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ROZHOVOR

BoxerÛm jsem propadl
Ferda je
samozﬁejmou
souãástí
hercova
Ïivota

B

oxer Ferda, kter˘ se s námi u svého domova na vltavském nábﬁeÏí
nad‰enû pﬁivítal, je uÏ tﬁetím
zástupcem svého plemene u VydrÛ. Pﬁed
ním byli je‰tû Bonny a Ax. V‰ichni zlatí,
v‰ichni papíroví a v‰ichni neskonale
milovaní. Od sv˘ch patnácti let proÏil
Václav Vydra bez boxerÛ pouh˘ch sedm
let. A jakmile mu to podmínky umoÏnily,
okamÏitû se k nim vrátil.

V Ïivotû jste nemûl jiného vlastního
psa neÏ boxera. Kde se vzala va‰e
náklonnost k tomuto plemeni?
Já vlastnû ani nevím, jestli to byla náhoda, nebo osud. Jako kluk jsem byl jednou
s mámou na prázdninách a v hotelu, kde
jsme byli ubytovaní, mûli boxerku, která
mû tehdy naprosto uchvátila. Ale bylo to
jen platonické, doma nebyla ‰ance prosadit jakéhokoliv psa. Pak uplynul nûjak˘
ãas, aÏ pﬁi‰la devátá tﬁída a rodiãe, respektive máma, mi ve slabé chvíli za hezké
vysvûdãení slíbili motorku - pion˘ra, po
kterém jsem uÏ dlouho touÏil. No, ale
mámû se to pak nûjak rozleÏelo v hlavû,
mûla hrozn˘ strach, Ïe se mi nûco stane,
a tak za mnou jednoho dne pﬁi‰la s protinávrhem. Îe skriptka, která s ní zrovna
toãí nûjak˘ film, chová boxery a zrovna
má ‰tûÀata. A jestli bych tedy nechtûl
radûji ‰tûÀátko neÏ motorku. Nad‰enû
jsem souhlasil. Teì zb˘vala uÏ jen maliãkost - pﬁemluvit tátu. Po velkém úsilí
a srdceryvn˘ch scénách nakonec souhlasil, ale s podmínkou, Ïe se nebude podílet na péãi o psa, Ïe to bude na‰e vûc,
moje a mámy.

A bylo to tak opravdu?
Hodnû dûtí psa chce,
ale pak péãi o nûj
nezvládne. Jak to bylo u vás?

FERDA žije můj život
Václav Vydra je populární divadelní a filmov˘ herec.
Je o nûm známo, Ïe pochází ze slavné herecké rodiny:
jeho rodiãi byli Dana Medﬁická a Václav Vydra.
Milovníci zvíﬁat ho v‰ak znají také z jiné stránky: jako
velkého propagátora pﬁirozeného chovu a v˘cviku
koní. A také jako celoÏivotního pﬁíznivce boxerÛ.
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Tak ne Ïe bych se na to vyka‰lal. Já jsem
se snaÏil, jak to ‰lo, Bonnymu jsem se
vûnoval, chodil jsem s ním i na cviãák.
Ale musím pﬁiznat, Ïe máma si to
odskákala dost. Tﬁeba jsem byl dva roky
na vojnû, a to ho mûla na krku kompletnû. Táta uÏ na tom v té dobû nebyl zdravotnû tak dobﬁe, aby se mohl starat
o psa, takÏe ta kaÏdodenní péãe byla
opravdu jen a jen na ní. Ale zvládala to
stateãnû a Bonnyho milovala.

Jak zvládáte péãi o tak velkého
a pohyblivého psa, jak˘m boxer je,
vy dnes? Pﬁece jenom máte ãasovû
nároãné povolání, bydlíte v bytû
samém centru Prahy...
Bez problémÛ. Ferda je souãástí na‰eho
Ïivota a péãe o nûj je pro nás tak samozﬁejmá jako d˘chání. V˘hoda pﬁirozenû je,
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BoxerÛm jsem propadl
Ïe se stﬁídáme s Janou (poznámka redakce: manÏelkou Václava Vydry je hereãka
Jana Bou‰ková), aby Ferda mûl své ãtyﬁi
vycházky dennû.
Ale já hodnû ãasu trávím v pﬁírodû,
u sv˘ch koní. Na Slapy za nimi jezdím
nûkolikrát t˘dnû a Ferda samozﬁejmû se
mnou. Je tam hroznû rád, má tam prostor,
trávu, ãerstv˘ vzduch, psí kamarádky… On
není tak sportovní typ, Ïe by touÏil mû
doprovázet na dlouh˘ch vyjíÏìkách, obãas si se mnou sice vyrazí, ale hodinka je
pro nûj aÏ aÏ. Vût‰inou tráví ãas na statku
nebo v jeho bezprostﬁedním okolí. TakÏe
to vlastnû není tak úplnû praÏsk˘ pes, jen
tak napÛl.
Myslím, Ïe mu tento zpÛsob Ïivota vyhovuje. DÛleÏité pro nûj je, Ïe vût‰inu ãasu
mÛÏe trávit po mém boku: neberu ho jen
ke koním, ale také do divadla, jezdí se
mnou autem, komunikuje s m˘mi znám˘mi, zkrátka Ïije mÛj Ïivot. A myslím, Ïe
mu to vyhovuje.

Ferda pÛsobí jako rozumn˘,
spoleãensk˘ a poslu‰n˘ pes.
Jak jste toho dosáhl?
Nemyslím si, Ïe boxer by byl plemenem
nûjak nároãn˘m na v˘cvik. KdyÏ jsem mûl
svého prvního psa Bonnyho, tak jsme se
báli, Ïe to nezvládneme, a dali jsme ho na
v˘cvik k v˘cvikáﬁi. Byl to zku‰en˘ kynolog

Ferda umí v‰echno
k tomu, aby mohl bez
problémÛ Ïít mezi lidmi

Foto Martin Smrãek

Spoleãná hra

Pro Ferdu je dÛleÏité,
aby vût‰inu ãasu mohl
b˘t po boku svého pána

a ná‰ znám˘. Ale uÏ bych to neudûlal.
I kdyÏ se tam tﬁeba pes nûco nauãí, pokud
jeho pán neví jak na to, zase to rychle
zapomene a je to skoro k niãemu. Nemluvû o tom, Ïe se mi pﬁíãí dávat psa, kter˘ netu‰í, o co jde, k cizím lidem.
V˘cvik je podle mû záleÏitostí vztahu
a zku‰eností. KdyÏ si se psem vytvoﬁíte
hlubokou vazbu, vûnujete se mu, hrajete
si ním, tak to jde skoro samo. Nikdy jsem
s tím vlastnû nemûl problém. Jsem pﬁívrÏencem nenásilné v˘chovy u koní i u psÛ.
Nejlep‰í je taková, Ïe si pes ani nev‰imne, Ïe je vychováván. DÛleÏité je ho
nenutit, ale navléct to tak, aby on sám
chtûl dûlat, co po nûm chci. Není to zase
tak tûÏké dovést psa k tomu, aby se snaÏil udûlat mi radost.
To s koÀmi to je nároãnûj‰í, jsou to oproti psÛm úplnû jiná zvíﬁata, nemají k ãlovûku tak tûsnou vazbu a problémy ﬁe‰í
instinktivnû útûkem. Nejsou tak snadno
manipulovatelní jako psi, ale i s nimi to
jde. Na kaÏdé v˘chovû je nejdÛleÏitûj‰í,
aby se ãlovûk snaÏil dotyãnému zvíﬁeti
maximálnû porozumût, pochopit jeho
zpÛsoby vyjadﬁování a jeho potﬁeby.
Je pravda, Ïe já jsem své psy uãil vÏdy jen
to, co potﬁebovali k bezproblémovému
souÏití se mnou a s ostatními lidmi. Mám
zkrátka na psa nároky pouze jako na spoleãníka. Ferda to naprosto chápe a respektuje. Umí se pohybovat v kaÏdém
prostﬁedí, komunikovat s cizími lidmi. AÈ
je kdekoliv, pﬁizpÛsobí se. Není to závislák a není mi stále po boku, nedûlá mu
problém poãkat na mû pﬁi pﬁedstavení
v ‰atnû nebo s nûjak˘m m˘m znám˘m ãi
kamarádem. Tam, kde jsme spolu, o mnû
poﬁád ví, a pokud po nûm nic nechci, Ïije
si sv˘m Ïivotem a ãeká, aÏ ho zavolám
a pÛjdeme dál. Pokud s ním odejde

nûkdo, komu ho dám na starost, akceptuje to, poslouchá ho a ví, Ïe si ho urãitû
brzo zase vyzvednu. Je naprosto v klidu.

Dokázal byste v kostce shrnout,
proã jste se upsal zrovna boxerÛm?
To po mnû nechtûjte. Taky vám nedokáÏu
pﬁesnû popsat, co se mi nejvíc líbí na mé
Ïenû, jen urãitû vím, Ïe ji miluju. Tak
s boxery je to podobné. Toto plemeno mi
prostû maximálnû vyhovuje. Nevím, jestli nûjak˘ jin˘ pes má takovou mimiku,
jestli umí tak v˘mluvnû projevovat své
pocity a nálady.
Boxeﬁi jsou hraví, energiãtí, pﬁitom chápaví. Taky se musím pﬁiznat, Ïe jsem dost
konzervativní ãlovûk. Ale to jistû není ten
hlavní dÛvod, proã si myslím, Ïe boxeﬁi
jsou úÏasní psi. Pﬁesvûdãují mû o tom
skutky po vût‰inu mého Ïivota.
Rozmlouvala Lea Smrãková
Ferda na
procházce
na
vltavském
nábﬁeÏí
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