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V aŽení čtenaři, milí spolucestují cí,
co se stgne, když upi kousrle zonbie?Íuhle otázku ni nedóvno vóžným hldlefi položil ředlte]

význanné f,rmy, odpovědný zo mojetek v řádu desÍtek nilio|d korun' ze zdvořilosti jsem neJd ve nlčel,
nočež jsem vyslechl podivuhodnou teo|ii, jokse roznnožují upíři,Apokmito doš|o.on už se přepnul

do dovolenkového režimu! zltímco oVánocích koukáne no pohódky, běhen |éta řešíme frIozofrcké
q celo\polečenské problény' stačí si vzít v próci vo|no nebo se prostě přesurlout na jinó níst!

o nqjednou máme čds jít do |eso

k betonovýn rozva1indfi

a přes internethledot, zda

to dřÍve byl bunk| nocistické

umády, nebo tajné výzkunné
procoviště n0 lnalýzu důkazů

mi m o ze mské civ jl izo c e'

No n1léhóní rodiny se necháme
přenluvit g novštívíme koncert

zpěv\čky, kte|ou jinlk domo

vůbec neposloucháme, ole přesto 5e u jejího vystoupení

kupodivu skvěle bovíme' zkusíme siv restqurcci

objednot neznóné jídlo, přinutíne 5e dočíst knížku,

kterou 5i \chovóvóne od bi1hvÍjokých norozenin, nebo

si piedstavujene, jaké by to bylo žít v cizín něstě.
A lspoň jednou z0 sezonu

se svezene nosto l 9i cký n
vl1ken s poctivýni dřevěnými

lqvicemiAok no nich mohli

dfive lidé sedět hodinu

kúdý den?) o krósně čoudící
Iokomotjvou z dob císaíe póno

(kolik lsi tehdy stálI jízdenka

ve srovnání s průměrným

pllteff,?)'Akdyž se nám k|ótí
rczpočet, zjistíme, že spousta

nádhernÝch zóžitků jevlastně skoro zodarmo ' stočí třeb\ popoj?t lokó|kou k mÍitnífiu písečáku,
lehnout 5jdotróvy, přepllvot vodní hlodinutan o zpótky o poton hodinu pozo|ovlt ubíhoJícÍ

oblIko o letno poslouchat rczunbrodování o drby osÍltních povdlečů. A snLžíme se oddálit
srážku s rcolitou, kdy zose budeme v p|vnÍ řddě řešit zvýšený účet zd elektřinu 0 plyn nebo úplně
jiné ceny chleba o nasav samoobs|uze' okomžiku kráíný, prodlijen.

Petr Horá|ek' zástupce šéf redaktora
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snaŽím se cvičit každý den
Téměř 6o |et se úspěšně drží na výs|uní ajejí hity
jako S|adké mámení' Copacabana nebo D|ouhá
noc si tu a tam pobrukuje snad každý' V pos|edních
Ietech by|a zpěvačka spojována se soudními
spory s bu|Várem, a|e jak sama tvrdí, nyní už má
od nepříjemných pomIuv k|id. A můŽe se nap|no
a s radostí věnovat nejenom své koncertní šňůře'
a|e také zahrádce a sportu. E|án a energiejí
rozhodně nechvbí.

i



rozhovor

NapadIo vá5jako studentku gym-
názia, že bYste mohIa profesioná|ně

zpívat ce|ý Životl
Ne, to rně tehdy opravdu nenapad|o'

l\a gvnndliu ser'l c-odira na ld-co l
št nu a rušt nu ' Ve S|at ňanech ' (de
.senVV ůsla|a'Jsen. né|a rož osll..
5eještě soukron,]ě německV a anqIic

kV' Mys|e|ajsem 5i' Že mě budou ŽiV t
jazvl(V' Užjako ma|á ho||(a]5em aIe

hrá|a na kIaVír, chodilajsen'] do hudebn

šl<oIy V HaV|íčkoVě Brodě a s tou ]srne

]e ] do prahv a hrá|itu koncert na kon.
zervatoři' Hodně mě chVá|iIi' aIe abV ze

rně mohIa být třeba kIaVírníVirtu05|(a'
tó bych býVa a muse|a cvič t každý den

osm hod n ' To nebv|o n c pro mě' já 5e

potřebujU neustá|e hýbat'

Na začátku kariérYjste bY|a tak tro-
chu t|ačena do roIe naiVni b|ondýnk!.

'ak 
5e Vám z ní podařilo Vvmanit?

]a <o osmnáctiIetá]5em bV|a neJnrIadší

č enka divadIa. VšechnV písn Čky a textv
pro mě psa i 5 oh|edern na rnů]Vě<,

takže bVlv trochU infantllní a naiVní' AŽ

po pár Ietechj5ern siVzaIa do repertoáru
píseň s názvem RůŽe (Vetou dá|' |(terá

by|a jiná' A i tehdejší ředlteI Lucernv
říka], Že bvch rně]a ZpíVat náročnějšÍ
Věci' 5kladateIe Bobana ondráč <a jsem

proto poprosila, abv pro mě už nepsa|

pí5ně jako třeba Bonbón' |(terou]sem

VV oŽeně nesnášeIa' A on mě W5|Vše|,

KdyŽjste vYstupova|a s kapelou
GoIden Kids, která mě|a našlápnuto
na m€zinárodní ú5pěch. musel to být
pro Vá5 spIněný sen!,ezdit po světě.
koncertovat, mít VIastní peníze. Vzpo.
mínáte si' za cojste utráceIa sVé pÍvni
honorářel
To Víte' že anol H|avně za ob ečení' pro

toŽe Výběrtadv bV Ve]m chudý' kdyŽ

jsem mě|a moc šikovnou man]inku
a ta n.i VŽov 5i|d Dod|e řd<op s - Burda

A také Za botv, Vášeň pro ně mi zůsta a

dodne5| Hodně jsme na (upovaIi Zahra

n]ční desky, nebot.j5me chtěli Vědět. co

svět nabíZí' A také]sme si přá|i, abV se

svólo.ve ly dosld Y ' nd<erlu D-b \-'

Tak mě napadá. kam VšechnY tY boty
a kostýmv z vYstoupení uk|ádáte?
Máte je také V suteÍénu svého domL'
kde ve|kou část zabírají různé ceny
za hudbul
Suterén domu n]ě| být půVodně Vinným

5|(|íp|(em, a e na <onec těch oceněnÍ

7d 1pev DV o Lo|i|. ' /e js.]-]F l ně udě|ě

Jdu si za svými názory,
pokud jsem přesvědčená'
že mám pravdu.
Rozhodně a|e nejdu
ořes mrtvo|V.

5íň s|áW' Márn tam i VýhrV z ten]sových

turna]ů' na l<teré pravlde ně.jezdím'
]<ostýrnV se uŽ do 5kříníneveš V' takje
uk|ádám do speciá ních (ontejnerů'

Neplánujete nějakou veřejnou Výstavul

]á ne, aIe mů.]VeIký obd]Vovate]' řediteI

zák adní ško v V Dubí' připraviI Výstavu
rných kostýrnů Z růZných fi|mů a teIe

Vizních pořadů' osIoVi|filrnoVé atel éry

BarrandoV' teIeV zní arch V' ]á]5ern mu

také zapůjčl]a něco ze 5Vého šatní|(U'

A skutečně bV o Z čeho VybÍrat'

očima
autorkY
]ejípÍsně mánr
napos oucnane
z dětství Rod]če
s je totiŽ pouštěl
k VíkendoVém!
Vařenístá|e dokoIa
HeIena Vondráč (oVá

je pro eechy ž ] Ící

le9en0ou, a ta (

ml bV o ctípoznat
J osobně' Setka|y

Jsme se při pozdni
snídan V restaL]raci
bote L-] Admirá|' ](de

na měče(a a se

5Výrn manŽeIem'
Tenjlostatné
doproVázi téměř
VšUde, ZpěVač|(a
s daLa nemenex
a deci bí ého Vina'
Rozhovor plvnu
VeIn] LrVo]něně

hodně]srne se
nasrŤáLv' A]á 5i

uVědo.n Ia' Že Věk ]e
opravdujenorn čisIo

ř
1

*ne Ť!" '
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Během ú5pěšné kariéry jste podnikaIa
5poustu zahraničnÍch cest. zatímco
v ČeskosIovensku v|ádIa totaIita.
Nemě|ajste někdy chuť emigrovat
a Žítjinde?
].rn grac jsern ni<dVVáŽně nepře-
_ 

' 
.|^|a' )aTozre -rejseŤ bV a 'ia ||

-l Lo, Ze-)e-n rIol d 7Le\lovdl \rad cely
j 

'.ět, protoŽe mnoho mých tehde]ších
. J eq ů Ven nepust ]i' DostáVa ajsern

' e rr]i t]|(rat Vní nabíd|(y ze zahraničí,
. e Vědě a ]sem, Že bvch 5e uŽ nemoh|a

' íátit zpátq' N/]ě|aj5err] a rr]ám tadV
. 'bol P 7apušIÁne 'ořp^V d \Vo | |od .-

_;eTn nemonla opust t.

Patříte prý mezi životní optimisty.
BY|o někdY období' kdv Vám nebY|o
zrovna do zpěVul
To Víte, že ano' Ž Vot neníjen procháZka
po roz<Vet é |ouce, Určitětoby o<arnžk
rolpadU naše"o 'l ia GoId.n |. d5 \,4arte

|<ub šoVé reŽ m V roce L970 za|<áza

zpíVat a to by| VeIký zásah do naší práce'
Před pár Iety]5me chtě]i toto u5 <u pení
obno\|i rrě j])Ťe pr pravene'on(e|T^|
tu rné' a|e bohuŽe| z toho seš o a neby|a
to Vlna naši a9enturV' ja ( se prezentova
o' |(Vů Io1. s.orc o na(e d o( ]o eté
přáteIství' Da|ší ž Votní ranou byI odchod
mých miIovaných rodičů, tenjsem nesla
těžce'

Vaše posIední cD sejmenuje Tvrdoh|aVá,
p|atítoioVás?
ŘekIa bych' Že nejsem tVrdě tVrdohIaVá
aIe']dt] 5i za 5Výrn] názorV' po (ud jSem

p'e Vědřená' Že rr.n p|d\du' co7hodne
a|e nejdu přes rnrtvo \/'

co považujete za životnÍ metu,
na kteroujste opravdu pvšnál
]sem hrdá na to, Že.jsen] tak dIouho
na 5céně a že to 5e rnnou po ce|ou tu
dobu VVd rŽeIo pubIikum a fanoušci'
(5měj€ se) RoVněŽ na to' Že mi]eště fun'
quje tě|o i h|as adÍ<VtomumůŽusVoU
p o|es ' | 'e oU r||u--' VV onavdt UrC lé
p.o ně by|ě 7asadn ce-a cIdnd P| x so
pot5 <ého festiVaIu ' |(terou jsem dostaIa
V roce 1977 a od níŽ 5e zača a odvÚet
spousta da ších meZinárodních nabíde <.

A moc 5iVážím toho' Že rně os oV (arel

Gott' abych s ním Vystoup aV new

Vo15|<é carneqie Ha]|' Ta rn jsem ne] prve
bV ajeho hostem a po pěti etechjsme
|(oncert zopa|(oval uŽ]a|(o rovnocenní
partneři' cením S itoho' (dVŽVyhra.ju

nějaký tenisový turna]

Kromě teni5u se Věnujete i da|šÍm
5portům jako pIavání, Ves|oVání. Hý-
bete se každý den?
V podslátě a.o' don.a Tan.e bdlén ",á
,e )naž T '(dŽdé |dno p|.VaI ' a bych .oZ-

po. ybova|a lě o kdYŽ5eprob-d l '(ti-
čin si pateř' prolo=e ja ' d oL.o l]^a č o

Věl( zdravou a pruŽnou páteř, ta< d ouho
je mladý' Dě|ám i spec á|níá5anY zjóqv
a spiná|ní cviky' Dorna mán] 5Vé ma|é
fitness 5 rotopedem a da ším stroji' a|€

ted'přes |éto na něj nemám to|i|( času'
starám 5e o zahradu' hau5bót, chodírr]
na procház](y s pej5|(ern'Vnašern tří
patrovém domě běhám hodně po

sc.odec|' (oŽ ie pro o.d c La|' e Wbo ^e'

rozhovor

,ste narozená ve znamení Raka.
Pro tohIe znamenÍ je charakteristická
citIiVá a empatická povaha.
Raci rádi pomáhají druhým
a zak|ádají si na rodinných Vztazích.
Souhlasite?
Naprosto, ráda pomáhám ]idem
a 5ama]5em mimo jiné přes deset ]et
patronkou nadace Naše dítě a také
Domova sociá nlch sIuŽeb L blín, <de

pořádáme v zámecké zahradě pravi-
delne |'o'']ce IV' TeŽ 5e časlo úCa.' niT
projektů Nadačního fondu Kapl(a
naděje, Mám ráda rodinnou pohodu
a strěšně 'ád. V7poTi^a.n .d dét.rVI
<teré]sero proŽ]|a V ásce' Naši 5e nám
max má ně Věnovali a Ve Všem ná5
pooporova L

z roIe zpěvačkvjste letos přesed|aIa
i do křesIa moderátorky v Českém
rozhIase, kde máte V|astní pořad
sIadké mámení.,ak 5i tuhIe ú|ohu
užiVáte?
Ve n BVIa to oro n.ě VVZVa'-eIi|.oŽ-<e."l
štafetu převza|a po |(ar|u cottov]a M ro
Žb r|(ov ' Vzpornínám na oba ráda a je to
oořad Ve ' V sl-ule|' ' o|otoze ]ser1 5i- C.

P'oLc | ,r udvr, r dz rl

5e 5 Honzou AdameTn' <terý 5e n,]nou
oořad p.ip|dV.Je VVo,.aLldjImdve p 5né
z různých Žánrů a zařazovat i novin|(V'
Těší mě, že máme Velmi dobré oh|asv'

jak se změniI svět šoubyznVsu
za tu dobu, během které se V něm
pohvbujetel Musí mít dnes zpěVáci
ostřejší |okty?
To ani ne' A e kon (u rence je samozře]'
n.ě VejiLa p'ol oŽp,5Te se oLeV P|; \vél .
a ]e tu obrovs (ý příVaI zahtan čnítvorbv'
-d|.že V ton lo nd one,.i n|ao' ,,péVd-
ci těžší' A uby o spoJečných akcí' DříVe
j5me se často pot|(áVaIi př různých
projektech, aIe mimo ně' Dnes]ede
spíše <aždý 5ám Za sebe'

A co buIvár?
Ten V minu érn rež]rnu neexistova ' l\/]y

jsn.e 5' s r rr od,Isté ooby ldŽi| .Ve'AP
ne.eí".| ]'.reS odne]. c|ibitab a.:|i
jsrne 5e' bVť nás za to někteří mediá ně
znární |idé pranýřují' A e udě|al]jsme
dobře' protoŽe uŽ rnáme od pseUdo-
novinářů po(oj' Ne|ezou nám pře5 p ot
a nepronás edu]ínás' (dVž 5 ná5 chce
někdo Vvfotit' 5|ušně se zeptá' Bo] 5e
Všemi pomiuvami a VýmVs V bu]Váru
nám sebra| spoustu času' a e užje to
za námi ajá toho ne|ituju




