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Film:

John a Jenny Groganovi v podání Owena Wilsona a Jennifer
Anistonové jsou ãerstv˘mi novomanÏeli. ProtoÏe si je‰tû úplnû
neujasnili otázku, zda chtûjí mít dûti, dal jim jeden pfiítel radu:
„Kupte si zatím psa. Zacházení s ním je úplná hraãka. Budete
s ním chodit na procházky, krmit ho a obãas ho pustíte ven...“

Marley & já: 22 hlavních hrdinů
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Film:
ZaÏili jste se psy bûhem
natáãení nûjaké veselé pfiíhody?
Nûco, co nebylo plánováno?
Vesel˘ch neplánovan˘ch „historek
z natáãení“ byla celá fiada. Jednoho dne
jsme tfieba toãili v parku blízko mofie. Byla
to scéna, kdy Marley ukradne chlapcÛm,
ktefií si s ním házejí, létající disk a pak
s ním má utéci pryã. Tak to alespoÀ bylo
ve scénáfii. Clyde, jeden z na‰ich psÛ, ktefií
ztûlesÀovali Marleyho, také skuteãnû vbûhl
mezi kluky a ukradl jim disk. Ale víte, co
udûlal pak? Pfieskoãil zídku, která park
oddûlovala od vody, pfiistál pfiímo v mofii
o tfii metry níÏe a v klidu plaval smûrem
k rackÛm, ktefií tam zrovna odpoãívali. Tak

S

talo se. Do rodiny se jako nov˘
obyvatel pfiistûhuje ‰estikilové ‰tûnû
labradora jménem Marley. Tak
zaãíná filmová podívaná pro malé i velké
milovníky psÛ, pfii které jedno oko
nezÛstane suché. Kolik práce se v‰ak za
dojemnou filmovou podívanou skr˘vá
a jak se podafiilo, aby Marley dûlal pfiesnû
to, co mu pfiedepisuje scénáfi? Zeptali jsme
se pfiímo Marka Forbese, kter˘ psy pro
tento film pfiipravoval.

kradení potravin, okusování nábytku
a mnoho dal‰ích. Nejenom Ïe jsme takové
chování podporovali, ale cílenû jsme psy
uãili dûlat právû to. Není to o nic tûÏ‰í neÏ
normální v˘chova, je to prostû jen jinak,
neÏ jak to zpravidla ãiníme.
A bylo moÏné psy v‰echny
ty ‰patné vlastnosti po skonãení
natáãení zase odnauãit?
Jistû, kdyÏ jsme dotoãili, v‰ichni psi si
osvojili nová pravidla. Bylo to vlastnû
naprosto jednoduché. Pomohlo nám pfii
tom pfiedev‰ím mûnící se okolní prostfiedí.
·patné chování platilo jen pro to filmové.
Poté, co se psi zase vrátili do sv˘ch
domovÛ, byli ve svém domácím
prostfiedí, a rychle pochopili,
Ïe zde platí jiná pravidla.
Jak dlouho trvalo, neÏ se psi v praxi
ztotoÏnili s urãitou speciální scénou?
S v˘cvikem psÛ jsme zaãali pfiibliÏnû ãtyfii
mûsíce pfied natáãením. Pak jsme je je‰tû
pro kaÏdou scénu vÏdy zvlá‰È pfiipravovali
asi t˘den a také bûhem natáãecího dne.

to rozhodnû nebylo plánováno, trenér
skoãil za Clydem, aby ho dovedl zpátky.
A najednou z toho v‰eho byla skvûlá
scéna, která nakonec byla zafiazena do
filmu. A bylo to perfektní, nemohli jsme si
pfiát víc. Tentokrát nám náhoda pfiála.
Text Minerva
Foto Tweentieth Cenury Fox, iStock

V produkci jste pr˘ pracovali s více
neÏ dvaceti pfiedstaviteli Marleyho.
K ãemu bylo potfieba tak moc psÛ?
Ano, skuteãnû jsme k vûrnému vyobrazení
Marleyho potfiebovali 22 psÛ. Tak velk˘
poãet byl nutn˘, protoÏe Marleyho pfiíbûh
pfiedstavuje prÛbûh celého jeho Ïivota,
od ‰tûnûte aÏ do vûku 14 let. Proto jsme
mûli k dispozici jedenáct ‰tûÀat, dva
‰estimûsíãní psy, jednoho devítimûsíãního,
pût ve stáfií do pûti let, dva desetileté aÏ
dvanáctileté psy a jednoho ãtrnáctiletého.
Není tûÏké psa pfiimût, aby dûlal vûci,
které jsou v bûÏném Ïivotû neÏádoucí?
¤íkáme tomu „antiv˘chova“. Po psech
jsme prostû poÏadovali v‰echno to, co se
ãlovûk normálnû snaÏí v˘chovou potlaãit.
Jsou to vûci jako vyskakování na lidi,
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