
ned od zaãátku vÛbec nezkou‰ejte
hledat nûjaká nouzová nebo pfie-
chodná fie‰ení jako rozloÏení

novin do urãitého rohu, vyuÏití koãiãích
záchodÛ, zpfiístupnûní balkonu – v‰echna
tato „pfiechodná fie‰ení“ jsou velmi lákavá
a my‰lenky na nû ãlovûka napadají upro-
stfied noci, kdyÏ musí ãekat venku, aÏ se
‰tûnû vyprázdní. Ale zapomeÀte na nû,
protoÏe mal˘ raubífi si takové vûci velmi
dobfie zapamatuje i dávno poté, co vyroz-
hodnete, Ïe by mûl pfiece jen konat potfie-
bu tam, kde se to patfií, tedy venku.

Po jídle
PokaÏdé, kdyÏ se ‰tûnû naÏere a napije,
bychom ho mûli vzít ven. âasto je pozo-
ruhodné, jak rychle psíkovi projde útro-
bami to, co pozfiel. âím vzácnûji bude mít
moÏnost zneuÏívat byt jako záchod, tím
rychleji dosáhnete svého cíle. To zname-
ná, Ïe v prvních dnech byste si mûli

v noci nastavovat budík. Vezmûte ‰tûnû
dvakrát za noc ven, vÏdycky ho pochvalte
za úspû‰né vyprázdnûní, a rychle zpátky
do postele. TotéÏ obecnû platí, jakmile se
pejsek probudí: nezkou‰ejte je‰tû rychle
doãíst noviny, ale hned vyraÏte ven. Zhlu-
boka nadechnout, usmívat se a zachovat
si chladnou hlavu. Pokud budete nûkdy
pfiece jenom o chvilku pomalej‰í a ‰tûnû
pfiistihnete, jak chce vykonat potfiebu na

místû, kde se to neslu‰í, jeho ãinnost pfie-
ru‰te. KaÏd˘ pes má jinou povahu a tam,
kde u jednoho postaãí rozhodné „NE“
nebo „FUJ“, bude se vám druh˘ drze vy-
smívat do obliãeje. VÏdy musíme zvolit
pfiimûfiené prostfiedky, abychom zvífieti
dali najevo, co si nepfiejeme. Vhodnou
pomÛckou mohou b˘t chfiestící plechov-
ky nebo tlesknutí. DÛleÏité je, abyste
dobfie pozorovali svého psa a jeho reakci.
Pokud se pfii pfiíli‰ hlasitém „NE“ bázlivû
skrãí do kouta, je jasné, Ïe jste pfiestfielili
a naru‰ili vzájemnou dÛvûru, namísto
abyste podpofiili proces uãení. Pfieru‰te
tedy jeho neÏádoucí chování, rychle, ale
klidnû ho zvednûte a co nejrychleji ho
vyneste ven. V Ïádném pfiípadû se na nûj
nevrhejte s hlasit˘m kfiikem a divokou
gestikulací, aby si nemyslel, Ïe se na nûj
fiítí poslední soud. Mohl by to pochopit
tak, Ïe ho trestáte za to, Ïe moãí ve va‰í
blízkosti, a vy pak budete muset dlouho
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Zadáno pro juniory

Velký plán jak na loužičky
Psí miminka musí dûlat louÏiãky, pofiád a v‰ude. Po jídle, po probuzení, po
hfie, kdyÏ jsou rozru‰ená, kdyÏ mají radost nebo kdyÏ se prostû zapomenou.

DÛleÏité
je, jak
probíhala
v˘chova
k ãistotnosti
u chovatele

H

Pochvala je velmi
dÛleÏitá
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ãekat na vyprázdnûní i venku. A kdyÏ
‰tûnû fiádnû vykoná potfiebu, vychvalte ho
aÏ do nebes.
Chvála a pamlsky mu musí dát velmi jas-
nû najevo, jaká je superhvûzda.

Namáãení ãumáãku a potfiásání
za kÛÏi v zátylku nepomÛÏe!
Nedûlejte to, aÈ vám o tom cizí pejskafii
vykládají, co chtûjí! Potfiásání za kÛÏi
v zátylku – pfiípadnû je‰tû za hrozivého
kfiiku – odpovídá v psí fieãi chování lovce
vÛãi kofiisti, takÏe mal˘ psík ho vÛbec
nepochopí. Vy ho pfiece nechcete zabít,
Ïe? Ale citlivé ‰tûnû bude mít právû ten-
to pocit a jeho první traumatická
zku‰enost se smrteln˘m strachem roz-
hodnû neposílí jeho vazbu k vám. Plácání
novinami a podobnû fiadím do stejné
kategorie. KdyÏ uÏ se objeví louÏiãka
v bytû, tajnû a bez komentáfiÛ ji odstra-
Àte a slibte si, Ïe se polep‰íte. Ano, ãtete
správnû – slibte si, Ïe se polep‰íte, bude-
te pfií‰tû dávat lep‰í pozor a hlavnû nebu-
dete ignorovat první pfiíznaky. Pro ‰tûnû
není nic hor‰ího, neÏ kdyÏ je dodateãnû
trestáno za svou ne‰ikovnost. UÏ si ji
totiÏ vÛbec nepamatuje. Proto reagujte,
skuteãnû jen kdyÏ „hfií‰níka“ pfiistihnete
pfiímo pfii ãinu!!

Ten to snad dûlá schválnû!
JestliÏe vá‰ pejsek pofiád moãí venku
i doma, mûli byste pomyslet i na moÏnost
zánûtu moãového mûch˘fie. Pokud by se
‰tûnû venku vÛbec nechtûlo vyprazdÀo-
vat a vy máte pocit, Ïe si z vás tajnû dûlá
legraci, protoÏe se bez problémÛ vy-
prázdní, jakmile vstoupí do bytu, máme
i na to drobnou radu: nûkterá ‰tûÀata
jsou jednodu‰e tak vzru‰ená v‰emi tûmi
zajímav˘mi vûcmi, které mohou objevo-
vat venku, Ïe prostû nechtûjí ztrácet ãas
tak obyãejn˘mi vûcmi jako konáním
potfieby. Pokud nemáte ãas protahovat
procházky donekoneãna, mÛÏe pomoci,
kdyÏ ‰tûnû zavfiete do klece a za chvíli

vyrazíte znovu. Psi si totiÏ jen málokdy
uleví na místû, kde spí.

Petr Löser
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Chovatel klade základy
Klidnû se zeptejte, jak probíhala
v˘chova ‰tûÀat u chovatele.
âistotnost zaãíná jiÏ ve chvíli, kdy se
‰tûÀata dokáÏou udrÏet na noÏiãkách.
Pokud nemûla jiÏ v prvních dnech
moÏnost vyprázdÀovat se mimo
porodní bednu, bude pozdûji ãím
dál tûÏ‰í nauãit je, Ïe se nesmí
vyprázdÀovat tam, kde „bydlí“.
Svût ‰tûnûte se na zaãátku skládá jen
z toho, co vidí. To, Ïe svût pokraãuje
i venku, zjistí aÏ pozdûji. Pfiesnû stejné
– negativnû – formující uãební
procesy bude ‰tûnû proÏívat, pokud
muselo trávit ãas aÏ do pfiedání
novému majiteli v jedné místnosti
nebo nikdy nesmûlo opustit svÛj
Ïivotní prostor. To je stejn˘ efekt
porodní bedny, jen o ãíslo vût‰í.
V ideálním pfiípadû by mûla mít
‰tûÀata prostor, ze kterého mohou
bez problémÛ vycházet ven. Pokud
prodejce psÛ inzeruje „domácí
odchov“ a bydlí ve tfietím patfie,
mÛÏete si b˘t jistí, Ïe spí‰e sáhl po
hadru, neÏ aby ‰tûÀata vyná‰el ven.
Po krmení by mûla ‰tûÀata mít jiÏ
u chovatele moÏnost jít se vyprázdnit
ven. Pokud je za to navíc je‰tû chválí,
bude pro vás pozdûji snadné.

NeubliÏuj mi...
U nûkter˘ch ‰tûÀat a mlad˘ch psÛ se
vyskytuje zpÛsob chování, kter˘ ãasto
vyvolává bezradnost: moãení ve chvíli,
kdy do místnosti vstoupí vztahová
osoba. Pfiitom se jedná o konej‰ivé
gesto, které má ve vlãí smeãce tento
v˘znam: „Jsem je‰tû úplnû mal ,̆
neubliÏuj mi prosím.“ Pro dospûlé
vlky je toto gesto naprosto
odzbrojující. Pokud ‰tûnû potrestáte,
bude se snaÏit vás konej‰it je‰tû víc
a dostane strach z va‰eho (pro nûj
zcela nepochopitelného) hnûvu.
Co se pfiitom mÛÏe nauãit? Nu,
nanejv˘‰ toto: „KdyÏ se své lidi
snaÏím ukonej‰it, trestají mû za to.“
Proto se pfii pfiíchodu chovejte
zcela neutrálnû a vítací ceremoniál
radûji pfiemístûte ven. Toto chování
skonãí s pfiib˘vajícím vûkem.
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