
KDYÎ SE PERE MATKA S DCEROU 
Mám dvû fenky spoleãenského plemene,
matku s dcerou. Star‰í je 11 let, mlad‰í
9. Cel˘ Ïivot Ïijí spolu, spí v jednom pe-
lí‰ku a nikdy mezi nimi nebyly Ïádné ro-
zepfie. V poslední dobû se to v‰ak zmûni-
lo. KaÏdou chvilku jsou „v sobû“, dokon-
ce dcera matce uÏ prokousla packu a zra-
nûní si vyÏádalo pomûrnû dlouhou léãbu.
Domnívám se, Ïe tyto rvaãky zfiejmû sou-

visí s pfieskupováním hierarchie: star‰í
ztrácí síly a mlad‰í se snaÏí dostat na její
místo – i kdyÏ nemÛÏu fiíci, Ïe by rvaãky
vyvolávala vÏdy jedna a tatáÏ fenka, spí‰
se stfiídají. Zaãne to vÏdy tím, Ïe se jedna
druhé upfienû a dlouho dívá do oãí a pak
se na sebe vrhnou. KdyÏ se uklidní, zase
se stulí do jednoho pelí‰ku a jsou nejlep-
‰í kamarádky.
I kdyÏ uÏ  mám nûjaké zku‰enosti se psy,
v tomto pfiípadû jsme ponûkud bezradní.
Zkou‰eli jsme fenky nechat, aÈ si to vyfiídí
samy mezi sebou, a v˘sledkem bylo v˘‰e
zmiÀované zranûní. Nemohu je pfiece ne-
chat, aby se navzájem pozabíjely. Na ãí
stranu se mám postavit? Nebo bude nut-
né obû fenky trvale oddûlit? Zkou‰eli
jsem to a jsou na sobû tak závislé, Ïe usta-
viãnû kÀuãí a snaÏí se dostat jedna k dru-
hé. Bez sebe nemohou b˘t, ale spolu to
taky nedokáÏou. J. N., Praha

Hodnû záleÏí na tom, co vzájemnou agresi
fenek a jejich soupefiení o pozici vyvolává.
Podle toho, Ïe spí klidnû v jednom pelí‰ku,
se zdá, Ïe hlavní v˘sadou, o kterou obûma
fenkám jde, je va‰e pfiízeÀ a zájem. Dopo-
ruãila bych proto vyvarovat se jakéhokoli

mazlení a chování a vûnovat fenkám celko-
vû ménû pozornosti, pfiedev‰ím doma.
„Bavte se“ s nimi hlavnû venku na pro-
cházkách, pokud tam na sebe neútoãí (jed-
nak je tam více prostoru a moÏností úniku,
jednak i spousta vnûj‰ích vlivÛ, které pou-
tají jejich zájem a agresi tak rozptylují).
Doma jim dejte jasnû najevo, Ïe jejich ‰ar-
vátky jsou nepfiípustné a vy je nedovolíte.
Hned jak na sebe upfiou pohled, okfiiknûte
je rázn˘m „NE“, aÏ se zatfiese dÛm, ale ne-
pfiidávejte jméno, Ïádné z fenek nenadr-
Ïujte. Pokud se neuklidní, vyhoìte obû za
dvefie – kdyÏ nebudou mít pfied oãima hlav-
ní dÛvod soupefiení, mûly by pfiestat. Kdy-
by se pfiece jen do sebe pustily, zdÛraznûte
to o‰klivé „NE“ hozením plechovky od piva
ãi kávy naplnûné nûkolika padesátníky,
v nejhor‰ím popadnûte kaÏdou za zadní
nohy a oddûlte je (jde-li o malé plemeno,
zvládnete to sama, jestli jsou vût‰í, mûli
byste na to b˘t dva). Pak je chvíli v˘znam-
nû ignorujte. Pokud se jejich rvaãky ode-
hrávají i v dobû va‰í nepfiítomnosti, bude
lep‰í fenky oddûlit mfiíÏí ve dvefiích – ne-
budou po sobû tesknit a vy budete mít jis-
totu, Ïe se nezraní.

VRâENÍ U JÍDLA 
Se zájmem sleduji va‰e ãlánky o problé-
mov˘ch psech. Zajímalo by mû, zda si pes
musí dát od majitele líbit, aby mu sáhl do
misky, sebral kost nebo nûjak˘ „fujtajbl",
kter˘ pes najde na vycházce. Nebo je lep-
‰í psa nepokou‰et a nesnaÏit se s ním
o jeho potravu nebo kofiist bojovat? MÛj
pes, kdyÏ se k nûmu pfiiblíÏím v dobû,
kdyÏ Ïere, vrãí, zatím se neohnal (ale já
také vÏdycky ustoupím). Jinak s ním ne-
jsou problémy. Mám ho pfii tom nechat,
nebo by to mohlo pfierÛst v nûco hor‰ího?
Sly‰ela jsem rÛzné názory od rÛzn˘ch lidí,
jak˘ je ten vá‰?

Karolína Stejskalová, Praha

Vût‰ina psÛ dostává krmení jednou dennû
do své misky. Nûkdy si lidé pfiivedou domÛ,
tfieba z útulku, dospûlého psa a napadne je
zkusit mu misku sebrat, aby zjistili, jestli

na nû bude pes vrãet. Stává se to velmi ãas-
to, lidé chtûjí vûdût, jestli je pes hodn˘
a zvykl si na nû. Nûkdy také majitel zjistí, Ïe
pes u jídla vrãí, kdyÏ projde kolem, ale jinak
je pes hodn .̆
Majitelé by nikdy nemûli svého psa podob-
n˘m zpÛsobem testovat, mohou ho totiÏ
takhle nauãit u jídla vrãet a pes si zaãne

potravu bránit. Na druhé stranû bychom
ale také nemûli tolerovat chování psa, kte-
r˘ pfii jídle vrãí, jen kdyÏ se ocitneme poblíÏ
jeho misky.
ZpÛsob nápravy je takov˘: pes bude do-
stávat ve‰kerou potravu z na‰í ruky, ce-
lou krmnou dávku postupnû. Tím pocho-
pí, Ïe je na nás Ïivotnû závisl .̆ Pfii krme-
ní z ruky psa sedíme na Ïidli, nejsme pfii-
krãeni vedle psa, ale jsme v˘‰ neÏ on
a chlácholivû na nûj mluvíme. Nejlep‰í je
krmit ho takhle aspoÀ mûsíc a udûlat si
na krmení ãas, jídlo z misky by zpoãátku
nemûl dostávat vÛbec. Jednotliví ãlenové
rodiny se mohou pfii krmení stfiídat. Po
ãase zaãneme jídlo dávat do misky, ale
pfiidáváme ho po mal˘ch dávkách. Pes
dostane do mistiãky opravdu jen trochu,
kdyÏ je miska prázdná, jdeme mu nûkoli-
krát za sebou pfiidat. Psa tím nauãíme, Ïe
pfiiblíÏení lidí k jeho misce je pro nûj vûc
pfiíjemná, a zaãne vrtût ocáskem, kdykoliv
k misce pÛjdeme jídlo pfiidat.

VùK PRO AGILITY
Odkdy a do jakého vûku je se psem moÏno
cviãit agility? Mám ‰estiletého kfiíÏence
a ráda bych zaãala závodit, ale nevím,
jestli uÏ na to není pfiíli‰ star .̆ Druhou
moÏností by bylo, Ïe bych si pofiídila dru-
hého psa. Ale to bych pr˘ zase musela
s v˘cvikem poãkat, aÏ bude dospûl .̆ Jak˘
vûk se tím myslí? UvaÏuji o border kolii,
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protoÏe si myslím, Ïe je pro agility nej-
vhodnûj‰í. Jana Matûjková

Pfii va‰em rozhodování, zda je ‰estilet˘ kfií-
Ïen˘ pejsek je‰tû vhodn˘ na agility, bude
nejdÛleÏitûj‰í va‰e chuÈ agility zkusit a psu
se opravdu vûnovat. Hlavní roli by v tomto
pfiípadû nemûla mít ani tak ambice úãastnit
se závodÛ, ale nauãit svého psa a sebe agi-
lity. Na va‰i otázku ohlednû závodûní se to-
tiÏ nedá jednoznaãnû odpovûdût, protoÏe
záleÏí na ‰ikovnosti vás obou a samozfiejmû
také na ‰tûstí. Myslím, Ïe nejlep‰í by bylo
zajít s pejskem na nejbliÏ‰í cviãi‰tû agility
a zaãít pravidelnû docházet, po nûkolika
t˘dnech cviãení si jistû budete umût na
svou otázku odpovûdût sama nebo vám na
ni odpoví ten, kdo vás pfii tréninku agility
povede. V kaÏdém pfiípadû pokud jste

v tomto sportu nováãkem, mÛÏete se spolu
se sv˘m stávajícím pejskem mnohému nau-
ãit a nasbírat zku‰enosti. Teprve poté bych 
uvaÏovala o pofiízení druhého psa a zvolila
plemeno. Asi zaãnete brát potom na cviãe-
ní oba psy, tak to totiÏ dûlá vût‰ina lidí,
ktefií se agility zab˘vají. Tréninkov˘ plán
pro mladé pejsky je v‰ak odli‰n˘ právû
s ohledem na vûk. Border kolie jsou pro
agility opravdu vhodn˘m a oblíben˘m ple-
menem, mnoho lidí v‰ak tvrdí, Ïe „ukoãíro-
vat“ na dráze agility rychlou borderku je
pro nû problém, a proto by vám zku‰enos-
ti získané s va‰ím momentálním kfiíÏen˘m
pejskem mohly jen prospût.

·TùNù NÁM âURÁ V BYTù
Máme doma ‰tûnû jork‰irka, je to feneãka
stará 11 t˘dnÛ. NemÛÏeme ji pofiád nau-
ãit, aby dûlala potfiebu jen venku. KdyÏ to
udûlá doma, tak dostane i zpûtnû,
a vÏdycky jí k tomu strãíme ãumák. Do-
konce jsme ji nûkolikrát pfiistihli pfiímo pfii

ãinu a byla bita. KdyÏ to udûlá venku, tak
ji pochválíme a odmûníme hned po vyko-
nání potfieby. UÏ jsme z toho zoufalí.
Máme doma je‰tû jednu star‰í fenku a ta
byla v pohodû, ta se to nauãila hodnû
brzo. SnaÏíme se chodit se psy ven ãasto,
kaÏdé 3 nebo 4 hodiny. Ale nûkdy jsme
tfieba hodinu venku a pak pfiijdeme domÛ
a ona se hned vymoãí. Prosím poraìte.

V. K.

Jedenáctit˘denní ‰tûnû má na louÏiãky ná-
rok a trestat je za to, Ïe vykoná základní fy-
ziologickou potfiebu, je nesmysl. Mnohdy to
vede k tomu, Ïe pejsci ze strachu pfied tres-
tem svou moã nebo v˘kaly pojídají a toto
chování se pak velmi tûÏko odstraÀuje. Tak-
Ïe doporuãuji trochu omezit ‰tûnûti pro-
stor, v místnosti, kde louÏiãky tolik nevadí,
kaÏdou nehodu dÛslednû ignorovat, a hlav-
nû chodit ven ve chvíli, kdy je ãurání „na
spadnutí“. Tedy hned po probuzení (strãit
‰tûnû do pfiepravky, aby nikde nebûhalo,
a hned ven), chvíli po jídle, po va‰em pfií-
chodu domÛ, vÏdy,  kdyÏ zaãne b˘t ‰tûnû
aktivní. Zpoãátku to bude urãitû ãastûji neÏ
za 4 hodiny, ale jakmile se to nauãíte správ-
nû odhadnout, dají se intervaly pomaliãku
prodluÏovat. Jestli se poãurá hned po pfií-
chodu zvenku, zklidnûte ji zas chvilku v pfie-
pravce, dejte jí tam tfieba i nûco dobrého
a po chvilce ji vyneste zpátky ven – asi má
venku moc „práce“ a zapomene ãurat. Nos-
te ji na místo, kam chodí i druhá fenka
a ostatní pejsci. Nehrajte si s ní a nedovol-

te jí nikde lítat, dokud  nevykoná, co má
(ne vÏdy se zadafií, ale dopfiejte jí dost ãasu
na soustfiedûní).  Stejn˘ postup byste mûli
dodrÏovat i v noci – nafiídit si budík zpo-
ãátku napfiíklad po tfiech hodinách a po-
malu prodluÏovat dobu spánku. Jen tak jí
v‰típíte, Ïe doma se to nedûlá. Ale bude tr-

vat zhruba pÛl roku i déle, neÏ bude
schopna ovládat svûraãe tak, aby k neho-
dám nedocházelo.

EXISTUJE ZPÍVAJÍCÍ PES?
Sly‰el jsem, Ïe pr˘ existuje nûjak˘ „zpí-
vající“ pes. Je to pravda a co pfiesnû se
tím „zpûvem“ myslí?

Pavel Petrá‰ek, Bene‰ov

KdyÏ pomineme „zpívající“ psy, ktefií do ryt-
mu ‰tûkají pfii cirkusov˘ch nebo varietních
vystoupeních, skuteãnû i seriózní kynolo-
gická literatura existenci „zpívajícího“ psa
pfiiznává. Pfiesn˘ název je New Guinea Sin-
ging Dog, a i kdyÏ nebyl uznán FCI a v Evro-
pû bychom se s ním setkali stûÏí, nejedná se
o v˘mysl. Patfií do skupiny pfiírodních ple-
men – páriÛ – a pokud prameny nelÏou,
záznamy o nûm sahají 5 tisíc let dozadu.
Tento ráz psa tedy patfií k tûm vÛbec nej-
star‰ím. PÛvodnû se o nûm uvaÏovalo do-
konce jako o samostatném poddruhu psa
domácího. V jeho vlasti na Nové Guineji jich
pr˘ doposud nûkolik set Ïije zcela izolova-
nû, v horské divoãinû tak jako po staletí od-
kázan˘ch jen na své pÛvodní divoké in-
stinkty. Vzhledem k izolovanosti, v níÏ pod
dlouhá staletí ãi tisíciletí Ïili, se u nich vy-
vinuly zpÛsoby komunikace, „fieãi tûla“ od-
li‰né od bûÏn˘ch domácích psÛ, takÏe ti jim
pr˘ zpravidla „nerozumûjí“. Naproti tomu
v zajetí se jich vyskytuje jen kolem stovky,
vesmûs ve Spojen˘ch státech. Nelze je drÏet
klasick˘m zpÛsobem jako domácí psy, ale
ve v˘bûzích, a nepfiichází v úvahu vypou‰-
tûní navolno. Pfiesto se skupinka nad‰encÛ
snaÏí o jejich záchranu. 
A jak to je s jejich zpûvem? Samozfiejmû
se nejedná o opravdov˘ zpûv, ale o zvuky,
pfiedev‰ím vytí, které vydávají. S oblibou
vyjí ve smeãkách a jejich vícehlasy pr˘ do-
konce harmonují. Psi nezaãínají najednou,
ale ke sboru se pfiidávají postupnû. Lidé,
ktefií tento zvlá‰tní „zpûv“ sly‰eli, tvrdí,
Ïe je nesrovnateln˘ s ãímkoli jin˘m, co kdy
od psÛ sly‰eli. Nûkdo tvrdí, Ïe se podobá
vlãímu vytí kombinovanému s vysok˘mi
tóny typick˘mi pro velryby, dal‰ím pfiipo-
míná ptaãí zpûv. 
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Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
„Poradna“. Ty nejzajímavûj‰í zvefiejníme.
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