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Líbí se vám časopis 
HAF & MŇAU, ale máte 

problém ho sehnat?

Půjčujete si ho, a nevíte, kde se dá koupit?
Vidíte ho poprvé, a rádi byste měli i další čísla?

Chcete prostě vědět, kde ho koupíte?

V prodeji je v síti PNS a na některých poštách. Ak-
tuální adresy všech prodejen, kde HAF & MŇAU 
zaručeně seženete, najdete na našem webu  
www.haf-mnau.cz v rubrice KDE NÁS KOUPÍTE 

(hned nahoře) – jen zadáte vaše město.

Koupí každého časopisu přispíváte na zvířata v nouzi! 

Děkujeme vám, že nám 
pomáháte pomáhat.

Vážení a milí přátelé psů a koček,
takže letos naposledy... Nemáte dojem, že ten čas 
nějak moc letí? Ještě nedávno jsme si přáli k Nové-
mu roku, sotva před pár dny si užívali léto, a už zas 
balíme dárky a chystáme PF 2019! Anebo snad tím, 
jak stárneme, nám ty roky cválají čím dál rychleji? 
Nu, tak si ten čas hlavně příjemně užijme J
      
My v redakci jsme si v posledních týdnech docela 
užívali – dosáhli jsme hned dvou nových českých 
rekordů! Došlo k tomu koncem září na našem už 
tradičním Rekord Bull Srazu (viz na str. 6–7). Věřili 
byste tomu, že letos přijelo 705 pejsků?! Umíte si 
to představit vy, kdo jste tam nebyli? 705 bull psů 
na jednom místě!!!  Bulvár by jen nevěřícně zíral – 
nikdo tam nepřišel o hlavu nebo ruku, všichni ve 
zdraví přežili... Vlastně právě média stála za tím, 
proč tato naše akce vznikla. Tenkrát (jaro 2014) 
odvysílala jistá TV reportáž, v níž bull psy líčili jako 

„krvelačné bestie“. A my se rozhodli dokázat jim, 
že to automaticky neplatí o každém psovi. A že 
právě bull psi mají lásku k lidem vrozenou... Pravda, 
vůči psům zdaleka ne všichni, ale to je zase otázka 
jistého respektu ke genům a původnímu poslání či 
určení toho kterého plemene. Jenže lidem to nevy-
světlíte, mýty a pověry vítězí... Nedávno jsem dala 
na FB fotku svého bulíka, kterak ho úplně cizí dítě 
objímá a hladí. Jistého postaršího pána to hodně 
vzalo a napsal mi, že jsem „nebezpečná“ a fotku 
mám okamžitě smazat! Nedal si nic vysvětlit, místo 
diskuse mě s hrubým vzkazem zablokoval. 
     Stává se, že takový zabedněnec nepřístupný 
rozumné diskusi má v ruce moc a může rozhodnout 
– třeba zrovna o tom, že konkrétní plemeno nesmí 
existovat. Co na tom, že spousta jeho představite-
lů pomáhá lidem i dětem jako canisterapeuti? Že 
většina z nich jsou celý život v pohodě, milovanými 
a opečovávanými členy rodiny? Ale tento člověk 
oplývající mocí si prostě myslí něco jiného – a ho-
tovo. Všechny tyhle psy zlikvidovat, a basta! Co vám 
vším tím chci říct? Že občas nezaškodí poslechnout 
si i jiný názor, nechat si předložit argumenty, dis-
kutovat, netrvat zarputile na svém... 
      
Ale to jsem poněkud odbočila od našeho první-
ho skvělého úspěchu, vracím se tedy k druhému 
rekordu – k hromadnému odložení! Pod vedením 
zkušeného trenéra Mirka Tošnara to dokázalo 23 
bull psů po dobu 50 vteřin (podmínka rekordu byla 
půlminuta). Byl to obdivuhodný výkon – psi tam 
uprostřed stovek lidí nehnutě leželi, nenechali se 
ničím rozhodit. Klobouk dolů, oficiální zápis v České 
knize rekordů jim po zásluze patří! Doma samozřej-

mě už pilně nacvičujeme, abychom se toho příští 
rok mohli s Princem zúčastnit aktivně, nejen jako 
ohromení diváci z pódia J 
      Také obdivujete dokonale vycvičené psy? Tak 
s chutí do toho, pracujte na sobě stejně jako my! 
Dokážeme mnohem víc, než si o sobě myslíme (viz 
popis, jak jsem si osobně dokázala vyměnit kohou-
tek v koupelně – očima drzouna Oskara na str. 4)!

Užijte si ty nejkrásnější svátky v roce, a pozor na 
jejich úskalí. Záleží nám na vás, proto vám k tomuto 
tématu nabízíme hned několik užitečných tipů... 
A zvládněte Silvestr (snad vám pomůžou i dobré 
rady veterináře ze str. 18–19). Budu se na vás zase 
moc těšit v novém roce,

vaše Kateřina Kašparová, šéfredaktorka
kasparova@haf-mnau.cz


