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ZPĚVAČKA
po boku svého exmanžela Václava Noida Bárty
nedávno oslavila stou reprízu muzikálu Carmen.
Foto budiž důkazem, že zůstali přáteli.

FILIP KRATOCHVÍL
už dávno není malý kluk a rád si
sám rozhoduje o tom, co bude
dělat. Už si mimo jiné vyzkoušel,
jaké to je být modelem.

S MISTREM PO LEVICI
Ona je naší nejúspěšnější zpěvačkou, on je náš nejúspěšnější zpěvák,
a přesto se objevili jako moderátoři večera, který odstartoval další ročník
soutěže krásy Miss ČR 2009. A na zpěv samozřejmě taky došlo.

O bolestivých
ranách nic nevím
Z

atímco většina domácích celebrit
se v létě vydala za exotikou, držitelka jedenácti Českých slavíků se
spokojila s rodnou domovinou. Vyrazila do Luhačovic a nebyla tam
sama. Pak zavítala do sedmi českých měst, kde
v rámci Bang Bang tour 2009 zazpívala nejen
své osvědčené hity, ale i osm zbrusu nových
písniček. A co její soukromí? Chodí se jí její syn
Filip (14) se vším svěřovat? Čí to byl nápad,
aby se jako host objevil v Uvolněte se, prosím?
A jak se jí žije ve velkém domě bez partnera?

Jsou vaše zdravotní problémy spojené se štítnou žlázou, s nimiž se už léta potýkáte, pryč?
ZÁKAZ
V průběhu přímého přenosu letošního udílení
Českých slavíků chtěla Lucka zazpívat bondovku
ze své nové desky, kterou textařka Gábina
Osvaldová nazvala Martini dry. Nova ale
zpěvačce tuto písničku zakázala, protože by se
podle ní jednalo o takzvanou skrytou reklamu.
Tak uvidíme, co nám na konci listopadu slavice
zapěje...
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Ale já v těch Luhačovicích nebyla kvůli svému
zdraví... Momentálně jsem zdravotně v pořádku
a cítím se tak, jak ještě nikdy. Skvěle. A abych
dokončila odpověď, do lázní jsem jela jako doprovod své maminky, které jsem pobyt zaplatila. Byl to jeden z dárků k jejímu letošnímu životnímu jubileu. Ale protože není slušné u dam
prozrazovat jejich věk, řeknu jen, že Karlovi
Gottovi je stejně.

Údajně jste řekla, že zájem lidí o vaši přítomnost v lázních byl
někdy až tak přehnaný, že se vám chtělo umřít. S tím ale těžko

něco naděláte, když jste nejznámější zpěvačkou u nás.
Neřekla jsem, že se mi chtělo umřít, ale opravdu nastala chvilka, kdy se mi chtělo „brečet“.
Byla jsem v lázních s maminkou a opravdu
jsem se těšila, že si užijeme společný čas... Nikdy jsme spolu takhle na výletě nebyly a obě
jsme to braly jako něco výjimečného. Chodily jsme spolu na procházky, ale třetí den jsme
to vzdaly – každých pár metrů jsme dělaly zastávky s lidmi, fotily se, podepisovaly a poslouchaly, co si o nás myslí či nemyslí. Potom jsem
mamince na jedné procházce položila snad desetkrát jednu otázku a ona mi na ni nikdy nestačila odpovědět... Další den už šla zkrátka ven
sama. Rozhodně to ale neříkám proto, že bych
si nevážila pozornosti lidí, a naprosto to chápu.
Asi bych se na jejich místě chovala stejně... Jen
už zkrátka vím, že když chci mít klid a soukromí, některé věci musím dělat jinak.

Není jednoduché udržet si přízeň fanoušků a stále příjemně
překvapovat. Máte v tomto směru vše předem promyšlené,
nebo raději riskujete?

Neriskuji, držím se přísloví „Lepší je se bát, než
se leknout“. Mé kroky jsou uvážené, je na mně
závislé celé mé okolí, mám velký tým lidí a to
je velká zodpovědnost. Nedělám věci, které ne-

chci a necítím – vím, do čeho se chci pustit,
a do čeho naopak ne. Neriskuji, to ale neznamená, že se nepouštím do nových věcí.

Není vám samotné ve vašem obrovském domě smutno?

Byly doby, kdy bych si život bez toho „druhého“
nedokázala představit, ale já sama nikdy nejsem, opravdu! Tedy pokud vysloveně po samotě netoužím. Víte, na některé věci se už dívám
jinak. Postavila jsem bezpečný hrad pro svého syna a velmi funkční a bezpečné zázemí pro
sebe... Zabrala jsem si všechny skříně a šuplíky a do garáže pořídila obrovské auto. Můj domov se mění v království, kde není král, ale kde
je královna a její princ. Už je to víc než rok neměnné a začínám si v tom nacházet zalíbení. Je
mi teď samotné prostě dobře. Žiji si pro sebe
a svého syna a nic nám nechybí...

Ženy mají na rozdíl od mužů tu přednost, že z věcí hodně bolavých si vezmou to dobré a jdou dál. Ale dají se opravdu hodně
bolestivé rány v srdci vůbec zacelit?
Já o žádných bolestivých ranách nevím. Vše
v mém životě má logiku a jasné vysvětlení.
Navíc přistupuji ke všemu i k láskám otevřeně a upřímně. Udělám pro vztah vše, a pokud cítím, že i přesto věci nefungují, jak mají,
bez emocí jedu dál... Lidé se potkávají, aby se
něco dozvěděli, něco naučili, někam se posunuli, a pokud si všechny dané informace vymění a nemají si dál co říct, musí jít každý
svou cestou. Nemůžu se zlobit na toho druhého, když vím, že na rozchod jsou potřeba

▼

Zpěvačka LUCIE BÍLÁ (43) nedávno dozpívala. Nelekejte se,
jenom na svém podzimním turné, na které vyrazila po dvou
letech.
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dva. Já jsem prostě pro muže pěkně tvrdý „voříšek“. Říká se, že žena má být jako písnička,
ale ne moc známá.

Pěkné přirovnání, ale na druhou stranu, k čemu je písnička,
když není známá? Ale to není příklad písničky – ženy Lucie Bílé,
která je známá velmi...
A to je právě to! Muži se v pozici „toho od Bílé“
necítí dobře a časem pomine i láska a promění
se ve chvilku, kdy začnou utíkat a hledat se jinde. Nedivím se jim... Ten tlak je opravdu velký.
Žádný z mých vztahů neměl šanci se vyvíjet přirozeně, a i proto neměl šanci přežít. Ale smutná z toho nejsem. Mám totiž úžasné povolání,
syna a ty nejlepší lidi kolem sebe, mám přátele
a dům a pozici, o které se mi nesnilo. Třeba se
ještě někdo statečný najde, kdo se toho všeho
nelekne... Možná.

Dokážete sama sobě přiznat, že jste profesně šlápla vedle?

Dostal nabídku a sám se rozhodl do pořadu jít.
Sama to považuju za statečnost, protože jít na
hřiště, kde vládne tak chytrý a mazaný moderátor, chce buď nevědomost, anebo odvahu. Mám
totiž pocit, že někteří zúčastnění ani netuší, že
si jdou hrát s ohněm. Já sama bych si s Honzou Krausem ráda popovídala na neutrální
půdě, není důvod skákat přímo do jámy lvové.
(smích) Ale to, že je charizmatický muž a nepřehlédnutelná osobnost, je jasné jako facka!

Mám v repertoáru nádhernou písničku Summertime. Je to věc, která se dá křičet, šeptat,
dá se zpívat sto způsoby a já si s ní pokaždé pohraju jinak. Jednou, při nejvyšším tónu, hlas nepochopitelně přeskočil do sopránu o oktávu
výš, byla jsem nadšená a zkusila to znovu, od
té doby mám ve svém rejstříku něco, co musí
i psy tahat za uši. (smích) Neskutečné výšky, které opravdu vznikly takovýmto omylem.
Nebo to byl osud?

Jak reagujete, když se někdo za každou cenu snaží dostat do
vaší přízně, ale vy vycítíte, že to není dobrý člověk?

CO MÁ RÁDA
LUCIE BÍLÁ

1

„Je těžké se usmívat, když vám do
smíchu absolutně není. Ale i to je
součástí mé práce. Proto bych ji,
stejně jako svůj život, neměnila.
Mám to tak ráda!“

FOTO: LUCIE VÍTKOVÁ (1), SANOMA/HERMAN (2), SANOMA/SHOWPIX (1), PROFIMEDIA.CZ (2), LUKÁŠ FRONK (1), ARCHIV (3)

1 OBLÍBENÁ ZAHRANIČNÍ KOLEGYNĚ

Z mého syna se stal parťák a má velká opora. Je
citlivý a vnímavý a má čistý pohled na věci kolem. Takový ten rovný pohled, nepokažený cestou životem. Povídáme si o všem možném, ale
jsem máma, tak to má své hranice. Určitě jsou
věci, kterými ho nezatěžuju.

„Jednoznačně Madonna. Proč? Protože jí zkrátka
věřím.“

2 NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA

Nechá si od vás ještě poradit, nebo má svou hlavu a tečka?

Do ničeho ho nenutím. Máme své dlouhé diskuse a já na jeho hlavu nejdu moc násilně, protože je po mně, také nesnáší manipulaci ani tvrdé
autority. Navíc tenhle jeho věk je nutné přejít
opatrně a s lehkostí. Nerada bych ztratila přehled o tom, co se v něm děje, proto na něj jdu
hodně pomalu.

Filipa jsem sledoval jako hosta v Uvolněte se, prosím! To byl nápad Jana Krause, váš nebo Filipa, vyslat jej před kamery?
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Určitě se vám několikrát přihodilo, že byste se nejraději vůbec
neviděla. Kdy to bylo naposledy a proč?
Zkušenost je nesdělitelná... Neříkám, že nejsou
věci, na které nejsem pyšná, ale i ty k mému vývoji patří. Hezkými věcmi se totiž člověk nic nenaučí.

Poslední dobou docela často o tom, že jsem
opravdu šťastný člověk.
■
LUBOŠ NEČAS
INZERCE

Z Filípka se stal Filip, už mámě nesedá na klín, nemazlí se s vámi, ale zřejmě probírá úplně jiné věci...

Úplně první... Zaskočil jste mě... Ale nikdy nezapomenu, jak poprvé řekl řízek s „ř“ – měl takovou radost, že běžel za babičkou a křičel: „Babi,
já žek řízek!“ No ale teď je ve věku, že kdyby věděl, co vám tady říkám, tak mě asi uškrtí. (smích) Je to už prostě chlap o hlavu vyšší,
než jsem já.

O čem nejvíc přemýšlíte, když si uvaříte kávu nebo čaj a rozhlédnete se ze svého domu po nádherné zahradě?

Ve své profesi mám nejraději konzultace se
svou kapelou a jejím kapelníkem Petrem Ma-

Já jsem hlavně šťastná, že mám s Petrem Kratochvílem syna. Ten papír se jednou může roztrhat, ale být dítětem spojená na celý život s takovou osobností, jakou Petr je, za to jsem moc
vděčná. Vždycky byl a bude jedním z nejdůležitějších lidí, které jsem potkala. Nejde jen o příběh, o kapitolu, jde opravdu o to, že jsme si
jako lidé neustále platní a celých 16 let se jeden
na druhého můžeme spolehnout. Tohle je rozhodně mnohem víc než krásná svatba, ne?

Vzpomenete si ještě na úplně první slovo, které vyřkl?

Mám skvělé zázemí ve své rodině, takže „běhám“ za tátou, za mámou, ale i za bratrem.

A když si nejste stoprocentně jistá ve věci z vaší branže?

Líbilo se mi, jak se s některými otázkami vypořádal, že odpověděl jen na to, nač odpovědět sám chtěl... Ale jako máma mám největší radost, že se choval slušně, nepředváděl se a na
nic si nehrál. Jo, byla jsem na něj pyšná, přestože on prý na sebe vůbec. Je sebekritický a to se
mi líbí taky – je to hnací motor.

Co odpovíte na otázku: Nemrzí vás, že jste se za Filipova tátu
neprovdala?

láskem. Jsou to mí přátelé a hlavně neskuteční
muzikanti. Naše setkání je pro mě jedno z největších muzikantských štěstí. Vážím si jich!

Pokud si v soukromí s něčím nevíte rady, za kým spěcháte?

Jaký to byl pocit vidět syna na obrazovce?

Vždycky je možné udělat něco líp! Zvlášť pokud jde o muziku, kde nevyrábíme šroubky
na míru, ale kde předvádíme emoce. Myslím,
že jsem dost silná, abych si přiznala chyby, ale
není snad žádná, za kterou bych nebyla vděčná. Vždyť například většina feelingů na jevišti
vznikne chybou. To se ujede někam, kam nemá,
melodie se stočí jiným směrem, protože víc než
cokoliv si hlídám srdce, a tak hlasivky a právě
emoce nechám volně plynout a nepřemýšlím
nad tím. Pak vznikají úžasné věci.

Co uvést nějaký příklad?

OHLASY
na Lucčino podzimní BANG
BANG turné byly
skvělé

Už mě málokdo „opije rohlíkem“. Ke všem přistupuji přátelsky, ale mám jasné hranice, kam
někoho „nevhodného“ nepustím, i kdyby se postavil na hlavu. Jedna z nejdůležitějších věcí,
které člověk v téhle branži potřebuje, je obklopovat se správnými lidmi. Není čas se zdržovat
někým, kdo vám bere sílu, chuť, nebo s kým se
prostě lidsky nebo umělecky míjíte.
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„Tajemství od Rhondy Byrneové. A řeknu vám, že
právě tuto knížku bych zavedla jako povinnou četbu
už pro školáky.“

3 KVĚTINA

„Růže. Protože je to čistá, nádherná a řekla bych až
nevinná květina. A samozřejmě nádherně voní.“

4 NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKA

„Popelka. Mám hodně ráda ten příběh, stejně jako
úžasnou a krásnou Libušku Šafránkovou, která tuto
pohádkovou postavu neopakovatelně ztvárnila ve
ﬁlmovém provedení Tři oříšky pro Popelku.“

5 NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILM

V případě výše uvedeného jsme čekali, že Lucie
určitě zmíní nějaký zamilovaný biják. Ovšem
překvapila: „Na křídlech vážky s Kevinem Costnerem.
Je to takový mysteriózní thriller...“

