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Gimův deníček 

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

Věk/měsíce Váha/kg Výška/cm 

2  4,03 29 

3  7 36 

4  10 41 

5  12 45 

6  13 47,5 

7  14 49 

8  15  50,5 

9  15  50,5 

 10  16  51 

 11  17  51 

 12  17  51 

  

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

2 měsíce 

Za dobu co Gima mám se už stihlo změnit spoustu věcí. 

Už tolik neřve během noci a už se mu daří čůrat a kakat venku (nejen v domě, jak tomu bylo 

když jsme si ho přivezli). Vypozorovala jsem kdy se mu v noci chce čůrat a tak už vstávám 

pouze jednou :-) ve 4:30 a vždy jdem venčit, dobu začnu pomalu prodlužovat, tak doufám, že 

se brzy dostaneme na 8hod.ráno:-). Během dne si Gim už začíná stoupat před dveře a chce 

pustit ven se vyčůrat:-), někdy se mi dokonce zdá, že to dělá schválně jen proto aby mohl 

venku dovádět:-(. Už mu také stojí krásně ouška celý den.  

Už jsme se také byli párkrát podívat na agility. Samozřejmě jsme ještě necvičili, na to máme 

času dost. Ale bereme to jako dobrou socializaci. 

Pomalu začínám Gima učit na klikr a trénujeme sedni a pac. Byli jsme už také dokonce na 

stopě, kde jsem Gimovi zkusila udělat pachové kolečko s pamlskama. 

Jinak Gim ještě dost spí, naštěstí, protože když se probudí, skoro celou dobu řádí, běhá a 

pořád chce něco dělat. Hrajeme si různýma hračkama, hrozně rád má pískací hračky a rád se 

přetahuje s hadrem. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 měsíce 

Tak Gimíkovi už jsou tři měsíce, roste strašně rychle a pořád strašně zlobí:-). Už se naučil v 

noci spát a neprobouzí nás svím štěkotem. Většinou spí od jedenácti v tu dobu s nim chodim 
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ven aby se vyvenčil a spí až do tý doby než se probudim já takže vztáváme tak kolme osmý:-

))) 

  

 

Byla jsme sním na návštěvě u Jany v Budějovicích a tam jsme se zašli podívat na cvičák. 

Poradili nám tam jak cvičit chuzi u nohy, taky jsme trénovali sedni a přivolání. Začala sem ho 

už učit i lehni a vztaň. Řikali že nám to jde a Gimíka to strašně baví aby taky ne když zato 

vždy dostane kus masa:-). 

Gim se už seznámil s eskalátory a podnikli jsme první cestu vlakem, v kterém se Gimík 

choval naprosto vzorně, neboť celou dobu prospal. 
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Už začíname trénovat i něco na agility, zatim to jsou jenom otočky left a right. Taky už jsme 

si zkoušeli proběhnout rovný tunel a ten ho zatim strašně baví, tak doufam že mu to půjde. 

Byli jsme se taky podívat za Gimovo tatínkem Cactusem a chtěla bych poděkovat za vřelé 

přivítání a spoustu užitečných rad, které se týkali samozřejmě kelpií. Gimík se tam potkal 

nejen se svím taťkou ale i s tetou a pohrál si tam se štěňátky:-). Taky tam proháněl slepice a 

poprvé naživo uviděl ovečky, nejdřív se jich samozřejmě bál a byl z nich vykulenej, ale pak 

se osmělil a šel i blíž:-). 

 

  

  

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

4 měsíce 

Gimík je pořád stejně zlobivý štěňátko, neustále musí něco dělat nebo si alespoň žužlat 

klacíček. Ten se taky stává jeho nejoblíbenější hračkou. Snažim se ho hodně motivovat  na 
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míček, aby ho nezajímalo okolí (hlavně hrájící nebo běhající psi) a soustředil se hlavně na mě. 

Už začínám vidět i nějaké pokroky. Když jsme byli na procházce s borderčím kamarádem 

Rosem tak po pár napomenutích po něm přestal skákat a šel hezky spořádaně na vodítku.  

 

Gimovo nejoblíbenějším jídlem se stala mrkev, kterou nám venku vytrhává přímo ze záhonu:-

(. Chutnají mu i jablíčka, o který se vždy pere s Kellynkou a větší vyhrává:-(, takže na 

Kellynku nic nezbude.  

  

Také mu už začínají padat zoubky, takže vypadá jako veverka:-). Raději sem mu začala 

přidávat do jídla vitamíny, aby měl dostatek vápníku na správný růst. 
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Pořád trénujeme cviky jako sedni, lehni, vstaň, pac, left, right a začali jsme cvičit prosení a 

štěkání. Už nám docela jde povel počkej, takže se mi už povedlo vyfotit pohromadě Gimíka s 

Kellynkou:-) 

Velkou novinkou taky je že jsme se byli s Gimem podívat na Komárovským cvičáku, začvili 

jsme si v novém prostředí a Gimík se dokonce tahal o hadr s figurantem. Moc ho to bavilo, ze 

začátku samozřejmě koukla víc na ostatní pejsky než na figuranta, ale jak zjistil o co se jedná, 

tak nechtěl hadr vrátit:-). Nejvíc že všeho mu šlo štěkání.  

Video z obrana najdete zde: 

www.youtube.com/watch?v=wGmBMXaUg9o 

Gimíkovo zápas s dobrotou najdete zde: 

www.youtube.com/watch?v=NE56pMoU0c4 

 

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

5 měsíců 

Tak Gimík už je zase o měsíc starší, je neuvěřitelný jak rychle to utíká.Byli jsme zase na 

obraně a Gima to opravdu moc baví. Bohužel vzhledem k tomu že mu padají zoubky, tak se 

nemůže naplno zakousnout a nemůže udržet hadr. Takže budeme muset počkat až budou nový 

zoubky. Což nebude tak dlouho trvat, neboť už má skoro všechny vypadaný:-). Dokonce se 

mi i podařilo jeden zoubek zachránit před spolknutím, takže budeme mít doma i nějakou tu 

památku na štěněčí věk. 

 

Před týdnem sem se byla s Gimem podívat v Praze. Chtěla jsem aby se seznámil s ruchem 

velkoměsta a hlavně sem byla zvědavá jak bude reagovat na metro, protože v tom ještě nikdy 

nebyl. Choval se tam naprosto vzorně, na vodítku moc netahal a docela poslouchal. Taky jsme 

trénovali ježdění na eskalátorech, abych ho nemusela pořád nosit. Byli jsme se projít ve 

Stromovce, kde se nám moc líbilo. Gimovi se tam líbili hlavně kačeny, kdybych ho nedržela 

tak by mi jistě nějakou přinesl k večeři:-) 

http://www.youtube.com/watch?v=wGmBMXaUg9o
http://www.youtube.com/watch?v=NE56pMoU0c4
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Největší problém byl v tom že si chce pořád hrát se psi:-(, takže jakmile nějakého zahlédne 

nebo zaslechne, hned zbystří odkud to jde a chystá se vyrazit oním směrem:-(. Takže 

trénujeme na vodítku přivolání a hlavně nevšímání se ostatních pejsků. Doufám že se to brzy 

zlepší. 

  

Už nám docela jde sedni, lehni i vstaň a tak začínám pomalu odbourávat ukazování:-) Začala 

sem cvičit couvání a prošení. Taky ho učím šlapat na target, to se nám bude hodit při nácviku 

zón v agility. 

 Video z lovu kačen je zde: www.youtube.com/watch?v=u4L36k0-p0o 

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

6 měsíců 

Za tento měsíc se toho stalo zase spoustu nového. 

Gimovi už vyrostli všechny zoubky:-), takže už může kousat. Bohužel nekouše jenom do 

figuranta, peška a míčku, ale někdy se zakousne i do mě:-( Samozřejmě to je vždy spíše ve 

zbrklosti a krev mi tekla snad jenom jedno, většinou je po tom jenom pořádná modřina. 

http://www.youtube.com/watch?v=u4L36k0-p0o
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Další novinkou je to že už Gimík pomalu začíná zvedat nožičku při čůrání:-). Zatím jsem ho 

viděla asi tak třikrát a vždy to bylo venku na procházce. Jeho elán a bláznění na procházkách 

ho neopouští má radost, když se může volně pohybovat a tak lítá a skáče co může. Jsem pořád 

nadšená z jeho super povahy a vždy mě překvapí jak se umí radovat z maličkostí. Na louce 

skáče po kopce slámy a bere jí do tlamy a hopsá a lítá jako by ulovil kdovíco a na zahradě si 

hraje i s lupením. 

  

Dokonce se nám snad i začíná dařit zbavovat se psí mánie (toho že Gim běží za každým 

psem). Přišla jsem totiž na to, že Gim strašně rád něco loví a přetahuje se o to. Takže naší 

povinnou výbavou na procházky se stala kůže a jakmile vidíme nějakého pejska tak s řevem 

utíkám s kůži v ruce a Gim se mě snaží ulovit. A zatím to funguje:-))). 
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Konečně jsme taky začali aktivně cvičit agility. Přihlásili jsme se do kurzu pro štěňátka ke 

Katce Lerlový do Prahy. Hlavní náplní kurzu je práce na zemi a trénování různých cviků na 

upevnění vztahu mezi psem páníčkem. Na tréninku se Gim chová úplně vzorně, když má se 

mnou pracovat tak se vůbec nevšímá ostatních pejsků:-). Už zvládáme i tři tunýlky za sebou a 

to v úplné rychlosti a s obrovským nadšením:-). Samozřejmě jsme dostali spoustu rad co 

máme cvičit, takže se nenudíme ani doma. Zkoušíme obíhání psovoda, zařazení se mezi nohy, 

slalom mezi nohama, úkroky, a spoustu dalších cviků. 

  

Video z tréninku:   http://www.youtube.com/watch?v=kvSlPu0G-Cc 

 

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

 

http://www.youtube.com/watch?v=kvSlPu0G-Cc
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7 měsíců 

Tento měsíc jsme se zúčastnili výcvikového víkendu na kterém jsme zjistili co všechno máme 

dohánět. Takže jsme se ve výcviku zaměřili hlavně na tyto věci: přivolání, chůze u hony a 

přinášení a hraní si s míčkem. To poslední samozřejmě Gima baví nejvíc:-) s přinášením už 

má trochu problémy, ale zlepšuje se a to je rozhodující. Chůzi u nohy trénujeme docela 

dlouho a začíná to vypadat docela dobře. 

Posuďte sami zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=8OcVShIuJIc&feature=player_embedded 

 

A přivolání? To už se samozřejmě taky zlepšilo. Nejhorší je vždy přijít nato co na Gima platí. 

Zkouška ohněm se nám stal Vánoční vejšlap, kterého jsme se zúčastnili tuto sobotu. Byla tam 

spousta pejsků, který samozřejmě Gima strašně zajímali. Takže jsme měli mnoho rušivých 

vlivů. Zezačátku se Gimovi moc nechtělo chodit na přivolání. Ale ke konci když už byl trochu 

vyřáděný, tak se mi povedlo zavolat ho i od hraní s ostatními pejsky.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=8OcVShIuJIc&feature=player_embedded
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Z agilit jsme teď  trénovali hlavně šlapání na target. A taky nějaký cviky na uvědomění si 

svého těla, jako je podávaná pacek, couvání a prošení. 

 

 

  

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

8 měsíců 

Během prosince a ledna jsme toho moc nedělali. Nejprve jsem marodila já a pak Gim. Udělal 

si první vážnější zranění:-( Při běhání na zahradě vyskočil a bohužel nějak špatně došlápl. A 

neobešlo se to bohužel bez řevu. Od pana veterináře jsem se dozvěděla, že se jedná o výron 
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levé zadní nohy. Dostal injekci na bolest a naordinoval mu klid, což Gim zrovna moc dlouho 

nedodržoval. Nyní už mu je naštěstí dobře a běhá zase jako blázen a skáče jako kamzík:-). Po 

této zkušenosti jsem se rozhodla, že musíme začít trochu více posilovat, tak jsme začali 

alespoň cvičit na gymnastickém míči. Gima to strašně baví, skáče na něj ale nejraději do něj 

kouše. 

 

Gimovi se povedlo nám něco zničit. Během doby kdy nejsme doma je vždy zavřený v kleci 

aby nezlobil a nic neničil. Ale i přes to že byl zavřený se mu podařilo do klece vtáhnout kus 

záclony a pořádně jí okousat. 

 

 

Kvůli počasí jsem ani moc netrénovali chůzi a ani agility. Začala jsem Gima učit podáva 

zadní nohy a trénovali jsem fixování na míček a jeho přinášení, které nám pořád dělá 

problémi. Doma v klidném prostředí nám to jde, ale jakmile Gima vypustim venku tak začne s 

míčkem běhat jako blázen a nechce mi ho přínést, takže na tom budeme muset ještě 

zapracovat. 
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K vánocum Gim dostal míček a taky nějaký ty dobroty. Silvestra přežil plně v klidu, před 

půlnoci jsem mu dala ucho na kousání a zdálo se mi že vůbec nevnímá, že by se venku něco 

dělo. 

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

9 měsíců 

Tak to vypadá, že Gimík už moc neporoste. Během posledního měsíce se jeho výška 

nezměnila a jsem za to docelá ráda, myslim že 50,5 cm je na kelpii výška tak akorát. Jinak je 

to pořád takový blázen jako když byl malý, jedniný co se snad změnilo je to že už umí 

odpočívat. Když ho pošlu na místečko tak sice nerad ale jde a pochvíli tam usne:-). Pořád je to 

hrozný blázen do psů, ale už si dá i říct. Od hry se psem bych ho ještě neodvolala, ale určitě 

vidím v jeho chování pokroky. Gimovi se povedlo zničit jeho oblíbenou hračku, kterou dostal 

když byl malý štěňátko:-( 

  

Poslední dobou jsme cvičilí spíše poslušnost a agility jsme se moc nevěnovali a to hlavně 

kvůli počasí. Nejvíc teď cvičím chůzi u nohy, Gim už se na mě dokáže chvíli soustředit a jít 

hezky, tak to teď budeme prodlužovat. Video z tréninku zde: 
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http://www.youtube.com/watch?v=WNX5Bdd6F60&feature=player_embedded 

Minulý víkend jsem s sebou vzala Gima na závody do Kladna, kde jsem závodila z Kellynkou 

a byla jsem překvapená z toho jak se tam Gim choval slušně. Neřval jako na lesy, ale na 

místečku byl hezky v klidu a při nedostatku mojí pozornosti dokonce usnul:-). Když jsem se s 

nim byla projít mezi pejsky (těch tam samozřjmě bylo hodně), tak jevil zájem o hru, ale na 

zákaz reagoval dobře. Raději jsem ho nepoštěla k žádnýmu psovi aby si s nim hrál, nechci 

totiž aby si myslel, že je zábava někde jinde než na parkuru. Dokonce jsme si ve chvílích 

pouzi potrénovali poslušnost i jsme si vyzkoušeli skok přez překážku a běhání na umělé trávě. 

A ani s jedním z toho Gim neměl problém, takže mě velmi potěšil:-). Už se těšim až spolu 

budeme běhat a doufam, že nám to půjde. Zatím toho moc neumíme, ale až bude lepší počasí, 

tak začneme pořádně trénovat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WNX5Bdd6F60&feature=player_embedded
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 měsíců 

Zase jsme pokročili v tréninku směrem kupředu.  Byla jsem upozorněna na to, že Gimova 

poslušnost někdy vypadá vlažně a bez energie a to bych určitě nechtěla. Začala jsem tedy 

pracovat více na motivaci. Zkrátila jsem trénink, aby se Gim nemohl začít nudit a během 

cvičení si více hrajeme, aby ho to více bavilo. Všechno jsem zrychlila a pracujeme více v 

pohybu, protože ten Gim miluje:-). 

 

Video z Gimovi poslušnosti naleznete zde: 

http://www.youtube.com/watch?v=C53dywU7GJY 

Po tom co roztál sníh jsme se taky začali věnovat více obranám, Gima to baví a pořádně se u 

toho vzteká:-). 

Video z obrany je zde: http://www.youtube.com/watch?v=tgRFHT47kN8 

Trénovali jsme taky agility, bohužel ale nemám ani fotečky ani video:-(. Gima to samozřejmě 

baví a běhá hodně energicky, ale to jsem si přála. Problém je že už teď mu nestíhám a snad 

nikdy nejsem v té pozici co bych si přála:-(. Bude ještě chvíli trvat než se sehrajeme ale pak to 

bude jistě super. Zatím trénujeme kombinaci tunel a dvě skočky, které máme samozřejmě 

ještě na nízko. Děláme i nějaký technický věci a točení aby se Gim naučil na mě soustředit. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C53dywU7GJY
http://www.youtube.com/watch?v=tgRFHT47kN8
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Jinak jsme byli navštívit Janu v Budějovích, kde jsme se setkali s Nikolou a jejím 

kelpiákem Dishem (Skovfarmen´s Black Fiendish Fairy) a s Míšou a její kříženkou Triny. 

Gimovi se oba moc líbili a běhali spolu jako blázni:-))) Dokonce i po polorozmrlým rybníku, 

z čehož jsem měla málem infarkt, a to hlavně tehdy když jsem viděla jak se pod Gimem led 

propadá. Už jsem se chystala jít ho zachraňovat, ale naštěstí to zvládl sám a z vody se dostal 

zpátky na led:-). Jestli si ale myslíte že ho to od běhání po ledě odradilo, tak to se teda pletete. 

Velmi mě ale potěšil tím jak mezi tak velikou smečkou poslouchal na přivolání:-). Doufám, 

že se někdy zase setkáme, ale nesmí být polorozmrzlý rybníky.  

Dish a Gim: 

 

Smečka:  
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 měsíců  

Začali jsme se zase více věnovat stopě. Stopa není zrovna moje oblíbená disciplína, takže zatím 

nepostupujeme moc rychle:-( Je to taky díky tomu, že Gimík je moc aktivní, takže na stopě pracuje moc 

rychle a přechází pamlsky:-(. Proto jsem také začala trénovat pachové čtverce (o této metodě jsem četla 

ve psích sportech číslo 1/2010). Myslím si, že by Gimovi mohla vyhovovat. Už začínám pozorovat, že se 

trochu zklidnil:-))). 

Fotky ze stopy: 

 

Pořád trénujeme chůzi u nohy a polohy u nohy a docela to vypadá dobře. Začala jsem cvičit aport, zatím 

trénujeme jenom držení, Gimovi se totiž strašně líbí to držet za ty hrany:-) 

Pokročili jsme taky v obraně. Poslední dobou jezdím na Jirku Macha do Zdic a myslím, že tento figurant 

Gimovi vyhovuje nejvíc. Koušeme sice pořád ještě na hadr, ale není kam spěchat. Chci aby měl Gim 

pěkný zákus a aby ho to bavilo. Dokonce jsme dostali i od pana figuranta pochvalu, takže 

se Gimík zlepšuje:-) 

Fotky z obrany: 
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Samozřejmě jsme se věnovali i tréninku agility. Doma na zahradě už nám to docela jde:-). Trénujeme 

tedy jenom na dvou skočkách a obíhání barelů a stromů. Gim se pořád nedokáže moc dlouho soustředit, 

tak to nejde tak rychle jak jsem si představovala:-(. Trénovali jsme i šlapaní na target v rychlosti, ze 

začátku to Gimovi moc nešlo, ale už se to taky zlepšuje:-). Také jsem začala trénovat slalom. Na běhání 

slalomem se mi zdá Gim ještě dost mladý, tak jsme začali probíhání mezi dvěma tyčkami slalomu (učení 

náběhů). 

 

Co mě ale nepotěšilo je naše přivolání, tak nějak jsem si myslela, že už to snad bude v pohodě, ale 

Gimík mě teda odkázal do patřičných mezí:-((((. Neposlouchá, rošťák jeden! Ba naopak tváří se, že mě 

neslyší a dělá si co chce!!! Což je vždy běhání, buď se jen tak jde proběhnout nebo běží za konkrétním 

pejskem. Neposlechne a tím mě opravdu vytáčí. Takže jsem se rozhodla pro radikální řešení a tím je, že 

ho nebudu pouštět samotného, když bude puštěný tak jenom s dlouhým vodítkem. A jediný druh zábavy 

bude se mnou a míčkem. Pejsky jsem mu zatím povolila, ale samozřejmě jenom když to dovolí a taky na 

vodítku. Tak jsem zvědavá jestli se to zlepší. Držte nám palce. 

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

12 měsíců 

 Gimík už je jeden rok:-). Ale pořád je to stejný střeštiprdlo a rozum zatím nemá snad žádný:-

(. Je to neuvěřitelný divoch, pořád by někde něco dělal a odpočívá jenom tehdy, když opravdu 

nemá co dělat. Venku a na procházce je k neutahání, nedá na sobě znát únavu a běhal by, 

dokud by nepadl, protože všude je tak zajímavý věcí, který musí prozkoumat. 
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Trénujeme pořád chůzi u nohy a už se mi to konečně začíná docela líbit. Někdy se sice ještě 

vzdálí, ale už chápe, co po něm opravdu chci. Obraty na místě už umí dobře, polohy u nohy i 

před psovodem taky zvládá. Začala jsem ho učit aport, zatím tedy jenom jeho držení a nošení. 

Nošení na vodítku se mu líbí. Házet jsem mu ho raději ještě nezkoušela, ještě totiž nemáme 

perfektně docvičený přinášení míčku, tak to nechci nějak pokazit. Už jsem zkoušela i 

metrovku, ale zatím jenom sníženou asi na 60cm, tu skáče v pohodě bez dotyku, tak budu 

postupně přidávat. 

Obrany ho pořád baví a už docela pěkně drží kůži. Už jsme zkoušeli kousat i na úplně 

měkkého pešíka a to mu taky docela šlo. 

 

Pokročili jsme už i v agility. Gimík už se více soustředí na mě a méně si všímá psů. Pokud za 

nějakým odběhne, tak se mi ho podaří vždy přivolat zpět i když při tom někdy dost přemýšlí a 

někdy u toho já ztrácím hlas. Pokročili jsme i u tréninku zón, už jsem mu jí začala pokládat na 

šikmé prkno. Někdy se trefí, ale ještě mu to často nevyjde:-). 

Dne 26. 6. jsme byli na pasení v Podkostí. Byli zde zkoušky vloh, ale protože Gimík ovečky 

nikdy neviděl, tak jsme se přihlásili pouze na školení. Gima zatim ovečky moc nezajímali, ale 

ty jejich bobečky to byla asi úžasná vůně, protože je chtěl ochutnávat:-(. Když bylo stádo v 

klidu tak ho to moc nebavilo, ale jakmile se ovečky rozešli, tak o ně začal mít větší zájem:-))). 

Myslim, že bychom mohli tuto zkoušku někdy v budoucnu udělat. 
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Již nebudu dělat aktualizaci každý měsíc, protože pokroky jdou pomalu a času na aktualizace 

je málo. Ale vždy, když se objeví nějaká zajímavá událost či zkušenost tak jí sem jistě napíši. 

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

18 měsíců 

Po dlouhé době jsem se opět dokopala k aktualizaci. Za tu dobu se událo zase mnoho nového. 

Pokročili jsme jak ve výcviku, tak i v porozumění a pochopení jeden druhého. Nejvíce práce 

jsem měla s tím, aby se Gim na mě dokázal soustředit. Když se soustředí tak pracuje velice 

dobře a s velkým nadšením. Už zvládá i práci v rušivějším prostředí, třeba mezi ostatníma 

psy, kteří také cvičí. Mám z něj opravdu velkou radost. Nejvíc mě těší, když něčemu 

porozumí a když si rozumíme. Myslím, že konečně začínáme pracovat jako tým a je to vidět a 

na tréninku jak agility, tak poslušnosti. 
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Tréninky obrany, poslušnosti a stop: 

Gim začal kousat na měkký jutový pešek. Jde mu to docela dobře a baví ho to. Nicméně ještě 

nemá moc síly, aby se na pešku udržel jak má:-(. Má do toho ale chuť, tak to doufám, že se to 

zlepší. Teď přes zimu mu chci dát chvíli pauzu a uvidím zjara, jak mu to půjde. Budeme 

zatím trénovat doma. Zjistila jsem, že někdy Gimovi stačí dát chvíli pauzu a že se mu to v 

hlavně rozleží a pak cvičí mnohem lépe. 

Poslušnost Gimovi začíná jít velice dobře. Cvičí pěkně a soustředí se. U chůze u nohy už jsme 

odbourali ruku a vypadá to opravdu dobře. Teď jsme se zaměřili na aport. Přinášení nám 

docela jde, ale nejde nám předsednutí bez překusů, tak teď  trénujeme držení aportu vsedě. 

Taky jsem ráda, že jsem už snad nadobro vyřešila problém s přivoláním. Už jsem nevěděla co 

dál, tak jsem si od kamarádky půjčila elektrický obojek a s tím jsme přivolání konečně 

dovedli do dokonalosti. Poslední dobou už ho moc nepoužívám, nicméně Gim ho pořád nosí. 

Doufám, že bude tak skvěle poslouchat i až mu ho sundám:-). 

Video z tréninku poslušnosti: http://www.youtube.com/watch?v=tMD5sGcURpQ 

Ve stopování jsme příliš nepokročili a to hlavně proto, že jsem moc líná a nestopujeme tak 

často. Už ale začínáme trénovat zalehávání předmětů. 

http://www.youtube.com/watch?v=tMD5sGcURpQ
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Trénink agility: 

Agility Gimovi jde a neskutečně ho to baví. Už zvládáme krátké sekvence o deseti 

překážkách. Dobře už mu jde i houpačka. Trénujeme pořád zóny na kladině zastavovanou a 

na áčku jsem se rozhodla pro zbíhanou a to hlavně kvůli tomu že je tam větší úhel a 

zastavovaná zóna by podle mě byla velká zátěž na klouby. Slalom trénujeme uličkou, už 

máme tyčky docela dost u sebe a Gimovi to zatím pořád jde:-) 

Video z tréninku v hale: http://www.youtube.com/watch?v=m5nLojha9eA 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m5nLojha9eA

