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Jak vás pro film objevili?
V pěti letech jsem šla na kon-

kurz. Byla jsem hyperaktivní dítě,
doma už nevěděli, co se mnou, tak
když táta slyšel inzerát v rádiu, že
hledají holčičku pro Kočičáka, tak
mě přihlásil.

Kočičáka?
Kočičího prince.

Pak jste hrála ve třiatřiceti fil-
mech. Mají některé ve vašich
vzpomínkách vyšší patro?

Vlak dětství a naděje a Počítání
oveček. Tyhle dva byly na rozdíl
od ostatních hodně vážné. A také
je dělal režisér Karel Kachyňa, a to
bylo najednou něco jiného.

V čem?
Byl precizní. I přesto, že byl neu-

věřitelný cholerik a pořád třeba třís-
kal hrnečkama. My k němu měli re-
spekt, uměl si zřídit pořádek. Pama-
tuju si na chvíli, kdy po mně třeba
chtěl, abych brečela. Posadil si mě
na klín, hodinu se mnou mluvil,
a já pak vstala a udělala, co chtěl.

Mezitím jste občas chodila do
školy. Co na vás říkali spolužá-
ci?

To bylo špatné, byla jsem ta, kte-
rá nemusí chodit do školy a jezdí si
po natáčení. Vztahy se spolužáky
ze základky prakticky neexistují.

Zůstali vám kamarádi alespoň
z těch natáčení?

Třeba s Milanem Šimáčkem, se
kterým jsme hráli v Chobotnič-
kách. Vlastně je jediné. Delší dobu
jsme se neviděli, pak jsme se potka-
li, šli na kafe...

Co vůbec dělá?
Telekomunikačního pracovníka.

Opravuje vysoké antény telefonní-
ho vedení.

Ve dvanácti jste natočila Pana
Taua a po něm jako by někdo
ve vaší filmografii vystavěl
zeď. Co se stalo?

Neudělala jsem přijímačky na
konzervatoř pro nedostatek talen-
tu. A nedostala jsem se ani na odvo-
lání, i když jich byla řada.

Koho jste měla u komise?
To nechci říct, ale ta osoba mi

před talentovými zkouškami řek-
la, že to nikdy neudělám.

Něco osobního?
Myslím, že byly spíš pro-

blémy s dědou. Chartista, ne-
byl ve straně, tehdy se to bohu-

žel řešilo.

Ale měla jste spoustu zná-
mých mezi slavnými herci. Ne-
pomohli?

Napsali mi doporučení. V té době
se dotáčely Chobotnice, nikoho ne-
napadlo, že bych se tam nedostala.
Děda pak kolegy obcházel a sháněl
doporučení, ani to nepomohlo.

Takže přišel šok.
Hroznej. Když v něčem žijete od

pěti let, jiná cesta vám nepřijde na
mysl. Nechtěla jsem dělat nic jiné-
ho. Naši mě po tomhle neúspěchu
donutili dělat zkoušky na ekonom-
ku, abych si udělala alespoň maturi-
tu. Následovaly čtyři, vlastně pět ší-
lených let na ekonomce – jednou
jsem propadla z matematiky. Odma-
turovala jsem, ale bylo to peklo.

Proč jste netočila během té
ekonomky?

Ředitel mi na to nedal povolení.
Řekl, že mám studovat, ne točit.
Během těch pěti let jsem měla
vztek a ztratila veškeré kontakty.

Co přišlo po ekonomce?
Rodina a dítě. Pár let jsem po-

tom dělala účetní a sekretářky, vrá-
tit se už nešlo.

Přesto jste se do branže vráti-
la.

Náhodou. Dělala jsem provozní
v kasinu a zavolali mi z castingové
agentury, že by mě chtěli pozvat na
konkurz. Vyhrála jsem ho, a zahrá-
la si ve třech povídkách komisaře
Maigreta. Slovo dalo slovo a já už
u té agentury zůstala jako casting
managerka, ta spolupracuje na ob-
sazení a stará se o komparz. Pak
jsem při jiném natáčení dostala na-
bídku na asistenta režie. A z toho
jsem se dostala na pomocného reži-
séra u seriálu Ulice. Jsem taková
pravá ruka režiséra.

Baví vás to víc než hrát?
Ne.

Chtěla byste hrát?
Určitě. Jsem ráda, že se v té bran-

ži mohu pohybovat, ale když jsem
dostala nabídku zahrát si v Rodin-
ných poutech, byla jsem šťastná.

Když dnes dávají Lucii nebo
Chobotnice v televizi, díváte
se?

Dívají se děti a já s nimi. Mají
z toho srandu.

A vy?
Vzpomínám. Vybavuje se mi

spousta drobností, na které jsem
dávno zapomněla. Dneska se mi ty
filmy líbí, ale bylo období, kdy
jsem se na sebe nemohla dívat.
Když jsem se na sebe třeba s odstu-
pem roku podívala, přišlo mi to
trapné a neherecké.

Z vaší dcery herečka nebude?
Zkusila to, Karel Smyczek ji ob-

sadil do reklamy na bonbony
a Franta Brabec do Kytice. Tam
hrála v Polednici jedno z dětí. Říka-
li, že talent má, ale nebavilo ji to.
A já děti nebudu nutit do něčeho,
co nechtějí dělat. Uvidíme, co
kluk, je to hyperaktivní živel, ko-
mik, tam jsem zvědavá.

Jakou radu byste mu do herec-
kého života případně dala?

Že má zůstat normální. Chtěla
bych, aby se z něj nestal namyšle-
nej frajírek, který natočil za život
jednu roli. Myslím si, že by her-
ci měli být skromní. Měli by si
uvědomit, že já jsem příkladem
toho, že ta sláva nemusí být na
celý život.

Jan Kábrt

Lucie, postrach ulice:
Chtěla bych zase hrát

Balancování na lanech a překo-
návání překážek ve výšce 9 až
11 metrů nad zemí. Zhoupnutí
a skok ze stejné výšky...
I to můžete zažít v Lanovém
centru PROUD Ostrava. Vše sa-
mozřejmě se stoprocentním jiš-
těním, takže se tu mohou vyřá-
dit i děti ve věku od šesti let.
Přijít do lanového centra bez ob-
jednání lze o víkendu od 10 do
18 hodin. Za překonání šesti
vysokých překážek zaplatíte
100 korun.
Kompletní nabídku, otvírací
dobu a ceník je možné najít na
stránkách www.lanovecent-
rum.cz/ostrava.

Slezský norik, fríský kůň, haf-
ling, pony, arab, českomoravský
belgický kůň a mnohá další ple-
mena se představí na výstavě
koní chovatelů Moravy a Slez-
ska, která se uskuteční o víken-
du 4. a 5. července v Zemském
hřebčinci v Tlumačově (Zlínský
kraj). Sobota je spíše pro odbor-
nou veřejnost, neboť se zde bu-
dou koně prezentovat před poro-
tou. V neděli je připraven od
10 do zhruba 17 hodin program
pro veřejnost s ukázkami volti-
že, skákání, drezury, zápřahu
a dalších zajímavostí. Vstupné
činí 50 korun, děti do 10 let mají
vstup zdarma.

Bude to dlouhý, ale příjemný ve-
čer s DVD. Když pro nic jiného,
tak pro jednu věc stojí Holly-
wood za to: nikde jinde nedoká-
žou natočit velkofilm jako tady.
Od Titaniku až
po Benjamina
Buttona. I přes-
to, že příběh
vrásčitého no-
vorozence, kte-
rý mládne proti
času, trvá sko-
ro tři hodiny,
neodtrhnete
oči od skvělých herců i velkole-
pých kulis, v nichž příběh sehrá-
li. V hlavních rolích uvidíte Bra-
da Pitta a Cate Blanchettovou.

Pokud máte rádi víno, nenechte
si ujít akci Léto otevřených skle-
pů v Pavlově u Novomlýnské ná-
drže. Můžete navštívit historické
vinné sklepy, poznat osobně vi-
naře, ochutnat a nakoupit jejich
víno. Každý týden má otevřeno
jedno vinařství, vždy v pátek od-
poledne od 16 do 20 hodin, v so-
botu od 10 do 18 a v neděli od
10 do 14 hodin. Aktuální infor-
mace na www.obec-pavlov.cz.

Cena: 100 korun
Doba přípravy: 30 minut
Suroviny:
■ 300 g polohrubé mouky,
■ 200 g mletého cukru,
■ 1/2–3/4 sklenky rozpuštěného

másla (nebo tuku nebo oleje),
■ 1/2–1 prášek do pečiva,
■ 4 vejce, špetka soli, vanilkový

cukr,
■ cca 1 dl mléka nebo vody,
■ ovoce

Ušlehám v jedné míse bílky se
špetkou soli a částí cukru
a v druhé žloutky s vanilkovým
cukrem, zbytkem cukru a roz-
puštěným máslem třeba v mikro-
vlnce. Ke žloutkům přimíchám
mouku s práškem do pečiva
a dle potřeby přidám trochu
mléka (jsou-li vejce velká, není
potřeba). Lehce přimíchám ušle-
haný sníh.
Těsto naliji na plech a pokladu
ovocem. Nejčastěji kombinuji
meruňkový kompot a mražené
nebo čerstvé jahody, maliny či
borůvky – prostě co je po ruce.
Peču v troubě při 170 stupních
do růžova, že je hotovo, poznám,
když zapíchnu špejli a ta zůsta-
ne suchá. Pocukruji, nakrájím,
případně doplním šlehačkou.
Extra tip: Vynikající je bublani-
na s rebarborou a jahodami

Recept od Jany Novákové
z Prahy

Vážené čtenářky
a čtenáři,
pošlete nám svůj tip na letní
moučník. Autory zveřejněných
receptů odměníme originálním
DVD kuchaře Jamie Olivera.
Recepty posílejte na
prilohy@mfdnes.cz

Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum

U fotek je uvedeno uživatel-
ské jméno autora z rajče.net

Chcete-li nám i vy zaslat
svoji fotku z dovolené,

přihlašte se do projektu na
adrese www.rajce.net/leto

Nízké Tatry Na vrcholu Chabence (vojtiktoto)

Hospůdka v oblacích
V rakouském národním

parku Hohe Tauern (otascz)

Vídeňský Prater
Největší zážitek z letošní
dubnové dovolené (aliick)

Tip DNES
Adrenalin

Pro rodiny

Chci mít klid

Chci mezi lidi

Nejlepší
recepty
čtenářů
Lehká
bublanina
z ovoce

Dovolená
čtenářů
Nejhezčí

zážitky
na fotkách

Dětské hvězdy
Vizitka

Žaneta Fuchsová (narozena
v r. 1972) patří mezi nejslav-
nější dětské herce. Byla tou
živou sympaťačkou v komedii
Lucie, postrach ulice a jejím
pokračování, v seriálu Cho-
botnice z II. patra, Létající
Čestmír (na snímku) či Vlak
dětství a naděje. Hrála do
dvanácti let, kariéru přeruši-
ly nepovedené zkoušky na
konzervatoř. Znovu si nedáv-
no zahrála ve Velmi křehkých
vztazích. Pracuje jako pomoc-
ná režisérka seriálu Ulice.

98.000 lidí!
Stadion
Nou Camp,
vyprodaný zápas
FC Barcelona –
Villareal
(luzicka23)

Neusiedler See
Loňská dovolená u jezera
nedaleko Vídně (vacllaf)

Žaneta Fuchsová Dnes se jmenuje Tomášková a má dceru
(17) a syna (7). Dcera si zahrála v reklamě i ve filmu, ale
natáčení se věnovat nechce. FOTO: MAFA – LUKÁŠ PROCHÁZKA


