Hercovou velkou vášní jsou koně. Sám má čtyři
a prohání se s nimi po lukách a hájích v okolí
svého venkovského sídla na Slapech.

S manželkou, herečkou
Janou Bouškovou, která je
obdivuhodně tolerantní
V úspěšné inscenaci Blbec k večeři,
kterou uvádí Divadlo Bez zábradlí,
se herec na jevišti potkává i se svou
kolegyní Veronikou Freimanovou

Co například?
Udělat si víc času, nehonit se zbytečně, zastavit se, nebrat
si toho víc, než člověk může obsáhnout... Všechno to vím,
ale vůbec se tím neřídím. Chci toho vždy stihnout víc, než
můžu, a taky chci vyjít všem vstříc, což zvíře nikdy neudělá.
Nebude se honit, když nebude chtít, a už vůbec ne kvůli
druhým, protože preferuje svoje zdraví a sebe. Také vím, že
bych se mohl daleko zdravěji stravovat a nebrat si věci tak
moc k srdci, netrápit se něčím víc, než je zdrávo, a hodit to
raději za hlavu.
O tobě se také ví, že máš dobré srdce. Aktuálně sis
například ukrojil čas pro již zmíněný projekt Malujme
srdcem a učíš se malovat.
Nechal jsem se ukecat... Ne, vážně! Řekl jsem si, že jestli mé
malování někomu pomůže, proč to nezkusit? Sám potřebuji
pomoc pro své snažení o lepší život pro koně, tak vím, co to
je. Navíc, když mi bylo čtrnáct let, jedna z mých možných
voleb budoucího povolání byl právě malíř. Sešlo z toho, ale
proč se nevrátit o pětačtyřicet let zpátky?
A jak ti malování obrazu pro charitu jde?
Jak už jsem přiznal, všechno nechávám na poslední chvíli,
takže zatím nijak, obraz se teprve rodí. Hlavně musím
najít kompromis mezi tím, co chci malovat, a tím, co jsem
schopný namalovat.
Co říká na rozhodnutí stát se „uměleckým malířem“ tvá
rodina a hlavně manželka Jana Boušková?
Oni jsou ode mě zvyklí na ledacos. Proč by je mělo
překvapit, že jsem se rozhodl namalovat obraz? Jen mi
to opět zabírá další tolik potřebný čas a nejhorší je, že ho
ukrádám i doma, Janě.
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Václav Vydra zvládá měsíčně
odehrát dvacet až třicet
představení. V Divadle
na Vinohradech účinkuje
např. v představení Andorra.

Ještě že je Jana tak tolerantní...
To je. A nejen ona, potřebuji kolem sebe moc tolerantních lidí.
Naštěstí na ně mám v životě kliku.
Někdy určitě trpělivost přeteče...
Vždy se musí nějaký ventil upustit. Jana je teď třeba na Bali,
už dlouho chtěla tuhle zemi navštívit. A samozřejmě by tam jela
raději se mnou. Pro mě je to ovšem v sezoně nerealizovatelné,
nedám dohromady týden volna, natož čtrnáct dní.
Neslyšel jsi od ní někdy výčitku, že máš radši koně než ji?
Slyšel. Ale snad to tak úplně nemyslí. Vím, že by použila všechny
zbraně k tomu, aby mě měla víc, ale se mnou je to těžké. Já mám
pocit, jako bych byl na rozebrání. Každý mě chce kousek. n

václav vydra (58)

Syn herců Václava Vydry ml. a Dany Medřické a vnuk Václava
Vydry st., svého času ředitele Národního divadla, byl ke své
profesi předurčen už díky svým předkům. Je členem Divadla
na Vinohradech, ale hostuje i na jiných pražských scénách.
Nepřeberný je výčet jeho filmů, seriálů i dabingových rolí. Kromě
herectví je ctitelem koní a jeden z mála českých absolventů studia
školy Strasser, která brojí proti konvenčnímu způsobu chovu koní.

foto: vladan Krumpl (1), herminapress.cz (1), divadlo bez zábradlí (1),
divadlo na vinohradech (1) a soukromý archiv václava vydry (2)

Uměl bys lidem i poradit s jejich životními problémy?
To ne. Musel bych jim poradit něco, co nedělám sám. Já
kolikrát vím, co je dobré pro koně, a platí to i pro člověka,
ale sám se tím neřídím.
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