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nenudí se, ale „pracuje“. 
Máte-li pejska staršího, ne-
věšte hlavu, i ten se lehce 
učí novým kouskům.

HRA DO DLANĚ
Nejskvělejší je hra do 

dlaně. Když ji máte zmá-
klou, pokračujte na židli-

-lavičce, nebo třeba na 
stehně, fantazii se meze 

nekladou. Končíme na zemi, kde kolem 
hromádky granulek cvičíme lehké cviky. 

Všude čteme, jak zabavit psího ká-
moše venku, na vycházce – aby-
chom pro něj byli atraktivním 

a aktivním parťákem. Ale co když po-
třebujeme zajít do veterinární ordinace, 
popojet MHD, nebo si po krásné letní 
procházce sednout na zahrádku a dát si 
jedno malé orosené pivko či limču?

Pojďme si probrat, jak psa zabavit na malém 
prostoru, kde nemůžeme příliš rušit ostat-
ní lidi (a psy). Máme jen omezený prostor 
a možnosti. Tady nám hračka frisbee nebo 
přetahovadlo moc nepomůže. Chce to, aby 
pejsek seděl prakticky na místě a naučil 
se pracovat hlavou, maximálně předníma 
nohama. 

Poradím vám pár triků, jak psa nenechat 
se nudit, kňučet, nebo dokonce vyštěkávat 
vás či kolemjdoucí. 

Málokdy je příjemné, když sedím v če-
kárně u našeho veterinárního lékaře MVDr. 
Jana Šímy, a jiný čekající pejsek tam fňuká 
a dožaduje se pozornosti pána, který si s ním 
vůbec neví rady, snaží se ho držet zkrátka, 
čímž ovšem pejska akorát upozorňuje vlastní 
pozorností, že se chová špatně. 

Už od štěňátka na tato místa tedy s sebou 
berte psí dečku a nějakou drobnou kostičku 
na okus. Aby se učil, že nebude chytat lelky, 

Vezměme to ale postupně. Sednu si na 
židli ( jako v čekárně či v MHD na sedačku). 
Vezmu si do dlaně pár dobrot, které pejskovi 
zaručeně chutnají (hodnotu pamlsku určuje 
pes, nezapomeň!). Opřu si zavřenou dlaň 
o koleno, s rukou necukám, je statická, pev-
ně opřená, a hra může začít. 

Když se pes do dlaně dobývá, nesmím 
ho odměnit, ani náznakem. Jakmile jeho če-
nich, nebo dokonce i packa mizí a pes začíná  

volně ložené, třeba na stole, bez psího povšim-
nutí, mám skvělou hru do restaurace, kdy pes 
hlídá, kdyže mu ten páníček shodí tu baštu na 
zem. Neustále pejsek pracuje, nemá čas se nudit. 

NOHY NA TARGET

Další bezva hra je více dynamická a mu-
sím zvážit, zda pro ni bude prostor. Mám-li 
většího psa, do MHD se moc nehodí. Jde 
o pokládání nožiček na target. Přední zad-

ní, jen to hvízdne, zábava jak víno. Začněte 
třeba se stoličku, a tu postupně vyměňte za 
skladnější dečku, kterou snadněji můžete 
vzít kamkoliv. 

Na dečku si pak může chodit pod vaším 
pohledem lehat a čekat na jídlo. Vždy, když 
si lehne, přijde odměna, a změna místa deky. 

DOTYK NOSEM
Další takové milé rozptýlení přichází při 
povelu nose-touch (dotyk nosem) kamkoliv 
ukážu, nejen do dlaně. 

Až to pes bude umět, zkuste ukázat na 
spodek židle, neudržíte se smíchy J

Postup je snadný – nabídnete dlaň, pes 
do ní strčí nos, odměníte. Většina psů tento 
cvik přímo miluje!

Nezoufejte, když náhodou nezvládnete 
tohle všechno svého chlupáče naučit – nevá-
hejte se obrátit na psí školu v místě vašeho 
bydliště, kde cvičí pozitivně, nezaměřují se 
jen na výkon, ale i na zábavu. Tam nemůžete 
udělat chybu, a dvě tři lekce vám usnadní 
život. 

Přeji vám klidné návštěvy ať už jakého-
koliv zařízení a jen samé pozitivní zážitky 
plné zábavy.

přemýšlet, proč že se k tomu jídlu nedosta-
ne, v tu chvíli ho druhou rukou odměním.

Pomalu a postupně zavírám a otevírám 
dlaň s jídlem. A odměňuji za žádoucí cho-
vání, kterým je – seď v klidu, neruš ostatní 
a dostaneš papání.

Nikdy se mi nestalo, že by tak jednodu-
chou hru nějaký pes odmítl. Nebo že bych 
ji učila déle než pět minut. Pokud pracujete 
správně, pejsek bude blbnout do nekoneč-
na, a rázem máte vedle sebe komunikativ-
ního parťáka, s nímž je neuvěřitelná zábava. 

Protože pamlsky různě přemisťuji, podle 
okolních možností. Když můžu pamlsky nechat 
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PES & NUDA
Jak zabavit psa na malém prostoru

VÝCVIK PSŮ

Ideální stav – jídlo má přímo 
pod nosem, a nevšímá si ho

Kouká na mlsky, ale už 
do dlaně nečuchá

Nevšímá si dlaně s pamlsky 
– je odměněn

Stačí, když nohu dá jen na okraj 
targetu – a hned dostane odměnu! 


