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Tisková zpráva č. 18
ze dne 25. dubna 2012
SLAVNÍ
Mezi drobnochovateli najdete nejednu slavnou osobnost. K těm nejznámějším určitě patří
světově uznávaný hudební skladatel Antonín Dvořák (1841 – 1904), který se na svém letním
sídle ve Vysoké u Příbrami, zbudovaném z bývalého zámeckého špýcharu, oddával nejen
komponování, ale též holubaření a sadaření. Slavný český prvorepublikový herec Saša
Rašilov (1891 – 1955) zas choval v Praze na Zbraslavi nejenom psy (jeho bernardýna jste
mohli vidět ve filmu „Přijdu hned“), ale i husy a kachny. Zvláště husy se osvědčily, jelikož
hlídaly dům ostražitěji, než všichni psi dohromady. Vnuk, Saša Rašilov nejmladší (1972),
neméně to slavný současný herec, a jeho manželka, též známá herečka Vanda Hybnerová
(1968), v rodinné tradici pokračují. Šíře jejich chovatelského záběru je však poněkud větší holdují spolu se dvěma dcerami chovu koní, ovcí, psů, koček, králíků a drobných hlodavců.
To jiný mimořádný český herec Jiří Steimar (1887 – 1968), dědeček talentovaných
„kumštýřů“ Jiřího Kodeta (1937 – 2005) a Evelyny Steimarové (1945), prý ve třicátých letech
minulého století choval na půdě Národního divadla krůty. Jak originální a nápadité! Další ze
znamenitých pánů herců Jiří Štěpnička (1947) se na svojí chalupě stará o dceřin chov holubů.
Přiznává, že venkovské stavení by si už bez podmanivého vrkání ani nedovedl představit.
„Já mám devět kanárů, kanárů, kanárů, ti mně nejdou do páru, ne a ne a ne,“ tvrdil herec
Vladimír Hrubý (1924 – 1986). I když nebyl přímo chovatelem, tak tahle převzatá píseň
z filmu „Uličnice“ jej svého času hodně proslavila. Je to tak, slavní proslavili chovatelství a
chovatelství leckdy ještě více proslavilo slavné...
Eliška Stejskalová

