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ství už šestačtyřicet let, máme
dvě dcery, tři vnuky a malou
vnučku, takže v tomto ohledu
se nenudím. Ale já chtěla být
ještě něiak víc užitečná, NašIa
jsem si tedy příležitostnou práci
jako prodavačka v butiku, Žača-
lajsem se hodně věnovat svému
koníčku aranžováni, a hlavně
jsem začala psát.

Našla jsem své dvojče!
Psaní příběhů je moje velká
radost. Však mám o čem vy-
právět! Jako dítě jsem byla
adoptována a věřte nebo ne,
po čtyřiceti letech se mi poda-
řilo najít svého bratra - dÝojče.
Narodili jsme se, ač je to k ne-
uvěření, každý v jiném městě.
Dělilo nás pouhých sedm kilo-
metru, a my o sobě dlouhá léta

nevěděli! Byla jsem šťastná,
když jsme se po letech koneč-
ně setkali. Podobných příběhů
ze svého života bych mohla
vyprávět mnoho, zajimavý je
například ten, jak jsem se stala
,,eurobabičkou",

Soutěž pro babičky?
Tužku a papír. kter}mi jsem se-
pisovala své historky ze života,
jsem časem vyměnila za počí-
tač. A jak jsem takhle iednou
projížděla zajímavosti na inter-

netu, zaujala mě zmínka o ce-
lonárodní soutěži Eurobabička
2010. Soutěž je určená pro ženy
nad padesát let, které mají aspoň
jedno vlastní vnouče. Podmínky
jsem splňovala, je mi pětašede-
sát a vnoučat mám hodně, a tak
jsem si řekla: ,,Proč to nezkusit?"
Přihlásilajsem se spíš zlegrace,
než že bych měla nějaké velké
očekávání. Postupně jsem prošla
oblastními koly v Praze, Plzni,
Hradci Králové a u nás v O1o-
mouci a ke svému údivu se pro-
bojovala až do finále.

Příprava na soutěž
Hlavní projekt Eurobabič-
ka řídí manželé Tauchmanovi
z Jaroměře, které jsem během
účasti v soutěži osobně poznala
a moc si jich vážím. Dokázali
nás všechny soutěžící babičky
povzbudit, vytvořit pohodovou
atmosféru a dopřáli nám aspoň
na chvíli pocit, že se svět točí
jen kolem nás. \ěřte mi, že mě
to chvílemi až dojímalo. Nej-
mladší soutěžící bylo dvaapade-
sát, nejstarší sedmdesát let, ale
všechny jsme si soutěžní dis-
ciplíny jaksepatří užívaly. Po-
slední zářijový den se nás sešlo
dvanáct semiflnalistek v praze.

Čekaly nás samé příjemné pro
cedury - abychom během naše
ho souboje působily co možní
nejpůvabnéji. nechaly jsme st
hýčkat týmy kadeřniki a vizá.
žistů, které nás naučily správnč
se líčit a poradily nám, jak nej
lépe pečovat o své vlasy, Takhle
vyparáděné jsme jedna po dru-
hé zapózov aly profesionálnímu
fotografovi, který vytvořil pře-
krásné snímky určené pro hla-
sování na internetu a v médiích,

Bude ze mě pokojská
Začátkem listopadu čekal naši
,,dvanáctku" semifinálový tří-
denní pobyt v Praze v hotelu
Jalta na Václavském náměstí.
Tam jsme se potýkaly s jednor,r
z finálových disciplín - nato-
čit dvouminutový spot na dané
téma, kterým jsme se měly
mimo jiné představit a dokázat
svou kreativitu, Já si vvlosova-
Ia zadáni hotel Angelo , takže
dlouhé týdny před tím jsem se
trápila, jak se s úkolem popasu-
ji, Strávila jsem několik beze-
sných nocí, napadaly mě všeli-
jaké varianty, a pak mi pomohl
manžel. Má totiž velký vztah
k taneční ívážné hudbě, akdyž
jsme o tom doma rozmlouvali,
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najednou mi vnukl nápad. Co
kdybych vymyslela příběh, že je
v hotelu Angelo ubytovaný hou-
slový virtuos a já se o něj budu
starat jako pokojská? Hned mě
k tomu napadala veselá cho-
reografie, a najednou jsem to
měla! Do Prahy na semifinále
jsem odjížděla s manželovým
stojanem na noty i s notami
na Straussův valčík. Ušila jsem
si také krásnou zástěrku, jakou
nosí pokojské, pěkně s laclem
a kanýrky. A k tomu jsem si
zhotovila čelenku s kraječkou
do vlasů. Všechno jsem měla
připravené, akorát mě trápily
obavy, jak budu natáčet spot
s úplně cizím chlapem, kterého
mi nabídli z produkce. Pochopí,
co po něm chci anezkazí mi to?

Jako herečka
V Praze jsem přespávala u zná-
mých, shodou okolností v rodi-
ně manželova kamaráda vráti,
který má velký smysl pro hu-
mor. Když jsem jim večer vy-
právěla, proč jsem v Praze a že
jdu s kůží na trh do soutěže
Eurobabička, a svěřila se jim,
že budu natáčet spot, nejdřív
vykuleně koukali, ale pak jsme
z legrace začali moji scénku
zkoušet. Všechny nás to bavilo
a náramně jsme se u toho na-
smáli. Vráťa přinesl z půdy staré
housle beze strun a začali jsme
hrát divadlo. Dodnes lituju, že
nás někdo nenatočil na kameru,
protože to byla taková sranda,
že se směju ještě dnes, kdykoli
si na to vzpomenu. Důležité ale
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bylo, že Vráťa nakonec prohlá-
sil: ,,Já ti toho houslového vir-
tuosa v hotelu Angelo zahraju!"
A tak se také stalo. Spot jsme
spolu natočili, a byl tak povede-
ný, že později dokonce i vyhrál
v hlasování na internetu od di-
váků, kteří měli možnost všech
dvanáct spotů posoudit a přiřa-
zovat body.

A je tu finále!
Finálový galavečer Eurobabička
2010 se konal v únoru 201l v br-
něnském Besedním domě. Ob-
lékli nás do skvostných modelů,
nalíčili, kadeřnice nádherně na-
česaly a my babičky nacvičovaly
choreografii s rnladými taneč-

niky z Ilmy Turnov. Ten-
hle nápad - pozvat k spo-
luúčasti mladé tanečníky
z Turnova - se mi moc lí-
bil. přirozeně došlo k bu-
dování mostů mezi gene-
racemi. a to vzá.jemnou
úc(ou a respektem. Úplně
mě dojaly projevy pŤiz-
ně a sympatií, které nám
právě nejmladší účastníci

akce projevovali po celý večer.
A jaké nás čekaly úkoly? Jako
první úkol jsme absolvovaly
krát§ vstupní rozhovor s mo-
derátorem Honzou Musilem.
Snažil se niám pomoci překonat
trému, stejně jako zpěvak Lád'a
Kerndl, kter.ý nás po duši po-
hladil písničkou. Další disciplí-
nou byla projekce zmíněného
předtočeného spotu. Následo-
vala k]asická disciplína, módní
přehlídka, a to v rytmu valčíku.
Kažďá z babiček vyfasovala po-
hledného tanečníka a předvedly
jsme tak nejen krásné šaty, ale
i taneční umění. Určitě bylo pro
porotu velmi těžké rozhodnout,
která babička stane na stupních
vítězů. Vždyť všechny jsme měly

svůj osobitý šarm! A všechny
jsme se společně zasloužily o to,
že se celá soutěž vydařlla, Já
jsem ostatní soutěžící vlastně ani
nebrala jako soupeřky, se všemi
jsem si rozuměla. Korunku jsem
sice nezískala, ale i tak jsem se
cítilajako královna!

Nezapomenutelný
zážitek
potlesk dozněl, reflektory zhas-
ly a pro mě se po fináte Éuroba-
bičky 2010 v Brně uzavřelajed-
na výjimečná životní kapitola.
Odnesla jsem si mnoho krás-
ných zážitků, které si budu
uchovávat po celý svůj další ži-
vot. naštěstí mám na pamárku
i mnoho fotek a DVD. S pěti
babičkami jsme pořád v kon-
taktu a staly se z nás přítelkyně.
Moc ráda na celou akci vzpo-
mínám, ani ve snu by mě ne-
napadlo, že ve svém věku ještě
zažiju takové dobrodružství.
A tak, milé dámy v pokročilej-
ším věku, nebojte se i vy zkusit
své štěstí. soutěž Eurobabička
pokračuje.

M arie S tarovci, F rý dek- M í s t ek
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Do soutěžního kuponu v časopise nebo inlernelovéh0 kuponu vyplňte taienku
a za ni uveďte, zda si přejele vyhrát věcnou v,íhíu ěi hotovost.
Tajenku můžete odeslat iako SMS nebo na wwrv.prekvapení.cz í7§FEB
nebo pošlou, Pod]Obnosti naidele na slí. 55.
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