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Excelence,  od roku 2018 jste velvy-
slankyní v Praze, jak jste si zde 
zvykla? Jaké byly největší rozdíly 
a zvyklosti oproti vašemu životu 
doma či v zahraničí?
„Ráda bych vám nejdříve poděkova-
la za pozornost, kterou věnujete Vy 
i Pražský magazín mé zemi. Jsem 
v České republice od června roku 
2018 a jsem zde velice ráda. Jsem 
poctěna tím, že zde mohu působit 
jako velvyslankyně Jeho Veličenstva 
krále.
Vaše země je velice krásná 
a Praha je jedním z nejkrásně-
jších měst nejen Evropy ale 
i na celém světě. Vždycky se 
velice ráda vydám do města, 
abych ho mohla obdivovat. 
Působí na mě jeho krásná 
architektura a také mám 
velmi ráda uměleckou 
atmosféru Prahy.  Žijí 
zde příjemní lidé, 
mezi kterými už 
mám mnoho přá-
tel a jsem tomu 
nesmírně ráda. 
Myslím, že to je 
to nejcennější, co 
jsem tu získala – 
čeští přátelé. A to 
nejen mezi poli-
tiky ale i mezi 
běžnými občany.
Naše země ve-
lice rozdílné, 
a to nejen 
co se týká 
počasí a kli-
matu. Tep-
lo, to není 
spojené jen 
s počasím a se 
sluncem. To teplo 
a vřelost vychází 
především z lidí.
Také bych ráda
zmínila jednu věc, 
kterou jako velvys-
lankyně hodně vní-
mám, a která mi 
Maroko připomí-
ná, a to je dávná 
historie obou zemí. 
Naše dějiny jsou 
s a m o z ř e j m ě 
odlišné, ale je 
zde váha his-
torie a kultury, 
která je s Ma-
rokem společná 
a moji zemi mi 
připomíná.

V jakých zemích jste do-
sud působila? 
Už je to už dlouho, kdy 

jsem dostala svoje první místo, to už je 
dlouho. Nechci mluvit o svém věku… 
(smích). Svoje první místo jsem dosta-
la v Bukurešti v Rumunsku, kde jsem 
byla zástupkyní velvyslance. Dále 
jsem největší část své kariéry strávila 
ve Španělsku. Působila jsem v Seville, 
v Madridu a v Palma de Mallorca na 
Baleárských ostrovech jako generální 
konzulka.”

Ve svém úřadě jste zažila těžké ob-
dobí, pandemii Covid-19. Jaké 

změny ve vaší dosavadní 
praxi v oblasti komunikace 
to způsobilo a jak jste toto 
období zvládla a co pozi-
tivního to přineslo do vaše-
ho úřadu?  
„Pandemie byla opravdu vel-

mi těžkou zkušeností, 
zcela neznámou pro 
většinu lidstva, pro 
všechny. Nejsem 
nijak výjimečná. 
Všichni byli pan-
demií zasáhnu-
ti a trpěli. Byl 
to hlavně pocit 
z n e p o k o j e n í , 
nikdo nevěděl, 
co se bude dít, 
jak se situace 
vyvine. Kromě 
obav a úzkos-
ti, myslím, že 
m ů ž e m e 
mluvit  opra-
vdu o stra-
chu. To byl 
hlavně po-

cit, že to ste-
jné prožíváme 

všichni a sdílíme 
to spolu. Myslím si, že 
skutečnost, že se jedná 
o nás všechny nás, celé 
lidstvo, nás spojila a os-
labila tak pocit strachu, 

který jsme prožívali.
Jako velvyslankyně jsem 
nikdy nepřestala praco-
vat. I když bylo vše za-
vřené, naše velvyslanectví 
fungovalo neptržitě. Byli 
zde maročtí občané, zvláště 
studenti, a bylo třeba jim po-
moct. Byli v Ostravě a dalších 
městech a my jsme tu pro byli 
ně. Naučili jsme se pracovat 
prostřednictvím videokon-
ferencí. Pokračovali jsme 
v setkáních s ministerstvem 
zahraničních věcí, s poli-
tiky, s velvyslanci. Předávali 
jsme si informace, praco-

vali jsme dál a nikdy jsme práci 
nepřerušili.”

Je v marocké společno-
sti běžné, že v politice/
d i p l o m a c i i / p o d n i k á
ní jsou zastoupeny ženy? 
(Jak jsou v Maroku 
zastoupeny ženy na čel-
ních pozicích?)
„Neřekla bych, že vyko-
návám prestižní funkci, 
jsem ve službách MZV 
již třicet let, skutečnost, 
že jsem velvyslankyní je 
výsledek mé práce. Ale 
ráda bych začala tím, 
že se cítím velmi „privi-
legovaná“, šťastná a pyšná, že jsem 
dostala důvěru reprezentovat Jeho 
Výsost krále jako jeho velvyslankyně. 
Ano,  cítím se poctěna, jsem šťastná 
a pyšná, že jsem dostala důvěru 
reprezentovat Jeho Výsost krále jako 
jeho velvyslankyně. Ale je to také 
velká zodpovědnost. 
Neřekla bych, že má funkce je 
prestižní. Jsem ve službách MZV již 
třicet let a  skutečnost, že jsem velvys-
lankyní,  je výsledek mé dobré práce.
Je potřeba také vysvětlit, proč jsem 
pyšná, že mohu Jeho Výsost krále 
reprezentovat. Je to náš král, symbol 
naší rovnováhy, historie, jedinečnosti 
Maroka. Náš král  je také  nejlepším 
obráncem práv marockých žen. Nej-
sem jedinou ženou, velvyslankyní, ale 
je nás asi dvacet velvyslankyň a to 
je přibližně 25% z počtu velvyslanců 
Maroka v cizích zemích.
V současné době je pět žen ve funk-
ci ministra, řídí např. Ministerstvo 
ekonomiky a fi nancí, Ministerstvo eko-
nomické transformace 
a udržitelného rozvoje, 
Ministerstvo pro solidar-
itu, sociální integraci 
a rodinu. Ženy též zastá-
vají funkci primátorek nej-
větších marockých měst 
– Casablanky, Rabatu 
a Marrákeše.  
Maroko je v otázce 
rovnoprávnosti žen na 
prvním místě v arab-
ských a muslimských 
zemí.”

Jako žena se určitě 
ráda oblékáte. Jaké 
oblečení ženy v Maroku 
mají v oblibě?
„Velmi dobrá otázka, ráda se mod-
erně oblékám, ale zároveň ctím naše 
tradice a ráda reprezentuji naši zemi 
v národním oblečení (v kaftanu). Kaf-
tan je velmi specifický a prestižní, 
obvykle je velmi vypracovaný, zdo-
bený výšivkami. Zhotovení kaftanu  
vyžaduje hodně ruční práce. Kaf-
tan nosím však jen při slavnostních 

příležitostech, jako je Státní svátek 
(Svátek trůnu), marocká svatba, 
velké svátky. Obecně jsem velmi dy-
namická a moderní žena. Představu-
ji dynamickou a moderní zemi, tak 
jsem oblečená běžným způsobem, 
tak jak vidíte dnes. V kostýmu se 
cítím příjemněji.”

Má kaftan význam v barevném 
odlišení?
„Samozřejmě jsou kaftany určené pro 
nošení při slavnostních příležitostech. 
Například kaftan pro nevěstu je obvykle 
bílý, což připomíná vaše zvyklosti. Bílá 
barva je symbolem čistoty, nevinnosti a 
upřímnosti. Zelená barva je barvou Is-
lámu a přírody, nosí se také např. den 
před svatbou. Máme zvláštní barvy, 
které využíváme pro dekorační barvení 
hennou.  Zdobení nevěsty hennou je 
také v zelené barvě. Ale já pro slavnos-
tní příležitosti ráda nosím tmavé barvy. 
Modrou, zelenou, hnědou a samozřejmě 
černou, která je královnou všech barev.”

Osobně jsem měl možnost poznat, 
že vaše země je velmi krásná a po-
hostinná. Která místa a města byste 
doporučila našim turistům navštívit 
a případně proč?  
Afrika je nádherná, ale zároveň jsou 
místa, kterou jsou pro evropana vel-
mi nebezpečná. Je vaše země pro 
naše turisty bezpečná?

ROZHOVOR S PANÍ. H.E. HANANE SAADI, 
VELVYSLANKYNÍ MAROKA
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„Ráda bych začala od konce Vašeho 
dotazu. Maroko je jednou z nejbez-
pečnějších zemí Afriky a zóny Severní 
Afriky díky stabilní politické situaci, 
což se odráží v celkovém klimatu  
a v bezpečnosti pro turisty. 
Je to země stoprocentně bezpečná. 
Co se týká turistických destinací, 
ráda bych zdůraznila, že Maroko 
je velmi rozmanitá země, s ro-
zličnou přírodou a s rozličnými 
kulturami v závislosti na regionu. 
Máme Středozemní moře, Atlatský 
oceán, horské pásmo Atlas, kde 
mohou čeští turisté využít příleži-
tosti pro horskou turistiku, máme 
horu Toubkal, která je jedním z ne-
jvyšších vrcholů v Africe, měří přes 
4 tisíce metrů (4 167 m). Máme 
Saharu, která je nádherná, máme 
královská města (císařská, imperiál-
ní), která jsou nesmírně zajímavá 
pro návštěvu. Královská města byla 
hlavními městy říší po různé dynas-
tie, jsou jimi Fez, Meknes, Marrákeš 
a Rabat. Nazýváme je imperiál-
ními městy, protože byla po staletí 
hlavními městy impérií královských 
dynastií. 
Pro turisty je toho mnoho co nabíd-
nout, počínaje seznámení se s kultu- 
rou, tak jak jste měl vy možnost poznat 
krásy Maroka. Důležitá je historie  
a kultura našeho národa. Čeští turisté  
jet surfovat či provozovat kite-surf-
ing do města Dachla.Je to nádherné 
město, v podstatě polostrov, který se 
nachází v jižních provinciích Maro-
ka. Panuje zde čilý turistický ruch  
a ráda bych českým turistům toto mí- 
sto doporučila.”

Chtěla byste našim čtenářům sdělit 
něco o Marocké SAHAŘE? 
„Samozřejmě, to je velice důležité 
téma pro Maroko, protože se jedná  
o naši územní celistvost. 
Tento rozhovor přichází v zajímavém 
historickém okamžiku, protože 6.listo-
padu marocký lid slaví velkou událost. 
Je to nesmírně důležitý okamžik v naší 
historii. Slavíme Zelený pochod, 
slavíme datum Zeleného pochodu  
a letos je to 48. výročí. 
V roce 1975 Maroko získalo zpět část 
svého území, které bylo pod koloniál-
ní nadvádou Španělska, a to mírovým 
způsobem.”

Co je to tedy Zelený pochod? 
„350 000 Maročanů, muži, ženy, 
mladí, staří, středního věku a ze 
všech vrstev marocké společnosti se 

shromáždili na výz-
vu Jeho Výsosti krále 
Hasana II., shromáž-
dili se z celého Maro-
ka, aby pochodovali 
do regionů, které byly 
dříve pod koloniální 
nadvládou Španělska. 
Pro připomenutí, jižní 
regiony, Marocká Sa-
hara byly okupovány 
Španělskem od roku 
1884. 
Ráda bych o tomto té-
matu řekla více.
Maroko bylo jednou ze 
zemí, která byla pod 
nadvládou dvou států, 

dvou sil, Francie spravovala střed 
marockého území, Španělsko jeho 
severní a jižní část. Je tomu z důvo-
du toho, že Maroko se rozkládá na 
strategickém místě. Ale v roce 1956 
Maroko opět nabylo svou nezávislost 
na Francii a na Španělsku v severní 
části, ale nebyla to nezávislost v roce 
1956 úplná. Ještě trvalo, než se sta-
lo nezávislým město Tarfaya a to bylo 
v roce 1958. Roku 1969 jsme opět 
nabyli zpět Sidi Ifni, ty jsou na území 
Marocké Sahary. 
V roce 1975 Ma-
roko podepsalo 
se Španělskem 
smlouvy a získa-
lo zpět své území 
v jižních pro-
vinciích.”

Jsou oblasti 
v businessu, 
kde by naše 
země mohli do 
budoucna lépe 
spolupracovat? 
Případně můžete 
prosím uvést  
v jakém odvětví?  
„S potěšením 
mohu sdělit, že 
obě naše země 
mají vynika-
jící vztahy na 
všech úrovních 
a zvláště v eko-
nomice a obcho-
du. Maroko je 
českým druhým 
ne jdů lež i tě j š ím 
obchodním part-
nerem v oblasti 
blízkého výcho-
du a severní Af-
riky. A druhým 
ne jdů lež i tě j š ím 
partnerem v Af-
rice. Jsou však 
ještě obrovské 
možnosti a velký 
potenciál pro 
rozvoj tohoto 
partnerství a spo-
lupráce v oblasti 
ekonomiky. 
Maroko má vel-
mi dynamickou 
ekonomiku, pro-
tože pracujeme na 
oblastech, které 
jsou v současnosti 
velmi zajímavé. 

Nové technologie, 
rádi bychom získa-
li investice do ob-
novitelných zdrojů 
energie. Zde jsme 
jednou z průkop-
nických zemí v této 
oblasti, protože 
Maroko má největší 
solární elektrárnu na 
celém světě. Právě 
zakládáme továrnu 
na výrobu zeleného 
vodíku a to ve spo-
lupráci s Německem. 
Co se týká jiných oblastí, tak je to 
především lékařství, které je inves-
ticím a spolupráci otevřeno. Dále je 
to zemědělství, obecně zeměděls-
ko-potravinářská oblast, a také je 
velký potenciál i v oblasti obranného 
průmyslu. 
Chtěla bych vzkázat českým inves-
torům, že Maroko je pro ně otevřené. 
Přijali jsme chartu pro investice, která 
je velmi zajímavá a ulehčuje spo-
lupráci v mnoha ohledech. 
Maroko je považováno za bránu do 
Afriky. Investoři, kteří se v Maroku 
usadí,  budou vyrábět nejen pro Ma-

roko, pro marocký trh, ale pro celou 
Afriku. Nabízíme a vlastníme ban-
kovní systémy. Marocké pojišťovny 
jsou přítomny v dalších afrických 
státech. Maroko potvrdilo smlouvu  
o volném obchodu v Africe. 
Maroko podepsalo smlouvu o volném 
obchodu s USA a EU. Takže pro in-
vestory se zde nabízí velmi zajímavá 
obchodní příležitost.” 

Paní Excelence velice Vám děkuji  
za příjemný rozhovor.

Aleš Fritscher
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Technická správa komunikací (TSK) citlivě zrekon-
struovala most v památkově chráněné zóně vedoucí 
přes rameno Vltavy, který spojuje Slovanský ostrov  
a palác Žofín s Masarykovým nábřežím. Nově se na 
most vrátilo i speciální osvětlení v zábradlí, které zde 
přes třicet let nefungovalo a bylo skryto pod kovovými 
deskami. Na rekonstrukci se koordinačně podílela 
společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP), která po 
odhalení konstrukce zábradlí osvětlení vrátila na své 
původní místo.
Cílem rekonstrukce mostu na Slovanský ostrov bylo 
prodloužení jeho životnosti. V rámci oprav TSK pro- 
vedla sanaci celé konstrukce, dobetonávku spodní 

Na novém portálu pomocpraza-
num.praha.eu, který spustil na 
konci září Magistrát hl. m. Prahy, 
se nejen Pražané dozví důležité 
informace, které mají za cíl jim 
pomoci v současné složité situaci. 
Součástí se nyní stal také chatbot, 
který zájemcům pomůže přímo 
při řešení úspor energií. Portál je 
praktickým doplňkem širokého 
balíčku pomoci Pražanům, který 
už dříve schválilo Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy.

„Energetická krize zasáhla nás 
všechny, a tak jsme si společně 
s marketingovým týmem Mag-
istrátu hl. m. Prahy řekli, že je 
potřeba, abychom jednoduchou 
formou sjednotili všechny rady  
a tipy, které v některých případech 
mohou lidem ušetřit i vyšší jednot-
ky procent,“ dodává Jan Ružič-
ka, majitel firmy šéfbot, která za 
náklady na hosting ve spolupráci 
s Magistrátem hl. m. Prahy chat-
bot spustila.

stavby, opravila odvodnění a příslušenství mostu. Na vnějším plášti 
zábradlí byly provedeny restaurátorské práce a obnovená je také 
protikorozní ochrana vnitřního ocelového rámu. Položena byla 
nová izolace mostovky a vozovkové souvrství.
Most se nachází v městské památkové rezervaci a pro jeho ochranu 
platí přísná pravidla. Není nijak dopravně významný, využívají ho 
zejména pěší a automobilová doprava obsluhující palác Žofín. Po 
mostě je také převáděna veškerá technická infrastruktura zásobu-
jící Slovanský ostrov, tedy vodovodní a plynové potrubí, kanalizaci, 
silnoproudé i slaboproudé kabelové vedení a další. Velké množství 
inženýrských sítí se nachází i na obou předpolích v bezprostřední 
blízkosti mostu.        Zdroj Praha EU

Historie mostu
Původně na ostrov ved-
la dřevěná lávka, která 
byla v roce 1875 nahraze-
na železným příhradovým 
mostem, který stál asi  
40 m po proudu níže. Most 
byl poškozen povodní  
v roce 1940, odstraněn  
a nahrazen dřevěným 
provizoriem. Nový most 
na Slovanský ostrov byl 
postaven v letech 1947–
1948 a spojuje Masarykovo 
nábřeží s ostrovem zvaným 
také Žofín. Most má jed-
iný železobetonový oblouk  
o rozpětí 27,48 m. Jeho šíř-
ka je 12,60 m. Projektoval 
jej Ing. Dr. Jan Fischer.

NOVÝ PORTÁL CHATBOT PORADÍ,  JAK UŠETŘIT NA ENERGIÍCH

MOST NA SLOVANSKÝ OSTROV MÁ NOVÉ OSVĚTLENÍ

+420 728 282 285

skolalinda@skolalinda.cz

www.skolalinda.cz

Potěšte dárkovým certifikátem 

své blízké, které máte rádi.

MILUJEŠ-LI DARUJ,

DARUJ JAZYKOVÝ KURZ

V LINDĚ
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Pane profesore, byl jste děkanem  Pane profesore, byl jste děkanem  
lékařské fakulty, rektorem naší nej- lékařské fakulty, rektorem naší nej- 
starší Karlovy univerzity, vedete  starší Karlovy univerzity, vedete  
významný ústav ve Všeobecné významný ústav ve Všeobecné 
fakultní nemocnici v Praze, proč jste  fakultní nemocnici v Praze, proč jste  
se rozhodl kandidovat na prezi- se rozhodl kandidovat na prezi- 
denta republiky? Nedá se říct,  denta republiky? Nedá se říct,  
že byste měl málo práce. že byste měl málo práce. 
To rozhodnutí neplyne z nedostatku 
práce, ale ze situace v naší zemi. 
Máte pravdu, že celý život jsem 
pracoval s lidmi. Různého věku, ro-
zličných životních zkušeností, rozdíl-
ných názorů. Přitom jsem došel  
k závěru, že nezbytné je vždy na-
jít to, co je spojuje. Lidé musí věřit 
smyslu své práce. A kolem sebe 
nyní vidím politiky, kteří nás rozdě-
lují. Neumějí nebo nechtějí stavět 
na tom společném, ale raději volí 
pohodlnější cestu vytváření nepřá-
tel, které je nutné porazit. Jdou do 
věcí spíš silou než rozumem a citem. 
Je jasné, že vždy budeme mít u nás 
na spoustu věcí odlišné názory. Ale 
úkolem politika je myslet na každého 
ve společnosti. Znát důvody jeho 

obav či nespokojenosti a snažit se je 
řešit. Ne se jednoduše starat jen o 
své příznivce a na ostatní se lidově 
řečeno vykašlat. Téměř ve všech 
oblastech našeho života nám chybí 
společná, národní vize a strategie. 
Proto neumíme dost dobře zvládat 
současné krize.

Krize? Je jich víc?
Samozřejmě. Propojily se nám krize 
bezpečnostní, energetická a inflace. 
Nedaleko od našich hranic je vál-
ka. Její vinou, ale i chybou našeho 
lehkovážného předešlého přístupu  
k zabezpečení naší země energiemi tu 
máme krizi energetickou, tedy nákla-
dy svícení a topení zdražily šíleným 
způsobem. A do toho se zdražuje 
téměř vše. Zvládnutí takové situace 
vyžaduje schopnost spojit síly a pra-
covat společně. Zní to jednoduše, ale 
vidíme, že se to politikům nedaří. Je 
jim bližší košile popularity než náš 
společný kabát. Chybí zde někdo, 
kdo by je obrazně řečeno zavřel do 
jedné místnosti a donutil k rozhodnutí, 
které přesáhne jejich stranické či oso- 
bní zájmy.

Prezident má takové možnosti?
Prezident je součástí politické moci  
a může ji uplatňovat. Navíc je z pod-
staty ten, kdo má myslet na zájem 
celku a nesmí se bát jej vyjadřovat 
a prosazovat. Není zavázán spolu- 
straníkům, ale jen svým voličům.

Vláda zastropovala ceny energií 
pro domácnosti, chystá další kroky.  
Co byste navrhoval udělat vy? 
Jako lékař vím, že lepší je nemocem 
předcházet než je nechat vypuknout. 
Tuto šanci jsme už ale promarnili. 
Musíme jít dvěma cestami. Za prvé 
mít krizový plán. Vláda stále je za 
událostmi, pod jejich vlivem a pozdě 
ceny energií se měly řešit na jaře a ne 
až v září.

Pane profesore jste vlastně lékař, 
manažer nebo pedagog?
Ráno začínám jako lékař, pokračuji 
jako manažer a velmi rád učím, pro-
tože kontakt s mladými lidmi a novými 

myšlenkami je pro každého užitečný. 
Vždy jsem se snažil nenechat se uza-
vřít do jedné oblasti, jedné pracovní 
činnosti. Svět je propojený, ani naše 
problémy a jejich řešení není čer-
nobílé. Je dobře, když znáte víc pros-
tředí, umíte se na život dívat z různých 
pohledů a životních zkušeností. Ona 
zahleděnost a jednostrannost je něco, 

co je chybou naší současné politiky. 
Přitom zde žijeme lidé rozdílných 
příběhů, které se vzájemně prolínají 
a ovlivňují.

Pane profesore děkujeme za rozhov-
or a držíme palce!

Redakce PM

KANDIDÁT NA PREZIDENTA 2023
Proč kandiduji? Chci, aby se v České republice cítil spokojeně a bezpečně každý z nás.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – lékař, manažer 
a rektor Karlovy univerzity
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Z A J Í M A V O S T I

Dr. Nora Chvojková

Proč někteří lidé mají stále dobrou náladu a vám 
se zdá, že jsou „dítkami štěstěny“, zatímco na jiné 
se lepí smůla?  Proč je někdo odvážný a druhého 
srazí i maličkost na kolena? Každý z nás jistě zná 
někoho, kdo má čich na to, jak přijít k penězům  
i někoho, kdo je věčně v dluzích. Proč někteří naši 
přátelé mají v lásce štěstí a jiní nezavadí o vhod-
ného partnera?
Po dlouhé věky hloubali lidé o těchto otázkách. Ale 
až teprve nedávno je napadlo nahlédnout do nitra 
našeho těla – do KRVE.
Uhodnete, kdo s tím přišel? Přemýšliví Japonci. Leg-
endární výzkumník Masahiko Nomi začal k jednot-
livým krevním skupinám přiřazovat údaje o jejich 
nositelích, např. zaměstnání, zájmy, přesvědčení, 
návky, postoje k autoritám, myšlenkové postupy. 
Další generace Nomiů v jeho práci pokračovala 
s typickou japonskou důsledností a dovedla výzkum 
k takové dokonalosti, že analýza osobnosti podle 
krevních typů se uplatňuje v Japonsku v řadě oblastí 
života, např. při sestavování pracovních kolektivů.
S panem Toshitakou Nomim se seznámil Ame- 
ričan Alexander Besher a když se od pana Toshi-
taky mnohému naučil, rozhodl se předat toto učení  
ve čtivé a zábavné knize.
Možná se zcela pragmaticky zeptáte, k čemu vám 
taková kniha bude? Typologie podle krevních skupin 
je jednoduchá a může vám pomoci v problémech 
osobních, pracovních, vztahových, můžete s její po-
mocí zlepšit svoji situaci v jakékoli oblasti života, 
zjistíte mnohé o sobě a lépe porozumíte i druhým 
– pomáhá porozumět zajímavému kódu, jež nám 
příroda nadělila. 
Kniha, byť zhuštěná na 150 stránek, se věnuje 
každému jednotlivému typu podrobně. Pojďme se 
jen stručně podívat na charakteristiku nositelů jed-
notlivých krevních skupin.

Osobnost krevní skupiny 0 – agresivní, re-
alista
Krevní skupina 0 je nejrozšířenější krevní skupina 
na světě, kde ji má 44 % populace, v Česku 33 %. 
Lidé typu 0 velice touží po moci a často jsou posedlí 
úspěchem. Osoba krevní skupiny 0 bývá dobrým 
vedoucím a má předpoklady stát se vůdcem, ať už 
místního ženského kroužku nebo Spojených států 
amerických. 
Pro příklady nemusíme chodit daleko: prezident 
USA Ronald Reagan nebo anglická královna Alžbě-
ta II. Lidé typu 0 jsou přirození herci a Reagan 
je perfektním příkladem. Tito lidé mají rádi, když  

o nich ostatní dobře smýšlejí a když jsou oblíbení. 
Další charakteristikou typu 0, kterou můžeme dobře 
doložit u Reagana, je jeho nadšení pro každý úkol 
a neuvěřitelný optimismus. Nejednou překonal krizi 
díky svému optimismu. Jinou vlastností lidí typu 0 
je jejich ohromné sebevědomí. Věří v sebe mnohem 
více než v ostatní. Všechny vlastnosti, které typu 0 
umožňují směřovat vzhůru, by neměly význam, kdy-
by nebyly podepřeny maximálním soustředěním.
Lidé typu 0 chápou dokonale podstatu hierarchie 
ve společnosti a jsou v pohodě, pokud se pohybu-
jí ve známé situaci. Ale přemístěte osobnost 0 na 
cizí hřiště. Použijme opět Reagana, na domácí půdě 
měl situaci pod kontrolou, každého ovládal a byl 
úspěšný. Ale tváří v tvář vůdcům islámského světa 
nebo bývalého Sovětského svazu přestával působit 
jako vůdce a vracel se k povolání herce.
Z kombinace schopnosti soustředit se na cíl a ener-
gie pohánějící k úspěchu může vyplynout i temná 
stránka osobnosti 0. Mohou se stát i nejnebezpečně-
jšími zločinci světa. Však také většina proslulých zlo-
činců, včetně Al Capona, má krevní skupinu 0. 
A který český prezident měl krevní skupinu 0? 
Samozřejmě vůdce Václav Klaus.

Osobnost krevní skupiny A – snaživý, 
detailista, toužící po klidu
Typ A bývá zpravidla náročná osoba, která miluje 
pořádek, harmonii a jasné situace.
Jsou to lidé, nejvíce poslušní zákonů, kteří se pečlivě 
starají o svůj dům nebo byt. Můžete je poznat  
na první pohled – vypadají jako ze škatulky.
Ideálně se hodí pro povolání v oblasti justice, poli-
cie, knihovnictví, jsou výbornými zahradníky. 
Jsou to lidé velmi zdvořilí a v podstatě introverti. 
Za tímto pozlátkem se však skrývá nejisté áčko, 
které nikomu nevěří a nic nebere, kromě pravidel  
a předpisů. Pokud však toto opatrné stvoření 
ohrozíte, říkáte si o problémy.
Lidé typu A mají nedostatek intuice a odvahy. 
Kompenzují to ale velkou fantazií a jsou z nich také 
vynikající spisovatelé detektivek, filmaři, zpěváci, 
ale také podvodníci a lháři. 
Proč bychom měli být áčkům nablízku? Mají úžas-
nou přednost: hýbou světem a dělají svět krásnějším.
Podívejme se na Jimmyho Cartera jako na příkladné 
áčko. Byl to citlivý muž, který zasvětil svůj život službě 
vlasti. Ve své funkci uplatnil smysl pro spravedlnost  
a své progresivní myšlenky. V podstatě byl idealista, 
nedokázal odolávat každodennímu kupčení v politice. 
Byl výborným pracovníkem, ale ne nejlepším vůd-
cem. Po odchodu z funkce vykazoval zatrpklost, už 
negativní vlastnost áčka.

Snad nejsmutnějším příkladem áčka je Adolf Hitler. 

Osobnost krevní skupiny B – tvořivý a indi-
vidualistický
Lidi tohoto typu nelze přehlédnout. Jejich malý 
počet mezi námi je kompenzován výrazným zevně-
jškem, jejich nezaujatostí, otevřeností a nonkon-
formirzmem. Málo dbají na formality a mají sklon 
ignorovat pravidla. Pokud vás někdo předběhne ve 
frontě, pravděpodobně jde o osobnost typu B. 
Jsou mistry zkoumání nekonvenčního, což je činí 
skvělými detektivy. Sherlock Holmes a Herkule Poirot 
byli archetypálními béčky. 
Nedostatkem osobnosti typu B je odmítání předpisů 
a sklon revoltovat vůči autoritě.
Když žijete poblíž béčka, musíte po něm neustále 
vypínat vařič a zamykat dveře od bytu.  Jsou prostě 
ztraceni ve víru vlastních myšlenek.
Béčka se rádi přátelí s lidmi. Beze stopy formálnosti 
se osoba typu B může spřátelit s kýmkoli, bez ohle-
du na jeho společenské postavení. 
Doma béčka preferují praktické uspořádání, často 
však ve svých domovech shromažďují tuny věcí. Mají 
rádi informace a jejich domovy bývají přeplněny 
stohy knih a papírů. 
Jejich nepříjemnou vlastností je nepořádnost.
Béčka si vybírají povolání v tvůrčí sféře. Jsou mezi 
nimi návrháři, novináři, televizní hvězdy, režiséři, 
ale i kadeřníci.
Který český prezident měl skupinu B? Ano, otevřený 
a nekonformní Václav Havel.

Osobnost krevní skupiny AB – racionální, 
ale náladový
Lidé typu AB jsou většinou racionální, chladní, 
klidní a soustředění jak žádní jiní. Přesto mají 
sklony k okultizmu. Tito lidé mají pozitivní vnější 
vliv na ostatní a bývají středem pozornosti. Jejich 
zevnějšek je přitažlivý, ale přirozený a skromný. 
Čestnost a smysl pro spravedlnost je jejich dalším 
kladem. 
Uplatňují se ve vládních a diplomatických službách, 
mohou být zpěváky a herci. 
Jejich stinnou stránkou je, že se nedokáží snadno 
rozhodovat.
Kdyby bylo lidstvo složeno pouze z nositelů krevní 
skupiny AB, asi by nikdy nedošlo k válce – nikdo by 
se nedokázal rozhodnout, na čí je vlastně straně.  
A taky by se nikdo nedokázal rozhodnout, zda jít 
na očkování nebo nejít.

Více o knize Psychologická typologie 
krevních skupin na www.svitani.eu

Povídání přímo krvavé,
aneb Tajemství krevních skupin, vážně, nevážně i zábavně, o známých 

prezidentech, slavných milencích i o našich celebritách
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Máte před sebou půlkulaté výročí 
a oslavila jste ho exkluzivním kon-
certem ve vyprodaném Emauzském 
klášteře v Praze. S jakými pocity?
„Krásnými. Byl věnován všem mým 
hudebním láskám, mým oblíbeným 
českým i světovým hudebním velikánům 
a jejich nejkrásnějším áriím. Také ale 
láskám ve všech jejich podobách, až po 
tragickou lásku Carmen. Vyprodaný sál, 
dlouhé ovace standing ovation, famózní 
prostředí Emauzského kláštera, účast 
mých nejbližších a nejmilejších hostů, 

zkušenosti a svůj um další 
generaci a vůbec toho 
nelituji. Máme na škole 
hodně talentovaných 
mladých lidí, roste nám 
další generace šikovných 
a nadaných umělců. Můj 
student a letošní absol-
vent Mezinárodní konzer-
vatoře Praha Davit Thót 
například získal 2. cenu 
v druhé kategorii v mezi-
národní soutěži Pražský 
pěvec a následně uspěl 
v předzpívání do sboru 
Státní opery. V současno-
sti velice intenzivně pracu-
ji s talentovanou 17letou 
Kateřinou Jindřichovou, 
která může dospět do zce-
la výjimečného hlasového 
oboru, tedy dramatického 
sopránu.” 
Pocházíte z Moravy, jaká místa jste si 
v Praze za ta léta nejvíce oblíbila?
„Inspirují mě místa, která sálají historií, 
jako například Karlův most, Pražský 
hrad, uličky Starého Města, Malé Stra-
ny… nebo místa spojená s mou prací 
– Národní divadlo, Státní opera, Ru-
dolfi num. Už teď se těším na adventní 
čas v Praze, Mikuláše a Vánoce, já 
přímo miluji tu magickou vánoční 
atmosféru v metropoli. Mí dva 
kluci Adriánek a Bastík zase mi-
lují, a to v každém ročním ob-
dobí, zoologickou zahradu. No 
jako správní kluci v čele s taťkou 
Radkem často chodí na fotbal 
a hokej. Nevím, jestli si tím neu-
beru na počtu fanoušků a po-
sluchačů, ale jsou to zarytí 
sparťani.” À

Čím potěšíte své 
příznivce v nadcháze-
jící sezoně? 
„Nadcházející sezó-
na je hodně nabitá 
stávajícími i nový 
programy a projek-
ty. S mou produkcí 
pokračujeme v úspěš-
ném projektu pro děti 
a mládež „Kdopak by 
se bál, když se řekne 
opera, či muzikál“, kde 
je cílem netradičně a ne-
formálně rozšířit znalosti 
dětí o pojmech jako je op-
era, muzikál, Národní divad-
lo, Státní opera, odbourávat u 
nich stres při vystoupení a nebát 
se jít za svým snem a cílem. 
S agenturou Andante i nadále re-
alizujeme společně úspěšné turné 
„Carmen a jiné lásky“. Společně také 
připravujeme zimní sérii koncertů pod 
názvem „Na křídlech andělů“. S vynika-
jícím kolegou a tenorem Jakubem Pusti-
nou budeme hostovat v představení Bi-
zetovy Carmen v Severočeském divadle 
v Ústí nad Labem, kam se do této role 

to je nezapomenutelný 
zážitek. Jako překvapení 
jsem pro milé hosty přip-
ravila závěrečný duet 
z opery Carmen, který 
jsem zazpívala s mým 
hostem a skvělým kole-
gou, předním českým 
tenorem wagnerovského 
typu, Jakubem Pustinou. 
Musím neskromně říct, že 
duet doslova katapultoval 
sál ze židlí. 
Cítím se v blížících půlku-
latinách skvěle, v dobrém 
rozpoložení, ve skvělé 
hlasové formě, a to i díky 
úžasným osobnostem Vla-
do Chmelovi a Gabriele 
Beňačkové, kterým plně 
důvěřuji a naslouchám. 
Mám hodně plánů, hod-
ně energie a věřím, že ji 
poctivě a dobře zúročím.” 
Vystupujete ve Stát-
ní opeře, v Národním 
divadle, jaké to je, zpí-
vat v takto slavných 
divadlech? 
„Stát na jevišti Národ-
ního divadla, nebo Státní 
opery je vždy svátek. Tato 

jeviště jsou opravdu veliká a stejně tak 
velcí a významní umělci po nich chodili. 
To mi vždy před každým nástupem na 
scénu dodává dostatečný respekt, poko-
ru a sílu. A také nepopsatelný pocit, 
když hledím do vyprodaných sálů těchto 
úžasných scén.”
Kdy jste poprvé stála na těchto 
„slavných prknech, které znamenají 
svět“?
„Je to neuvěřitelné, ale na jevišti Státní 
opery a Národního divadla již vystu-
puji 20 let, od svých 25 let. Měla jsem 

možnost zde ztvárnit 
řadu krásných rolí. Mým 
životním snem, když 
jsem začínala svá studia, 
bylo zazpívat si Carmen 
a tehdy jsme netušila, 
že ji budu moci zpívat 
nejen právě na scéně 
ND a Státní opery, ale 
téměř na všech operních 
jevištích u nás a mno-
ha i v zahraničí. Teď 
si neskutečně užívám 
třeba roli Čarodějnice 
(Ježibaby) v Dvořákově 
Rusalce. Čeká mě nas-
tudování další zajímavé 
role, ale to bude určitým 
překvapením pro rok 
2023.”
Také vedete oddělení 
klasického zpěvu na 
Mezinárodní konzer-
vatoři Praha, co Vás 
přivedlo k pedagogické 
práci?
„Byla to pro mne výz-
va zkusit předávat své 

vracím po 15 letech. Je to moje srdcov-
ka, protože to byla i první scéna mé pro-
fesorky Naděždy Kniplové. A chystáme 
řadu dalších projektů, o kterých nechci 
předčasně hovořit. Na jaře příštího roku 
budu opět vystupovat v mé oblíbené 
roli Čarodějnice (Ježibaby) v krás-

ném zpracování Dvořákovy
Rusalky ve Státní opeře Praha. 
Chystáme open air Bizetovy 
Carmen. Mezi tím mě čeká 
řada koncertů po celé České 
republice.”

ANDREA KALIVODOVÁ 
Čekají mě nové projekty

– Národní divadlo, Státní opera, Ru-
dolfi num. Už teď se těším na adventní 
čas v Praze, Mikuláše a Vánoce, já čas v Praze, Mikuláše a Vánoce, já 
přímo miluji tu magickou vánoční přímo miluji tu magickou vánoční přímo miluji tu magickou vánoční 
atmosféru v metropoli. Mí dva atmosféru v metropoli. Mí dva atmosféru v metropoli. Mí dva 
kluci Adriánek a Bastík zase mi-kluci Adriánek a Bastík zase mi-
lují, a to v každém ročním ob-lují, a to v každém ročním ob-lují, a to v každém ročním ob-
dobí, zoologickou zahradu. No dobí, zoologickou zahradu. No 
jako správní kluci v čele s taťkou 
Radkem často chodí na fotbal 
a hokej. Nevím, jestli si tím neu-
beru na počtu fanoušků a po-
sluchačů, ale jsou to zarytí 

Čím potěšíte své 
příznivce v nadcháze-
jící sezoně? 
„Nadcházející sezó-
na je hodně nabitá 
stávajícími i nový 
programy a projek-
ty. S mou produkcí 
pokračujeme v úspěš-
ném projektu pro děti 
a mládež „Kdopak by 
se bál, když se řekne 
opera, či muzikál“, kde 
je cílem netradičně a ne-
formálně rozšířit znalosti 
dětí o pojmech jako je op-dětí o pojmech jako je op-
era, muzikál, Národní divad-
lo, Státní opera, odbourávat u 
nich stres při vystoupení a nebát 
se jít za svým snem a cílem. se jít za svým snem a cílem. 
S agenturou Andante i nadále re-S agenturou Andante i nadále re-S agenturou Andante i nadále re-
alizujeme společně úspěšné turné alizujeme společně úspěšné turné 
„Carmen a jiné lásky“. Společně také 
připravujeme zimní sérii koncertů pod připravujeme zimní sérii koncertů pod 
názvem „Na křídlech andělů“. S vynika-názvem „Na křídlech andělů“. S vynika-
jícím kolegou a tenorem Jakubem Pusti-jícím kolegou a tenorem Jakubem Pusti-
nou budeme hostovat v představení Bi-nou budeme hostovat v představení Bi-
zetovy Carmen v Severočeském divadle zetovy Carmen v Severočeském divadle 
v Ústí nad Labem, kam se do této role v Ústí nad Labem, kam se do této role 

Foto Arthur Koff

Foto Martin Buček

Foto Lenka Hatašová
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Paní doktorko, proč zrovna estetická medicína?
„Po složení druhé atestace z oboru ORL jsem dostala nabíd-
ku pracovat ve Fakultní nemocnici v Seville, kde jsem mimo 
jiných chirurgických zákroků prováděla mnoho operací nos-
nich přepažek. Tady mě napadlo spojení této operace, kte- 
rou se zaručí zlepšení dýcháni nosem s estetickým zákrokem, 
který vede k úpravě tvaru nosu.
A tím, po doplnění studia v estetické chirurgiii, estetické 
medicíně a anti-agingu jsem se začala věnovat i estetické 
medicíně.”

V Praze máte ordinaci pod názvem Aurum Clinic. Jak jste 
přišla na ten název?
„Mám ráda zlatou barvu, tu jsem využila i na dekoraci stěn 
kliniky a tak mě napadl i název kliniky.”
Jaké typy žen k vám chodí?
„Jsou to ženy, kterým na sobě záleží a které pro to něco 
chtéji udělat. Chodí k nám ženy všech věkových kategorií 
od mladých až po ty v pokročilého věku. Ty mladší chtějí ob-
vykle opravit nějakou vrozenou nebo získanou vadu, často 
je to touha po plnějších rtech. Ty starší chtějí obvykle zmírnit 
vrásky a další příznaky stárnutí.”
Jaký je nejžádanější zákrok na vaší klinice?
„Já bych řekla, že je to odstranění vrásek na obličeji.“
Chodí nebo chodily k vám i známé osobnosti?
„Během jedenácti let, co už máme kliniku otevřenou, nás 
navštívilo mnoho známých osobností. Ale myslím, že to není 
důležité. Věnujeme se jim stejně jako dalším naším klientům.”
Můžete nám nějaké prozradit?
„O kom mohu mluvit, neboť některé známé tváře to nema-
jí rády, je Šárka Rezková, Renatka Drössler, Hanička 

Křížková, Jiří Krampol, Melanie Vančurová , Nela Boudová, 
Petra Janů a další.”
A u nich nám prozradíte jejich nejčastější zákrok?
„Nejsou to žádné velké zákroky. Snažíme se pomocí do- 
stupných metod o to, aby vypadaly hlavně přirozeně.”
Zvyšuje se návštěvnost mužů na vaší klinice?
„Určitě ano! I muži se chtějí přeci líbit. A tak odstraňujeme 
vrásky, stimulujeme růst vlasů.”
Přišel nějaký klient do vaší ordinace s nereálným poža-
davkem?
„Občas se objeví i tací! Nedávno přišel klient s přáním 
podobat se několika hercům najednou, trochu jako Brad Pitt 
a trochu jako George Clooney. A to opravdu nejde.”
Rozmlouváte jim to?
„Spíš se s nimi snažím domluvit to, co by pro ně bylo reálné 
a dobré. 
Jaké metody na klinice Aurum nejraději nebo nejvíce 
používáte ?
„K odstranění příznakůÀ stárnutí používáme nejmodernějších 
metod, jako jsou nové výplňové materiály, speciální bionitě, 
mezoterapii, plazmoterapii, Hifu terapii a karboxyterapii 
(k odstranění celulitidy), Silkpeel Dermolissage , metody ke 
zlepšení růstu vlasů a další. Docílí se tak odstranění vrásek 
na obličeji, krku i rukou, vypnutí a omlazení stárnoucí kůže, 
zpevnění a zdůraznění obrysů například dolní čelisti, de-
koltu nebo i dodání objemu rtů, hýždí i intimních partií. Tyto 
metody se používají i k opravěÀ vrozených či získaných 
vad. Na klinice mezi další služby patří také dietologie, 
kosmetická péče, pedikúra, manikúra, široký výběr masáží  
i ruční lymfodrenáže celého těla.”
Pracovala jste i s Meta-Crillem?
„Ano, spoustu lidí ho má a jsou spokojeni.” 
V tisku proběhla negativní kampaň spojená s Petrou 
Janů. Můžete k ní něco říct?
„Petra byla na naší klinice už v roce 2011, měla udělané 
výplně i nitě. Máme spoustu fotek z let 2011 až 2018, kdy 

všechno probíhalo bez problémů. Koncem roku 2018 se 
objevila u Petry Janů těžká alergie na barvu na vlasy, kte- 
rou začala zpěvačka nově používat. Ta ji způsobila otoky 
vlasové části kůže, tak i obličeje. A pořízené fotografie  
z této doby *NYNÍ *novináři použili k AKTUÁLNÍM 
článkům, kdy vlastně Petra Janů v období COVIDU jen dost 
přibrala, což sama o sobě také v bulváru potvrdila.” 
V době , kdy se objevily u Petry Janů otoky obličeje, odjela 
s Vámi na Maledivy?
„Ano, odjížděly jsme spolu a já už na letišti objevila původ 
otoku. Měla celou pokožku vlasů zduřelou a oteklou.  
Na Maledivách jsem nasadila léčbu, otoky zmizely, což bylo 
zřejmé i na fotkách , které po příjezdu dala Petra do novin  
a mně vyslovila poděkování.

A nyní byly fotografie znovu použity a spojovány 
s výplněmi Meta-Crillem ?
„Ano, nechápu to já, ani Petra, která mně několikrát písemně 
i ústně potvrdila, že s články nemá nic společného, že nikdy 
nic proti výplním neřekla, a to co bylo použito jako její přímá 
řeč, nevyslovila. Byla z toho dost rozlobená!”
Takže jste nadále kamarádky? Byla jste na jejím koncertě 
v Lucerně ?
„Samozřejmě, jsme kamarádky nadále a její koncert v Lu-
cerně jsem si moc užila.”
V čem vidíte ve vaší profesi svůj cíl? Čeho chcete ještě 
dosáhnout?
„Myslím si, že je dobré se neustále učit, zdokonalovat, proto 
navštěvuji různé kurzy a mastery. Jednak to rozvíjí člověka 
samotného a je to prospěšné i pro klienty.”

Foto: Jaroslav Hauer

8

KLINIKA ESTETICKÉ CHIRURGIE NENÍ JEN PRO CELEBRITY

Kliniku estetické chirurgie Aurum Clinic paní doktorky Ivany Němečkové  na Smíchově 

navštěvují ženy, které chtějí dobře vypadat, mnohé celebrity u kterých je příjemný vzhled 

nutností a v posledních letech i muži. Ti všichni chtějí jedno, zmírnit příznaky stárnutí.

O tom všem jsme paní MUDr. Ivanu Němečkovou vyzpovídali.

www.aurumclinic.net
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Nezisková organizace Psí 
šance z.s. založená pěti 

dámami, které spojuje ne-
jen přátelství, ale také touha 
pomáhat zvířatům, působí v Če-
sku od roku 2014. Po úspěchu 
několika charitativních akcí za-
kotvil spolek zejména u projek-
tu Jedinečný kalendář, který již 
pátým rokem propojuje známé 
české a slovenské osobnosti 
s jedinečným psím plemenem 
československý vlčák. A právě 
pro tento počin se nadchla také 
zpěvačka Lucie Bílá, která však 
není jen tváří nového kalendáře. 
Stala se rovnocenným partner-
em projektu a na realizaci se 
podílela po technické i finanční 
stránce.

Charitativní kalendář Lucie Bílá a Psí šance 2023 
obsahuje 14 exkluzivních fotografií Lucie Bílé 
s československými vlčáky. Autorkou portrétů, které 
vznikaly mimo jiné ve zpěvaččiných rodných Ot-
vovicích, je fotografka Lenka Hatašová. Kalendář je 

možné zakoupit v tradiční nástěnné verzi a letos po-
prvé také ve stolní variantě. Výtěžek z jeho prode-
je poputuje do Záchranné stanice pro českoslo-
venské vlčáky v Adamově u Brna, která se jako 
jediná v České i Slovenské republice stará právě 
o československé vlčáky v nouzi. 

„Kalendář s československými vlčáky je teprve mým 
druhým kalendářem v celé kariéře. Chtěla jsem 
se proto spojit s někým, komu tím udělám radost 
a komu tím zároveň pomohu, takže jsem ráda, že 
jsem objevila právě neziskovou organizaci Psí život 
a poznala skvělé dámy, které spolek vedou. Navíc 
jsem nadšená, že jsem mohla po nějaké době fo-
tit s fantastickou fotografkou Lenkou Hatašovou. 
Doufám, že kalendář bude mít úspěch, abychom 
československé vlčáky v Adamově a lidi, kteří tam 
o ně pečují, podpořili co nejvíce,“ říká o spoluprá-
ci se spolkem Psí šance zpěvačka Lucie Bílá.

Československý vlčák je náročné a svéhlavé pleme-
no. Lidé často touží po kráse vlka, ale už si neu-
vědomí, že v něm nedříme povaha pudla. Do Ada-
mova tak přivážejí československé vlky ze všech 
koutů Evropy, nejčastěji s odůvodněním, že jde 
o agresivní a nezvladatelné psy. Majitelé stanice 
jim pak dávají druhou šanci na život – poskytnou 
jim nejen potřebnou lékařskou péči, ale také velmi 
důležitý čas na socializaci a převýchovu.

Jedinečný kalendář Lucie Bílá a Psí šance 2023, je-
hož zakoupením podpoříte československé vlčáky 
v nouzi, můžete objednat na: 

https://eshop.psisance.cz/
pomoc-potrebnym/

Premiéru měl muzikál Sestra v akci před pěti 
lety, teď oslavil na prknech Hudebního divadla 
Karlín už 150. reprízu! V hlavní roli americké 
muzikálové komedie inspirované slavným filmem 
září Lucie Bílá. „To představení je nád-
herný, užívám si ho. Moje role je plná 
humoru, moc mě baví,“ prozradila zpěvač-
ka po jubilejní repríze. „Doufám, že se bude 
hrát ještě dlouho, protože to představení 
je pecka,“ dodává Lucie, která září také na 
prknech vlastního Divadla Lucie Bílé, nejnověji 
v komedii Maminy a má i další plány. „Na-
točila jsem teď nový videoklip, nádher-
nou vánoční písničku, kterou mi napsal 
Pokáč a chystám vánoční turné s chla-
peckým sborem Boni Pueri. Na to se moc 
těším. Kdybych mohla, zpívám vánoční 
písničky po celý rok,“ prozradila zpěvačka.

KALENDÁŘ LUCIE BÍLÉ A PSÍ ŠANCE 
POMŮŽE ČESKOSLOVENSKÝM VLČÁKŮM

STO PADESÁTKRÁT 
JEPTIŠKOU

9

Známé tváře a českoslovenští vlčáci – to je spojení, které již po něko-
likáté v  řadě nabízí projekt spolku Psí šance Jedinečný kalendář. Přípravy 
na jeho nejnovější vydání vyvrcholily slavnostním křtem, který se uskutečnil 
20. října 2022 v Divadle Lucie Bílé. Tváří a partnerkou kalendáře pro rok 2023, 
jehož kmotrami se staly zpěvačka Marta Kubišová s herečkou Danou Morávkovou, 
je česká slavice Lucie Bílá.
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Ellaboration je název nového projek-
tu zpěvačky Dashy a uskupení Epo-
que Quartet, odkazující k americké 
hudební legendě Elle Fitzgerald. Právě 
písně proslavené touto jazzovou iko-
nou jsou materiálem, který je zde roz-
váděn, neboli elaborován, do nových 
neotřelých poloh. Specifi cký a úžasně 

komplexní zvuk spo-
jení smyčcového kvar-
teta s nejrůznějšími 
perkusemi (hangdrum, 
vibrafon, cajon), u 
nichž exceluje Šimon 
Veselý, dává prostor 
naší přední zpěvačce 
Dashe, aby předvedla 
svou výjimečnost na 
trochu jiném poli, než 
jsme zvyklí. 

„Myslím, že každý, kdo 
chce být zpěvákem, by 
měl poslouchat Ellu 

Fitzgerald. Pracovala s hlasem tak, 
jako by to byl hudební nástroj, měla 
neskutečně jistou intonaci a byla průko-
pnicí techniky improvizace. Vlastně 
byla klíčovou tvůrkyní melismatického 
zpěvu, který je pravidelně začleňován 
do většiny typů populární hudby. A tou 
hlavní, i když asi nepřenositelnou věcí, 

jsou duše a srdce, 
které Ella Fitzgerald 
dokázala vložit do 
svého hlasu,“ uvažuje 
nad fenoménem Elly 
Fitzgerald Dasha. 

Autorem většiny úprav 
na albu Ellaboration je 
aranžérský mág Ale-
xey Aslamas. Da-
sha je známá z řady 
vystoupení, která se 

DASHA A EPOQUE QUARTET VYDÁVAJÍ SOFISTIKOVANÉ ALBUM 
Z PÍSNÍ VYBRANÝCH ZE ZPĚVNÍKU ELLY FITZGERALD

Fitzgerald, s kterýmžto nápadem přiš-
la Dasha. A dokonce navíc už měla 
vymyšlený krásný název Ellaboration, 
a tak bylo hotovo.“
Nahrávka vznikla letos ve studiích 
SONO a SO-LA-RO a výsledný mix 
a mastering provedl Adam Karlík. 
Neobvyklé variace na písně Elly Fitz-
gerald v magickém souznění Dashy 
a Epoque Quartet vycházejí na albu 
Ellaboration na CD i v digitálních 
formátech již 11. listopadu u vyda-
vatelství Supraphon. Slavnostní křest 
CD je naplánován v rámci speciálního 
koncertu v JazzDocku na 23. listo-
pad.

Zdroj: Supraphon

pohybují převážně v oblasti populární 
hudby, ale zároveň se ráda zúčastňuje 
i neotřelých projektů v oblasti jazzu, 
amerických standardů či ve spolupráci 
se symfonickými orchestry. 
Album Ellaboration je výsledkem spo-
lupráce Dashy a Epoque Quartet, 
kterou si už společně prověřují i na 
koncertních podiích. „S Dashou nás 
pojí dlouholeté přátelství a setkávání 
při nejrůznějších hudebních projek-
tech,“ uvedl violoncellista Epoque 
Quartet Vít Petrášek a ještě k tomu 
poznamenal: „My, jakožto soubor 
čistě instrumentální, jsme vždy měli 
touhu hrát občas také koncerty, kde 
hudba promlouvá i pomocí zpěvu. 
A po období namlouvání, které trvalo 
asi pět let, s námi Dašenka do tohoto 
zajímavého pokusu šla. Časem náš rep-
ertoár rostl, vyvíjel se a nastala 
přirozená potře- ba ho 
zaznamenat 
na album. 
J e d n o t í c í 
linii jsme 
našli v 
osobě 
E l l y 

zabava-artes.cz 

UměleckéÊ sdruženíÊ Artes,Ê kteréÊ vÊ příš�mÊ roceÊ
oslavíÊ 55Ê výročíÊ odÊ svéhoÊ založení,Ê předávaloÊ jižÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
vÊ7.ÊročníkuÊpres�žníÊcenyÊMistrÊzábavníhoÊumění,Ê
oceněníÊ udělovanéÊ významnýmÊ představitelůmÊ
zábavníhoÊuměníÊjejichÊvlastnímiÊkolegyÊsdružený-
miÊ vÊ KolegiuÊ zábavníhoÊ umění.Ê CenuÊ dostávajíÊ
pouzeÊvýkonníÊumělci,ÊkteříÊ jsouÊzároveňÊuváděniÊ
doÊSíněÊslávy. 
VÊ letošnímÊ ročníkuÊ byloÊ udělenoÊ celkemÊ šestÊ

ocenění.ÊCenuÊsiÊodnesliÊherečkaÊSimona Stašová,Ê
moderátorkaÊ aÊ spisovatelkaÊ Halina Pawlowská,Ê
muzikálovýÊ herecÊ aÊ zpěvákÊDanielÊ HůlkaÊ aÊ herciÊ
MiroslavÊDonu�lÊaÊPetrÊNárožný.ÊPoprvéÊvÊhistoriiÊ
předáváníÊtohotoÊoceněníÊbylaÊmaskaÊMistraÊpře-
dánaÊposmrtně,ÊaÊtoÊzpěvačceÊHaněÊZagorové,ÊzaÊ
kterouÊ cenuÊ převzalÊ jejíÊ manželÊ ŠtefanÊ Margita.Ê
HanaÊ ZagorováÊ bylaÊ nominovánaÊ několikÊměsícůÊ
předÊsvojíÊsmr�ÊaÊnaÊpřevze�ÊcenyÊiÊsetkáníÊsÊkole-

UŽÊSEDMÝÊROKÊSEÊUDĚLOVALYÊPRESTIŽNÍÊCENYÊMISTRÊZÁBAVNÍHOÊUMĚNÍ.Ê 
OCENĚNÍÊSEÊPOPRVÉÊUDĚLOVALOÊINÊMEMORIAM,ÊHANAÊZAGOROVÁÊSIÊCENUÊODÊKOLEGŮÊ 
UŽÊPŘEVZÍTÊNESTIHLA. 

gyÊ seÊ těšila.Ê ZavzpomínaliÊ naÊ niÊ takéÊ LucieÊ BíláÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊStandaÊ Hložek,ÊkteříÊcenuÊpředali.ÊOstatníÊcenyÊ
předaliÊ herečkaÊ JiřinaÊ Bohdalová,Ê spisovatelkaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊ publicistkaÊMarieÊ Formáčková,Ê skladatelÊ KarelÊ
VágnerÊ aÊ předsedaÊ UměleckéhoÊ sdruženíÊ ArtesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊprezidentÊKolegiaÊJožkaÊZeman.ÊPořademÊprová-
zelÊ moderátorÊ AlešÊ Cibulka,Ê vÊ závěruÊ vystoupilÊ
takéÊLudvíkÊ Bohman,Ê ředitelÊ Intergramu,ÊkterýÊ jeÊ
jednímÊzÊhlavníchÊpartnerůÊtěchtoÊcen. 
CelýÊ programÊ vyvrcholilÊ slavnostnímÊ křtemÊno-

véhoÊprojektuÊUměleckéhoÊsdruženíÊArtesÊSíňÊ le-
gendÊ zábavníhoÊ umění,ÊkamÊbyloÊuvedenoÊtřicetÊ
třiÊ jižÊ zesnulýchÊ osobnos�Ê českéÊ filmu,Ê divadlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
aÊhudby.ÊSpoluÊsÊníÊbylaÊpokřtěnaÊiÊnováÊknihaÊvy-
danáÊ veÊ spolupráciÊ sÊ ArtesemÊ NakladatelstvímÊ
OlympiaÊ StřípkyÊ českéÊ zábavyÊ odÊTomášeÊ Hejny.Ê
KnihuÊslavnostněÊpokř�liÊAlešÊCibulka,ÊLudvíkÊBo-
hmanÊaÊrežisérÊTomášÊMagnusek. 

MeziÊ hosty,Ê seÊ kterýmiÊ seÊ mohliÊ diváciÊ potkatÊ
mimoÊ jeviště,Ê byliÊ napříkladÊ hudebníÊ skladatelÊ
ZdeněkÊ Barták,Ê zpěvačkaÊ MilušeÊ Voborníková,Ê
zpěvákÊ MilanÊ Drobný,Ê humoristaÊ Milan Pitkin,Ê
zpěvákÊaÊpublicistaÊVašekÊ Vašák,ÊmoderátorÊPetr 

JančaříkÊaÊdalší.Ê 

CenaÊMistrÊzábavníhoÊuměníÊbylaÊpoprvéÊudělo-
vánaÊvÊ roceÊ2016ÊaÊodÊ téÊdobyÊ siÊ jiÊpřevzalaÊ celáÊ
řadaÊ významnýchÊ osobnos�,Ê jakoÊ třebaÊ KarelÊ
Go�,ÊJiřinaÊ Bohdalová,ÊIvaÊ Janžurová,ÊJiříÊ Suchý,Ê
EvaÊ Pilarová,ÊJitka MolavcováÊaÊřadaÊdalších.ÊPo-
drobnos�ÊoÊceněÊaÊosobnostech,ÊkteréÊjiÊobdrželi,Ê
nalezneteÊnaÊwebovýchÊstránkáchÊArtesu. 

Jan Steiner 

ertoár rostl, vyvíjel se a nastala 
přirozená potře- ba ho 
zaznamenat 
na album. 
J e d n o t í c í 
linii jsme 
našli v 
osobě 
E l l y 
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Terezko, jak dlouho jste na nové desce pra-
covala?
„Rok jsme o ní věděli, ale půl roku jsme na ní 
velice intenzivně pracovali, a to s mladým pro-
ducentem a skladatelem Vaškem Hoidekrem, 
který mě oslovil ohledně spolupráce. Řekla 
jsem mu: Jestli ti nevadí, kdybys přijel za mnou 
do Bratislavy, že bychom si dali první schůz-
ku, jestli si sedneme, tak to bude fajn. No  
a během té první „session“ vznikly tři písničky.“

To už byly napsané?
„Ne. Jenom písnička Ty a já, ta byla ne-
dokončená. Vašek měl napsanou část sloky  
a refrén a spolu jsme ji dodělali. To byla naše 
první skladba. Když jsme ji poprvé dohráli, 
rozplakala jsem se. To se mi ještě nestalo. 
Bylo tam tolik emocí, ze kterých jsem měla 
husí kůži. A ty další dvě písničky vznikly 
spontánně, když jsme se bavili o tématech, 
která řešíme.“

Album má krásný přebal, s nádhernými fot-
kami. Na jedné straně jsou vážné, na druhé 
veselé. Byl to záměr?
„Hodně jsem nad tím přemýšlela. Moc jsem 
chtěla, aby už obal zdůrazňoval dvě Terezy, 
to, jaká doopravdy jsem. Konzervativní  
na jedné straně a uvolněná na té druhé.“

Jak se projevuje vaše druhá tvář?
„Třeba tím, že si ze sebe umím udělat sran-
du. V soukromí jsem trošku jiná, než se můžu 
zdát na veřejnosti pro jiné lidi a proto jsem 
chtěla, aby mě posluchač mohl poznat i tímto 
způsobem.“ 

K písničce Náš příběh jste natočila 
klip s Markem Lamborou. Hned se stal 

novinky nebo něco, co mě mrzí, tak s nimi 
probírám všechno.“

Umí k vám být i kritičtí?
„Kritika jde spíš od mojí mamky, ta mi 
vždycky řekne, jestli se jí to líbí, nebo ne. 
Tím, že jsem beran, tak se někdy naštvu, 
ale potom si to nechám rozležet v hlavě. 
Někdy jí řeknu, že to třeba vnímá špatně, 
že je to myšlené jinak. A jindy to pochopím 
a přijmu.“

Nyní jste dostala i hlav- 
ní roli v muzikálu Os-
obní strážce, kde budete 
alternovat s Evou Bu-
rešovou. Co jste na tu 
nabídku říkala?
„Jestli můžu být úplně u- 
přímná, tak první reakce 
byla taková, že jsem se 
rozplakala, samozřejmě 
štěstím. Nečekala jsem 
to, a když mi řekli, že 
se jedná o tento projet, 
řekla jsem si: Tady není 
o čem přemýšlet! A kývla 
jsem.“

Jaký máte vztah 
k písničkám Whitney 
Houston?
„Vyrostla jsem na ní, je 
to moje srdcovka, můj 
idol. Její písničky pořád 
poslouchám nebo si je 
sama zpívám, takže 

Whitney mě provází už od dětství. Jsou 
hodně těžké, takže z toho jsem malinko 
nervózní, ale moc se na to těším.“

Je něco, co máte kromě hudby natolik 
ráda, že na tom ujíždíte?
„Mám velkou úchylku na to kupovat si 
diáře a deníky. Třeba si do nich ani nic 

nenapíšu, jenom je potřebuju mít doma. 
Každý rok si koupím diář a listuju si jím. 
Mám i chlupatý deníky. To je věc, za kterou 
jsem schopna utrácet peníze. Další je kos-
metika a pak ještě nehty. Musím je mít, když 
jsem bez nehtů, jsem nevrlá, naštvaná, je to 
moje ujetost.“

Foto: Jaroslav Hauer

číslem 1 v hudebních trendech na You-
Tube. Proč zrovna s ním?
„Marek mě napadl, když jsem šla běhat. 
Vždycky na mě působil jako čistá duše a dob- 
rý člověk. Říkala jsem si, že by se mi tam 
hodil. Bála jsem se mu ale zavolat, co mi na 
to řekne. Když jsem mu to pak řekla, nastalo 
hrobové ticho. A pak odpověděl: Ale já ne-
jsem zpěvák. Já vím, ale zpíváš krásně, já  
na to. Mám radost, že to přijal.“ 

Zkoušeli jste spolu dlouho?
„Jen jednou jsem za ním přišla do divadla, 
abychom si to zazpívali. Jestli nám to sedí a je 
všechno v pohodě. Byla to jen jedna zkouška 
a pak jsme se potkali ve studiu.“ 

A potom vznikl klip, který celý protančíte. 
Čí to byl nápad?
„Celý tento koncept videoklipu vymyslel můj 
partner a manažer Oliver. Taky ho to napad-
lo, když byl běhat. I když nejsme s Markem 
ani jeden tanečník, snažili jsme se, aby to 
nějak vypadalo. Když nám choreografka vy-
myslela choregrafii, zdála se mi hodně těžká. 
Říkali jsme jí: Aničko, to my v životě nezvlád-
neme! Ale tak nám jako věřila a tak do nás 
šila, že jsme to dokázali.“  

Jak dlouho jste trénovali?
„Měli jsme na to asi měsíc. Jenomže tím, že 
toho má Marek hrozně moc a já jsem měla 
taky svoje aktivity, bylo těžký dát dohromady 
termíny, takže jsme měli asi osm až deset zk-
oušek.“

Jak na to reagoval Marek, že bude i tančit?
„Začal se smát. Ale řekl mi: Hele, Teri, jdu  
do toho, protože mě tanec baví.“

Co na vaši krásně rozjetou 
kariéru říká vaše rodina?
„Mamka je teď spokojená. 
Ta je takový můj druhý 
manažer. Všechno sleduje, 
kde co vyjde, má z toho 
obrovskou radost. Rodina 
mi vždycky držela palce  
a prožívala všechno se 
mnou. Ať to jsou radostné 

TEREZA MAŠKOVÁ: MÁM DVĚ TVÁŘE

Zpěvačka Tereza Mašková opět přichází na scénu.  

Vydala novou desku s  názvem Svět je málo růžový,  

natočila klip a navíc dostala hlavní roli v  muzikálu  

Osobní strážce podle známého filmu. V Hudebním divadle 

Karlín bude od března zpívat hity Whitney Houston.

K U L T U R A
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s přítelem už třetí rok bydlí 
v Bratislavě a do Prahy dojíždí. 
Je ale pravděpodobné, že se 
bude vracet zpět.

Jak se jmenují 
čivavy?
Tereza má dvě čivavy, po-
jmenovala je Piero a Kar-
el. „Piera jsem měla jako 
prvního, v osmnácti. Mám 
hrozně ráda italské trio  
Il Volo. Jeden ze zpěváků se 
jmenuje Piero a to mi přišlo 
jako fajn jméno. Původně 
jsem chtěla mít tři čivavy  
a každá se měla jmenovat 
po jednom z nich,“ usmívá 
se zpěvačka. Čivavy čas-
to cestují s ní, protože 
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TREBITSCH CZECH MALT WHISKY TREBITSCH INVESTMENT
Jsme český výrobce, který se úzce special-
izuje na výrobu whisky.  První sladový des-
tilát byl do sudů uložen v roce 2015 a od 
té doby se nám podařilo naplnit již stovky 
sudů, ve kterých nám dozrává již známá 
TREBITSCH whisky. 
Proces výroby kvalitní české whisky začíná 
zejména pečlivým výběrem sladovnického 
ječmene, nesmí chybět kvalitní pramenitá 
voda a vypálené dubové sudy, které dávají 
TREBITSCH whisky originální a nezaměnitel-
nou chuť. Vše děláme bez ústupku na kvalitě, 
kdy každému sudu věnuje náš master distill-
er náležitou péči. Tím však naše práce ve 
výrobě whisky nekončí. Každou láhev pro 
vás také ručně stáčíme a uzavíráme. 
V našem základním portfoliu naleznete whis-
ky zrající v nových dubových sudech nebo 
také fi nishe, které dozrávají v sudech po pré-
miovém alkoholu. V našich řadách nechy-
bí ani zastoupení nakouřené whisky a to 
v podobě námi známé Kouřovky. 

www.ceskawhisky.cz

NECHTE ZRÁT SVÉ PENÍZE.
Nabízíme Vám garantované roční zhodnocení 8,1% p.a.
Každý z nás se dnes snaží efektivně bojovat proti infl aci a znehodnocení svých vlastních peněz. 
Univerzální recept neexistuje, ale jednou z možností, jak infl aci zmírnit a začít své peníze zhod-
nocovat, je investice do sudů s whisky. Dlouhodobým zráním whisky v dubových sudech totiž její 
hodnota narůstá a tím se zhodnocují i vaše vlastní peníze. Pojďte tak s námi vydělávat stařením 
na stáří. 
Nabízené sudy jsou naplněny Trebitsch Whisky z České republiky. Výrobní proces každého 
z nich včetně samotného spiritu je 
striktně evidován, a zákazník tak zná 
kompletní rodokmen sudu, který si 
kupuje. 
Pokud by si ale svůj nově zakoupený 
sud chtěl odvézt domů a vystavit si 
ho v obývacím pokoji, má smůlu. 
Do doby, než bude whisky stočena 
do lahví, musí zůstat v celním skladu. 
To sice majitele omezuje ve fyzickém 
kontaktu se svou „investicí“, ale 
neomezuje ho to s jeho dalším nak-
ládáním. Rozhodne-li se držení sudu 
prodat dalšímu investorovi, nic mu 
v tom nebrání. 

www.investicewhisky.cz
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K lip byl natočen na novou píseň 
RUMCAJS MILOVAL MANKU 

z aktuálního alba EL PRESIDENTO. 
To vyšlo začátkem října, a ještě, než 
začal oficiální prodej, získalo podle 
předplacených objednávek dle regulí 
IFPI ocenění „zlaté album“. Kabát vy-
dal toto album po dlouhých sedmi le-
tech, které byly naneštěstí pro kapelu 
i její fanoušky prodlouženy covidovou 
pandemií.
Režie se ujal dnes již renomovaný 
režisér Michal Skořepa, který shodou 
okolností hostuje i jako muzikant na 
zmíněném albu. Vše se točilo na klíčo-
vacím pozadí, a reálný vzhled pros-
tředí, ve kterém se klip odehrává, vyt-

Jak náročná byla příprava na soutěž?
„Hlavně jsem se musel připravit fyzicky, abych 
měl dobrou postavu. Kvůli tomu jsem měl 
upravenou stravu. Potom jsme museli dávat 
dohromady a vymýšlet národní kostým, který 

jsme museli mít s sebou. Nezbytná je i nějaká 
psychická příprava. Bylo toho hodně, přípravy 
trvaly skoro rok.“

V České republice jste skončil třetí. Proč jste 
na soutěž letěl zrovna vy?
„Každý z nás jel na jinou soutěž. Klukům to ale 
nevyšlo. Říkali mi – hlavně to tam všem ukaž, jsi 
z nás už poslední! A ono to vyšlo.“

Jak probíhalo finále?
„Předváděli jsme plavky, formální oblečení, 
obleky a národní kostým. A pak jsme absolvo-
vali různé rozhovory v angličtině.“

Jaký národní kostým jste zvolil a proč?
„Byl inspirovaný gotikou za doby Karla IV. 
Chtěl jsem, aby v něm byla zachycena česká 
historie. Takže jsme dali s českou společností 
Preciosa a návrhářkou dohromady kostým, 

Kapela Kabát natočila svůj technicky a fi nančně nejnáročnější klip

NEJKRÁSNĚJŠÍ MUŽ SVĚTA 
DOMINIK CHABR: 
HLAVNÍ JE BÝT SÁM SEBOU

vořil v počítačích „3D mág“ Jaro Atry 
tak, jak se dnes točí vizuál většiny fu-
turistických a akčních světových filmů.
Zajímavostí jistě je, že v klipu je 
vidět i několik ikon devadesátých let, 
jako jsou a byli: J. Saudek, T. Řepka, 
K. Střihavka, ale i zahraniční hvězdy 
těchto let jako L. Kilmister z Motör-
head, kapela KISS, ZZ Top, F. Mercu-
ry, R. Halford, a další… Ti mají dodat 
punc autentičnosti doby, o které píseň 
pojednává. Otázkou, která se nabízí, 
je pochopitelně: kdo je pravý?
Kapela Kabát se aktuálně nachází 
na svém halovém turné, které se 
mělo konat již v roce 2020, ale z již 
zmíněných důvodů bylo také odlože-

no. Jde o dvacet koncertů a Kabát si 
vybral svou oblíbenou variantu 360°, 
kde fanoušci stojí a sedí kolem doko-
la koncertní scény.
Zajímavostí  turné je, že se schyluje 
ke kuriózní téměř až soutěživé situ-
aci. Kabát několik let držel rekord 
v návštěvnosti pražské O2 arény, ale 
tento rekord mu „sebrala“ kapela Me-
tallica. Aktuálně to prý vypadá, že si 
Kabát vezme svůj rekord zpět. Tak se 
nechme překvapit.

Zdroj:
Public Relations & 
Communication & Promotion

který myslím, že se povedl, protože měl ohlasy 
jak tam, jak u nás v Česku.“

Jakou řečí se mluví při soutěži?
„Já umím německy a tady jsem musel mluvit 
jedině anglicky. I když jsem doma poctivě 
chodil do kurzu angličtiny, umím jen základ. 
Ještě nikdy jsem nebyl tak daleko ve světě sám, 
musel jsem se tady o sebe postarat a jazyk je 
rozhodně potřeba. Budu angličtinu bifl ovat dál, 
protože jak vidno, budu ji hodně potřebovat. 
Ale s kluky ze soutěže jsme se vždycky nějak 
domluvili. Chodili jsme se koupat, absolvovali 
výlety, naučili jsme se surfovat, přitom jsme se 
fotili, dělali rozhovory, točili medailonky. Je to 
obrovská zkušenost. “

Když se člověk stane nejkrásnější mužem 
planety, co pak následuje? 

„Nějaké nabídky mi od té doby chodí a bude 
záležet na mně, jak si to naplánuju. Je hloupost 
seknout se svou prací, protože nikdy nevíte, 
co se může stát. Je vždycky potřeba mít zadní 
vrátka.“

Co byste doporučil tomu, kdo se chce do 
soutěže přihlásit?
„Hlavně, aby byl sám sebou, to je nejdůležitě-
jší. Protože jak se budou lidi přetvařovat, nikdy 
to nepřinese úspěch. Sám sem to viděl a nedělá 
to dobrotu. A pak je taky třeba pra-
covat na sobě. Všechno je jen 
o práci. Když na sobě pracovat 
nebudete, nic vám naproti 
nepůjde.“

V  soutěži Muž roku skončil třetí, ve světě měl úspěch 
největší. Do České republiky přivezl Dominik Chabr titul ne-
jkrásnějšího muže světa (Man of the Year 2022). Urostlý 
hokejový brankář vyhrál titul  na Bali.

to dobrotu. A pak je taky třeba pra-
covat na sobě. Všechno je jen 
o práci. Když na sobě pracovat 
nebudete, nic vám naproti 
nepůjde.“

CELOSVĚTOVĚ POPRVÉ A ONLINE, NAPROSTO ORIGINÁLNÍ A SUVERÉNNÍ, 

ZNAČKOVÝ TRADIČNÍ ČESKÝ DESIGNOVÝ MEGA PORTÁL PORCELÁNOVÉHO 

DESIGNU BOHEMIAPORCELAINSTORY.COM OD HAAS & CZJZEK™ 

WWW.BOHEMIAPORCELAINSTORY.COM • WWW.HAAS-CZJZEK.CZ

HAAS & CZJZEK JE TU PRO VÁS. VÁNOCE 2022
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Petře, jaká je vaše role v muzikálu 
Okno mé lásky?
„Říkají mu Rosomák, podle písničky Olympi-
cu Pták Rosomák. Je to kluk, co prodává spre-
je, má obchod s barvami. Je poznamenaný 
životem, tím, co všechno už vyzkoušel, co 
mu prošlo tělem. Už jede jen na zbytkové 
vlně, ale zůstaly mu z toho určité tiky.“

Tiky? Jak jste na roli pracoval?
„Hledal jsem určité momenty a fyziog-
nomické vady lidí, kteří si prošli určitou 
drogovou závislostí. Chtěl jsem, aby 
v něm zůstaly tiky lidí, kteří už abstinu-
jí. Třeba Joe Cocker, když už nic nebral, 
taky se tvářil u zpěvu různě. Já jsem 

chtěl, aby role měla určité vady 
a tiky, které jsou pozůstatkem 
určitého bujarého období.“

Jak jste to studoval?
„Nakoukával jsem si lidi, jak se 

chovají. Stačí se pro-
jít kolem Hlavního 

nádraží, tam toho 
vidíte! Ale zkoušel 
jsem si věci i vy-
mýšlet.“

Co na to pan 
režisér Radek 
Balaš?

„Už když jsem dostal na tuto roli nabíd-
ku, řekl jsem, že bych moc rád, kdyby mi 
nechal trochu volnou roku, což se i stalo. 
Hodně mi vycházel vstříc a společnými si-
lami jsme vytvořili krásnou postavu, která 
snad bude lidi bavit.“ 

Zkoušel jste někdy sprejovat, jako vaše 
postava?
„Já ne, já byl v rodině vždycky přes 
muziku, ale brácha ano! A vždycky mi 
ukazoval fotky. Jednou mi půjčil sprej, 
abych si to vyzkoušel. Ale já šplíchal 
moc dlouho, takže barvy začaly stékat 
a nevypadalo to dobře. Řekl jsem si, že 
to není nic pro mě a nechám to jiným.“

Proč by na muzikál měli lidé do divadla 
přijít?
„Protože se dotýkáme něčeho, co tady 
nikdy nebylo. Písničky jsou předělané do 
současného zvuku, který dělal Marcus 
Tran. Věřím, že na diváky dýchne, vtáhne 
je, jak je všechno moderně upravené. 
Navíc se dotýkáme současného trendu, 
což je street art, a to taky není v muziká-
lu běžné. Je to první drápek do nového 
muzikálového směru.“

Dlouho očekávaná premiéra je tu. Muzi-
kál Okno mé lásky s hity Petra Jandy a sku-
piny Olympic uvedlo na začátku listopa-
du s velkou slávou Divadlo Broadway. Po 
úspěšných titulech Mýdlový princ (s hity 
Václava Neckáře), Kvítek mandragory (s 
hity Heleny Vondráčkové) a Lásce nebeské 
(s hity Waldemara Matušky) je to již čtvrtý 

hitmuzikál složený z písní známých českých 
interpretů. V hlavních rolích je k vidění řada 
známých tváří včetně Veroniky Žilkové, Mi-
chaely Pecháčkové známé ze seriálu Zoo, 
Vojtěcha Drahokoupila či Petera Pechy, 
držitele Ceny Thálie za muzikál Rocky. Chy-
bět nebude ani rapperka Sharlotta.

Foto: Jaroslav Hauer

Dva muži, dva různé světy. Jeden se přizpůso-
bil společnosti, druhý hledá způsob, jak v ní 
existovat. Potkají se na lavičce v newyorském 
Central parku a postupně zjišťují, jak tyto dva 
světy dokážou propojit. Herci David Švehlík 
a Ondřej Brousek excelují v nové inscenaci 
Divadla Ungelt Příběh ze zoo, jedné z ne-
jlepších aktovek, která kdy byla pro divad-
lo napsaná z pera amerického dramatika 
20. století Edwarda Albeeho. David Švehlík 

měl navíc jedinečné privilegium – mohl si vy-
brat titul, ve kterém bude hrát, hereckého ko-
legu i režiséra. „Ungelt je místo, kde se cítím 
velmi dobře. Kde cítím velkou podporu a mám 
tu skvělé zázemí. Když za vámi někdo přijde 
a nabídne vám, jestli si nechcete vybrat, co si 
zahrajete, to je pocta,“ říká herec. I když se 
objevuje často v seriálech, v jiném divadle, než 
je Ungelt, ho neuvidíte.

Foto: Divadlo Ungelt

Příběh ze zoo, herecký koncert Švehlíka a Brouska

Okno mé lásky, muzikál z hitů Petra Jandy

MUZIKÁLOVÝ HEREC PETER PECHA:
PROČ STUDOVAL DROGOVĚ ZÁVISLÉ?

PREMIÉRY PRAŽSKÝCH DIVADEL
DIVADLO BROADWAY

DIVADLO UNGELT

Patří k  hercům, kteří se 

na role v muzikálech pečlivě 

připravují. Když se chystal 

na Rockyho, za kterého 

dostal Cenu Thálie, strávil 

měsíce přípravou na fyzič-

ce i boxu, na Tarzana se 

chystal stovkami hodin 

v  posilovně. I pří-

prava na roli v  mu-

zikálu Okno mé 

lásky byla jedi-

nečná, i když 

jiná než ty 

předešlé.

chystal stovkami hodin 

v  posilovně. I pří-

prava na roli v  mu-

zikálu Okno 

lásky byla jedi-

nečná, i když 

jiná než ty 
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Míšo, jakou máte v muzi-
kálu Okno mé lásky roli?
„Je to Sofie, tanečnice, 
pochází z bohaté rodiny 
a nebudu lhát, je to hodně 
náročné. Nejtěžší pro mě 
jsou baletní scény, které 
tam mám, protože jsem nik-
dy předtím balet nedělala.“

Kolik času jste na baletním 
sále strávila?
„Asi dva a půl měsíce. Celý 

srpen až říjen, ale trénuji pořád. 
V každé volné chvíli zkouším ba-
letit, protože to mám neustále 
v hlavě.  Na závěr je velká baletní 
scéna, i se zvedačkami, takže pro 
mě, jako pro herečku, je dobrý se 
na představení pořádně vyspat, 
abych měla dost energie.“ 

A do toho stále točíte seriál 
Zoo.
„Ano, zkoušení jsem kombi-
novala s natáčením. Moje 

postava, Sid, 
se konečně 
dala dohro-
m a d y 
s Haďákem, 
čili Šimonem 
Bilinou a 
řekla bych, 
že nám divá-
ci fandí ještě 
víc. Do toho 
natáčíme díly, 
kde budu zpí-
vat jako Lady 
Y, i to mi zabere 
čas. Mám tam asi 
sedm proměn, sedm 
paruk a je to strašně 
pěkný.“

Kdysi skandální hra rakouského dramatika 
Arthura Schnitzlera Rej se nově objevila na 
jevišti Stavovského divadla. Jde o soubor de-
seti konverzačních jednoaktovek o milostných 
poměrech vídeňské společnosti. „Příběh je 
zasazený do srdce střední Evropy na přelo-
mu devatenáctého a dvacátého století. Sláva 
Vídně upadá, známému světu dochází dech 
a jiný se začíná hrozivě prosazovat,“ vysvět-
luje režisér Arthur Nauzyciel. „Začal jsem 
se zabývat tím, co je za prvoplánově bul-

vární linkou textu, na niž je často redukován. 
Za evidentní „nemravnou” rovinou hry totiž 
leží znepokojivé hloubky. Deset scén pro deset 
herců, které na sebe bezprostředně navazu-
jí, svým způsobem připomínají Dekameron 
počínajícího dvacátého století,“ dodal. V nové 
inscenaci diváci uvidí například Vladimíra 
Javorského, Davida Matáska, Roberta Mikluše 
nebo Janu Pidrmanovou. 

 Foto: Národní divadlo

Dlouho se mluvilo o tom, že se leg-
endární zpěvačka přijde podívat na 
premiéru nového muzikálu, bohužel se 
jí už nedožila. Biograf lásky složený 
z jejich písní se tak stal poctou naší 
Slavici, zároveň jde o milou a veselou 
podívanou. Děj se točí kolem tří hlavních 
ženských postav, které dokážou i vážné 
situace přijímat s humorem a nadhledem, 

dělat si ze sebe legraci, ale v důležitých 
okamžicích se podržet. Ovšem muži v 
tomto příběhu mají také důležitou roli. 
Mužský a ženský svět se tu prolíná tak, 
jak je to v životě. Muzikál v režii Jana 
Kříže je už teď hitem, většina představení 
už je vyprodaná. 

Foto: Divadlo Kalich

Biograf lásky je poctou Haně Zagorové

Rej, kdysi skandální hra pro deset postav

HEREČKA MICHAELA PECHÁČKOVÁ:
HODINY TRÁVÍ NA BALETNÍM SÁLE

PREMIÉRY PRAŽSKÝCH DIVADEL
NÁRODNÍ DIVADLO

DIVADLO KALICH
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A do toho stále točíte seriál 
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Letím, Houstone
Hurvínek stále putuje ve své 

družici vesmírem. Dvoucenti-
metrovou skleněnou fi gurku vyt-
vořenou ve sklářské dílně Košler 
vynesla až do kosmického pros-
toru družice Planetum1. Tu na 
oběžnou dráhu vynesla raketa 
Falcon 9 společnosti SpaceX 
vizionáře a vesmírného průko-

pníka Elona Muska, 
která 25. května ve 
20:27 minut našeho 
času odstartovala 

z fl oridského mysu Canaveral. Hurvínek se stal 
již druhou českou legendou (po Krtečkovi), která 
se podívala do vesmíru. Do ostrého provozu nyní 
vstupuje speciální vesmírné řídící středisko „Spej-

blův Houston“, které 
během léta vzniklo ve 
foyer Planetária Praha. 
Tam se nachází pan 
Spejbl, který s Hur-
vínkem na oběžné 
dráze komunikuje a do-
vídá se, jak to v tom 
kosmickém prostoru 
chodí.
Jedná se o interaktivní, 
pohyblivou, naučnou, 
a hlavně zábavnou a-
trakci, která se ofi ciál-
ně dostává ze zkušeb-

ního do běžného provozu. Tímto pokračuje 
úspěšná spolupráce Divadla Spejbla a Hurvínka 
a Planetum (Hvězdárna a planetárium hl. m. Pra-
hy), kterou odstartovala v loňském roce historicky 
první letní scéna divadla na terase planetária. 
V samotném divadle právě vrcholí přípravy 
natáčení vzdělávacího fi lmu pro děti do kupole 
pražského planetária. Režisérem tohoto projektu 
je Miki Kirschner, dramaturg D S+H. Tento formát 
zpracování je pro divadlo zcela mimořádný, 
předchází mu proto mnoho testů, kamerových zk-
oušek a velmi náročných příprav.
 „Mám radost, že se v letošní sezóně 
máme možnost vydat nejen do vesmí-
ru, ale i do světa fantazie. Přivítali jsme 

prvního z řady hostujících režisérů a au-
torů – Jiřího Jelínka – a připravujeme 
mnoho novinek, které budeme divákům 
v průběhu celé sezony postupně předs-
tavovat,“ říká Denisa Kirschnerová, ředitelka 
Divadla Spejbla a Hurvínka.
„Spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka si 
velmi pochvalujeme a věříme, že výsledy 
naší plodné spolupráce ocení 
nejenom nejmenší návštěvní-
ci našich hvězdáren a plan-
etária. Vyslání fi gurky 
Hurvínka na naší družici 
Planetum-1 a zbudování 
Spejblova Houstonu je 
tak určitě jenom 
d a l š í m 
m i l -

níkem spolupráce 
našich dvou insti-
tucí zřizovaných 
Hlavním městem Pra-
hou.“ říká Jakub 
Rozehnal, ředi-
tel Planetum.

DIVADLO S+H  
SPOLEČNĚ S PLANETÁRIEM PRAHA 

SPUSTILO DO OSTRÉHO PROVOZU 

SPECIÁLNÍ VESMÍRNÉ ŘÍDÍCÍ 

STŘEDISKO „SPEJBLŮV HOUSTON“ 

A CHYSTÁ PREMIÉRU NOVÉ 

DIVADELNÍ HRY PRO DĚTI

PRINC MAMÁNEK JANA BUDAŘE 

SE VRACÍ VE FILMOVÉ VERZI
Film Princ Mamánek právě vstoupil do našich kin. Originální pohádka od herce, režiséra 
a hudebníka Jana Budaře vypráví o rozmazleném princi, který dostane v den svých os-
matřicátých narozenin pořádně (a konečně) za vyučenou. Princ Ludvík Otomar Karel XII. 
zrozený Vznešený je nadšeně opečováván svojí milující  maminkou, královnou Ludmilou. 
Není už dávno žádné bezbranné princátko, přesto se bojí takřka všeho. Na budoucnost, 
natož na případnou svatbu, nemyslí, celé dny na nic nesáhne a má pocit, že i dál bude 
trávit svůj život ve slastném nicnedělání. Jeho otec, moudrý král Radomil, má však jiný 
názor. Chce, aby byl jeho syn hoden jeho odkazu a stal se z něj dobrý král své země. 
A tak mu k narozeninám připraví skutečně kuriózní výchovný dárek… Ludvík se probudí 
v obyčejných vesnických šatech uprostřed hlubokého lesa, kde začne jeho nečekané 
dobrodružství. Začne zjišťovat jak vypadá skutečný život v reálném světě, za ochran-
nými hradbami mateřské péče i rodného hradu. Dospěje konečně v muže a moudrého 
panovníka?
Kniha i fi lm jsou srdcovým projektem Jana Budaře. Původní knihu sám ilustroval a ve 
fi lmu, který režíruje, zároveň hraje i hlavní roli lehkomyslného prince.
Hvězdné je obsazení i dalších rolí a na snímcích se s hereckými legendami setkáte 
i na stránkách knihy. V roli milující královny se na plátno vrátila představitelka 
Arabely, slovenská herečka Jana Nagyová. Ludvíkova otce si zahrála další slo-
venská herecká hvězda Martin Huba. Princova drsného průvodce na cestě za 
poznáním skutečného světa, rytíře Hudrovala, hraje Ondřej Vetchý a Veronika 
Kubařová ztvárnila prostořekou dívku Bětu. Celým příběhem diváka provede 
Boleslav Polívka v roli vypravěče a hrobníka v jedné osobě. 
Na žádnou z rolí se nedělal konkurz či zkoušky, všechny postavy obsadil 
Jan Budař adresně podle svého přání. „Já sám jako herec konkurzy 
nemám moc rád a role do fi lmu jsem hercům nabízel přímo na tělo. 
Měl jsem štěstí, že všichni mí vysnění herci svou roli v Mamánkovi 
přijali,“ říká Budař. 

Zdroj Albatros Media 
Foto: Albatros Media a Jaroslav Hauer
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Hasičská vzájemná pojišťovna slaví 
30. narozeniny…
Letos slavíme naše 30. výročí znovuob-
novení pojišťovací činnosti nejen s patřič-
nou úctou k historii pojišťovny, která 
započala v roce 1900, ale i v úctě k no-
vodobým dějinám, které se začaly psát 
v roce 1992 po té, co byla činnost naší 
pojišťovny obnovena.

Dnešní moderní HVP? V čem jste mod-
erní?
I když se jedná o pojišťovnu s tradicí, 
i my, jdeme dnes cestou moderní, ces-
tou digitalizace. Právě z tohoto důvodu 
využívá pojišťovna služeb své dceřiné 
společnosti, První hasičská, a.s., přes 
kterou lze touto efektivní metodou, 
srovnávačem Siggy, pojištění uzavřít.

Jaká je vlastně filozofie Hasičské 
vzájemné pojišťovny?
Jednou z fi lozofi í naší společnosti je 
propojení s českými subjekty. Podpo-
rovat je v jejich činnosti a i právě proto 
není náhoda, že jsme partnery velkých 
subjektů jako je Český rybářský svaz, 
Společenstvo kominíků ČR, ASO OS-
PZV, Federace strojvůdců, projektu 
Česká Chuťovka aj.

Jsem ráda, že tímto způsobem držíme 
„českého ducha“ v pojišťovnictví na po-
jistném trhu.

Jak reagujete na současnou inflaci?
Současný růst infl ace, růst cen staveb-
ních materiálů, energií a dalšího vybav-
ení se nás dotýká v každodenním životě 
a v souvislosti s tím roste i hodnota majetku.
A právě v této souvislosti oslovujeme 
naše zákazníky, v zájmu zachování 
reálné úrovně jejich pojistné ochrany, 
zda jejich současná, majetková pojistná 
smlouva stále odpovídá jejich potřebám 
a aktuální cenové situaci.
A nejen pojistné smlouvy je třeba aktu-
alizovat, ale je důležité mít i aktuální 
kontaktní údaje, umožní to samozřejmě 
snadnější a rychlejší v komunikaci, což 
ocení obě strany, zákazník i pojišťovna.

Rozhovor
s Ing. Vladimírou Ondrákovou, 
obchodní ředitelkou

Jak byste současnou činnost po-
jišťovny charakterizovala a jaká po-
jištění nabízíte zájemcům?
HVP je v pravém slova smyslu komerční 
pojišťovnou, je otevřená všem zájem-
cům o pojištění, aby si u ní sjednávali 
široké spektrum pojistných smluv. Mys-
lím, že už se můžeme právem nazývat 
střední pojišťovnou: v portfoliu máme 

spoustu produktů 
přizpůsobených na 
míru potřebám zákaz-
níka a zároveň jsme 
konkurenceschopní. 
A jsme velmi dobří 
ve veřejných zakáz-
kách, máme pojištěné 
už 4 kraje. Jsme rádi, 
že jsme ryze českou 
pojišťovnou.
V nabídce máme ne-
jen běžné pojistné 
produkty pro širokou 
škálu našich klientů, 
ale i speciální druhy 
pojištění určené na 
pojistnou ochra-
nu členů sborů do-
brovolných hasičů, 
kterými je možné 
pojistit jejich spor-
tovní i tréninkovou 
činnost, práci s dětmi 
a mládeží a samozře-
jmě i rizika při výkonu 
zásahové činnosti.
Neustále modernizu-
jeme pojistné pro-
dukty, aby byly jed-
noduché, přehledné 
a dostatečně variabil-
ní, protože dnešní 
život se odehrává 
v rychlém tempu a je 
plný změn.
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V Á N O Č N Í  S V Á T K Y

Do centra metropole letos přijede vánoční strom z Ús-
teckého kraje. Do výšky zhruba pětadvaceti metrůrostl 

58 let. Smrk vzešel z šestadvaceti tipů, které zaslala veře-
jnost po výzvě organizátora pražských trhů,společnosti 
Taiko.
Tip na vítěze do Prahy dorazí z malé vesnice nedaleko 
České Kamenice. Kácení, převoz a následné zdobení 
bude již tradičně v režii společnosti Technologie hlavního 
města Prahy.
Smrk ztepilý roste na obecním pozemku. Do soutěže 
Hledá se strom ho přihlásil majitel blízkého domu z důvo-
du bezpečnosti. Jehličnan dosáhl již odhadem nejméně 
pětadvaceti metrů a majitel se obává, že by mohl spad-
nout.
 „Strom sázel táta, když se narodila moje sestra, takže 
stáří víme přesně, bylo to před 58 lety. Protože je 
krásný napadlo nás s dcerou Valerií, že by byl hezký na 
Staromák,“ upřesňuje Petr Kubica. Smrk už prohlédl den-
drolog a podle předběžné zprávy je v pořádku.

Těžko si dnes dovedeme představit Vánoce bez ozdobeného 
stromečku. Zelený stromek, ověšený ozdobami, cukrovými 

řetězy a čokoládovými fi gurkami je samozřejmou součástí 
Vánoc. Málokdo však ví, že zdobení živých zelených stromů 
světly a sladkostmi má kořeny už v pohanských dobách. Tehdy 
pod nimi lidé tancovali, aby oslavili bohyni slunce. Keltové 
zdobili stromky a větve, aby uctili boha slunce. Slované za-
věšovali tzv. chvojku – velkou jedlovou větev zdobenou slad-
kostmi. Ta se dávala na vchodové dveře špičkou dolů, aby 
se mrtví nasytili už venku a netoužili zaujmout místo živých u 
slavnostní večeře.
Datum, kdy poprvé stromeček začali využívat křesťané, je 
nejisté. Církev zpočátku považovala zdobení stromků o 
Vánocích za zvyk s pohanskými kořeny. Ve větším počtu se 

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ LETOS 
OZDOBÍ SMRK Z ÚSTECKÉHO KRAJE

PŮVOD STROMEČKU

Společnost Technologie hlavního města Prahy bude letos 
vánoční strom na Staroměstské náměstí zajišťovat už třetím 
rokem.
„Na základě víceleté zkušenosti už víme, že se jedná o logi-
sticky velmi náročnou akci. Jsme ale zároveň rádi, že máme 
tu čest se na ní podílet a je to jeden z nejprestižnějších úkolů 
pro naši společnost.
Když pak strom poprvé rozsvítíme a pozorujeme rozzářené 
oči kolemjdoucích, víme, že to za to stálo za tu snahu něko-
lika desítek našich lidí a partnerů,“ říká Tomáš Jílek, předseda 
představenstva společnosti Technologie hlavního města Prahy.
Soutěž Hledá se strom vyhlásil organizátor trhů již podvanácté 
a zájemci zasílali svoje tipy z celé republiky.
Vítěz obdrží symbolickou fi nanční odměnu deset tisíc korun.
Pokud vše půjde podle plánu, strom by se měl rozsvítit na 
Staroměstském náměstí v Praze v sobotu 26.listopadu 2022, 
kdy také začnou největší Vánoční trhy na Staroměstském a 
Václavském náměstí.

Zdroj: Taiko

vánoční stromky objevily až na počátku 19. století v domác-
nostech německých měšťanů, původně v oblastech obývanými 
protestanty. Předchůdci dnešních vánočních stromků byly malé 
stromečky, které se zavěšovaly nad štědrovečerní stůl. Zdobila 
je červená jablka na oslavu svátku Adama a Evy. První český 
vánoční stromek, jak je známe dnes, spatřil světlo světa v roce 
1812. A byl to Jan Karel Leibich, ředitel Stavovského divadla, 
který jej na libeňském zámečku postavil pro své přátele. Do 
českých rodin se však tento zvyk dostal teprve o několik de-
setiletí později. Stromečky byly v té době zdobené papírovými 
ozdobami, perníčky a ovocem.

Zdroj: www.kudyznudy.cz/aktuality/
vanocni-zvyky-a-tradice
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Muzeum 
fantastických iluzí
Fascinující svět neskutečných optických klamů. Perfektní 
zábava pro všechny bez rozdílu věku. Více jak 150 in-
teraktivních zábavných exponátů.

www.muzeumfantastickychiluzi.cz

Království železnic v Praze 
na Smíchově
Největší modelová železnice v ČR

Přijďte se podívat na úžasný malý svět Království železnic! 
Uvidíte stovky metrů kolejí, desítky modelů vlaků, modely 
aut, které si dávají přednost na křižovatkách, modely 
významných staveb a míst České republiky a zažijete 
unikátní atmosféru střídání dne a noci. Součástí je i obří 
Model Prahy.

www.kralovstvi-zeleznic.cz

Národní technické 
muzeum Praha
Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. 
Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelst-
ví a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie 
kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Tech-
nika hrou, expozice televizního studia nebo expozice 
kontaktních čoček.

www.facebook.com 
NarodniTechnickeMuzeum

Muzeum Karla Zemana 
v Praze
Filmové zázraky na počkání

Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo 
světově uznávaného filmového tvůrce a rovněž filmové 
triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. 
Seznámíte se zde s původními Zemanovými nákresy 
filmových scén, fotodokumentací z realizace filmů  
a jeho filmovými postupy.

www.muzeumkarlazemana.cz/
www.kudyznudy.cz

Svět Medúz 
Arkády Pankrác
Největší medúzárium v Evropě

Na střeše OC Arkády Pankrác v Praze 4 objevíte 
ojedinělou expozici ze světa mořských živočichů – 
je jí medúzárium Svět Medúz, kde naleznete více 
než 10 tisíc medúz různých druhů, tvarů i velikostí  
v 38 akváriích.

https://svetmeduz.cz

Skleník Fata Morgana
Výlet exotickou přírodou v Praze

Užijte si procházku přes exotické hory, lesy a polo- 
pouště v jakoukoliv roční dobu, která potěší každého 
zvídavého návštěvníka. Pozoruhodná expoziční plocha 
činí svým originálním řešením z Fata Morgany evropský 
unikát.

www.botanicka.cz

Muzeum smyslů 
Praha
Muzeum smyslů je jak zábavné, tak vzdělávací místo  
pro příjemně strávený čas s rodinou. Přijďte se přesvědčit 
na vlastní oči!

www.muzeumsmyslu.cz

Z A J Í M A V O S T I

19

CO DĚLAT, KDYŽ JE VENKU SYCHRAVO

Kam v Praze vyrazit, když ven-
ku prší nebo je nevlídno? Když 
prší, dává vám to jedinečnou 
příležitost vyzkoušet věci, 
které byste jinak neudělali 
nebo zajít na místa, kam jste se 
dlouho chtěli vypravit, ale ne-
bylo dost času. K návštěvě láká 
například Muzeum iluzí, skleník 
Fata Morgana, medúzárium  
a další zajímavá místa.
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Festival Struny podzimu mění název 
na Prague Sounds. Není se čemu di-
vit, festival za čtvrtstoletí existence 
svůj původní název výrazně přerostl. 
Dávno už na něm nezní jen struny, 
ale důsledně kurátorovaný výběr 
hudby bez ohledu na žánry. Letos 
to od 23. října do 24. listopadu 
potvrdí neoklasický klávesový mág 
Nils Frahm, charismatická zpěvač-
ka Laura Mvula, svébytný vládce 
slova Ghostpoet, jazzové all-star 

kvarteto Redman – Mehldau – Mc-
Bride – Blade, bubeník Makaya 
McCraven přezdívaný „beat scien-
tist“, průkopníci akustického techna 
Brandt Brauer Frick Ensemble nebo 
jubilující legenda Jiří Stivín. Pro-
gram 26. ročníku festivalu doplňují 
již dříve zveřejněný koncert ansám-
blu Snarky Puppy a sólový recitál 
mandolinisty Chrise Thileho. 

www.praguesounds.cz/

Výstava známé české 
výtvarnice a malířky 

Emmy Srncové k osla- 
vě jejích 80. naroze- 
nin. Své dílo 
vystavovala na 
mnohých místech 
světa a na svém 

kontě má na 170 
výstav. 

Výstava se koná v Galerii v přízemí No-
voměstské radnice, otevřeno je denně, kro-
mě pondělí.
V době od 1. do 24. 11. bude vystaveno 
na nádvoří Novoměstské radnice dosud nej- 
větší dílo autorky – Jablíčkový betlém, který 
vznikl v roce 2019 (rozměr 5x 2,5 x 3,5 m). 

Zdroj: www.kudyznudy.cz/akce/
emma-srncova-80

Národní muzeum se spolu s uměl-
covou manželkou Kateřinou rozhod-
lo připomenout osobnost Miro Žbirky 
prostřednictvím výstavy v Historické 
budově Národního muzea. 28 pan-
elů, a řada podstatných i na první 
pohled nepodstatných věcí představí 
zpěvákův život a tvorbu.

Modus. Kytara. Doktor Sen. Beatles. Brýle. Modrý 
album. Ordinace. Několik hesel, která v Čechách 
a na Slovensku vyvolají snad každému obraz 
legendárního Mekyho. Československý slavík se 
narodil 21. října 1952 v Bratislavě anglické matce 

Ruth Gale a slovenskému otci 
Šimonu Žbirkovi. Skládal 
a zpíval písně v obou ja-
zycích svých rodičů, byl 
fanouškem Beatles, v roce 
1977 spoluzaložil skupinu 
Modus a v roce 1982 se 
stal prvním slovenským Zlatým 
slavíkem. Hudbě se profesionálně 
věnoval víc než půlstoletí.

Zdroj: www.kudyznudy.cz/akce/
miro-zbirka-roky-a-dni-v-narodnim-
muzeu

Zveme vás na dechberoucí procházku zemí fantazie mezi 
milionem světélek. V areálu koupaliště Džbán se 21. října 
rozzářily kouzelné atrakce ze světa Alenky v říši divů
Jste zvědaví, jak vypadá pohádková země, která vás za-
vede do magického snu? Těšit se můžete na mimořádnou 
1,5 km dlouhou procházku mezi úžasnými sochami vyro-
benými z tisíců energeticky úsporných LED světel. To vše za 
doprovodu hudby, zvukových efektů a magických hádanek 
a rébusů.
Pražský LUMINA PARK zpříjemní dlouhé zimní večery. 
Otevřen je od 21. října 2022 do února příštího roku.
Kromě prohlídkové trasy jsme pro vás připravili i stánky  
s teplými nápoji (horká čokoláda, svařené víno, káva, čaj) 
a jídlem s sebou (hranolky, churros).

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• Začínáme 21.10. v 18:00!

Zdroj: www.kudyznudy.cz/akce/ 
slavnostni-otevreni-lumina-parku

CO KDY A KDE 
V PRAZE
FESTIVAL PRAGUE SOUNDS – STRUNY PODZIMU

EMMA SRNCOVÁ 80

MIRO ŽBIRKA: ROKY A DNI V NÁRODNÍM MUZEU 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ LUMINA PARKU

20. ŘÍJEN  – 

31. PROSINEC

2022

14. ZÁŘÍ  – 
11. PROSINEC

2022
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Už jedenáct let spolupracuje zpěvák 
a producent Milan Devinne (dříve 

Šatník) s Peterem Freestonem, bývalým 
osobním tajemníkem Freddieho Mer-
curyho. Zahájili spolu řadu projektů, 
před pěti lety se stal jeho osobním 
manažerem. 
Mezitím se mu podařilo uplatnit i na 
poli fi lmu. „V roce 2016 jsem začal 
spolupracovat s maskérkou Neve-
nou Thielovou, která mě obsadila do 
francouzského dokumentárního fi lmu 

Zradil jsem Hitlera, kde jsem měl roli 
německého vojáka. Díky tomu jsem se 
následně dostal do seriálu První repub-
lika, kde jsem se dostal do vedlejší role. 
Tím se mi otevřela cesta k fi lmu Po čem 
muži touží, kde jsem byl součástí reda-
kce PlayBoy,“ líčí své herecké úspěchy. 
Letošní rok je pro něj zásadním zlo-
mem. „Po dvouleté práci dokonču-
jeme autobiografi ckou knihu Pe-
tera Freestona s názvem Right Time, 
Right Place aneb Ve správný čas na 
správném místě. Tato kniha popisu-
je život bývalého osobního asisten-
ta Freddie Mercuryho od momentu, 
kdy se narodil až do momentu, kdy 
se stal čestným občanem České re-

publiky,“ popisuje Mi-
lan Devinne. Součástí 
této knihy bude také 
autorské album s náz-
vem Another Step In Time, 
na které Peter Freestone 
napsal několik hudebních 
textů o tom, jak Freddie 
Mercury smýšlel v různých 
životních situacích. „Se 
svou kapelou Devinne 
máme světové privilegi-
um přednést osobní život 
Freddie Mercuryho a to 
jazykem, kterému celý 
svět rozumí – hudbou,“ 
dodává Devinne.

MILAN DEVINNE CHYSTÁ KNIHU O MERCURYHO TAJEMNÍKOVI

www.iolympia.cz

Kéž by ještě žil!
Životní příběh geniálního podnikatele a sociálního reformátora Tomáše Bati st. je fascinující, inspirativní, místy 
neuvěřitelný a nadčasový. Přirovnávají ho k světovým osobnostem a vizionářům jako Steve Jobs nebo Elon Musk. 
Osobně ho však vidím ve zcela jiných kontextech - spíše v kategorii velikánů jako Sokrates či Platón. Neproslavily 
ho totiž boty respektive produkty, ale služba zákazníkovi a přístup k spolupracovníkům. Jeho ambicí nebylo vybu-
dovat podnik, ale člověka, a proto více než podnikatele ho vnímám jako psychologa, který svou filozofií a osobním 
příkladem výrazně ovlivnil pokrok společnosti a životy mnoha lidí. Uměl si totiž získat jejich srdce.

Když jsem poprvé navštívil město Zlín a šel jsem na pohovor do společnosti Baťa, chtěl jsem se dozvědět, co si 
myslí o Tomáši Baťovi domácí. Oslovil jsem prvního náhodně kolemjdoucího staříka. Na ten pohled nikdy nezapo-
menu. Podíval se mi rovnou do očí, nadechl se a jednou větou shrnul: „Kéž by ještě žil." Touto větou obsáhl vše ...

Hodnotový odkaz Tomáše Bati je trvalý a možná ještě více aktuální než kdykoliv předtím. Není to totiž žádná 
pohádka. Je to skutečný příběh skutečného člověka z našeho česko-slovenského prostředí se silným odkazem pro 
současnost.

Vážení čtenáři, román, který držíte v rukou, mimořádně inspirativně popisuje osobnost Tomáše Baťi tak, jak se 
jevil ve skutečnosti. Jeho literární ztvárnění zkušeným autorem Jozefem Banášem v sobě nese všechny prvky au-
tentické emoce, kterou při čtení knihy lze zažít. V myšlenkách se vám odehrává filmový obraz, máte pocit, že jste 
přímým účastníkem děje, zažíváte radost, smutek, hrdost i lásku, ale hlavně cítíte inspiraci. Román vám nedá spát. 
Tomáš Baťa podle mě přesně takový i byl: uměl inspirovat a vést k činu. Tato kniha vám dodá energii a odvahu žít 
svůj život naplno.
Jak tvrdil Tomáš Baťa: „Pokud pochybujete o své schopnosti něco vykonat, pusťte se do toho!"

BESTSELLEROVÝ ROMÁN NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO                
SOUČASNÉHO SLOVENSKÉHO SPISOVATELE

416 stran
cena 399 Kč

Patřičného znáte z jeho 
výstav (více než sta!) 
a knih (přes deset). 
Nebo z televizního 
dokumentu Kus dřeva 
ze stromu (ČT2).

Tahle nová kniha vypráví 
o cestě dovnitř stromu 
a pod kůru člověka. 

Přes 150 barevných 
fotografií v knize je 
doprovázeno krátkými 
popisy i hlubším 
osobním svědectvím. 
A taky úsměvem 
a vtipem.

U dobrých knihkupců. w
w
w
.p

a
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y
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KNIHA
UMĚNÍ 
DŘEVA
MARTIN
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V ÝSTAVA 
k n u p p  g a l l e r y
16. 11. – 10. 12.22

(nová!)

      (Umění dřeva)

Revo l u č n í  17,  Pra h a  1 -  S ta ré  M ě s to
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Martine, jaká byla druhá etapa cesty, kdy jste se vráti-
li?
„Alespoň jsme už trochu věděli, do čeho jdeme. 
Bylo to po covidu, dva roky jsme byli zavření 
doma. Měli jsme jen obavy z toho, že pravidla  
a restrikce v některých zemích pořád jsou. To v Af-
rice znamená, že mají důvod chtít úplatky za ně-
jaký papír, který údajně máme mít kvůli covidu. 
Hned na začátku cesty nám navíc zabavili všechen 
zdravotnický materiál.“

V jakém stavu byly motorky, které dva roky stály v Af-
rice?
„Ve špatném, ale byli jsme rádi, že tam vůbec 
byly. Nebylo snadné dát je dohromady. Měli jsme 
tam všechno, i oblečení, helmy, které zatím zples- 
nivěly, rukavice, které se mi rozpadly, když jsem 
je vytáhl, ale přesto jsem v nich odjel celou Afriku. 
Vezl jsem si s sebou jen příruční baťůžek a v něm 
trička, trenýrky a prostěradlo.“

A co doprovodné auto?
„To bylo v hodně špatném stavu, protože jsme ho 
nestihli dobře připravit. To nám dělalo problémy 
všechny etapy. A pak samozřejmě hrál roli čas – 
měli jsme ujet obrovský množství kilometrů a to byl 
někdy velký problém. Nemohli jsme odpočívat, 
všechno probíhalo ve velkým tempu.“

Umíte si motorku opravit?
„Ne! Samozřejmě něco jsem se naučil, třeba 
opravit píchlou pneumatiku, ale jinak do motorek 
tolik nevidím. Naštěstí každý v Africe dělá trochu 
mechanika, takže by nám s tím kdokoliv pomohl.“

Kde jste nocovali?
„Nejčastěji ve stanu, občas jsme měli nějaký hotel. 
Ale musím upřímně říct, že ve stanu to bylo čistší 

a příjemnější. Hotely byly většinou hodně špinavý. 
Hlavně ve stanu byla naše špína, pot, karimatky  
a spacáky, takže v tom je člověku mnohem líp.“

Jaké největší úskalí cesta skýtala?
„Pro mě obecně to byl těžký pád z motorky 
v Mauretánii na písku. Kdykoliv jsme pak vyjeli 
z asfaltu na písek, měl jsem z toho nervy. To bylo 
hodně nepříjemný. Jakmile jsem měl pod sebou 
měkký písek, ztrácel jsem odvahu, zvlášť, když 
naše motorky váží přes tři sta kilo. Měl jsem něko-
likrát chuť tam tu motorku nechat, ale to nešlo.“

Setkali jste se i s malárií?
„Chytil ji náš kameraman a řidič dopro-
vodnýho vozu. Nejdřív jsme si mysleli, že 
je to jen nějaký úžeh nebo úpal, tři dny 
se v tom chudáci plácali. Pak už muse-
li na kapačky do nemocnice. Naštěstí 
malárii tam léčit umí, ale dostávali 
každých dvanáct hodin několik injekcí, 
byli napíchlí na infuzi a pak s tím museli 
chodit.“

člověk jen rýži s kuřetem a už to nechce. V jiné 
se všude griluje a vy si řeknete: Hurá, máme gri-
lovaný žebra. Ale po pár dnech už to člověk taky 
nechce.“

Jak to u vás vypadá aktuálně po návratu?
„Teď doháním všechna divadla, který jsem 
zameškal. A taky doháním rodinu, snažím se být 
co nejvíc s nimi, i když teď je to málo, protože hod-
ně hraju a mám dost dabingu. Ale byli stateční, že 
mě pustili a že se o všechno postarali, když jsem 
byl pryč.“

Foto: Česká televize
          Jaroslav Hauer

Jak jste řešili hygienu?
„Moc ne. Ale když už jsme byli 
v nějakém jakoby hotelu a byla tam 
voda, což znamená, 
že je tam kyblíček 
s vodou, tak v tom 
se umyjete. Zjistil 
jsem, že člověku stačí 
málo, mně ten ky-
blíček vydržel na dva 
dny, když jsme tam 
spali dvě noci.“

A jídlo?
„Většinou jsme měli 
místní, Igor jedl jen hrášek, ten si vozil svoje kon-
zervy. Jak projel celý svět, nerad zkouší nové věci. 
Ale já jsem ochutnával úplně všechno, i červy. Ji-
nak jsme si buď vařili, nebo jsme jedli u místních. 
Oni to umí, ale pak se to přejí. V některé zemi jí 

HEREC MARTIN PÍSAŘÍK: 
SEDM MĚSÍCŮ NA MOTORCE V AFRICE

S P O R T

Afriku projeli na motorkách od severu na jih, po celém západním pobřeží. Ujeli 

25 000 km. Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar tak natočili unikát-

ní třicetidílný dokument Po jedné stopě. Třináct dílů najdete na i-vysilaní České 

televize, dalších sedmnáct uvidíte od 11. ledna na ČT2. Cesta nebyla snadná, 

narušil ji covid. Z roku se protáhla na tři, s přestávkami.
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