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PRO A PROTI

Chovatelské zku‰enosti

Dal‰í z ﬁady kontroverzních témat. Zatímco
nepejskaﬁi vesmûs nûco podobného odsuzují
a odmítají, pejskaﬁi se v tomto ohledu dûlí na dva
tábory. Dejme teì slovo zastáncÛm obou z nich.
NEBUDE TO TAK ZLÉ
SMùJÍ PSI NA GAUâ?
– UÏ kdyÏ jsem byla + PRO NO JISTù! – Miluji rho+malá,PRO
moji rodiãe psy nechávali leÏet na deské ridÏbeky a jsem hrdou majitelkou
gauãi - nikdy ale nesmûli do postele. KdyÏ
jsme si s m˘m muÏem obstarali svého
prvního psa, muÏÛv názor (pro nûho to
byl vÛbec první pes v Ïivotû), byl jednoznaãn˘: „Pes nemá na pohovce co pohledávat!" KdyÏ k nám pﬁi‰la malá Anka, první den s ní muÏ spal na zemi. „Je pﬁece
jasné, Ïe ‰tûnû má strach - pﬁece bych jí to
nemohl udûlat!" A teì mÛÏete hádat: kdo
byl první, kdo na‰i malou zvedl k sobû na
gauã Jeho komentáﬁ: „Ale ono to nebude
tak zlé..." A oba dva se spolu spokojenû
schoulili pod dekou. TakÏe i Anka, stejnû
jako psi, které jsem mûla pﬁed ní, smí na
S. S.
gauã.
TO JE MÒJ BYT – Na‰i tﬁi
+v posteli
PRO
teriéﬁi pﬁes den spí u nás
a v noci na gauãi. Moje matka,
kdyÏ nás nav‰tíví, to nemÛÏe „vyd˘chat".
„Jen si vzpomeÀ na blechy a na v‰echnu
tu ‰pínu..." Ale já se drÏím názoru, Ïe to je
ná‰ byt, ne její. Na‰i známí akceptují, Ïe
psi Ïijí s námi a ne vedle nás, a komu to
vadí, ten uÏ nepﬁijde...
L. M.
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jednoho z nich. Jsem pﬁesvûdãená, Ïe pokud je toto plemeno správnû vychováno,
je jedineãné! Ná‰ Ibo je tﬁílet˘ pes a je to
na‰e sluníãko: chytr˘, spolehliv˘, ohledupln˘, skvûl˘ spoleãník, kter˘ se umí chovat. Jako dítû jsem si psa nemohla vybrat
sama, ale na‰i pﬁinesli z útulku milouãkého kﬁíÏeného teriéra. Také na v‰echny dal‰í psy, kteﬁí po nûm následovali, mám
hezké vzpomínky, od nûmeckého ovãáka,
jehoÏ nikdo nechtûl, aÏ po jezevãíka, kter˘ na‰i domácnost obrátil naruby. Pozdûji, kdyÏ uÏ jsem byla dospûlá, jsem si
pﬁála vybrat si psa podle sebe. Dobromyslného, chytrého a hrdého, do urãité míry samostatného a s charakterem.
Stal se jím chrt. Byl to pes m˘ch snÛ aÏ do
doby, neÏ k nám domÛ pﬁi‰el Ibo. Teì je
mi 56 let a právû tento pes dokázal odsunout na druhé místo v‰echno, co jsem
dosud se psy proÏila. V mnoha situacích
uÏ se mu dostalo od lidí komentáﬁe
„vÏdyÈ on je jako ãlovûk". Pﬁitom vÛbec
nejde o nûjakou zvlá‰tní drezuru nebo
rafinované umûlecké kousky, které by

V¯JIMKY JSOU POVOLE+s m˘m
PRO
NY – Nejprve jsme se
psem „dohodli", kdo má hlavní
slovo. Existuje mnoho pevn˘ch pravidel.
A kdyÏ to akceptoval, zaãal jsem pravidla
zase trochu uvolÀovat. Teì tedy mÛj pes
tu a tam dostane nûco ze stolu a také smí
na gauã. Ale jen tehdy, kdyÏ ho k tomu
vyzvu a pﬁedtím mu tam poloÏím jeho
deku. Ani já totiÏ nejsem nad‰en˘ z blátiv˘ch otiskÛ tlapek na gauãi a z v‰udypﬁítomn˘ch chlupÛ. KdyÏ ho po‰lu dolÛ, poslechne a jde na své místo.
H. N.
PES NEMÁ NA POPROTI
HOVCE CO POHLEDÁVAT – Pes je pes, ne ãlovûk. Na gauãi
nemá co pohledávat. V domû má mít své
pevné místo. Zvlá‰tû u velk˘ch plemen,
která se hodnû zdrÏují venku, není místo
na gauãi vÛbec myslitelné jiÏ z hygienick˘ch dÛvodÛ. Kromû toho vyv˘‰ené místo by mûlo náleÏet jen vÛdci smeãky.
A vÛdce smeãky je také tím, kdo psu vykáÏe jeho místo. Psi tyto pevné struktury
potﬁebují, mají-li se cítit bezpeãnû. Na
nápad vzít psa na gauã jsme u nás zatím
nepﬁi‰li - a také nikdy nepﬁijdeme. Venku
psy podporujeme - doma se mají nauãit
b˘t v klidu na svém místû. KaÏdému co
jeho jest!
M, K.

Foto Minerva

Smějí psi na gauč?

zvládal, jen o to, Ïe se v urãit˘ch situacích
chová tak, jako kdyby „lidsky" pﬁem˘‰lel,
a má reakce, které byste od psa neoãekávali. Musím také dodat, Ïe od té doby, co
Ibo pﬁi‰el k nám domÛ, jsem v domácnosti, a mám tedy hodnû ãasu se mu
vûnovat a vychovávat ho. Je v‰ude se
mnou a poznal tak Ïivot z mnoha stránek. Ná‰ v˘chovn˘ styl a zacházení se
zakládají na férovém pﬁístupu a kamarádství. Je‰tû nikdy jsem Ïádného psa nemusela násilím nutit k podﬁízenosti. Kdybych postupovala podle klasick˘ch
pravidel, narazila bych snad ve v‰em. Ná‰
pes má své pevné místo vedle páníãka na
pohovce, dveﬁmi prochází jako první
a smí do postele. S jednou v˘jimkou: kdyÏ
jdeme do restaurace, vÏdy vchází aÏ za
námi a zÛstává tam, dokud se neusadíme.
Pokládám za stra‰né, kdyÏ se psi vrhají do
dveﬁí a pán nebo paniãka za nimi vlají na
vodítku a pes je‰tû ‰tûká. KdyÏ uÏ ná‰ pes
decentnû leÏí pod stolem a pro okolí se
stane neviditeln˘m, tu a tam mu tam
po‰oupneme nûjaké to sousto. Pﬁesto se
z nûj nestal Ïebrák. Jak uÏ bylo ﬁeãeno,
prohﬁe‰ujeme se proti témûﬁ v‰em v˘chovn˘m pravidlÛm, pﬁesto máme vzornû vychovaného psa, a kdyÏ cestujeme,
lidé ho kvÛli tomu obdivují. Tedy k va‰í
otázce: u nás pes na gauã smí.
B. P.

