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Vážené čtenářky a čtenáři, 

měsíc se s měsícem sešel až je z toho celý rok 2013, řítící se nezadržitelně do finále a tím i ke svému konci. Vždy 

když něco končí, něco jiného začíná a platí to i v případě našem. V rámci bilance úkolů a předvánočních předsevzetí 

co ještě a co již nikoliv, v rámci činnosti naší ZKO, můžeme do konce roku zvládnout, jsme sami sebe překvapili 

nápadem vydávat měsíčník. 

Jelikož je u nás (myšleno tím ZKO), nejedná-li se o brigády, od slov k činům velmi málo času, dostává se Vám „do 

rukou“ měsíčník nesoucí hrdý název Ledečský štěk. Do rukou jej můžete dostat jen v případě, že si jej vytisknete – 

jeho šíření není žádným způsobem omezeno. Základní podoba bude pouze v digitální verzi a její místo bude na 

webových stránkách naší organizace pod adresou www.cvicakvledci.wbs.cz a pod šéfredaktorstvím Petry Blažkové.    

Do vínku jsou mu dány, jak již napovídá jeho název, informace a osvěta ze života psího a aby nezůstalo jenom u nich, 

tak si své místečko najdou i informace o aktivitách ZKO Ledeč, ať již těch právě probíhajících nebo připravovaných. 

Měsíčník, byť bude o psech a lidech bude především pro lidi, kteří je mají rádi a tvoří s nimi svou smečku. 

Nezapomeneme však ani na ty, co dosud stojí mimo a chtěli by si fungování se psím společníkem vyzkoušet na 

vlastní kůži. Rubrika pro ohlasy čtenářů bude samozřejmě jeho součástí neb je to přímý prostředek interakční 

komunikace. A komunikovat se přeci musí nejen mezi lidmi jako psími páníčky, ale i páníčky a jejich miláčky a 

samozřejmě i křížem navzájem – mluvou verbální nebo posunkovou jedno jest, pokud je účastníkům srozumitelná. A 

k té srozumitelnosti a porozumění všech mezi sebou, nechť svými štěky přispěje i náš Ledečský štěk.  

Vánoční číslo s přáním životní a pracovní pohody lidem i psům, bude pod stromeček připraveno, jako dárek pro Vás, 

čtenáře a příznivce psích duší.  

Autor: BG 
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Sportujeme se psem: Canicross 

Sport, který zažívá obrovský boom a dává sportovně 
naladěným majitelům psů možnost pracovat na kondici a 
souhře, skvěle unavit psa a v neposlední řadě závodit. A to 
vše právě s jejich čtyřnohými kamarády. Jde o běh se psem, 
kterého máte připnutého ke speciálnímu sedáku. 

Velikost pejska a Vaše kondice nehrají roli, neboť začínat se 
dá od velmi krátkých běhů, kdy máte možnost naučit psa 
povelům, které jsou potřeba. Za základní lze považovat GEE 
/čti: dží/ = vpravo, HAW /čti: hó/ = vlevo, GO /čti: gou/ = běž, 
vpřed, WHOA /čti: hou/ = stůj.  

Do „povinné“ výbavy řadíme postroj, jenž umožní psovi 
pohodlný pohyb s možností tahu. Fakt, že má pes vyvíjet 
nepřetržitý tah, je zpravidla nutné učit samostatně. Dále 
potřebujeme amortizační šňůru (jde o pružnou šňůru 
k tlumení nárazů a ochraně páteře běžce) a pohodlný sedák, 
který má běžec na sobě (jakýsi opasek).  

Oficiální tratě mají délku nejčastěji 4-8 km a Češi patří 
k absolutní světové špičce. K nejvhodnějšímu plemenům 
patří obecně ohaři a severská plemena. Nicméně vyběhnout 
lze opravdu s jakýmkoli psem, jehož zdravotní stav to dovolí. 
Vhodným terénem jsou lesní cesty s měkkým podkladem. 
Nejen v letních 
měsících je potřeba 
dodržovat pitný režim 
(běžce i psa) a 
vyvarovat se přehřátí. 
Je zcela nemyslitelné 
běhat těsně po jídle 
(odstup nejméně tří 
hodin je adekvátní), 
stejně jako krmit 
ihned po výkonu (zde 
se doporučuje vyčkat 
min. 15 minut).  

Přejeme nespočet 
příjemných chvil strávených s pejskem a při běhu! 

 

 

Z veteriny: Jedovaté potraviny 

Blížící se čas vánoc, nabízí pro psy určitá rizika. Většina 
majitelů čtyřnohých miláčků má o vánocích tendenci psovi 
přilepšovat, přikrmovat ho cukrovím a jídlem od stolu. Pro 
psa jsou ovšem některé, pro nás zcela běžné potraviny 
jedovaté. Které to jsou a jaké jsou příznaky otravy? 

 Cibule způsobuje anémii, krev v moči, selhání ledvin a jater 

 Pecky višně, třesně, broskve, jadérka jablek obsahují 

kyanid 

 Vinné hrozny a rozinky  zvracení, průjem, dalším 

příznakem je „opilá“ chůze, smrtelně nebezpečné 

 čokoláda a kakao  křeče, třes, kóma, vysoká srdeční 

frekvence, 200g čokolády, dokáže zabít třicetikolového psa 

 Cukr, tuk a sodík ve vysokém množství vedou k obezitě a 

dehydrataci 

 Alkohol a kynuté těsto vyvolává u psů depresi, letargii, 

snižuje tělesnou teplotu 

 Česnek způsobuje chudokrevnost 

 Mléko  průjem a křeče 

 Ořechy (vlašské, mandle, arašídy)  únava, malátnost 

Mezi jedovaté rostliny patří například: černý bez, dub, jmelí, 
kaktus, konvalinka, narcis, muškát, tulipán, vánoční růže,… 

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

 

 

Triky s Viky: Poklona 

Někteří z vás si možná pokládají otázku proč psa učit 
trikům? V prvé řadě proto, že nácvik triků pomáhá zlepšit 
vztah mezi člověkem a psem.  

Triky učí psa přemýšlet, používat své tělo a také svůj vlastní 
úsudek. Dávají jim sebedůvěru a jistotu, že se vyplatí se 
snažit. Triky je učí, že není žádný rozdíl mezi prací a hrou, a 
získávají tím správný přístup.  

Za nejdůležitější považuji fakt, že triky budují mezi pánem a 
psem vazbu, a přináší hlubší pochopení - pro psa jakým 
způsobem přemýšlí jejich pán a pro pána naopak jak 
přemýšlí jeho čtyřnohý přítel. Výhodou této aktivity je také to, 
že je vhodná pro kohokoli. 

 

Poklona 

Poklona je vhodným trikem pro ukončení Vašeho psího 
představení. Trik vypadá tak, že má pes lokty předních 
tlapek na zemi a zadek stále nahoře. 

Jak na to: 

1) Poklekneme před psa, který stojí. 
2) Jednu ruku s pamlskem dáme k zemi. Psa to bude nutit 

si k pamlsku lehnout. 
3) V tom okamžiku dáme volnou ruku pod břicho psa tak, 

aby mu lokty předních tlapek šly na zem, ale zadek 
zůstal nahoře. 

4) Pro další opakování volíme povel "poklona" ve chvíli, 
kdy dáváme ruku s pamlskem k zemi, a tím psa nutíme 
se uklonit. 

5) Cvik několikrát opakujeme a postupně upouštíme od 
dávání ruky s pamlskem k zemi. Až si pejsek trik trošku 
osvojí, dáváme povel již ve stoje. 

6) Trénink vždy ukončujeme zdařilým pokusem. 

 

Autor: Jana & Viktorka 

Ilustrační foto: 

 

 
Dalším trikem v příštím čísle je "Dej pac", tak trénujte a těšte se. 

 

Autor: Pavel & Karel 

 


