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Pokračování ze strany D1

Jak to vypadalo?
Byla jsem v časopisech, novi-

nách, na titulních stránkách. Všich-
ni mě poznávali. V dětských pořa-
dech jako Vlaštovka jsem byla zce-
la jako doma. Měla jsem zkrátka
úspěch a vůbec jsem nepřemýšle-
la, jestli jsem opravdu dobrá, nebo
ne. Bylo zcela přirozené pro dítě
podlehnout pocitu, že takhle to v ži-
votě zkrátka bude.

Co na to říkali rodiče?
Byli v tom docela střízliví, pana

Suchého milovali a byli rádi, že
jsem v Semaforu. Žádné úlevy mi
ale nepovolili, takže ve škole muse-
ly být jedničky, maximálně nějaká
dvojka. Mám dost přísného tatín-
ka. Když jsem přinesla jedna mi-
nus, tak říkal: To je dobrý, ale co
ten minus? Kdyby ses učila o pět
minut déle, tak to byla jednička.

Ale představení byla večerní.
Hrávala jsem až dvanáctkrát do

měsíce, představení začínalo v půl
osmé, já chodila domů v deset
a ráno normálně do školy. Nevadi-
lo mi to, ale zátěž to určitě byla.

Co spolužáci, přáli vám slávu?
Vlastně to bylo snad nejkrutější

období mého života.

Co se stalo?
Vždycky jsem byla oblíbené

dítě. Extrovert, takový přirozený
vůdce třídy. Proto mě ranilo, že od
té doby, co učitelka dětem řekla,
že hraju v Semaforu, jsem se rá-
zem stala černou ovcí. Měly jsme
tam dvě holky, obě byly Aleny
a jim se podařilo třídu přesvědčit,
že se vytahuju. Byla jsem nešťast-
ná, že mě tak najednou neberou
a že mi dělají ze života peklo. Šika-
novaly mě. Denně jsem chodívala
ze školy s brekem.

Trvalo to dlouho?
Asi rok a půl. Dost na to, abych

z toho byla šílená. A když už
mým rodičům docházela trpělivost
a chystali se mě dát do jiné školy,
obě Aleny odešly do sportovní ško-
ly a najednou bylo zase dobře.

Proč jste v divadle nepokračo-
vala?

Když jsem přes prázdniny vyrost-
la a jako dítě už jsem nebyla použi-

telná, chtěla jsem jít na konzerva-
toř, ale rodiče mi řekli: Když
budeš dobrá, můžeš to dělat
jako vedlejší zaměstnání, ale
živit se budeš poctivě. Hlavu
máš dobrou, tak studuj.

Vystudovala jste anglický
a ruský jazyk. Provázela jste
turisty, tlumočila při jedná-
ních NATO. Jak jste se dostala
k Václavu Havlovi?

Na Hradě pracovala řada lidí
z uměleckého prostředí. Jedním
z nich byl i Olda Černý, bývalý dra-
maturg a dnešní prezident Fora
2000. Tenkrát bylo rozhodnuto, že
Václav Havel má přednášet své pro-
jevy v zahraničí v angličtině, takže
jsem nastoupila, abych mu byla ná-
pomocna. Na Hrad jsem tenkrát
přišla úplně roztřesená, Havel byl
pro mě vždycky absolutní autorita.
A on se na mě podíval a povídá: Já
jsem na vás chodíval do Semaforu.

Šlo mu to?

Zpočátku to byla těžká práce,
učil se angličtinu jako samouk ve
vězení a měl dlouhou pauzu. Po
jeho prvním projevu v americkém
Kongresu, který mu tlumočil Mi-
chael Žantovský, jsme se do toho
dali. Dnes už se většinou suverén-
ně obejde bez tlumočníka, krásně
se vypracoval. Byl výborný žák
a platila na něj všechna pravidla,
která platí při výuce.

Jaká?
Být tvrdý, ale chválit. Vždycky

se u chválení tak potěšeně usmívá.

Jednou když přijel z Anglie, jsem
jej pochválila za projev. A on
na to: Jak bych se nezlepšil, když
běžně komunikuji s britskou krá-
lovnou?

Zahrála jste si menší role ve
filmech Vesničko má středis-
ková a Kolja. Věříte si jako he-
rečka?

Ale vždyť já vůbec nejsem žád-
ná herečka. Můžu hrát tak akorát
sama sebe. Vždycky mě angažova-
li jen jako naturščika. Jiří Menzel,
se kterým jsem se znala ze Semafo-
ru, mi kdysi zavolal, že má pro mě
roličku: Na Oscara to nebude, ale
bude se ti to líbit. A to byla Vesnič-
ka má středisková. V Nejisté sezo-
ně mám asi tři vteřiny, ale to, co
tam říkám, se vžilo jako jeden
z cimrmanovských bonmotů: Zla-
tý prciny!

Propagujete animovaný film.
Letošní ročník máte za sebou.
Co teď chystáte?

Založili jsme Institut animované
tvorby. Baví mě svět animace
a jeho tvůrci. Jsou kreativní a přes
svízelnou pozici „na trhu“ věci vel-
mi oddaní. Ráda bych v této branži
pracovala dál. Trnka, Pojar, Brdeč-
ka, Švankmajer – to jsou pojmy,
které ve světě něco znamenají do-
dnes.

Do Semaforu chodíte?
Pravidelně. Chodím tam po-

slechnout si zpěv Jiřího Suchého.
Nejen z nostalgie, ale načerpávat
tam něco, co nikde jinde neusly-
ším.

Bývala jsem
hvězdou Semaforu

Pokud se vaše děti často ptají na
to, co jak funguje, vezměte je do
Techmánie v Plzni. Rozhodně se
nebudou nudit a vy se určitě
také dozvíte něco nového. Tech-
mania science center je plné in-
teraktivních exponátů, které
herní formou přibližují různé ma-
tematické či fyzikální principy.
Otevřeno denně od 9 do 19 ho-
din, dospělí zaplatí 110 Kč, děti
a studenti 80 korun. Podrobnos-
ti na www.techmania.cz

Máte-li rádi napětí, rychlost
a krásné koně, pak se vydejte
v neděli 5. a v pondělí 6. červen-
ce na dostihy na závodiště do
Karlových Varů-Dvorů. Na závo-
dišti se po oba dny od 14 hodin
uskuteční šest dostihů. V neděli

se můžete těšit na hlavní dostih
– Letní cenu klisen na dva tisíce
metrů. V pondělí na Pohár fil-
mového festivalu.
Vstupné: 40 korun pro dospě-
lé, 20 korun pro děti.

Rozhlasová stanice Vltava uvádí
zítra večer od 20 hodin operu
Zdeňka Fibicha Šárka. Tragickou
operu o třech dějstvích na libreto
Anežky Schulzové připravil
a uvádí Ivan Ruml. Osoby a obsa-
zení: Kníže Přemysl (Václav Bed-
nář), Vladyka Ctirad (Beno Bla-
chut), Vitoraz (Ladislav Mráz),
Šárka (Marie Podvalová), Vlasta
(Marta Krásová). Účinkuje Pěvec-
ký sbor Čs. rozhlasu – sbormistr
Jiří Pinkas a Symfonický orchestr
Čs. rozhlasu – řídí Alois Klíma.
Rozhlasová nahrávka je z roku
1950, trvá 165 minut.

Ve dnech 3. až 5. července si
můžete v Černokosteleckém zá-
jezdním pivovaru v Kostelci
nad Černými lesy prohlédnout
pivovarské muzeum a zároveň
zhlédnout představení původní
hry se zpěvy Postřižiny na moti-
vy Bohumila Hrabala.
Uvidíte Maryšku (v podání Pav-
ly Švédové), která vypije do dna
půllitr piva, či kominického mis-
tra De Giorgiho (Pavel Vítek),
jak skáče z pivovarského komí-
na do hasičské plachty.
Podrobnější informace na
www.pivovarkostelec.cz.

Cena: 200 korun
Doba přípravy: 1 hodina
Suroviny:
■ 1 kg kuřecích prsou
■ 1 kg brambor
■ 1 velká červená paprika
■ 1 zelená paprika
■ 1 žlutá paprika
■ 200 gramů bambusových

výhonků
■ 200 ml kokosového mléka
■ 400 ml jogurtu
■ 2 lžíce olivového oleje
■ 2 lžíce mouky
■ 3 litry vody

Kuřecí maso nakrájíme na kous-
ky a osmahneme na olivovém
oleji. Přidáme na kostky nakráje-
né papriky a bambusové vý-
honky. Dají se koupit v asij-
ských obchodech a jsou levné.
Vše společně podusíme – asi
10 minut, přidáme na kostky na-
krájené brambory a přilijeme
zhruba tři litry vody. Nakonec
dodáme kokosové mléko a jo-
gurt, případně lehce zahustíme
hladkou moukou (není nutné).
Okořeníme kari kořením, podle
chuti přidáme pepř a sůl.
Extra tip: místo běžného kari
použijte zelenou kari pastu (kou-
píte ji ve většině hypermarketů
v oddělení exotického jídla)

Recept od Kateřiny Bláhové,
Malé Kyšice

Dovolená
čtenářů
Nejhezčí

zážitky
na fotkách

Adrenalin

Na návštěvě
u Františka Josefa
Schönbrunn při
loňské návštěvě
Vídně a jejich
památek
(jajulkasmedidkem)

Kráska na pláži Jaro ve Venezuele (valent)

Červenec
v Ženevě
Ženevské
jezero a cesta
podél něj na
kole byl úžasný
zážitek
(prasemrkev)

Krásy Korsiky Cesta vláčkem na
trati Ajaccio – Bastia (kb)

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

Tip DNES
Pro rodiny

Chci mít klid

Chci mezi lidi

Nejlepší
recepty
čtenářů
Voňavé kuře
se zeleninou
a kokosem Dětské hvězdy

Vizitka

Magdalena Šebestová, roze-
ná Křížková, byla od deseti
do čtrnácti let dětskou hvěz-
dou divadla Semafor, kde zpí-
vala s Jiřím Suchým. Vystu-
dovala tlumočnictví a překla-
datelství anglického a ruské-
ho jazyka na Karlově univer-
zitě v Praze, 15 let učila ang-
ličtinu, pracovala v reklamní
agentuře, v Rádiu Svobodná
Evropa a pro pro prezidenta
Václava Havla. Dnes propa-
guje Mezinárodní festival ani-
movaných filmů. Hrála role
učitelek ve filmech Vesničko
má středisková a Kolja, obje-
vila se v Nejisté sezoně.

Kouzlo Indie
Tohoto
spokojeného
človíčka jsme
potkali kdesi
v Himálaji
(sonauli)

Magdalena Šebestová Provdala se za cévního chirurga
Pavla Šebestu, se kterým má syna Adama (27) a dceru Annu
(20). Nyní žije s přítelem výtvarníkem a hudebníkem
Markem Brodským. FOTO: MAFA – MICHAL SVÁČEK

Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum

U fotek je uvedeno uživatelské
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


