
á ten mil˘ pejsek tvrdo-
‰íjn˘ psincov˘ ka‰el ne-
bo mu vylézají paraziti

ze v‰ech tûlesn˘ch otvorÛ? S tím
byste obchodníka se psy roz-
hodnû nemûli obtûÏovat. Podle
svého názoru s tím totiÏ nemá
urãitû vÛbec nic spoleãného. Je
to jenom vá‰ problém, Ïe jste si
‰tûnû koupili právû od nûj...

Pozor na pozdûj‰í vady
Neseriózní mnoÏitelé prodávají
nezfiídka hned nûkolik oblíbe-
n˘ch plemen za velmi nízké ceny
(to ale není pravidlo). Podíváme-
li se na nû podrobnûji, padnou
nám do oka váÏné nedostatky,
s nimiÏ bychom se u seriózního
chovatele urãitû nesetkali:
● Matka vrhu není k dosaÏení;
● Je tu pfiíli‰ mnoho ‰tûÀat, 

neÏ aby v‰echna mohla 
pocházet z jediného vrhu;

● Hygienické podmínky ne-
jsou nijak valné, rozhodnû 
bychom si mohli pfiát lep‰í;

● Zvífiata nemají dostateãn˘ 
kontakt s lidmi;

● Psi nejsou oãkováni ani 
odãerveni;

● Nemají prÛkazy pÛvodu 
uznávaného svazu (u nás 
âMKU - âeskomoravské 
kynologické unie).

Nenechte se zmást
Existuje v‰ak nûkolik druhÛ
mnoÏitelÛ psÛ: jsou mnoÏitelé,
ktefií se sv˘mi praktikami nijak
netají, a takoví „chovatelé“, ktefií
dokáÏou svÛj základní pfiístup
dokonale skr˘vat. Na první po-

hled nám nûkteré z v˘‰e uvede-
n˘ch bodÛ nepfiijdou nijak ná-
padné, a proto je o to dÛleÏitûj-
‰í koupi dÛkladnû si rozmyslet
i v pfiípadech, kdy máme jen tu-
‰ení ‰patného pocitu.
JestliÏe chovatel ani nedovolí,
abyste se v jeho chovatelské sta-
nici dÛkladnû porozhlédli, a na-
bídne vám, Ïe vám ‰tûnû doveze
kamkoliv, jste-li skuteãn˘mi mi-
lovníky psÛ, mûly by vám zaznít
v‰echny popla‰né zvonce. Je sice
normální, Ïe si chce odpovûdn˘
chovatel prohlédnout nov˘ do-
mov svého ‰tûnûte, ale u takzva-
ného prodeje z auta jde o nûco
úplnû jiného. „ZboÏí“ ãasto po-
chází z tmavé garáÏe nebo sto-
doly s nespoãetn˘m mnoÏstvím
dal‰ích ne‰Èastn˘ch zvífiat.

Soucit není namístû
Skuteãn˘m milovníkÛm psÛ mu-
sí sice srdce krvácet, ale pokud
se nad celou vûcí trochu zamys-
líme, rychle nás napadne, Ïe
správné je jen jedno fie‰ení: tfie-
baÏe je nám roztomil˘ch ‰tûÀat
ve ‰pinav˘ch bednách zoufale
líto, nikdy bychom se nemûli do-

pustit té hrubé chyby a ‰tûnû si
koupit. KaÏd˘ prodan˘ pes zna-
mená dal‰í vodu na ml˘nská
kola tohohle ‰pinavého obcho-
du hromadn˘ch mnoÏitelÛ psÛ -
a motivuje je k nákupu dal‰ích
„chovn˘ch“ zvífiat. Svého nese-
riózního jednání zanechají aÏ
v okamÏiku, kdy se nesetkají se
Ïádnou poptávkou po sv˘ch ‰tû-
Àatech. A k tomu mÛÏe pfiispût
kaÏd˘ z nás. G. M.

28 SVùT PSÒ 11/05

SKANDÁLNÍ

MnoÏitelé psÛ se nerozpakují
ani pfiekraãovat zákaz kupíro-
vání. Uspokojují pfiání své 
pochybné klientely a ignorují
pfii tom platné zákony.

Vrhají se na kaÏd˘ módní trend a chovají bez rozmyslu a bez rozumn˘ch chovatelsk˘ch
cílÛ cokoliv. Masoví mnoÏitelé se dvorky pln˘mi psÛ se nijak nestarají o pÛvod 
sv˘ch psÛ ani o jejich zdravotní stav. Jakmile ‰tûnû zmûní majitele, nechtûjí 
mít s problémy, které se ãasto vyskytnou pozdûji, vÛbec nic spoleãného. 

M

Zadní dvorky, ve kter˘ch se psi
mnoÏí, b˘vají vût‰inou pfiísnû
skryty pfied zraky vefiejnosti.
Potenciální kupci zahlédnou jen
nabízené roztomilé ‰tûÀátko.

Levné zboÏí z inzertních ãasopisÛ

Tato ‰tûÀata se nabízejí na
prodej bez matky. Prostfiedí,
ve kterém se pohybují, 
je ‰pinavé a vÛbec
neodpovídá potfiebám psÛ.

MnoÏitel psÛ
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