfiednedávnem
neexistovalo nic hezãího 
neÏ nechat se podrbat od
maminky nebo se pochovat
taÈkovi na klínû. Najednou je
to pryã. NûÏnosti a pusa na
dobrou noc jsou „dobré tak
pro malé dûti“, a tím pádem
dokonale mimo. Obãas ov‰em,
pokud to nikdo nevidí, si dûti
je‰tû zalezou v nedûli ráno
pûknû k rodiãÛm pod pefiinu.

T
Cestou necestou
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