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Proti srsti Trpělivě
procvičujte povely,
a to doma i venku

Na první pohled
obyčejný
Chytré technologie
v obývacím pokoji
hned nepoznáte. Jsou
schované
v sádrokartonových
předstěnách
a podhledech. Pro
případ, že systém
vypadne, jsou na
stěnách i vypínače.

Hana Žertová
etoložka,
www. zvirataazdravi.cz

Máme psa, křížence starého asi 2,5
roku, je vykastrovaný. Doma poslouchá, chodí na cvičák, je učenlivý. Ale
pokud ho na procházce pustíme proběhnout, na zavolání nereaguje. Chová
se dominantně a na psy i feny útočí.
Jak ho to odnaučit? A jak ho přimět,
aby na zahradě konal potřebu na jedno
určité místo, a ne do květináčů?

Zátiší s obrazovkou Nástěnné dotykové panely jsou v každé
místnosti. Třeba v kuchyni si na internetu najdete recept, pustíte televizi
nebo na záběru z bezpečnostní kamery zkontrolujete děti u bazénu.

››

Vidím tu pět různých problémů: pes neposlouchá,
má lovecké choutky, napadá jiné psy, kálí po celé zahradě
a močí do květináčů. Pokud byla
kastrace provedena proto, aby odstranila lovecké chování a agresi
vůči ostatním psům, pak nebyla na
místě. Význam by mohla mít pouze
u močení do květináčů, pokud tam
pes umisťuje teritoriální značky.
Všechny nešvary jsou podle mého
způsobeny nedostatkem času a důslednosti ve výchově. Nic však není
ztraceno. Jestli je pes učenlivý
a doma poslouchá, chce to jen věnovat se mu co nejčastěji a procvičovat povely i venku. Zprvu v klidném prostředí, kde není zvěř ani
jiní psi. A postupně, pomalu, přecházet do prostředí náročnějšího.
Soustředila bych se především
na nácvik přivolání s pamlskem či
hračkou. Při čtyřech procházkách
denně se dá přivolání procvičit i stokrát. Druhým důležitým povelem je
zákaz – slovo, které psa zarazí ve
všem, co dělá. Já používám ostré
ne. Když se tyto povely dobře zažijí
a správně zkombinují, ovladatelnost psa se zlepší. Ovšem pes by nikdy neměl mít pocit, že na povel ne
je možné se nezastavit a na přivolání lze nepřijít. Proto než budou cviky dovedeny k dokonalosti, je třeba
zvíře jistit dlouhou lehkou šňůrou.
Pokud jde o kálení a močení na
zahradě, doporučuji opět chodit se
psem často ven, aby mohl potřebu
vykonat mimo zahradu. A po dobu,
kdy je na zahradě sám, mu vyhradit
prostor, kde případná nehoda nevadí. Jestli se mu květináče staly jakýmisi patníky, které se naučil využívat pravidelně, bude lepší zamezit
mu v přístupu k nim, než se z nich
vytratí pach jeho moči. A pak jej vodit kolem nich na vodítku a uplatňovat zákazový povel. Je ale třeba mu
hned nabídnout jiné místo k vymočení, nejlépe mimo zahradu.

Jinýma očima: Architektonické
řešení mohlo být odvážnější
Patrik Tichý
architekt

››

Architektura obou domů
evokuje dobu „nejkvalitnějšího“ stavitelství – období
funkcionalismu převedené do stavění současného. Je to určitá sázka na
jistotu. Kombinace přírodních materiálů a fasády odpovídá zavedené
představě moderního a kvalitního
bydlení. Jen je možná škoda, že
s ohledem na technologické vybavení domu není architektonické řešení odvážnější, stejně jako interiér
garsonky, který je možné označit
spíše za vyšší standard.
Co naopak nebývá obvyklé a co
zvyšuje zajímavost komplexu, je využití vzrostlých stromů na pozemku a také rozumné řešení koupání.
Vzrostlé stromy dávají architektuře
měřítko, může dobře splynout
s prostředím, a evokují pocit, že je
zde déle než ve skutečnosti.
Systém inteligentního ovládání
funkcí domu a zahrady není novinka. Je znám již řadu let především
ze zahraničí, kde se jím firmy snaží
zpříjemnit kvalitu bydlení a současně snížit energetickou náročnost
provozu. Je to logické vyústění
technologického vývoje a snižování cen elektronických prvků na
straně jedné a neustálého zvyšování cen energií na straně druhé. Tak
jako se snaží třeba v automobilovém průmyslu nalézt optimální
kombinaci složitosti technologie
a maximálního využití zdroje energie, tak je tomu i u zefektivňování

provozu domů, a nemusí to být
jen individuální výstavba – i když
u ní je možná větší propracovanost celého systému.
Tak jako v období funkcionalismu kvalita designu a technologie
v architektuře daleko převyšovala
kvalitu designu a technologie automobilů, tak by tomu klidně mohlo
být i za pár let. Zjednodušení ovládání počítačů, dotykové řízení tabletů či telefonů, které spojují spoustu
různých funkcí v jednom malém
přenosném zařízení s vysokým výpočetním výkonem a relativně dlouhou výdrží baterie, nahrává jejich
dalšímu využití pro hlídání provozu
domu i jeho zabezpečení. Tato zařízení jako ovládací prvky jak dálkové, tak místní v dokovacích stanicích v domě již nyní dokážou hodně zpříjemnit bydlení.
Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že je vše závislé na zdroji
energie a na kvalitě rozvodů v kombinaci s bezdrátovým šířením signálu, tudíž je systém relativně zranitelný. Proto aby dokázal dokonale detekovat chybu a místo, už musí být
složitější, výkonnější, a tudíž i dražší. Další otázkou zůstává jeho ekologičnost a efektivnost. Velkým nebezpečím, které se řeší jak u počítačů,
tak u mobilů s operačním systémem a které tím pádem hrozí i soustavě napojené na společnou síť, je
napadení zvnějšku, kdy se člověk
může stát vězněm ve vlastním
domě, kde může být terorizován.
Je však jasné, že se tyto systémy
stanou součástí každodenního života. Jen aby to nevedlo k ještě větší
odcizenosti lidí schopných komunikovat pouze pomocí technologií.
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Důmyslná konstrukce Do jediné stěny v zahradním domku se vešly venkovní krb, krbová vložka, klasický
a lávový gril, udírna a pec na pizzu. Mimo záběr je dotykový panel, televizní obrazovka a barový stůl s výčepem.

Jako kapitánský
můstek
Z vyvýšené terasy
u zahradního domku
máte při posezení
přehled o větší části
zahrady.

95 739

PRODEJ Novostavba RD, Křižanov
Nabízíme k prodeji novostavbu RD
6+1 v obci Křižanov a starší dům k
rekonstrukci zdarma.
cena: 3 500 000 Kč
tel. 568423454, skorcova@tiscali.cz
http://reality.idnes.cz/n1655175

PRODEJ Vila 5+1, Jihlava
Nabízíme Vám samostaně stojící
vilu z roku 1935 s dvojgaráží. Dům
prošel rekonstrukcí.
cena: 3 690 000 Kč
helena.jancokova@rksting.cz
http://reality.idnes.cz/n1653066

PRODEJ Chalupa 3+1, Hradec
Chalupa u Ledče nad Sázavou v
blízkosti obce Hradec. Zastavěná
plocha chalupy je 115 m2.
cena: 1 680 000 Kč
Michal Diringer, info@mmreality.cz
http://reality.idnes.cz/n1652454

PRODEJ RD, Ocmanice
Celopodsklepený dům o ZP 120 m2
s dispozicí 4+kk stojí ve velmi
klidné lokalitě.
cena: 2 600 000 Kč
klementova@dumrealit.cz
http://reality.idnes.cz/n1650501

PRODEJ RD, Třebíč
Rodinný dům k bydlení i podnikání
se dvěma zimními zahradami,
prodejnou a dvěma kancelářemi.
cena: 2 650 000 Kč
tel.: 800107777, info@avareal.cz
http://reality.idnes.cz/n1649954

PRODEJ Chalupa, Nejepín
Nabízíme k prodeji malebnou
chalupu v obci Nejepín v okrese
Havlíčkův Brod.
cena: 780 000 Kč
tel.:568423454, skorcova@tiscali.cz
http://reality.idnes.cz/n1649602

Nabídka

Lokalita

Popis

PRODEJ

Třebíč, HorkaDomky, Čeloudova

Nabízíme k prodeji DB 3+1 na ul. Čeloudova, Třebíč, HorkaDomky. Byt v původním stavu o CP 74 m2 se čtvercovou chodbou.

Cena Kontakt na prodejce

PRODEJ

Žďár nad Sázavou 3, Okružní

Nabízíme k prodeji velmi příjemný byt 2+1 v osobním vlastnictví nacházející v klidné části Žďáru 3.

Alena Plevová, tel.: 606662876

http://reality.idnes.cz/n1656252

PRODEJ

Třebíč, HorkaDomky, Čeloudova

Exkluzivně nabízíme ke koupi byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 v Třebíči na ul. Čeloudova, poslední patro.

900 000 Kč

tel.: 568423454, skorcova@tiscali.cz

http://reality.idnes.cz/n1656196

PRODEJ

Ořechov, okres Žďár nad Sázavou

Samostatně stojící menší RD 1+1 s možností rozšíření, zahrádka, uzavřený dvorek, k bydlení i k příjemné rekreaci.

695 000 Kč

Veronika Deutschová, tel.: 723404602

http://reality.idnes.cz/n1654182

799 000 Kč

940 000 Kč
1 155 000 Kč

tel.: 568423454, skorcova@tiscali.cz

Více informací na
http://reality.idnes.cz/n1656261

PRODEJ

Malý Beranov, okres Jihlava

Nabízíme prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v obci Malý Beranov u Jihlavy. Byt najdeme ve zvýšeném přízemí.

Lukáš Koděra, tel.: 739 641 944

http://reality.idnes.cz/n1653338

PRODEJ

Třebíč, Nové Dvory, Fr. Hrubína

Nabízíme k prodeji velice pěkný byt v OV 3+1 na ulici Fr. Hrubína v Třebíči. Byt o výměře 72 m2 se nachází v 6. patře.

1 400 000 Kč

Eva Jindrová, tel.: 731508277

http://reality.idnes.cz/n1651444

PRODEJ

Žďár nad Sázavou 6, Haškova

Nabízíme velmi pěkný družstevní byt 3+1 na Haškově ulici. Byt je velmi zdařile zrekonstruovaný, má novou koupelnu, WC.

1 500 000 Kč

Alena Plevová, tel.: 606662876

http://reality.idnes.cz/n1651001

PRODEJ

Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická

Nabízíme 3+1 v osobním vlastnictví v Třebíči na ulici Mládežnická,3. NP, celková zastavěná plocha bytu je 74 m2.

1 260 000 Kč

David Chaloupka, tel.: 731508270

http://reality.idnes.cz/n1649699

PRODEJ

Jihlava, Havlíčkova

Nabízíme zděný DB 1+1 ul. Havlíčkova, Jihlava ve 3. NP/5 bez výtahu, anuita doplacena, byt je v původním stavu.

890 000 Kč

tel.: 568423454, skorcova@tiscali.cz

http://reality.idnes.cz/n1649601

PRODEJ

Žďár nad Sázavou 2, Purkyňova

3+1 v klidné lokalitě města. Byt se nachází ve 4. patře panelového domu s výtahem s výhledem na Zelenou horu.

Alena Plevová, tel.: 606662876

http://reality.idnes.cz/n1647995

1 800 000 Kč

