
o celou dobu, co uvádím nebo
provázím skupiny ‰tûÀat pfii jejich
hrách, je první setkání vÏdy velmi

vzru‰ující záleÏitostí. I pro mne. ProtoÏe
ãlovûk nikdy neví, co na nûj ãeká nového.
Kolik zku‰eností a jaké záÏitky má ‰tûnû
s ostatními psy? Je schopno se bez pro-
blémÛ zafiadit do skupiny? Reaguje vel-
mi nejistû? Hledá spásu v útûku, nebo
hrozí, Ïe bude agresivní? Hledá ochranu
u svého ãlovûka, nebo se pokou‰í samo
panicky uprchnout?
Pokud jste sledovali ostatní seriály, které
jsem napsala, je vám v tomto okamÏiku
jistû jasné, jak rozhodující je chování
majitele právû teì. ProtoÏe pokud se na
hfii‰ti objeví samotní majitelé nejistí
a bojácní, jak má to malé ãtyfinohé stvo-
fiení zÛstat v klidu a v pohodû? V tom
spoãívá zpravidla první pfiekáÏka a také
jeden z nejvût‰ích problémÛ pro správ-
nou v˘chovu a socializaci psa. Majitelé by
mûli b˘t schopni zvládat s pfiehledem
novou situaci – a k tomu musí nejdfiíve
opanovat své vlastní pocity:
Chceme-li (a musíme) ovládat druhé,
musíme v první fiadû ovládat sami sebe!
To je ov‰em vÏdycky nejtûÏ‰í: poznat sám
sebe, své silné stránky i slabiny, pfiijmout
je a získat z nich maximum. 

TEMPERAMENT
Jedním z faktorÛ, které jsou pro úspû‰-
nost na‰eho podniku rozhodující, pfied-
stavuje temperament. To samozfiejmû

platí u lidí i u psÛ. Mimofiádnû tempera-
mentní osobnosti to mají nejtûÏ‰í. O tom
bych mohla dlouho vyprávût. Musím ale
pfiipustit, Ïe i já sama mám temperamen-
tu na rozdávání, a tak znám aÏ pfiíli‰ dob-
fie jak proti nûmu bojovat. 
Temperament se totiÏ dokáÏe velmi rych-
le zvrhnout v panikafiení. Nûco takového
si ov‰em vÛdãí osobnost nikdy nemÛÏe
dovolit. ProtoÏe jak˘ pán, takov˘ pes. Jak-
mile majitel propadne ãiré panice, pes se
k nûmu okamÏitû pfiidá. A uÏ se vezeme
po tobogánu hektiky. 
âlovûk je nejist˘, protoÏe není schopen
pfiedem pfiesnû odhadnout reakce psa,
pes tento neklid vycítí – sám zneklidní
a podle toho také reaguje. V dÛsledku
toho jsou lidé je‰tû neklidnûj‰í – a tak
dále, a tak dále! Nastává hotov˘ chaos
a stupÀuje se.
Z mého pohledu existuje z téhle mizérie
jedna jediná cesta: dobrá pfiíprava! 
K dobré pfiípravû patfií nechat nejdfiíve
psa doma a nav‰tívit rÛzná hfii‰tû pro ‰tû-
Àata a seznámit se s nimi. Jaká panuje na
cviãi‰ti nálada? Cítí se tam psi i lidé dob-
fie? Dostává se psÛm i lidem maximální
péãe a vedení ze strany odpovûdn˘ch cvi-
ãitelÛ? Jak reaguje trenér na stresové situ-
ace? Jakmile naleznete nejlep‰í skupinu
her pro ‰tûÀata, mohu kaÏdému jen
doporuãit, aby se obrátil na odpovûdné-
ho cviãitele. Vynikající je, kdyÏ se trenér,
majitel a ‰tûnû mohou v klidu oãichat,
aniÏ by u toho byl nûkdo cizí. Jedinû tak
se mohou v‰ichni dobfie seznámit, ale
mohou (a mûli by) se také podívat, v ãem
spoãívají pfiípadné problémy, jaké reakce
lze oãekávat od psa a jak se psem nejlépe
zacházet. Podobná pfiíprava poskytuje
v‰em pocit jistoty. Pak mÛÏe majitel se
sv˘m psem nastoupit na první náv‰tûvu
skupiny her pro ‰tûÀata klidnû, vesele
a s dobrou náladou.

NÁLADA
Tato uvolnûná a klidná nálada by nemû-
la nastat aÏ na cviãi‰ti. Pokud v tomto
rozhodujícím dni vstaneme ‰patnou
nohou, jsme moÏná nervózní nebo
máme ‰patnou náladu, náv‰tûvu radûji
odsuneme. JestliÏe totiÏ uÏ pfiedem
panuje „ve smeãce“, v rodinû a v prostfie-
dí spousta horeãného shonu, v‰echny
zúãastnûné strany se snadno rozru‰í -
a vût‰inou jde v‰echno ‰patnû. 
Vím, jak nepodstatné se mohou nûkteré
okolnosti jevit na první pohled, ale ve
skuteãnosti jsou rozhodující. ·tûnû si
bude s vlastním záÏitkem náv‰tûvy skupi-
ny ‰tûÀat spojovat také v‰echny prÛvodní
jevy. První dojem je ale rozhodující! To
samozfiejmû platí také pro v‰echny ostat- Fo
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První dojem přetrvává!
První náv‰tûva na hfii‰ti pro ‰tûÀata je asi vÏdy tou
nejvíce vzru‰ující. Pro ãlovûka i pro psa. V‰echno je nové,
v‰echno je nezvyklé a hlavou majitele psa se ãastokrát
honí nejedna otázka ãi nejistota. Proto si nemohu
odpustit, abych nepoznamenala nûco k tomuto tématu. 

P

Pfii druhé náv‰tûvû je
rozumné b˘t na cviãi‰ti

jako první. Vítání probíhá
postupnû, aniÏ by va‰eho

svûfiencerozválcovala
lavina ‰tûÀat.

Pfiedev‰ím
majitelé by
mûli b˘t
schopni
zvládat
s pfiehledem
novou situaci
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ní vûci, které chceme na‰emu ‰tûnûti
pfiedstavit a nauãit ho. 
Jakmile dorazíme na cviãi‰tû, musíme ‰tû-
nûti poskytnout dostatek ãasu, aby si
mohlo celé dûní v klidu prohlédnout
z bezpeãné vzdálenosti. Nûkterá kynolo-
gická cviãi‰tû si pro tuto pfiíleÏitost zafií-
dila ãást pro náv‰tûvníky a seznamování.
To se mi opravdu líbí. V klidném koutku
zde mÛÏete se ‰tûnûtem relaxovat, spo-
leãnû se dívat na hry ostatních a zde se
mÛÏete také pomalu a nenásilnû sezna-
movat a navazovat kontakty s jednotliv˘-
mi psy. Mám-li b˘t upfiímná, nûkdy to
mÛÏe b˘t znaãnû boufilivé, kdyÏ se na
nováãka vrhne celá divoká smeãka roz-
pustil˘ch ‰tûÀat, aby ho nad‰enû pozdra-
vila. KaÏdé ‰tûnû ho chce oãichat a zaãít
si s ním hrát. Nováãek vÛbec neví, co si
poãít a na koho a na co se má najednou
soustfiedit. Pro citlivûj‰í povahy to ov‰em
mÛÏe b˘t pofiádn˘ ‰ok. Tomu musíme
zabránit. Proto si na první náv‰tûvu na
cviãi‰ti nebudeme dûlat Ïádné velké plá-
ny. Ani ¤ím nebyl postaven za jedin˘ den.
Úplnû staãí, kdyÏ napoprvé naváÏeme
pfiíjemn˘ kontakt jen s nûkolika málo zví-
fiaty. Vlastnû je to úplnû stejné jako první

den v dûtské ‰kolce nebo ve ‰kole. Jde
také jen o to, abychom psovi poskytli co
moÏná nejpfiíjemnûj‰í dojem, abychom
navázali první kontakty a zapudili strach.
Samotné uãení zaãne aÏ v dal‰ích dnech.
Stejnû bychom to mûli dûlat i se psy. 

PRVNÍ
Pfii druhé náv‰tûvû je rozumné b˘t na cvi-
ãi‰ti jako první. Tím se totiÏ pohodlnû
vyhneme boufilivému hromadnému uví-
tání v‰ech ostatních najednou. Nováãek
se mÛÏe seznamovat s jednotliv˘mi pfii-
cházejícími psy, aniÏ by ho rozválcovala
lavina ‰tûÀat ze skupiny. ·tûnû pak velmi
rychle roztaje a hra mÛÏe zaãít! Uãení
samozfiejmû také.
Jak rozliãnû se vyrovnávají ‰tûÀata s nov˘-
mi setkáními a rÛzn˘mi situacemi, tomu
se budeme vûnovat v dal‰ích dílech seriá-
lu. KaÏdé zvífie je prostû malá osobnost
a zaslouÏí si, abychom s ním také tak
zacházeli. Pfiitom mÛÏeme zaÏít nejedno
pfiekvapení. To nejkrásnûj‰í na hodinách
her se ‰tûÀaty pro mne ale je, kdyÏ mohu
sledovat v˘voj zvífiat po dlouhé a pfiede-
v‰ím velmi dÛleÏité období – a kdyÏ je
v tomto v˘voji mohu provázet. To je vel-
mi poutavé! 
A proto se v pfií‰tím díle podíváme na pfií-
bûh jednoho psa, kter˘ zaãal smutnû, ale
díky spoustû ãasu, trpûlivosti a lásky
nov˘ch majitelÛ se nakonec rozvíjel potû-
‰iteln˘m smûrem. Happy end není vylou-
ãen! M. Nováková
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Jakmile dorazíme na
cviãi‰tû, musíme ‰tûnûti
poskytnout dostatek
ãasu, aby si mohlo celé
dûní v klidu prohlédnout 
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