
enku bylo nutno fenku stále vodit
na krátkém vodítku. Zakázány
byly hry s jin˘mi psy, protoÏe by

se pfii nich mohla „zapomenout“ a pfietí-
Ïit klouby. Naopak se doporuãovalo psa
co nejvíce zamûstnat du‰evnû. Na‰tûstí
existuje celá fiada moÏností. Nejsou urãe-
ny jen pro psy po tûÏké operaci, ale i pro
ta plemena psÛ, jeÏ neustále dychtí po

nov˘ch úkolech, jako jsou tfieba ovãáci
a zvlá‰tû border kolie.

Trik s krabiãkou od margarínu
Zaãneme tfieba tímhle: nûkolik pamlskÛ
ukryjete do prázdné, dobfie vymyté kra-
biãky od margarínu, ale tak, aby to pes
nevidûl. Nyní mu krabiãku dejte –  a uvi-
díte, jak záhy pochopí souvislost a jak se

bude pokou‰et za pomoci tlapek i zubÛ
krabiãku otevfiít. Krok za krokem zvy‰uje-
me stupeÀ obtíÏnosti: pamlsky nejprve
zabalíme do novinového papíru. Navíc
celou krabiãku rovnûÏ zabalíme do novin
– a kdo chce, mÛÏe zabalenou krabiãku
navíc je‰tû uschovat. Pracujte s více kra-
biãkami, takÏe pes kaÏdé ráno zaãne
„ãichacím koleãkem“ po bytû a nûjak˘ ãas
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Klidné hry jako rozpt˘lení po operaci

V ‰esti mûsících byl u fenky rhodeského ridÏbeka Susy zji‰tûna závaÏná porucha,
kvÛli které musela b˘t operována. Po operaci byl pfied její paniãkou nesnadn˘ úkol.
Neposedná malá Susa mûla zÛstat tfii mûsíce v klidu. Hry s jin˘mi psy, lítání za
klacíkem, rozpustilé fiádûní –  to v‰echno bylo zakázáno, pokud mûl b˘t úspûch
operace trval .̆ Ale jak udrÏet v klidu boufilivého, veselého a ãinorodého psa?

V

Do prázdné,
dobfie vymyté
krabiãky od
margarínu
vloÏte nûkolik
pamlskÛ a to
tak, aby to
pes dobfie
vidûl

Zůstaň pěkně ležet...
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bude zamûstnán, neÏ najde v‰echno, co
jste pro nûj pfiipravili. 

MÛÏe zaãít filmovat...
Za pomoci klikeru si psi velmi rychle
osvojí malé triky. Princip je jednoduch˘.
Nejprve pejska zvyknûte na kliker. Dejte
svému psu pamlsek a kliknûte pfiesnû

v okamÏiku, kdy ho dostává. Urãitû si kli-
kání brzy spojí s odmûnou. Nyní kliker
cílenû pouÏívejte pokaÏdé, kdyÏ pes
nûkdy náhodnû a z vlastního popudu
provede nûjakou akci, na jejímÏ základû
byste chtûli vybudovat trik. ZároveÀ
nahlas vyslovte pfiíslu‰n˘ rozkaz. Pokud
vá‰ pes napfiíklad schovává hlavu pod
nohy, kliknûte a fieknûte „Styì se!“ Po
kliknutí ho odmûÀte. Pes si brzy spojí
povel „Styì se!“ se sv˘m chováním –
a tím je poloÏen základ celé fiady dal‰ích
cvikÛ. Napfiíklad k˘vání, poklonû, stavûní
se mrtv˘m, úklidu hraãek do ko‰íku,
zapínání a vypínání vypínaãe, podávání
kolíãkÛ na prádlo, otevírání a zavírání
zásuvek, tisknutí zvonku atd. Pro va‰eho
psa urãitû nebude snadné se tyto triky
nauãit. MÛÏete ho proto optimálnû vytí-
Ïit, aniÏ by se musel nadmûrnû namáhat
nebo pohybovat. 

Konec jídlÛm z misky
Kong je dutá gumová hraãka a jako tako-
vá zaãíná b˘t známá uÏ i v Evropû.
Vycpávání hraãek jídlem v‰ak u nás je‰tû
není ani zdaleka tak bûÏné jako napfiíklad
v Americe. Ameriãtí trenéfii doporuãují
vycpávání hraãek potravou jako osvûdãe-
n˘ prostfiedek proti nudû. Pes si má sám
obstarat jídlo. Podle toho, jak umnû je
kong nacpán, se jím pes mÛÏe zabavit aÏ
dvû hodiny, neÏ se mu podafií vy‰Èourat
poslední pamlsek. A. Weltersová

NaplÀování kongu
(pro psa –  zaãáteãníka): Malou dírku
na vrchní stranû naplníme kouskem
ara‰ídového másla nebo pa‰tiky.
Dutinu nad tím naplníme granulemi
a ovesn˘mi vloãkami, pod nûÏ
mÛÏeme pfiimíchat trochu pa‰tiky,
ãerstvého s˘ra nebo ara‰ídového
másla. Zbytek vycpeme krmením
z konzervy.
Mal˘ snack
potom strãíme
do ostatního
krmení
z konzervy tak,
aby si ho pes
mohl lehce
vytáhnout. Tak
zvífie rychle
pochopí
princip a bude se snaÏit dostat
z kongu i poslední zbyteãek. StupeÀ
obtíÏnosti se dá zvy‰ovat. Pokud pes
zvládne kong velmi rychle, mÛÏeme
náplÀ více napûchovat, zalít v˘varem
nebo nechat hluboko zmrazit. Nebo
plátky s˘ra zamícháme mezi granule
a v mikrovlnné troubû rozehfiejeme na
90 sekund (pozor –  pfied zkrmováním
nechat dostateãnû vychladnout). S˘r
v‰echno krásnû speãe dohromady,
takÏe pro psa bude skuteãnû obtíÏné
vydolovat z kongu ve‰kerou potravu.
Nevyhnuteln˘m pfiedpokladem
poÏitku ze hry je hygiena. Po kaÏdé
pfiesnídávce je nutno kong dobfie
vym˘t a fiádnû vyãistit.

UÏ pochopil
souvislost
a pokou‰í se
otevfiít balení
za pomoci
tlapek i zubÛ

Zvy‰ujeme obtíÏnost: 
pamlsky zabalíme do novin

a zabalíme i celou krabiãku.
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