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MÃ•TE PSA HODNÃ‰HO, NEBO VYCHOVANÃ‰HO?
ÄŒtvrtek, 18 leden 2018

Dnes jsem objevila Ä•lánek &bdquo;Jak správnÄ› a úÄ•innÄ› zabavit psa, který musí zÅ¯stat sám doma&ldquo;, aby vám z
bytu neudÄ›lal kÅ¯lniÄ•ku na dÅ™íví. Tedy co udÄ›lat, pÅ™ipravit, zaÅ™ídit, kdyÅ¾ svého mazánka musíme nechat doma sam
Aby mezitím nepromÄ›nil obyvák v hromadu tÅ™ísek? Neroztahal ko&scaron; s odpadky, nevybrakoval lednici, nerozkousal
kabely... atd.

NEJDÅ˜ÍVE SVÉHO PSA VYVENÄŒETE NejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í ze v&scaron;eho je psa pÅ™ed tím, neÅ¾ zÅ¯stane s
poÅ™ádnÄ› vyvenÄ•it a poté nakrmit. SnaÅ¾te se pÅ™i venÄ•ení psa poÅ™ádnÄ› unavit. Házejte mu míÄ•ek, vezmÄ›te ho nÄ
mÅ¯Å¾e probÄ›hnout a nemusí být stále u nohy pÅ™ivázaný na vodítku. Pokud ho je&scaron;tÄ› po procházce dobÅ™e a kvali
nakrmíte, je velice pravdÄ›podobné, Å¾e si doma bude chtít odpoÄ•inout a na vyvádÄ›ní jiÅ¾ nebude mít náladu ani energii.
Nevím proÄ•, ale i kdyÅ¾ mÅ¯j chlupáÄ• má doma hraÄ•ek snad víc, neÅ¾ mÄ›ly obÄ› moje dÄ›ti, venku nic nechce &ndash; jen
líííítat, jásat, s kámo&scaron;i se honit &hellip;.
. HLAVNÄš Å½ÁDNÉ DLOUHÉ LOUÄŒÍCÍ CEREMONIÁLY RozhodnÄ›
va&scaron;ím Ä•tyÅ™nohým miláÄ•kem nÄ›kolik minut neluÄ•te a nevysvÄ›tlujte mu, Å¾e za pár hodin pÅ™ijdete. NeprovádÄ›j
Å¾ádné dlouhé louÄ•ící ceremoniály. Naopak, odejdÄ›te ti&scaron;e, nejlépe tak, aby si va&scaron;eho odchodu pes
nev&scaron;imnul. U dveÅ™í mu mÅ¯Å¾ete nechat pamlsek nebo novou hraÄ•ku, jeÅ¾ ho pÅ™inutí k prozkoumání a na pár ch
zabaví.. Já se naopak louÄ•ím. Tedy, oznámím mu, Å¾e jdu na nákup. To uÅ¾ zná, protoÅ¾e ví, Å¾e po mém pÅ™íchodu,
obtÄ›Å¾kána ta&scaron;kami, obÄ•as nÄ›co &bdquo;upustím do jeho tlamiÄ•ky&ldquo;. TakÅ¾e mne klidnÄ› nechá se oblíknou
obout, mÅ¯Å¾u mít i otevÅ™ené dveÅ™e na chodbu. Jen nesmím zapomenout mu zamávat do okna, odkud sleduje pouliÄ•ní
cvrkot.
MÅ®Å½E SE PES DÍVAT NA TELEVIZI NEBO POSLOUCHAT RÁDIO? Nechte mu zapnutou televizi nebo
rádio. Pokud se nÄ›kdo pohybuje na chodbÄ› nebo za okny, va&scaron;eho psa to mÅ¯Å¾e rozru&scaron;it a mÅ¯Å¾e zaÄ•ít
&scaron;tÄ›kat. Zapnutá televize Ä•i rádio tyto zvuky zmírní. Tak to mne nenapadlo&hellip; Zkou&scaron;ela jsem mu
ukázat televizní program &bdquo;MÅ‡AU&ldquo;, kde 24 hodin se producírují psi, koÄ•ky a v&scaron;echno moÅ¾né i
nemoÅ¾né zvíÅ™ectvo i ptactvo. Kayouka to v&scaron;ak nechává totálnÄ› chladným, ani se na to nekoukne. Naopak
televizi spí&scaron; moc nemusí&hellip; Pokud se na ni dívám já, tak nas-&scaron;tvanÄ› odchází a protestnÄ› si lehá na
dlaÅ¾diÄ•ky pÅ™ed vchodovými dveÅ™mi. TakÅ¾e uÅ¾ tam má rovnou molitanový pelí&scaron;ek (pro tyto pÅ™ípady).
NECHTE ROZSVÍCENO Pokud odcházíte nebo se budete vracet v noci, nechte mu rozsvíceno alespoÅˆ v jedné
místnosti, do které bude mít pÅ™ístup. StejnÄ› jako nÄ›kteÅ™í lidé, i psi se mohou bát tmy a ze strachu vyvádÄ›t. Tak pÅ™es n
mÅ¯j miláÄ•ek je&scaron;tÄ› sám nebyl&hellip;
ZKONTROLUJTE SKÅ˜ÍNÄš

Zkontrolujte, zda jste zavÅ™eli v&scaron;echny skÅ™ínÄ› a zásuvky, pÅ™edev&scaron;ím ty, kde uchováváte cennosti. Poku
se pes zaÄ•ne nudit a uvidí otevÅ™enou skÅ™íÅˆ, je velice pravdÄ›podobné, Å¾e po návratu domÅ¯ vá&scaron; byt bude vypa
jako po výbuchu.. Nechápu, Å¾e mÅ¯j pes je tak dokonalej&hellip; MÅ¯Å¾u nechat v&scaron;echno otevÅ™ené, mám kolem
poÄ•ítaÄ•e v&scaron;echny moÅ¾né &scaron;ÅˆÅ¯ry, na gauÄ•i mÅ¯Å¾u nechat cokoliv se povalovat (v&scaron;echny moÅ¾né
kablíky k nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ím elektronickým hraÄ•kám), nic. Hraje si jen s tÄ›mi svými a doposud nic nezniÄ•il.
HRAÄŒ
PSA ÚÄŒINNÄš ZABAVÍ, NEÅ½ SE VRÁTÍTE DOMÅ®

Existují speciální hraÄ•ky, které psa zabaví a zároveÅˆ rozvíjí jeho inteligenci. Velice oblíbený je míÄ•ek s dírkami na pamlsky
Ä•i váleÄ•ek. PÅ™ed odchodem do hraÄ•ky vloÅ¾íte pamlsky, bÄ›hem hry zvíÅ™e hraÄ•kami otáÄ•í a postupnÄ› mu z otvorÅ¯
pamlsky. MíÄ•ek i váleÄ•ek jsou vyrobeny z odolné gumy, takÅ¾e je psí zuby jen tak nezniÄ•í. Asi dobrý nápad, ale svému psu
neskuteÄ•nÄ› závidím, Å¾e není &bdquo;luxovací&ldquo; (jako já). Má volnÄ› pÅ™ístupnou misku s granulemi, misku s vodou
&ndash; a vezme si opravdu jen tolik, kolik potÅ™ebuje. Na rozdíl od jiných psÅ¯, kteÅ™í jsou schopni sníst snad i víc, neÅ¾ sa
váÅ¾í :-))). Kayo se dokonce ani nedotkne mého jídla, pokud ho mám tÅ™ebas na gauÄ•i a odskoÄ•ím si. Ov&scaron;em,
stoprocentnÄ› dokonalej pÅ™eci jen není, protoÅ¾e jeho &bdquo;psí oÄ•i&ldquo;, kterými pak umí Å¾ebrat, a to jeho neskuteÄ
nÄ›Å¾né tulení se ke mnÄ› (za kus toho Å¾vance), to je fakt neodolatelné. Ale kdyÅ¾ mám talíÅ™ek prázdnej, odejde i jeho lás
ke mnÄ›&hellip;

Já vím, Å¾e vy v&scaron;ichni ostatní máte psy vychované. Já to prostÄ› neumím. Ale navzájem se milujeme a on
mne, asi díky té lásce, pÅ™eci jen obÄ•as poslechne&hellip; d@niela
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