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1.

NESPRÁVN¯ SÁâEK
REKLAMA A PRAVDA O V¯ROBù KRMIV
Jak Whiskas dûlá krásná zvíﬁátka / Dobrá povûst
nechvalnû známého obchodu / Slovo odpad nechtûjí
ani sly‰et / Lehká mystifikace: jak zmást zákazníky /
Îádná ‰ance pÛvodcÛm chorob / Dlouhá cesta krmiv
a sklon ke kaÏení

Je to krásná zemû, zemû, odkud pﬁichází Whiskas.
Jsou tam potÛãky a louky a stromy a maliãké domeãky. Nad v‰ím se v‰ak tyãí velká vûÏ.
Není to vûÏ kostela, ale továrny a jsou na ní zobrazení koãka a pes, také je na ní napsané Whiskas a Pedigree.
Mají tady zvíﬁata moc rádi, dokonce postavili malé
penziony pro koãky a psy se záﬁivû bíl˘mi zdmi, ãerven˘mi stﬁechami a plotem kolem dokola.
UÏ zdaleka je vidût, jak tam vesele ﬁádí zvíﬁata, testující krmivo podniku.
I k lidem jsou tady velmi pohostinní. Náv‰tûvníci
jsou vítaní, smí procházet sklenûn˘mi dveﬁmi, recepãní
9

Grim - zlom

5.10.1956 23:27

Stránka 10

je pﬁátelsky zdraví ve vstupní hale, kde je také vyvû‰en˘ velk˘ plakát s reklamou na Whiskas, vedlej‰í plakát
hrdû hlásí, Ïe je firma sponzorem televizního programu „Peskoãkamy‰“.
Ve vitrínû jsou vystavené v‰echny ty fantastické v˘robky: Whiskas, Kitekat, Trill a Pedigree. Vlastnû
v‰echno, co má jméno ve svûtû psÛ, koãek a andulek.
I slavné Chappi se tady vyrábí, proto se podnik v okolí naz˘vá „fabrika Chappi“.
Ve skuteãnosti se naz˘vá Masterfoods a po celé zemûkouli dûlá bájeãné k‰efty.
Láska lidí ke zvíﬁatÛm je skuteãnû v˘nosn˘ obchod.
Prodej krmiv pro domácí zvíﬁata kvete a orientuje
se na stále luxusnûj‰í v˘robky. Velké firmy jako Nestlé
Purina a Royal Canin se rvou o vedoucí pozice. Páneãky a paniãky svádûjí neustále nov˘mi kreacemi. Zﬁejmû na nû mají peníze. Zvlá‰È úspû‰n˘ je segment za
vysoké ceny, jak ﬁíká jedna znalkynû této branÏe. Platí
zásada: „Luxus pur.“
Pro zvíﬁata nic není drahé. Îije z nich jeden cel˘
obor a Ïije si královsky.
Vznikají nové speciální obchody, hotely pro psy se
starají o ãtyﬁnohé miláãky, psychologové peãují o jejich
citlivé du‰e (viz kapitola 5). Zvíﬁe se stalo partnerem
mnoh˘ch lidí, kteﬁí se k nim chovají jako ke svému pﬁíteli – nebo dokonce jako k Ïivotnímu partnerovi (viz
kapitola 2).
Chtûjí, aby se jejich zvíﬁe mûlo dobﬁe. Za pytel granulí rádi dají víc neÏ za kilo hovûzí peãenû.
Je to i obchod s dÛvûrou. Kdo své zvíﬁe miluje, ten
chce samozﬁejmû vûdût, jestli je pravdivé v‰echno to, co
10
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slibuje reklama: v plechovkách i sáãcích jen to nejlep‰í.
Neexistuje nic zdravûj‰ího neÏ Chappi a Whiskas.
Centrála Masterfoods je v Americe, nûmecké hlavní
sídlo ve Verdenu na ﬁece Alleﬁe, mûsteãku s 28 000
obyvateli, 43 km na jih od Brém.
Barbara Grewe chce vidût, jak se vyrábí krmivo pro
její miláãky. Její koãky Kitty a Felix dostávají Whiskas
prakticky od narození a prospívá jim. Vyrostly z nich
parádní kousky. „Co si víc pﬁát,“ ﬁíká Barbara Grewe.
Pﬁijela z Twistringenu, mûsteãka s 13 000 obyvateli,
70 km na jih odtud.
Náv‰tûvníky provádí pan Meier. Friedrich Meier
v bílém plá‰ti budí dÛvûru. Na hlavû má bílou helmu.
Je bezpeãnostní inÏen˘r. I náv‰tûvníci si musí obléct
bílé plá‰tû, nasadit bílé helmy. KvÛli bezpeãnosti a hygienû.
Pan Meier provádí závodem. Napﬁed obrovskou
kanceláﬁí, kde sedí i vedoucí, kdykoli ochotní naslouchat zamûstnancÛm. To je takov˘ americk˘ princip.
Masterfoods je pﬁece americká firma.
Pak se dveﬁmi projde do v˘robního prostoru. U dodací rampy se pan Meier zastaví. Sem pﬁijíÏdûjí nákladní auta s obrovsk˘mi pﬁívûsy. Dnes zﬁejmû pﬁivezli
maso, na autech je napsané „Maso Badenhop“. To je
obchodník z okolí, ﬁíká pan Meier. Podle vlastní reklamy je Badenhop dodavatel pro prÛmysl domácích zvíﬁat s „mezinárodními kontakty“.
Pﬁímo ve v˘robnû jsou bûÏící pásy, plniãky a baliãky. Konzervy lítají sem a tam. Pára syãí. Pásy bûÏí.
Maso padá z trysek, naãervenalé, krémové nebo z prÛhledn˘ch trubek, jako míãky pﬁi tahu loterie, do kon11
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zerv a misek. Nahoru se stﬁíkne „omáãka“. Nûkdy barevná, nûkdy prÛhledná. Tady se plní krmivo Whiskas,
Cesar, Sheba.
Panuje zde hrozn˘ hluk. Pracovníci v kombinézách
musí nosit ochranná sluchátka. Moc pﬁíjemnû to zde
nevoní.
Tabule v‰ude hlásají obchodní cíle, pﬁipomínají hygienické pﬁedpisy a varují pﬁed bakteriemi, které se
sem mohou kdykoli dostat. Jeden plakát napﬁ. varuje
pﬁed bakterií Clostridium botulinum, hrÛzu nahánûjícím bacilem, kter˘ produkuje „neurotoxin“, nejhor‰í
bakteriální jed, jak˘ lidstvo zná. Vyskytuje se hlavnû
v konzervách, protoÏe se dobﬁe rozmnoÏuje pod vrstvou vzduchu. KdyÏ se dostane do továrny, dá se to
srovnat s nejhor‰í havárií atomové elektrárny, s tím
nejstra‰nûj‰ím ne‰tûstím. Firma by ho zaplatila hodnû
draze.
Proto se tûmto pÛvodcÛm nesmí dát sebemen‰í
‰ance. To zaji‰Èují obrovské, uvnitﬁ sterilizované nádrÏe pﬁi pﬁesnû 127,8 °C. Krmivo pro psy má b˘t naprosto nezávadné.
Aãkoli pro psa vÛbec není tak dÛleÏité, jestli jsou ty
vûci hygienické a zdravotnû nezávadné. Pes má vlastnû
radûji nûco trochu hnusného. Pes, míní pan Meier, by
nejradûji Ïral syrové, maso by zahrabal a vyhrabal ho tak
za pÛl roku. Ale to samozﬁejmû nejde, v tom ho nemÛÏeme podporovat. „MrchoÏrout,“ ﬁíká pan Meier, jinak
velmi pﬁátelsk˘ a pozorn˘, skoro trochu pohrdavû.
Na takového psa firma samozﬁejmû nemÛÏe brát
ohledy. Konec koncÛ si krmení nekupují psi, ale jejich
majitelé a ti radûji chtûjí pro svého miláãka gurmán12
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skou pochoutku s r˘Ïí a garnáty neÏ zkaÏené maso ze
zahrady.
V hale dekorativnû stojí dvû velké nádrÏe. Jedna je
plná oranÏov˘ch kouskÛ: mrkev, jeden, dva metráky.
Nûjaká továrna na zpracování mrkve je vyﬁadila, pro
ãlovûka nebyly dost dobré.
Druhá nádrÏ obsahuje svûtle rÛÏové lesklé kousíãky.
Plíce, vysvûtluje pan Meier. Na nádrÏi visí tabule: „Category 3 Animal By Products. Nevhodné jako lidská
potrava.“
Odpad potravináﬁského prÛmyslu, jak je zﬁejmé.
„Nemluvte o odpadu,“ ﬁíká pan Meier. „To nás bolí.“
V˘robci krmiva pro zvíﬁata dbají velmi peãlivû na
to, aby se v˘robky pro na‰e domácí zvíﬁata, v televizi
vychvalované v drah˘ch reklamách, nedávaly do souvislosti s odpadem. Za tu reklamu vydávají miliony,
aby zákazníci dobrovolnû platili za kvalitní krmivo.
Kdyby vûdûli, Ïe je v konzervách nûjaké svinstvo, sotva
by za nûj vyhazovali peníze.
Pﬁitom na tom není nic hrozného, kdyÏ zvíﬁata dostávají to, co ãlovûk nepotﬁebuje. VÏdyÈ odjakÏiva zvíﬁata krmil tím, co zbylo. Pes a koãka dostali zbytky od
obûda, i prase Ïralo zbytky.
Dnes uÏ jsou v˘robci krmiv opatrnûj‰í, po leckterém skandálu s potravinami, napﬁ. nemoci ‰ílen˘ch
krav (BSE).
Spotﬁebitelé se najednou zaãali zajímat o krmiva
pro zvíﬁata. KdyÏ se celé mûsíce ve zprávách potácely
krávy na vratk˘ch nohách a poprvé padlo svûtlo do
tmy stájí, slovník se obohatil o v˘razy jako „kostní
mouãka“ a „krevní mouãka“.
13
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·lo o dioxin, ilegální hormony a „mafii“.
V takov˘ch pﬁípadech se dá do pohybu celá lavina.
Mediální ma‰inérie se rozjede, zavírají se stáje, politici proná‰ejí pﬁed kamerami ostrá slova. Zákony se
zpﬁísÀují. Agrární lobby slibuje zlep‰ení v televizních
debatách.
Najednou se dostane do povûdomí národa, aspoÀ
na krátkou dobu, Ïe prase a kráva (pﬁitom se hned vybaví ﬁízky, svíãková a jogurty) neÏere jen trávu, seno
a ﬁepu, ale i divné smûsi z mysteriózních zdrojÛ. A Ïe
se v této branÏi poctiv˘ chovatel mÛÏe rychle zmûnit
v nebezpeãného traviãe. A nûkdy mají normální supermarkety jako Lidl, Tengelmann, Kaufhof, Metro,
Rewe a Edeka neprÛhledné vazby na kriminální mafii
(viz kapitola 9).
To v‰e je dost nechutné.
V tûchto mediálních skandálech jde vût‰inou o zvíﬁata, která veﬁejnost zná hlavnû v podobû ﬁízku, roast
beefu a grilovaného kuﬁete.
Pﬁitom se ãtenáﬁ a divák moc nedoví o tom, ãím je
krmí.
Na to nûkdy padne paprsek svûtla, kdyÏ se média
vrhnou na témata, jako je jateãní odpad a zkaÏené
maso a to, co v‰echno se nemá prodávat jako potravina, ale nanejv˘‰ se mÛÏe zpracovávat jako krmivo.
V˘robci krmiv samozﬁejmû nebyli zapletení do Ïádn˘ch skandálÛ. Zatím se mohli distancovat od kriminálníkÛ, v˘robcÛ jadrn˘ch krmiv. Je‰tû stále nosí bílou vestu.
TakÏe se miliony na reklamu zatím vyplatily. Kdo
za ni poﬁádnû platí, toho si média pﬁedcházejí. V‰e pohor‰livé a nechutné radûji zametou pod koberec.
14
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Dobrá povûst uklidÀuje branÏi i zákazníky.
Paniãky a páneãci si oddechnou, kocour spokojenû
pﬁede.
Pro svou povûst tato branÏe opravdu udûlala hodnû. Spustila nejen reklamy v televizi, ale publikovala
i v odborn˘ch ãasopisech pro milovníky zvíﬁat. Podporuje spolky a ochránce zvíﬁat. A co je nejdÛleÏitûj‰í: poﬁádnû kasírují i odborníci, veterináﬁi a profesoﬁi. Îádná jiná oblast zﬁejmû není tak postavená na
sponzorech jako léãení a v˘Ïiva zvíﬁat (viz kapitola
10).
TakÏe publikum dál vûﬁí ve vysokou jakost krmiva
pro psy a koãky a Ïe by v pﬁípadû hrozícího zchudnutí
samo mohlo sáhnout do police s konzervami, které
tak milují jejich ãtyﬁnoÏci.
Na vrátnici podniku Chappi sedí muÏ, stráÏce této
víry. O jakosti surovin se jen rozpl˘vá chválou: „To je
lep‰í maso, neÏ si dopﬁáváte sami.“
„PouÏíváme suroviny, které mÛÏete najít ve vybrané
restauraci,“ ﬁíká Ken Wilks, zástupce vedoucího prodeje americké znaãky Merrick Pet Care v Amarillu
v Texasu, reportérovi zpravodajské agentury Associated
Press.
V broÏuﬁe pro milovníky zvíﬁat se pí‰e: „Maso pochází jen ze zvíﬁat, které by mohl poÏít i ãlovûk.“
A proto velmi doporuãuje hotové krmivo. („AÈ sáhne
k hotovému krmivu ten, kdo má rád svou koãku.“)
Pravda ale vypadá trochu jinak.
Takové ﬁeãi nejsou niãím jin˘m neÏ reklamním povykem marketingu. S tím se prÛmysl ani moc netají,
aspoÀ ve své branÏi.
15
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Co mají lidé rádi, nemusí mít ráda zvíﬁata. To ví
pan Meier z firmy Masterfoods a ví to i jiní odborníci
z oboru.
Pro zvíﬁata platí úplnû jiné zákony chutnosti: „Zvíﬁata pﬁece Ïerou i to, co lidé povaÏují za nechutné (napﬁ.
prÛmyslové krmení, trávu, zvratky, odpad a dokonce
i v˘kaly a mr‰iny). Domnûnka, Ïe jsou potraviny nadﬁazené krmivu, je relativní.“ To se pí‰e v tlustém, dvousvazkovém díle, které nechal renomovan˘mi odborníky
napsat v˘robce krmiv Hill’s a které se dnes povaÏuje za
standardní dílo o v˘Ïivû zvíﬁat. Název: „Klinická dietetika pro malá zvíﬁata.“
V kapitole „Komerãní v˘roba krmiva pro domácí
zvíﬁata“ jde o nefal‰ovan˘ pÛvod obsahu plechovek
a sáãkÛ. A pohádka, vyfabulovaná marketingem,
praskne jak bublina. V pﬁíruãce se napﬁ. pﬁiznává: „Pﬁi
zavádûní krmiva na trh se nûkdy roz‰iﬁují informace
o jednotliv˘ch sloÏkách, které zákazníka oslovují. Jsou
jednoduché a hodnovûrné, nûkdy v‰ak mohou zákazníka zmást.“
Pﬁi vym˘‰lení takov˘ch informací je praktické, Ïe
zákonodárce nechal tûmto básníkÛm velkou svobodu,
napﬁ. pﬁi v˘bûru slov a v˘kladu jejich v˘znamÛ.
Dejme tomu slovo „pﬁírodní“, u zákazníkÛ tak oblíbené. Zde platí: „Pojem ‚pﬁírodní‘ není zákonem definovan˘, a mÛÏe se proto pouÏívat libovolnû,“ jak se
pí‰e ve standardním díle firmy Hill’s.
Nûkdy jsou klamné i informace o obsahu, jako
napﬁ. Ïe by lidé také mohli jíst ty kousky v omáãce. To
je pochopitelné, míní pﬁíruãka v˘robce, protoÏe koneckoncÛ mají lidé ty vûci kupovat: „Koncept, stojící za
16
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uvádûním krmiva na trh, vhodného i jako potravina
pro ãlovûka, se zakládá na domnûnce mnoh˘ch chovatelÛ, Ïe zvíﬁata potﬁebují stejné potraviny jako ãlovûk
a dávají jim pﬁednost.“
To je samozﬁejmû nesmysl. TakÏe není radno dávat
na nedûlní stÛl tyto konzervy, i kdyby spiÏírna zela
prázdnotou. ProtoÏe, opût ocitujme ze zmínûné pﬁíruãky: „Jednotlivé pﬁísady, které má k dispozici prÛmysl k v˘robû krmiva pro domácí zvíﬁata, sahají od
nepoÏivateln˘ch pro ãlovûka aÏ k vhodn˘m potravinám, jaké si lidé kupují v ochodech.“
¤eãeno bez obalu: pro v˘robu krmiv pro domácí
zvíﬁata, jak vûdí i odborníci, Nadace testování zboÏí
(Stiftung Warentest), „se pouÏívá normální jateãní odpad“. To se pí‰e v jejich ãasopisu v ãísle 9/2006.
Samozﬁejmû je nutné rozli‰ovat. Jsou velké rozdíly
mezi jednotliv˘mi v˘robci i v˘robky. BohuÏel nejsou
kupujícímu bezpodmíneãnû jasné. Konec koncÛ na
konzervách není napsané: „Vyrobeno z odpadu“ nebo
„Neobsahuje odpad.“
Pﬁitom se z jateãního odpadu vyrábí i produkty znaãky Masterfoods, tedy Whiskas, Chappi, Sheba, Cesar
apod. Podnik pouÏívá, jak odpovûdûl na otázku, „masovou mouãku“, vnitﬁnosti a dal‰í „vedlej‰í produkty,
vznikající pﬁi poráÏce, ale nevhodné pro ãlovûka“.
V podstatû není nic hrozného na tom, Ïe zvíﬁata dostávají odpad. Dﬁív ho dostávala taky. Nicménû se dﬁív
jednalo o zuÏitkování odpadu na krátk˘ch cestách.
*
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Kost spadla na zem, Rex se na ni vrhnul. ¤ezníci a rybárny vzadu vysypaly zbytky a lidé si je rozebrali do
pytlíkÛ, pro koãku nebo pro psa. V restauracích a hospodách se shromaÏìovaly zbytky z talíﬁÛ a sypaly se
prasatÛm do Ïlabu.
Dnes je v‰echno velk˘ byznys. Potravu pro lidi
i zvíﬁata vyrábûjí globální hráãi.
Koncerny vyrábûjící krmiva jsou poboãky velk˘ch
koncernÛ jako Nestlé a Masterfoods, vyrábûjících potraviny (Mars, r˘Ïe Uncle Ben’s), nebo smí‰ené koncerny jako Procter&Gamble (Ariel, Pringels, Pampers).
V‰echno vyrábûjí v gigantickém mnoÏství.
I potraviny. A pﬁitom vzniká spousta odpadu: v Nûmecku se roãnû zpracovává 6,9 milionÛ tun masa,
z toho 2,1 milionu tun jsou vedlej‰í produkty, které
ãlovûk nemÛÏe nebo nechce jíst.
V celé Evropû ãiní tento odpad 10 milionÛ tun.
To znamená: neví se, kam s odpadem.
Na druhé stranû je tﬁeba zajistit plynulé dodávky.
Jen v továrnû Chappi ve Verdenu na Alleﬁe se roãnû
vyrábí 330 000 tun krmiv. Tato v˘roba je elegantním
ﬁe‰ením zuÏitkování odpadÛ.
A zúãastnûní uÏ hledají moÏnosti zdokonalování.
Ve Vídni vymysleli v˘zkumn˘ projekt zab˘vající se
promûnou odpadu ve „zdravé“ pﬁísady do krmiv. Tato
univerzita s oborem veterinární medicíny velmi úzce
a ochotnû spolupracuje s v˘robci krmiv i s farmaceutick˘mi koncerny (viz kapitola 10).
Jejich mezinárodní projekt recyklace odpadu se
jmenuje „safe-wastes“ a Evropská unie ho podporuje.
„Chceme dokázat, Ïe recyklace organického odpadu
18
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není dÛleÏitá jen pro zdraví lidí a zvíﬁat, ale také sniÏuje ekologickou zátûÏ a náklady,“ ﬁíká prof. Chlodwig
Franz, vedoucí projektu.
To zní dÛvûryhodnû. Nicménû se od zákazníka Ïádá
znaãná míra neochvûjné víry. Je-li v˘roba prÛmyslovû
zorganizovaná, stává se ﬁetûzec zásobování nepﬁehledn˘m. Kde se kter˘ odpad pﬁimíchává do kterého v˘robku je tûÏko rozpoznatelné – dokonce i pro v˘robce.
A obtíÏnû kontrolovatelné – napﬁ. pro úﬁady.
Co ãlovûk vidí na vlastní oãi, v televizních reklamách, pﬁi náv‰tûvû továrny, není ani zdaleka v‰echno.
A uÏ dávno se do krmiva nedává jen mrkev nebo roz‰rotované plíce, ilegálními cestami se do nûj dostávají
i jiné suroviny, nûkdy i dost nechutné.
Pﬁi v˘robû krmiv platí stejnû jako pﬁi v˘robû potravin zákon omezené vnímatelnosti: co je vidût, není
celá pravda.
TakÏe tady ve Verdenu na Alleﬁe, ráji krmiv pro zvíﬁata, nejsou Ïádná jatka. Ani zeleninové záhony, pole
se sójou nebo cukrovou ﬁepou. V‰echno se sem dováÏí. Maso, pﬁísady nejsou ani odtud, vût‰inou ani ne ze
zemû se ‰Èavnat˘mi loukami, potÛãky, stromy a mal˘mi domeãky.
Jak zboÏí proudí, je obtíÏné odhalit v dobû, kdy se
svût promûnil v globální cirkus, kdy krmivo pro psy,
koãky, prasata, slepice a krávy se po stovkách tisíc tun
vozí sem a tam.
Druhá strana tohoto ﬁetûzce dodávek vypadá jinak.
Je to, do jisté míry, strana B.
Na té to páchne. Tam pracují ti, kdo nemají tu nejlep‰í povûst. Jejich dodavatelské vztahy jsou ponûkud
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nepﬁehledné. Jejich suroviny, ponûkud nechutné, se
nevyskytují v reklamû na znaãky Whiskas, Sheba, Pedigree, Nestlé Purina.
Ale v konzervû ano.
Napﬁ. rozemletá zvíﬁata.
Tato mouãka se zatím dostala do veﬁejného povûdomí jen jako krmivo pro zvíﬁata ve stájích, vyvolávající
nemoc ‰ílen˘ch krav.
Ale dodavatelé, kteﬁí upadli v nemilost pﬁi tûch velk˘ch skandálech, dál zásobují surovinami i v˘robce
krmiv pro domácí zvíﬁata. A tehdy ne‰lo jen o houbovité chuchvalce v mozku ‰ílen˘ch krav. ·lo i o nechvalnû známé suroviny jako masokostní mouãka –
aÏ po kaly z odpadních vod.
Tato firma, která pﬁidávala do krmiva tisíce tun
kalÛ, je dodavatelem v‰ech velk˘ch v branÏi: nejen
Masterfoods, ale i Nestlé Purina a Royal Canin (viz
kapitola 3 a 5).
Kaly do krmiva se pﬁidávaly i ve firmû, ne právû
malé a bezv˘znamné, specializované na sbírání zbytkÛ
z potravního ﬁetûzce. Jmenuje se Rendac – a patﬁí dnes
k jednomu z nejvût‰ích masn˘ch koncernÛ v Evropû:
Vion. Ten má roãní obrat víc neÏ sedm miliard eur.
Do nûmeck˘ch supermarketÛ dodává ﬁízky, Burger
King od nûj bere mleté maso na karbanátky. Vion roãnû poráÏí dva miliony jehÀat, 1,2 miliony krav a 18
milionÛ prasat – to znamená dohromady víc neÏ dva
a pÛl miliony tun masa.
Pﬁitom se samozﬁejmû hromadí spousta odpadu.
Vion patﬁí k deseti nejvût‰ím evropsk˘m obchodníkÛm s masem – a je to pûkn˘ pﬁíklad toho, jak dohro20
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mady prorÛstají nûkteré sféry, které k sobû nepatﬁí,
napﬁ. zpracování masa a kafilérie. Vedení firmy uÏ to
také do‰lo, takÏe teì v reklamû a PR pﬁísnû hlídá, aby
ty nechutné oblasti obchodu k sobû moc nepﬁitahovaly pozornost veﬁejnosti (viz kapitola 5).
Dﬁív, ve stﬁedovûku, byly kafilérie jako moÏné líhnû
choroboplodn˘ch zárodkÛ vyho‰tûné pﬁed brány
mûst. Ti, kdo toto ﬁemeslo vykonávali, byli povaÏovaní za nedÛstojné, patﬁili ke spoleãenské spodinû spolu
s katy, jejichÏ úkoly ãasto pﬁebírali.
Separace mûla dobr˘ dÛvod: profylaxe. UÏ ve stﬁedovûku bylo lidem jasné, Ïe se tyto obory musí oddûlit, aby se pÛvodci nemocí nemohli ‰íﬁit (viz kapitola 5).
Kafilérie existují dodnes po celé zemi. Tamní v˘roba není nic pro slabé povahy. Jeden novináﬁ ãasopisu
Der Spiegel to popsal následovnû: „V ml˘nu na kosti
to praská a vrÏe, kdyÏ drtiã ‰rotuje vyslouÏilého plemenného b˘ka. S hlasit˘m Ïblunkáním praskají zkva‰ená kravská stﬁeva. Nafouklá tûla koz a ovcí se ‰rotují
v obrovském trycht˘ﬁi.“
Nezní to moc lákavû. A pak jsou na ﬁadû kuﬁata:
„Do drtiãe pﬁichází i kuﬁata z tzv. homogenizátoru;
stroj pÛvodnû slouÏil ke zpracování ovoce, ale pouÏívá
se na ‰rotování ãerstvû vylíhnut˘ch samãích kuﬁat,
která samozﬁejmû nesná‰í vejce, a tím pádem z nich
není Ïádn˘ zisk.“
Zaﬁízení na odstraÀování zvíﬁecích tûl, jak se zatím
naz˘valo, slouÏí ke zpracovávání zdechlin, jateãních
odpadÛ jako koster, ale i nemocn˘ch a jedy zatíÏen˘ch
zvíﬁat.
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Pﬁitom se jedná o zavádûjící pojem: o odstraÀování
nemÛÏe b˘t Ïádná ﬁeã. Leccos se posílá do potravního
ﬁetûzce. A pﬁidává se do krmiva.
Citliv˘m milovníkÛm zvíﬁat vstávají hrÛzou vlasy
na hlavû, Ïe by své ãtyﬁnohé pﬁátele mûli krmit takov˘m hnusem.
Teì, kdy se musí zuÏitkovat i ten poslední odpad,
se ukazuje, Ïe tento zpÛsob recyklace není zrovna nejzdravûj‰í.
Dnes uÏ se ne‰íﬁí morové epidemie a infekãní onemocnûní. Dnes se epidemicky ‰íﬁí chronická onemocnûní. Napﬁ. v USA jsou ãtyﬁnoÏci tak tlustí, Ïe vláda
zaãátkem roku 2007 dokonce povolila lék na hubnutí
pro psy.
Jakost krmiv pﬁitom hraje velkou roli. PrÛmyslové
zuÏitkování odpadÛ pﬁidáváním do krmiva zvíﬁatÛm
‰kodí, míní zvûrolékaﬁ Dirk Schrader z Hamburgu:
„ZneuÏívání zvíﬁat jako smeti‰tû se rozmáhá,“ ﬁíká
veterináﬁ s ordinací v malé vile v Hamburgu, v Rahlstedtu (viz kapitola 4).
Reklama pﬁedstírá svût, v nûmÏ je koãka zdravá
a ãlovûk se z toho raduje.
Ve skuteãnosti má koãka cukrovku a ãlovûk je osamûl˘.
âlovûk si vypûstoval zvíﬁata podle sv˘ch potﬁeb, vychovával je, cviãil a krmil.
Domácí zvíﬁe jako pﬁítel, uÏitné zvíﬁe jako krmivo.
O zvíﬁe nejde, jde o ãlovûka.
PrÛmysl krmiv udûlal ze zvíﬁete pﬁedmût lidsk˘ch
potﬁeb, a to na zcela elementární úrovni: na úrovni v˘Ïivy.
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JenÏe zvíﬁata jsou samostatné bytosti se samostatn˘mi potﬁebami. Vlastnû chtûjí Ïrát nûco úplnû jiného.
A prÛmysl krmiv jim to musí odpírat; konec koncÛ
krmiva nekupují zvíﬁata, ale lidé.
A ti krmí domácí zvíﬁata polid‰tûn˘mi jídly a uÏitková zvíﬁata krmn˘mi dávkami, slouÏícími jedinému
cíli: pﬁinést nejvût‰í zisk v co nejkrat‰í dobû.
PoÏadavkÛm jednotliv˘ch druhÛ zvíﬁat to neodpovídá, je to proti pﬁírodû.
A ta se teì mstí.
Nemocemi, jeÏ jsou pﬁím˘m nebo nepﬁím˘m dÛsledkem krmení.
Zvíﬁata jsou nemocná, domácí zvíﬁata pﬁejímají civilizaãní nemoci sv˘ch pánÛ. I lidé jsou nemocní, nakaÏení pÛvodci, které vypûstovali v Ïaludcích sv˘ch
uÏitkov˘ch zvíﬁat (viz kapitola 8).
Moderní zpÛsob krmení je nezdrav˘. Na jedné stranû ho neuvûﬁitelnû zlevnil, na druhé pﬁeru‰il tradiãní
vazbu mezi ãlovûkem a zvíﬁetem a na její místo dosadil
logiku prÛmyslu.
To zvy‰uje rizika, protoÏe odpad z potravináﬁsk˘ch
továren se samozﬁejmû kazí. V‰echny suroviny globalizovan˘ch potravináﬁsk˘ch továren se transportují na
velké vzdálenosti a musí se dlouho skladovat. Tak roste
nebezpeãí kaÏení a ‰íﬁení choroboplodn˘ch zárodkÛ.
Firma Diamond Pet Foods v USA napﬁ. musela
krátce pﬁed vánocemi 2005 stáhnout z obchodu velké
mnoÏství krmiva pro psy kvÛli alfatoxinÛm, jedu vyluãovaném plísní „Aspergillus flavus“. Firma byla nucená varovat pﬁed vlastním krmivem. „Pokud va‰e domácí zvíﬁe projevuje symptomy jako únavu, lenost ãi
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letargii, odmítá potravu, má doÏluta zbarvené oãi
a dásnû, siln˘ nebo krvav˘ prÛjem, nav‰tivte prosím
okamÏitû zvûrolékaﬁe,“ pí‰e se v prohlá‰ení v tisku, ‰íﬁeném americk˘m úﬁadem pro potraviny a léky „Food
and Drug Administration“ (FDA).
V Americe uÏ zemﬁelo 75 psÛ. Zaãátkem roku 2006
zemﬁelo ve stejné souvislosti v Izraeli dal‰ích 23 psÛ.
Pﬁíãina smrti: selhání ledvin po poÏití krmiva „Nutra
Nuggets Performance“ firmy Diamond. Devatenáct
rÛzn˘ch v˘robkÛ z této továrny v Gastonu v americkém státu JiÏní Karolína muselo b˘t staÏeno z trhu.
Evropská unie varovala prostﬁednictvím rychlého
varovného systému roku 2006 pﬁed plísnûmi z USA.
Pﬁi testech Nadace testování zboÏí na jaﬁe 2006 obsahoval vzorek „Nestlé Purina Beneful“ jako jedin˘ ze
tﬁiceti v˘robkÛ vy‰‰í hodnoty deoxynivalenolu (DON)
a zearalenonu (ZEA). „Beneful“ se povaÏuje za prvotﬁídní krmivo, stejnû jako Diamond.
Ale plísnû nedûlají rozdíly mezi levn˘m a drah˘m
krmivem. Roku 1999 zemﬁelo 25 psÛ na tento jed,
obsaÏen˘ mj. v domácí znaãce Ol’Roy ﬁetûzce WalMart a dal‰ích 53 v˘robcích. V roce 2004 byly v Asii
kontaminované v˘robky Whiskas, Pedigree a Kitekat,
obsahující plesnivou kukuﬁici.
Roku 1995 musela firma Nature’s Recipe stáhnout
v˘robky kvÛli vomitoxinu, rovnûÏ jedu z plísní. Stálo
ji to dvacet milionÛ dolarÛ.
âasopis Öko-Test na‰el roku 2004 ve v‰ech dvaceti
druzích granulí pro psy DON, u ãtyﬁ v˘robkÛ víc neÏ
1 000 mg/kg, pro vepﬁe mnoÏství povaÏované za maximum. Zv˘‰ené hodnoty DON byly namûﬁené v krmivu
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„Animonda Fit & Cross Dinner s drÛbeÏím a hovûzím“,
„Adult All Breeds Performance High Activity“ zn. Eukanuba, „TIP ãerstvé kusy drÛbeÏího a hovûzího“, stejnû
jako „Artus Dog plnohodnotná strava pro psy, krouÏky
s masem“. Ochratoxin A, také jed z plísní, byl prokázan˘
v „Orgando, plnohodnotná smûs“, „Benutra High Premium“ zn. Aldi a opût „Animonda Fit & Gross Dinner“.
Nadace testování zboÏí na‰la roku 2006 ve v˘robku
Nestlé Purina kromû jedÛ z plísní i geneticky manipulovanou sóju, která nebyla deklarovaná (viz kapitola 12).
Hlavnû granule zﬁejmû mají sklon k plesnivûní.
To znamená: budoucnost bude plesnivá.
ProtoÏe suché krmivo je moderní.
„Hlavní trend smûﬁuje k suchému krmení,“ pí‰e se
v pﬁíruãce Hill’s „Klinická dietetika pro drobné zvíﬁectvo“.
Nicménû odborníci ho neposuzují jednotnû. Podle
oborov˘ch údajÛ obsahuje ãtyﬁikrát víc kalorií neÏ vlhké krmivo a tak zvy‰uje nebezpeãí nadváhy. Granule
také obsahují hodnû uhlovodanÛ – aby drÏely pohromadû. „Z dÛvodÛ zpracování se granule vyrábûjí na bázi
obilí,“ pí‰e se v pﬁíruãce Hill’s: „·krob pÛsobí jako cement.“ 40% podíl uhlovodanÛ je standardní z technick˘ch dÛvodÛ – „protoÏe tento podíl odpovídá minimálním poÏadavkÛm pro proces extruze.“ Extrudér,
miláãek potravináﬁského prÛmyslu, mÛÏe vylisovat
v‰echno moÏné – lupínky, ‰pagety, ale i vloãky pro koãky a granule pro psy.
To znamená: recepty se nedûlají tak, aby zvíﬁatÛm
chutnaly a prospívaly jejich zdraví, nejdÛleÏitûj‰í je v˘robní proces.
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Stﬁedem zájmu není zvíﬁe, ale stroj.
Nicménû zvíﬁe má Ïrát, a proto se v˘robek je‰tû vy‰lechtí – díky chemii.
Aby se cestou nezkazil, pﬁidají se konzervaãní látky.
Aby dobﬁe vypadal, pﬁidají se barvy (viz kapitola 7).
Ztráty vitaminÛ se dají vyrovnat umûl˘mi Ïivinami –
pﬁitom v‰ak hraje roli ‰tûstí. Nûkdy je jich málo, ãasto
pﬁíli‰ mnoho. To mÛÏe dokonce ‰kodit zdraví: Nadace
pro testování zboÏí upozornila v záﬁí 2006, Ïe „sáhnete-li
po nesprávném sáãku“, mÛÏe to mít za urãit˘ch okolností „fatální následky“ (viz kapitola 13).
Aby krmivo tak nepáchlo, pﬁidají se aromatické látky;
cukr a sladidla, aby to lépe chutnalo – a zvíﬁe víc Ïralo.
Zvlá‰È obtíÏné je zﬁejmû vpravit pﬁíchutû do suchého krmiva.
K tomu existuje cel˘ arzenál moÏností, hlásá pﬁíruãka
Hill’s: „Velké ãásti suchého krmiva jsou potaÏené látkami zesilujícími chuÈ, jako napﬁ. ze zvíﬁecích tkání, natrávené proteolytick˘mi enzymy. ChuÈ zesiluje i sÛl, tuky
na povrchu i uvnitﬁ granulí, l-lysin, l-cystein, glutamát
sodn˘, cukr a sojová omáãka.“ Kromû toho v˘robci
pouÏívají krev a mouãku z ptaãího peﬁí, nukleotidy, extrakt z droÏdí, su‰en˘ s˘rov˘ prá‰ek, fermentované maso
a syrovátku, roztoky obsahující maso, které se vstﬁikují
pﬁi extruzi, hydrolyzovan˘ rostlinn˘ protein, vejce, stejnû jako cibulov˘ a ãesnekov˘ prá‰ek. „Stále ãastûji,“ stojí
v pﬁíruãce, „se pﬁidávají i umûlé aromatické látky, napﬁ.
aroma ‰peku a s˘ru, i uzená vÛnû do nûkter˘ch krmiv
pro domácí zvíﬁata a pochutin.“
Nic z toho nám v‰ak pﬁi exkurzi do továrny Whiskas ve Verdenu neukázali. Co jsme vidûli, bylo vlastnû
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v poﬁádku, velice v poﬁádku, jak posoudila milovnice
koãek Grewe z Twistringenu. „Fantastické. âisté. Velmi dobﬁe,“ chválila po exkurzi. âist‰í neÏ v leckterém
malém ﬁeznictví. „Fantastické.“
Lidé rádi srovnávají krmivo s vlastním jídlem. Hledají to, co se jmenuje jako jejich vlastní oblíbená jídla.
„Slavnostní menu s husou podle tradiãního receptu“
napﬁ. od Cesara. Pro psa.
Leckdo uÏ pﬁestal rozli‰ovat mezi tím, co je dobré
pro nûj a co je dobré pro zvíﬁe.
Mnozí ho dokonce povaÏují za svého partnera.
Pro lidi to je dobré, pro zvíﬁata ménû.

27

Grim - zlom

5.10.1956 23:27

Stránka 28

2.

BOTOX PRO BOXERY
âLOVùK A ZVÍ¤E SE SOBù P¤IBLIÎUJÍ
Koãka jako erotick˘ symbol / Nová láska âíÀanÛ
ke psÛm / KdyÏ Rex pﬁijde do puberty / Doggy-Wellness:
odpoãinek pro psí du‰i / AÈ to stojí, co chce /
Tiché umírání v nûmeck˘ch ob˘vácích /
Nepﬁítel domácího zvíﬁete je jeho majitel

Pﬁijeli spolu, muÏ a pes. Eggert Pries, ekonom ze ·lesvicka-Hol‰t˘nska, blonìák v oranÏovû ãerveném triãku, s batohem, ãeká se sv˘m hovawartem u recepce.
Má rezervaci od pátku do pondûlí. „Pﬁijel jsem na
oslavu,“ ﬁíká. Psa nechá tady a po oslavû se vrátí.
„Hotel Tlapka“ nabízí ubytování pro ãlovûka i zvíﬁe.
Z mnoha nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ je moÏné tady nechat psa, na pár hodin nebo t˘dnÛ. Nûkdo má obchodní jednání, jin˘ slaví svatbu. AÈ uÏ nûkdo staví dÛm
nebo musí do nemocnice, leccos je jednodu‰‰í bez psa.
Nûkdo ho tady ubytuje, kdyÏ jede na dovolenou.
Také je moÏné nechat zvíﬁe vyzvednout. To obstará
Volker Steinke, psí ‰ofér. Má dlouhou ‰edou bradku
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a stojí u recepce se zlat˘m retrívrem Chicou z Charlottenburgu. Kde je její páneãek a paniãka? „Ti jsou na
cestách,“ ﬁíká Steinke. „Byla u nás uÏ nûkolikrát.“
Vpravo vedle recepce je malá hala s módní sedací
soupravou, potaÏenou kÛÏí, kde si mÛÏe páneãek
nebo paniãka chvíli odpoãinout, vlevo obchÛdek
pln˘ sáãkÛ Royal Canin, kde se dá koupit nûjaká laskomina pro ãtyﬁnohého miláãka. V˘robce krmiv Royal Canin je partner „Hotelu Tlapka“ (viz kapitola
10).
Tento hotel, padesát kilometrÛ jihozápadnû od Berlína, v brandenburském mûsteãku Beelitz, pﬁímo symbolizuje nov˘ vztah ãlovûka a zvíﬁete. Dﬁív, jak praví
legendy, rodina vysadila psa nebo koãku na prvním
parkovi‰ti u dálniãní restaurace, kdyÏ v narvaném
volkswagenu jela do Rimini.
Dnes mnozí nemají Ïádnou rodinu, nahrazuje jim
ji pes. A koãka slouÏí jako symbol erotiky.
I kdyÏ mají partnera, ãasto se mÛÏe zvíﬁe promûnit
v odluãující element: „Pes mÛÏe ãasem zaujmout tak
dominantní roli, Ïe úplnû utlumí jakoukoli chuÈ na
sex,“ pí‰e Christine Kaufmann, hereãka a spisovatelka
(„Vrazi lásky na ãtyﬁech tlapkách“).
Dﬁív ãlovûk choval domácí zvíﬁata, protoÏe byla uÏiteãná. Pes hlídal dÛm, koãka chytala my‰i. Za svÛj v˘kon si vyslouÏili úctu lidí, nûkdy byli dokonce uctíváni jako bohové (viz kapitola 6). Dnes je zboÏÀované
i leckteré domácí zvíﬁe, ale dÛvodem spí‰ b˘vá nedostatek mezilidsk˘ch vztahÛ.
Napﬁíklad koãka se stala uãitelkou ãlovûka, shledal
nûmeck˘ institut „Rheingold“ v Kolínû, specializovan˘
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na prÛzkum trhu („Institut pro kvalitativní anal˘zy
trhu a médií“).
Tento institut povaÏuje koãku za „katalyzátor pohody“, umoÏÀující ãlovûku, kter˘ má b˘t pﬁizpÛsobiv˘,
aby si zachoval silnou osobnost a souãasnû i citlivost,
vidût v povaze koãky „povzná‰ející odraz“. To zvíﬁe
projevuje „pﬁirozenou schopnost pﬁeÏít“.
„S tímto návratem k pﬁírodû má ãlovûk nadûji se od
koãky nauãit nûco z jejího umûní pﬁeÏít a tímto zpÛsobem se zocelit v tûÏ‰ích dobách a Ïivotních podmínkách.“ Koãka jako kumpán s hebk˘m koÏí‰kem nenabízí
jen „domov a vitalitu“, ale i – hop, a je pryã – „nezávislost
a svobodu“. KdyÏ pﬁede, vyzaﬁuje „emocionalitu“ a tak
nabízí, kdyÏ to shrneme, i pﬁi té své fale‰nosti, jistou
„lidskost“.
*
Mezi ãlovûkem a zvíﬁetem vznikl citov˘ vztah – a souãasnû i znaãné odcizení. âlovûk ho nevnímá jako zvíﬁe, nechová se k nûmu jako ke zvíﬁeti, n˘brÏ jako k náhradû, k rovnocennému partnerovi. To je na jedné
stranû potû‰itelné zlep‰ení – ale nemusí zvíﬁeti prospívat. Stále víc totiÏ nûkterá z nich trpí ve své nové roli.
Dokonce âíÀané, kteﬁí tradiãnû radûji vidí psa na
talíﬁi, ho nyní chtûjí jako domácí zvíﬁe. V roce 2006,
v roce psa, vypukl prav˘ „boom“, psaly noviny Süddeutsche Zeitung. Mao Mao, ochránkynû zvíﬁat, ﬁekla
dopisovateli tohoto deníku, Ïe v‰ak má tato láska jisté
hranice: „KdyÏ se pes majiteli vykadí na pohovku, ten
rychle ztratí trpûlivost a prostû ho vyhodí.“
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Na Západû má láska ke zvíﬁatÛm tradici a majitelé se
starají o du‰i zvíﬁete, rozvoj jeho osobnosti a dokonce
i o jeho sexuální orientaci. Rakousk˘ ãasopis Wuff se zab˘val tématem „Psi v pubertû. Od ‰tûnûte k v˘rostkovi“. A New York Dog Magazine se vûnoval zdû‰ení majitele psa, kdyÏ zjistil pravdu („MÛj pes je buzerant!!“).
Láska ke zvíﬁatÛm nezná hranic: mnichovsk˘ psycholog Volker Sorembe zamûﬁil své libido na Ïáby v zahradním jezírku: „Ve zvlá‰È ‰Èastn˘ch situacích mÛÏete
Ïábu poloÏit na záda a hladit jí bﬁí‰ko,“ vyprávûl pﬁekvapené reportérce Irene Binal (Deutschlandradio), kdyÏ
chtûla vûdût, jak nûkdy lidská náklonnost zvíﬁata pﬁetûÏuje (Název poﬁadu: „KdyÏ Rex pláãe“).
âlovûk se sbliÏuje se zvíﬁetem, protoÏe se odcizil
sv˘m bliÏním. Mnozí Ïijí sami, nûkteﬁí osamûle. Nemají si s k˘m popovídat, mezilidské vztahy trpí a hlavnû ve velkomûstech koãka a pes nahrazuje Ïivotního
partnera. V˘roba krmení má sklon k polid‰Èování –
ale zvíﬁatÛm to moc neprospívá.
Osamûlí obyvatelé velkomûst se skoro obûtují pro
své miláãky: „Mnozí dûlají v‰echno pro své zvíﬁe,“ ﬁíká
Christoph Puls, vedoucí marketingu firmy Gimborn,
v˘robce prvotﬁídního krmiva. Co branÏi velice tû‰í:
„Podle ankety nehrají peníze v˘raznûj‰í roli v rozhodování, zda si poﬁídit domácí zvíﬁe, nebo ne,“ ﬁíká Detlev Nolte, mluvãí „PrÛmyslového svazu v˘robcÛ potﬁeb pro domácí zvíﬁata“.
Jak je vidût v leckterém obchodu s tûmito potﬁebami.
Napﬁíklad v Hamburgu, Pöseldorfu se jmenuje
„V.I.Pets“.
31

Grim - zlom

5.10.1956 23:27

Stránka 32

Pﬁed ním stojí postar‰í kabriolety mercedes, opel
a ford. V Hamburgu rádi jezdí v kabrioletech a hned
otvírají stﬁechu, jakmile na chvíli pﬁestane pr‰et.
Jistû, právû proto se v tomto obchodu prodávají
br˘le pro psy, kteﬁí milují jízdu kabrioletem. Jsou vystavené ve v˘loze na modelu psa.
Mají tam i obojek ozdoben˘ korálky Swarovski za
79,90 euro, ko‰íãek z kÛÏe za 129 euro.
Miska z hnûdého vzácného dﬁeva je za pouh˘ch 999
euro se dvûma ocelov˘mi vnitﬁními miskami na vodu
a krmivo.
Luxusní Ïrádlo pro gurmány, vakuovû balené v igelitu, pochází z opaãného konce svûta: „Natural New
Zealand Pet Nutrition Peak“, 85 g za 4,90 euro. V polici na bonbóny najdete rÛzné pochutiny, napﬁ. „Rinti
ãesnekové trojúhelníãky“. A „Îrádlo pro labuÏníky“
a „Rozmazlovací mix“ a „Smûs kostiãek“.
Pár kilometrÛ dál, v Hamburgu-Eppendorfu, kde je
jedna italská restaurace vedle druhé a lidé bydlí ve
vzne‰en˘ch star˘ch domech, nûkdy psa vozí na procházku v koãárku.
„Je to neuvûﬁitelné,“ ﬁíká Jessica Schlatermund,
vedoucí obchodu „Dogma“ („Lifestyle pro psy a jejich majitele“ stojí na elegantní mark˘ze). Stará se
o to, aby zboÏí odpovídalo potﬁebám psa a dostal jen
to, co mu opravdu prospívá. „KdyÏ má pes revma,
dostane kabátek, a to ‰it˘ na míru,“ ﬁíká paní Schlatermund.
Její zákazníci nemají Ïádné pejsky, ale psy, „protoÏe
mají velké domy a zahrady a nechybí ani dog walker“.
To je ten, kdo jim venãí psa.
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V Brazílii a Kalifornii uÏ stoupá poptávka po zkrá‰lovacích operacích pro zvíﬁata: zmen‰ení hrudi, vypnutí oãních víãek, vyhlazení vrásek. AÏ po „botox
pro boxera (Welt am Sonntag). Zastánci zkrá‰lující chirurgie to povaÏují za normální: „Proã by pes nemûl
dobﬁe vypadat?“ ptá se Edgar Brito, odborník na plastickou chirurgii v brazilském Sao Paulu.
Americká firma Neuticles dokonce nabízí silikonová varlata pro vykastrované psy. Pr˘ jim to zvedá sebevûdomí. Vynálezce Gregg A. Miller pﬁi‰el na tento nápad, kdyÏ nechal vykastrovat svého bloodhounda
Bucka. „Opravdu jsem byl pﬁekvapen˘, kdyÏ jsem si
v‰iml, Ïe po kastraci jsou jeho varlata jednou provÏdy
pryã,“ ﬁíká Miller. Ohromilo ho to: „Buck uÏ nebyl
Buck!“ S pomocí veterináﬁe vymyslel „implantát varlat
pro domácí zvíﬁata“. Investovalo se pÛl milionu dolarÛ, neÏ dostal svá umûlá varlata rotvajler Max policejního úﬁedníka Mika Pyla z Missouri.
Soucit ãlovûka se zvíﬁetem zﬁejmû nezná hranice.
Nûkteﬁí uÏ dokonce spolu tanãí. Tomu se pak ﬁíká
„dogdance“ a pr˘ je to nov˘, moderní druh sportu, jak
v záﬁí 2006 psaly Süddeutsche Zeitung. Autor ãlánku byl
ve „Sportovním hotelu pro psy Wolf“ v Oberammergau
pﬁitom, kdyÏ Denise Nardelli uãila pﬁítomné ãtyﬁnoÏce
umûní „rytmického pohybování tlapkami“. Paní Nardelli není jen tak nûjaká trenérka, ale „odbornice na slovo vzatá v psím tanci“, autorka knihy „Dogdance“.
Dogdance nabízejí i v „Hotelu Tlapka“. Tady ho
uãí Monika Lux, malá, ‰lachovitá a velmi agilní.
Pes potﬁebuje úkol, ﬁíká paní Lux. Vût‰inû psÛ procházka nestaãí, jejich pudy ani duch nejsou plnû vyu33
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Ïité. Mají sexuální pud, loveck˘ pud, chtûjí se zmocÀovat koﬁisti. Pes musí mít moÏnost Ïít tyto pudy, ﬁíká
paní Luxová, jinak si hledá náhraÏky; „vrhá se na bûÏce nebo cyklisty“.
„SnaÏíme se pudy smûrovat do správn˘ch drah a ﬁídit je,“ ﬁíká paní Luxová. Napﬁíklad tancem. To není
Ïádn˘ valãík, ale jak˘si balet, pes skáãe mezi jejíma
nohama, reaguje na pohyby ruky, udrÏuje rytmus.
A to v neuvûﬁitelném tempu.
Vlastnû je správné, kdyÏ jsou ãlovûk a zvíﬁe spolu.
AspoÀ pro ãlovûka. To kaÏdopádnû dokazují rÛzné
pﬁíspûvky na kongresu „Vztah ãlovûka a domácího
zvíﬁete“ na jaﬁe 2006 v Ismaningu u Mnichova. Zvíﬁata pr˘ mají dobr˘ vliv na sebevûdomí a empatii, zlep‰ují v˘kony dûtí ve ‰kole, u delikventÛ dokonce vyvolávají sociální cítûní, uÏ dávno povaÏované za ztracené,
dlouhodobû nezamûstnané chrání pﬁed neustál˘m vysedáváním u televize a alkoholem.
Kdo má zvíﬁe v domácnosti, nepotﬁebuje doktora,
tvrdil berlínsk˘ „Institut Roberta Kocha“ v roce 2004.
Kladné vlivy sahaly od sníÏení krevního tlaku aÏ po
lep‰í hodnoty cholesterolu. Víc tûlesného pohybu
a silnûj‰í sebedÛvûru institut oznaãil za nepﬁímé dÛsledky, v neposlední ﬁadû je tﬁeba se zmínit i o niÏ‰í
spotﬁebû lékÛ.
Univerzita v Bufallu zjistila, Ïe pouhá pﬁítomnost
zvíﬁete ve stejné místnosti sniÏuje tlak i stres. Pﬁi
pokusu s burzovními obchodníky se v pﬁítomnosti
psÛ sníÏilo vyluãování tzv. voln˘ch radikálÛ, které
údajnû zrychlují procesy stárnutí a vyvolávají rakovinu.
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