PROHLÁŠENÍ SLUŠNÝCH PEJSKAŘŮ
My, majitelé a přátelé psů, jsme se rozhodli nejen spolupracovat a hájit zájmy
pejskařů v rámci občanského sdružení Strana psa o.s., ale také vytvořit tento
dokument s prohlášením zásad, podle kterých se chováme a nadále chceme chovat. Zároveň chceme
oslovit ke spolupráci další slušné pejskaře, kteří mají stejný názor.

Naše zásady slušných pejskařů:
 Pes je naším přítelem, obohacuje náš život
Nejde o módu, ale fenomén, který je přínosem a protiváhou k dnešnímu náročnému a uspěchanému
způsobu života v centru velkoměsta.
 My, ani náš pes, nechceme být nikomu na obtíž
Respektujeme potřeby všech spoluobčanů na využití parků i ostatního veřejného prostoru.
 Máme rádi čisté ulice i trávníky a po svých miláčcích uklízíme
Uklízíme nejen na základě vyhlášek, ale z vlastní vůle a odpovědnosti za čistotu.
 Respektujeme vyhlášky
Ale budeme apelovat na zdravý rozum a vyváženost různých zájmů při jejich přípravě.
 Platíme poplatky
Uznáváme, že město musí zajišťovat některé činnosti spojené se životem našich psů.
 Nejsme proti oprávněným sankcím
Pokud mají smysl a jiná řešení selhávají. Věříme však, že více zmůže osvěta, vstřícnost a pozitivní
příklad slušných pejskařů.

Principy, jejichž respektování žádáme po našich zastupitelích:
 Pes ve městě je normální, žádný prohřešek
Pes jako přítel je přínosem ke kvalitě života pro velkou část obyvatel.
 Pes musí mít možnost někdy se proběhnout
Vodítko samozřejmě používáme, ale potřebujeme také dostupný prostor, kde svého psa můžeme
nechat volně proběhnout.
 Parky a zeleň slouží všem
Společnou výzvou je postup proti projevům neodpovědnosti a bezohlednosti v parcích ze strany
problémových skupin (vandalů, bezdomovců, drogově závislých apod.).
 Efektivní péče o čistotu je věcí všech
Jsme vděční uživatelé psích košů instalovaných v ulicích a parcích. Na druhé straně chceme, aby
obcí a firmami zajišťovaný úklid veřejných ploch byl efektivní.
 Osvěta a pozitivní spolupráce zmůže více než regulace a sankce
Rozumná a důsledně dodržovaná pravidla jsou účinnější než nesmyslná nařízení.
Chcete se dozvědět více o činnosti našeho sdružení nebo máte zájem o spolupráci?
Navštivte webové stránky www.stranapsa.cz, e-mail info@stranapsa.cz.

