SP 05/06 64 Triky 13.4.2006 21:40 Stránka 64

JAK NA TO
Tipy a triky

1.

Pravideln˘ pohyb je
alfou a omegou dobré
postavy. Pokud v‰ak
pes není zvykl˘ na del‰í
procházky nebo je‰tû
intenzivnûj‰í tûlesné aktivity,
nesmíte ho hned zaãít
pﬁetûÏovat. Postupnû zvy‰ujte
kaÏdodenní nároky kladené
na psa a se sv˘m zvûrolékaﬁem
proberte pﬁimûﬁen˘
cviãební program.

2.

StaÀte se ãleny
nûkterého
sportovního
kynologického oddílu.
Jako pﬁíklad si mÛÏeme
uvést agility, frisbee,
tanec se psem ãi flyball.

3.

Pravdûpodobnû je
nutné zmûnit sloÏení
potravy psa. Pokud
by byl souãasn˘ v˘Ïivov˘
program psa adekvátní, pes by
urãitû nemûl pﬁíli‰ silné vrstvy
tuku na Ïebrech. Zeptejte se
svého zvûrolékaﬁe na krmivo
se sníÏen˘m obsahem kalorií.
Existují rÛzné produkty, které
jsou urãeny speciálnû pro
potﬁeby psÛ s nadváhou.

Nadváha
Nûjaké to kilo navíc? Lidé to ãasto
odb˘vají bezradn˘m pokrãením
ramen nebo provinil˘m úsmûvem.
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4.

Je dÛleÏité, aby
pﬁechod na nové
krmivo byl vÏdy
postupn˘. Samozﬁejmû nemá
smysl nechat tlustého psa
najednou vyhladovût. To by se
projevilo zápornû nejen na
jeho chování (Ïebrání, sklony
k niãení vûcí, neãistotnost),
ale také projevy hltavosti.
SniÏujte psovi mnoÏství kalorií
v potravû postupnû, aÏ
naleznete optimální sloÏení

a mnoÏství k zachování jeho
ideální hmotnosti.

5.

ObrÀte se
v trpûlivostí. Hubnutí,
které má mít trvalé
v˘sledky, musí probíhat
pomalu. O jeden nebo dva
kilogramy ménû se vám moÏná
bude zdát málo, pro psa
o hmotnosti pod deset
kilogramÛ v‰ak je to hodnû –
koneckoncÛ je to zhruba pûtina
jeho váhy. Pﬁi pﬁepoãtu na
ãlovûka o hmotnosti 75 kg by to
znamenalo 15 kilogramÛ dolÛ.

6.

Na pamlsky mezi
krmením pes nemusí
úplnû zapomenout,
ale obsah kalorií takov˘ch
mlskÛ musí b˘t odeãten od
denní porce psa. âím více
toho pes mezi hlavními
chody dostane, tím ménû smí
dostat do misky pﬁi krmení.

7.

JestliÏe pes pﬁíli‰
ztloustne, druh˘ pes
mÛÏe znamenat
hotové divy. Dva psi se
pohybují v˘raznû více neÏ
samojedin˘ pes v domácnosti.
DÛvodem je, Ïe se navzájem
motivují, hrají si spolu
a celkovû jsou mnohem
aktivnûj‰í neÏ osamûl˘ pes.

8.

Je-li pes pﬁíli‰ tlust˘,
dobrou ãinností je
také práce ve vodû.
V˘hodou tréninku ve vodû je,
Ïe pes má dostatek pohybu,
aniÏ by musel nosit pﬁíli‰
vlastní hmotnosti. Voda
mu pomáhá a pes mÛÏe
trénovat svaly a spalovat tuk,
aniÏ by nadmûrnû namáhal
klouby, ‰lachy a vazy.

9.

Po kastraci má ﬁada
psÛ sklon k rychlému
tloustnutí. Nenechte
to dojít tak daleko a hned po
kastraci sestavte psovi nov˘
v˘Ïivov˘ plán, ve kterém
postupnû pﬁejdete na krmivo
se sníÏen˘m obsahem kalorií.
V takovém pﬁípadû se pes
vÛbec neztloustne a nebudete
muset pozdûji bojovat
proti úpornû se drÏícím
L. T.
kilogramÛm.
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ﬁitom majitelé psÛ by
rozhodnû mûli dbát
o to, aby jejich pes pﬁíli‰
neztloustl. Nadváha zatûÏuje
klouby, obûhov˘ systém
a podporuje vznik
onemocnûní jako napﬁíklad
cukrovka (diabetes mellitus).
Tlustí psi vût‰inou Ïijí také
krat‰í dobu neÏ ostatní psi
s ideální váhou. Uvádíme
nûkolik tipÛ, jak svému
psovi opût pomoci
k rozmûrÛm, za které by se
modelky nemusely stydût:

