
   
Březen 2014 

 

Sportujeme se psem: Coursing 

 
Stále oblíbenější psí sport, jehož základem je snaha psa 
ulovit „kořist“ (umělá návnada). Tato návnada je 
umístěna na lanku, které je navíjeno navijákem. 
Uvedená návnada mění směr a pes tak musí zapojit 
svůj veškerý um.  
Ať se nám to líbí nebo ne, lov je psům vlastní a coursing 
je skvělým prostředkem pro uspokojení této potřeby.  
Stejně jako u ostatních sportů lze začít rekreačně a 
později i závodit. Vhodným plemenem jsou samozřejmě 
především chrti, avšak i zde platí, že může coursing 
dělat jakýkoli jiný psík. Při závodech se běhá 
dvoukolově (sčítají se body z jednotlivých kol). Tratě 
nejsou pro obě kola stejná.  
Pro další info mrkněte třeba na stránky Czech Coursing 
Club - www.coursingcz.info 
 

 
 

Autor: Pavel & Karel 

 

Z veteriny: Čištění ran 

 
Rány, které jsou zašity během 12 hodin, mají tendenci 
dobře se hojit. Pokud poranění nastane venku, 
v přírodě, situace takto ideální není, protože rány se 
kontaminují špínou a bakteriemi, je třeba rány pečlivě 
vyčistit. Pokud se poranění nezahojí do dvou týdnů, je 
v ní pravděpodobně infekce nebo cizí těleso, například 
štěrk. 
Během práce mají psi zvýšenou hladinu adrenalinu a 
endorfinů v krvi a často ani nezaznamenají, že jsou 
poraněni. Bolest začnou cítit, až se uklidní. Prvním 
příznakem bývá lízání rány nebo kulhání. 
Ránu vyčistěte dlouhým vypláchnutím středně silným 
proudem vody. Pak aplikujte sprej s fyziologickým 
roztokem. Voda pomáhá odplavit bakterie a nečistoty, a 
pokud je to možné, oholte chlupy okolo rány, čímž 
pomůžete udržet ránu čistou a přehlednou. Přiložte 
obvaz, aby byla rána chráněná. K dezinfekci rány 
používáme 2,5% jódový roztok. Ujistěte se, že aplikujete 
kožní dezinfekci, a nikoli chirurgickou, která obsahuje 
mýdlo. 

Autor: Petra & Laky – z knihy: Velká kniha rad první pomoci 
pro psy 

 

  

 

 

Triky s Viky: 

Balancování aneb trpělivost s pamlskem 

B.   Pamlsek na čumáku 
1. Psa si posadíme nebo položíme před sebe. 

Jemně mu chytneme hlavu za čumák, na který se 
mu snažíme umístit pamlsek.  

2. Nejdříve se spokojíme s tím, že si pes nechá líbit 
to, že mu držíme čumák a pamlskem se jej pouze 
dotkneme. V tu chvíli psa chválíme a pamlsek mu 
dáme. 

3. Pak zkoušíme psovi dát pamlsek na čumák, tak 
aby nespadl, a přidáme povel „čekej“ nebo „drž“, 
stále při tom držíme psovi tlamu. Když to chviličku 
vydrží, pamlsek z čumáku sebereme, psa 
pochválíme a ihned tím pamlskem odměňujeme. 

4. Za stálého držení psí tlamy intervaly 
prodlužujeme. Pokud se již pes nebrání a chápe 
náš záměr, pomalu zkoušíme mu tlamu uvolnit ze 
sevření naší ruky.  

5. Nakonec docílíme toho, že psovi dáme na čumák 
pamlsek, povel „čekej“ nebo „drž“, ruku uvolníme 
a psa necháme chviličku sedět s granulí či jiným 
pamlskem na čenichu. Pamlsek následně 
z čenichu odebereme, dáme jej psovi a náležitě 
ho pochválíme. Pro větší náročnost lze psa 
naučit, že si nechá na čumák pamlsek dát bez 
toho, abychom mu čumák drželi. 

6. Tento trik lze také cvičit tak, že pes může, po 
chvilce strpení granule na čumáku, na povel 
„volno“ nebo „chytej“ pamlsek vyhodit do 
vzduchu, chytit a sežrat. Toho, aby pamlsek 
chytal přímo z čumáku, docílíme tak, že pokaždé, 
když mu bude padat z čumáku na zem, budeme 
se snažit se pamlsku rychle zmocnit. Pes tak 
bude mít snahu být rychlejší než my. Postupně se 
naučí, že pamlsek chytí dřív než my, nejlépe 
přímo ze vzduchu. Cvičením se v chytání 
zdokonalí. 

7. Pro psa s kratším čumákem zvolte jako pamlsek 
něco ohebného, např. vařenou nudli. Pamlsek je 
pro většinu psů vhodné umístit na konec čenichu, 
ale nemusí to být pravidlem, každý pes je jiný. 

              
Autor: Jana & Viktorka 

Ilustrační foto: 
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Canisterapie 
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude 
tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.  Canisterapie má velmi široké uplatnění, jako 
doplňková a podpůrná metoda s různou mírou zastoupení v celé řadě oblastí, které pečují o lidské zdraví. Pro svou 
komplexnost je canisterapie určena pro široký okruh klientů. Uplatňuje se například při navazování vztahů s obtížně 
komunikujícími pacienty, při práci s mentálně, tělesně, smyslově či emocionálně postiženými. Pes snižuje úzkost, 
odvádí pozornost klienta k příjemnějším věcem, poskytuje pocit bezpečí, umožňuje dotykový kontakt, snižuje deprese 
a pocit osamělosti, má schopnost zmírnit vznik a vývoj nemocí vázaných na stres, přináší klid, uvolnění, odreagování, 
zvyšuje sebevědomí, ochotu zahajovat kontakt s druhými lidmi, udržuje v aktivitě. Při pohlazení pejska dochází k 
poklesu krevního tlaku, lepšímu překonávání stresových situací, posílení imunity, urychlení hojení a léčby, stabilizaci 
duševní rovnováhy a větší chuti do života. 
Než se může vypravit canisterapeutický tým ke klientům, je třeba otestovat povahu psa. Tým skládá  

canisterapeutické zkoušky, které pak musí každý 
rok obnovovat. Co to obnáší?  
Zkoušky jsou velmi náročné jak pro psa, tak i pro 
psovoda. Tým se po celou dobu testu povahy 
pohybuje v poměrně malém prostoru spolu 
s ostatními zkoušenými týmy, porotou a figuranty, 
po celou dobu probíhají pro psa nezvyklé aktivity a 
je to pro něj tedy velmi psychicky náročné. Příprava 
psa je složitá. Pes nesmí být nesnášenlivý, musí 
ovládat poslušnost, nenechá se zaskočit 
nečekanými zvuky, pohyby či pachem, zvládá 
pohyb mezi lidmi, dětmi a psy, nerozhodí ho člověk 
s holí či vozíčkář. Je toho opravdu hodně, co musí 
pes zvládnout, než se vypraví ke zkoušce a než 
může začít pracovat.  

V ZKO Ledeč nad Sázavou mají složené canisterapeutické zkoušky dva psi, jeden z nich canisterapii již aktivně 
provozuje. 

  Autor: Iva Vejsadová 
 
Výňatek z výroční členské schůze ZKO Ledeč nad Sázavou 
 
Na schůzi konané dne 24. 2. 2014 se sešlo 14 členů ZKO (ze stávajících 22) a dva hosté. 
 
Zpráva o činnosti za rok 2013: 
- Uskutečněné akce pro veřejnost, aktivity pro děti a mládež (Psí loučení s prázdninami, Majáles), společné výlety – 

hodnoceno pozitivně. 

- I.Vejsadová s Rózou absolvují pravidelné pátky ve stacionáři Petrklíč v rámci canisterapie.  

- Potřebnou canisterapeutickou zkoušku složila v r. 2013 i Blažková P. se svým Lakym. 

- V oblasti Agility vyrostli v roce 2013 až do republikových kvalifikačních závodů Štefánková a Slavík (host a 

příznivec). Neoficiálních závodů v Nymburku se zúčastnili: Pavel Storož s Karlem (2. místo), Jana Pešková 

s Viktorkou (4. místo) a Aneta Sahulová s Grimmem (12. místo). 

- Řadami začátečníků Všeobecného výcviku prošlo v r. 2013 psovodů 10 se svými psy, z nichž někteří se současně 

stali i členy naší ZKO. Za dosažené výsledky stojí za pochvalné připomenutí Pešková s Viky, Krajanský s Rózou. 

- Z jiného soudku si pochvalu zaslouží i pan Zavřel (z Prahy) za jeho velmi iniciativní přístup k  volnočasové brigádní 

aktivitě ve prospěch naší ZKO. 

Koncepce pro rok 2014: 
- Podporovány budou i nadále výlety, akce pro veřejnost i spoluúčast na akcích pořádaných jinými organizacemi. 

- Mobility – přesun termínu na čtvrtek. Předpokládané zahájení cyklu od 04/14. 

- Dne 15. 3. proběhnou na cvičišti neoficiální zkoušky ZZO. V plánu na rok 2014 jsou i zkoušky oficiální. 

- Výcvik pokročilých bude rozdělen na část nedělních volnočasových aktivit (vede Blažková E.) a 

středečního specializovaného vzdělávání zaměřeného na sportovní kynologii. 

- Agility - zorganizování víkendového semináře pro zájemce o metodách a rozvoji výcviku agility 

+ organizace a pořádání klubových závodů v Ledči, včetně účasti na oficiálních akcích. 

 

Termíny výcviků: www.cvicakvledci.wbs.cz 


