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PREHLÁSENIE

Tento infoprodukt je vlastníctvom občianskeho združenia Pes sympaťák (ďalej len
"združenie"). Akékoľvek šírenie a využitie textu alebo úryvkov je povolené s
podmienkou uvádzania zdroja informácie "združenie" spolu s URL linkou na
domovskú stránku združenia.

Prosim, túto podmienku rešpektujte . Ďakujem. 

Fotografie: Veronika Klimantová www.veveklimantova.com
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O E-BOOKU
Som veľmi RADA, že ste si OTVORILI tento e-book. Je jasné - MILUJETE svojho
PSÍKA. Ak čítate len zo zvedavosti, fajn. Teší ma váš záujem. Možno šírením týchto
informacií pomôžete predísť katastrofe . SRDEČNÁ vďaka. 
Poďte so mnou. Je mi potešením vás sprevádzať  .

PRÍHOVOR
MOJIM MILÝM PSOMILOM
Nebudem vám hovoriť, že tu nájdete všetko, čo máte vedieť o bezpečnom
spolužití s vaším psíkom, pretože je to rozhodnutie, ktoré musíte urobiť sami.
Čo vás čaká?
Praktické rady a príbehy zo života.
Prečo som sa rozhodla napísať a podeliť sa o obsah tohto produktu s vami ?
Od mala som vyrastala so psami. Viete, ako dokáže priľnúť dieťa k svojmu psíkovi?
Viete, koľko spoločných akcií spolu vykonajú, nie vždy pre radosť svojich rodičov?
Poznáte ten pocit, keď si hľadíte navzájom do očí?
Okúsili ste slasť, keď váš psí kamarát dá najavo nepríjemným, podozrivým ľuďom
jasný signál odmietnutia?
Čo len jediné ÁNO na tieto otázky mi vraví, SUPER. Je pre koho pisať. 

Tak ideme na to.
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NA ZAČIATKU
Keď som začala zháňať informácie o tejto téme, napadlo mi: Bože, veď
tento svet je pre moju fenočku totálne nebezpečný. Z každého kúta
vyskakuje čertisko s načiahnutou labou, zničím ťa.
Po čase prišiel čas rozhodnutia. Kľud. Všetko s mierou, oči otvorené a
zdravý, sedliacky rozum. Prečo práve sedliacky? Pretože je praktický, so
snahou zveľaďovať a chrániť prírodu a všetko živé.

Foto: Veronika Klimantová www.veveklimantova.com
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ČOHO SA VYVAROVAŤ

ČOKOLÁDA
obsahuje kofein a teobromin. Tieto látky nedokážu psy vylúčiť. NAJHORŠIA je
čokoláda na varenie s 90% OBSAHOM KAKAA. Desaťkilového psa dokáže zabiť 90g
tejto pochúťky.
Je faktom, že neinformovanosť má za následok ublíženie týmto pamlskom. Teraz
už o tom viete. Upozornila som na to jednu pani. A viete, čo mi povedala? Keď
jemu to tak chutí.

TABAK
má v sebe PRUDKÝ NERVOVÝ JED alkaloid nikotin. Ak si na cigaretách pochutí psík
vačšina OTRÁV končí uhynutím.
Pamätám si detektívku, kde zločinec svoju obeť zabil tak, že jej injekčne podal
nikotín. Uf, fajčiari, zvážte možnosť fajčiť mimo zatvorený priestor. Priznávam, aj
ja som bola silnou fajčiarkou. Mala som na tento účel vyhradenú malú miestnosť s
fotelom, stolíkom a popolníkom. Moja už nežijúca fenočka Tulinka-Julinka mi
sedávala na kolenách. Trávili sme takto spolu veľa hodín. Hlavne večer, keď deti
zaspali a mohla som si nerušene čítať. Neviem, do akej miery to ovplyvnilo jej
zdravie. Vy už sa môžete rozhodnúť inak.
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KOSTI
NEBEZPEČNÉ sú najmä VARENÉ kosti. Kuracie TENKÉ a OSTRÉ kostičky môžu
poškodiť žalúdok a rozderaviť črevá.
Na stretnutí s veterinármi na jednej konferencii sa hovorilo o tom, čo vyvoláva
nadmerné podávanie kostí. A tiež o tom, že tento prežitok o psoch - kŕmenie
kosťami v lepšom prípade spôsobuje zápchy a s tým súvisiace tráviace problémy.
Príliš tuhá stolica nesvedčí nikomu. Z praxe - pitva preukázala prepichnuté črevá.

KRMIVO PRE MAČKY
obsahuje VIAC PROTEÍNOV (bielkovín), ako je vhodné pre psov. Mačky potrebujú
2-krát viac bielkovín. Pes aj mačka sú mäsožravci. Rozdiel? Mačka je striktný
mäsožravec, pes má sklon k všežravosti. Preto mu viac proteínov môže spôsobiť
TRVALÉ PROBLÉMY s trávením.
Čo dodať? Viem, že kapsičky pre cicky sú lacnejšie. Viem, že oko rozdiel v obsahu
nevidí. Tak teda ,iba ak citát: Každému, čo mu patrí – Cicero.

MOLITAN
PREHLTNUTÍM a následným nasiaknutím tekutín sa objem molitanu zväčší. To
spôsobí v črevách UPCHATIE a nepriechodnosť. Keď sa včas neposkytne
veterinárna pomoc nastane SMRŤ.
Je smutné, keď nevedomosť nahradí vedomý úmysel zabiť. O tomto prípade viem
od jedného chovateľa. Ďaľší ne-chovateľ mu závidel pekný, zdravý rod. Fenočku
našli ráno mŕtvu.
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Foto: Veronika Klimantová www.veveklimantova.com

HUMÁNNE ĽUDSKÉ LIEKY
svojím zložením majú pre zvieratá VYSOKÚ TOXICITU. Napr. acylpirin, paralen,
panadol, ibuprofen. Malým zvieratám sa nikdy nesmie podávať.
Ak nedôverujete svojmu terajšiemu veterinárovi, vyhľadajte iného, aby ste sa naň
mohli spoľahnúť. Veď, každému vyhovuje čosi iné. Viete, na čom staviam ja? Na
dôvere. Keď mi veterinár povie - tam a tam sa na tento problém špecializujú. A ja
sa opäť pri bežných problémoch vraciam k nemu.

OLEANDER
krásny ale TOXICKÝ. Spôsobuje PORUCHY SRDCOvej činnosti.
Na záhrade kvitol ružový oleander. Fenočka NO Ajda chodila k nemu. Okusovala
listy. Nikto sa tomu nečudoval. Je predsa bežné, keď sa psíkovia pasú na tráve... Až
keď jej pri pitve našli v žalúdku listy tejto rastliny, bola príčina smrti jasná.
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OTRAVA NA POTKANY
spôsobuje ROZKLAD červených KRVINIEK. Akoby sa krv menila na vodu. Pri
včasnom veterinárnom zásahu je možné prežitie.
Moja fenočka skorojazvečíčka Sanynka má rada pamlsky. Na jej obhajobu (či na
moju?) zbytky jedál vonku na zemi ignoruje. Ale stratenú granulu, ľudský
exkrement vypátra okamžite. Vtedy ide o to, kto je rýchlejší. Pri potkaních
granulách bola prvá. Vytiahla som jej ich z papuľky, no aj tak sa zalizovala.
Okamžite sme bežali k veterinárovi. Trvalo 3 týždne, kým sa z toho dostala. Žije a
otrava voľne dostupná, vysypaná v miske zo spoločných priestorov v dome zmizla.

A JE TU - ZÁVER
Mám pre vás ešte pripravené dva malé bonusy. Dve webové stránky pre ešte širší
vhľad.

www.vettox.cz
tu nájdete veterinárnu TOXIKOLOGICKÚ DATABÁZU. Je pre vás užitočná? Posúďte
sami. Obsahuje dlhý zoznam nebezpečných vecí pre zvieratá (nielen pre psy) v
domácnosti, na záhrade, v kancelárii..... a rady PRVEJ POMOCI, keď sa stane
nepríjemná udalosť.

www.bullypetklinika.sk
má aj rubriku JEDOVATÉ RASTLINY PRE ZVIERATÁ. Moje odporúčanie pri pohľade
na názvy tých nežných jedovatých rastliniek? Keď už doma, tak v bezpečnej výške
od každej psej papuľky.
10

AKO SI NEZABIŤ SVOJHO PSA / Dana Absolonová

KONIEC E-BOOKU

Som rada, že ste sa v čítaní tohto e-booku dostali až na samý koniec. Verím vo
vašu lásku k psom. Dostali ste podnety, ako sa dá ochrániť psík pred civilizačnými
vymoženosťami a ako z nevedomosti predísť možným katastrofám.
Je to na vás. Životy vašich psov máte vo svojich rukách.
Chcem vám popriať veľa vnútorného uspokojenia a radosti s vašimi psíkmi.
VEĽA ŠŤASTIA , nikdy ho nie je dosť .

P.S. Ak vám tento e-book pomohol, páčil sa vám, dozvedeli ste sa, čo ste nevedeli –
povedzte mi to, prosím. Milujem vašu spätnú väzbu, ukazuje mi cestu vpred. Dáva
mi silu a zmysel mojej práci. Už vopred srdečná vďaka. Čakám nedočkavo poštu od
vás na e-maili: pessympatak@gmail.com. ĎAKUJEM.



Foto: Veronika Klimantová www.veveklimantova.com
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