
Kto si čo na...s....ral, nech si aj zlízne!

Zohnúť, zdvihnúť, zahodiť - téma psích exkrementov je nekonečná, preto sa ti to 
pokúsim povedať v skratke:

- ak máš psa, zbieraj všetko, čo po ňom na chodníku, na ceste, na tráve, na inom 
verejnom priestranstve, ale aj na tvojom dvore, zostane

- zbieraj to hneď, ako tvoj pes potrebu vykoná, lebo ako sa hovorí “nikto nevie 
presnejšie, kde sa psí exkrement nachádza, ako ten, ktorý od neho práve odchádza“

 a za desať sekúnd to už nevie ani on

- nevyhováraj sa, že obec alebo mesto ti nedodalo zberné vrecko, zožeň si
 vlastné, dokážeš ho získať lacnejšie ako tvoj zvolený zástupca

- nevyhováraj sa, že obec alebo mesto nerozmiestnilo špeciálne koše,
 hoď to do bežného komunálneho odpadu, presne tam to aj patrí

- prekonaj odpor k výsledku snaženia tvojho psa a sprav si z toho 
študijný materiál – zdravie či choroba tvojho psa je ukrytá v jeho....

veď vieš v čom, nauč sa ho čítať

- adrenalín hľadaj na iných miestach a v iných situáciách, nie pri úteku z miesta,
 na ktorom tvoj pes vykonal svoju potrebu

V prípade, že nám chcete pomôcť so starostlivosťou o opustené zvieratká a šírením osvety
 spojenej s touto problematikou, môžete tak urobiť na nasledovné číslo účtu:

SK25 3100 0000 0010 0002  5982

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
Ďakujeme :-)

A HLAVNE:

- nečakaj na nové VZN, tvoj volený zástupca po tvojom psovi upratovať nebude, ani 
teoreticky, ani prakticky

- jediné čo tvoj volený zástupca vymyslí je, že ti zakáže chodiť po meste alebo obci
 so psom, zvýši ti daň za psa, vymyslí zriadenie nezmyselného venčoviska,
 zabezpečí ti špeciálne a poriadne drahé toalety pre psov, zadováži drahú, 

komplikovanú a málo účinnú metodiku vyhľadávania chovateľov pomocou DNA, 
uzavrie zmluvu s podnikateľským subjektom, ktorý vraj vyčistí mesto

 alebo obec od psích exkrementov a kopu ďalších absurdít.

To všetko samozrejme za tvoje peniaze a to všetko len preto, 
lebo tebe je zaťažko sa zohnúť, zdvihnúť a zahodiť...veď vieš čo.

Vidíš, ako málo stačí, aby si urobil svet lepším miestom pre život :-)


