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Články a dotazy
V této „poradně“ najdete nejen dotazy čtenářů, ale i mé rady, články, odpovědi a možná i něco navíc.... Věřím, že vám samotné

dotazy ostatních majitelů psů pomohou přiblížit, že podobný problém s jakým se setkáváte, řeší i mnoho jiných lidí. Nevadí, že si

hned nedovedete poradit. Důležité je, se nevzdat a hledat řešení, jak  pomoci svému psu a jak  posílit pouto, k teré mezi sebou

máte. Diskutovat o problému můžete pomocí formuláře, k terý najdete pod každým článkem. Chcete-li zaslat vlastní dotaz,

použijte tlačítko "Pošlete nám svůj dotaz" na konci této stránky.

COFFEE, naše ,,černé sluníčko" - O převýchově agresivního

psa v mé psí škole.

COFFEE

Dobry den, pane Eichler,

na zaklade naseho telefonniho hovoru jsem se rozhodla napsat Vam mail. Chtela bych Vas

poprosit o vice informaci ohledne prevychovy Coffeeho. Musel jste dobu pobytu Kofa u Vas

prodlouzit, proti tomu ja absolutne nic nenamitam, jen bych chtela vedet proc. Zda jen nektere

veci potrebuji vice casu, nebo zda se objevil nejaky dalsi problem.
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Coffee + Jarča -  LVT  2012 - měsíc po převýchově.

Jak napriklad nyni reaguje na uvedene podnety, ktere mu drive vadily (ocichavani, sklaneni se k nemu)? Jak zvlada kontakty s

jinymi psy? Obzvlast po tom, co ho jiny pes kousnul. Bojim se totiz, aby ho to zase nevratilo zpatky. Zajimalo by me vlastne

vsechno, co mi muzete napsat. Jak pokracuje vycvik, jake jsou jeste nedoresene problemy, co je potreba jeste dopilovat, zda u

nej vsechny zlozvyky skutecne zvladnete odstranit.

Rekl jste mi, ze se neptam, ze vzdycky reknu jen jo. Ja se nekolikrat ptala, vzdy jste me uklidnil, tak jsem veci nechala plynout

a duverovala jsem Vam. Na druhou stranu jsem ale cekala od Vas, ze me budete informovat, kdyz se veci nebudou vyvijet tak,

jak by mely, kdyz se neco mimoradneho prihodi. Ja nemuzu tusit, jestli se nahodou neco nestalo. Kdyz odlozite predani

Coffeeho, ze mi taky reknete proc.

Mne zajima uplne vsechno ohledne Coffeeho a ptala bych se nejradej kazdy den, verte mi. Hledam na netu, jestli se neobjevi na

nektere z fotek, co ostatni vystavi, pripadne jestli v nejake diskuzi nenajdu jeho jmeno. Na Vase stranky se divam kazdy den,

kontroluju maily. A pokud nemam od Vas zadne informace, jsem rada, ze vsechno bezi tak, jak ma.

Chtela bych Vas proto poprosit o informace a Vas nazor, zda se Vam vsechny jeho zlozvyky podari odstranit, jak jsme se

domlouvali. A jak dlouho to jeste potrva. Nejsem netrpeliva, jen bych chtela byt informovana.

Pripadne, kdyby se to jeste protahlo, mohla bych se zajet na Kofa podivat? Pokud to neni vhodne, tak mi prosim poslete alespon

nejakou jeho fotku. Chtela bych taky videt to jeho kousle ucho.

Dekuju Vam za informace.

Mějte se hezky.

Jarmila
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Coffee,  při učení na Ostratě, duben 2012 Jeho výcvik byl naplánován od 11.4. do 11. 6. Nakonec skončil  na začátku července

 2012.

 

Dobrý den slečno V.

Je mi to velmi nepříjemné, ale je nutné, aby tu Coffee ještě chvilku zůstal.

Ve své podstatě je již v celku dobrý a ochozený. Nicméně přišel k nám nový pes a dlouho nic, až vlastně tento týden mu nějak

nesedl a Coffee ho napadl. Stalo se to, když jsem vlezl do bazénu. Coffee to miluje a byl silně vzrušený.  No a narazil. Nemusíte

se ovšem vzrušovat a při samotném ošetřování psa vyplavala na povrch jeho jistá nervozita. Vše zlé je k něčemu dobré.

Z jeho strany se pochopitelně  nic nestalo, jelikož při podobných věcech má vždy koš a tak by to mělo i zůstat do budoucna.

Nechává si jej nasadit lehce, je na něj zvyklý a nějak nezaútočí.

Zůstává zde u nás z prevence, i když plánovaného dalšího psa stále odkládám. Nic méně si uvědomme, kolik má Coffee roků a

podobné nežádoucí projevy byly velmi silně zakódované. Sedmiletý drsoň, sedmiletým drsoněm již zůstane, nicméně chci jej ještě

trochu upravit.

Sice mne dnes lákalo, ať vám zavolám a přeci jen přijedete si se psem pocvičit, nicméně to nám neuteče.

 

Ještě se vraťme k tomu zobnutí Coffa. Vaše obavy, že jej to mohlo nějak poznamenat, vůbec nehrozí. Na psy už obecně kašle a

nemusí je. Běžně se mnou chodí pouštět psy do výběhů a když nechce, tak stejně tak nejde. Nenutím jej. Když uvidí cizího psa,

tak si ho ani nemusí všimnout. To záleží, v jakém je rozmaru. Jestli je právě nevrlý, tak je nepotřebuje vůbec a to je jeho styl

chování obecně. Mezi psy je již řádně ochozený.
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Coffee,  třetí z prava - v červenci na LVT, Zbraslav u Brna Je již se svou paní, na poslušnosti.

 

Nějaké sklánění a manipulace s ním vůbec nevadí. Uvědomte si, že je od začátku pobytu u nás pravidelně uvazován a zvyká si na

zapnutí. Dávání hlavy k hlavě nemá rád a na co to dělat? Opracovaný je sice v celku dost, ale na co jej úplně lámat. Jinak

samotné vrčení ani neuslyšíte. Nicméně je to ještě tam. Je natočený, jak je na veterině a paní doktor jej opravdu zevrubně prohlíží

a snesl to. Pokud mu dávám léky, tak je stačí zabalit do masa a pes slušně žere. Na tom jde upravovat a postavit vše. Nikdy už

to nebude pes vyloženě na hraní. Není mu to příjemné, ale s košem a výcvikem  by měl být bezpečný. Naučíte se s ním v klidu

pracovat. Jde to. Tak klídek.

Na co řešit kouslé ucho. Není to žádná hrůza a buďte ráda, že se tak stalo. Cena výcviku se nemění a přibývajícími dny se 

vlastně neustále snižuje.

Zda můžete za ním přijet?

Ani proti tomu nějak už nejsem, ale počkejme, než se ta ranka úplně uklidní. Teď na nějaké vítání není a aby se to nezačalo

 Vaším příjezdem hnedle špatně. Klídek a vydržte. Fotku nějakou posílám. Mám jich jen pár. Já nefotím a dopis jsem měl čas si

přečíst celý až dnes ráno.

Mějte se a vězte, že je v dobrých rukách. Má být ale i doma pohodový a už jsem Vám kdysi psal, že když se mi to stále pro

nějakou maličkost nelíbí, tak u mne takový pes setrvává.

Mějte se Ivo E.

7. 7. 012 - Po výcviku:

Dobrý den,

tolik obecně. Nyní ještě, abychom si dobře rozuměli:
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… a tak

to ještě jednou zopakuji:a jinak ,,...Nějak nějaké sklánění a manipulace s ním vůbec nevadí.   Dávání hlavy k hlavě nemá rád a na

co to dělat?""

To píši pro to, aby jste si na to zvykli. Uvědomte si, že pokousání může být velmi škaredé. Nicméně se nijak nezbavuji

odpovědnosti a pes už snese bez útoku i to, že mu dám pusu na čelíčko.

Coffee , bez koše - pád před ním do kliku. LVT Zbraslav 2012 Prověrka, zda ten prudký pohyb stále ještě unese.

Skláním se k němu a věc je vyřešená. V autě by měl být v vzadu uvázaný, jinak, pokud není kenelka, tak je pokuta. Tolik tedy

zákony.

Jak jsem však řekl, že zajistím, aby se s ním dalo žít, proto i když výše napsané nebudete splňovat, tak umí jezdit i vedle řidiče,

nebo pod nohama spolujezdce, v klidu tam sedí, nikam nepřelézá a nikoho nenapadá..No a určitě bude mít koš, bude li s cizí

osobou.

Pro malé děti ten pes není hračka. Nicméně než budou a dorostou do potřebné velikosti, kdy by jim něco hrozilo, tak už Coffee

nebude. No a když přijde někdo na návštěvu?: Tak je to normální hlídač. Musí se zprvu odvolat a odložit. Dětem se zakáže. Na

mini děti nereaguje a stejně s nimi do hromady nepřijde. Pokud budou chtít pohladit, tak jej přidržte.

Věřím, že než dospěl, nebo ho ten rýč kousl, tak to bylo se psy dobré. Nicméně opakuji: Nyní je už zpátky jako v dětství. Je v

pohodě.

Ptáte se zda snese prudké pohyby, nebo kdyby na něj spadlo dítě. Myslím, že to unese už teď. Nicméně je to starý pes se

sklony k cholerizmu a tam opatrná prostě být musíte.Přestože se snažím jeho chování pozměnit k sangvinismu, tak to přeci jen

někde je. Nic méně snese, když je odložen, abych proti němu padal na ruce a udělal následně i dvacet kliků. Vzdálenost mého

obličeje od jeho hlavy je při tom asi 30 cm.

To, že nevrčel a přímo kousal je známka špatného zacházení s ním. Prostě se naučil, první kousat se zjištěním, že pak má klid.

Nicméně dnes už to tak není a zbytečně neútočí. Získal patřičnou důvěru v lidi a pokud by se stalo, že zavrčí (znovu upozorňuji,
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aby nedošlo k nesprávnému vysvětlení - už to nedělá), tak to bude jen pro Vás upozornění, že něco není vyloženě v pořádku a

TAK TO MÁ BÝT. Zde je místo na otázku: Jak to má říci, když neumí mluvit?

Cizí lidi ho nemají co hladit a myslím, že díky košíku a případnému odložení se to stejně ani nestane. U mně se to už nestává a

pokud se na cizí ožene? V pořádku. Alespoň ho neukradnou. To co potřebují jiní naučit, já přeci cíleně nepokazím, byť je to v

něm od přírody dané!  Aby jste to špatně nepochopila, tak i v největším provozu je v pohodě a nenapadá. Stejně tak už umí

slušně i dlouhodobé odložení a uvazovat se nemusí.

Bude-li si jej chtít někdo pohladit a Vy budete souhlasit? Pokud budete u toho, psa přidržíte a můžou mu dělat i nepříjemné

věci (např.: veterinář).

Co Vám říkali doma je v celku jedno a věc neřešte. Zmršený byl řádně. Dost už jsem jej napravil. Teď už se s ním dá žít. Nevím,

co má Váš rádce za profesi, že to tak odborně tvrdí, že nepůjde spravit, nic méně od toho jsem tu já a já jsem už teď spokojený!

Znovu opakuji, že na to, aby byl alespoň trochu pohodový, tak toho dosáhl už dávno před koncem (zmizely třeba právě útoky bez

vrčení...).

Koš má nasazený tehdy,. když si nejste jistá, nebo přijde návštěva. To, že máte někoho z rodiny, kterého vidí jednou za uherský

rok, tak to mu nevysvětlíte, že je to někdo od Vás a že se nekouše.

Proto mu zavelte: ,,NE! KE MNĚ! LEHNI! . Na začátku ho tedy odložíte, zpočátku dáte i koš (plastový, než se naučíte

rozlišovat a v mžiku zhodnotit a ovládat jeho náladu) a teprve až se situace uklidní a lidi zasednou ke kafíčku, tak mu můžete dát

volno. V hektických situacích se musíte spoléhat především na vycvičenost přivolání a ovladatelnost v takových situacích

(nezapomínat používat povely, které důvěrně zná).

No a to už je v celku dobré. POZOR, POZOR! - to co píši já – jako vcelku dobré, to je pro mnohé třeba laiky nedostižné… Mám

představu jak vypadá úplný cíl výcviku  psa. Proto píši tak, jelikož výcvik psa nikdy nekončí.

NEPLAŠTE SE. Spíš, že by se dal stále víc zdokonalovat a opravdu vycvičený pes je ten, který cvičí bezchybně na posumky –

na Václavském náměstí v Praze.                                                                                                                  

 No a tak dobře na tom za ty tři měsíce práce COFFEE ještě není!

To zobnutí do ucha už netřeba léčit. Není to velice vidět ani normálně.

Veterinářka, když jsme byli u ní naposledy cvičit, mi dokonce řekla, že to vidí spíše jako uhozené, nebo poškrabané.

Nic, už musíme jet, tak se mějte.

S pozdravem. Ivo E.
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Zaslal uživatel Katka - Andy 23. 6. 2012 11:25

Zaslal uživatel ivo E. a - vácvik psů 24. 6. 2012 19:17

Zaslal uživatel Katka - Andy 24. 6. 2012 21:15

Zaslal uživatel Romana - Cirbina 25. 6. 2012 12:36

Coffee - už ,,zavodou" LVT červenec 2012 Zbraslav u Brna. Prověrka tlaku na psa proběhla v pohodě (na ,,ostro" - bez koše).

Diskuze k dotazu

Zajímalo by mě,když pes třeba nevychází s ostatními a jde k Vám na převýchovu...je možné po převýchově,že pes půjde bez

vodítka a jeho páneček ho zavolá a on se vrátí? Nebo když ho nechá očichat s fenou...na přivolání se vrátí? Vrtá mi hlavou jedna

věc...když se člověku vrátí pes z převýchovy,tak není tu možnost,že vlastního pána nebude poslouchat,ale když přijede za Váma

tak bude fungovat parádně? Protože třeba Andy ví,že maminu zkouší...neustále :) a tak si říkám,jestli by to nebylo stejné..děkuji

za odpověď!! :)

Na to se již odpovídalo.

Vzpomene si někdo?

Aha..tak to se omlouvám...zkusím to někde najít :)

Já zkusím odpovědět. Pokud pejsek neposlouchá, nebo máte pocit, že si z vás, nebo někoho jiného z rodiny, dělá

srandu...znamená to jen jedno, že to pejsek neumí.Pokud pejsek reaguje v klidném prostředí, je nutnost jej cvičit i v

rušivém prostředí. Povely dáváme jasné a ve stejné intonaci a nezapomínáme na odměny po každém vykonaném povelu.V

rušivém prostředí bude cvičení poněkud náročnější, proto začínáme od nejjednoduššího po cviky složitšjší. Pak jen vydržet,

protože přes noc vycvičit pejska nelze.Pokud se pejsek jednou povel naučí, je nutné jej dále procvičovat. Nejednou jsem

viděla psovody, jak si dovezli pejska na výcvik třeba z Německa a i po příjezdu k nám se cvičákem ozývaly německé

povely. Není tedy důležité kdo cvičí, ale zda požadované povely pes zná.
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Zaslal uživatel Jarka - Bad 26. 6. 2012 09:35

Zaslal uživatel I. E a - do kdy? 22. 6. 2012 07:54

Zaslal uživatel Romana - Cirbina 22. 6. 2012 22:22

Zaslal uživatel I. E a - Coffee - KONEC 7. 7. 2012 11:40

Ahoj, odpověď by se našla určitě v Diskuzi ještě na "starých" stránkách psího tábora- č.4872, nebo je to pak tady v

poradně jako "Pes na zabití"-21/4/012...a nebo toho asi bude i víc-třeba si vždy udělat chvilku a kousek něčeho si vyhledat

a přečíst(i články na "psí-tábor"), na něco zajímavého a zrovna aktuálního se vždycky narazí...:-)

Takže vydržte.

ještě jsem Vám chtěl napsat, že za týden (29. 6) odjíždím na výcvikový tábor do Ošíkova u Kladek, kde bych si jej ještě nejraději

vzal s sebou. Pro psy, které mám s sebou, to bývá vždy velkým přínosem. Tam by jste konečně za námi mohla i přijet i se

stanem, několik dnů tam zůstat, pocvičit si, zjistit co a jak a odtud si jej už můžete odvézt domů. To záleží jen na domluvě. I. E

Jsem překvapená, co tady čtu. Kofa jsem poznala v poradně a protože jsem měla jet na VV i s dětmi, tak jsem se ho i trošku

obávala. A když jsem pak uviděla tu smečku, kterou si tam Ivo přivezl, musela jsem se pousmát. Kofi si tam chodil navolno,

nikdo ho nezajímal. Ani pejsi, ani lidé. Měl tam Iva a byl štastnej. U mé fenky jednou počuchal a to bylo vše. Samozřejmě

neznám podrobnosti. Ale Ivo nám na něm vše ukazoval, nechal na sebe šahat, bez sebemenších problémů. Prostě oddanej

pejsek.Zajímavé bylo, jak mu Ivo podával pamlsky...dostal pamlsek způsobem, který představoval ruku, která chce udeřit. Pes

se nebál, věděl, že mu nic nehrozí, že je to jen předehra před pamlskem. A na obranu Iva a jeho nekomunikace??? Upovídaný

je až dost.Má svůj způsob, který možná nemusí všem vyhovovat. Možná že i vy máte svou představu o člověku, který má ve

svých rukou vašeho pejska. Věřte, že je to ale ten nejpovolanější a že komunikuje především s těma, které mu svěříme. Totiž

s pejskama. Tak se neobávejte a ať se k vám Kofi co nejdříve vrátí..

Ahoj lidi, tak byl u nás tento sedmiletý, tvrdý brach, téměř tři měsíce, ale nakonec i Coffee od nás odešel. Stalo se tak včera

večer a dnes mi přišly první zprávy, tak je sem předkládám.

Předmět: Coffee je doma

Datum: 07.7.2012 10:49:23

----------------------------------------

Dobry den, pane Eichlere,

hlasim, ze jsme vcera v poradku dorazili domu. Tesne pred nama se Brnem

prohnala bourka, takze se nam trochu ochladilo a je to tady zase o neco

snesitelnejsi.

Cestou domu jsem si v aute uvedomila, ze jste nam nedal tu masticku. Jestli

to bude jeste potreba mazat, koupim si ji u nas na veterine, jen bych

potrebovala vedet, jak se jmenuje. Pripadne co jineho na to pouzit, jestli

vubec je jeste neco potreba. Taky mu chci dat nejakou pipetu proti

klistatum a blecham, nedaval jste mu ted nedavno neco Vy sam? Aby to nemel

moc brzy po sobe.

Dvdcka nastuduju a uvidime se spolu na tabore. Mozna bych potrebovala

vedet, co vsechno si s sebou mam vzit, protoze jsem nikdy na zadne takove

akci nebyla. Ale do pristi soboty se Vam jeste urcite ozvu.

Mejte se hezky a dekujem.

Pac a pusu Coffee a Jarca

2012/7/7 

Dobrý den,

mazání už ani třeba nebude. Je už vymazaná, ale je to jinak normální kalciová mast z lidské lékárny.

Spíše udělejte dírky na černém koši, ať nemá řemínek obtočený.

Coffa jsem stříkal Frontlainem, tak to není potřeba a až bude, tak to poznáte, podle klíšťat na kožichu.

Pokud jde o to, co s sebou, tak nejlépe je to popsané na mých nových stránkách v sekci : Výcvik psů.

Na ni když si kliknete, tak se vám objeví. Výcvikové víkendy a tábory, kde je vše potřebné.

Hlaste se, jak průběžně bojujete a to třeba jen v heslech např.: C stojí za ..., C. je skvělý atd..

S pozdravem Ivo Eichler



7.3.13 Poradna |  Ivo Eichler - výcvik psů

www.ivoeichler.cz/poradna?id=47 9/9

Copyright © 2013 www.ivoeichler.cz, Všechna práva vyhrazena. Technická podpora: podpora@ivoeichler.cz

Dobry den,

dobre, budu Vam posilat kratke reporty :).

Zatim prvni dojmy jsou, ze je Kof min roztekany, klidnejsi. Jakoby dospel. Min ho vzrusuji venkovni zvuky, potkali jsme se se

sousedcinym psem a uplne ho ignoroval. Kolem baraku nam hara fena, takze na prochazkach ma cenich u zeme, ale i tak

me dokaze vnimat, kdyz na nej mluvim, takze taky fajn.

Jinak se za mnou porad chodi mazlit, vsude za mnou chodi. Ale i kdyz ho poslu na misto, nevypada, ze by mu to nejak

vadilo.

Kliste jsem mu uz prave jedno vytahla, proto jsem se ptala. Tak ja jeste chvilku vydrzim, a az se jich objevi vic, tak neco

koupime.

Kratke shrnuti na zaver - Coffee je zatim moc fajn.

Mejte se

C&J
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