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Sportujeme se psem: Flyball 

 
Co je flyball? To je adrenalinový týmový sport pro 
temperamentní psi a jejich pány. Výhodou je, že není 
tolik náročný pro páníčky jako agility. 

Závodí se v čtyřčlenných družstvech na dvou 
stejně dlouhých drahách. Každá dráha má čtyři skokové 
překážky (výška je určena podle velikosti nejmenšího 
psa v družstvě) a flyballový box, který vystřeluje míček 
(tenisák). 

Na povel páníčka pes vybíhá na dráhu (startuje 
se podle semaforu), pán zůstává na startu. Pes překoná 
čtyři překážky, naskočí na desku boxu, chytí vystřelený 
míček a aportuje ho zpět přes překážky k pánovi. Když 
pes protne cílovou čáru, vybíhá další. Vítězí družstvo, 
které má jako první v cíli všechny čtyři psy i s míčky. 

Souhra členů družstva i snášenlivost psů je 
velmi důležitá.  Závody jsou velmi napínavé a 
adrenalinové, do poslední chvíle není rozhodnuto o 
vítězství.  

Z naší ZKO běhali za flyballový tým TSUNAMI 
Kutná Hora Border kolie Engi a Jorkšíračka Trixi. Více o 
týmu najdete na stránkách www.flyball-
tsunami.webnode.cz 
Pokud má někdo rád rychlost a napětí určitě ať tento psí 
sport vyzkouší. 

  
 

Autor: Eva & smečka 

 

 

Z veteriny: Problémy se zuby u mladých psů 

Pokud u štěněte zjistíte, že např. všechny čtyři špičáky 
má dvakrát a i řezáky rostou ve dvou řadách, jde vlastně 
o jakousi dětskou nemoc, která se velmi často vyskytuje 
především u malých plemen. 

Mléčné zuby, prostě nevypadnou včas a 
zůstanou v chrupu i s trvalými zuby. 

Je to způsobeno tím, že tyto mléčné zuby mají 
mimořádně dlouhé kořeny, které sedí velmi hluboko. 
Jsou podstatně delší než vlastní zub, který je vidět 
venku. Proto jsou dosti pevně zakotvené v malých 
úzkých čelistech těchto plemen a neuvolní je ani tlak 
nového rostoucího zubu.  

Hlavní problém ovšem spočívá v tom, že je tím 
trvalý zub často utiskován a zatlačován na nesprávné 
místo. Proto musíme tyto mléčné zuby bezpodmínečně 
vytrhat. 
 

Zdroj: Pejsek.cz 

 

Triky s Viky: Pusinka 

Pusinka patří k těžším kouskům, nicméně naučit ji lze 
jakéhokoli psa. Zřejmě není třeba finální podobu triku 
nijak zvlášť popisovat. Jak již z názvu vyplývá, pes nám 
bude dávat hubičky. 
 
1. Dřepneme si před sedícího psa. Do úst si vezmeme 

pamlsek tak, aby pes viděl, kam jej dáváme. 
Pamlsek by měl být DOBŘE viditelný. 

2. Nakloníme se k pejskovi a necháme si pamlsek 
z úst vzít. Psa pochválíme a říkáme přitom: „to byla 
dobře pusinka“ nebo „super pusinka“ 

3. Při dalším opakování se pokoušíme s pamlskem 
mezi rty/zuby vyslovit povel „Pusinka“, „Pusu“ nebo 
jiný námi zvolený výraz. 

4. Nezapomínáme na psa pořádně špulit rty, aby pro 
něj bylo naše gesto zřetelné pro další opakování i 
bez pamlsku.  

5. Pokud pes zvládá vzít si pamlsek z našich úst, 
můžeme začít trénink bez pamlsku. Řekneme povel, 
následně našpulíme rty, a pokud se pes dotkne 
našich rtů, hodně ho chválíme a následně 
odměňujeme pamlskem. 

6. Pokud pes bez pamlsku trik nechce udělat, 
znamená to pro nás, že se musíme vrátit o krok 
zpět a trénovat ještě s pamlskem v ústech. 

Malý tip na závěr: Většina psů má tendence nás 
olizovat, to se ne každému z nás líbí. Můžeme tedy psa 
naučit dávat pusinku i bez toho, aniž by na nás vytrčil 
jazyk. Jak? Stačí jej chválit a odměňovat jen když se 
dotkne našich rtů, aniž by svůj jazyk vystrčil. Toto však 
můžeme trénovat, až když pes velice dobře chápe celý 
trik.              

Autor: Jana & Viktorka 
Ilustrační foto: 

 
 

 

http://www.flyball-tsunami.webnode.cz/
http://www.flyball-tsunami.webnode.cz/
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Trénink je rozhovor, ve které, má i váš pes co říct 

2. září 2014 jsme se v Brně zúčastnili semináře RNDr. Šusty Trénink je rozhovor, což je druhý seminář z celé série 
zaměřené na chování zvířat a jejich trénink metodou pozitivního posilování. 

RNDr. František Šusta je mezinárodně uznávaný trenér zvířat, ověnčený řadou ocenění, praktikuje své 
metody pozitivní motivace ve své soukromé kynologické praxi, ale i v zaměstnání, v zoologické zahradě, kde předvádí 
ukázky a vede nácviky k nápravě problémového chování. A na to, abyste se domluvili nejen se psem, ale i s koněm, 
papouškem či svojí kočkou, už musíte o pozitivním posilování vědět opravdu hodně – a co je ještě důležitější, musíte 
o tom i hodně přemýšlet. Práce Františka Šusty, ať už praktické nebo teoretické, uznávají odborníci po celém světě, 
jeho semináře o výcviku založeném na pozitivním posilování se těší 
obrovskému zájmu amatérských i profesionálních cvičitelů. 

1. září 2014 vyšla dlouho očekávaná kniha Františka Šusty 
"Trénink je rozhovor, ve kterém má i váš pes co říct", kterou si mohli 
účastníci semináře na místě koupit, a to i s autogramem autora. V knize 
shrnuje to, co přednáší na svých seminářích se zaměřením přímo na 
výcvik psů. 

Metoda pozitivního posilování je založena na tom, že každý 
živočich se snaží získat pro sebe výhodu, pozitivní přínos, je založena 
na odměňování požadované činnosti zvířete, kdy zvíře se samo aktivně 
snaží provádět požadovanou činnost ve snaze dosáhnout odměny. 
Odměnou nemusí být nutně pouze pamlsek nebo hračka, ale i třeba 
možnost určitého chování. Výcvik, touto metodou vyžaduje trpělivost, 
ale lze jeho pomocí naučit zvířata činnosti, které jinou metodou lze 
naučit jen stěží anebo vůbec, např. kosatky s inteligencí šestiletého 
dítěte a hmotností mnoha tun jiným způsobem ani cvičit nelze. Zvíře 
není nuceno k činnosti, ale samo se ji snaží vykonat s cílem dosáhnout 
pro sebe pozitivního důsledku, jde o skutečnou spolupráci zvířete 
s cvičitelem, o skutečný dialog obou, kdy zvíře má co říct. Není to jen 
o naučení povelů, ale o mnoha signálech od psovoda ke psovi 
a naopak. Například když vám pes řekne: "ten cizí člověk je už dost 
blízko, jestli se ještě přiblíží, tak to budu muset řešit." Stejně tak vy psa 
můžete informovat: "Teď sem přijde cizí pes, ale nemusíš se toho bát, 
já to mám pod kontrolou a jsou tu k dispozici pamlsky za klidné 
chování." Prostě trénink je rozhovor. 

Seminář jako takový není určen jenom pro pejskaře, ale pro kohokoliv, kdo chce své zvíře něco naučit. Kromě 
kynologů se zde sešli papouškáři, veterináři a chovatelé dravců. Seminář není určen pro pasivní posluchače, 
Dr. Šusta aktivně pracuje s publikem, diskutuje, zadává úkoly a proběhne i několik soutěží o drobné ceny. Samotný 
průběh semináře je pak sedmihodinový maraton naplněný množstvím informací, videí a praktických ukázek. Mohli 
jsme sledovat trénink lemurů, lachtanů, kosatek, bůvolů či hyeny, ale i tygra nebo aligátorů, viděli jsme fatální chyby 
krotitele lvů i cvičitelky papoušků, vše z osobních zkušeností Dr. Šusty. 

Ze semináře jsme odcházeli s hlavou plnou informací, nových nápadů a inspirací, jak ještě lépe pracovat 
se psy a odnášeli si samozřejmě novou knihu a počítačový simulátor/hru pro trénování výcviku metodou pozitivního 
posilování. 

A i když se na seminář nedostanete, kupte si knihu a přečtěte si ji. Nemusíte se bát suchopárné terminologie 
a pouček, všechny principy jsou šikovně ukázány na situacích, se kterými se každý z nás setkává. Naopak se můžete 
těšit na laskavé vyprávění o chytrosti psů a úsměvné postřehy o naší vlastní…. občasné nedůvtipnosti. Myslím, že by 
František Šusta měl na seminářích přestat tvrdit, že psům nerozumí, protože svými slovy i činy dokazuje, že psům 
i psím lidem rozumí více než dobře. 

napsali Iva a Vláďa Vejsadovi, obrázky zdroj: facebook:Zaobzor o.s. 
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Psí loučení s prázdninami 2014 

Další ročník Psího loučení s prázdninami proběhl v sobotu 13. 9. 2014, tradičně na ledečském Rašovci. Od 13 hodin 
měly děti možnost svezení na koních a čtyřkolce, stejně jako otestovat své schopnosti a um v chůzi na chůdách, 
házením na cíl a střelbou ze vzduchovky. Vše se odehrávalo v příjemné rodinné atmosféře a dítka měla pro uvedené 
aktivity spoustu prostoru. Po absolvování všech disciplín čekala každého odměna ve formě dárku. 

Hlady nikdo netrpěl, neboť občerstvení bylo zajištěno, stejně jako hudba, jenž odpoledne také zpříjemňovala. 
Poděkování za návštěvu, osvětu a ukázky patří Stanici Pavlov, o.p.s.! 

„Psí“ část odpoledne patřila z části ukázkám agility. V tomto sportu má ledečská ZKO nemálo aktivních 
závodníků a jejich řady se neustále rozšiřují. Dále byly k vidění různé veselé triky, děti soutěžily v hádání plemen a 
třešničkou na dortu byla soutěž krásy O POSÁZAVSKÉHO BOBa. 
 

  

Další reportáž z našeho psího dne se dočtete zde na straně 6: 5plus2_havlickuv_brod.pdf  
 
 
9. 11. 2014 se uskuteční halloweenské klání pro členy ledečského agility klubu   

 

Tento závod není veřejná 
akce. Nicméně pokud byste 
měli chuť strávit s námi 
příjemné odpoledne, budete 
vítáni, zapojíme Vás jako 
pomocníky na parkuru. 

Možnost zazávodit se svým 
psem tu ale stále ještě je!!! A 
to taková, že se v nejbližší 
době dostavíte v neděli na 
tréninky a začnete s námi 
sportovat . Podmínkou 
účasti na závodech je, se 
alespoň jednou zúčastnit 
agilekce. 

Budu se moc těšit. 

Více informací k závodu: zde 

Petra B.  

 
Data výcviku:  

Všeobecný výcvik – začátečníci – pravidelně každou sobotu od 14:00 

Všeobecný výcvik – pokročilí – po telefonické dohodě na čísle 602387246 

Agility – skupinka pokročilých neděle od 13:00; začátečníci neděle od 15:00. Do odvolání – na Rašovci. 

Mobility – středy od 18:00, sraz před Billou. Prosíme, abyste svojí účast potvrdili pomocí jednoduchého 

                formuláře, který naleznete na stránkách: www.cvicakvledci.wbs.cz v sekci: Mobility 

http://data.5plus2.cz/5p2pdf/2014/09-19/20140919DBA000_PETPLUSDVA_BA-HAVLBROD.pdf
http://agilityvledci.wbs.cz/zavody-TRICK-or-TREAT-911.html
http://www.cvicakvledci.wbs.cz/

