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Je zvlá&scaron;tní, kolik je na svÄ›tÄ› pouÄ•ek a pokynÅ¯ k správnému chování lidí; a coÅ¾ teprve návodÅ¯ na
v&scaron;echno, co by mÄ›lo umÄ›t (a od vás pochytit) takové &scaron;tÄ›nÄ›. Nedávno jsem na&scaron;la pÅ™ímo
vyÄ•erpávající postup, kterak nauÄ•it psa povelu &bdquo;sedni&ldquo;. To mne pÅ™ivedlo ke vzpomínce na mladá léta
Bonnynky a na&scaron;e spoleÄ•né uÄ•ení.

V moudré pÅ™íruÄ•ce se pí&scaron;e, Å¾e s nácvikem mÅ¯Å¾ete zaÄ•ít v dobÄ›, kdy si &scaron;tÄ›nÄ› samo po hÅ™
ukázání pamlsku sedá.
Je prý nutno vystihnout moment, kdy si &scaron;tÄ›nÄ› chce sednout a pÅ™edtím vyslovit po
"Sedni!" Pokud &scaron;tÄ›nÄ› po vydání povelu opravdu dosedne, pochvalte je a dejte mu pamlsek. V jiných pÅ™ípadech
nacviÄ•ujte tento povel tak, Å¾e nad hlavu zvednete ruku s pamlskem a druhou rukou lehce tlaÄ•íte psovi na zadek, pÅ™iÄ•emÅ
hlasitÄ› vyslovíte povel", s dÅ¯razem na hlásku s.
Na vodítku cviÄ•te povel tak, Å¾e v pravé ruce drÅ¾íte vodítko a pamlsek
zatáhnete vodítkem nahoru, asi pod úhlem 42 stupÅˆÅ¯, pÅ™iÄ•emÅ¾ ruka s vodítkem a pamlskem je vzdálena asi 20 cm od
hlavy psa tak, aby pes pamlsek dobÅ™e vidÄ›l.
Vyslovte povel, a zároveÅˆ mÅ¯Å¾ete mírnÄ› zatlaÄ•it psovi na zadní Ä•ást
dobÄ› vycházek tento cvik upevÅˆujte tak, Å¾e bÄ›hem chÅ¯ze se zastavíte, dáte psovi povel a souÄ•asnÄ› trhnete vodítkem mí
nahoru tak, abyste mu zamezili v chÅ¯zi. Dál pokraÄ•ujete jako v pÅ™edchozím pÅ™ípadÄ›. Z této pozice vÅ¾dy &scaron;tÄ›nÄ
uvolnÄ›te povelem "Volno!"
VÅ¾dy, kdyÅ¾ &scaron;tÄ›nÄ› provede správnÄ› poÅ¾adovaný úkon, nezapomeÅˆte je pochv
odmÄ›nit. Tento cvik opakujte maximálnÄ› pÄ›tkrát, del&scaron;í opakování psa pÅ™estane bavit a nesoustÅ™edí se na nÄ›j.
Dejte &scaron;tÄ›nÄ›ti volno, a s odstupem Ä•asu cvik opakujte.
Sotva jsem si pÅ™eÄ•etla tyto stránky, sebevÄ›domÄ› jse
zvedla oboÄ•í a Å™ekla pro sebe " jdeme na to", a s hrdÄ› vzpÅ™ímeným postojem vy&scaron;la na dvÅ¯r. Bonnynka (zatim n
netu&scaron;ící) kolem mÄ› vesele hopkala a radostnÄ› vrtÄ›la ocáskem. Asi v pÅ¯lce zahrady jsem se zastavila, obhlédla
terén a usoudila, Å¾e &bdquo;tady to bude nejlep&scaron;í&ldquo;. V hlavÄ› mi bÄ›halo tisíce my&scaron;lenek, jak veÄ•er
v&scaron;em ukáÅ¾u svou úspÄ›&scaron;nost pÅ™i výchovÄ›. PÅ™inesla jsem si rÅ¯zné míÄ•ky a potÅ™ebné pamlsky, a dala
se do toho.
Výsledek? Povel "sedni" jsme nacviÄ•ovaly celé dopoledne, pÅ™i&scaron;la jsem o dva sáÄ•ky bonbonkÅ¯
tyÄ•inek pro psa, mé nervy proÅ¾ily peklo. NicménÄ› Bonna pÅ™i povelu sedni zásadnÄ› lehá na záda, zvedne noÅ¾ky a Ä•ek
na pamlsek. BuÄ• jsem tedy nepochopila postup, nebo Bonna není vhodný pes na výcvik. Konej&scaron;ila jsem se
my&scaron;lenkou, kolik je na svÄ›tÄ› lidí, které rodiÄ•e urÄ•itÄ› také vychovávali podle správných a vyÄ•erpávajících
&bdquo;návodÅ¯ a pravidel&ldquo; a také se jim to vÅ¯bec nepovedlo&hellip;
Jak jste úspÄ›&scaron;ní pÅ™i výchovÄ›
"domácí zvÄ›Å™e" i potomkÅ¯ vy?
Va&scaron;e Teta BÄ›ta,L.P. 2007
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