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Jen musíme být  
dobří ve výcviku. 
Lucky taky, když přišel, 
pokaždé když jsem se mu  
znelíbila, hned to tam  
počůral. Nejdřív to počůral 
a když jsme kolem   
něho rozložili mističky, 
pak se místo toho vykakal. 
Vždy si  
nechal něco 
pro případ nouze, jako je tato. 
Je jedno,  
kolikrát jde ven, 
jak dlouho je tam, 
stejně si nějak něco ušetří  
nebo udělá nějakou magii, 
že to vyrobí. 
Můžete mu vyprázdnit  
celý žaludek 
a když přijde do domu 
a něco se mu nelíbí, 
udělá bobek, 
jen aby vás naštval. 
Když poprvé přišel, 
neznala jsem všechny 
ty triky. 
Spal na mé posteli 
a to všechno, ale když  
přišli i další psi,  
a zabrali jeho místo, 
to neměl rád. 
Jeho veličenstvo by tam   
rádo bylo a nikdo jiný 
by tam být neměl. 
Je takový. 
Je tak ustálený, 
je tak přímý. 
Když tam je,  
je tam. 
Kdyby tam šel někdo jiný, 
i když on odešel, 
bude dělat potíže. 
A i když chce lásku, 
například, viděla jsem ho. 
Happy stála  
s Bennym  
a zatímco si spolu hráli, 
on přišel. 
Chtěl pusu 

a Happy byla  
zaneprázdněná s Bennym 
a ignorovala ho  
a on pak označil jeho nohy. 
Udělal to,  
označil jeho nohy, 
mnohokrát 
a podíval se na ní 
a pak ho musela  
okamžitě políbit, 
jinak! Jinak 
budu trpět, víte? 
Vykakal by se  
a počůral by to všude. 
Ano, Happy ho musela hned  
políbit a hojně se mu omluvit 
a pak bylo 
jeho veličenstvo šťastné – 
chci říct, že pak byl  
trochu uklidněn 
a mohl jít  
a lehnout si, víte? 
Než ho políbila, 
jen tam stál  
a značkoval jeho nohy. 
Viděli jste někdy psa, 
jak značkuje nohy? (Ne.) 
Ne. Já taky ne,  
do toho dne, dokud 
jsem neměla Luckyho za psa. 
Skutečně je jako člověk, 
víte? 
Podíval se na něho, 
díval se takto. 
Oni mají svou řeč těla, 
nemáte ani ponětí. 
Do té doby jsem neměla  
ponětí. Protože mám  
mnoho různých psů,  
proto vím hodně věcí, 
víte. Například Happy, 
ta je smiřovatelka. 
Je tam nově příchozí  
jménem Lady, 
je to míšenka, 
víte, z Maďarska 
a ta stále vrčí, je 
velmi svéhlavá a panovačná. 
Kontroluje  
celý dům, víte? 

Obzvlášť ty hlasité 
nemá ráda. 
Ráda stojí v koutě 
a medituje, spí.  
Když je někdo hlasitý,  
pokaždé po něm jde 
a kousne ho do ucha  
nebo něco, dohlíží. 
A Happy 
není taky výjimka,  
není přátelská 
ke každému. 
Lady není přátelská 
ke všem, 
ale miluje Goodyho, 
to je jediná výjimka. 
A toleruje  
další černé psy 
a nechá Bennyho být. 
Ale tito psi, 
stále je kontroluje,  
jakkoli může, 
někdy je dokonce kousne, 
jen trošku. Dobrá. 
Happy je vždy… 
Happy není slabá, 
je velmi silná. 
Je to americká holka, 
dokonce blondýna. 
Bylo mi řečeno,  
že byla dána k adopci,  
protože kousla 
majitelčina přítele, 
který zneužíval  
svou přítelkyni, 
rozumíte? Její majitelku. 
Ona se tedy postavila, 
bránila ji 
a kousla toho hocha. 
Proto musela odejít. 
To byla její minulost 
a vidíte ji 
tak šťastnou, šťastnou?  
Chtěla někoho 
bránit, víte? 
Jako když jednou 
Lady obtěžovala Hermita, 
ona šla a kousla Lady, 
aby přestala. 
Nechtěla kousnout, 
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ale chtěla  
stisknout nohu, víte, 
odtáhnout ji pryč, ale víte 
mají tesáky, když vám  
tedy stisknou nohu, 
bude tam díra! 
A pak s ní  
Lady potom  
dokonce nemluvila. 
Fajn, fajn, dobrá. 
Ale kdykoli byla  
Lady poblíž,  
pokaždé přišla, 
skákala a olizovala ji, 
pusinkovala ji, celou dobu. 
A Lady ji vždy  
ignorovala a vrčela, 
ale ona přišla 
a hodila se celým svým tělem  
na Lady, takto. 
Hodila se celým svým tělem! 
Prostě jako by si hrála. 
Nenarážela, nenarážela, 
přestala, takto, jako když 
tančíte latinskoamerické tance, 
víte? Och můj Bože. 
Nikdy jste neviděli, 
co dělají, 
hrají v mém domě celý den 
divadlo, probíhají tam 
různá divadla. 
A pak ji Lady 
nechá samotnou, 
ale ona pokaždé přišla 
a usmiřovala se s tou dívkou. 
Jsou v našem domě jen  
dvě děvčata. 
A jedna je velmi silná, 
tvrdá, dominantní, 
divoká, která  
nikdy nepoznala lásku, 
stále vrčí. 
Proto jsem řekla Happy… 
předtím jsem řekla, 
na začátku jsem řekla: 
„Víš, ona je trochu  
svéhlavá, protože 
nikdy nepoznala lásku, 
ty to víš.“ 
A ona řekla, že to ví,  

„proto se snaž dávat, 
kolik můžeš,“ 
a ona to bude vždycky dělat. 
Ona dává pokaždé  
Lady tolik lásky  
a tolik přátelství, 
velmi speciálně, 
je velmi pozorná, 
speciálně k Lady, 
stále. Bez ohledu 
na to, jak reagovala, 
pokaždé přišla, 
bouchala do jejího těla,  
ze strany, 
takto. 
Hrála si, víte? 
A olizovala jí uši, 
olizovala jí čumák a pak  
mi pokaždé říkala, když  
Lady měla nějaký problém 
nebo něco. 
Ona pokaždé šla 
a očichávala to místo 
a pak řekla: 
„Co to je?“ 
A ona mi to řekla  
a pak jsme ji museli  
vzít k doktorovi 
a podobně. 
Dobře se o Lady stará. 
Ona je k ní tak mírná, 
tak milující, 
a tak laskavá. 
Ano, bylo to tak dojemné, 
víte? 
My lidé to dlouho 
nevydržíme dělat, 
ale ona to dělá stále. 
Kromě toho,  
kdy chtěla  
zachránit Hermita, 
protože Lady 
dovede být velmi agresivní. 
Když poprvé přišly 
společně, 
mohla Hermita rozkousat 
na kusy. 
K lidem je ale přátelská. 
Nemějte obavy. 
Viděli jste ji.  

Jen někdy je mezi nimi  
něco špatného. 
Stále chodí  
za Hermitem. 
A samozřejmě, 
že když jí řeknu, nechá toho. 
Někdy ji ale  
moji pomocníci 
nedovedou ovládat – 
ona je neposlouchá – 
a to bylo jedinkrát, 
kdy Lady kousla, táhla 
ji za nohu ven, aby řekla: 
„nech toho, nech toho!“ 
Jen aby zachránila Hermita. 
Rozumíte mi? 
Takže psi nevypadají 
podle toho, jací jsou. 
Happy vypadá  
velice poddajná 
a sladká, přátelská, 
ale pro někoho 
by zemřela, víte? 
Přestože Lady 
je silnější než ona 
a velmi agresivní, 
ale kvůli Hermitovi, 
se nebála, 
proto se snažila ho bránit. 
Jsou teď ale v pořádku, 
samozřejmě. 
Taky se je snažím separovat. 
Jen když jsem na blízku, 
sama, pak jsem je nechala 
všechny vejít, protože vím,   
jak s nimi zacházet.  
Stále říkám pomocníkům, 
co mají dělat. 
Taky se  
moc nesoustředí, 
víte? 
Někdy chtějí,  
ale zapomenou, ano? 
Takže stejně, dáváme je  
do jiných pokojů, 
kvůli klidu, ano? 
A když jsem tady,  
mohou všichni vejít, 
to je v pořádku, 
pak budou v pořádku. 
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Tak vidíte. 
Hermit velmi chrání 
i další psy. 
Je normálně velmi plachý. 
Vyprávěla jsem vám ten  
příběh, když šel ven,  
skrýval se za mne. 
Nemá rád, když se ho 
lidi dotýkají, 
neviní lidi. 
Ne, ne, ne, ne. Ne. 
Ale doma, 
když je nějaký pes  
agresivní 
na některé psy… 
Na začátku, víte, 
když poprvé přišli  
a pomocník, 
nevím co se stalo, 
pak Hermit  
chránil toho psa. 
Bylo by jedno,  
jak velký je ten druhý pes, 
jak silný, 
jak agresivní, 
nemá strach. 
Happy je stejná. 
Goody je taky stejný. 
Když poprvé přišli, 
Zolo a Hally měli  
mezi sebou problém. 
Jeden malý pes na něho 
stále skákal 
a snažil se ho řídit 
a po chvíli, 
samozřejmě, že chňapnul –   
ten velký pes chňapnul. 
A Goody  
chránil toho malého psa. 
Pak je hluk 
a Hermit začne  
hájit Goodyho. 
Rozumíte? 
Ano, pak  
vešla Lady,  
protože chtěla kontrolovat 
Hermita, jako obvykle 
a pak šla Happy  
pomoct Hermitovi 
a Benny poskakoval kolem 

a všem říkal,  
aby toho nechali. 
Neposlouchali. 
To byl začátek, 
velmi chaotický. 
A později jsem se každému 
věnovala individuálně 
a cvičila je 
a jsou teď v pořádku 
pohromadě, ale ne, když tam 
nejsem, to je trochu riskantní, 
ano. Možná, že jsou 
v pořádku, ale nedůvěřuji 
mým pomocníkům. 
Důvěřuji mým psům, 
nedůvěřuji pomocníkům. 
Někdy projevují 
špatnou řeč těla. 
Rozumíte mi? 
Například,  
je tabu, 
když pes udělá 
něco špatného 
a vy ho prosíte 
a jdete ho mazlit 
a podplácíte ho, 
ne, ne, to není ono. 
Když nepřijde… 
když ho vyzvete, 
aby šel s vámi 
a on přijde hned, 
pak, samozřejmě, že řekněte: 
„Hodný hoch.“ 
Když tam ale stojíte, 
„Pojď sem! Můj Bože, 
prosím, přijď hned! 
Prosím, přijď. Prosím!“  
a on pak pomalu přijde 
a vy pak řeknete: 
„Hodný hoch!“ 
to je ne, ne. 
To je ne, ne. 
Rozumíte? (Ano.) 
Nebo když hlasitě štěká 
a vy mu řeknete, aby přestal 
a on nepřestane, 
a vy ho pak prosíte, 
mazlíte ho, „prosím,  
přestaň,“ a „hodný hoch.“ 
To je ne, ne. 

Je „hodný hoch“ 
a mazlete se s ním,  
když udělá něco dobrého. 
Víte, co myslím? 
Dáváte špatné znamení. 
Taky, když dělá 
nějaké špatné věci 
a pak později mu řeknete,  
dlouho poté, když  
k vám taky přijde 
a vy řeknete: „Hodný hoch.“ 
To taky ne.  
Rozumíte? 
To je jeden  
z těch triků, 
jak učit psy. 
Je to taky práce, 
to musíte vědět. 
Jsou o tom knihy. 
Můžete si je koupit  
a naučit se, jak trénovat psy. 
Musíte si koupit dobré knihy. 
Samozřejmě, ho cvičte  
s respektem, ale vy  
musíte být vůdcem. 
Protože když není místo 
vůdce obsazeno,  
on do toho skočí 
a stane se vůdcem, protože 
to je jejich přirozenost. 
Jejich přirozenost je smečka, 
víte? 
Jeden musí být vůdce. 
Pokud jste jen vy dva,  
jeden z vás musí být  
vůdcem. To je vše. 
To už je smečka, ano? 
Pes a člověk, 
to je smečka, proto jeden 
z vás musí být vůdce, 
dobrý vůdce, ano? 
Pokud vy nejste vůdcem,  
pak on bude vůdcem 
a zvykne si na to 
a pak dělá různé věci, 
nikdo ho neřídí. 
A pak je z něho 
divoký pes. 
Rozumíte mi? 
A to pro vás není dobré, 
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ale ani pro něho. 
Protože,  
pokud dělá špatné věci 
nebo lidi pokouše,  
pak by ho zastřelili, 
a byl by taky mrtvý. 
Víte, co myslím? (Ano.) 
Takže to chrání jeho, 
musíte ho vycvičit dobře, 
aby vás poslouchal. 
Proto v době nouze, 
když řeknete „stop“, 
on zastaví. 
Vy budete vedoucí, 
vůdce. 
Ne že byste chtěli být  
řídícím šílencem nebo něco, 
jen musíte  
chránit sami sebe, 
chránit druhé 
a chránit svého psa, ano? 
Protože každý pes, 
který kouše lidi 
nebo zraní lidi, 
někdy těžce, 
musí být zlikvidován. 
Je jedno, čí je to pes. 
Rozumíte tomu? 
Je to zákon. 
Většina psů je schopna zabít 
člověka, nedělají to,  
protože jsou dobří. 
Víte, co myslím? 
Proto lidé 
špatně zacházejí se psy, 
špatně zacházejí 
s velkými zvířaty, 
jako jsou sloni, koně, 
moc toho o zvířatech 
nevědí. 
Oni nevědí, že by nás  
mohli okamžitě zabít – 
rozumíte? – 
obzvlášť ti velcí. 
Mohou vás zašlápnout  
jako mravence, za vteřinu, 
jste mrtví. Víte? 
Oni je ale berou k cirkusu 
a do Zoo 
a přivážou je tam 

a nechají je hladovět,  
aby je vycvičili, 
aby byli poslušní 
a to je skutečně hrozné. 
Zvířata skutečně  
nepatří do Zoo, 
nepatří do cirkusu. 
Měli by žít  
ve volné přírodě, 
jak chtějí. 
A pokud si  
je chceme nechat, 
pak musí mít  
dobré podmínky, 
dobrý prostor, 
aby se mohli pohybovat 
jako v přírodě 
a budou dobrá zvířata, 
budou žít, jak budou chtít, 
ale i s naší láskou 
a péčí o ně. 
Ale nepřivazujte je, 
nesvazujte je, 
nepíchejte jim  
injekce,  
abyste je měli pod kontrolou. 
To je skutečně velmi špatné. 
Nemluvě o lidech,  
kteří zabíjejí zvířata,  
aby je jedli, to už je 
příliš, mluvit o tom, 
to je pro nás příliš. 
A lidé,  
kteří taky mučí zvířata, 
víte? 
Je to hrozné. 
O tolika věcech  
nemohu mluvit. 
Prostě mě rozesmutní,  
když na ně pomyslím. 
Proto, pokud máte psy, 
pokud chcete mít psy, 
kočky nebo něco, 
musíte něco vědět  
dopředu, ano? 
A pokud to nevíte, 
pak se musíte zeptat 
někoho, kdo to ví, 
kdo vám pomůže, například  
tento člověk. Vidíte? 

On obrátil dozorce, 
protože ho učili 
špatným způsobem, víte? 
Nevedli je, nechali  
je, aby vedli. 
Protože zvířata 
normálně žijí ve volné 
přírodě, dokonce i psi 
mají divoké vlastnosti, víte? 
Normálně v džungli  
dělají, co chtějí. 
Proč by se měli starat  
o dopravu nebo někoho, lidi, 
kteří jim stojí v cestě. 
Proto musí být  
aktivovány 
usuzovací vlohy  
v jejich mozku, 
k tomu ale musíte  
změnit sami sebe, musíte 
být dobrým vůdcem, 
musíte být vyvážení vy. 
Pak on bude vyvážený, 
prostě dobrý pes. 
Prosté zvíře, prostý pes, 
prostý společník, ano? 
Dobrá? Žádná komplikace. 
Dobrá, to bylo  
o psech. Dobrá? Dobrá. 
Ptáci také, taky jsou  
žárliví, ano? 
Někdy je pes  
najednou zmatený 
nebo se špatně chová, 
protože někteří lidé 
přijdou k vašemu domu, 
špatná energie, 
která se mu nelíbí, 
nemůže ji unést, víte? 
Nebo žárlivost, víte, 
nové děti 
nebo noví lidé nebo  
noví přátelé, nový přítel. 
To vše musíte vědět  
předem, ano, dobrá? 
A udělejte to  
opatrně a pomalu.  
Bonbóny, sušenky, jako  
obvykle. Vezměte si. Cvičte. 
Uvidíme se později, možná. 
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Dobrou noc. 
(Dobrou, dobrou noc.) 
Dobrou noc, Mistryně. 
Lásku, lásku. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

