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V¯BùR

Muka volby
Dopﬁejte si
dost ãasu
a své budoucí
‰tûnû pozornû
sledujte

Které štěně vybrat?
Pﬁi pohledu do porodní bedny se rozbu‰í srdce snad kaÏdého milovníka psÛ. ·tûÀátka
spí namaãkána jedno na druhé; malá bﬁí‰ka plná mléka se pravidelnû zvedají a klesají.
Maliãcí pejskové jsou nepopsatelnû roztomilí. âlovûk by si je nejradûji vzal domÛ v‰echny!

B

ohuÏel sen o vlastní psí smeãce se
nesplní kaÏdému. Vût‰inou je nutno vybrat jedno jediné ‰tûnû... Ale
které? Pohled znovu sklouzne na psí
klubko a snaÏí se je kriticky pﬁezkoumat.
To ãerné, ãernobílé, nebo snad to s vesel˘mi flíãky na hlavû...? Zachvacuje nás
bezradnost. Které jen vybrat?

Sympatie jsou dÛleÏité
Nemûli bychom také podceÀovat ani
„lásku na první pohled“. Pokud nás
nûkteré zvíﬁe uchvátí a zalíbí se nám na
první pohled, podrobíme ho dÛkladnûj‰í prohlídce, a kdyÏ nenarazíme na nûja-
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k˘ zásadní problém, máme jednodu‰e
vybráno.
Jsou-li uÏ ‰tûÀátka o nûco star‰í a reagují
na cizí náv‰tûvu, vyplatí se bedlivû sledovat jejich chování. MÛÏe totiÏ nastat situace právû opaãná: ‰tûnû si vybere nás.
Najde-li se ve smeãce takové, které se
k nám ihned neohrabanû rozbûhne
a samo vyhledá na‰i pﬁítomnost, b˘vá to
dobré znamení. Pokud pes pocítí spontánní sympatie k neznámé osobû, z nûjakého dÛvodu se k ní cítí pﬁitahován. To je
slibn˘ základ pro dal‰í vzájemné souÏití.
Samozﬁejmû za pﬁedpokladu, Ïe sympatie
jsou oboustranné.

Studie chování
V kaÏdém vrhu se vyskytují pruìasové
i kliìasové a také mimoﬁádnû pﬁítulná
‰tûÀata. Zájemce o psa by si v kaÏdém pﬁípadû mûl dát naãas a bedlivû sledovat, jak
se ‰tûÀat a chovají k sobû navzájem.
Jakmile si na pﬁítomnost náv‰tûvy zvyknou, zaãnou se chovat jako obvykle. Hrají
si spolu, rozpustile ﬁádí, pobíhají a dûlají
si hraãky z nejrÛznûj‰ích pﬁedmûtÛ.
Hravé chování ‰tûÀat nám poskytne cenné informace o jejich vrozen˘ch charakterov˘ch vlastnostech. Je sice nepochybné, Ïe charakter psa se formuje i pod
vlivem vnûj‰ího prostﬁedí, socializace,
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v˘chovy a podobnû, zároveÀ v‰ak nelze
zpochybÀovat, Ïe jisté základní pﬁedpoklady ‰tûnû dostane takzvanû do kolébky. Z bojácn˘ch nebo extrémnû introvertních ‰tûÀat se jen zﬁídkakdy vyvinou
sebevûdomí a neohroÏení psi. A malí
rváãi mívají i v dospûlosti tendence
k dominanci.

DÛleÏitá je rada chovatele
Ov‰em vzhledem k tomu, Ïe ãas zájemce
o ‰tûnû b˘vá omezen a Ïe ani dvouhodinová náv‰tûva nestaãí k tomu, aby si ãlovûk udûlal komplexní pﬁedstavu o jednotliv˘ch ‰tûÀatech, mûli bychom zároveÀ
vést intenzivní rozhovory s chovatelem
a v ideálním pﬁípadû vrh nav‰tûvovat
opakovanû je‰tû pﬁedtím, neÏ padne
koneãné rozhodnutí.
Chovatel svá ‰tûÀata zná od okamÏiku
narození. Mûl by tedy pﬁesnû vûdût, které
z nich má nejvíce sebevûdomí a které se
drÏí spí‰e zpátky. KoneckoncÛ sleduje
svÛj psí dorost dennû, a tak nejlépe ví, jak
se chová pﬁi jídle a jak tﬁeba pﬁi hﬁe.
Radû zku‰eného chovatele byste mûli
dÛvûﬁovat – a to i v pﬁípadû, Ïe vám nedoporuãuje zrovna to ‰tûnû, které vám padlo do oka. Dobr˘ chovatel vycítí, zda se
k sobû pes a zájemce hodí, nebo ne.
Pokud má obavu, Ïe budoucí majitel
nemá dostatek zku‰eností na to, aby
dokázal vyjít s vyslovenû dominantním
psem, asi mu doporuãí spí‰e vyrovnanûj‰í fenku.

Foto Minerva

„O‰klivé káãátko“
V nûkter˘ch vrzích b˘vají ‰tûÀata, která
se v˘raznû odli‰ují od sv˘ch sourozencÛ.
Zatímco ostatní zvûdavû bûÏí k náv‰tûvû,
vydû‰enû se krãí pod gauãem a odmítají
vylézt. Ignorují rozpustilou hru ostatních. Ani pamlsek je nedokáÏe vytáhnout z jejich ulity.
âasto se právû takové ‰tûnû dotkne srdce
zájemce. „Ach, ten je ale sladk˘! A tak
nesmûl˘...“ napadne leckoho zároveÀ
s pﬁáním sevﬁít v náruãí právû toho malého odtaÏitého tvoreãka.
I kdyÏ pejsek hledající oãima pomoc
v lidech probouzí ochranitelsk˘ instinkt,
takovou volbu vám nemÛÏeme s klidn˘m srdcem doporuãit. Mladí psi, kteﬁí
se instinktivnû skr˘vají a stahují zpátky,
jakmile spatﬁí nûkoho cizího, patﬁí do
rukou odborníka, rozhodnû ne k nezku‰enému majiteli.
Z bojácnosti a introvertnosti se mÛÏe
snadno vyvinout velmi problematické
chování. U takov˘ch psÛ neb˘vají vzácností takové projevy jako kousání ze strachu, neãistotnost a jiné poruchy chování,
zvlá‰tû pokud jejich nejistému charakte-

Nûkterá jsou spí‰e plachá a zdrÏenlivá,
zvlá‰tû kdyÏ se blíÏí nûkdo cizí

ru není poskytnuta kompetentní pomoc.
Nezku‰en˘ majitel by se mûl rozhodnout
pro vyrovnané, pﬁímé ‰tûnû, které se uÏ
v prvních t˘dnech Ïivota projevuje jako
nekomplikované a sná‰enlivé.

Psa, nebo fenu?
Svou roli hraje i otázka pohlaví. Chtûli
byste radûji psa, nebo fenku? BohuÏel
není moÏné vypoãítat základní odli‰nosti
v charakteru, které by byly stoprocentnû
vázané na pohlaví. V‰eobecnû se vychází
z toho, Ïe psi mívají vût‰í sklon k dominanci a rychleji se nechají zatáhnout do
rvaãky. Fenky b˘vají pokládány za pﬁítulnûj‰í a více vázané na rodinu. Ve skuteãnosti se ov‰em tyto základní tendence
ãasto pﬁekr˘vají: existují také velmi dominantní fenky, které jdou po hlavû do kaÏ-

dého stﬁetu, a psi, kteﬁí se chovají mírumilovnû aÏ zaraÏenû.
Kdo si hodlá poﬁídit fenu, mûl by
vûdût, Ïe bude dvakrát do roka hárat
a co to obná‰í.
V dobû hárání bude na psy v okolí pÛsobit neodolateln˘m kouzlem, coÏ mÛÏe
b˘t velmi nepﬁíjemné. Hárání se navíc
projevuje krvavû hlenovit˘m v˘tokem,
takÏe je nutné zavãas zakr˘t sedadla
v autû i kﬁesla a pohovky v bytû. Za nûjakou dobu pak mÛÏe následovat fale‰ná
bﬁezost se v‰emi nepﬁíjemn˘mi pﬁíznaky.
Pokud se nechcete vûnovat chovu, stojí
za úvahu, zda fenu nenechat vykastrovat.
Hormonální injekce, které posunou nebo
oddálí ﬁíji, nepﬁedstavují trvalé ﬁe‰ení.
Mnozí veterináﬁi dnes vycházejí z toho, Ïe
feny kastrované je‰tû pﬁed nástupem první ﬁíje onemocní zhoubn˘mi nádory
mléãné Ïlázy v˘raznû ﬁidãeji neÏ nekastrovaná zvíﬁata. Nástup prvního hárání
zvy‰uje toto nebezpeãí o dvacet pût procent.

·Èastné spojení
NeÏ se definitivnû rozhodneme pro svého budoucího psa, bude nás to stát hodnû pﬁem˘‰lení. A to je dobﬁe. Ten, kdo se
pﬁed samotnou koupí psa dÛkladnû
informuje a poctivû zamyslí, jaké základní pﬁedpoklady pro drÏení psa má a jaké
podmínky mu mÛÏe nabídnout, vytvoﬁí ty
nejlep‰í pﬁedpoklady pro budoucí harmonické partnerství.
Opakované náv‰tûvy u chovatele, zevrubné rozhovory a úzk˘ kontakt se skupinou
‰tûÀat nás sice budou stát drahocenn˘
ãas, ale v˘raznû nám pomohou nalézt
pro sebe toho skuteãnû nejvhodnûj‰ího
psa.
■
Nejsebevûdomûj‰í
jedinci b˘vají
rozebráni jako první
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