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Inteligenční hra pro psy

Návod ke hřecs

www.tchibo.cz/navody



Vážení zákazníci,

rozvíjejte a trénujte inteligenci svého psa při hře!
Skvělá hra pro inteligentní psy a „pokročilé“, pro které
je hra s kloboučky již příliš jednoduchá. Hra udělá radost
i psům, kteří jsou již starší nebo nemocní. Při intenzivní
společné hře se prohlubuje pouto mezi člověkem a psem.
Hrajte hru vždy pouze s jedním psem. Nepřetěžujte ho.
Jakmile začne pes působit nesoustředěně, hru ukončete.
Hra je určena pro malé až středně velké psy.

Váš tým Tchibo

Pozor! 
Není to hračka pro děti!•
Na své zvíře během hraní vždy dohlížejte. Nenechávejte•
jej s hrou samotné.
Pravidelně kontrolujte všechny části hračky a ověřte, •
že nevykazuje poškození jako např. oddělování třísek.
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Návod ke hře a tipy

Čím lákavější je dobrota, tím vyšší je motivace! 
Z hygienických důvodů doporučujeme používání suchého
krmiva. 
Hra podporuje soustředění psa a přináší rychlé úspěchy 
v učení, ze kterých budou mít radost jak psi, tak i lidé.
Hru postavte na podlahu a psa usaďte vedle desky. 
Psa nechte během celé přípravy přihlížet. 
Po ukončení hry hračku vždy ukliďte – zůstane tak zají-
mavou!

Na začátku naplňte
dobrotu pouze do
 jednoho otvoru, např.
pod otočným víkem.
Naplňte otvor na vzdá-
lenější straně od psa. 

Váš pes se automaticky pokusí tlapkou přisunout desku 
k sobě. 
Víkem nejdříve zakryjte jen polovinu otvoru tak, aby Váš
pes nemohl dobrotu vyjmout, nýbrž musel začít škrábat
tlapkou. Ale teprve až na Váš povel se může pokusit 
o vyjmutí  dobroty.
Mnoho psů nyní začne nadšeně čenichat. 
Velmi důležité: Pochvalte psa, už jakmile začne čenichat.



Číslo výrobku: 366 641

Nyní se má pes naučit, že musí víko posunout na stranu,
aby se dostal k dobrotě. Přitom lze do hry zapojit také
povel „Hledej“.
Pokud si pes frustrovaně sedne nebo se otočí a půjde pryč,
protože se nebude moct dostat k dobrotě, otočte víko
trochu více do strany. Nyní už psovi stačí jen posunout
čenichem překážku o kousek dál. 
Tuto počáteční pomoc však používejte pouze jako pře -
klenovací. Potom nechte psa opět trénovat, jak posunout
překážku sám. 

Teprve když zvládl toto
cvičení, trénujte s ním 
i 2. variantu a vložte
dobrotu pod klobouček. 
Nyní se má pes naučit,
že aby se dostal k do -
brotě, musí klobouček

posunout ve správném směru. Později můžete naplnit 
i 2 nebo 3 otvory.


