Nepodporujme krutý byznys
Je lepší volit adopci před koupí psa? Za nás určitě ano! Nezměníte tím celý svět, ale změníte a obohatíte tím
život jednomu šťastnému hafanovi a také sobě a své rodině. Prosím, pomáhejte těm, kteří to opravdu potřebují.
Pokud si chcete pořídit psa, máte dvě možnosti:
1) Čistokrevný pes s průkazem původu (PP) - když přesně víte, jakého chcete




chovatelská stanice - dobře si jí vyberte, prověřte, hledejte reference a zkušenosti
výhodou u dobré stanice je: kontrola zdraví rodičů, exteriéru, dědičných vad i povahových vlastností
po uchovněných rodičích mají PP vždy všechna štěňata, bez výjimek!

2) Pes podobný určitému plemeni nebo kříženec - takové psy prosím ADOPTUJTE, nikdy nekupujte:









nekontrolované chovy, nejasný původ rodičů, množení kříženců, příbuzenské krytí
možnost přenosu dědičných onemocnění, chorob a špatných vlastností na štěňata
nejistota povahových i vzhledových vlastností
potomci často neodpovídají standardu plemene
lidé množí pro zisk, z nedbalosti a neznalosti problému přemnožení psů
nevěřte mýtům - fena nemusí mít jednou za život štěňata
pamatujte, pokud štěně nemá PP, není čistokrevné
drobní množitelé jsou srovnatelný problém, jako velké množírny

ČISTOKREVNÝ PES BEZ PRŮKAZU PŮVODU NEEXISTUJE!
Množírny - produkují křížence a psy podobné určitým plemenům:






otřesné podmínky pro život – dochází k týrání
nedostatek čisté vody a vhodné stravy
prodávají nedorostlá a nemocná štěňata
žádná veterinární péče
nedostatek sociálního kontaktu, podnětů z venku
problémové chování, zdravotní a psychické problémy štěňat
nákladná péče, zotavení trvá dlouho, pokud se podaří

ŠTĚNĚ Z MNOŽÍRNY NEPOZNÁTE! OBCHOD SE PSY JE VELMI DOBŘE
PROPRACOVANÝ A MNOŽITELÉ VĚDÍ, JAK VÁS NAPÁLIT.
Při pořízení psa požadujte:






adopční/kupní smlouvu - zkontrolujte údaje druhé strany, vše si dobře přečtěte
přiměřenou cenu - pokud nemá pes PP, nekupujte ho za tisíce, nebuďte za hlupáky
očkovací průkaz - zkontrolujte očkování, odčervení, kontaktujte veterinárního lékaře
minimálně jednu schůzku před koupí/adopcí
u štěňat chtějte vidět rodiče, sourozence a zajímejte se o prostředí, odkud pocházejí

Česká republika je plná množíren i malých množitelů, také je jedním z největších vývozců štěňat do zbytku Evropy!
Přestaňme to tolerovat a podporovat. Prosím, kastrujte a zamezte dalšímu množení.
Nekupujte, protože adopce je cesta k opravdovému štěstí.

