
Strakatá spartakiáda 

Za účelem dokonalejšího předvádění našich úžasných psisek rozesíláme krátkou cvičební sestavu. 

Většinu jejích prvků nejspíš znáte, není v ní záměrně nic děsně složitého. Tahle první spartakiáda je 

proto, abychom něco uměli všichni stejně, pro případ, že by se to hodilo ukazovat veřejnosti. Něco, 

jako bylo Brno. Nebo třeba na Setkání, na Den národních plemen, na závěr výstavy a tak… Je jasné, že 

umíte se svým pejskem i jiné kousky, neželte, prosíme, že právě vaše super číslo tam není –cílem je 

cvičení všeobecně radostně zvládnutelné. 

Kdo chcete, trénujte. Kdo trénujete, budete hodní, když to dáte na vědomí Lee (leawil@seznam.cz) – 

aby se v případě potřeby nějaké prezentace, šlo po lidech a psech najisto . 

 

  

Nástup:  v řadě za sebou, pes u levé nohy, cca 15-20 kroků od lidí. 

Jak dojdu na místo, otáčím se vlevo v bok a čekám až nastoupí  a otočí se všichni ostatní (vlna) 

– rozestupy tak, aby byla celá šíře placu využita (větší /menší dle situace a místa, cca 2m ideál) 

Cvičení poslušnosti: 

 Vpřed 5 kroků (vyjdi levou) 

 Vpravo v bok - 5 kroků 

 Vpravo v bok - 5 kroků 

 Čelem vzad – 5 kroků (vyjdi pravou) 

 Vlevo v bok – 5 kroků – zastavit stát (jsem pravým bokem k lidem) = psovi sedni 

 Na místě vpravo v bok (čelem k lidem)  

 Lehni – zůstaň (odložení) – odcházím 5 kroků k lidem, hned otáčím čelem vzad, výdrž 5s 

a přiřazuji se zpět ke psu (kdo nezvládá, zůstane před psem) – posadit, pochvala 

 Na místě: (sedí) – lehni – vstaň (vše čelem k lidem) - pochvala 

 Sedni, čelem vzad, vlevo v bok, předstoupit před psa (jsem pravým bokem k lidem, pes 

levým) 

Blbůstky: 

 Popros (odměna) 

 Pac  - 1. do levé ruky/stehno(psova pravá přední), 2. Do pravé ruky/stehno (psova levá 

přední) 

 Toč – 1. Proti směru ručiček, 2. Po směru (3 otočky na každém směru) 

 Kleknu – tlesk o dlaň (1. Moje levá, 2. Moje pravá) 

 Vstanu – štěkej 3x 

 Nose touch (1. Moje levá, 2. Moje pravá) 

 K noze (jsem stále pravým bokem k lidem) 

 Vpravo v bok (čelem k lidem) – psa přivolat k pravé noze (vpravo) – slalom mezi 

nohama, 5 kroků (končí podběhnutím pravé) a hned povel k noze 

 Lehni – obložím piškotama, kde zvládne, odcházím ideálně někam stranou, aby byli psíci 

vidět – výdrž 5-10s (dle schopností, domluvit před vystoupením) – můžeš!  

Hurááá! Radost  
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