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Cíl
Je na čase psovi vysvětlit, že všechno se netočí jen kolem něj, že i panič-

Upřímně závidím všem, kdo zvládli čistění zubů pomocí zub-

ka a pán mají svůj svět, v němž se všichni musí naučit vzájemně si

ního kartáčku. Pořídila jsem si kartáček i pastu pro psy, ale Chi-

nepřekážet, sdílet jej pospolu. Poradím vám, jak nacvičit situace, když

co vždycky všechno vyplivl a skoro se popral. Tak jsem to po pár

vám něco spadne na zem nebo se rozlije a pes se chová jako neřízená

měsících vzdala a od sedmého měsíce, kdy měl Chico dokonče-

střela a snaží se dostat na místo činu jako první. Do cvičebního pro-

nou výměnu zubů, jsem začala kupovat kosti z buvolí kůže (bez

gramu můžete zařadit první společnou hru s povelem „hledej“. Chico

přidaného vápníku). Vybírám ty, kde je kůže slisovaná do mnoha

si tuto hru na hledání předmětů a pamlsků velmi oblíbil a věřím, že

vrstev; jednak déle vydrží a zároveň představují ideální způsob,

i u vás doma objevíte spoustu skrýší a tajných zákoutí, kam se dá scho-

jak si pes jejich žvýkáním udrží čisté zuby a nezapáchá mu z tla-

vat míček, oblíbená hračka nebo pamlsek.

my. Kromě toho mu jednou týdně čistím zuby pomocí malého
triku – gázy namotané na prst (str. 30). Nácvik otevírání tlamy

Cvičení pro sedmý měsíc

jsme zvládli dobře, ale když už mi čištění trvá moc dlouho nebo

1. Tady je moje a tady tvoje

se potřebuji dostat na vnitřní stranu zubů a na stoličky, Chico za-

Nejde o nic jiného, než nacvičit respekt psa k vašim věcem a prostoru,

čne být netrpělivý a jazykem mou ruku usilovně z tlamy vytlačuje.

který sdílíte. Ač to zní banálně, pes by vás nejraději následoval všude,
do koupelny, na toaletu, do postele a vyskočil by si k vám i na gauč. Je
jen na vás, co mu dovolíte a kam ho pustíte. Pamatujte si, že je třeba být
důsledný. Když ho jednou pustíte do postele, protože zrovna dnes pere-

Tady je Krakonošovo (sedmý měsíc)

te povlečení a říkáte si, že na tom nezáleží, a podruhé mu to zakážete,

Název kapitoly mne napadl, když jsem přemýšlela, jak nazvat cvičení,

tak psa jen matete, nebude vědět, co je správné. Nastavte si proto vzor-

které se stalo náplní měsíce. Chico se totiž začal čím dál tím více prosa-

ce chování, ty dodržujte a těma krásnýma hlubokýma psíma očima se

zovat. Když někdo zazvonil, první se hnal ke dveřím a cestou mě málem

nenechte obměkčit.

srazil. Snažil se nacpat jako první do venkovních dveří, když jsme se
šli venčit, až mě dveře přirazily, nebo naopak se mnou vymetl vchodo-

2. Nemám na tebe čas

vé dveře tak rychle, že jsme málem porazili sousedku, která způsobně

Zejména mladý pes se bude dožadovat vaší neustálé pozornosti. Musí-

čekala venku. Tak jsem řekla – a dost!

te ho proto naučit, že na hraní s ním nemáte celý den. Například je
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