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Rozhovor s Barborou Srncovou a Petrem Rajchertem

Barbora
Srncová, Petr
Rajchert
a jejich fenka
KIga tvoﬁí
sehranou
trojici

D

ocela nedávno si ho poﬁídili také
hereãka a v˘tvarnice Barbora Srncová (známá tﬁeba jako Rampepurda ze seriálu Bylo nás pût) spolu
s hercem, muzikantem a moderátorem
Petrem Rajchertem, (kterého jste mohli
vidût tﬁeba v seriálu Îivot na zámku nebo
ho znáte coby b˘valého ãlena skupiny
Chinaski). Kalkul s popularitou v tom
v‰ak v jejich pﬁípadû rozhodnû nebyl.
Oba mûli ke zvíﬁatÛm vztah odjakÏiva.
Barbora období dûtství a dospívání
strávila pﬁedev‰ím ve spoleãnosti koãek. Její maminka, známá malíﬁka
Emma Srncová, jim dlouho dávala
pﬁednost, posléze pﬁi‰la na chuÈ také
jezevãíkÛm a zÛstala jim vûrná. Jiné plemeno psÛ dodnes neuznává.
Petr choval v dûtství andulky, po vlastním
psu dlouho pouze platonicky touÏil.
Zvíﬁata ale má opravdu rád, a tak kdyÏ se
mu v loÀském roce naskytla pﬁíleÏitost
moderovat „gorilí" reality show Odhalení,
nezaváhal ani na vteﬁinu. S gorilí rodinkou se v prÛbûhu natáãení sÏil natolik, Ïe
za ní dochází dodnes, i kdyÏ uÏ vlastnû
nemusí. KdyÏ se takoví dva milovníci zvíﬁat dali dohromady a zaloÏili spoleãnou
domácnost, bylo jen otázkou ãasu, kdy si
spoleãnû poﬁídí psa.

Proã volba padla zrovna
na rhodeského ridÏbeka?
Barbora: Îádná módnost v tom skuteãnû nehrála roli. Spí‰ neznalost. Já jsem
byla v otázkách psích plemen natolik
nevzdûlaná, Ïe jsme k ridÏbekovi pﬁi‰li
vlastnû omylem. Vidûla jsem na procházce psa, kter˘ se mi stra‰nû líbil,
a mûla jsem za to, Ïe se jedná o ridÏbeka. Okouzlil mû natolik, Ïe kdyÏ jsme se
rozhodli spolu s Petrem si poﬁídit velkého psa, chtûla jsem jedinû jeho. AÏ kdyÏ
jsme se dojeli podívat na ‰tûÀátka pﬁímo do jedné chovatelské stanice, ke svému úÏasu jsem zjistila, Ïe ten „mÛj" pes
vypadal pﬁece jen trochu jinak. Teprve
zpûtnû jsme se dopídili, Ïe se tehdy na
procházce jednalo o maìarského ohaﬁe,
kter˘ má sice podobnou barvu, srst
i stavbu tûla jako ridÏbek, ale pﬁece
jenom je to úplnû jiné plemeno.
Ov‰em ridÏbekové teì pro zmûnu naprosto okouzlili Petra - a protoÏe se líbili

Od psa se učíme být rádi na světě
Rhode‰tí ridÏbeci dnes patﬁí k módním plemenÛm. Plemeno pﬁed dobou nedávno minulou
zcela exotické a témûﬁ neznámé se dokázalo rychle prosadit i u nás. Dnes se s ním naprosto
bûÏnû setkáváme na ulicích i v parcích, zalíbení v nûm na‰ly i mnohé známé osobnosti. Rhodeského ridÏbeka má Marie Rottrová i Petr Rychl˘, Iveta Barto‰ová i ministrynû Dana Bérová.
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i mnû, rychle jsme se shodli. Potom jsme
se uÏ snaÏili nastudovat si o nich co nejvíce informací v literatuﬁe a také u znám˘ch. Maminãinou pﬁítelkyní je zpûvaãka
Marie Rottrová, která má ridÏbeka uÏ velmi dlouho, takÏe jsme ji nav‰tívili a na
v‰echno se dopodrobna vyptali. Mluvila
o své fence v takov˘ch superlativech, Ïe
pokud v nás do té doby pﬁeÏíval jak˘koliv
stín pochybností ohlednû v˘bûru plemene, úplnû se rozplynul. Volba byla jasná.
Marie nám také doporuãila chovatele, od
kter˘ch má svou fenku, takÏe jsme vûdûli,
kam se obrátit. A udûlali jsme dobﬁe,
s chovateli jsme dodnes v ãilém kontaktu,
a protoÏe to jsou zároveÀ veterináﬁi, mÛÏeme se na nû obracet vÏdy, kdyÏ potﬁebujeme poradit.

ku, ve volné pﬁírodû. Je to neãekané obohacení Ïivota i po této stránce.

Zvládnout tak velkého a silného
psa, u kterého zÛstává zachováno
je‰tû mnoho pﬁirozen˘ch instinktÛ,
není jen tak. Zvlá‰tû kdyÏ je to
vá‰ první pes této velikosti...
Barbora a Petr: Nejsme nezodpovûdní
majitelé. Od poãátku jsme si uvûdomovali, Ïe ridÏbek je pes, kter˘ musí poslouchat a b˘t zvládnut˘, jinak by to mohla
b˘t tragédie. Oba se snaÏíme s ní jednat
dÛslednû, protoÏe to je klíã k úspû‰né
v˘chovû. Snad se nám to i daﬁí. Nepou‰tíme ji do postele, nedovolujeme, aby
skákala na kﬁesla, nesmí obtûÏovat hosty
ani loudit u stolu. Je to právoplatn˘ ãlen
rodiny, ale musí nás uznávat jako autority. Jinak by to ne‰lo.

Vy jste ale nebyla, co se t˘ãe
drÏení psÛ, úplnou zaãáteãnicí.
Barbora: Moje maminka se kdysi dávno
zbláznila do jezevãíkÛ a prohlásila, Ïe jiné
plemeno nesmí pﬁekroãit práh na‰eho
domu. Ona má stále jezevãíka a také já
jsem si, kdyÏ se mi narodila dcera
a dorostla do vûku, kdy zaãala touÏit po
pejskovi, poﬁídila drsnosrstou jezevãici
Julãu. Julãa je fajn a máme ji moc rádi, na
mnû úplnû visí, ale pﬁece jenom - je to
jezevãík: tvrdohlav˘, zarputil˘, sveﬁep˘.
Není s ní vÏdycky úplnû snadné poﬁízení
a ve vztahu k dûtem se snaÏí prosazovat
nûkdy aÏ pﬁíli‰. KdyÏ se k nám nastûhoval
Petr, trochu s ní bojoval a ona s ním, coÏ
se projevovalo tﬁeba i její neãistotností.
Petr stále ãastûji mluvil o tom, Ïe touÏí po
„poﬁádném" psu. Maminka byla zásadnû
proti a vyhroÏovala, Ïe jestli domÛ pﬁivedeme jiného psa neÏ jezevãíka, bude se
od nûj distancovat, nebude nám ho hlídat
a já nevím co je‰tû. Ale nakonec víceménû
rezignovala. Pﬁece jen - Maru‰ka Rottrová
je její kamarádka a ona nám domluvila
náv‰tûvu, která definitivnû rozhodla
o na‰í volbû. KoneckoncÛ máme dvû
oddûlené domácnosti, a tak Kigu‰ka
k nám nakonec pﬁece jen pﬁi‰la.

TakÏe pﬁi v˘chovû jste
nezaznamenali Ïádné problémy?
RidÏbekové Petra
naprosto okouzlili

vysnûném psu samozﬁejmû nûjaké pﬁedstavy, ale musím ﬁíci, Ïe Kiga je ve vût‰inû
ohledÛ v˘raznû pﬁedãila. Tím, jak dokonale komunikuje, jak je chytrá, jak v‰echno
chápe. Neumûl jsem si pﬁedstavit, Ïe by
pes dokázal b˘t takov˘m parÈákem.
Nûkdy mi pﬁipadá, Ïe to snad uÏ ani není
pes, spí‰ poloãlovûk. Hodnû se jí vûnuji,
ale ona mi to oplácí. KdyÏ se podaﬁí nûco,
co po ní chci, má obrovskou radost. Je
spoleãenská, ale taky dokáÏe rozli‰ovat
mezi lidmi. A kdyÏ je to zapotﬁebí, dovede uÏ i hlídat.
Barbora: Já jako v˘tvarnice na ní obdivuji
je‰tû jednu vûc: jak je nádherná. Nestále ji
pozoruji, jak je krásná, ladná, jak se pohybuje. Dvojnásob to vynikne, kdyÏ je ven-

Barbora: Ale to víte, Ïe v‰echno nebylo
od zaãátku tak jednoduché, jak to teì
mÛÏe vypadat. KdyÏ k vám do rodiny
pﬁijde takov˘ velk˘ pes, kompletnû vám
to zmûní Ïivot. Je to opravdová revoluce v domácnosti V‰echno se najednou
musí ﬁídit podle nûho. Od toho, Ïe jsem
se musela nauãit peãlivû uklízet kaÏdou
vûc, protoÏe Kiga se jinak zmocnila v‰eho, dokonce i vysoko nad zemí. Nikdy
jsem nemûla tak dokonale uklizenou
kuchyÀskou linku, jako kdyÏ byla
Kigu‰ka malá. Dokázala totiÏ ‰plhat
i po v˘‰kách. ProtoÏe jsme nechtûli, aby
nám pes chodil do postele, a nemûli
jsme to srdce nechat ji samotnou naﬁíkat, zpoãátku jsme se stﬁídali a spali
s ní na zemi. Zaãali jsme trávit mnohem
víc ãasu venku, víc se pohybovat.
Zkrátka Kiga od první chvíle úplnû

Kigu‰ka - to jméno je dost
zvlá‰tní, to je podle
prÛkazu pÛvodu?

Foto Miartin Smrãek

ě

Petr: Ne ne, to jsme si vlastnû vybrali dﬁív,
neÏ jsme vûdûli, jakému psu ho dáme.
Byli jsme na dovolené v Egyptû a v restauraci, kam jsme chodili na jídlo, jsme se
kamarádili s takovou kﬁíÏenou dobrmankou, která se jmenovala právû Kiga. To
jméno se nám líbilo a pro ridÏbeka, kter˘
také pochází z Afriky, se nám zdálo jako
dûlané. Je pﬁimûﬁenû exotické, ale pﬁesto
snadno vyslovitelné. A dá se i zdrobÀovat.

Nikdy jste nelitovali,
Ïe jste si vybrali ridÏbeka?

Jezevãice Julãa
a ridÏbeãka Kiga sdílejí
spoleãnou domácnost

Petr: Absolutnû ne. Mûl jsem o svém
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Kiga
dokonale
komunikuje
a v‰echno
chápe

28

SVùT PSÒ 6/06

loveckého psa. Ale zatím se nám daﬁí to
zvládat. Kigu jsem zatím dokázal pﬁivolat
za v‰ech okolností, dokonce i kdyÏ se
rozebûhne za zajícem, staãí zapískat na
ultrazvukovou pí‰Èalku a za chviliãku je
u mû. Ale abych to nezakﬁikl: zatím jí je
teprve osm mûsícÛ a neÏ úplnû dospûje,
mÛÏe se je‰tû pﬁihodit leccos.
Barbora: V‰ichni máme Kigu moc rádi,
dobﬁe si rozumí i s devítiletou Emmou,
ale s Petrem se vyloÏenû na‰li. Jsou spolu
dokonale propojeni.

Oba máte ãasovû dosti nároãná
povolání. KdyÏ se toãí v televizi
nebo ve filmu, nikdo asi nehledí
na to, Ïe potﬁebujete jít domÛ,
protoÏe tam na vás ãeká pes...
Barbora: Velkou v˘hodou je, Ïe jsme na to
dva, takÏe se mÛÏeme zastoupit.
Normálnû chodím já s Kigou ven na
hodinku ráno, kdyÏ doprovázím dceru do
‰koly, a Petr na dvû hodinky odpoledne
nebo veãer. KdyÏ Petr na konci loÀského

Foto Miartin Smrãek

zmûnila Ïivotní styl celé rodiny. Ale
myslím Ïe k lep‰ímu.
Petr: Od zaãátku jsem se ujal role „vÛdce
smeãky" a také v˘cviku. I kdyÏ máme zahradu, poctivû s Kigou chodím kaÏd˘
den ven. Máme to kousek do Krãského
lesa, uÏ jsme to tam prochodili kﬁíÏem
kráÏem. Také jsem získal spoustu nov˘ch
psích pﬁátel. Nejsem typ, kter˘ by se na
ulici s kaÏd˘m dával do ﬁeãi, není pro mû
lehké navazovat kontakt s neznám˘mi
lidmi, ale to se s Kigou zmûnilo. Diáﬁ se
mi zaplnil lidmi od psÛ, ﬁekl bych, Ïe
momentálnû tam jsou ve v˘razné pﬁevaze. S nimi si vÏdycky mám co ﬁíct, a je
úplnû jedno, co kdo dûlá nebo k˘m je.
Bavíme se jen o psech.
ProtoÏe jsem psa nikdy sám necviãil, pravidelnû docházím na individuální hodiny
k jedné zku‰ené cviãitelce psÛ. V˘cvik se
nám zatím daﬁí, Kiga poslouchá. Trochu
jsem se obával, zda nebude problém s pﬁivoláním, pﬁece jenom se jedná o pÛvodnû

roku den co den toãil u goril, musela
jsem péãi o psa samozﬁejmû pﬁevzít z vût‰í ãásti sama. Pﬁí‰tû to tﬁeba zase bude
naopak. Také máme dûti, takÏe urãitá pravidelnost v rodinû b˘t musí uÏ kvÛli nim.
A Kiga má koneckoncÛ k dispozici
i zahradu. Zatím to zvládáme.
Petr: KdyÏ k nám Kiga pﬁi‰la a já jsem na
vlastní kÛÏi zjistil, co v‰echno svûdomitá
péãe o psa obná‰í, byl to trochu ‰ok.
¤íkal jsem si: tolik hodin dennû, a tak to
teì bude dal‰ích patnáct let! Pod tíhou
tohoto faktu ãlovûk mÛÏe buì zaãít kolabovat a pochybovat, nebo situaci pﬁijmout jako pozitivní v˘zvu a obohacení
Ïivota. Prostû to vzít z té lep‰í stránky.
Zjistil jsem, Ïe v lese s Kigou mi je úplnû
nejlíp. NezaÏil jsem vût‰í relax. MÛÏu b˘t
otráven˘, vystresovan˘, na‰tvan˘ na cel˘
svût - a uplyne deset minut procházky,
házím Kigu‰ce klacky, obdivuji, jak ladnû
bûhá, jak celá záﬁí, d˘chám lesní vzduch,
a najednou v‰echny problémy odplavou,
zaãnu se na nû dívat z odstupu, zdají se
mi malicherné.
Barbora: Nikdy v Ïivotû jsem nevidûla
tvora, kter˘ by byl tak ‰Èastn˘, Ïe Ïije.
A staãí jí k tomu tak málo: mít nás ve své
blízkosti, vyrazit na procházku do pﬁírody, zadovádût si. Kiga je skuteãn˘m transformátorem energie, uãí nás, jak b˘t rádi
na svûtû. Mám pocit, jako kdybychom se
s ní vraceli do nûjakého v˘chozího bodu,
kde jsou dÛleÏité jen ty skuteãnû zásadní
vûci, ne v‰echny ty zbûsilosti a zbyteãnosti konzumního svûta. Nûkde jsem ãetla
v˘sledky jakéhosi v˘zkumu a tam psali, Ïe
lidé, kteﬁí Ïijí se zvíﬁaty, mají statisticky
v˘raznû vût‰í ‰anci b˘t ‰Èastní. Nevím, jak
to mûﬁili, ale v na‰em pﬁípadû to rozhodRozmlouvala Lea Smrãková
nû platí.

