Co je taky důležité vědět při soužití s pejskem:

Nový člen rodiny:
… ve věku 8 týdnů si odvážíte od nás svého miláčka domů. První dny jsou pro štěňátko těžké,
je poprvé bez maminky, bez sourozenců, v novém prostředí…, proto se ho snažte uklidnit a
být mu na blízku, když ho přepadne „smutek“.
Avšak nemusíte se obávat, velmi brzy Vaše miminko pozná, že tato nová životní etapa
je velmi zajímavá a že místo maminky, má na blízku Vás…, takže „chmury“ nejsou na místě.
Pořiďte mu svůj pelíšek, své místo na kterém ho nikdo nebude rušit, pár hraček, misky na
vodu a krmivo (nezapomeňte misky udržovat v čistotě) a pro sebe pár knížek odborné
literatury…

Základní péče o štěně:
Připravte štěňátku svůj vlastní pelíšek, kde bude mít klid. Je dobré mu dát nějaké hračky na
kousání (osvědčil se nám uzel), kost, nebo nějakou plyšovou hračku (měla by být bez
„ukousnutelných“ malých předmětů, jako skleněné oči apod.)…. Znemožněte mu přístup k
elektrickému vedení- šňůrám, kabelům… Pozor snaha kousat by ho mohla stát i život!!!
Doporučuji, aby se stěně do věku asi jednoho roku fyzicky nepřetěžovalo. To znamená –
nenechat ho běhat po schodech, neskákat překážky, neběhat u kola, nejsou vhodné ani
dlouhé procházky bez možnosti odpočinku.
Vhodné je plavání, samozřejmě zabraňte prochladnutí.

Co baštit….???
Snažíme se, aby nový majitel nezměnil ihned stravovací návyky u štěňátka a aby byl
jídelníček co nejvíce podobný našemu. U nás jsou pejsci krmeni BARF-em, což je přirozená
strava.
Ráno štěňátka dostávají mléčné výrobky, nejlépe kozí, nebo zakysané a plnotučné
(tvaroh, podmáslí s piškotkami, pribináček, jogurt, sýry, 2x za týden žloutek). V pozdějším
věku při BARF-ování přidáváme menší kosti obalené masem (křídla, krky, atd.) a ubíráme
mléčné výrobky.
Kolem poledne a večer krmíme BARF-em: mírně prohřátým přemrzlým masem
doplněným o zeleninu, ovoce a přílohovinu, jako je těstovina, noky, rýže, kroupy, jáhly atd.
Do potravy přimícháváme i různé bylinky a olejíčky, případně výživové doplňky pro BARF.
Pozorně sledujte, jestli všechny štěňátka dobře žerou a jestli z nich vychází to, co vycházet
má. V žádném případě potravu pro štěňátko nesolte ani nekořeňte.
Pokud budete chtít krmit plnohodnotnou granulovanou kvalitní stravou, tak není
nutné krmivo kombinovat a plně stačí krmit pouze granulemi a přechod od BARF-u není
nijak složitý. Z granulí na Barf je to trošku složitější.

Nebo v případě krmení granulemi k nim můžete večer přidat konzervu, nebo i vařené
hovězí nebo drůbeží maso s nastrouhanou syrovou zeleninou (prohřátou), vařenými
těstovinami nebo rýží.
Jinak mají celý den přístup k čisté vodě. Do večerní bašty jim přidávejte různé bylinky, v
zimě i sušené, a různé vitamínové doplňky.
Ale kdo odolá těm smutným očičkům…?
Neublížíte, když přidáte oblíbené mléčné výrobky, nejlépe kozí, svým vysokým obsahem
vápníku plně vyhovují potřebám rychle rostoucího štěněte.
Štěně krmíme 5x denně, půlročního psíka krmte 3x denně a ročního psa jen 2x denně.
Dospělému psovi můžeme krmnou dávku rozdělit do dvou denních dávek nebo ho krmit jen
jedenkrát. Pes by měl mít po jídle minimálně hodinu klidu, bez aktivního pohybu, abychom
zabránili torzi (přetočení) žaludku, která bez včasného lékařského zásahu často končí smrtí.
A nezapomeňte! Přístup k čisté a čerstvé vodě musí mít pejsek po celý den!!!

Jak naučit pejska vyprazdňovat se tam, kde má?
Štěňátko je naučené, že se před spaním a po vyspinkání jde vyprázdnit ven, ale v
novém prostředí si to zase bude muset osvojit. Ve věku 8 týdnů je ještě malé na to, aby si
samo „řeklo“ – zakňučelo, že chce ven v novém prostředí – musíte jej neustále sledovat.
Pokud se mu bude chtít močit nebo kálet, začne být neklidné a bude si hledat místo.
Vezměte ho do náruče a odneste ven, nebo vyprovoďte a po vyprázdnění náležitě pochvalte.
Pokud se Vám ho nepodaří „odchytnout“, nezlobte se na něj, příště to jistě bude lepší…
Většinou se štěně vyprazdňuje ihned po odpočinku, tak jakmile se vyspí, odneste jej ven a
čekejte na vykonání potřeby. Nezapomeňte náležitě pejska pochválit. Frekvence denního
močení je v 8 týdnech věku někdy i každé 2 hodiny, ale postupně se intervaly prodlužují. V
noci bez vyprázdnění vydrží malé štěně 6 hodin, snažte se venčit co nejpozději před spaním a
ráno ihned po probuzení. Většinou po 4 měsících štěně je již téměř čistotné a i samo si
zakňučí, nebo „dá vědět“, když chce jít ven.

Očkování:
První očkování má již za sebou, ale jeho ochrana ještě není dostatečná. Další očkování Vás
čeká ve věku 9 týdnů, další vakcinace se provádí ve věku 12 týdnů a pak začátkem 4 měsíce
se naočkuje proti vzteklině.
Pamatujte, že se pes očkuje vždy jen zdravý, odčervený!
V případě odčervení v době vakcinace doporučuji odčervit týden před plánovanou vakcinací.
Veterinární péče:
O očkování jsme už psali, štěňata odčervujeme od věku 14 dnů každých 14 dní (tj. do
odběru jsou 3x-4x odčervena). U nového majitele doporučujeme odčervovat každých 4-6
měsíců.
Zvláštní péči si zasluhují uši. U retrívrů jsou převislé a špatně větrají, hrozí nebezpečí
zánětu. Doporučuji denně kontrolovat a max. 1x za týden až dva vykapávat uši preventivními
ušními kapkami. Jinak do uší zasahovat co nejméně – čím víc se čistí, tím častěji jsou
špinavé… Při návštěvě veterinárního lékaře (při očkování) nechte štěněti zkrátit drápky,
pokud si na to netroufnete sami a případně zkontrolovat vnitřek uší. U dospělého psa drápky

již není potřeba tak často zkracovat, bude si je obrušovat sám při pohybu venku.
Psa je nutné pravidelně ošetřovat přípravky proti blechám a klíšťatům, je dobré to
spojovat s odčervováním (blecha je mezihostitelem tasemnice). Osvědčily se nám tablety
(např. Bravecto).
Jak poznáte u štěněte, že je nemocné?
Většinou se mu změní nálada, je smutné, apatické, více unavené, odmítá potravu, nebo
nepřiměřeně pije, může mít průjem, nebo naopak zácpu, kňučí bez příčiny…pokud se
projevuje některý z uvedených příznaků, neváhejte a navštivte svého veterinárního lékaře,
kterému důvěřujete.
Správná teplota je u zvířat 38 – 39 stupňů C.
Měří se lékařským teploměrem v konečníku – pozor však na možné poranění, v případě
zvýšené teploty opět neváhejte a navštivte veterináře.

Koupání:
Na koupání štěňat je spousta rozdílných názorů. My štěňata nekoupeme, doporučujeme
jen podle nutnosti, většinou vyschnutí a vyčesání postačí, není-li zašpiněno nějakým
páchnoucím blátem. V případě, že máte štěně „hodně zamatlané“, vykoupat jej po vyschnutí a
vyčesání srsti kvalitním šamponem pro štěňata a nechat ho řádně (24 hod.) proschnout v
teple. Dejte pozor, aby mu voda nenatekla do oušek. Pokud je pes z vycházky špinavý a
chcete ho vzít do bytu, osvědčilo se nám osprchování pacek a maximálně bříška – bez
šampónu. Časté koupání není vhodné.
Pokud se chystáte na výstavu, vykoupejte psa kvalitním šamponem (s jojobovým nebo
norkovým olejem), po koupání použijte kondicionér (pro dlouhou splývavou srst) a psa
vyfénujte směrem dolů (srst by měla být splývavá a rovná).
Jinak venku v přírodě je koupání velmi prospěšné a zvlášť retrívři ho milují. Nechte vždy
psa řádně proschnout a dbejte na to, aby neprostydl (zvlášť u štěněte).

Co je to DKK?
Dysplazie kyčelních kloubů (DKK, jinak HD), patří k onemocněním, která se často
vyskytují u velkých plemen psů. Jedná se o onemocnění kyčelních kloubů. (DLK –
loketních, OCD – ramen)
Kyčelní kloub se nevyvíjí normálně, u psa můžou přijít problémy s vytrvalostní chůzí, špatně
vstává nebo kulhá…Ale není to podmínkou, i pes s postižením DKK nemusí mít žádné
problémy, jistotu budete mít jedině po provedení rentgenu. Tento rentgen se provádí u retrívrů
ve věku nad 12 měsíců. Rentgen kloubů je možno udělat jenom jednou.
Toto onemocnění je dědičné, ale dá se i „získat“ špatnou péčí a výchovou. Proto všichni
chovní jedinci musí být vyšetřeny na DKK a těžší formy se z chovu vyřazují. Pro dobrý
vývoj kyčelního kloubu je důležitá správná výživa, kvalitní krmivo, v době růstu a vývoje
kloubu jen mírná zátěž a pes by neměl trpět nadváhou. Do roka věku psa příliš nezatěžujte
namáhavým pohybem a omezte nárazové skoky.
Dysplazie je jen velmi těžko léčitelná a diagnóza nebývá příznivá, nejde vyléčit, jen se
tlumí příznaky, zmírňuje se bolest a posilují svaly…

