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t Jak to byl pocit' vědět' že ted'už
je Artur dospěl ?

Paradoxně sę z toho životního
zlomu moc neľadoval, protože
ÍíkaI, že je škoda, že už nebude
dítě. s ujištěním ode mě, že bude
do konce m1 ch dn m1im dítětem,
to vzal. Inu, jako dospěl už bude
muset byt i více zodpovědny' Mo-
mentálně si dělá autoškolu a těší
se, že bude moctjezdit autem i na
skritru a oficiálně si m že dát piv-
ko s kamarády. A moje pocity? Ę
jsou smíšené. P eju mu tu energii,
se kterou si užívá svá mladá léta,
ale tak trochu mě to i dojímá.

l Myslíte někdy na chvĺli' |aké to
buđą až vyletĺ z hnízda?

PÍiznźĺm se, že jsem to i trošku
oplakala, ale to je asi normální.
Mám ho moc ráda, tolik jsme toho
spolu prožili izažĺIi, a stále v něm
vidím toho chlapečka, navzdory
jeho mohutné postavě a velikosti
bot 48. Navíc je roztomilej, a tím
mi to zhoršuje. Nicméně musím
Ííct, źe jsem se mu cel život sna-
žila dávat velk prostor a svobodu,
viděla jsem, jak to umí ocenit, ra-
duje se z toho, a navíc nás to vždy
semklo, utužilo náš vztah a vzá-
jemnou drivěru. V povaze mám
vęlkou dávku sentimentu, takže já
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jsem posmľkávaIa, už když opouš-
těl školku a stal se školákęm. A teď
ho za rok čeká maturita. Je to asi
syndrom zralych matek... Nebo
je to tím, že jsem moravské děv-
čę a víc si všechno beru? Nevím.

,rTEch deset dlouh ch
měsícri va ím,

denně mám nějakou
sportovní aktĺvinr,
uklízím, ale zase to
nep eháním, více

čru knížky denně si
a a .!azprvam, cvlcrm na

housličky Í na klavír
a chodím do p írody."

V kaŽdém p ípadě nechci nikdy
naléhat a měnit jeho plány, jen aby
vyhověl mamince. No, a až vyletí
zhnizda, holt se zakousnu zase do
jin1 ch aktivit, na které bude o něco
více času.

l Jak m prcfesním směrem ho to
táhne?

Aľtuľ momentálně navštěvuje
česko-anglické gymnázium a p Ĺ
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ZpěvaČka Leona Machálková musela pověSit profesi na
h ebík, ale i na nevesel1fch časech se snaží na1ít pozitiva.
TŤeba to, že mriže trávit vÍc času se synem. oslavili spolu
jeho osmnáctiny, a p estože by teď mohl jít svou cestou'

po ád je oba těší b t spolu.

pľavuje se na anglickou maturitu.
Rád by šęl do světa na zkušenou
a studovat design. Maluje, fotí, vy-
m1 šlí nejruznější kĺeace, zajimá se
o v1 tvarné umění nap íč rťlzn1 mi
kulturami. Líbí sę mu, když Se Spo-
juje staľé s nov m, r zné kultury,
hledá v tom harmonii. Tak uvidĹ
me. Na druhou stranu ho baví eko-
nomie, což je opravdu kontrastní
pľotip l' ale cit pro ekonomiku se
vždy hodí.

r co by se ne|víc zamlouvalo vám?
Ať už si vybeľe to, či ono, je pľo

mě nejdťlležiĘší' aby byl šťastn .
To je moje rada a ręcępt na spo-
kojen1 život _ mít rád svoji pľáci,
těšit se na ni.

l VidÍle v něm vĺc sebe' nebo jeho

otce, u tvamíka Bo ka Šĺpľat
Já se na něj vždy {ívám jako na

,,něho". Nejsem zroyna typ, kteľy
by íkal - to má po mně, taková
jsem také byla a podobně. I když
je asi p irozené,ž,e se takov pocity
vyno ují. Vizuálně se velmi podobá
tatínkovi a má po něm i chaľakte-
rové rysy, nap íklad Ęělivost, jisty
klid' ktery vyzaÍuje, odvahu zkusit
něco nového. S Bo kem jsme se
mu snažili mnohé ukéĺzat, okomen-
tovat, cestovali jsme a společně ll

,,Umím zastat - samoz ej
nekvalifikovaně -
jin ch profesí, ale

neuvažuji, Že bych se
tím chtěla Živit. Budu

se drŽet,svého

o

kopyta'."
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,,Rád dělalvěci po ádně, ať
šlo o cokoliv, byť by to bylo

t eba jen va ení. V tolika
věcech mě kultivoval

a otev el mi oči... Byla by
škoda, kdybych se toho

nedržela. Je to takové moje
svět;ilko na cestu."

t
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Sním lva Haj, Profimedia.cz, VLM a archiv
Jana Marxtová
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]oznávali. Dávno už na to navá-
a hledá sám' Dnes je p íjemné,
ipoustu věcí objevuje on mně.

Blituiete někdy' že iste neměla
dětĺ? l'lebyl na to spľáun ěas'
ť'''?
)htěla jsem vždy alespo dvě
i, ale to nezáIeželo jen na mně.
'átka se to bohužel nepodďilo'
tože ĺa to rozhodnutí musejí
đva. Iá jsem chtěla, paľtner už
Nakonec jsme se rozešli. Jsem
em šťastná' žę mám zdľayého
/mpatického Syna - to je silnější
, lítost. Líto mi to vlastně bylo
víc kvťrli něnu, žę nemá sou-
ence. V životě jsme si to ovšem
ně vynahľazovali p átelsk1 mi
ahy s jin1 mi dětmi a jejich ro-
ami. osamoceni jsme sę necí-
a zpest ovali jsme si život, jak
to šlo' hlavně aby se něco dělo
ylo veselo.

! to pět let, co Bo ek Šipek ze-
il. Jak ěasto si na něj vzpomene-
Kdy naposledy?
{evím, kdy naposledy, ale často.
Lstně asi kaŽd1i den. Je to i díky
trétrim, kteľé máme doma' díky
o kĺásn;ŕm p edmětrim, kteľé sę
ínrají v naší domácnosti. Hodně
naučil, často jeho slova cituji.

ŕek rád dělal věci po ádně, ať šlo
okoliv, byť by to bylo t eba jen
eni. Zanechalo to na mně ná-
1ky, ale už to tak nechám, z toho
olu neuhnu. V tolika věcech mě
tivoval a otev ę1 mi oči... Byla
škoda, kdybych se toho nedľ-
a' Je to takové moje světylko na
tu.

louho jste tvo ili pár' ale nikdy se
Eali..,
{ejedna žena mi dá za pľavdu,
chlapi nechtějí nic ęšit. Pľo
ka nebyla svatba dťlležitá, vždy
íil, že podstatné je, že se máme
i a je nám spolu dob e. Netlačila
m na pilu, jak se íká, ikdyž já
:h sę svatbě nebránila. Minimál-
je to romantické a v ľodině je na
vzpomínat.

ed Uánoci jste byla patľonkou
noho z Adventních koncertri čes-
televize Byl věnován škole pľo
i s kombinovanm postižením
iling Grocodile' s niž dlouhodobě

\

s kombinovan ln
postiŽenÍm

Smlllng
Crccodile

i všem lidem, kte í u p íležitosti
adventního koncertu p ispěli a stá-
le ještě p ispívají.

l 0 jakou práci jste kv li pandemii
p išla?

Lituji všech svychzźĺvazkt' abych
byla up ímná' P ipľavovat konceĺ1y
není jen tak, je za tím spousta pľáce
managementu a pľo nás hudebníky
1e ta ,,pauza" opľavdu nękonečná.
Naše práce nás samoz ejmě eko-
nomicky zajištuje, ale záľove je
to náš motor' něco, co máme ľádi,
co nám dává energii, zátitky, díky
nimŽ pak mťržemę rozzáíitzase jiné
žlvoty.

l l{a co se těšĺtą hned jak se zase
bude moci zpĺvat a hrát?

rľľj* l
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3kolu aäĺgllru

p o đěĺti

Doufám a moc si p eji, aby nás
ręálně čękala alespo rispěšná let-
ní sezona, aby se něco dělo, aby se
hrálo, lidé se potkávali, povídali si
a společně se ľadovali, zkłátka, aby
si ,,dobili" baterky.

l Go děláte' když mále diá najed_
nou p ázdn ?

Těch deset dlouh1 ch měsícri va-
ím, denně mám nějakou sportovní

aktivitu, ul<1ízim, alę zasę to nę-
p eháním' více čtu knížky, denně
si zpívám a korepetuji si nějaké
písničky' cvičím na housličky i na
klavír a chodím v podstatě zajaké-
hokoliv počasí ven, do p íľody, což
mi dělá strašně dobŕe.Zaty uplynu-
lé měsíce mám za sebou i několik
mil1ich benefičních akcí, streamo-
van ch koncert a hodiny a hodiny
telefonních hovoľti s rodinou a ka-
marády. Snažím sę držet si dobľou
náladu, p íliš si nezoufat a hlavně
nedopustit, aby mě drtil strach. Na-
opak se snažím dodávat sílu těm, co
to vidí víc čeľnobíle.

l Dělat st eamovan koncert, a ne-
vidět p itom diváky' asi nebylo jed-
noduché...

Tak nějakjsem se naladila. Bylo
to, jako kdybych dělala p ím1 p e-
nos do televizní show. Snímají vás
kamery' divák u tęlęvizni obrazov-
ky se na vás dívá, ale nekomuni-
kuje' Diváka si musíte umět p ed-
stavit. S touto vizualizací to 1de,
ovšem nenahľadí to sounáležitost,
jakou zaživáte pÍi tĺvém hľaní s po-
sluchači a diváky'

l l{euľažovala jste o návratu za
rozhlasov mikľoÍon? Zaěínala jsle
p eceiako modeľátorka.

To už je opravdu velmi dávno'
kdy jsem moderovala na Evľopě 2
ještě v Celetné ulici a později
v Nádľažní na Smíchově. Moc
ráda na tu dobu vzpomínám. Byla
to krásná pľáce v p íjemném ko-
lęktivu pod vedením Michela
Fleischmanna, kteľy se k nám
choval laskavě a tľpělivě nás učil
a zasvěcoval do tohoto světa. ll

Narodila se 24' května
ve Zlíně' dětství proŽila

v Pbrově.

UŽ za studií na gymnáziu
a poté na FilosoÍické

Íakuľtě UP volomouci
zpívala s amatérsĘmi
kapelami. Se skupinou

Damiján získala
interyľetační Po u.

Po p estěhovánído
Pĺahyzačala moderovat

na ľozhlasové stanici
Evropa 2.

Pnĺnídivadelní
zkušenosti získala

na jevišti SemaÍoru.
Vzápětí začala činkovat

v muzikálech (nap.
DnculaneboMonte

CnbŕĄ.
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spolupracujete. Go cĺtíte' když mezi
takové děti p ijdete?

Je to pocit, kteľ; má několik p Ĺ
chutí. Je tasné, jak se děti radují
z absolutních maličkostí - žę něco
voni, žę mohou obdivovat nějakou
krásnou barvu neboje zaujme zvuk.
Umí ocenit i legľaci. Podvědomě si
uvědomuji, źe to, co ony objevují
a obdivují, nejsou samoz ejmosti,
vždy jsou to malé zźłztaky. Také mě
vždycky p iměje k zamyšlení, jak
spontánně vyj ad ují lásku. Neboj ím
se to tak rlazyat, protože tak to je.
okamžitě umí ocenit, když pľo ně
něco uděláte. S rictou také pozoruji
pľáci učitelek, terapeutek, jejich tľ-
pělívost a nęustálou ochotu věnovat
sę a učit děti s tak náľočnymi posti-
źeními.

l l{emáte někdy pocit bezmoci?
Uždyť o takové věci' jako ie stavba
školy pľo postižené děti' by se měl
p ece postarat p edevším skĺt

Netroufám si erudovaně odpově-
dět na tuto otázku - snad jen, źe
stát by měl dop át vzdělání riplně
všem dětęm, takto postižené ne-
vyjímaje. BohuŽęl se tak neděje,
o to víc je t eba vyzdvihnout silí
zejména paní Dagmar Herrman-
nové, která si dávno na svá bedra
naloŽila tuto problematiku a vede
si naprosto senzačně' dotahuje své
pľojekty do zdárn ch konc . Je za-
inteľesovaná do osobního p íběhu
každého dítěte, které umístí do své
školky a školy Smiling Cľocodi-
le. Má za to mťrj nesmíľn5í obdiv
a respekt. Chtěla bych poděkovat

,rByla to
krásná pľáce
v p íjemném

kolektirru
pod vedením

Michela
ľleischmanna'

kteq se
k nám choval

laskavě."
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ll Spousta dob e míněn ch rad
mi utkvěla a pamatuji na ně do-
đnes. Byly to často p ipomínky,
které kultivovaly moderátor v
pľojev, tykaly se také podstaty
sdělení, aby vž,dy vyzněla pointa
a posluchač měl pocit, že to Íi-
káte právě jemu, zkĺátka aby ho
to vtáhlo a udľže-
lo jeho pozoľnost.
Rádio jako takové
mám ráđa dodnes.
Kromě Českého
rozhlasu často la-
dím i Evľopu 2,
která si stále dľźi
velkou poslecho-
vost a v mnohém
udává směr. Dnes bych se za mi-
kĺofonęm cítila dob e asi právě na
vlnách Českého rozhlasu, nejspíš
na Dvojce. Myslím, že bych moh-
la b t užiteč,ná t eba v nějakém
povídacím kontaktním po adu.

l A nedĺusĺle to?
Už p ed koronavirovym časem

jsem dala o sobě vědět dramatur-
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sERIÁL
Byla by z toho
nejspíš další klasická
pohádka o prÍncezně,
která hledá svoje
štěstí. JenŽe Bean se
ráda napije a tohle
je show od tvťlrc
Simpsonorych.
TakŽe na klasiku
zapome te.

Rozčar
fl ean neděIá svému otci kĺáli
Ll dvakrát radost. Místo toho,
aby si hledala ženicha a věnova-
la se královsk1 m povinnostem,
raději utíká do podhradí popíjet
s p áteli v místní putyce. o tom,
jakou dělá ostudu p i cestě
zpáLrky,lepší pomlčet. I když si
pincezna v neplechách bohatě
vystačí sama, ke smrilę kľále si
najde coby nové p átele elfa jmé-

nem Elfo, jemužuž, bezstarostn1
život pln1 zpěvu a sladkostí leze
krkem, a malého démona Lu-
ciho, jenž je doslova pro každou
špatnost.

Nemusí se to zdát, ale legen-
ďfuni žllltáĺ rodinka Simpsono-
v ch je s námi jiź vicejak t icet
let. A podle toho to taky vypadá'
Jakkoli se sceniĺľisté usilovně

w)snaŽí' p eci jen už jde o p íliš

vylouhovan čajov sáček, než
aby zněj šlo dostat něco vyloženě
dobrého. Jak ale lukźna]' kultovní
scĹfi seriál Futuramą, jakmile
dáte tvrircrim k dispozici nové
postavy a prost edí, chytí dľuh
dech a Znovu sypou nápady jako
na běžícím pásu. Dva roĘ staré
Rozčarovdní je zatimjejich po-
slední počin a je toho potvrze-
ním. Pohádkové kulisy si auto i

Josh

t Hodnocení:
,'\a'\a'lrLi.ti.tuiJ

uživaji, do tradičních
vnášejí s nadhledem
ze Hry o tr ny a vždy
nějah m twistem.

Chvíli to ale trvá, než si
sedne' První epizody
jí opatľně, ale pak je to
lepá komediálni jizda.
na Netflixu již' tŕeti Íada a
seľiál má jak české titulky,
dabing.

KNIHY

''chtělajsem l!lľ'ľ"Ę#:
dy alespo tYĺm?

dvě dětĺ, ale to yľi'ě, u1li 'l"
nezáleželo 1"''''" íľ'ľräT"j"1::;

mně." zdľavá, moje práce,

grim, že ve mně mají nejen věrného
posluchače, ale také jistou mode-
rátorskou zálohu. Jde jen o formát
po adu a načasování, protože roz-
hlas má svou stľategii a v takovém
ohledu nedělá rozhodnutí ze dne
na den.

l Uněla byste se ži-

kteľou dělám t icet
let, mě baví a napl-

uje' tudíž doufám, že se k ní vrá-
tím' Nepropadám skepsi a čekám
na lepší časy. Umím Zastat - samo-
z ejmě nekvalifikovaně _ spoustu
jin ch profesí, ale vlibec neuvažuji,
žebych se tím chtěla živit. Budu se
držet,,svého kopyta".

l xrty y p lšla vellĺá láslo, pustlla
byste l| plně đo sľého života?

Wdalas lovédebutové
CDĹeona.

1ĺ.ledna porcdila
vThajsku syna Artura.

Zatančila siv soutěE
České televize

StarĐane.

Obievila se v show
televize NwaTvalefuá

mámám hlas

Já si vlastně nic nep edstavuji.
Troufám si íct, že jsem otev ęná
a vlibec bych se nebránila novému
yztahu. Zásaďni pro mě ale je se
zamilovat, najít porozumění, to-
leranci a ctu u druhého. Bylo by
bláhové sę něčeho takového vzdát.
Nechci ani pronášet źáďná zakli-
nadla, pľoč se tak neděje. T ebaje
to jen zkouška a jednou se tomu
zasměju, jak dlouho jsem musela
čekat.

l P esáhla |ste maglckou padesát-
ku' mále za sebou prcÍesnĺ spěchy'
hovo ĺ se o vás |ako o ěeské mul-
lĺálové kľálovnä Jste spolĺolená?

Do jisté míry cítím, že mźlm na-
plněny źivot, což, ate nęzĺamęná, žę
už nemám žádné sny. Velmi toužím
po kľásn1 ch divadelních a konceľt-
ních p íležitostech, po souznění
s kolegy, kdy cítím, že to, co dě-
lám, má smysl' Mám spoustu plá-
nri a p eji si jen a jen đobré zdraví
a pęvnou vťrli, abych se do nov ch
rikolri zakousla nejen s chutí, ale
i s obrovskou energií. I

vězení se ocitne i t ináctilet Alex,
kten je k ivě obviněnlj zvraŽdy'''
Lockdown napsal A. G. Smith.

ooo

P íběhy z prostedí
nejtvrdšího vězení
na světě pro mla-
dé delĺkventy _
z místa, kde kaŽd1i
den probíhají
kruté experimenty
a strach ze smĺ1i
je ta nejmenší
starost. V tomto

Nedokoněená
vražda od Ann
Granger je šes-
t1im p íběhem
komisa e Cartera
a inspektorky
Campbellové
z malebného
koutu Anglie, kteryi
rozhodně osloví

pejen všechny p íznivce seriálu
Vraždy v Midsomeru'

oooo

Q kupina Poetika uzavirá tn-
rJ logii písní a videoklipri
IDENTIW sę speciálními hosty.
Po písních Karąvana s kapelou
Mirai a Elegie s hostujícími
Wolfhookers píichází s popo-
v1 m songem Cíl. Pozváĺni kę
spolupráci tentokrát p ijala
stálice slovęnské hudębní scé-
ny Katarína Knechtová, kte-

ľá je velmi populáľní a ználmá
i v Česku. Autorem textu je
rapper kapely Poetika Eduard
RovensĘ. o produkci se po-
staľali Dan Hĺdlička a liberec-
k multiinstľumentalista Kenny
Rough. Videoklip natáčen1 ve
VysoĘch Tatrách má na svědo-
mí tradiční tv rčí dvojice ond-
ej Kudyn a ond ej BĘška.

r"Dľqĺloomhđ d'
ľyffila n0

leĺľ'hllślĺoa
láďil. coľyna!o?

To jo jedon z
kch
máĺľl
často koněí

l $lĺlo so ľám
žo lcto afuwtn
sĺľľ?

Moctľát' ale
hlosrněľemne!To
H náš oec, tÍeď
kal, že sę oblélĺá
kalenidáe.
Vĺce na Frckľenceí

KráI to s Bean
nemá v bec
iednoduché

l Tv rci:
Matt Groen

1996
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