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Slepý bežec
mar at óno v
Slepý muž, ktorý dúfa v dokončenie siedmich
maratónov za sedem dní, musí na poslednú
chvíľu zmeniť plán svojej trasy len dva týždne
pred svojou prvou výzvou.
Päťdesiatročný Dave Heeley si zabehne svoj
prvý maratón na Falklandských ostrovoch, ale
nemá dovolený vstup do argentínskeho
vzdušného priestoru, aby sa dostal k súťaži
číslo dva. Organizátori druhej výzvy tvrdia, že
sa teda bude konať v Brazílii.
Pán Heeley má sprievodcu a jeho cieľom je
ukončiť tento odvážny boj Londýnskym
maratónom. „Keď sa plánujú svetové udalosti,

V i a g ra p re p s a
so srdcovými problémami
Tablety na impotenciu pomáhajú psíkovi s
problematickým srdiečkom vyhýbať sa skorému hrobu.
Border kólia Talisker žil od minúty k minúte
na prchavých momentoch času po tom, čo
veterinári zistili, že jeho srdce sa nebezpečne zväčšilo. Trojročný psík z britskej
oblasti Northamptonshire omdlieva, keď
podľahne prílišnému vzrušeniu, nakoľko
jeho krv nedokáže byť prepumpovaná do
celého tela dostatočne rýchlo.
Podľa jeho päťdesiatročného majiteľa Lesleyho Stronga sa vraj Taliskerov krvný obeh
omnoho zlepšil, odkedy užíva Viagru. Túto
mu začal podávať na odporúčanie veterinárov, nakoľko stav psíkovho srdca dospel
do potencionálne smrteľného štádia.
Pani Strongová sa vyjadrila takto: „Keď

nám bola odporúčaná Viagra, boli sme s
manželom veľmi prekvapení. Keď tablety
vyzdvihujem v lekárni, neverili by ste, koľko
nám to prináša humorných situácií. Talisker
je okrem srdca šťastný a zdravý.“
„Som si celkom istá, že Viagra ho udržala pri
živote, ale sužuje ma fakt, že ho nemôže
vyliečiť. Potrebuje špeciálnu starostlivosť a
tiež sa musíme starať, aby sa príliš nevzrušil,
nakoľko práve toto spôsobuje jeho problémy. Všetko je teraz o tom, aby bol Talisker
aktívny bez prílišného vzrušenia.“
Momentálne psík užíva štvrtinu tablety trikrát
denne spolu s jednou osminou aspirínu (tú
len jednu denne).
Veľa šťastia kólii pomenovanej po sladovej
whisky.

ako je táto, vždy je a bude potrebné žehliť
určité logistické problémy - či už je to fyzická
príprava, alebo plánovanie trasy a letov okolo
zemegule,“ povedal.
„Je dosť nešťastné, že sme nútení robiť zmeny
plánovanej trasy v relatívne neskorom štádiu
kvôli zamietnutiu povolenia vstúpiť do
vzdušného priestoru Argentíny.“
Po prvých dvoch maratónoch na území Južnej
Ameriky špendlíky na mape ďalej ukazujú na
Los Angeles v Severnej Amerike, austrálsku
Sydney, ázijský Dubaj, africký Tunis, a napokon britský Londýn.
Rozprávame vám o tom preto, lebo slepý pán
Heeley je touto záťažou odhodlaný prejsť kvôli
podpore Asociácie vodiacich psov pre slepcov, ktorá to všetko organizuje, a ktorej poputujú vyzbierané peniaze odvážneho bežca.
Stane sa prvým slepým človekom, ktorý kedy
zložil takýto test vytrvalosti, a jeho meno bude
pripísané k pánom Ranulphovi Fiennesovi a Dr
Mikeovi Stroudovi, ktorí už zdolali túto záťaž.
„Daveova inšpiratívna výzva zvaná Seven Magnificent Marathons global challenge for Guide
Dogs (Svetová výzva siedmich veľkolepých
maratónov za vodiacich psov) je ešte mimoriadnejšia vďaka faktu, že je slepý, čo výrazne
rozširuje hranice ľudskej snahy,“ hovorí Ranulph Fiennes.
„Podporujem Davea z celého srdca. Je
krásne, ako doslova pobeží po svete, aby
pozdvihol všeobecné vedomie o ľuďoch ochudobnených o zrak, a oslávil nezávislosť, slobodu a sebavedomie, ktoré poskytuje vodiaci
pes.“
Pán Heeley začne prvým maratónom siedmeho apríla a dúfa, že sériu úspešne dokončí v
Londýne trinásteho apríla. Držíme mu palce!
❑
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Párik oblečený v svetroch z mŕtvych psov
Postarší manželský pár našiel jedinečnú cestu,
ako si uchovať svojich milovaných chlpáčov
blízko svojich sŕdc - po smrti psíkov si z ich
srsti nechal vyrobiť chlpaté svetre.
Beth a Brian Willisovci pred dvanástimi rokmi
stratili svojho samoyeda menom Kara a v roku
2002 švédskeho lapphunda Penny. K zaujímavému nápadu ich doviedla fotka princeznej
Diany so štólou z psej srsti. Okamžite sa pustili
do zbierania tisícov chlpov z hrebeňov a kobercov.
Dvojica sa vyjadrila, že jeho hnedý i jej biely
memoriál ich psíkov je „teplý a nepremokavý“.
Sedemdesiattriročný pán Willis ten svoj
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najradšej nosí každú sobotu do mesta na
pravidelné nákupy: „Naši psíci sú nesmierne
teplí a viac-menej nepremokaví. Vždy som
spotený už predtým, ako sa stihnem z autobusu premiestniť do obchodov.“
Pani Willisová Karinu srsť na pletenie
manželovho svetra prvýkrát použila v roku
1990, ako už bolo spomenuté, po vzhliadnutí
princeznej Diany v jej krásnej psej štóle, a to
dokonca na výstave Crufts.
„Kara bola sukou samoyeda s rodokmeňom.
Bola to taká panička, že keby bola mohla
rozprávať, k takej “chamradi„ ako my by sa
určite nebola znížila. Od chovateľov sme si zis-

tili, že srsť našich šteniatok je možné využívať
na výrobu odevov. Je to ten najúžasnejší tovar.
Svetre z ich srsti sú ľahučké a mäkšie než
väčšina látok, a čím viac ich periete, tým sú
ešte mäkšie a načuchranejšie.“
Pán Willis dodal: „Zvyčajne, keď ľudia zistia, že
nosíme oblečenie zo psej vlny, sú dosť prekvapení. Niektorým sa to zdá odporné a pýtajú
sa nás, ako to môžeme robiť, no nám to pripadá úplne normálne.“
Dokonca ešte teraz, po rokoch od úmrtí ich
psíkov, majú kreatívni manželia odložených
dosť chlpov na nový sveter. Už ich aj odoslali
do výroby.
❑
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