Martina Réblová

Můj nejlepší přítel

lo, po roce máme doma velkou plyšovou zoo, přestože už moc dávno

sor zřejmě vycítil, že po koupi psa už nebude šance. Narychlo kupujeme

vím, že Chico si oblíbil medvěda.

letenky, 6. března odlétáme do Říma a poté trávíme úžasných šest dní

Nakonec kupuji pár věcí do psí lékárničky a kleštičky na dráp-

v Bomarzu a v provincích Lazio a Toskánsko. Po návratu z dovolené

ky. Za skvělou věc pro krátkosrstá plemena považuji psí koberečky

v práci oznámím, že mě do konce měsíce nikdo neuvidí a v sobotu 14.

s vysokým hustým vlasem proti otlakům. Ještě než jsem si psa přivedla

března jedeme do Bohemia Angel pro Chica.

domů, psí kobereček jsem používala jako podložku pro svá cvičení, je

Tuším, že Chico se mě bude pokoušet trénovat stejně tak, jako se já

opravdu výborný. V nákupním seznamu je již značně proškrtáno. Už

budu pokoušet trénovat jeho. Počítám s tím, že mě naučí pár věcí, které

máme i drátěnou ohrádku, aby se pes, až nebudeme doma, mohl troš-

jsou pro něj důležité: potřebuji jít ven, mám žízeň, tady ti upadl kousek

ku proběhnout. Jen nákup pelíšku odkládám na dobu, až bude prcek

jídla pod gauč, kdy si budeme hrát, nenechávej mě doma tak dlouho, ale

doma, abych koupila podle aktuální velikosti. Nějakou dobu přemýš-

všechno ostatní už ho budu muset naučit sama.

lím, jak vyřešit cestování se psem v autě. Nakonec pořizuji levnější
bezpečnostní pás.
Těch pár volných víkendů, co ještě máme, trávíme s Igorem přebu-

Domov (druhý měsíc)

dováváním domácnosti. Kupujeme sadu lišt, šroubky a další věci a doma

Štěňátka obvykle přicházejí do svých nových domovů na konci druhého

pak lišty vedeme podél stěn a schováváme do nich kabely od elektroni-

měsíce, v sedmém až osmém týdnu života. Sedmý týden je mezníkem

ky. Obvykle na něco zapomeneme, nebo kabely, které jsme objednali,

v životě štěňátka. Je ukončena jeho socializace v psí smečce, je schopno

mají jiný průměr než lišty, a tak další den jedeme nakupovat znovu.

opustit matku a sourozence a vyměnit je za svou budoucí lidskou smeč-

Večer losujeme, kdo udělá večeři, a v duchu si říkáme, že tohle jsou

ku. Pokud však chovatel doporučí odebrat štěňátko v osmém či devátém

vlastně jenom přípravy, že ve skutečnosti to ještě nezačalo.

týdnu, záleží samozřejmě i na plemenu, dejte na jeho radu a zkušenosti.

Na štěňata se jedeme dvakrát podívat, v jejich čtyřech a šesti týd-

Až si štěňátko přinesete domů, nezapomínejte, jak je pro ně důležitý

nech života, vybíráme si čokoládového labradorského retrívra, kterému

každodenní tělesný kontakt s vámi; mazlení, hlazení a správně načaso-

dáváme jméno Chico. Vše je nachystáno, v práci je klid a my v očeká-

vaná pochvala vašemu psovi usnadní přechod do nové smečky. To, že

vání. Do tohoto zdánlivého klidu volá ze svého sezonního sídla v Itálii

si pes zvykne na vaši tělesnou blízkost a dotyky, je pro vaše budoucí

pan profesor Gams, můj dlouholetý přítel a kolega, zve nás, abychom

soužití důležité. Pokud se svým psem nenavážete blízký tělesný kontakt

s Igorem přijeli na jarní a mou částečně pracovní návštěvu. Pozvánka už

a on si na vás nezvykne, jen těžko mu v budoucnu vyčistíte uši, vyndá-

platí nejméně šest let a já si dosud nedokázala najít čas, a teď pan profe-

te klíště, vyměníte obvaz na zanícené rance, ostříháte drápky, vyčistíte
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zuby a možná vám ani nedovolí vzít ho do náruče, když to situace bude

psovi sdělujete, aby předměty, které on sám považuje za atraktivní a vy

vyžadovat. Psy velkých a obřích plemen si v podstatě pochováte jen jako

nikoliv, nedával do tlamy či jakkoliv olizoval a sbíral ze země. Poprvé

štěňátka.

tento povel zřejmě vyslovíte, když štěňátko udělá doma loužičku nebo

První dva povely, které v tomto věku použijete, budou negovat vět-

bobek, protože váš první cíl je naučit štěňátko čistotnosti. Povel pak

šinu aktivit štěňátka. Sdělí mu, že si určité činnosti nepřejete, například

oceníte zejména venku na procházce, protože pes se odnaučí sbírat věci

skákat na co se mu zlíbí, cokoliv okusovat nebo doma čurat a kakat.

ze země, ať už jsou to psí exkrementy, ztracené papírové kapesníčky,

Pokud štěně správně povedete hned od začátku, rychle pochopí, co
se po něm chce. I když se snažíte a běháte se štěnětem vždy, když si

kameny a různé jiné předměty včetně kusu svačinky, co upadl dítěti
před vámi.

myslíte, že teď je ten správný čas na vyprazdňování, počítejte s občasný-

Povelem „nesmíš“, kterým psa usměrňujete, mu sdělíte, že v dané

mi loužičkami a možná i hromádkami doma zhruba do konce třetího

chvíli je určité chování nežádoucí, ačkoliv jindy a za jiných okolností je

měsíce jeho života. To je doba, odkdy začínají správně fungovat svalové

v pořádku. Použijete jej v mnoha situacích, a je jen na vás, jaké zákla-

svěrače a štěně je schopno svou potřebu lépe udržet. Buďte si vědomi

dy chování si se svým chlupatým spolubydlícím nastavíte, co budete

toho, že od svého psa nemůžete požadovat něco, co z čistě fyziologic-

považovat za běžnou normu a co vám bude vadit. Jak tento povel nacvi-

kých důvodů ještě není schopen vykonat. Dobrým pravidlem je chodit

čovat, si povíme v dalších kapitolách. Povel „nesmíš“ můžete začít cvi-

se štěňátkem ven co nejčastěji, tak podobným nehodám předejdete.

čit s hračkou, která leží na zemi a pes se jí nesmí dotknout. Může vedle
ní ležet a hlídat ji, hypnotizovat, ale nic víc. Teprve pokud mu dáte jiný

Cíl

povel, kterým tento zákaz zrušíte (např. povel „volno“, viz str. 91), pes

Připravte pro štěňátko jeho nový domov. Postupně ho seznamte se vše-

si hračku může vzít.

mi členy domácnosti, pokud máte ještě další zvířata, i s nimi. Ukažte

Všechny další povely, se kterými psa v tomto období seznámíte,

mu, kde je jeho místo, které jste pro něj připravili. Mělo by být na chrá-

pokud si ho přivezete domů o pár týdnů později, jsou podrobně popsá-

něném místě, odkud má pes přehled o všem, co se kolem něj děje, mís-

ny v kapitole věnované třetímu měsíci. Povely začněte používat co nej-

to, kam se rád vrací a kde odpočívá. Nejprve ho první dny ponechte

dříve, psa učte, co je správné a co ne.

v jednom pokoji, až se dobře se vším seznámí, můžete mu ukázat další
místnost. Pro štěňátko je nejlepší postupné přidávání vjemů.
Povel „fuj“, který ho budete učit nejdříve, bude znamenat vyjádření
vašeho hlubokého nesouhlasu s jeho chováním, absolutní zákaz, kterým
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Pro lepší začátky se můžete vybavit pamlsky, které střídejte s ústním chválením, pomazlením nebo oblíbenou hračkou, aby si pes nezvykl na jeden druh odměny, aby nikdy nevěděl, co přijde, a vaše cvičení
bylo pro něj o něco napínavější.
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