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PÉâE O PSY

Pûknû vítáme!

Pﬁemíra
nov˘ch
záÏitkÛ
dokáÏe
unavit

Štěně se stěhuje
Velk˘ den je tady. Koneãnû si ‰tûnû smíme odvézt domÛ!
To, co nám pﬁiná‰í radost, je ov‰em pro psího dorostence
spí‰e dÛvodem k rozãilení a ke smutku z odlouãení.

V

ÏdyÈ se musí bûhem krátké chvíle
navÏdy odlouãit od své matky
i sourozencÛ. Také osoba, k níÏ
‰tûnû prozatím mûlo nejvût‰í dÛvûru,
totiÏ chovatel, se vzdaluje v nedohlednu.
Prostﬁedí, na které byl pejsek doposud
zvykl˘, je vymûnûno za ﬁvoucí hromadu
plechu na ãtyﬁech kolech. Takov˘ záÏitek
znamená pro malého psa velk˘ ‰ok, kter˘
teprve musí strávit.

Na autosedaãku roztáhneme prací deku,
k ruce si pﬁichystáme roli papírov˘ch kuchyÀsk˘ch utûrek. KdyÏ skuteãnû k nûãemu dojde, nebude to Ïádná tragédie, protoÏe ‰kody obratem ruky napravíme.
Na ‰tûnû bychom v takové chvíli rozhodnû nemûli kﬁiãet ani mu nûco rozãilenû
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Cestovat bez stresu
Pokud se pro ‰tûnû vypravíme ve dvou
(coÏ lze jen a jen doporuãit), mÛÏe si ten,
kter˘ neﬁídí, ke ‰tûnûti sednout a uklidÀovat ho. Hlazení, vlídná slova a nabídka
nov˘ch hraãek pejskovi pomohou rychle
pﬁekonat bolest z odlouãení.
Pﬁi del‰ích jízdách autem je nutno ãasto
na chvíli zastavit, aby se ‰tûÀátko mohlo
vyprázdnit a nad˘chat ãerstvého vzduchu. Je to také pﬁíleÏitost nabídnout mu
vodu na pití. Vhodnûj‰í neÏ narychlo shánût v‰e potﬁebné nûkde u benzinové
pumpy je myslet trochu dopﬁedu a uÏ
z domova vzít misku i láhev pitné vody.

Koneãnû doma!

Pﬁíjezd
Poslední jídlo by ‰tûnû mûlo dostat nûkolik hodin pﬁed jízdou. Pln˘ Ïaludek zatûÏuje organismus a mohl by zpÛsobit, Ïe
se ‰tûnûti v dÛsledku rozãilení a nezvyklého pohybu vozidla udûlá ‰patnû. Zvracení a nevolnost nejsou v takové situaci
niãím neobvykl˘m.
S podobn˘mi nepﬁíjemnostmi je tﬁeba radûji poãítat pﬁedem a pﬁipravit se na nû.

vyãítat. Nûco takového by beztak uÏ krajnû rozãíleného psa vystra‰ilo a nemûlo by
to vÛbec Ïádn˘ smysl.

S nov˘mi ãleny domácnosti ‰tûnû
seznamujeme pomalu a nenásilnû

Po pﬁíjezdu domÛ by ‰tûnû nejprve mûlo
dostat moÏnost se vyprázdnit. Pokud se
to na vyhlédnutém místû podaﬁí, musí
následovat poﬁádná pochvala. A kdyÏ ne,
svût se nezboﬁí... Pozdûji budeme mít je‰tû spoustu ãasu k ﬁádnému nácviku. Nyní
bude mlad˘ pes potﬁebovat ãas a klid, aby
si mohl v klidu prohlédnout svÛj nov˘
domov. Rozhodnû bychom mûli zabránit
tomu, aby se k nám hned první den nahr-
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Budík dûlá divy
Citlivá ‰tûÀata nûkdy velmi trpí odlouãením od matky a sourozencÛ. Îalostné
kÀuãení a srdceryvné vytí signalizují, Ïe
se ‰tûnû necítí dobﬁe a Ïe pociÈuje velkou
nejistotu. Nového majitele v takov˘ch
chvílích mrazí v zádech. Tak by si pﬁál,
aby se u nûj nov˘ ãlen rodiny hned od
zaãátku cítil dobﬁe!
V takov˘ch pﬁípadech mÛÏe pomoci
budík, kter˘ schováme pod pol‰táﬁ ve
psím pelí‰ku. Jeho tikání ‰tûnûti pﬁipomene srdeãní tep jeho matky a poskytne
mu pocit bezpeãí a tepla. Nûkteré pejsky
se zase podaﬁí uklidnit za pomoci mûkkého ply‰ového zvíﬁátka.
Nejvíce problémÛ lze oãekávat první noc.
Aãkoliv je velmi tûÏké odolat naﬁíkání psího mimina a vût‰ina lidí, aby ho utû‰ila,
by si ho nejrad‰i vzala do postele, podobn˘ krok by si mûl kaÏd˘ dÛkladnû rozmyslet. Pokud se ‰tûnûti jednou podaﬁí
vybojovat si postel, bude na tomto lákavém privilegiu trvat i pozdûji. Zvlá‰tû
u velk˘ch psÛ se mÛÏe z tohoto sporného
zvyku stát váÏn˘ problém. Nebo si umíte
pﬁedstavit, Ïe se vám na úzké matraci
bude pohodlnû spát s padesátikilov˘m
psím obrem? O hygienické stránce vûci
ani nemluvû.
Pokud se naﬁíkající ‰tûnû nechce uklidnit,
mÛÏete si jeho pelí‰ek postavit vedle
postele a nechat k nûmu spu‰tûnou ruku.
Vût‰ina ‰tûÀat se tímto zpÛsobem nechá
uklidnit a nakonec pokojnû usne.

Foto Minerva

Na prÛzkumné v˘pravû
KdyÏ se ‰tûnû do sytosti vyspí, postaví se
na sv˘ch neohraban˘ch noÏkách a vydá
se na vzru‰ující prÛzkumnou v˘pravu objevovat neznámé konãiny. Mûli bychom
ho na ní doprovodit, ukázat mu, kde má
misky na jídlo a na vodu, a dávat pozor,
aby ho na ní nepotkalo nûco nemilého.
Mladí psi jsou nezku‰ení. Mívají sklon
v‰echno okusovat. Mezi jejich nejoblíbenûj‰í objekty patﬁí nové boty, koÏené pásky i drahé pol‰táﬁe, proto byste je mûli
zavãas odklidit z cesty. TotéÏ platí pro

vázy na kvûtiny nebo jiné bytové zaﬁízení,
které lze snadno pﬁevrhnout a rozbít.

Nebezpeãí
Z dosahu psa bychom mûli peãlivû
odstranit také jedovaté rostliny. ·tûÀata
s oblibou okusují jejich zelené ãásti
a polykají je dokonce i tehdy, kdyÏ se nevyznaãují zrovna lákavou chutí. Nebezpeãí pﬁedstavují i volnû uloÏené ãisticí prostﬁedky. Nezku‰ené ‰tûnû klidnû
mÛÏe tablety do myãky pokládat za psí
pamlsky nebo zkusmo olízat pﬁípravky na
podlahu. DÛsledkem mohou b˘t rozleptání sliznice, prudká alergická reakce
nebo Ïivot ohroÏující otrava. âisticí prostﬁedky a léky musí b˘t od této chvíle zavﬁené ve skﬁíni!
Dal‰í vûcí, jeÏ mÛÏe novopeãeného
pejskaﬁe pﬁivést k zoufalství, mohou b˘t
malé pﬁedmûty. BohuÏel se znovu a znovu stává, Ïe ‰tûÀata nûjak˘ mal˘ pﬁedmût spolknou, a záhy se proto ocitají na
veterinárních klinikách. Zvlá‰tû nebezpeãné jsou ostré a ‰piãaté pﬁedmûty,
jako jsou hﬁebíky, ‰pendlíky a podobnû.
Proto je v Ïádném pﬁípadû nenecháváme jen tak povalovat!

V˘chova psa zaãíná okamÏikem
pﬁevzetí u chovatele

Pes si vybere
I kdybychom si dlouhé hodiny lámali hlavu s tím, kam postavit ko‰ík pro ‰tûnû,
a mûli za to, Ïe se nám podaﬁilo nalézt
skuteãnû optimální stanovi‰tû, mÛÏe
dojít k tomu, Ïe ‰tûnû bude mít na celou
vûc diametrálnû odli‰n˘ názor. Vût‰inou
si oblíbí nûjaké místo a urputnû trvá na
tom, Ïe bude odpoãívat jedinû tam
a nikde jinde. Psi dávají pﬁednost místÛm,
kde není prÛvan a odkud mají pﬁehled
o vût‰í ãásti svého „revíru“. Tmavé kouty
nebo rohy, kde táhne, pro nû b˘vají
naprosto neatraktivní. Pokud to je jen
trochu moÏné, mûli bychom pelí‰ek pﬁemístit tam, kde se ‰tûnû od poãátku cítí
nejlépe. I kdyÏ urãitû existují i dekorativnûj‰í kusy nábytku neÏ psí ko‰ík, jako
majitelé zvíﬁete bychom mûli b˘t schopni
od zaãátku pﬁistupovat na kompromisy.
Je‰tû jich bude mnoho...
■
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nuli pﬁíbuzní a známí, kteﬁí touÏí si
pomuchlat roztomilé ‰tûÀátko. Nov˘ ãlen
rodiny si musí nejprve zvyknout na nové
prostﬁedí a zorientovat se v nûm.
Nûkteré ‰tûnû zaãne hned zvûdavû prozkoumávat cel˘ byt, jiné dá pﬁednost
zdﬁímnutí po namáhavé cestû – záleÏí na
temperamentu a kondici daného zvíﬁete. Pokud pÛsobí unavenû a pﬁetaÏenû,
ukáÏeme mu, kde má pﬁipravenou
„post˘lku“, a opatrnû ho tam poloÏíme.
Je pravdûpodobné, Ïe zvíﬁátko unavené
pﬁemírou záÏitkÛ rychle usne.

