
1. Jen dÛsledná
v˘chova a jistá
míra preventivních

opatfiení úspû‰nû zamezí
Ïebrání u stolu. JiÏ ‰tûnû se
má co nejdfiíve, jak jen to je
moÏné, nauãit, Ïe nesmí
loudit, kdyÏ si zbytek jeho
dvounohé smeãky
pochutnává u stolu.

2. U ‰tûnûte bychom
samozfiejmû
nemûli postupovat

pfiíli‰ tvrdû. Hlasit˘ kfiik
a podobné pfiehnané reakce
by ho mohly pofiádnû
vylekat a naru‰it dÛvûru
mezi ním a jeho 
vztahov˘mi osobami.

3. Je v˘hodné, 
kdyÏ ‰tûnû
krmíme v dobû,

kdy jí také rodina. Hladov˘
pes má pochopitelnû
mnohem vût‰í sklon
k Ïebrání neÏ ten, kter˘ si

právû naplnil Ïaludek.
Pokud se v‰ak pfiesto
pokou‰í získat u stolu
nûjak˘ pamlsek navíc,
musíme b˘t Ïeleznû
dÛslední a nesmíme jeho
prosebn˘m pohledÛm
a naléhání Ïádném 
pfiípadû podlehnout.

4. Pokud svého psa
pfiistihneme „in
flagranti", mûli

bychom se pokusit mu jeho

lup sebrat. Pfii tom nahlas
a pûknû zfietelnû 
vyslovíme: „Fuj je to!"

5. KdyÏ v‰ak uÏ
k nepfiíjemnosti
dojde a my

ãtyfinohého zlodûje
odhalíme aÏ na základû
indicií, jako jsou mastné
skvrny na ubrusu, 
nesmíme psa kárat. 
Jen nûkolik minut po 
ãinu uÏ není schopen
pochopit souvislost 
mezi sv˘m chováním
a rozhofiãením majitele.
V budoucnu byste 
pak mûli myslet na to, 
Ïe není dobré psa 
nechávat o samotû
s prostfien˘m stolem. 
U psÛ to je totiÏ stejné 
jako u lidí: pfiíleÏitost 
dûlá zlodûje. 

6. Vût‰inou je 
ze v‰eho 
nejlep‰í

Ïebrajícího psa dÛslednû
ignorovat. Pfiátelské 
oslovení nebo dokonce
navázání pfiímého
zrakového kontaktu 
si mnoho psÛ vykládá 
jako svÛj mal˘ úspûch
a povzbuzení 
dovolující 
jim pokraãování 
v neÏádoucí ãinnosti.

7. Pokud se pes 
blíÏí ke stolu 
se zjevn˘m

úmyslem nûco tam 
vzít, je nutno okamÏitû
jednat. Máme nûkolik
moÏností:

a. Za obojek psa
stáhneme zpátky

a dÛsledn˘m hlasem 
mu fiekneme: „Fuj je to!" 

b. Rukou ukáÏeme
smûrem od stolu

a fiekneme: „Jdi pryã!" 
nebo povel „Místo!"

c. Vstaneme a psa
odvedeme

z místnosti.
L. Tousignantová
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JAK NA TO

Tipy a triky 

Žebrání u stolu
Chybné chování psa má ãasto jednoznaãnou pfiíãinu v na‰ich
v˘chovn˘ch chybách. Vût‰inou buì uÏ pes nûkdy byl krmen od
stolu, nebo mohl v nestfieÏeném chvíli nûco ukrást z prostfieného
stolu. Úspûch, kter˘ zaÏil, se mu pfiirozenû nesmazatelnû 
vryl do pamûti a vzbudil v nûm pfiání ho zopakovat. 
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Navázání
zrakového
kontaktu 
si mnoho psÛ
vykládá 
jako povzbuzení 
dovolující
Ïebrání
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