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Daisy
Daisy poslušně sedí u nohy své předvychovatelky, stejně jako dalších sedm psích žáků v řadě. Zatímco dvě cvičitelky předvychovatelům cosi vykládají, Daisynu pozornost upoutá robustní mastif,
který po boku svého pána právě vyšel z nádražní budovy.
To je ale fešák! Daisy by se k němu nejraději rozeběhla a pozdravila ho. Ví ale, že nesmí. Sedí jako přikovaná a sleduje psího
obra zaujatým pohledem.
„Ne!“ ozve se nad její hlavou. Daisy se trochu lekne a otočí
hlavu ke své předvychovatelce Lence. Samozřejmě ví, že když je na
vodítku, nesmí se kamarádit s ostatními psy, očuchávat rohy a otáčet se za kolemjdoucími. Jenže si prostě občas nemůže pomoct.
Kolem je tolik zajímavých lidí, psů, voňavých a chutných věcí! Jak
se pak má jeden soustředit na práci?
Teď se Lence dlouze dívá do očí. Když to vydrží dostatečně dlouho, přijde chutná odměna, jakou nenajde ani v nejhustším křoví –
a že se tam občas dají najít věci!
„Dobře!“ řekne Lenka a v prstech se jí objeví voňavý pamlsek. Daisy ho uchopí do zubů tak opatrně, aby Lenku nezranila. Tyhle štěněcí nemotornosti má sice dávno za
sebou, občas se jí ale stane, že po pamlsku sáhne
moc dychtivě a skousne. Lenka ho v takovém případě nepustí – drží ho v prstech a Daisy si musí odměnu zkusit vzít znovu a opatrně. To si pak dává
pozor.
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Po úvodním slově cvičitelek
následuje procvičování základní
poslušnosti. To je těžké tak akorát
pro prťata, jako jsou Arnold
a Kevin, dva labradoří sourozenci,
kteří jsou v předvychovatelské
smečce noví. Jsou jim tři měsíce
a učí se povely, které služebně starší
kolegové mrskají jako páťák násobilku. Daisy po štěňatech mrkne a zjistí,
že zas tak nešikovní nejsou. Hlavně
Kevinovi se povely Sedni! a Lehni! moc
líbí, protože ví, že za ně bude hojně
odměňován. Bráška Arnold je pomalejší. Povel Lehni! pro něj není
cizí slovo, jenže momentálně ho víc zajímá pamlsek v paniččiných
rukou. Ještě jednou a důrazněji zazní: „Lehni!“ a Arnold se s vidinou chutné odměny podvoluje povelu a lehá si.
Ještě pár slov pro předvychovatelky prcků a konečně začíná
zajímavější program. Jde se pořádně trénovat! Eskalátory, metro,
tramvaj, možná někam do obchodu a nakonec velké zakončení
v parku, kde se všichni pejsci společně budou moc proběhnout
a vyřádit s hračkami.
Skupina psů a jejich páníčků zamíří do nádražní
budovy. Budoucí „studenti vysoké školy asistenčních psů“ poslušně kráčejí u nohy svých
předvychovatelů. Na úvod přijde promenáda po budově.
Daisy ostražitě sleduje dění okolo. Všude je spousta lidí, rachotí kufry na kolečkách, někdo prosvištěl
na skateboardu, tamhle u okénka

