
ohuÏel stále platí, Ïe mnoho psÛ je
vinou chovatelÛ oddûleno od své
matky a sourozencÛ pfiíli‰ brzy.

Pokud se pak dostanou poprvé do hodi-
ny her pro ‰tûÀata, sedí zpoãátku strnule
nûkde v rohu a pozorují veselou a hra-
vou smeãku ostatních. Uvolní se aÏ
v okamÏiku, kdy si uvûdomí, Ïe se jim
nikdo nechce dostat na kÛÏi. âasto to
b˘vá uÏ pfiíli‰ dlouho od rozlouãení
s chovatelem – a nûco takového se mÛÏe
pûknû vymstít. V˘voj ‰tûnûte mezi ostat-
ními psy b˘vá pfiedáním ‰tûnûte novému
majiteli ãasto náhle pfieru‰en. Pokud pes
najednou ztratí své prostfiedí mezi ostat-
ními, na které byl zvykl˘, nikdy se nenau-
ãí správnému chování ve skupinû psÛ,
a tak se z nûj mÛÏe vyvinout bojácn˘
nebo agresivní neurotik.
Hodiny her pro ‰tûÀata jsou pro celou
fiadu nov˘ch majitelÛ jedinou moÏností
jak svému psovi umoÏnit kontakty
s ostatními psy stejného vûku.
·tûÀata si nehrají jen pro ‰vandu a sa-

motné dovádûní. Hrou si zkou‰ejí své
síly, uãí se mimice a fieãi tûla – protoÏe ty
mohou mít v rÛzn˘ch situacích zcela
odli‰né v˘znamy. Porozumût jim správ-
nû není psovi vrozené. Takové jemné
nuance ve v˘razov˘ch projevech se psi
musí nejdfiíve nauãit – a to platí zejména
pfii komunikaci mezi psy rÛzn˘ch ple-
men. V‰echna plemena totiÏ nedokáÏou
nûkteré signály vysílat pfiíli‰ zfietelnû.
Proto je nesmírnû dÛleÏité, aby ve skupi-
nách ‰tûÀat byla zapojena ‰tûÀata nej-
rÛznûj‰ích plemen. Psi, ktefií díky ãasté-
mu kontaktu s ostatními psy vûdí jak se
správnû chovat, jsou schopni jednotlivé
situace lépe vyhodnotit. Rozpoznají, kdy
je ten druh˘ silnûj‰í, a pfiijmou i podfií-
zenost toho slab‰ího.
Hodiny her se ‰tûÀaty brání také jedno-
strannému vytvofiení vazby psa na ãlovû-
ka – koneckoncÛ pes by mûl b˘t pozdûji
na procházkách schopen vycházet dobfie
i s cizími psy...
Rozhodující fází tûchto hodin her pro

‰tûÀata je vûk mezi ‰est˘m a tfiicát˘m
pát˘m t˘dnem Ïivota psa. JestliÏe ‰tûÀata
v tomto vûku nedostanou moÏnost nau-
ãit se sociálnímu chování, mÛÏe to vést
k poruchám komunikace, ke strachu pfied
ostatními psy a k agresivnímu chování.
V ideální skupinû ‰tûÀat by mûli b˘t
zastoupeni psi pokud moÏno nejrÛznûj-
‰ích plemen a v‰ech velikostí. A pokud
se do hry ‰tûÀat zapojují i dûti nebo
dokonce jiná domácí zvífiata, je to sku-
teãnû ideální skupina! Pfii tûchto setká-
ních je tfieba vyh˘bat se jakémukoliv
nátlaku. Psi by si mûli zvykat také na

optické a zvukové podnûty jako de‰tníky
a hluk motorek. Tak se nauãí, Ïe to není
nic nebezpeãného, a budou se i pozdûji
chovat klidnû. Takovéto skupiny her pro
‰tûÀata by v‰ak mûli vést jen zku‰ení cvi-
ãitelé, aby ke korekcím nedocházelo
v nesprávn˘ okamÏik. Potfiebnou péãi je
samozfiejmû nutné vûnovat i majiteli
psa, aby ztratil strach o své ‰tûÀátko
a nauãil se mu dÛvûfiovat. 
A na setkání ‰tûÀat získává pes moÏnost
rozvinout se v dokonalého partnera pro
ãlovûka i ostatní psy.

Marion Brehmerová
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Jak˘ smysl mají hodiny her pro ‰tûÀata

Školka pro mladé psyB

„Sociální izolace
narušuje

psychiku štěněte
rychleji než 
ta nejtvrdší
výchova.“

·tûÀata bezpodmíneãnû musí dostat moÏnost rozvíjet se dále
v kontaktu se psy a uãit se hravou formou sociálnímu chování.
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