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Mimochodem našel váš otec
tu vodu?

No jasně, našel. A dostal tyfus,
protože si na oslavě toho, že je
voda, musel připít z kolující čuto-
ry. Tam neexistuje, že byste se ne-
napil, v očích indiánů byste tím
mohl přivolat neúrodu nebo su-
cho.

Teď ještě dokažte, že si to
označení dobrodružka zaslou-
žíte – kde všude jste byla?

Austrálie, Galapágy, Island,
Kuba, Bali, opakovaně Indie, Ekvá-
dor, Brazílie... Je toho víc, ale desti-
nace nesbírám. Když mě tam něco
láká, tak tam prostě jedu.

Možná nejsem sám, kdo si o
vás myslel, že jste spíš serióz-
ní moderátorka a hlasatelka,
a byl překvapený, jaký máte
koníček. Je nás takových víc?

Lidé z mého okolí to vědí. Ale je
pravda, že když jsem dělala hlasa-

telku, ostatní z toho těžko pozna-
li, jaká jsem. Při moderování
Sama doma to jde. Nedávno
jsme třeba probírali úroveň
nemocnic v zahraničí. Vzpo-
mínám si, jak jsem po vlně

tsunami byla na reportáži na
Srí Lance a měla možnost na-

vštívit státní nemocnici. Byl to pro
mě šok. Jednu z porodnic tam smet-
la vlna, takže těhotné ženy museli
umístit do jedné místnosti; ležely

i v uličkách na zemi, porodní sál
byl za plentou. Když jsme se ptali,
kolik se tam ten den narodilo mimi-
nek, ani nám to nebyli schopni říct.
Ta nemocnice doslova přetékala
hromadou miminek a těhotných
žen.

Na svých cestách komfort
zrovna nevyhledáváte. Rozu-
míte si v tom s manželem?

Je na tom podobně, i když on
by radši jezdil do hezčích hotelů.
Já nepotřebuju luxus, nepotřebuju
bazén u hotelu, chci mít jen čistou
postel a vlídné zacházení a pak je
mi jedno, kde budu. Manžel má
rád větší pohodlíčko. Každopád-
ně luxus podle mě nepřináší nic,
na co byste pak po letech rád
vzpomínal.

Cestovala jste někdy sama?
Jen jednou – za svobodna do In-

die. To byla taková moje přelomo-
vá cesta. Chtěla jsem si odpoči-
nout, jet sama, bez chlapa. A nako-
nec bylo všechno jinak. Nejdřív
jsem si myslela, že budu zašitá ně-
kde v Rišikéši v ašramu (hinduis-
tické duchovní místo – pozn. redak-
ce) budu cvičit jógu a meditovat.
Jenže se ukázalo, že je tam zrovna
obrovské shromáždění mužů, kte-
ří se věnují nějaké duchovní čin-
nosti. Byli v takové extázi, že
když jsem tam vplula já se svou
blonďatou hlavou a modrýma oči-
ma, působilo to jako rozbuška.
A ještě jsem se dozvěděla, že tam

loni v té době zavraždili dvě blon-
ďaté Belgičanky. Dostala jsem
hrozný strach, seděla jsem v hote-
lu na pokoji, úplně vibrovala a ří-
kala si, co budu dělat.

Proč jste tam vlastně jela?
Chtěla jsem klid, potřebovala si

odpočinout a udělat si takovou
očistnou cestu. Nakonec jsem tam
i přes ten počáteční šok zůstala,
jen se přesunula jinam. Chodila
jsem cvičit jógu, reiki a bylo mi
dobře.

Zjišťujete si někdy předem,
jaké nebezpečí v zemi hrozí,
před čím úřady varují?

Volám na Centrum cestovní me-
dicíny, jestli je tam malárie nebo
jiné nemoci.

A už vás na základě toho něco
odradilo?

Ne.

Zrazoval vás třeba někdo od
té cesty do Indie?

Tuna lidí. V Praze ze mě byli
všichni na mrtvici. Žena mého vze-
zření, malá, romantický typ, dalo
by se říct, jede sama s báglem do
Indie. Měli představu, že mě za prv-
ním rohem zavraždí. Jako žena sa-
mozřejmě musím být opatrnější.
Když jsem tam chvíli při cestě au-
tobusem doprovázela jednoho Aus-
tralana, najednou jsem u místních
měla mnohem větší respekt.

S manželem jste se vzali v Aus-
trálii, je to tak?

Ano, to mohlo být kvůli žraloko-
vi krátké manželství. Jednou brzo
ráno, Jirka ještě spal, jsem si šla za-
plavat, na pláži jsem byla sama, jen
já a moře. A najednou takový
zvuk... Otočila jsem se a za mnou
obrovská šedivá ploutev. To bylo
hrozný. Cítila jsem, jak mi vyskoči-
lo srdce až do krku a jak od toho bu-
šení úplně odšplouchávala voda.
V takové chvíli se máte uklidnit
a neplavat, nemáchat rukama, noha-
ma. Na to jsem samozřejmě zapo-
mněla a plavala, co to šlo! Jenže do-
dnes nevím, jestli to nebyl delfín.
Pak jsem se – a to je asi ta moje dob-
rodružná povaha – do té vody vráti-
la, abych se přesvědčila. Ale jen na
chvíli – došlo mi, že to opravdu
mohl být žralok... Jiří Sotona

Máte odvahu a chuť naučit se
něco nového? Vyzkoušejte ská-
kací boty. Tento mladý sport je
vhodný i pro občasné sportovce
a děti od 25 kilogramů. Vyskočí-
te až do výšky dvou metrů a po-
běžíte rychlostí až 40 kilometrů
v hodině. Začít můžete pod do-
hledem instruktora, kterého na-
jdete na www.offpark.cz či
www.essence.cz. Boty si můžete
objednat na www.poweriser.cz
nebo www.skakaci-boty.com.
Stojí od 5 000 korun.

Doba přípravy: 50 minut
Cena: 190 korun
Suroviny:
■ 2 vejce + 1 žloutek
■ 12 dkg cukru (na piškot) + 1 hr-

nek cukru písek (na želatinu)
■ 12 dkg polohrubé mouky
■ 1/8 másla
■ 2 tvarohy plnotučné
■ 1/4 l horkého mléka
■ 1 sáček želatiny
■ 1 plechovka ananasu

Nejdříve je třeba upéct piškot.
Smíchejte vejce, 12 dkg cukru
a mouku a společně ušlehejte.
Směs nalijte do vymazané dorto-
vé formy a dejte péct. Hotový
piškot nechte vychladnout
a pak na něj poskládejte kous-
ky kompotovaného ananasu.
Připravte si želatinovou směs.
Nejprve namočte želatinu
a ohřejte mléko. Obojí pak nalij-
te do mixéru, přidejte máslo, hr-
nek cukru, tvaroh a žloutek
a stále míchejte. Po důkladném
rozmixování směs nalijte na při-
pravený piškot s ananasem
a nechte vychladnout, nejlépe
do druhého dne. Místo ananasu
lze použít i jiné ovoce, ale s ana-
nasem je dort nejlepší.

Recept od Edity Šimáčkové
z Liberce

Cestovala jsem
už před narozením

Rytířské boje v přímém přenosu,
to je letní lákadlo zříceniny hra-
du Cornštejn u Vranovské pře-
hrady na jižní Moravě. Dnes se
zde od 20.30 hodin předvede šer-
mířská skupina Znojemští kejklí-
ři v představení „Inferno... aneb
peklo, jak ho neznáte“. Stejné
představení se koná i 19. a 23.čer-
vence. Ve dnech 17. a 21. červen-
ce ho vystřídá humorná hra
o kouzelném svitku „Prokletý vy-
žírka“. Další akce na Cornštejně
pokračují až do konce srpna.
Více informací najdete na webu
www.znojmuz.cz.

Pokud by se vám zachtělo silné-
ho emotivního zážitku, sáhněte
po filmu Sama Mendese Nouzo-
vý východ. Příběh o nenaplně-
ných snech a touze vymanit se
ze stereotypu
života na před-
městí vás nene-
chá v klidu.
V hlavních ro-
lích se po le-
tech sešli Leo-
nardo DiCa-
prio a Kate
Winsletová.
DVD vydal Ma-
gic Box, nabízí ho například
DVD-city.cz za 347 korun.

Český design na světových vý-
stavách, to nebylo jen Expo
v Bruselu roku 1958. O tom, na
jakých dalších výstavách čeští
designéři bodovali, budou na
přednášce z cyklu Český de-
sign světový v pražské Galerii
DOX diskutovat Jaroslav Hala-
da, publicista a spoluautor kni-
hy Světové výstavy od Londýna
1851 po Hannover 2000, a Milan
Hlaveš, kurátor Uměleckoprů-
myslového musea v Praze, spo-
lečně s Janou Vinšovou ze serve-
ru Czechdesign.cz. Beseda se
koná dnes v 18 hodin v Café
DOX, místo si můžete rezervo-
vat na judita@doxprague.cz.
Více na www.doxprague.cz

Dovolená
čtenářů

Voda
na vašich
snímcích

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

Pro rodiny

Vizitka
Cestování má moderátorka
Martina Vrbová Hynková
(37) po rodičích, vyrůstala
v Bolívii, kde její otec praco-
val. Vystudovala hru na kla-
sickou kytaru, jako moderá-
torka pracovala dokonce i ve
španělské televizi. Nyní mo-
deruje pořady Sama doma,
Retro a ekologický cyklus
Kam s nimi. Je vdaná za re-
portéra zpravodajství TV
Nova Jiřího Hynka.

Na vodě už o Velikonocích!
Sjíždění jezu na Berounce v Zadní Třebani (rum-pal)

Srpnová romantika
Východ slunce nad
hrází Nechranické
přehrady (kukla66)

S vnuky na Floridě
Podvodní foto z bazénu
v Lake Worth (foticek)

Adrenalin

Chci mít klid

Nejlepší
recepty
čtenářů
Piškotový
dort

Tipy Dnes
Chci mezi lidi

Zábava
v Chorvatsku
Atrakce, kterou
jsme vyzkoušeli
předloni v červnu
v letovisku Bol
(filipka)

Dobře to dopadlo!
I přes vyděšený háčkův
výraz. Letošní červnová
Vltava (mysenka)

Delfín, nebo žralok? V moři u Austrálie vyděsila Martinu Vrbovou Hynkovou obrovská šedivá ploutev. Z nebezpečí se jí
podařilo uplavat. „Dodnes nevím, jestli to byl delfín nebo žralok,“ vzpomíná moderátorka. FOTO: MAFA – JAN ZÁTORSKÝ

Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum

U fotek je uvedeno uživatelské
jméno autora z rajče.net.

Chcete-li nám zaslat svoji
fotku z dovolené,

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


