
eobvykl˘ pár, ãern˘ labuÈák a husa
labutí, kraluje velké zahradû
a sadu. Ti obãas proÏenou Mícu

ãíhající na hrabo‰e. Na v‰e dohlíÏí mal˘
ãern˘ kníraã a psí sleãna Berger de
Beauce. V‰echna zvífiecí havûÈ má „u‰le-
chtil˘“ pÛvod, krouÏky, tetování, dlouhé

rodokmeny a v˘stavní tituly. O v‰echna
zvífiata je vzornû postaráno. Není se ãemu
divit. To si jen plní své dûtské sny paní
MVDr. Gábi Vidímová...

Zaãalo to rybiãkami
„Narodila jsem se jako mûstské dítû

s nebezpeãn˘mi sklony tahat v‰echno
Ïivé domÛ. S odstupem ãasu vidím, jak
tûÏké bylo pro moji maminku udrÏet tuto
moji vá‰eÀ v rozumn˘ch mezích. Mûla
andûlskou trpûlivost. Nejdfiíve jsme pro-
‰ly fiadou rÛzn˘ch rybiãek. Ale nebylo to
ono. Rybiãky se dají jen velmi tûÏko
pohladit, o dal‰ím kontaktu nemluvû.
Moc jsem si pfiála alespoÀ morãe nebo
kfieãka. ·Èastná náhoda mi pomohla a já
vyhrála na vesnické pouti v tombole mor-
ãe. Nedá se ani popsat, jak velkou radost
jsem mûla a zároveÀ strach z toho, co
bude, aÏ ho pfiinesu domÛ. Dopadlo to
skvûle, zÛstali jsme oba. 
Náhoda pracovala k mé radosti dál.
Zvífiata jako by mû sama vyhledávala.
Malé kotû, které jsem na‰la cestou do
hodiny klavíru, pfiekvapilo snad jen moji
profesorku. Maminku a sestru nikoli.
Na‰lo u nás domov. Leã jak se fiíká, s jíd-
lem roste chuÈ. ZatouÏila jsem po pejsko-
vi. Pfiedem mi bylo jasné, Ïe tentokrát se
musím hodnû dobfie pfiipravit a Ïe
maminka bude neoblomná. S v˘bûrem
plemene jsem nemûla potíÏe. Jasno mi
udûlal mal˘ ãern˘ kníraã mého kamaráda
Pepy. Potkali jsme se jednou na zastávce
autobusu a zapovídali se. Pejsek nejdfiíve
peãlivû ,,pfieãetl“ v‰echny zprávy zanecha-
né pfiíslu‰níky jeho biologického druhu,
stejnû peãlivû ,,odpovûdûl“. Pak chvíli
znudûnû postával, propichuje nás oãima
jako jiskrn˘mi korálky. Nakonec to nevy-
drÏel. ,,Podepsal“ se Pepovi na nohavici,
a ‰lo se domÛ. JiÏ tehdy jsem vûdûla, Ïe
kromû neobyãejného smyslu pro humor,
temperamentu a malé velikosti je dal‰í
v˘hodou kníraãe i moÏnost sportovního
vyÏití, aÈ jiÏ v klasickém v˘cviku, tak tfieba
i v agility. Dále jsem vyãetla, Ïe se pomûr-
nû dobfie uãí, jde do v‰eho s vervou
a dobfie si pamatuje. A kdyÏ máte pevnou
ruku, dá se dobfie usmûrnit. Navíc Ïe je to
v˘born˘ spoleãník. Tohle v‰echno mi uãa-
rovalo a sedlo do pfiedstavy, co vlastnû od
pejska oãekávám. Na‰la jsem inzerát,
maminka podlehla pod tíhou v‰ech m˘ch
argumentÛ a vyrazily jsme do Chrastavy
pro na‰eho prvního malého ãerného kní-
raãe Elfa. Byl to opravdu úÏasn˘ skfiítek
od prvního momentu. Brzy si nás v‰ech-
ny omotal kolem tlapky. Ale nemyslete si,
Ïe bychom ho obãas nemûly chuÈ pfiera-
zit. Nedá se zapomenout, jak byl vybírav˘
v jídle. Tenkrát se muselo vafiit. Granule
a konzervy pro nás byly nûco jako kapito-
ly ze sci-fi. Z na‰eho Elfíãka by mûl mind-
rák i ‰éfkuchafi z karlovarského hotelu
Pupp. Za v‰e hovofií maminãin v˘rok:
,,Uvafiila jsem psovi gulá‰, vezme‰ si
s ním?“ Îádného dal‰ího psa jsem uÏ tak
v jídle nerozmazlovala, není to dobré ani
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Genům se neubráníš
Adresa Velká Buãina ã.p. 4 v tûsném sousedství Velvar lidem
s velkou fantazií napovídá, Ïe tam moÏná kdysi buãelo
mnoho krav. Dnes tam sice Ïádná není, zato po dvorku
bûhají slepice, velké i zdrobnûlé, kolébají se kachny, na
stfie‰e stodoly posedávají holubi, v králíkárnû podupávají
králíci, domácnosti kralují v˘stavní britské koãky.
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pro jednu stranu. Na toho prvního se
nedá nikdy zapomenout. KdyÏ jsem Elfa
v jeho 16 letech vyprovázela na onen svût,
jako by mi definitivnû skonãilo dûtství.
V roce 1985 vy‰el v ãasopisu ãlánek
o beauceronech. Naprosto mi uãarovali.

Musela jsem si ale pár let poãkat, neÏ
manÏelé Ba‰t˘fiovi pfiivezli z Belgie do
âech první chovné psy. Na‰i rodinu obo-
hatila jedna z jejich odchovan˘ch fen.
Jmenovala se Andrey. Bylo to sluníãko.
BohuÏel jsem podcenila její tempera-
ment. Ve tfiech letech pfii‰la o Ïivot pod
koly auta. Velmi bolestnû jsem si uvûdo-
mila, Ïe mûsto a psí vodítko patfií neod-
diskutovatelnû k sobû.“

Na zaãátku cesty
„S v˘bûrem povolání jsem nemûla Ïádné
potíÏe. UÏ od sv˘ch 4 let jsem vûdûla, Ïe
chci léãit zvífiata. Podporovala mû v tom
vlastnû celá rodina a zvlá‰tû dûdeãek.
Zatajil mi jen jednu pravdu, Ïe pomoc od
ubliÏování lze nûkdy jen velmi tûÏko
rozeznat. Vût‰ím problémem neÏ ono
rozhodnutí bylo se na Vysokou ‰kolu
veterinární v Brnû dostat. Nevy‰lo to
hned napoprvé. Studia jsem si prodlou-
Ïila o tzv. nult˘ roãník. Nelituji toho,
nebyl to vÛbec ztracen˘ rok. Mohla jsem
si prohlédnout ‰kolu ze zákulisí, poznat
její chod, seznámit se s o‰etfiovateli, labo-
ranty, veterinárními techniky na klini-
kách. Spoustu vyuãujících jsme poznali
i z té lidské stránky. Navíc jsme s ostat-
ními ,,nuláky“ tvofiili v˘bornou partu.
MoÏná zrovna tehdy jsem pochopila, co
jsou to korektní profesní vztahy a sta-
vovská sounáleÏitost. Myslím, Ïe i v na-
‰em oboru to nejsou jen prázdná slova
a kolegiální spolupráce mnohdy pfiiná‰í
lep‰í v˘sledky neÏ soutûÏivost. 
Studií si se mnou uÏíval i ná‰ druh˘ mal˘
ãern˘ kníraã Kim. Opût byl pfiekvapením
pro maminku. Vyprostila jsem ho tenkrát
z hrozn˘ch podmínek, byl ve stra‰ném
stavu, fyzickém i psychickém. Nemohla
jsem jinak, bál se i vlastního stínu. Chvíli
jsem ho tajila na studentsk˘ch kolejích,
ale pak jsem musela s barvou ven.
Maminku si získal témûfi okamÏitû svojí

vdûãností a pokorou. S humorem nûkdy
fiíkáme, Ïe máme nové psí plemeno. Je to
kníraã mal˘ hodn˘. A také studovan˘.
Absolvoval se mnou bûhem studií mno-
ho pfiedná‰ek i praktick˘ch cviãení. Mohl
by klidnû také dostat diplom.“

Malé podûkování 
„Vstup do veterinární praxe se rovná
hození do vody. S úsmûvem vzpomínám
na své první nesmûlé kroky v boji se
zákefin˘mi psími a koãiãími chorobami.
S úÏasnou laskavostí a trpûlivostí nad
nimi drÏel ochrannou ruku pan MVDr.
Pavel Truhláfi, znám˘ praÏsk˘ veterináfi.
NejenÏe mûl co pfiedávat, ale dokázal
také nalévat potfiebnou sebedÛvûru. Vedl
mne i moji spoluÏaãku a kolegyni Martu
k samostatnosti a rozhodnosti. Mnohdy
urãitû hrÛzou ani ned˘chal, co Ïe to
pfiedvádíme. Uãil nás nutnosti komplex-
ního pohledu na pacienta, podporoval
na‰e biologické my‰lení a zdrav˘ selsk˘
rozum. Spoleãnû s námi prchal pfied
,,krabiãkov˘mi“ pacienty, z nichÏ má
spousta kolegÛ hrÛzu. Nikdy nevíte, jaké
pfiekvapení na vás z krabiãky vybafne.
„Pane doktore, dûkuji!“ 
PfiestoÏe i veterinární medicína spûje
mílov˘mi kroky ke specializacím, a je to
tak v pofiádku, schopnost komplexního
pohledu na problematiku nás ãasto zv˘-
hodÀuje oproti na‰im „lidsk˘m“ kole-
gÛm, specialistÛm. VÏdyÈ nevolnost
nemusí vÏdy znamenat zánût Ïaludku!“

Z paneláku na statek 
„VÏdycky jsem bydlela v paneláku. Ale
mûla jsem ‰tûstí. Kousíãek od na‰eho síd-
li‰tû se rozprostíral lesopark a ten plynu-
le pfiecházel v pole a lesíky jiÏ za hranicí

Prahy. Mít psy v paneláku není jednodu-
ché. Je to taková malá kouliãka na fietûzu
u nohy. VyÏaduje to pravidelné vycházky
nûkolikrát dennû bez ohledu na poãasí,
va‰i únavu, momentální lenost ãi televiz-
ní program. Navíc by va‰i psi nemûli
obtûÏovat okolí. VÏdyÈ nevychovan˘ pes
s nevychovan˘m a bezohledn˘m majite-
lem dokáÏou po‰kodit nejen vzájemné
vztahy pejskafiÛ, ale i pohled okolí na
slu‰né pejskafie. Pfiesto v‰echno si nemys-
lím, Ïe pes v paneláku musí b˘t zákonitû
chudák. Na‰i psi si uÏívali dlouh˘ch
vycházek, o kter˘ch se mnoh˘m jejich
kamarádÛm na zahradách ani nezdá. 
Na Ïivot v paneláku jsem si ani já nikdy

úplnû nezvykla. Hledala jsem moÏnosti
získat domek na venkovû. Nejlépe obrov-
ské stavení s velk˘m pozemkem. Ozvaly
se zemûdûlské sklony zdûdûné po pra-
pfiedcích. Pfied rokem jsem objevila
malou zemûdûlskou usedlost, nûco
zabrnkalo na geny a já vûdûla, Ïe tady
chci zÛstat. Stará stavení mají své kouzlo,
ale skr˘vají i mnohá nemilá pfiekvapení.
Na‰e zaãátky by vydaly na dal‰í pokraão-
vání knihy Vejce a já od Betty Mc-
Donaldové. Ani teì to není úplnû jedno-
duché, ale uÏ jsme se za ten rok snad
trochu zocelili a hrany se obrousily. Vel-
kou oporou je mi mÛj muÏ, kter˘ sice
mou vá‰eÀ pro staré domy, tradice a ven-
kovsk˘ zpÛsob Ïivota pln˘ kufiincÛ, ran-
ního kokrhání kohoutÛ, kdákání slepic,
poletování holubÛ a kejhání husí
a kachen nechápe, ale ti‰e trpí. O psích
a koãiãích chlupech na obleku nebo
v polévce ani nemluvû. Sám ale pfiiznává,
Ïe ná‰ dal‰í pfiírÛstek, samec labutû ãer-
né, je pfiekrásn˘. Snad si zvykl brát to
s humorem, tak jako kdysi maminka. Díky
Bohu a obûma.“

Vyprávûní zapsal Go
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