
Gymballa štěně?
Ale ovšeml Na míči nedochází k nárazům' tím
pádem jsou mladé měkké klouby v bezpečí.
Podle americké ýzioterapeutky psů Debbie
Gross Saunders lze začít jiŽ v osmi týdnech!
Především pokud psovi plánujeme vrcholo-
Vou sportovní kariéru, musíme jeho tělo na

celoŽivotnízátěŽ připravit. Čím dřív s tím za'
čneme, tím pozvolněji můŽeme postupovat.

Štěně musíme na míč nejprve zvyknout.
Ktomu se nejlépe hodíchutné pamlsky, které

by neměly být suché (hůř by se štěněti poly-

kaly a snadno by mu mohly uvíznout v krku).

Chceme štěněti Vytvořit pozitivní asociaci
s míčem. KdyŽ štěně

na míč bereme
poprvé, měli
bychom míč
co nejlépe

stabilizovat.

Zároveň mu poskytujeme hodně opory. Ne_

chceme, aby se štěněti pod tlapkami odkutá-
lel pryč, nebo aby nám z míče spadlo. Zkrát-

ka je třeba udělat všechno pro to, aby první

zkušenost s míčem byla veskrze pozitivní. To

mimochodem platí i u dospělých psů!

Malá štěňata a,,zeIenáči"
S malými štěňaty a nezkušenými psy začíná-
me mírným pohupováním. Pes si potřebuje
zvyknout na,,pérující" pohyb míče. Zároveň
musítento pohyb vlastními silami kompen-
zovat. Jakmile pes pohupování přivykne,

můŽeme míč začít převalovat ze strany na

stranu. Potom dopředu, dozadu. Nejprve
stačí vychýleníjen o pár centimetrů. Čím je
pes zkušenější tím méně opory mu posky-

tujeme a tím víc míč vychylujeme. Stále ale
dbáme na to, aby nám míč nepoodjel a pes

z něj nespadl! Zdá se to jako,,leháro". Jakmi-
le ale svého psa na míč poloŽíte a začnete,
i pouhým pohledem poznáte,jak mu pracu-
jísvaly. Pes musí udrŽovat rovnováhu pře-

nášením váhy a následným zatínáním
potřebných svalů. (Je to stejný princip'
jako kdyžjedete třeba v autobuse bez
držení.) Zásadně ale se štěňaty a začá-
tečníky necvičte dlouho' Ze začátku
bohatě stačí minuta, pak pauza. Jak se

pes na míČích z|epšuje, protahuje-

podporu a zvětšujeme vychýlení míče.
Zdatní dospělí cvičenci s přehledem zvlá-
dají desetimin utové lekce.

V jaké poloze balancovat?
Psa můŽete nechat balancovat v různých
pgzicích - vleže, vsedě, ve stoje' Nedá se

/

me dobu cvičení, ubíráme



::::.ně říct, která z nich je nejtěŽší. Ně-
.' :si zvládajíudrŽování rovnováhyvleŽe
:= . _ bez potíŽí, ve stoje se musejí snaŽit

,.:e je to oříšek' Jiní naopak. KaŽdý pes
je jiný. Jakmile začnete cvičit,

během chvilky zjistíte, kte-
rou polohu váš pes upřed-

nostňuje. Tou byste měli
začít a k pozicím náročněj-

ším se postupně propracovat'
Cvičení můŽete ztíŽit, pokud
psovi jednu z tlapek zved-
nete do vzduchu (týká se to

samozřejmě jen pozic vsedě

a vestoje)' Další možností je
poŽadovat po psovi změnu
polohy během vychylování
míče. A pro skutečné mistry

doporučuji vyzkou-
šet například
balancování
v panáčkovi.

eo vlastně
pc5;lUjerné?

:'=_em balancování pes procviČuje především

=-ré svaly kolem kostry. Svaly, které bezpro-

- _'=dně stabilizují klouby' Díky pruŽné povaze

- :ú pes zatěŽuje svaly tlape[ svaly kolem
--:rstních a zánártních kůstek. Svaly trupu
: .lcnčetin... Dochází k celkovému rovnoměr-
_ -mu zpevněnítěla'

]alší ffi:oŽnosti
'.' Č můŽeme vyuŽít ke zlepšování koor-

: nace. Skvělým způsobem jsou otočky
" : em vlastní osy' JelikoŽ pes stojí na míči,

-á k dispozici jen omezený prostor. Musí
.: soustředit, kam kterou tlapku pokládá.

V opačném případě z míČe spadne' MůŽe-

me se také věnovat skokům _ konkrétněji

odhadování síly odrazu. K tomu budeme
potřebovat míčů víc, ideálně různých ve-

likostí a tvarů. Na začátek doporučuji ale-

spoň tzv. ,,dvojmíč" (oficiálně PhysioRoll)

a vzduchový polštář. Psovi z nich vytvoříme

,,opičí dráhu" a necháme ho přeskakovat

z jednoho míče na druhý. Podmínkou pro

odměnu je udrŽet se na míči, na který pes

doskakuje. Pes se tak učí uzpůsobovat sílu'

kterou do odrazu vloŽí, a zároveň se uČí

dopadat na přesné, relativně malé a ne úpl-
ně stabilní místo' Tyto dovednosti vyuŽijí
především dogfrisbee psi. Při vaultech se

odrážejí od těla psovoda, které často příliš

stabilní nebývá.

Čvičírne 5práVně7
odpoví nám náš pes. Pokud cvičení vede-
me správně, psi ho doslova Zbožňují. stačí
zahlédnout míč a chytají je podobné zá-
chvaty radostné hysterie, jako při pohledu
na disk, agility překáŽky... Během posilová-

ní mohou, a vlastně by i měli, jevit známky
námahy - začnou dýchat rychleji, vypláznou
jazyk... Nikdy byste však neměli zpozorovat
náznaky nepohodlí, stresu či vyčerpání! Žeje
pes unavený poznáme často tak, že začíná
chybovat ve cvicích, které na zaČátku zvlá-

dal (relativně) s přehledem _ například mu
trvá déle, než po vychýlení míče opět Získá

rovnováhu, zaČínají se mu třást nohy, často

z míče seskakuje/padá..'
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Froti blechám a klíšťatům. ošetření
jedinou pipetou FRONTLINE Combo@ nebo
FRoNTL|NE'u zajišťuje dlouhodobou ochranu
psa i kočky po něko|ik týdnů. Při pravidelném
použití umožňuje jednoduchý a Účinný způsob
likvidace blech a klíšťat na zvffatech i preventivní
ochranu domácnosti (FRoNTL|NE Combo")
před zamořením cizopasníky. Pro psy a kočky
všech ve|ikostí, plemen i kďdého věku* poskytuje
FRONTLINE Combo@ nebo FRONTLINE@
nej|epší péči, na kterou je spo|ehnutí.
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