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Sportujeme se psem: Bikejoring a Scooterjoring 

Již víme, co je canicross, skijöring i dogtrekking (viz 
předchozí čísla). Společného tyto aktivity mají spojení 
psa a člověka. A to nejen pomyslné, nýbrž také fyzické, 
neboť u uvedených disciplín je pes připoután 
k psovodovi amortizačním vodítkem (u skijöringu k 
běžkám). 
Další z podobných „spojení“ najdeme u bikejöringu a 
scooterjöringu. O co jde? Jasně, jde o jízdu na kole se 
psem v případě prvním a o jízdu na koloběžce v případě 
druhém. U obou sportů, které patří ovšem k těm 
rychlostně i vytrvalostně náročnějším, je již potřeba 
zohlednit fyzické předpoklady pejska. A pokud je Váš 
pes sportovec, pak zvláště scooterjöring je báječnou 
aktivitou pro všechny aktivní páníčky. Důležité je opět 
začínat s přiměřenou, pravidelnou a postupně se 
zvyšující zátěží, stejně jako věnovat čas i finanční 
prostředky skvěle padnoucím prvkům výbavy (postroj 
pejska, speciální amortizační vodítko, speciální úchyty 
na kolo a koloběžku). S atleticky stavěnými psy (ovčáci, 
pitbulové a ohaři především) tak můžete překonat klidně 
20 kilometrů i více.  
Ze zásad opatrnosti připomínáme: pozor na přehřátí, na 
příliš mnoho pohybu po asfaltu (v létě zvláště!!!), 
dodržujte rozumné doplňování tekutin a krmte 
v dostatečném předstihu, stejně jako dostatečně dlouho 
po výkonu. Více než u jiných psích sportů pak asi platí, 
že naučit pejska dobré ovladatelnosti je základem 
radosti a bezpečného vyžití. 
 

 
 

Autor: Pavel & Karel 

 

Z veteriny: Torze žaludku 

Přetočení žaludku neboli torze je jedno nejzávažnějších 
smrtelných nebezpečí, které psům hrozí. Nejčastějšími 
příčinami přetočení bývá: pohyb po krmení, nevhodná 
strava nebo je podmíněné geneticky Pes má žaludek 
umístěný horizontálně. Když je naplněný a začne se 
hýbat, velmi lehce se přetočí a tím se zauzlují jeho 
konce. Ohrožena jsou především velká plemena psů. 
Proto se snažte psovi zabránit, aby krmení zhltnul ve 
spěchu. Misky s vodou a krmením umístěte do výšky 
hrudníku, ne na zem. Krmnou dávku rozdělte do 
několika porcí, to platí obzvlášť pro velká plemena, kde 
je riziko přetočení žaludku mnohem vyšší. Minimálně 
dvě hodiny po (a minimálně hodinu před) jídle by měl 
pes být v naprostém klidu.  
 

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

Triky s Viky: Slalom mezi nohama 

Trik ve výsledku vypadá tak, že vám pes při chůzi 
probíhá mezi vašima nohama.  
 

1. Stoupneme si rozkročmo. Psovi ukážeme, že máme 
v každé ruce pamlsek. V předklonu vedeme psa 
zepředu dozadu mezi našima nohama. Vedeme jej 
okolo jedné nohy směrem opět dopředu. Psa 
odměníme. U menších plemen dáváme pozor, 
abychom měli pamlsek dostatečně nízko a nenutili 
tak psa do výskoku. 

2. Pokud máme zvládnutý první bod, uděláme totéž 
okolo druhé nohy. Když to pejsek zvládá, spojíme 
první krok s druhým a svým vedením vytvoříme 
osmičku. 

3. Když máme zvládnuté osmičky mezi nohama a 
pejsek chápe, že po něm chceme v podstatě 
obíhání mezi nohama, můžeme přistoupit k dalšímu 
kroku. 

4. Postavíme se tak, že uděláme delší krok, aby měl 
pejsek dostatek místa projít mezi nohama, a lákáme 
ho na pamlsek. Když je již pod námi, zvedáme 
nohu, kterou máme vzadu a následně děláme další 
krok, při němž pejska nezapomínáme dostatečně 
motivovat pamlskem. Při dalším opakování 
přidáváme slovní povely. Při prvním kroku říkáme 
"sla", při druhém "lom". A pořád dokola. 

5. Takto v předklonu pokračujeme, dokud pes 
nepochopí, co po něm chceme. Nezapomínáme mu 
dávat povely. 

6. Trénujeme takto do té doby, než na psovi vidíme, že 
trik zvládá bez problémů. Postupně se zvedáme a 
odměna se tím psovi vzdaluje. 

7. Ve finále jsme zcela vzpřímení a při chůzi nám pes 
probíhá mezi nohama.  
Při správném vedení se dostáváme do rychlejší 
chůze, kdy se nám z povelů "sla" a "lom" stává "sla-
lom". 

               
Autor: Jana & Viktorka 

Ilustrační foto: 
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Čarodějnické hopsání v Nymburku 
 

V neděli 27. 4. 2014 jsme se vydali zkusit štěstí na další závody, které se tentokrát konaly v  Nymburku. Brzo ráno jsme 
vstali, zabalili svačiny a společně s Peškovými, se kterými jsme měli sraz v 6:15 v Kutné Hoře, jsme se vydali na cestu. 
Na místo jsme dorazili mezi prvními a ještě napůl ospalým se nám společnými silami podařilo postavit náš zelený stan.  

Za Ledečskou agisektu závodila v juniorech Janča Pešková s Viktorkou a já s Paulíkem ve 
štěňátkách. Tentokrát nám jely fandit jen naše drahé polovičky, trenérka Péťa B. nás 
podporovala na dálku.  
Program dne byl jasný. Po veterinární přejímce a prezenci se začalo I. baby během, 
následovali psí důchodci, junioři a začátečníci všech velikostních kategorií. Potom vše znovu 
ve stejném pořadí, jen pro zpestření dne byla po II. baby běhu do programu zařazena hra.  
Paul tedy startoval úplně jako první, byl připravený na startu, ale jeho zvídavost a 
ztřeštěnost mu nedovolily překonat ani jednu překážku. Byli jsme diskvalifikovaní . Druhý 
baby běh už byl veselejší. Paulovi se podařilo částečně potlačit 
své pubertální lítání a vyběhal si bronz.  
Pro Janču s Viktorkou byla neděle vítězným dnem. Holky 
zabojovaly, první běh měly bez jediné chybičky a zaváhání a to 
jim přineslo krásné stříbro. Ve druhém běhu, který byl o poznání 
složitější, se ale nenechaly zahanbit a svým výkonem porazily 
všechny ostatní. Stály opět na stupních vítězů, tentokrát ale se 
zlatem!!  
 
Odlehčení dne v podobě hry, která byla pro všechny společná, 
se povedlo a přinesla spoustu legrace. Protože závod se 

jmenoval Čarodějnické hopsání, závodníci nemohli se svými čtyřnohými miláčky běžet, ale 
vše museli zvládnout v letu na koštěti. Ti co postoupili do finále a zvládli první lekci létání, 
měli běh ztížený nasazeným kloboukem, který nesměli ztratit a rozházenými míčky po place. 
Všichni tedy klobouk jednou rukou přidržovali, kličkovali mezi míčky a přitom se snažili 
bezchybně a v co nejkratším čase překonat jednoduchý parkur.  
Pořadatelé si zaslouží poděkování za skvěle zorganizovaný den s krásnými cenami pro 
vítěze. Všichni jsme odjížděli domů spokojení, příjemně unavení a plní nových zážitků. 
Děkujeme!!   

Autor: Ivet & Paul 
 

Titul Pňovského skokana získala Viktorka a Keysi  
 
Zatímco v Ledči se ve čtvrtek 8. 5. 2014 jezdilo mistrovství motokrosu, v  městečku Pňově se konal již několikátý ročník 
neoficiálních závodů v agility sportu. A tomu jsme my dali přednost. Tentokrát se jelo ve složení: Ivet s Paulem, Janča 
s Viktorkou, Alenka a Scully a také Nikča a Keysi. Celkem nás bylo ale 11 dvounožců. Zafandi t přijeli přítelové i 
manželové a taťka s mamčou (v případě Nikol), zároveň se ujali funkcí řidičů. 

Jelikož Janča s Lukášem měli v autě jedno místo volné, pod příslibem fotodokumentace jsem se jim nasyslovala 
do auta . To samé udělala Anetka Ivet a Martinovi, ale ta jim na revanš mohla nabídnout akorát tak svačinu : -D. 

Sraz jsme měli se Zručákama v Kutné Hoře u benziny po sedmé hodině ranní. A do Pňova jsme dojeli s  dobrou 
časovou rezervou a rovnou jsme si drze zabrali to nejlepší místo pro stanování. Poté , co se šly holky zapsat a potvrdit 
účast, jsme se šli projít na nedaleké hřiště. Tam si pesani dali pár zahřívacích koleček, protáhli těla, procvičili hlasivky a 
Paul chtě nechtě si musel procvičit i přivolání. Chviličku po nás dorazila naše poslední závodnice Alenka se Scully. 

Paul nám odstartoval celý závod a to doslova. Měl startovné číslo jedna a také se ukázal jako jedničkář! Zaběhl 
čistě, bez jediného zaváhání se super časem. Měla jsem z  něj jako trenérka opravdu radost. A panička určitě také.  
Z kategorie Medium nás reprezentovaly Janča s Viktorkou. Běžely parádně, také bez chybičky, perfektní čas. Holky si 
vyběhaly druhé místo!  

Alenka se Scully měly v kategorii Large velikou 
konkurenci a i když Scully v prvním běhu trošku 
stávkovala, ten druhý odběhla krásně!  

Nikča má doma šílence a moc dobře to ví a 
pokud by Keysu chtěla stíhat, potřebovala by trysky pod 
botama.  Přesto holky bojovaly statečně a povedlo se 
jim udržet se mezi první 12ctkou ze startujících.  Ale jak 
řekla jedna kolegyně z vedlejšího stanu: „Tenhle pes 
bude jednou sakra dobrej!!“ 

Na závěr si pořadatelé připravili hru „Tunelář“. 
Viky a Keysi byly mezi těmi nejrychlejšími. Viktorka si 
vybojovala v kategorii M zlatou medaili, Keysa 
bronzovou v nejpočetnější kategorii – L. 
Dohromady jsme si tedy přivezli 3 medaile. A opět 
máme co slavit! 

Svůj slib jsem splnila a fotodokumentaci celého 
dne i videa jednotlivých běhů naleznete na stránkách 
agicvičáku: www.agilityvledci.wbs.cz 

Autor: PetraB. 

http://www.agilityvledci.wbs.cz/

