
informace, že za cizím psem ho nepustíte, má zůstat u vás a nesmí odběhnout
informace, že k seznámení se psem dojde, musí ale počkat u vás, až se přiblíží
povolení odběhnout za cizím psem

upozornění v momentě, kdy se blíží k člověku a chystá se skákat
povolení jít se vítat s nějakým člověkem
upozornění, když štěně už vyskočilo a má seskočit

SEZNAM POVELŮ
 POVELY
 Ke mně
 K noze
 Sedni
 Lehni
 Vstaň
 Zůstaň

Přinášení hračky
 Aport
 Dej
 Pusť

Chyby a přerušení práce
 Ne
 Zpátky
 Hezky

Ukončovací povely
 Volno
 Můžeš
 Stačí

Zákazy
 Nesmíš
 Fuj!

Alternativy přivolání
 Pojď sem
 Zpátky
 Tady
 Ňami-ňami
 Pojď cvičit!

Na procházce
 Jdeme
 Volno
 Ne
 Zpátky
 Čekej
 Jdi na stranu
 Pravá / levá

Kontakt se psy
 Nesmíš pejska!
 Nesmíš, čekej!
 Můžeš!

Skákání na lidi
 Nesmíš skákat
 Můžeš
 Dolů

CO MÁ ŠTĚNĚ UDĚLAT
přiběhne, sedne si před vás a neodchází bez dovolení
přiběhne k vaší levé noze, sedne si a neodchází bez dovolení, kráčí spolu s vámi
sedne si z lehu nebo ze stoje, tam kde se zrovna nachází (i na dálku, za chůze)
lehne si ze sedu nebo ze stoje, tam kde se zrovna nachází (na dálku, za chůze)
vstane ze sedu nebo z lehu, tam kde se zrovna nachází (i na dálku)
zůstane sedět nebo ležet, své místo neopustí, i když odcházíte nebo ho něco ruší

přinese odhozenou hračku a buď vám ji podá do ruky (Dej!) nebo ji pustí na zem (Pusť!)
pustí to, co drží v tlamě, a bez dovolení si to nebere
dá vám to, co drží v tlamě přímo do ruky nebo si to přímo z tlamy nechá odebrat

upozornění na chybu: chybu neudělá, včas se zarazí a pokračuje v plnění povelu
když už chybu udělalo a odchází pryč: vrátí se zpět k práci nebo na původní místo
potvrzení, že štěně dělá (opět) to, co jste požadovali (není to pochvala!)

ukončení práce, štěně může odejít (pamlsek, pochvala a dotek není konec cviku!)
může udělat to, co mu bylo povelem "Nesmíš!" zakázáno (odměnu si bere samo)
hra, výcvik, kontakt se psy či lidmi skončil a nemá cenu se snažit o pokračování

dočasný zákaz: nesmí udělat to, na co myslí nebo se zrovna chystá udělat
trvalý zákaz: nesmí se přiblížit k zakázané věci a vzít si ji, musí odejít a už se k ní nevracet

přiběhne do vaší blízkosti (na dosah), nemusí si sednout, ale neodchází bez dovolení
vrátí se do vaší blízkosti, pokud se moc vzdálilo (nemusí přijít až k vám)
jde tam, kam ukážete (já používám navíc i lusknutí prsty)
pro štěně mám exluzivní odměnu (přivolání od psů, kdy si ještě netroufnu dát povel)
výzva ke konkrétní činnosti, také: Pojď si hrát! Pojď ven! Pojď na vodítko! 

jde na prověšeným vodítku vedle vás nebo před vámi, netahá a neodchází od vás
pokud jde na delším vodítku, může libovolně běhat, zastavovat se a potkávat se se psy
upozornění na chybu, když se ji chystá udělat (porušit povel "Jdeme!" nebo "K noze!")
požadavek, aby se vrátilo vedle vás, pokud u chůze na vodítku vyběhlo dopředu a tahá
zastaví tam, kde se zrovna nachází (vedle vás, před vámi) a čeká, až přijdete
jde na kraj chodníku nebo vozovky, aby mohli projít lidi, kola, auto apod.
jde na stranu, kterou mu určíte (jdete pěšky, jedete na kole či koloběžce)


