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Hledám muže zn. na věku až tak nezáleží.
Na čem ovšem záleží je pár nepostradatelných vlastností. Za prvé to musí být člověk který
má rád psy. Za druhé to musí být člověk, který má se psy zkušenosti. Hodně, hodně, hodně
moc zkušeností. A to i se psy, kteří nemají standardní chování. Musí to být muž neobyčejně
trpělivý, ale také s pevnými nervy, důsledný, musí mít cit a to nejen pro psy a jejich chování,
ale myslím tím, že musí být citlivý. A zároveň se nesmí bát a musí si být vědom toho, že min.
po delší dobu to soužití nebude selanka. A taky musí mít domek, domek se zahrádkou. A
musí mít dostatek fyzických sil. Zkrátka musí to být opravdu chlap-kynolog se vším všudy. A
takový se bohužel nerodí po desítkách. Toho jsem si vědoma, ale – třeba se zadaří a nějaký
takový se najde.
Nehledám ho pro sebe. Nehledám ho ani pro žádnou svou kamarádku. Hledám tohodle
opravdovýho a správnýho chlapa pro……… pro psa. Pro vižlíka Ronyho, který se, jak jsem
psala, vrátil do útulku poté, co jeho nový majitelé neodhadli svoje schopnosti, možnosti a
nevěřili tomu, že Rony zkrátka potřebuje nějaký režim. Režim, stereotyp a nastavení
neměnných pravidel. To je jedna z věcí, která soužití s ním usnadní. Protože Rony opravdu
už není pes pro každého.

Ale je to pes pro toho, kdo ví a zná a chce dát domov psovi, který mu poté možná, možná???
otevře svou zraněnou duši. Ale možná taky ne, protože svýho už si zažil dost. Byl bit tolik, že
se o svoje tělo bojí. A hodně moc se bojí, bojí se tak, že když ho budete chtít mimoděk chytit
třeba za obojek, tak nejen, že vám to nedovolí, ale taky vám to nedaruje a nebude se
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rozmýšlet, kam kousne. Na druhou stranu v útulku už některé z věcí, kdy s ním manipulují,
vzal. Protože poznal, že se mu nic nestane. Ale… to, že to platí v útulku neznamená, že to
bude platit s novým majitelem. Ten bude začínat úplně od nuly. Či možná spíš od mínusu.
Tak moc Ronymu ubližovali. Krom toho, že mu ubližovali, ho taky nenaučili, že se nemá
hrdlit o majetek. A nebo ho to naopak možná špatným přístupem právě naučili. Protože on si
svoje zuřivě brání. A je schopen se hrdlit o majetek nejen s člověkem ale třeba i s fenkou.
Proto by byl vhodný pouze jako pes-jedináček.
Jedináček ideálně k domku, kdy minimálně zpočátku – po něm nikdo nebude moc chtít.
Nechá ho se šmrdolit po zahradě, vezme ho na vodítku ven a pak si Rony půjde do nějaké
své místnosti. Protože venku být nemůže. Pobyt v kotci byť i v zateplené boudě prostě
nedává, jakmile je v diskomfortu, chová se ještě hůř (a já se mu nedivím, trpět roky v zimě
zavřený venku na náladě nikomu nepřidá) . A proč tedy ne úplně volný pohyb po
domácnosti? Minimálně po nějakou dostatečně dlouhou dobu ne. Protože by se mohlo stát,
že třeba budete sedět v křesle, on poběží okolo, vy uděláte pohyb rukou a on ho špatně
vyhodnotí. A …….. bude se bránit. A on se už naučil, že bránit se = kousnout tvrdě. Je pro
člověka, který ho dokáže akceptovat takového jaký je se všemi jeho mínusy. Rony se rád
pomazlí to ano, ale nesmí se to přehánět. Protože pak si vás začne nárokovat a začne si
nárokovat i to mazlení a to už pro vás pak není úplně dobrá situace. To stejné je s hraním,
nemůžete ho nechat rozdivočet, protože on si pak zase nárokuje pokračování ve hře.
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Rony je výzva. Jenže ne výzva v tom smyslu v jakým ho poslední dobou slýcháme. To ne, to
by byl špatný přístup. Není to o tom, JÁ TO DOKÁŽU. Ne. Je to o tom, že opravdu vím a
znám a můžu. Člověk musí znát dobře sám sebe a svoje schopnosti, protože pokud je
přecení, bude to velmi špatně. Pro něj samotnýho a pochopitelně bohužel pro Ronyho. Tady
není s čím si hrát, natož hrát si na hrdinu. Ten chlap kterýho hledám musí být vyrovnaný,
silný-ne ve smyslu fyzickým. A taky dostatečně odhodlaný. Protože odhodlání bude
potřebovat. Stejně jako spoustu času.
Mnohem víc o tom, jak to s Ronym je, se pak ten správnej chlap dozví od paní Kašpárkové z
jičínského útulku a na telefonu č. : 739 045 931 .
P.S. Může to být pochopitelně žena, ale ta bude mít o něco horší startovní pozici, vzhledem k
tomu, co Rony zažil. Nicméně se nevylučuje , že někde ta správná panička třeba čeká.
P.S. 2 Rony je stále velmi aktivní, takže – zaběhat si s vámi půjde rád, stejně jako si rád s
vámi vyrazí na výlet.
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