boxerklub čr
V letošním roce opustil naše řady dlouholetý člen Boxerklubu ČR,
místopředseda územní pobočky Hradec Králové
pan

Petr Vlček

význačný boxerkář a škoda, že nemůže být i nadále....
Dovolte nám uctít jeho památku rozhovorem, který byl pořízen u příležitosti loňské Výroční speciální
výstavy v Jaroměři (ÚP Hradec Králové).

Petr Vlček a jeho Mufina

O boxerech se často mluví ve spojení s pojmem respekt, totéž slovo pro mne znamená úctu k těm,
kteří dokáží s boxery získat ocenění v kynologickém výcviku, a proto vznikl tento rozhovor. Petra Vlčka
jsem poprvé zaznamenala ve své paměti na klubové výstavě v Žernově-Rýzmburku v roce 2011. Ve výstavním kruhu se najednou událo něco pro výstavní atmosféru neobvyklého – Petr Vlček a Vladimír Žáček byli
při této příležitosti oceněni Územní pobočkou Hradec Králové za dlouhodobou, aktivní kynologickou
výcvikovou práci.

Petr Vlček získal řadu sportovních kynologických ocenění se svojí
fenkou Bru-Comtesa Next of kin. Na webových stránkách jeho chovatelské stanice Mufi Box si můžete přečíst následující výrok, který
nádherně charakterizuje Petrův vztah ke kynologii.

„Není krásnější pohled na boxera, než když je předváděn jako plně
ovladatelný pes, tvrdý obranář, úžasný stopař a perfektní kamarád celé
rodiny. Je na každém, jak si svého boxera vychová a jak potenciál
uložený v jeho povaze využije.”
Své zkušenosti s výcvikem předává Petr dalším, můžete se s ním
setkat v ZKO 083 Nový Hradec Králové, kde působí jako instruktor
výcviku psů. V územní pobočce zastává funkci místopředsedy.

Petře, proč sis vybral pro svoji fenku právě přezdívku Mufina?
Bylo to kolektivní rozhodnutí mé rodiny, které jsem musel respektovat. Bylo mi jasně řečeno, když boxer,
tak fena, a bude to Mufina.

Jsi spjatý s boxery již od mládí?
Ano, již v dětství jsem obdivoval boxery pana Hodka, a když jsem se později rozhodl pořídit si vlastního
psa, padla intuitivně volba tímto směrem. Později při výcviku v ZKO Nový Hradec Králové nás cesty opět
svedly dohromady s panem Jaroslavem Hodkem. Za většinu toho, co jsem se v kynologii naučil a s Mufinou
dokázal, vděčím jemu.

Zlobí tě někdy při výcviku Mufina?
Na tréninku není téměř nic, co by se jí dalo vytknout, ale na závodech to Mufina prokoukla a občas
nepředvede to, co umí.

boxerklub čr
Samozřejmě se nám i některé závody nepovedly – pes není stroj a občas nemá svůj den. Ve sportovní
kynologii je potřeba mít na závodech, zejména stopařských, také štěstí na los, na počasí, na terén,
na kladeče, na rozhodčího… Je to celá řada faktorů, které mohou podstatně ovlivnit celkový výsledek.
Který ze svých úspěchů považuješ doposud za vrcholný?
Je to titul v „královské“ stopařské disciplíně, a sice Vicemistr světa ATIBOX WM – FH v Polsku z roku 2012
a zároveň vítězství v kategorii IPO 1 na ATIBOX IPO v Rakousku v roce 2011. V naší ÚP podle mne jediná
taková kombinace umístění v kategoriích IPO a FH na vrcholných soutěžích.
Dosáhl jsi již na mnohá ocenění, máš nyní nějaký vysněný cíl?
Ano – je to „Šampion práce České republiky“. Doposud Mufina získala na závodech 2 x tituly CACT a ten
potřebný třetí nám pořád uniká. Nevím, jestli se to podaří, protože konkurence na závodech je rok od roku
větší a Mufině bude letos již 9 let.

Jsi připraven na okamžik, kdy Mufina ukončí svoji aktivní činnost?
Jednou to přijít musí. Již nyní se s ní věnuji na závodní úrovni „jen stopařině“. Protože je však boxer zejména
obranář, tak i v téměř devíti letech nevynecháváme ani nácvik obran – to má Mufina za odměnu a pouze
pro své potěšení. Snažím se ji držet v co nejlepší fyzické kondici. Až nebude stačit na výcvik, tak bude
pokračovat v roli, kterou má v naší rodině již od štěněte – perfektní parťačka a kamarádka. Ve cvičení pak
budu pokračovat s její dcerou Abby Moyou.

Mohl bys shrnout dosažené úspěchy s Mufinou?
Bru-Comtesa Next of Kin (Mufina) má jako jediný boxer složenou kombinaci všech vrcholných zkoušek
z výkonu, ve kterých pořádá ČKS Mistrovství republiky, a to: IPO3, ZVV3 a IPO-FH. Jako první, a podle
pro mne dostupných informací, jediný boxer, který složil nejtěžší stopařskou zkoušku IPO-FH. V soutěži
BK ČR TOP pracovní boxer – fena se stala nejlepší pracovní fenou v letech 2011, 2012, 2014. V letech
2014, 2015, 2016 jsme se zúčastnili výběrových soutěží ČKS – Mistrovství republiky stopařů IPO FH všech
plemen (jako jediný boxer v ČR). Dále máme celou řadu umístění „na bedně“ v závodech v rámci
Královéhradecké a Pardubické krajské kynologické organizace v kategoriích ZM, ZVV1 a IPO3. V roce
2015 jsme se zúčastnili výběrového závodu ČKS – Mistrovství republiky ZVV3 (jako jediný boxer v ČR).
2010 – Stříbrný obojek, Mistrovství republiky BK ČR, Otěšice, IPO1 - 1. místo
2011 – ATIBOX IPO, Rakousko, IPO1 – 1. místo
2011 – Stříbrný obojek, Otěšice, IPO 2 – 1. místo
2011 – Mistrovství republiky BK ČR, Dobřany, IPO 2 – 2. místo
2012 – Svatováclavský pohár, Mistrovství republiky BK ČR, Hluboká n. Vltavou, IPO 3 - 3. místo
2012 – ATIBOX FH, Polsko, FH2 – 2. místo, Vicemistr světa
2015 – Stříbrný obojek, Otěšice, FH2 – 1. místo
2016 – Stříbrný obojek, Otěšice, Mistrovství republiky BK ČR, FH2 – 3. místo
2017 - splněné kvalifikační podmínky pro účast na VS ČKS pro MR ČR
stopařů všech plemen.
Petře, jak bys nejraději ukončil naše povídání?
Rád bych na závěr uvedl, že jsem naší ÚP pobočce, zejména výboru v čele
s Pepou Morávkem vděčný za podporu, kterou mi po celou dobu mé závodní
činnosti poskytuje.

Rád bych zdůraznil, že nejsem jediným aktivním závodníkem v pobočce,
který dosahuje cenných umístění. Vladimír Žáček (v současné době výcvikář
pobočky) se stal v roce 2010 s Larry Flintem od Morového sloupu Mistrem
republiky BK ČR v mistrovské kategorii IPO 3. Je to pro pobočku zatím jediný
titul v IPO 3. A na úplný závěr bych pobočce do budoucna přál více aktivních
kynologů.

Děkuji za rozhovor a přeji ti splnění tvých kynologických přání
Ing. Blanka Nováková – duben 2017

