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Ten, kdo nikdy neměl psa,
přišel o nádhernou etapu života.
BOB BARKER
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ÚVOD
Ať už máte psa několik let, nebo jste úplný začátečník,
na konci této knihy budete rozumět fascinujícím způsobům, jimiž váš pes komunikuje s okolním světem a s vámi.
Možná se vám říká „majitel“ psa, ale ve skutečnosti jste půlkou partnerství. Aby bylo toto partnerství úspěšné, musíte
si umět vyložit, co vám váš pes říká. Co znamená to rychlé, vysoce posazené štěkání? Je jeho vrtění ocasem dobré
znamení? Opravdu pociťuje vinu za to, že vám ukradl zbytky, co jste si nechali na zítra? Efektivní komunikace mezi
vámi a vaším psem hraje zásadní roli v dobrých mravech
a štěstí vašeho psa.
Psi jsou báječná stvoření. Chtějí vás potěšit uslintanými pusinkami a, máte-li štěstí, přinesou vám svou oblíbenou a ze všech nejumolousanější kousací hračku. Vše, co za to chtějí, je láska a pozornost …
a jídlo. Pokud pochopíte chování svého psa
a to, jak vnímá svět, budete moci budovat to
nadevše důležité vzájemné pouto. A pokud
dodržíte svou část dohody, bude to pouto
na celý život.
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Nemůžete svůj život sdílet se psem …
a dost dobře nevědět, že zvířata jsou
osobnosti a mají rozum a pocity.
JANE GOODALLOVÁ
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SETKÁNÍ
MYSLÍ
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VŠICHNI PSI JSOU JEDINEČNÍ
Zrovna tak jako lidé, i všichni psi jsou jedineční. Mají
různé povahy, potřeby, míru sebevědomí a inteligenci.
Ale v jednom ohledu jsou všichni stejní: všichni
potřebují pozorného, vnímavého a zodpovědného
majitele, který jim zajistí bezpečí, uspokojení základních
potřeb, štěstí a zdraví. To jste, mimochodem, VY,
stejně jako všichni ostatní u vás doma. Je to velká
zodpovědnost.

Tato kniha se nepouští do obvyklých detailů vlastnictví
psa, jako je výběr správného psího krmiva nebo pořízení
zábavných hraček. Místo toho se soustředí na pozorování
a komunikaci. Jejím primárním účelem je, abyste pochopili, jak váš pes komunikuje se světem a vykládá si jej prostřednictvím svých smyslů. Pomůže vám to uvědomit si
ony početné cesty, jimiž váš pes mluví s vámi a s ostatními
psy. Nejen, že získáte fascinující vhled do světa svého psa,
ale také lépe pochopíte to, jak vyjadřuje své potřeby a požadavky. A pak bude očekávat, že mu s těmito informacemi
splníte každý rozmar!
Čím lépe pochopíte, jak váš pes reaguje na své okolí, tím
lépe budete schopni obstarat jeho potřeby a žít se svým
psím kamarádem v harmonii. Vy a váš pes možná sdílíte
domov, ale vnímáte jej velmi rozdílně. Vy existujete na jiné
fyzické úrovni, máte jej zafixovaný ve své mysli, což je
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obvykle jeden až dva metry nad podlahou; svět vašeho psa
sahá od rohožky (kde čeká na poštu) po kuchyňskou linku,
i když se domníváte, že se vám motá převážně pod nohama.
Je skvělé mít pocit, že jsou naše zvířata důležitou součástí naší rodiny, ale to neznamená, že se k nim máme chovat jako k lidem. Nejsou méně důležitá – mělo by s nimi být
samozřejmě zacházeno se stejnou úctou, ohleduplností
a citlivostí, jakou byste chtěli, aby byla prokazována vám
samotným – ale snažit se je chápat jako lidi je velmi krátkozraké. Musíte přelézt malou zeď do jejich světa.
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VLASTNOSTI PLEMEN
Zatímco jsou všichni psi jedineční, plemeno vašeho
psa do určité míry ovlivní jeho ráz a chování. O psích
plemenech existují celé knihy – bylo a je tu tolik
šlechtění, že to vydá na fascinující čtení – ale nemáme
tu prostor, abychom je všechna probrali do detailů.
Měli byste si zjistit základní charakteristiku, zvláštní
požadavky a jakékoliv možné komplikace spojené
s vaším plemenem před tím, než si psa přivedete domů,
protože i ty nejbanálnější faktory budou určovat,
jak byste o něj měli pečovat.

Například délka chlupů obvykle rozhoduje o tom, jak
a jak často byste měli o srst
svého psa pečovat; krátkosrstým a hladkosrstým
psům, jako jsou vipeti, stačí
vyčesávání jednou týdně, zatímco větší chlupaté psy, jako
jsou briardi, budete česat u televize každý večer.
Pokud chcete psa přivést
do rodiny, kde jsou děti, měli
byste se ujistit, že vybíráte
to správné plemeno, podívat
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se na temperament různých plemen a veškerou potřebnou zvláštní péči. Podle Davida Aldertona, autora knihy
Understanding Your Dog [Rozumějte svému psovi] „je zásadní, abyste pečlivě prozkoumali plemena, která má váš
pes mezi předky před tím, než se psího společníka ujmete,
než abyste se prostě nechali svést roztomilým vzezřením.“
V Being a Dog [Být psem] popisuje Kate Wildová, jak nás
fascinují výsledky různých plemenných větví: „Ovlivňuje
to, jak pes vypadá, to, jak se chová, nebo jsou tu jiné, stejně
důležité faktory?“.
Bylo by namístě uvést, že určitá plemena mají tendenci
vykazovat odlišnou povahu. Pro plemena pracovních psů
může být těžké sžít se s rolí přítulného mazlíčka. Například ovčáčtí psi mají tendenci nudit se, pokud se ocitnou
zašití v domě bez společnosti. První obětí budou vaše polštáře a nábytek! Pastevečtí psi, jako border kolie, si udržují
schopnost stopování a nahánění, které jejich předci potřebovali, aby udrželi ovce na svém místě.
Psí znalci vám s nadšením povědí, jaké má to které plemeno vlastnosti: corgiové jsou chytří, zlatí retrívři ohromně
přátelští. Ale je jen samotné plemeno psa spolehlivým
způsobem, jak předpovědět jeho osobnost? Jak říká Kate
Wildová v Being a Dog, „‚být psem‘ není jen záležitost biologie – je to složitá směs genetiky, výchovy, vzhledu a chování“. Chování vašeho psa ovlivňuje jeho prostředí, stejně
jako vaše chování.

