Lovecké zkoušky
Po psí škole následují lovecké zkoušky.
V životě loveckého psa je to velmi důležitý
den: ukázat, co jsme se ve škole naučili,
a dokázat, že svému páníčkovi-lovci
neuděláme ostudu. Měl jsem hroznou
trému. Lidé říkají „být nervózní jako pes“
a já tomu opravdu rozumím. Všechno
bylo tak naplánované, oﬁciální, vážní
porotci a přísní diváci. Bál jsem se, že to
nezvládnu. Ale pak jsem uslyšel páníčka,
jak říká: „Vážený pane rozhodčí, pes Teddy
a vůdce Dan Materna jsou připraveni
k disciplíně.“ V tom okamžiku byla tréma
ta tam a já jsem jen napjatě čekal na povel
k aportu. A jak myslíte, že jsem dopadl?
Výborně! Jak jinak.
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Skáču přes klády

22

Správný lovecký pes musí být v dobré kondici.
Trénuju, kde se dá. Výborné jsou třeba pokácené
stromy na pasece, kam chodíme často na
procházky. Rozběhnu se, odrazím se a skok! Letím
přes kládu. Zkouším to znova a snažím se, aby moje
skoky byly co nejvyšší. Možná jednou přeskočím
všechny stromy najednou.
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Puntíkovaná
slečna
Miluju procházky. Je mi
celkem jedno, jestli venku
svítí sluníčko, prší, nebo
sněží. Hlavní je, abych potkal
svoje psí kamarády. Chodit
jen s páníčkem je sice fajn,
ale trochu nuda. A tak se, jen
co vyjdeme ven, rozhlížím
a doufám, že se ve stejnou
dobu bude venčit i jiný pes.
Většinou to netrvá dlouho a já
ho zaslechnu nebo na dálku
ucítím. Přikrčím se a čekám.
Nemůžu přece hned vědět,
jestli je to můj kamarád, nebo
třeba nepřítel, ne? Zalehnu.
Ten naproti udělá totéž: také
si lehne a čeká. Koukáme na
sebe… Vyčkáváme… Hra nervů.
Kdo vydrží déle? Nakonec
jednomu z nás dojde trpělivost
a vyrazí kupředu. Očicháme se
(to je psí pozdrav) a hra může
začít. Nejraději běháme velké
okruhy ve vysoké trávě. Třeba
moje kamarádka dalmatinka
Bára s legračními černými
puntíky na kožíšku je na
běhání do kruhu expertka.
Je rychlá a dá mi opravdu
velkou práci ji dohonit. Běžím
za ní nejrychleji, jak dovedu,
s jazykem skoro až u země,
a ne a ne ji chytit. Ale nakonec
se mi to vždycky podaří. To se
pak válíme, blbneme a vůbec –
užíváme si psí volnosti.
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