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Tučný pes
stratil polovicu svojej váhy
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Pes, ktorý bol počas svojho života obeťou
krutosti, sa zbavil polovice svojej telesnej
váhy po tom, čo dosiahol neuveriteľných
sedemdesiat kilogramov. Rusty, čokoládový
labradorský retriever, je len tieňom svojho
niekdajšieho ja. Za menej ako dva roky schudol takmer tridsaťpäť kíl. Predtým sa jeho
objem v páse nafúkol ako balón, a to až do
takej miery, že skolaboval pod vlastnou
váhou. Vyzeralo to, akoby dostal infarkt. Zisti-

Sitz! Anglickí handleri štekajú nemecké povely
Dog-handleri z policajných radov britského
Derbyshire sa učia minimum z nemeckého
jazyka, aby si pomohli s tréningom nových
rekruitov nemeckých ovčiakov. Tri nemecké ovčiaky boli zaradené do ich jednotiek
zo zahraničia ako posila v časoch nedostatku špičkovo trénovaných psov. Rovnako aj ostatné anglické silové jednotky
importujú psíky z Berlína za dvetisíc libier.
Policajný hovorca povedal: „Časť tréningu
spočíva v opakovaní anglických povelov
popri poveloch nemeckých tak, aby sa psy
postupne začínali učiť anglicky. Opakujeme im nemecké povely v angličtine, aby
sa z nich stali blinguáli.“ Dôstojníci tvrdia,
že po tom, čo sa oni sami naučili nemecké
verzie klasických povelov, akými sú „sitz“

pre anglické „sit“ (sadni), alebo „aus“ pre
„let go“ (pusť), tieto psy sú výkonnejšie než
tie odchované vo Veľkej Británii. Policajný
hovorca tento fakt potvrdil slovami: „Tieto
nemecké psy majú presne taký temperament, aký u policajného psa očakávame.“
Derbyshireský tréner psov pán David
Heaps vysvetľuje: „Pre chovateľov v
Británii je všetko o vzhľade. Ale naše psy
nemajú také schopnosti zákusu, púšťania
a poslušnosti ako tie v Nemecku.“ V
Nemecku majú psy prísny výchovný režim
a sú skúšané v stopovaní, vyhľadávaní a
obranných technikách. Navyše si musia
vyčkať presných šesť mesiacov na pas
pred tým, ako môžu operovať v Anglicku.
❑

Vrh šteniatok
- „najraritnejší na svete“
Vrh šteniatok odchovaný v Berkshire, Veľká
Británia, bol vyhlásený za jeden z najraritnejších na svete.Chovateľka Jane Withers z Granary Kennels v Newbury zastáva názor, že plemeno Glen z Imaal Teriérov nepatrí medzi populárne plemená preto, že mnoho ľudí ani
nevie, že takéto vôbec existuje.Jej vrh sa narodil v jej chovateľskej stanici deviateho novembra 2007, ten najnovší vrh z troch nedávno
vzniknutých. Päť šteniatok z jej chovu sa už
predalo, každé za sedemsto libier, a dve sučky
ešte stále hľadajú nový domov.Pani Withers z
Granary Kennels hovorí: „Ľudia si vyberajú
rodinných psíkov - labradorov, špringer14

španielov... border teriérov. Gleni sú veľkí
psíci... a ľudia o nich nevedia, ale keď raz
máte jedného, budete hľadať aj ďalšieho.
Nevyzerajú boh vie ako, to je ich najväčší problém.“Paul Keevil z britského Fondu prezervácie Írskych psích plemien (Irish Dog Breeds
Preservation Trust) nás poučil, že toto plemeno je konštantne jedným z troch na zozname
„zraniteľných“ psích plemien. „Nie je najraritnejším len v Británii. Je najraritnejším na celom
svete. Títo psíci len jednoducho nie sú dostatočne módni, ľudia si vyberajú menšie alebo
exotickejšie plemená.“
❑

lo sa, že má artritídu.Pochutnával si na
klobásach,
pečených
kurčatách
a
smotanových cestovinách. Bol kŕmený
všetkým a čímkoľvek. Šesťdesiatdva ročný
Derek Benton a jeho brat David (53), boli v
januári súdom uznaní vinnými za spôsobenie
zbytočného utrpenia tomuto psíkovi. Príslušný
magistrát oboch zločincov podmienečne prepustil na slobodu a povolil, aby Rusty opäť
spadal do ich starostlivosti, ak ho budú
patrične kŕmiť a starať sa oňho.Príslušné
orgány tvrdia, že Rusty vážil presne
sedemdesiattri kilogramov, keď bol v marci
2006 pánom Bentonovcom odňatý inšpektorom. V labradorovom živote nasledovala
zmena. Mastné jedlá plné tuku sa stali minulosťou a na rad nastúpila špeciálna diéta
naordinovaná veterinárom, vďaka ktorej schudol takmer dvadsaťpäť kilogramov. Suchá
strava a veľa vody. Navyše dvakrát denne dlhé
vychádzky a monitorovanie každé dva týždne.
Pre Rustyho išlo o tvrdý boj, ktorý ale
briliantne zvládol. Vraj si na nový režim rýchlo
zvykol. Je z neho úplne iný pes. Je plný života, má tony energie, jeho srsť sa ligoce a oči
mu žiaria.Nie je prekvapivé, že Derek a David
Bentonovci popreli zlé zaobchádzanie so
psíkom a pri odsúdení sa tvárili ohromene...

Psy ohrozujú

bangladéšske
korytnačky
Dobrovoľníci prehľadávajú časť južného
Bangladéša v snahe nájsť psov, o ktorých
sa verí, že sú zodpovední za zabíjanie
ohrozeného druhu korytnačiek. Ide o
Olive Ridley, olivovo sfarbený druh
morských korytnačiek z oblasti tropického Pacifiku, južného Atlantiku a Indického oceánu. Experti tvrdia, že vajcia
kladené na plážach týmto vzácnym
druhom sú požierané psami blízko
pobrežného mesta Cox’s Bazar. Okrem
toho už vyliahnuté korytnačky hynú
zachytené v rybárskych sieťach.
❑
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