
tak mûli svoji Yoko zvanou Ma-
mutí víla. Nûkdy si ov‰em poãínala
víc jako mal˘ mamut neÏ nûÏná

víla. A tak u nás její „smeãka“ nastoupila
na krátk˘ v˘chovn˘ kurs. 
Vûra není naklonûna jen zvífiatÛm. Je
také zapálenou uãitelkou na základní
‰kole (jinak neÏ se zanícením se takové
povolání snad ani nedá dlouhodobû
vykonávat), a co jde lépe dohromady neÏ
vtiskávání, v˘chova, dûti a psi? To si také
fiekla Vûra, angaÏovanû pracovala v jed-
nom psím spolku a nakonec sama zalo-
Ïila vlastní organizaci, aby své zku‰enos-
ti mohla pfiedávat dál. Hra, zábava,
spoleãné rodinné záÏitky a agility jen pro
„radost ze zábavy“ jsou na denním
pofiádku od stfiedy do soboty. Má práce
zde ve psí ‰kole se mezitím zintenzivnila
a s m˘m ãasem to bylo stále hor‰í. 
A tak Vûra pfievzala moji ‰tûnûcí ‰kolku.
A právû o to by zde mûlo jít. Veselá
a nûkdy pofiádnû divoká „banda“, která
sv˘m ãlenÛm opakovanû dává dÛvody ke
smíchu, ale také k zamy‰lení. Na tomto
místû bychom rádi vyprávûli o na‰ich
záÏitcích a historkách. Doufáme, Ïe vám
to pfiinese tolik radosti jako nám a Ïe se
také obãas dostaví nûjak˘ ten „aha – efekt“.

Od nynûj‰ka je tedy kaÏd˘ t˘den m˘m
cílem cviãi‰tû, kde si hrají ‰tûÀata. 
A abych tam nemusela úplnû sama, na‰la
jsem si mil˘ doprovod: Gizmu, malé ‰tû-
nû kfiíÏené ãivavy, která se k nám dostala
fiízením osudu. Její maminka uhynula pfii
porodu a na‰ím úkolem bylo jí s pfiispû-
ním psí chÛvy pomoci do Ïivota. Nûco
takového vás samozfiejmû se psem neo-
byãejnû sváÏe. MÛÏeme se na sebe navzá-
jem spolehnout a to je pfiedtím, neÏ ãlo-

vûk vÛbec zaãne nav‰tûvovat ‰tûnûcí ‰kol-
ku, velmi dÛleÏité. Vazba mezi psem
a ãlovûkem musí b˘t silná.
Aby nenastal pfiíli‰ velk˘ zmatek, sezna-
muje se malá Gizmo s ostatními psy úpl-
nû pomalu, krÛãek po krÛãku. Nejprve
jen nahlédneme pfies plot. KdyÏ Gizmo
vyvolá velké pozdviÏení a údiv, pustíme
do seznamovacího v˘bûhu radûji jen nû-
kolik psÛ. Pfiirozenû následuje velké
„haló“ a nejeden zamilovan˘ pohled. 
Zvlá‰tû ze strany lidí, ktefií jsou vesmûs
okouzleni vstfiícnou maliãkou psí dá-
mou. Její velikost s sebou samozfiejmû
pfiiná‰í stálé nebezpeãí, které stabilnûj-
‰ím ‰tûÀatÛm nehrozí. Bez empatie,
my‰lení dopfiedu a nûkdy také bez pfií-
mého zásahu a vyslovení jasného NE pfii
setkání s pfiíli‰ velk˘mi divochy se pfii
tom nelze obejít. A teì k nám smí pfiijít
Yoko! Myslím, Ïe to je ten nejvût‰í milov-
ník ‰tûÀat, jakého znám. Úplnû je vidût,
jak se jí v jejích velk˘ch oãích objevila
srdíãka. A podle toho také zachází s Giz-
mo. Opatrnû kolem ní ãichá – a uÏ je bez-
nadûjnû zamilovaná. Na místû je ochotna
tu  malou adoptovat. Jejímu ostraÏitému
pohledu nic neujde, a jakmile zaznamená
nebezpeãí, hrozící její chránûnce, projeví Fo

to
 M

in
er

va

20 SVùT PSÒ 4/05

V¯CVIK

Hned tfii vûci najednou: hra, zábava a uãení

Štěněcí školka
To bylo tak: Vûra Maderová a její muÏ se pfied lety obrátili na na‰i psí ‰kolu
s prosbou, zda bychom jim nemohli pomoci s uskuteãnûním Vûfiina Ïivotního
snu: Mûli jsme pro ni najít fenku krátkosrstého bernard˘na. ¤eãeno, udûláno.

A

SP 04/05 20-21 Nová Manuela  22.3.2005 10:36  Stránka 20



se jako ochránkynû a utû‰itelka. Vûra pfii
tom samozfiejmû musí stále mít jedno
oko na Yoko, aby to se svou péãí nepfie-
hnala. I tady je potfieba rozhodná síla ze
strany ãlovûka. ProtoÏe to nejdÛleÏitûj‰í
u takov˘ch setkání ‰tûÀat je, Ïe my lidé
zÛstaneme jejich ‰éfové, kolem kter˘ch se
v‰echno toãí.
MoÏná se teì bude nûkdo ptát, co vÛbec
dospûlí psi hledají ve ‰tûnûcí ‰kolce. Nu,
‰tûÀata se pfiece nepotfiebují uãit dobfie
vycházet jen se sv˘mi vrstevníky. VyÏadují
také vzory a vedení dospûl˘ch, dobfie soci-
alizovan˘ch zvífiat. Ve ‰kolce jsou pfiece
také uãitelky, to je snad logické, ne?
A právû proto je tady s námi Yoko a dal‰í
milí psi. Ti psi pfiirozenû musí na 100 pro-
cent poslouchat své majitele a b˘t spo-
lehlivû ovladatelní v kaÏdé chvíli a situa-
ci. To jiÏ vyÏaduje pofiádn˘ kus práce.
A nyní nesmím zapomenout pustit ke
slovu spolkovou „vice‰éfku“ (psát ov‰em
musela Vûra – tak daleko Yoko je‰tû není):
Jsem fenka bernard˘na Yoko von Bärlo -
Hof. KdyÏ jsem se nastûhovala do svého
nového domova, bylo mi 7 mûsícÛ, teì mi
je uÏ 6 let. Moje lidská smeãka byla oprav-
du fajn a splnila mi mnoho pfiání. Ale na

obou stranách docházelo také obãas
k nedorozumûním a mal˘m problémÛm.
A stejnû jako v‰ichni psi mé velikosti
jsem tûÏko nacházela partnery ke hrám.
To se nelíbilo ani m˘m majitelÛm, a pro-
to jsme zaãali nav‰tûvovat psí ‰kolu. Tím
jsme se vrátili zpátky k na‰im „zprostfied-
kovatelÛm“ a cítili jsme se u Novákov˘ch
dobfie a v povolan˘ch rukou.
Od té doby se zásadnû zmûnil mÛj Ïivot,
protoÏe moji lidé tvrdû zapracovali na
sobû a dÛslednû na mnû. Na cviãi‰ti jsme
pak v‰echno nauãené mohli pouÏít
a vyzkou‰et. Byla to krásná zku‰enost pro
nás v‰echny. Vûra pfii tom pfii‰la na to, co
je pro mû to pravé. Mám totiÏ v˘razn˘
pocit zodpovûdnosti za své „spolupsy“
a zvlá‰tû ráda mám ‰tûÀata.
·li jsme nov˘mi, vlastními cestami, a sa-
mi jsme zaloÏili ná‰ spolek. Za uplynul˘
ãas jsem na cestû do dospûlosti doprová-
zela více neÏ 60 ‰tûÀat a zaÏila pfii tom
tolik radosti, Ïe jsem tím nakazila i ostat-
ní. Pejsek haskyho Robbie byl v deseti
t˘dnech prvním ‰tûnûtem, které mi bylo
svûfieno. Na cviãi‰ti agility dnes tvofiíme
fantastick˘ t˘m. My ãtyfinoÏci totiÏ máme
s vámi lidmi jedno spoleãné: potfiebuje-

me pfiátele do nepohody. Takové, ktefií ro-
zumûjí na‰í fieãi a sami jí mluví. Pfie-
m˘‰lejte o tom nûkdy! Va‰e Yoko
A v tom má Yoko více neÏ pravdu. NeboÈ
nejhezãí skupina ‰tûÀat ze setkání nebude
mít nic, pokud nebude v pofiádku vedení.
A to mÛÏe b˘t jen tehdy, mají–li lidé dosta-
tek znalostí o psím chování a komunikaci.
Jinak hrozí nebezpeãí, Ïe zasáhnou pfiíli‰
brzy a tím zabrání správn˘m zku‰enos-
tem, kter˘m se pes mohl nauãit. Na druhé
stranû zásah, kter˘ pfiijde pfiíli‰ pozdû,
mÛÏe mít fatální následky. âasto se jedná
o klíãové rozhodnutí na hranû, ale tak to
v Ïivotû ãasto chodí. ¤e‰ení? Komuni-
kovat a stále se uãit! Navíc samozfiejmû
nestaãí, Ïe my budeme rozumût sv˘m
psÛm. My musíme b˘t také srozumitelní
pro nû. U „Hbit˘ch tlapek“ si s tím ãlovûk
nemusí dûlat starosti. Na‰tûstí, protoÏe
v‰ude tomu tak není. Spokojení, zjevnû
vyãerpaní a o pár pfiátel bohat‰í opou‰tí-
me po tomto dni na‰i herní skupinu,
k velké lítosti Yoko, která nás propou‰tí
jen nerada. KoneckoncÛ nestává se kaÏd˘
den, aby se mezi „Hbit˘mi tlapkami“ obje-
vilo tak nepatrné stvofiení. Ale vÏdyÈ je‰tû
není v‰em dnÛm konec... M. Nováková
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