
oma je to pfiímo vzorov˘ pes:
Lehává spofiádanû ve svém ko‰íãku,
ãeká, aÏ ho zavoláme, kaÏdému

náv‰tûvníkovi podá na povel pac a i na
ten nejti‰‰í povel svého majitele se stáh-
ne na své místo. NeÏebrá, je sice ostraÏi-
t˘, ale nikdy ne‰tûká zbyteãnû. A nikdy
jsme po nûm v bytû ani na zahrádce
nena‰li ani stopu po nûjaké louÏiãce
nebo hromádce. Zkrátka a dobfie - tako-
v˘hle pes dûlá svému majiteli jen radost.

PROMùNA 
Dokud se pes zdrÏuje mezi vlastními ãtyfi-
mi stûnami. Jakmile ale za ním a za jeho
majitelem zaklapnou vrátka zahrádky,
promûní se v hotovou obludu. Na vodít-
ku plnou silou táhne, vláãí své majitele
sem a tam za sebou, zÛstává náhle stát,
jen aby dÛkladnû prozkoumal zvlá‰È zají-
mav˘ pach. A kdyÏ uÏ oba spoleãnû
koneãnû dojdou do parku a majitel pustí
psa z vodítka, ten je okamÏitû pryã.
Cyklisti, bûÏci pro zdraví, ostatní psi – ti
v‰ichni jsou pro nûj vítan˘m objektem
loveckého zájmu. Z popelnic tahá odpad-
ky po ‰irokém okolí, obrovsk˘m skokem
se vrhá do rybníãku s kachniãkami

a umoÏní kolemjdoucím, aby se s ním
podíleli na osvûÏující koupeli, kdyÏ se
mezi nimi s poÏitkem oklepe. A jeho ma-
jitelé se (jako uÏ mnohokrát) ptají: proã
nechce vÛbec poslouchat?
Jejich pes by jim mohl odpovûdût oka-
mÏitû (pokud by se ov‰em na tuto otázku
radûji také netváfiil jako hluch˘). Podobnû
jako fiada jin˘ch psÛ má i tento pes syn-
drom „Dûlám si, co chci", coÏ je zlozvyk,
jehoÏ první pfiíznaky b˘vají vÏdycky stej-
né: pes je doma hodn˘, ale venku si dûlá,
co chce. A jako vÏdycky – na vinû je ãlo-
vûk, pes jedná jen tak, jak mu to okolnos-
ti umoÏÀují. To se jednoho dne dostane
‰tûnû do domu, kde se kolem nûho v‰ech-
no toãí. Neohrabané podávání tlapky
vyvolává nad‰ení, lidé ‰tûnû pfii usínání
hladí a po probuzení ho hned pou‰tûjí na
zahradu, aby se mohlo vyprázdnit. Vzato
kol a kolem je to pohádkov˘ ‰tûnûcí Ïivot. 
Potfieba spánku u rostoucího psa poma-
lu klesá, ‰tûnû je stále pohyblivûj‰í, a pro-
toÏe by se pfiece mûlo vydovádût,
povzbuzují ho lidé na procházkách, aby
skotaãilo kolem nich. „Tak bûÏ, támhle si
hrají jiní psi!“ ·tûnû si mÛÏe hrát, dokud
se neunaví, a nakonec se spokojenû

doma stoãí do klubíãka. V jeho psí du‰i
se formuje pomalu, ale jistû pfiesvûdãení:
byt je jenom na spaní, jídlo, k mazlení
a rozmazlování, jinak je to tu docela
nuda. Skuteãn˘ Ïivot zaãíná venku, pfiede
dvefimi. Tam lákají dobrodruÏství, tam
ãeká na dobrodruhy v˘zva, tam je tfieba
zahánût nepfiátele a lovit obûti. ·koda Ïe
ãlovûk nedokáÏe se psem drÏet krok, ve
dvou by to bylo je‰tû krásnûj‰í. A v tom-
to pfiesvûdãení se pes pfii kaÏdé procház-
ce je‰tû utvrzuje. 

CO MÒÎEME PROTI 
TOMU DùLAT?
V kaÏdém psovi dfiímá temperamentní
lovec a pronásledovatel. Tento jeho „ta-
lent" nemÛÏeme nikdy zcela potlaãit,
mÛÏeme ho jen svést do správn˘ch kolejí.
Zaãnûte je‰tû jednou od poãátku.
Vyberte si jinou dobu k venãení psa,
novou cestu, eventuálnû také nov˘ obo-
jek a nové, pokud moÏno co nejdel‰í
vodítko. V‰echny tyto vûci vzbudí pozor-
nost psa, protoÏe jsou pro nûj nezvyklé.
Psa si nechte pfiipnutého na vodítku
a vyrazte na procházku – chvilku poma-
lu, chvilku rychle, obãas se zastavte, jin-
dy se otoãte neãekan˘m smûrem. To psa
samozfiejmû zmate a moÏná se teì na
vás bude dívat tak, aÏ bude srdce usedat.
Dívejte se jinam! A nejménû pût minut
trvejte na tom, aby se pes okamÏitû pfii-
zpÛsobil va‰emu tempu i smûru.

ZÁBAVA P¤IJDE 
SKUTEâNù AÎ PO PRÁCI
Vezmûte si s sebou míãek nebo jinou
hraãku a tu fázi procházky, pfii které se
smí pes pohybovat na volno (pokud moÏ-
no z dohledu jin˘ch psÛ a v cizím pro-
stfiedí), zahajte krátkou hrou s míãkem.
JestliÏe se pes nikdy nenauãil aportovat,
neÏ se bude moci rozebûhnout pryã,
nechte ho splnit nûkolik jednoduch˘ch
povelÛ a cvikÛ (napfiíklad „Sedni!").
KaÏdé tfii aÏ ãtyfii minuty si ho zavolejte
k sobû, pohlaìte ho a odmûÀte ho, kdyÏ
poslechne, a pak mu zase nakrátko pone-
chte jeho svobodu. 
Takovéto procházky naplnûné v˘cvikem
trvají déle neÏ ty obyãejné. Budete k nim
potfiebovat spoustu trpûlivosti, humoru
a hlavnû hromadu pamlskÛ. Nikdy se
nevzdávejte, ani v pfiípadû, Ïe zpoãátku
pozorujete jen malé pokroky. Pes nako-
nec také potfieboval dost ãasu, neÏ se
nauãil v‰echny své ne‰vary. Rozhodnû se
jim neodnauãí ze dne na den. Ale krok za
krokem se postupnû pfiiblíÏí svému vlast-
nímu ideálu: zaãne nûco podnikat spolu
vámi a bude se vám hladce pfiizpÛsobo-
vat – a ne naopak. ■
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Doma zlatíãko, venku hrubián

Běda, když ho 
pustíme ze řetězu...
Co dûlat se psem, kter˘ je sice doma hodn˘ a poslu‰n ,̆ venku 
je ale zcela nezvladateln˘ a chová se jako utrÏen˘ ze fietûzu?

Cyklisti, bûÏci, ostatní
psi – ti v‰ichni jsou pro
nûj vítan˘m objektem
loveckého zájmu.
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