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Než si svého nového mazlíčka přinesete
domů, měli byste se rozhodnout, co mu dovolíte
a co ne. Dovádění malého koátka je sice roztomilé,
ale možná vám některé jeho kousky časem budou na
obtíž, a co mu jednou dovolíte,
to už ho později jen těžko
odnaučíte.
Je velmi těžké kočku odnaučit něčemu,
na co si už jednou zvykla.

Zlozvyky
Kočky si s oblibou brousí drápky
o nábytek, vyskakují na stůl, procházejí
se po skříních, škemrají u stolu o jídlo
a hledají si pohodlná místa na spaní –
třeba vaši vlastní postel! Ale
můžete svého mazlíčka
vychovat, pokud ho
za dobré chování
náležitě odměníte.
Když například přijde
na zavolání, dejte mu
pokaždé nějaký
drobný pamlsek nebo
ho pochvalte a dejte
mu najevo, že máte
velkou radost. Když
se vaše kočka bude
chovat podle vašich
představ, nezapomeňte
ji za to pohladit
a pochválit.
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Tipy na trénink
Pokud chcete kočce zabránit, aby si
vytvořila nevhodné návyky, je dobré začít
ji co nejdříve cvičit. Když vyskočí na
stůl nebo na židli, jemně ji zvedněte,
postavte ji zpátky na zem, případně
na místo, kde má povoleno spát,
a pevným hlasem řekněte „Ne!“. Když si
začne brousit drápy o nábytek, řekněte
„Ne!“ a přeneste ji ke škrábadlu. Můžete
ji také zarazit hlasitým tlesknutím nebo
srolovat noviny a plácnout s nimi o stůl.
Kočky nemají rády nečekané a hlasité
zvuky, takže by je taková rána měla
vystrašit dost na to, aby nežádoucího
chování nechaly. Pokud se vám nedaří
kočku odnaučit nějakému zlozvyku,
promluvte si s veterinářem.
V žádném případě své domácí zvíře
nebijte.

Když kočka začne
používat škrábadlo,
nezapomeňte ji za
to pochválit.

Pravidelné krmení

toale
ta
Vaše kočka by

čí
i
č
o
K

Zvykněte si kočku krmit každý den
ve stejné časy a mimo tuto dobu jí
žádné jídlo nedávejte. Když přijde
měla být zvyklá vykonávat svou
do kuchyně a začne mňoukat
potřebu buď venku, nebo na kočičí toaletě. Pokud
a loudit, nevšímejte si jí
znečistí jiné místo v domě, zkontrolujte, zda je toaleta
a ona si rychle najde
čistá, případně zkuste jinou značku podestýlky. Někdy
nějakou jinou zábavu
se kočka může pokakat proto, že ji něco hodně
do doby, než přijde čas
vylekalo, nebo protože je nemocná. V takovém případě
krmení. Pokud své
ji raději odneste k veterináři. Pokud je kočka zvyklá
kočce chcete dopřát
chodit na zahradu a najednou začne vykonávat svou
mimořádný pamlsek,
potřebu v domě, je možné, že ji ohrožuje nějaká
položte jí ho v době
kočka z okolí – pořiďte jí tedy kočičí toaletu
krmení vedle misky
do domu. A pokud kočka někde nechala
s jídlem.
loužičku nebo hromádku, kterou najdete až
později, už ji za to nekárejte, protože by
nepochopila, co provedla.
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