1.

Z „držiče psa“ PSOVODEM aneb – když k dokonalosti už jen
krůček zbývá …
Jak jsme si slíbili posledně, dnes provedeme korekci v zastavení tak, aby při pohledu na vás
zaplesalo i oko odborníkovo.
Vycházím tedy z toho, že už jste dobře zvládli hru „Jdeme jinam“ i „Šneky“, vaše vycházky
už vypadají poněkud jinak než dřív, pejsek se pohybuje uvolněně vedle vás, taky vám to teď
spolu mnohem víc sluší, a pokud se snad ten váš zvědavec přeci jen ještě někde „začuchá“ či
„zahledí“, snadno si s tím poradíte. Nejste již těmi, kdo psa v pohybu brzdí, naopak, zcela
v souladu se zákonem smečky jste tím kdo nabízí stále nové a nečekané změny pohybu, tedy
tím kdo řídí.
Poučen předchozími hrátkami považuje vás již váš svěřenec za tvora zcela
nevypočitatelného, u kterého jeden nikdy neví, kam jinam či do jakého šneka zase půjde, a
zvykl si vás proto neustále hlídat, následovat a očekávat pamlsek či pochvalu. V důsledku
toho má teď pravděpodobně snahu se k vám po zastavení točit čelem. Není to důvod
k panice, naopak, teď je ten správný čas mu říci něco ve smyslu: „To je skvělé, vyhráváš, jsi
fakt dobrej, ale můžeš být ještě lepší!“ A protože psi nerozumí naší řeči, musíme mu to opět
říci svým chováním, neboli řečí těla.
Jak na to?
Rozejděte se a zastavte. Je-li pejsek natočen čelem k vám, bez komentáře se hned rozejděte
znovu směrem přes psa – tedy známí „Šneci“ se psem uvnitř kruhu, a pozor – jsme už skoro
uvnitř šnečkova domku, tedy malý kroužek, a jen co se pes zařadí pěkně k noze, opět
zastavte. Toto opakujte tak dlouho, až po zastavení pes zůstane stát rovnoběžně s vámi. Pak
následuje velká pochvala. Má-li pes při pochvale tendenci znovu se k vám natáčet, můžete mu
podat pamlsek z druhé strany než stojíte vy sami. Tím otočí hlavu od vás a přitiskne se k vám
tělem.
Cílem této korekce je pes který se na vás stále soustředí, už ale ví kde je jeho místo.
Tato hra je poměrně jednoduchá, teď už je na místě si jen vše pořádně upevnit.
Mám tu pro vás pár tipů, jak pěknou chůzi u nohy prověřovat:
1, Slalom mezi stromy – začněte třeba úplně pomalu, v mezerách zastavte, pak zrychlujte a
snažte se naopak proběhnout slalom co nejrychleji – samozřejmě s pejskem na prověšeném
vodítku.
2, Chůze zúženým prostorem – mezi stromy, vrátky apod. – opět měňte rychlost, zastavujte,
soustřeďte se na to aby pes stál vždy vedle vás, pokud se nevejde tak za vámi.
3, Skok přes překážku, chůze po schodech, brodění potoka, atd., fantazii se meze nekladou.
Zkrátka si se svým kamarádem užívejte her co hrdlo ráčí.
A nezapomeňte: Chcete-li být pro svého psa uznávanou autoritou, buďte vždy spravedliví. I
důslednost je forma spravedlnosti. Buďte proto připraveni kdykoliv svého svěřence v klidu
opravit, a pokud si to zaslouží, s pochvalou nikdy neotálejte.
Že už jste zvládli i dnešní lekci??
Gratuluji, příště posuneme laťku ještě výš a vypravíme se do rušivého prostředí.

2.

Je-li po zastavení pes natočen čelem k vám…

rozejděte se malým obloučkem …

…přes psa.

Počkejte až se pejsek zařadí pěkně k noze ….

a opět zastavte.

Má-li při pochvale tendenci se k vám opět
natáčet, odměňte jej z druhé strany.

3.

Časem bude stačit pochvala.

Slalom

Je-li prostor hodně úzký, měl by vám pejsek
dát přednost.

Budete-li důslední, ovládne se pes i při
odchodu na procházku.
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