
Nekterí psi chodí do hotelu jako deti do školky

Psi hotel Dagmar Kollárová provozuje v Karlových Varech hotel urcený

pouze pro psy. Foto: Václav Šlauf, MF DNES

KARLOVY VARY Psí hotel provozu
je v karlovarské mestské cásti Sta
rá Role Dagmar Kollárová.Na ne
dostatek zajímavých príhod si roz
hodne nestežuje .••Klientimi vozi
li svého temperamentního cerné
ho knírace až do jeho 16 let. Ujali
se ho, když ho jako malého našli
na ulici, možná proto byl trošku
nevychovaný. V našem dome si
obUbil velkou cínskou vázu, kte
rou si vždy oznackoval.Nepomoh
lo ani její premístení," s úsmevem
vzpomíná proyozovatelka psího
hotelu.

Tyto i jiné neplechy je Dagmar
Kollárovásvým sverencum ochot
ná odpustit. Dokonce najde pro
ne i omluvu: ••Zmena prostredí
pusobí nejen na lidi, ale i na psy,
proto není divu, že se nekdy ve
svém dobrém vychování zapome
nou."

Lidé se na služby psího hotelu
obracejí s prosbou ubytování psa
po dobu jejich neprítomnosti. Du
vody jsou ruzné, napríklad když
se rodina rozhodne vyjet na hory
nebo na dovolenou, kam svého
ZVÍrecího kamaráda vzít nemo-
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hou .••Nekterí psi sem chodí jako
do školky. Lidé ráno odejdou do
práce a vracejí se pozde vecer
nebo pracují na smeny a nemají
nikoho, kdo by ho vyvencil a
mohl se mu venovat," vysvetluje
Dagmar Kollárová.

Sverenci psího hotelu pobývají
prímo v rodinném dome Dagmar
Kollárové,kde se mohou neome
zene pohybovat. U neho je menší
zahrada na probehnutí.

Na porádné Vylítání vyuzlva
Dagmar Kollárováoplocenou par
celu v Ostrove, kde se mohou psi
vevedlejším Jáchymovském poto
ce i vykoupat. Malá plemena po
bývají v rodinném dome, velká
nebo ta, která jsou zvyklá žít ven
ku, jsou v ostrovském areálu.

Majitelpsa musí pri jeho ubyto
vání dovézt také ockovaCÍprukaz,
vodítko s obojkem, košík, pokud
ho potrebuje a musí mít prípra-
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email: dagmarkollarova@seznam.cz

http://psikv.webgarden.cz/

Malá plemena 150 korun/den

(zahrnuto krmení a príp. ošetrení

veterinárem). Velká plemena 200
korun/den + krmení, velká

plemena venku 250 korun/den.

vek proti blechám a klíštatum,
protože chodí do prírody. Pokud
se jedná o krátkodobé hlídání
psa, tak i krmivo.

Má-li nejakou zvláštní stravu,
napríklad kvuli alergii, tak i speci
ální krmivo prizpusobené potre
bámpsa.

"Nejvetší odmenou je pro me,
když ke mne privezou psa, který
tu není až tolik casto, a presto si
me pamatuje a beží me radostne
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privítat á nechá své majitelé v kli
du odejít," ríká Dagmar Kolláro
vá. "Krome hlídání se také venuji
jejich cvícenÍ.Výcvikspocívá pre
devším v tom, aby lidi mohli se
svým psem v pohode jet na dovo
lenou, jít na návštevu nebo do re
staurace," dodává.

Behem prázdnin chce Dagmar
Kollárová usporádat seminár pro
lidi, které problematika psu zají
má. Meli by tak možnost si popo
vídat s veterinárem, dovozcem kr
mení i prímo s ní o výcviku a vý
chove psa.

Dagmar Kollárová se psum ve
nuje od detství. Rodice ji sice ne
dovolili porídit si vlastního, ale
vždy se nekdo našel, kdo chtel ZVÍ
recího kamaráda vycvicit nebo
jen vyvencit v jeho neprítomnos
ti.

Psi považuje za svuj velkýkoní
cek. Od své puvodní profese 
úcetní, utíká do ••psího sveta".

Veronika Manhalová

Sverili byste svého psa do cizích

rukou? Využili byste psího hotelu?

Pište na: veronika.manhalova@mfdnes.cz


