
Otevřený dopis řediteli ČT za zrušení pořadu Psí život a prodloužení 
vysílacího času Chcete mě 

Žádám okamžité stažení nevhodného a nepovedeného pořadu Psí život, který popírá veškerý vzdělávací a  
výchovný dopad snah naučit veřejnost si zodpovědně pořizovat a starat se o zvíře.

Žádám okamžité stažení nevhodného a nepovedeného pořadu Psí život, který popírá veškerý vzdělávací a 
výchovný dopad snah naučit veřejnost si zodpovědně pořizovat a starat se o zvíře. Pořad Chcete mě, který 13 
let vzdělával českou veřejnost a pomáhal změnit povědomí českých lidí k adopci zvířat z útulků a má vzdělávat 
i v ochraně přírody, má okolo 10ti  minut vysílacího času, ve kterých se tato problematika nestačí ani 
nakousnout a posouvá se do stále neatraktivnějších vysílacích časů (reprízy ve14:55 nebo 2:50 ap.).
 
Avšak takovéto reality show věnuje televize 30 minut času. Místo vážné nemoci majitele či úmrtí v rodině a 
podobných důvodů, které by člověk čekal a mohl i pochopit, se v pořadu ukazovaly majitelky s banálními 
důvody, ze kterých neuměle čouhal základní fakt, že pes se jim prostě do současného života nehodí a obtěžuje 
je se o něj starat.
 
Velmi nepřesvědčivá byla i zkouška přítomného veterináře, reprezentujícího odborníka, jak nová majitelka 
ovládá psa. Naše země má opravdu mnoho kynologických odborníků, kteří by byli schopni pejskaře mnoho 
naučit, nechápu tedy tento výběr.
 
Reakce slečny na telefonu horké linky pořadu také předčila očekávání, kdy tvrdila, že konzultují s útulky etiku 
umístění psů - ráda bych věděla, se kterými konkrétně, pokud mám zpětnou vazbu, většinu útulků tento pořad 
pobouřil a uvádět zahraniční úspěšnost cizí verze pořadu jako důvod pro jeho vysílání je nedostačující z mého 
pohledu.Nevěřím, že lze ospravedlnit umístěním psa za takových podmínek a v těchto souvislostech tento pořad 
na veřejnoprávní televizi.
 
Nechápu, kdo a proč dal zelenou, aby se vyplýtvalo tolik peněz poplatníků a vysílacího času na tuto trapnou 
šarádu, která podporuje lidi v nezodpovědnosti a ukazuje jim, jak snadno se psa lze zbavit a ještě se stát 
středem pozornosti a dle mého názoru nemá ve veřejnoprávní televizi co dělat. Nemyslím, že argumentovat 
zahraniční úspěšností takového citově dryáčnického a informačně nulově přínosného pořadu je šťastná cesta, 
kterou, jako jedinou obhajobu uvedli tvůrci pořadu. 
 
Ostatně, i kdyby, nejsme snad ovce, které tupě musí kráčet ve špatném směru, který vytyčil někdo jiný. Buďme 
rádi, že naše ochrana zvířat, i když není optimální, dosáhla nějakých výsledků v ochotě lidí si opuštěná zvířata 
adoptovat a nesnažme se i toto devalvovat a znehodnotit protichůdně působícími pořady. Ne vše zahraničního je 
dobré, to bychom za chvíli mohli uzákonit utrácení psů po 14ti dnech v útulku (nebo i dříve), jako je to běžné v 
některých západních státech nebo nabízet ve jménu sledovanosti z obrazovky veřejnoprávní televize své 
nechtěné rodinné příslušníky.
 
Pokud si Česká televize, která by měla především lidi vzdělávat, hodlá vylepšovat sledovanost pořady na bázi 
reality show, mohla sáhnout po daleko úspěšnějším modelu pořadu Buď já nebo pes, vysílaného v zahraničí, 
kde cvičitelka dojíždí do rodin s problematickými psy a učí majitele s nimi zacházet a vylepšovat jejich soužití. 
Osobně jsem velmi zklamaná laxním přístupem ČT v přístupu k ochraně zvířat a minimálnímu prostoru, který 
této tématice na obrazovkách poskytuje.
 
Jestli toto má být ten nový, svěží, novoroční vítr v ČT, tak prosím, raději zavřete dveře a takové příchody si 
raději cvičte na jevišti, ale pokud možno, rovnou do propadliště. Žádám okamžité stažení a nevysílání tohoto 
pořadu, který nepomáhá, nevzdělává, pouze podporuje nezodpovědné lidi a kazí vkus a prodloužení pořadu 
Chcete mě alespoň na půl hodiny vysílacího času v atraktivních vysílacích hodinách.
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