
9 Klíčů k bleskovému 
výcviku psa z domova bez 

vyhazování peněz 

Naučíme se 8+1 základních TOP povelů, 
které vám zaručí, 

že si vás pes nedá k obědu.

Vše se naučíme ultra jednoduchým 
způsobem, tak aby to 

zvládlo každé malé dítě.

Klarika Niké
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Věnování
Tuto knihu věnuji všem, kteří touží po tom, aby je pes poslouchal jak hodinky.
A chtějí toho dosáhnout nejkratší cestou. Pracovat s takovými lidmi a být u toho, jak se 
mění jejich trhač v krotkého „beránka“ je moje největší vášeň. 

Nudné prohlášení
Tento materiál slouží pouze pro informační účely. Je to soubor osobních myšlenek, zkušeností a názorů. 
Stažením tohoto eBooku přijímáte, že jakékoliv použití informací zde popsaných je ve vašich rukách a 
autor nenese žádnou zodpovědnost za vaše úspěchy či neúspěchy. Žádné z výsledků v této publikaci 
nejsou typické (mí klienti rozhodně nejsou“typičtí” - jsou prostě extra třída - jako vy).

VAROVÁNÍ
Tento eBook podléhá autorským právům. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez 
souhlasu autora je zakázáno. Nesdílejte ho nikde na internetu a na sociálních sítích. Máme 
nastavené systémy, které to kontrolují, takže je zbytečně zadělávat si na průšvih. Tak to prosím 
respektujte.
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Správný výcvik vás vymrští k perfektně 
vychovanýmu psovi

• V této knize se naučíte 9 základních povelů, které když naučíte vašeho psa, tímto způsobem, 
tak to bude „pes snů“.

• Získáte typy, jak jde pes vychovat nejjednodušším způsobem.

• Dostanete do rukou návod, jak v několika krocích, docílit toho, aby byl váš pes doslova 
odvařený z tréninku. 

• Tisíce lidí mají doma nevychovaného psa, který útočí na lidi nebo na ostatní psy a s tím je pak 
velký problém. Budete další člověk, který zapadne do téhle skupiny? Nebo sem nechcete 
patřit?  

• Chcete patřit do té druhé, kde mají lidi vychované psy tak, že mají vodítko jen pro případ, 
kdyby potkali psa z 1. skupiny. Je dokázané, že vychovaný pes je mnohem šťastnější a má více 
svobody, takový pes vás bude opravdu milovat! 

To co rozhodne o tom, jestli si získáte srdce vašeho mazlíčka.. To 
jediné co stojí mezi vámi a perfekně vychovaným psem je 

ZPŮSOB VÝCVIKU.
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• Způsob, jakým cvičíte vašeho psa, bude mít za 
následek buď to, že vás pes doslova převálcuje 
nebo to, že   váš pes bude jako beránek.

• Tuhle věc za vás nikdo neudělá, zkrátka se jí musíte 
naučit.

• Mám otázku. Cvičíte teď tak, že to vašeho psa 
baví,  že to baví vás a že jsou okamžitě vidět 
výsledky? Tak, aby si vás zamiloval a věděl, že s 
vámi je to nejlepší?

• Pokud ano, fakt vám fandím a určitě využijete 
několik triků, které mě naučili nejlepší cvičitelé 
psů.

• Ovšem jestli ne, pak vám tato kniha bez legrace 
může změnit život.
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Umíte si představit, že vodítko by pro vás bylo
„sprosté slovo“ ?

• Bez sprostých slov si lze totiž představit život a je 
mnohem hezčí než s něma.

• A ne, legraci si nedělám. V praxi jste to možná 
párkrát v životě viděli, takže už není otázka, jestli to 
jde? Otázka je, jestli to uděláte taky? 

• Cvičení psů způsobem, který učím, není žádná věda, 
a zvládne ho každý kdo bude chtít.  Možná se budete 
až smát, až zjistíte jak je to jednoduchý. 

• Cvičení psů si představte jako zábavnou hru, 

smyslnou souhru psa a člověka, kdy jeden vede a 
druhý následuje. 

• Ten kdo vede, budete samozřejmě vy. 

• Naučím vás, jak vést psa tak, aby na vás nechal oči a 
ještě z toho byl nadšený. 

• Zajímá vás to? 
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Jdeme za výsledkama
• Díky postupům,které se naučíte v této 

knížce, jsem se oprostila od stresu a 
zoufalosti, našla zlatou cestu mezi trním a 

ušetřila spoustu času.

• Mám fakt ráda malé věci, proto se nemusíte 
prodírat 300 stránkovou bichlí. Ale máte v 
rukou 37 stránkový výtah, kde vás naučím 
vše podstatné, bez zbytečných řečí kolem. 

• Hlubší teorii rozebereme spíš v článkách na 
blogu… Teď chci abyste viděli výsledky 
okamžitě, s minimálním úsilím a aby to pro 

vás bylo co nejuchopitelnější. 

• Chci, abyste ochutnali  mocnou sílu klikru a 

pochopili, že je to ta nejdůležitější přísada 
pro váš úspěch.
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„Závod“

• Mým cílem pro tuto knihu je také to, abyste 
mě drze předběhli. 

• Vezměte všechno, co vím, ukradněte si to pro 
sebe a vydejte se na krátký sprint, už nemusíte 
běžet tu nekonečnou trať jako já. Dokažte za 
týdny to, co mě trvalo dlouhé měsíce a roky. 


• Můžou se pak dít velké věci, už to nebude trval 
hodiny, dny, týdny… Malé štěně pochopí za dvě 
5-10 minutový cvičení co má udělat, když se 
řekne popros.

• Takových výsledků bude spousta, když víte jak 
na to. Nemusíte si dojít až na dno, kde jsem se 
bez mála psychicky zhroutila. To všechno jsem 
udělala za vás, tak to využijte. 
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• Vezměte si tuto knihu jako inspirativní manuál, 
který kdybych sama sobě poslala v čase, mohla 
jsem si ušetřit ty úzkostný deprese. 

• Začátky jsou někdy těžký, ale stojí to za to. 

• Co je pro vás to hlavní „Proč“ chcete mít 
vychovaného psa? Zamyslete se… 

• A teď mi řekněte, stojí vám to za tu „námahu“ 
změnit vás výcvik?  Naučit se pár triků, které vám 
ušetří PENÍZE, ČAS a NERVY , bez další práce navíc? 
Jen pouho pouhou změnou stylu výcviku. Stálo by 
to za to? 

• Mě to za to stálo. Stojí to za to i vám? 

9ilonaklarika.cz © 2015

Vybudovat pevné základy je 
opravdu potřeba, pokud chcete 

vodítko pověsit na hřebík. Stěnu, 
kde bude zatlučený hřebík máme 

už z eBooku zdarma, tady se 

zaměříme na zatloukání hřebíku a 
vodítko už tam pak dáte hravě. 
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Jádro věci…
• Většina lidí přehlíží pointu. Zaplatí si drahého cvičitele psů, který jim psa vyblbne a snad i 

něco naučí, ale co udělá  váš mazlíček, když mu řeknete nějaký povel vy? Asi na vás bude s 
údivem koukat… 

• A co v neposlední řadě, pes miluje toho, kdo mu dává pamlsky a hraje si s ním. A pokud 
chcete aby váš pes miloval něho cizího do koho budete dávat horem spodem vaše peníze, pak 
nevím, proč jste si ho pořídili.

• Zkrátka výcvik a výchova psa náleží právě vám, vy máte být ten, koho si zamiluje.

• Bohužel drtivé většině lidí chybí informace a návody jak jejich mazlíčka správně vychovat. 
Není divu, ve škole nás to neučili. To je ten důvod proč zoufale hledají na internetu a jsou 
ochotni vyhodit tisíce za člověka, který jim jejich mazlíčka vychová.  STOP PROSÍM… 

• Je to úplně ale úplně zbytečné a nejen to, vám jako majiteli by to mohlo váš vztah s 
mazlíčkem spíše zhoršit. 

Je na čase, abychom si našli doučování sami, začneme hned TEĎ, co říkáte? 
Chci se vámi podělit o podrobný a nejjednodušší návod, 

jak vašeho mazlíčka cvičit. 
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Co už umíte?
• V eBooku zdarma -3 triky legendárních cvičitelů psů- jste se naučili:
1. Zvyknutí na klikr

2. Cvik pozornost

3. Cvik tuc

 Nastupujeme do výtahu  

• Pokud tyhle cviky váš pejsek ještě neumí, nezačínejte další 
povely a soustřeďte se teď 100% na tyhle. Jestli jste nečetli můj 
eBook zdarma a chcete takto cvičit psa, opravdu vám doporučuju 
si ho přečíst.  Najdete ho  >> zde

• 3 triky, které v něm popisuji vám nezaberou moc času, ale zajistí 
nám mnohem lehčí cestu. Zaručí nám, že se při učení dalších 
povelů nebudeme muset škrábat do schodů ale pojedeme 
výtahem 

• Lákavá nabídka, co myslíte? 
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Venčíme se venku

Teorie

Protože s venčením se venku se musí 
samozřejmě začít hned, jak si špunta přivezete 
domů,tak nemůžeme čekat než se naučí na 
klikr.

Vyberte vhodné místo, tam kde se nechodí 
venčit moc jiných psů – ideální je vaše 
zahrada, kde je to „jeho“.

3 pravidla, kdy ho vzít ven.

Po spánku, po hraní, po jídle.

Pokud máte zvládnutý zvyk na klikr, pak je to 

supér, protože pes ví že klik=odměna a 
odměna je za něco co udělám pochopí teď. 

Klikňete mu, když se venku vyvenčí

Praxe

1. Po jídle, spánku a hraní je potřeba vzít 

štěně ven

2. Když vidíte, že doma „hledá místo“ kde by 

se vyčůral, vemte ho ven.

3. Když se venku vyvenčí, nešetřte s 

chválou! Tady nikdy nepřechválíte.

4. Když se doma stane „nehoda“ nebijte ho. 

Vezměte to/namočte v tom noviny a 

vezměte to s sebou ven, dejte to tam, kde 

chcete aby se pejsek vyvenčil.

5. Obrňte se trpělivostí. 
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K tomuto cviku jsou bonusy 

číslo 1 a 4



Pravidla při cvičení
• V dalších povelech budeme pracovat s cviky z eBooku zdarma, jak jsem již zmiňovala.

• Vždycky, když budeme pejska něco učit, budeme se držet pravidel z eBooku zdarma tj.:

1. Cvičíme doma, kde pejska nic neruší a může se tak 100% soustředit na vás. Takže pokud máte 
jiné domácí mazlíčky, dejte je do jiné místnosti. 

2. Každý výcvik/trénink začneme cviky pozornost a tuc.

3. Vždy si vezměte klikr a pamlsky tak, aby to pejsek viděl a jevil o to zájem. 

4. Slovní povel přidáme až tehdy, když pejsek bude umět požadovanou věc. (u cviků je uvedené, 
kdy přidáte slovní povel) 

5. Cvičíme intenzivně a jen krátkou dobu (5-15 minut)

Pokud vám to takhle nevyhovuje, tak zhruba 15 minut alespoň obden.

6. Děláte to pro sebe a čím častěji budete cvičit, tím dřív přijdou výsledky. 

7. Můžeme cvičit klidně 2x-3x denně
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Nezapomeňte:
KLIK = odměna



Pokročilejší pravidla
1. Vždy je dobré slovní povel doprovázet nějakým gestem, aby si to pejsek rychleji 

zapamatoval. viz. jednotlivé povely.

2. Když pes doma zvládá povel výborně v místě kde obvykle cvičí, přesuneme se do jiné 
místnosti a cvičíme tady

3. Pak se přesuneme na zahradu, nebo na jiné místo ven, kde je pejsek zvyklý a není tam moc 
rušivých vlivů

4. Poté cvičíme na rušivějším místě venku

5. Cvičíme na cestě, chodníku,…

6. Vždy, když ztížíme prostředí, musíme zjednodušit kritéria. 
Pes bude více rozptýlený, nebude na vás reagovat tak rychle a přesně jako doma nebo jako na 
místě kdy byl zvyklý, a vy s tím musíte počítat a tolerovat to. 

Pokud se zajímá, mezi vším tím strašně zajímavým venku, i o vás, klikejte mu to a potvrzujte 
mu, že zájem o vás je správný všude. 
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Proč to dělat takhle zdlouhavě?

• Když jsem cvičila pořád doma, pes si myslel, 
že jinde poslouchat nemusí. 

• Takže, když jsem s ním vyšla ven třeba do 
města na procházku, samozřejmě 
neposlouchal.

• A co hůř, já jsem mu to nemohla mít za zlý, 
protože jsem ho to venku nenaučila. 

• Proto to takhle dělejte u všech povelů, 
nebudete mít potom problém s tím, že vás 
pejsek na cizím místě neposlechne. 

• Už to v jednotlivých povelech nebudu 
zmiňovat proto vždy, když pejska něco naučíte 
doma, vraťte se na pokročilejší pravidla a 
cvičte podle nich. 
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Ještě malá zastávka 
Pejsky totiž můžeme rozdělit na 2 typy/druhy

1. Hraví - Jak poznáte v útlém štěněčím věku, že máte doma tohoto 
rošťáka? 

• Miluje když se s ním přetahujete o věci, házíte mu míček a blbnete s ním
• Nějak zvlášť se nezajímá o jídlo, je to pro něj spíš takový režim, že teda 

dostane najíst. Ale, že by vás radostí sežral, když berete jeho misku, to se 
o něm říct nedá.

• Pro tenhle typ bude ta nejlepší odměna když koupíte nějaký fajn míček 
nebo obušek na přetahování apod.  a parádně provedený trénink 
ukončíte hrou. 

• Ale někdy taky určitě nepohrdnou nějakou mňaminou.

2. Mlsouni -

• Miluje jídlo všeho druhu ♥. Asistuje u každého vaření, jídla, a když mu 
něco dáte je štěstím bez sebe. Většinou sní na co přijde, ať je to okurka 
nebo jiné netypické jídlo pro psy 

• Mlsouni naopak ocení za perfektně odvedený trénink misku plnou 
dobrot. 
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POZOR:

Pokud pejsek 

odvede parádně 
zadaný povel a 

udělá vám 
opravdu radost, 

KLIKEJTE VŽDY 
JEN JEDNOU a 

vaší velkou 
spokojenost 

vyjádřete větší 
odměnou.
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Sedni

Teorie

• Když pamlsek zvednete moc, pes vyskočí, to 
bude impulz pro vás, že ho máte příště 
zvednout míň a pomaleji.

• Ze začátku se tohle stává často, tak si z toho 
nic nedělejte .

• Když už pes sedá na zvednutou ruku s 
odměnou, přidáme povel „sedni“. Pozor však 
na to, kdy to řeknete - ve stejné chvíli, kdy 
zvedáte ruku. (Ne, až si sedne)

• Pro povel sedni používám zdvižený 
ukazováček

• Postupně zdviháni ruky omezujte aby si pes 
navykl na slovní povel a zvednutý ukazováček.

Praxe

1. Pamlsek/hračku v ruce přibližte k 
čumáku psa

2. Ruku pomalu zvedejte, ale jen o kousek

3. Pes ve snaze očichat pamlsek zvedá 
hlavu a tím mu klesá zadek a sedá 
siKLIK 

4. Pokud si nedosedá úplně, pamlsek 
posuňte o kousek víc nad jeho hlavu 
aby byl nucen si dosednout, nebo mu 

můžete zatlačit rukou trochu na zadek

5. Přidáme slovní povel „sedni“ a ruku se 
zdviženým ukazováčkem, ruku zvedáte 
jako obvykle. 
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Sedni

• Jestli je váš pejsek typ, který moc 
neposedí, bude možná pro vás tento 
povel trochu oříšek. 

• Budete ho prokrmovat pamlskama, za to, 

že se na vás dívá (klidně bez klikru)

• Musí to být fofr. 1. odměna, 2.,3. 
VOLNO

• Prodlužujte interval mezi odměnama a 

měli bychom končit alespoň na 5 
odměnách za sebou  VOLNO

• Je to tak trochu příprava na povel zůstaň. 
Ale taky zajištění toho, aby pes počkal, než 
mu dáte volno a do té doby seděl. Zkrátka 
aby jste byli vy, tím vedoucím! 
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Volno

Teorie

• Naučíme se ho při povelu sedni, abychom 
předešli tomu, že pes si sice sedne, ale 
odejde si kdy chce.  Vždycky musíte povel 
ukončit vy. 

• Je to taková výjimka, protože tady můžete 
slovní povel říkat už od začátku. 

• Je dobré psa při tomto povelu poplácat 
nebo ukázat rukou pryč, jako že může 
běžet.  Pro začátek můžete říct „volno“ a 
hodit mu třeba hračku. 

• Když to pes chápe, přestaňte mu házet 
hračku.

• Začněte vždy používat jen slovně „volno“ a 
gesto (poplácání/ukázáni ruky).

Praxe

1. Dejte povel sedni

2. Párkrát klikněte pozornost 

3. Poplácejte psa / Nebo mu ukažte

4. Řekněte volno + hoďte mu hračku 

5. Omezujte hračku a preferujte gesto (bod 
3) a slovní povel
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Lehni

Teorie

• Jako gesto pro povel lehni používám 
ukazováček směrem k podlaze.

Praxe

1. Dejte povel sedni

2. Ruku s pamlskem přemístěte k podlaze, 
ukazujte prstem dolů

20ilonaklarika.cz © 2015

Pokud vám to takhle opravdu nejde, pomůže vám tenhle zaručený postup:

1. Zaujměte zhruba   takovou polohu 

2. Pamlskem lákejte psa, aby vám prošel pod nohou, když prochází a blíží 
se ke konci  KLIK 

3. Nohu snižujte, aby byl nucen si pod vaší nohou lehnout  KLIK

Když jste toho docílili… 

4. Přidejte slovní povel lehni, těsně před tím, než se blíží do místa kde si 
lehá  KLIK

5. Když si lehne, postupně nohu zvedejte, aby necítil, že tam je. Když si 
spojí slovní povel a cvik, mělo by to jít snadno i bez nohy

9 Klíčů k bleskovému výcviku psa z domova bez vyhazování peněz  / Klarika Niké



Zůstaň

Teorie
• Tento povel vyžaduje trochu více 

trpělivosti, proto doporučuji si z ní udělat 
alespoň krunýř.

• Pro povel zůstaň používám  
tohle gesto ruky. 

(napnutá ruka ukazující „stop“)

• Postupujte při tomto povelu po malých 
krůčcích a to doslova. Viz, další strana –
praxe. 
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Zůstaň

Praxe

1. Dejte povel sedni Prokrmujte pamlskama za pozornost

2. Dávejte odměny za nepřetržitý oční kontakt s vámi

3. Po 5 odměnách dejte „volno“

4. Prodlužujte interval mezi pamlskama

5. Přidejte slovní povel „zůstaň“ a gesto ruky

6. Když pes vydrží déle sedět a spojuje si to s slovním povelem a gestem, udělejte jednou 

nohou krok vzad a hned zase zpět  KLIK (pokud pes vydržel sedět)

7. Oběma nohama krok vzad a hned zase zpět  KLIK

8. Prodlužujte dobu vzdálení i samotnou vzdálenost
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Ke mně

Teorie

• Jste ve stadiu, když pes slyší klik přiběhne si 
pro odměnu a my toho využijeme! 
Usnadníme si to 

• Povel ke mně můžete snadno psovi 
znechutit tím, že ho budete odvolávat od 
něčeho co ho baví(hraní si, čuchání apod.)

• Je dobré „ke mně“ používat jen když 
opravdu dbáte na to, aby přišel okamžitě k 
vám.

• Pokud to není nutné okamžitě a přímo ke 
mně, používám raději povel „jdeme“, a 

když nejde hned, tak se nezlobím, je to 
takový volnější povel.

Praxe

1. Klikněte např. když se pes venku vyvenčí 
a zároveň řekněte „ke mně“

2. Odměňte ho pochvalou a hračkou či 
pamlskem (už nemusíte klikat)

Nebo…

1. Hoďte mu hračku

2. Když k ní doběhne, popřípadě ji vezme 
do tlamy  KLIK + „KE MNĚ“ 

3. Pejsek přiběhne  odměna, pochvala, 
hraní si
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Chůze na vodítku

Teorie

• Začněte používat tento postup, a uvidíte jak to 
vašemu pejskovi půjde, já jsem s tím měla u jedné 
fenky trochu problém, viz další strana.

• Taky mám zkušenost, že někdy je lepší začít 
povelem k noze a chůzí u nohy.

• Pes zjistí, že když jde u vás dostává odměny a je to 
tak správné, a snadněji jde potom na volném 
vodítku.

• Ale každý pejsek je jiný, proto to musíte 
vyzkoušet. 

• Kdybyste si s čímkoliv nevěděli rady, nebo se se 
mnou chtěli podělit o vaše výsledky, budu šťastná! 

• Piště na klarikanike@ilonaklarika.cz

Praxe

1. Když pejsek natáhne vodítko, vy se 
zastavíte

2. Otočí-li se na vás a povolí tak 
vodítko nebo popojde kousek 
zpátky  KLIK 

• Prvních pár procházet bude 
náročných, ale zkoušejte to! 

• Pokud uvidíte že to takhle vůbec 
nejde, postupujte jak píšu v teorii. 
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Váš pes hodně tahá až se 
dusí?

Doporučuji   HALTI ohlávku

• Není jednoduché ji dnes sehnat, 
je důležité aby byla dole stahovací jak 
vidíte na obrázku.

Jak funguje? 

• Když jde pes pomalu, vodítko je 
prověšené, je „volný“ 

• Když pes táhne, stahuje si tak 
tlamu, protože jak vidíte máte ho 
připnutého přímo za ohlávku.

• Tak brzy pochopí, že když bude 
tahat, škodí si sám sobě. 
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K noze

Teorie

• Možná si teď myslíte, že to je něco fakt 
těžkýho. Tak vám můžu vzít kámen ze 
srdce, protože oproti povelům, které už 
jste se naučili, to bude „lážo plážo“.

• Dám vám totiž typ na takovou 
vychytávku 

• Předpokládám, že máte perfektně 
zvládnutý cvik tuc a můžeme na něj tak 
navázat.

• Pokud je u vás cvik tuc stejně tak 
oblíbený jako u nás, bude povel k noze 
hračka.

Praxe

1. Několikrát zopakujte cvik tuc, nastavujte 
ruku na různá místa, různě daleko od psa, 
otočte se zády a nastavte ruku apod. 

Střídejte to s pozorností, „aby nebyla 
nuda“.

2. Otočte se zády a ruku nastavte vedle 
vás(podél těla), dlaní k pejskovi a řekněte 
„k noze“ 

3. Pejsek vás přijde tucnout  KLIK

Pokud ne,  ignorujte. Opakujte krok č. 1 a 
zkuste to znovu. Určitě to zvládnete levou 
zadní. 
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K tomuto povelu jsem pro vás 
připravila pracovní list, najdete ho v 

bonusu číslo 3.



Chůze u nohy

Teorie

• Začneme bez vodítka, je to tak pro pejska 

přijatelnější. Přesto že je to povel na ven, 
budeme se ho učit jako každý povel, 
nejprve doma.

• Místo vodítka postačí pamlsky nebo 
hračka. 

Praxe

1. Na pamlsky v ruce budete mámit vaše 
zlatíčko, aby vás následovalo a šlo vedle 
vás.

2. Ruku s pamlsky/hračkou dejte vedle vás 
a lákejte na ní psa, což by nemělo být 
složité.

3. Mějte v ruce pamlsky tak, aby si mohl 
uždibovat a byl tak po malých kouskách 
odměňován již na cestě

4. Jděte vždy kousek po bytě  KLIK

5. Až to bude vypadat spořádaně jako 
chůze u nohy a pejsek vedle vás vydrží jít 
alespoň 10 metrů, k chůzi přidejte slovní 
povel „k noze“
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Na procházce 
Jak docílit toho, aby pes jevil zájem o vás i přes rušivé vlivy na procházce, aby 
vás tam přesto poslechl? 
• Když se rozhodne, běžet za vámi, podívat se co je u vás nového, klikněte mu to! A hrajte si s 

ním chvíli nebo mu dejte jinou odměnu. Kdykoliv to budete chtít označujte kliknutím zájem o 
vás jako o správný. Bude k vám potom rád chodit.

• Čím rušivější bylo prostředí a vášeň psa zkoumat ho, tím větší by měla být odměna, když 
přijde za vámi. Pes rozliší, kdy dostane velkou a kdy malou odměnu, takže to není jedno. 
Rozlišujte to. Čím těžší nebo málo oblíbený povel udělá, tím větší odměna by měla přijít. 

• Pak se za chvíli může stát i z opravdu odporného povelu pro psa, povel zábavný, protože po 
provedení přijde tolik úžasná odměna! 

• Po dobré procházce, si užijte chvíli klidu! 
Zaručeně všichni padnou únavou. 
A štěňátkům stačí opravdu málo, po pár desítkách
metrech budou chtít vzít do náruče, takže „tůry“ 
nechte na trochu pozdější věk.
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Zaujměte 

• Když si váš pes na vycházce všímá 
málo, vymyslete nějakou aktivitu, 
která ho natolik zaujme, že za vámi 
přijde. 

• Například skákejte a zpívejte si, 
když se přijde podívat, „jestli vám 
náhodou něco není“ klikněte mu 
to! 

• Začátky jsou někdy těžké, ale stojí 
to za to. 

• Byla vaše aktivita dostatečná? Mělo 
by to vypadat nějak takhle.
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Něco málo k chovatelství
• Už asi víte z eBooku – 3 triky legendárních cvičitelů psů, že máme doma 3 fenky RR –

Rhodéského Ridgebacka. 

• Už s první fenkou jsme si založili chovatelskou stanici Reggynka. 

• Zajímá vás chovatelství, milujete pejsky a štěňátka? 
• Více o chovatelství - co k chovatelské stanici potřebujete, k čemu je dobrá atd. najdete zde 

>>>
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Klikr je jen pro štěňátka? 

• JISTĚ, ŽE NE  Klikrem můžete cvičit psy od úplných 
prťat až po „zasloužilé dědečky “. 

• Klikr trénink v tomhle není nijak omezen a to je taky 
jeho velké plus. Takže pokud máte doma staršího 
pejska, který ne zrovna ideálně poslouchá, neváhejte 
a pusťte se do akce. 

• Jediná možná nevýhoda u staršího pejska je, že to 
může trvat trochu déle, než pochopí jak funguje 
klikr. Ale i přesto vytrvejte a uvidíte, že i z takového 
psa se dá ještě vychovat „poslušný pes“.

• Uvidíte že i staršího pejska to oživí, začne ho to 
bavit a prohloubí to vás vztah.
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Co můžeš psa klikrem naučit?

• Další výhoda klikru, neklade vám meze, takže všechno záleží 
na vaší fantazii.

• Na klikr výcvik se dají napasovat ty nejrůznější povely.  Od 
povelu sedni až po povely jako, přines ovladač, plácnout, mávej 
válíme sudy apod. O dalších pokročilých informacích a 
povelech, vás mohu v případě vašeho zájmu, kontaktovat 
emailem. 

• Takovéhle povely baví psa většinou mnohem víc, než sedni a 
ke mně. Takže nejen, že si neuděláte ostudu ve městě, že vás 
má pes „na háku“, ale budete se moci ukázat v plné kráse.  

• Ale co v neposlední řadě- Tyhle zábavné povely vás budou s 
vaším miláčkem sbližovat. 

• Pro psa to bude skvělá zábava a když to budete vy, kdo ho to 
naučí a budete si s ním takhle hrát. Pak to budete taky vy, 
koho si zamiluje a to jednou pro vždy. ♥
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Jeden z těch zábavnějších 
povelů si ukážeme v bonusu 

číslo 2



Při tréninku můžeme „zkrmovat“

= Dávat při výcviku psovi granule, které má dostat 
jako jídlo. Zkrátka mu je nenasypete do misky jen 
tak, ale budete mu je dávat jednu po druhé při 
tréninku, jako odměny. 

• Je to takové zpestření pro psa, je to pro něj 
zábavnější, než když mu dáte misku. 

• Pokud budete chtít krmit normálně z misky, 
doporučuju krmit až po cvičení. Pes bude při 
tréninku jevit větší zájem a jídlo potom dostane jako 
odměnu.

• Bude mu to tak dávat smysl, že za snahu při 
výcviku dostane pak velkou odměnu. 
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Čím krmit?

• Tohle je otázka na kterou vám pravděpodobně odpoví každý jinak.

• Jak krmím já a co můžu vřele doporučit? 
• Nechci tady dělat žádnou reklamu ani vám nic nutit, je to spíš jen 

taková zmíňka o tom, co vyhovuje nám. Jsou to granule Sam‘s 
Field.

• Jsem si nimi opravdu spokojená, ačkoliv patří do nižší cenové 
kategorie, tak obsahově patří mezi ty kvalitnější! Naše fenečky
mají krásnou srst a žádné zažívací potíže. Zkrátka jim sedli. 

• Určitě nekrmím každý den stále samotnýma granulema. Je to jako 

kdybyste každý den jedli jen chleba s máslem, pořád dokola. Děsivá 
představa co? 

• Takže do granulí přidávám třeba těstoviny, což holky přímo milujou.
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Když nezačnete teď tak kdy? 
• Teď máte obrovský náskok před zbytkem světa. Víte víc než 98% lidstva. Máte v rukou taková esa, 

ze kterých by si ostatní sedli na zadek. 

• Jak s tím teď naložíte? Budete jen čekat, až toho budete vědět ještě víc? 

• Nebo čapnete to, co jste se právě naučili, pustíte se do akce a napíšete mi: 
Já jsem to zkusilas tím klikrem a nevěřím vlastním očím – všechno jde tak rychle!

• Až od vás uvidím závazek že v praxi používáte, co vás tu učím, strašně ráda vám dám víc. Mnohem 
víc. Do té doby však ne.  Nemělo by to smysl. 

• Tato kniha je vlnou v oceánu. Další věci vám ale budou na prd, když nebudete mít zvládnuté kroky v 
tomto eBooku, nemáte na čem stavět. 

• Tahle kniha je pro vás něco jako maturita a opravdu mi záleží na tom, abyste ji zvládli. Mým cílem 
bylo vás na ni perfektně připravit, napsat knihu, dát do ní všechno, všechny potřebné informace 
včetně kusu mě. 

• Pokud přesto najdete něco, co vám nebude jasné, nepůjde vám to podle návodu… NEVÁHEJTE a 
obraťte se na mě: klarikanike@ilonaklarika.cz a určitě spolu něco vymyslíme. 
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• Nebo přidáváme konzervu s masem, vařené maso apod.

• U kupovaných konzerv bacha na složení, není konzerva 
jako konzerva a bohužel v některých jsou nepěkné věci. 

• Pokud konzervy občas kupujete nebo se chystáte to zkusit, 
věnujte tomu chvíli času a mrkněte se na složení. 

• Sam‘s Field dělá i dobré konzervy, které mají holky taky 
moc rády. 
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Pokud chodíte pro granule do zverimexu a je tam 
někdo rozumný, určitě vám něco doporučí.  
Rozhodně je to lepší než kupovat ty nejlevnější 
granule v obchoďáku. I když cena mnohdy klame 
a ty drahé jsou někdy míň kvalitní, než ty levnější. 
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• Použijte některý z klíčů, cvičte vašeho psa podle návodu a napište mi na 
klarikanike@ilonaklarika.cz , co to s vámi a vaším pejskem udělalo. Miluju číst vaše příběhy. 

• Když uvidím, že jste na tom začali pracovat, že jdete za výsledkama, bude to pro mě impulz, že 
jste připraveni na vyšší level. 

• Když máte v rukou něco skvělého, co by mohlo pomoct vašemu pejskovi, aby byl šťastnější a 
vám to může ušetřit spoustu peněz, času, práce a nervů, tak je hřích to nevyužít. Co myslíte?

• Tím, že to, o čem tu píšu, uvedete do praxe, zlepšíte vašemu mazlíčkovi život a on vám za to 
bude vděčný.  Bude vás za to milovat z celého srdce. ♥

• Buďte tím šťastným majitelem psa. 

Začněte dnes.
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