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Nejen úspû‰n˘ handler
Nadûjn˘
odchov
mopsÛ

Se ‰tûÀátkem
lhasa apso

Patrik má
se psy
velmi
osobní
vztah

PATRIK
„MÛj svût nejsou jen stupnû
vítûzÛ,“ ﬁíká úspû‰n˘ vystavovatel
Patrik Pan˘rek. Známe se
neuvûﬁitelnû dlouho – od jeho
14 let! Vídáme se pomûrnû ãasto, dﬁíve na cviãi‰ti a v˘cvikov˘ch táborech, dnes na
psích v˘stavách. âas chvíli posedût a popovídat si na tûchto akcích v‰ak prostû není.

N

akonec jsme se se‰li u nûj doma
nad ohrádkou krásn˘ch ‰tûÀat
a vzpomínali. Pﬁedstavit na‰eho
dlouholetého kamaráda Patrika Pan˘rka
není tûÏké. Jeho fotografie z v˘stav a soutûÏí nechybí v Ïádném kynologickém
ãasopisu. Subtilní mlad˘ muÏ jako doprovod krásn˘ch psÛ rÛzn˘ch plemen na
stupních vítûzÛ. VÏdy dokonale upraven,
jeho obleãení dokonale ladí s pﬁedvádûn˘m plemenem. Mnozí mu fandí, jiní
závidí a v‰ichni se ptají, kde se vlastnû
vzal a jak se k vystavování dostal.

SLUÎEBNÍ JEZEVâÍK
Patrik vyrÛstal v Praze a jako snad kaÏdé
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dítû touÏil mít pejska. Rodiãe v‰ak usoudili, Ïe pes patﬁí na venkov, a tak jeho dûtství provázeli kﬁeãci. Patrik se v‰ak
nevzdával. Jeho velk˘m klukovsk˘m snem

bylo jednou Ïít na venkovû v domû s velkou zahradou obklopen domácími mazlíãky i exotick˘mi zvíﬁaty. Je fakt, Ïe si svÛj
sen cílevûdomû plní.
Prvního psa mu rodiãe povolili aÏ ve 14
letech, kdy jiÏ byli pﬁesvûdãeni, Ïe je sám
schopen se o nûj ﬁádnû postarat. Byl to
jezevãík Ajax a ten se od mladého páníãka doslova nehnul. Absolvoval s ním
i vodácké tábory. Patrik v‰ak brzy do‰el
k závûru, Ïe i jezevãík by mûl poslouchat
a nûco umût, a tak s ním vyrazil na kynologické cviãi‰tû. A tam jsme se pﬁed lety
seznámili. Patrik obdivoval na‰e rotvajlery a zvlá‰tû ‰edesátikilov˘ nesmírnû pﬁátelsk˘ Denísek ho fascinoval a dodnes na

SP 12/06 12-14 Patrik.4 13.11.2006 7:20 Stránka 13

Foto autoﬁi

OSUD, NEBO NÁHODA?
Po vojnû se Patrik chtûl vûnovat dále
v˘cviku, ale zasáhla v postatû náhoda.
Tehdy si poﬁídil jork‰irského teriéra Wiga
a na jedné procházce ho oslovil neznám˘
kolemjdoucí, chovatel. S neskr˘van˘m
zájmem si psa prohlédl a doporuãil Patrikovi pﬁedvést ho na v˘stavû. To se také
stalo. Wigo ve tﬁídû mlad˘ch sbíral tituly,
av‰ak v dospûl˘ch jedincích uÏ ‰anci
nemûl. ZÛstal rodinn˘m mazlíãkem
a doÏil se 10 let. Atmosféra v˘stav, pﬁedvádûní a soutûÏení v‰ak Patrika natolik
oslovilo, Ïe bylo rozhodnuto - zkusí se
vûnovat v˘stavám a chovu. To je‰tû nemûl
tu‰ení, jaká smÛla se mu bude zpoãátku
lepit na paty.
Dal‰í volba padla na plemeno americk˘
staford‰irsk˘ teriér. Obrátil se na známou
v˘cvikáﬁku a rovnûÏ chovatelku plemene
Alenu Koﬁínkovou. Spoleãnû vybrali psa
se skvûlou povahou a pﬁedpokladem v˘borného exteriéru Clifforda. Pes dokonale splÀoval v‰echny nadûje do nûj vkládané, úspû‰nû se pﬁedvedl na tﬁech
v˘stavách, ale pak pﬁi‰la ne‰Èastná nehoda. Temperamentní pes se pﬁi aportu váÏnû zranil. Pﬁes v‰echnu snahu zku‰en˘ch
veterináﬁÛ i vzornou Patrikovu péãi mu

po ãtyﬁech operacích musela b˘t amputována hrudní konãetina. Îil je‰tû tﬁi
roky plnohodnotn˘m Ïivotem. KdyÏ v‰ak
dostal zánût do druhé konãetiny a nebyl
schopen chodit, musel ho Patrik po
dlouhém váhání a konzultacích s odborníky i chovatelkou nechat uspat.
Zármutek mu pomohla rozpt˘lit fena
mopse Ornela pﬁezdívaná Skﬁítek. Podávala excelentní v˘kony pﬁi pﬁedvádûní
na v˘stavách, ‰tûÀat se od ní v‰ak Patrik
nikdy nedoãkal.

ZA TITULY NEJVY··ÍMI
Spoleãníka mopsici Ornele dûlal peruánsk˘ naháã Falkon. Pozdûji se k nim pﬁidala i fena naháãe Akzeret. Oba byli plnochrupí. Na v˘stavy uÏ jezdili ve tﬁech
a Falkon i Akzeret dosáhli titulÛ nejvy‰‰ích, oba jsou Evropsk˘mi vítûzi roku
2000 z Poznanû.
Jakmile se nûkdo chytne drápkem, vût‰inou uvázne ve v˘stavním kolotoãi navÏdycky. Nejinak tomu bylo i u Patrika. Na
v˘stavách trávil stále více ãasu a k úspû‰né trojici pﬁibyl ãtyﬁmûsíãní vipet Honky-

„Jakmile se
někdo chytne
drápkem,
většinou uvázne
ve výstavním
kolotoči
navždycky.“
Jeho
mazlíãkem je
i dvouletá
opiãka,
makak
Kikin

I NZERCE

nûj rád vzpomíná. Spoleãnû jsme jezdili
i na v˘cvikové tábory a Ajax skládal
zkou‰ky jednu za druhou. KdyÏ uÏ mûl
ZMP, ZMP1 a ZMP2, chystal se Patrik
zkusit s ním záchranaﬁinu. Tady poprvé
narazil. Ajaxe s jeho standardní povahou
jezevãíka to evidentnû nebavilo a jeho
páníãek ho nenutil. Jezdil závody dle
vykonan˘ch zkou‰ek a zaãal si brát psy
jin˘ch majitelÛ na v˘cvik. Vzorem mu
byla v˘cvikáﬁka Ilona Procházková, která
ho nauãila nezmûrné trpûlivosti a dÛslednosti pﬁi práci se psy. To se mu hodilo
hlavnû pﬁi zkou‰kách s dobrmanem i dal‰ími plemeny. Po dvou letech absolvoval
kurs pro figuranty a uplatnil se pﬁi v˘cviku psÛ v obranách. Tak vlastnû získal praxi v kompletním v˘cviku psÛ. âas ubíhal
a na Patrika ãekala tehdej‰í povinná
vojenská sluÏba. Nastoupil k profesionálním psovodÛm a byli mu pﬁidûleni dva
nûmeãtí ovãáci, fena Ellza a pes Dan. Získat si jejich lásku i respekt nebyl pro Patrika problém, co mu v‰ak chybûlo, byl
jeho jezevãík Ajax. Rozhodl se tedy ho do
kasáren tajnû propa‰ovat. KdyÏ celá vûc
praskla, pﬁedvedl nadﬁízen˘m, co v‰echno
jezevãík bravurnû zvládá, takÏe díky sloÏen˘m zkou‰kám dostal oficiální povolení zaﬁadit Ajaxe jako hlídkového psa. Tak
se jezevãík stal vlastnû jeho osudov˘m
psem a provázel ho po cel˘ svÛj Ïivot.
DoÏil se ve zdraví 17 let.

SP 12/06 12-14 Patrik.4 13.11.2006 7:20 Stránka 14

NA NÁV·TùVù

Nejen úspû‰n˘ handler
Ochoãená koza
Líza je atrakcí
pro náv‰tûvy,
zvlá‰tû pro dûti

pár minut, mezi hrou, uãí malé psíky
v˘stavnímu postoji i chÛzi na vodítku.
·tûnû si tak záhy zvykne na ohleduplnou
manipulaci, vycítí, za co bude odmûnûno,
a získá tak správné návyky. Je ov‰em nutno cviky stále opakovat, jen tak se dosáhne k˘Ïen˘ch v˘sledkÛ. Obdobnû na sobû
musí pracovat i handler sám. S pﬁedvádûn˘m psem je nutno vytvoﬁit dokonale
sladûnou dvojici. Tomu se podﬁizuje
v˘bûr obleãení, Ïivotospráva i pohybová
aktivita. Ani v chovu si Patrik nevede
‰patnû. Jeho odchov fena lhasa apso Aféra je ve dvou a pÛl letech ‰ampionkou
‰esti zemí. V souãasnosti chová ãtyﬁi plemena. Jsou to mops, australsk˘ ovãák,
vipet a lhasa apso.

Tonk. Patrik procestoval se psy velkou
ãást zemí Evropy, cesta za v˘stavními
tituly ho zavedla aÏ na Kypr. Za nejvût‰í
úspûch povaÏuje vystoupení na World
Dog Show v Amsterdamu. Tam pﬁedvádûl
tﬁi psy rÛzn˘ch plemen (peruánsk˘ naháã, brabantík, ãesk˘ teriér). V‰ichni tﬁi
byli ocenûni titulem Svûtov˘ vítûz 2002
a dva z nich se stali i vítûzi svého plemene (BOB). Pochopitelnou radost mûl
i z prvního titulu vÛbec nejkrásnûj‰ího
psa celé v˘stavy Best in Show (BIS), kter˘
získal na MVP Mladá Boleslav v roce 2003
ãern˘ stﬁední pudl Chrys Charmant. Tento úspûch zopakovala i fena lhasa apso
Ch. Aféra Pibaro v roce 2005 a pes Jch.
Big Boss Pibaro v roce 2006. Tak bychom
mohli pokraãovat dále, ale vût‰inu jeho
úspûchÛ jiÏ zdokumentovaly kynologické
ãasopisy.

HANDLING
– KONÍâEK, âI PROFESE?
AÏ do roku 2000 Patrik pﬁedvádûl pouze
vlastní psy. Teprve pﬁed ãtyﬁmi roky se
zaãal zúãastÀovat soutûÏe Senior Handling. Po mnoha úspû‰ích se na nûj zaãali
obracet pﬁátelé a dal‰í vystavovatelé, aby
jim pﬁedvedl jejich psy. Zpoãátku Patrik
uvaÏoval o handlingu jako o své budoucí profesi, záhy v‰ak na vlastní kÛÏi
poznal, Ïe oproti zahraniãí je u nás tato
profese je‰tû v plenkách. Psy si vût‰inou
pﬁedvádûjí vystavovatelé sami. Pro úspû‰nou kariéru handlera musí mít ãlovûk
pﬁirozen˘ talent a to platí v zásadû
i o pﬁedvádûném psu. Hodnû se toho dá
nauãit, jsou v‰ak psi, kteﬁí se na pﬁedvádûní vyslovenû tû‰í, mají jiskru a prostû
je to baví. Pak jsou ale také exteriérovû
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krásní jedinci, kteﬁí se pﬁes mnoÏství
vûnovaného ãasu prezentovat nechtûjí.
Co umûjí, je pouze nauãené, a chybí tam
to hlavní - radost z pﬁedvádûní. U tûch si
ani ‰piãkov˘ handler není jist˘, co mu ve
v˘stavním kruhu provedou. Je v‰ak jeho
povinností i ctí vyzdvihnout pﬁednosti
i takového jedince a pﬁedvést ho bezchybnû. To samozﬁejmû vyÏaduje nejen
spoustu ãasu, ale také trpûlivosti a dÛslednosti. Trénovat se dá jedinû formou
hry a samozﬁejmû nechybí ani pochvala
a pamlsky. V Ïádném pﬁípadû nelze pouÏívat tvrdost a násilí. U sv˘ch odchovÛ
Patrik zaãíná pracovat uÏ s mal˘mi ‰tûÀaty na v˘chovû a socializaci. Pouze na
Patrik
vzornû
pﬁedvádí
svoje
i cizí psy

Bylo by v‰ak omylem si myslet, Ïe pro
Patrika mají cenu jen v˘stavnû úspû‰ná
zvíﬁata. Opak je pravdou. Poskytuje domov i zvíﬁatÛm handicapovan˘m nebo
urãen˘m k uspání. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t
t˘raná rotvajlerka, které se ujal, kdyÏ ji její
majitelé chtûli nechat utratit. DoÏila se
v pohodû 13 let. Po dvoﬁe bûhá i slepá
jezevãice, kterou ãekal tent˘Ï osud. Stejnû
tak se stará i o opu‰tûná koÈata. Se sv˘mi
zvíﬁaty úãinkuje také pﬁi natáãení filmÛ
a reklam. Ve voliéﬁe poletují pestrobarevné andulky, samostatnou klec ob˘vá
osmilet˘ velk˘ papou‰ek - kakadu bíl˘.
V teráriu odpoãívají hrozn˘‰i. Jeho mazlíãkem je i dvouletá opiãka makak kápov˘
jménem Kikin. Ten má svÛj prostor v ob˘váku i moÏnost venkovního v˘bûhu.
Respekt vzbuzuje stokilov˘ rohat˘ kozel
EvÏen. Naopak ochoãená koza Líza je
atrakcí pro náv‰tûvy, zvlá‰tû pro dûti.
PﬁestoÏe Patrik vyrostl jako mûstské dítû,
nebojí se Ïádné práce. Aby mûli psi dostateãn˘ v˘bûh, pﬁestûhoval se na usedlost,
kde má k dispozici pozemek rozlehl˘
9000 m2. K údivu starousedlíkÛ podniká
se psy dlouhé vycházky po okolí, místními povaÏované za nepochopitelnou ztrátu ãasu. Je jasné, Ïe pﬁi svém ãastém
cestování do zahraniãí musí mít osvûdãené spolupracovníky, kteﬁí zajistí psÛm
dokonalou péãi v dobû jeho nepﬁítomnosti. To zvládá kamarádka Bára, která
bydlí na‰tûstí v sousedství a je sama zku‰enou majitelkou i chovatelkou psÛ. Na
v˘stavách mu se psy pomáhá dal‰í dlouholetá kamarádka Jana.
Patrik si prostû dovedl najít pﬁátele, kteﬁí
mu jeho úspûchy pﬁejí a v jeho úsilí mu
pomáhají. Je v‰ak dobré si uvûdomit, Ïe
svou prací reprezentuje doma i v zahraniãí nejen sebe, ale i vysokou úroveÀ
kynologie v âeské republice.
Jiﬁina & Jiﬁí Vol‰ick˘
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