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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Koniec beštií
Desiatky ba stovky nevinných ľudí zomierajú v tesákoch
zúrivých nebezpečných plemien psov a je už najvyšší čas
niečo s tým urobiť, na tom sa zhodnú všetci. Nie všetci sú
však takí činorodí ako poslanec slovenského parlamentu
Tomáš Gambavý.

.a

ko to už u činorodých býva zvykom, porodil čin. Legislatívny čin. Nebezpečné plemená treba jednoducho zakázať a bude po probléme, povedal si, a hneď začal písať príslušný zákon.
Postupoval takto: Najprv si položil otázku: „Ktoré sú nebezpečné
plemená psov?“ „Odpoveď je ľahká – tie, o ktorých si to myslím,“ odpovedal si vzápätí. „Na to sa predsa nemusím nikoho pýtať, vidno
im to na tvári... pardon, na morde.“ Majúc tak zabezpečený spoľahlivý zdroj odborných informácií, rozhodol sa pristúpiť k zostaveniu zoznamu vysokých odborných kvalít. Dobrý legislatívny návrh totiž potrebuje skutočne odborný background. „Ten vlčiak od
vedľa sa na mňa hnusne pozerá, určite ma chce zjesť, vlčiaky sú
nebezpečné,“ povedal si Tomáš Gambavý hneď na začiatku zoznamu. „Na druhej strane, asi by sa nahnevali policajti, ktorí majú vlčiaky,“ skorigoval hneď a správne svoju prvú voľbu. Postupne sa
však dostávali do zoznamu psy ako pitbul (oprávnene, je to naozaj
hnusoba), red bull (neoprávnene, je to nápoj, ktorý dáva krídla),
somnambul (tiež neoprávnene, je to námesačník, inak druh poslanca) a kábul (opäť neoprávnene, je to mesto v Afganistane). Drobné
nedostatky zoznamu však možno skorigovať v druhom čítaní zákona, to Tomáš Gambavý vedel, a tak sa s detailmi príliš nezdržo-
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val. Pribudla i brazílska fila a argentínska doga, o tých sa už rozprávalo v parlamentných kuloároch. „Alebo to bola brazílska doga
a argentínska fila?“ zaváhal na okamih pán poslanec, ale potom mávol rukou. Nemeckú dogu Tomáš Gambavý nezaradil, lebo s Nemcami sme v Európskej únii a čo by povedal Schrőder. Vďaka geografickému vnuknutiu, ktoré prišlo po zahĺbení sa do zemepisného atlasu, však pridal aj paraguajskú filu, venezuelskú dogu, peruánsku filu, čílsku dogu, bolívijskú filu, ekvádorskú dogu a ďalšie
nebezpečné plemená z Latinskej Ameriky, ktoré síce zatiaľ ešte
neexistujú, ale treba s nimi rátať – zákon musí platiť najmä do budúcnosti. A francúzskeho buldočka, o ktorom všetci vedia, že je to
buldog (nebezpečné plemeno), len malý. Veľkosťou sa pri posudzovaní nebezpečnosti vôbec netreba dať mýliť, to vedel poslanec
s istotou, odkedy mu istý malý orech roztrhol pravú gaťu. Na základe tohto poznatku pribudli do odborného zoznamu popri dobermanovi aj pinč a ratlík, na ktorých sa stačí pozrieť a hneď je jasná
ich príbuznosť s dobermanom. Najmä u ratlíka. Ná základe významnej koncovky „šir“ pribudol popri stafordširskom teriérovi aj jorkširský teriér. Neapolský mastin sa však na zozname neocitol, lebo
jeho meno naznačovalo, že by mohol mať niečo s Maastinskou (či
tak nejako) dohodou, ktorú si v EÚ vážime. Kaukazské ani stredoázijské ovčiaky sa tam zasa neocitli, lebo o nich pán poslanec nepočul – ergo neexistujú. A ani slovenské čuvače, lebo sú slovenské, teda naše. Tie nech si zakazujú v Latinskej Amerike, povedal
si vlastenecky Tomáš Gambavý, a vynechal i maďarské kuvasze –
kvôli koaličným partnerom.
Zákaz sa bude, podľa návrhu zákona, vzťahovať na všetky uvedené plemená, ale aj na krížencov uvedených plemien navzájom,
s inými plemenami i inými zvieratami, a to až do tretieho kolena.
Istota je istota. A, aby sa právna istota ešte zvýšila, aj na psov, ktoré sa s uvedenými psami oňuchávajú, priatelia a stýkajú. Legislatívny proces na Slovensku je v správnych rukách.
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