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Obedience sice v pÅ™ekladu znamená poslu&scaron;nost, tedy hlavnÄ› pokud se jedná o pejsky, ale jde o mnohem víc.
Tým sloÅ¾ený z Ä•lovÄ›ka a psa by prý mÄ›l pÅ™i provozování tohoto sportu s radostí a perfektnÄ› absolvovat rÅ¯zné úkoly. To
vysvÄ›tlující citát. JenÅ¾e &ndash; &scaron;edá je teorie, zelená, ach zelená - praxe Å¾ivota&hellip;

Pokud se jedná o poslu&scaron;nost v jakémkoli vztahu ke mnÄ›, musím pÅ™iznat, Å¾e na tom nejsem zrovna nejlíp. Sa
jsem s poslu&scaron;ností mívala problém (podvolit se, poslouchat nÄ›koho &ndash; jéje, to mi fakt nikdy moc
ne&scaron;lo), a svoje dÄ›ti jsem sice vychovala, nikdo z nich se niÄ•eho nÄ›jak moc &scaron;patného (tedy, co já vím)
nedopustil, ale ta moje dÅ¯slednost pÅ™i výchovÄ›&hellip; To taky nebylo nic moc. ProstÄ›, kdyÅ¾ uÅ¾ to hraniÄ•ilo s tím, Å¾e
&bdquo;jezdit po hlavÄ›&ldquo;, zaúÅ™adovala babiÄ•ka, a ze dvou zvlÄ•ilých kreténkÅ¯ velmi brzo pÅ™ivedla dvÄ› kouzelná
hodná a poslu&scaron;ná robátka. Ale &ndash; tím jsem tak trochu odboÄ•ila.
Jo, a poslu&scaron;nost je prý i
základní kámen k dokonalé souhÅ™e &bdquo;pán a pes&ldquo;. Pokud se jedná o nás dva, tak mÅ¯j malý milovaný
chlupatý kámo&scaron;, se na mne mÅ¯Å¾e stoprocentnÄ› spolehnout. Naopak to je pÅ™esnÄ› podle hesla: Kayo poslechne
&bdquo;na slovo&ldquo;, jenÅ¾e já to &bdquo;slovo&ldquo; neznám&hellip;
PÅ™esto jsem od prvních dnÅ¯, co ho mám,
nesmírnÄ› &scaron;Å¥astná, Å¾e ho mám. Na&scaron;ím rodinným Å¾ivotem pro&scaron;lo hodnÄ› psÅ¯, dá se Å™íct i
dal&scaron;ích Å¾ivoÄ•ichÅ¯ (rybiÄ•ky napÅ™íklad), ale tenhle, tenhle je jen mÅ¯j a já jeho. Dal mi hodnÄ› &ndash; ne já jeho, a
on mne socializoval. ZaÄ•ala jsem díky nÄ›mu chodit ven, a nejen ven, ale i mezi lidi &ndash; a nejen mezi nÄ›, ale
kamarádit se, povídat si. Ano, udÄ›lal z protivné samotáÅ™ské báby zase obyÄ•ejnou Å¾enskou.
A to ani nemluvím o tom
Å¾e jsem díky procházkám s ním setsakra zhubla, uÅ¾ se po nÄ›kolika metrech nezadýchávám, dokonce jsem absolvovala i
nÄ›kolik pokusÅ¯ (a ne &scaron;patných) o bÄ›h. (TeÄ• mám jen &bdquo;malý problém&ldquo;, zdá se mi, Å¾e nÄ›jak plandám
ve svý kÅ¯Å¾i. CoÅ¾ znamená, Å¾e budu muset je&scaron;tÄ› zaÄ•ít cviÄ•it.)
Moje psí potÄ›&scaron;ení má v&scaron;ec
nectnosti chlapa. TeÄ• bych ráda zdÅ¯raznila pÅ™edev&scaron;ím chlapskou konzervativnost. &bdquo;KdyÅ¾ uÅ¾ si na nÄ›co
zvyknu, tak to tak bude a nemÄ›Åˆ mi to!&ldquo; TakÅ¾e v Praze a i v NY si nedá obléknout k&scaron;íry jinde, neÅ¾ u
východových dveÅ™í, on Ä•umákem ven. Kdepak v obýváku&hellip; Poskakuje, uskakuje, schovává se
&bdquo;neviditelnÄ›&ldquo; pod stolem mezi Å¾idlemi&hellip; Zkou&scaron;í, jestli se mi ho povede odchytit a pÅ™i té
pÅ™íleÅ¾itosti se s ním budu honit&hellip; CoÅ¾ nedÄ›lám, po jednom pokusu tu vzdám, k&scaron;íry nechám na zemi a o pár
minut pozdÄ›ji sám dobrovolnÄ› pÅ™ijde. Ke dveÅ™ím&hellip;
StejnÄ› tak má své rituály &ndash; ranní rozjímání, veÄ•
trucování &ndash; la&scaron;kování pÅ™ed vycházkou. Ráno mne témÄ›Å™ jak budík budí. JemnÄ›, velejemnÄ› paciÄ•kou mi
&scaron;Å¥ouchá do ruky. KdyÅ¾ uÅ¾ si preventivnÄ› v&scaron;echny výÄ•nÄ›lky schovám pod deku, zaÄ•ne mi lehce olizova
ucho a to já uÅ¾ nevydrÅ¾ím a zaÄ•nu se s ním mazlit. Drrrrrbej paniÄ•ko, jééééé, tam a tam&hellip;. A na zádíÄ•kách&hellip;.
Jééééé&hellip; Tohle vydrÅ¾í tak pÄ›t minut &ndash; a kdoví jestli &ndash; pak se najednou postaví, oklepe a vyrazí do
nového dne. ProstÄ› &ndash; &bdquo;Vstávej, jdeme ven!&ldquo;
VeÄ•er tÄ›Å¾ce sná&scaron;í moji práci u poÄ•ítaÄ•e.
Natahá mi k nohám v&scaron;echny svoje hraÄ•ky, zkou&scaron;í, jestli mne nÄ›která z nich nezaujme na tolik, Å¾e bych se
s ním o ni tahala, házela mu ji&hellip; Ale na&scaron;tÄ›stí to po nÄ›jaké chvilce vzdá a zaujme své palebné poleÅ¾ení na
pol&scaron;táÅ™i u mne pod stolem.
Taky jsem v hledala tady v New Yorku nÄ›jakou podobnou psí zmr&scaron;eninku.
ProtoÅ¾e Amíci mají velmi rádi kÅ™íÅ¾ence. To, co potkávám na ulicích, jsou psi, ano, ale jsou minimálnÄ› stejnÄ› namíchaní,
jako jejich majitelé. DvÄ›, tÅ™i, i více ras. A tak jsem si zadala do google Chihuahua an Bichon Frise Mix a vykoukla na mne
obrovská chi-chonÅ¯&hellip; Ano, takhle se jim tady Å™íká. MoÅ¾ná Å¾e znáte jinou americkou kÅ™íÅ¾eninu &ndash; pudl
s Ä•ímkoliv. Velký, stÅ™ední, malý, toy. Prý to má výhodu, Å¾e výsledný pejsek nelíná&hellip; No, jak se Å™íká, proti gustu, Å¾
di&scaron;putát. OsobnÄ› nejsem zarputilý obhájce Ä•isté rasy, protoÅ¾e to uÅ¾ se zkou&scaron;elo napÅ™íklad u lidí &ndash
jak to dopadlo. PrávÄ› v Americe je vidÄ›t, Å¾e lidské míchanice vÄ›t&scaron;inou dopadají kouzelnÄ› :-))). Ale samozÅ™ejmÄ›
obhájci &bdquo;Ä•istoty rasy&ldquo;, kteÅ™í si za Ä•istý a do dÄ›jin hluboký rodokmen &ndash; u zvíÅ™at &ndash; nechají také
náleÅ¾itÄ› zaplatit, by se teÄ• nejspí&scaron; na mne vrhli. Já vím, já vím, je to o nÄ›Ä•em jiném&hellip; A já se s vámi pÅ™eci
nechci hádat&hellip;
Jen jsem chtÄ›la taky do kamene tesat: &bdquo;Pes &ndash; nejlep&scaron;í pÅ™ítel
Ä•lovÄ›ka&ldquo;. d@niela
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