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Líbí se mu, jak tam ti barevní pánové bruslí sem
a tam. Kouká na to a ani  nedutá. A mezi třetinami
s tátou blbnou :)

Zpíváte Matyáškovi? Jakou písničku má nejraději?
Spíš si s ním povídám :) Melu pátý přes devátý,
a když řeknu buga buuu, tak se začne smát :)
Takže už pak říkám jenom to :)

Co Vaše vystupování? Daří se Vám sladit mamin-
kovství a Vaše pracovní aktivity?
Pomáhají babičky, dědečkové, prababička... Zatím
stíhám díky nim všechno, co mám ráda. Dabing,
natáčení a ve střižně je Matyáš vždycky se mnou.
Má rád pohybující se obrázky :)

Od Vaší svatby, Lucie, uběhlo už mnoho vody
v řekách. Řekněte prosím tři věci, které Vám udě-
laly opravdu radost.
Že byl na svatbě i můj děda, že to zažil. Že bylo
miminko zdravé, a že jsme přežili let letadlem
z Kanady do Prahy. A naši chudáci spolucestující
taky :) Matyáš řval jak tur :)

Čím Vás překvapilo mateřství, na co jste třeba
 nebyla připravená?
Že budu mít tolik poblinkaných triček :) Ale
vážně... Změnilo se všechno. Práce není na prvním
místě, i když mě baví pořád stejně, nijak zpoma-
lovat nemusím. Teď jen víc dabuju a točím po-
hádky a komedie. Chci aby se líbily Matyášovi, až
trochu povyroste :)

Jaký je Matyášek syn? Projevuje už svoje za lo-
žení?
Zatím pije, čůrá, spí a směje se. Bude založením
asi prima kluk. Fascinuje ho bílý kocour, kterého
mají naši :) Třeba bude veterinář :) Necháme to
na něm.

Co tatínek Tomáš? Máte doma maličkou hokejku?
Také přebaluje, koupe a chrastí chrastítky nebo
čeká, až synek trochu poporoste?
Tomáš je neuvěřitelný. Umí všechno a po-
máhá mi od začátku. Myslím, že se se
synem nenuděj, protože Matyáš
taky rád kouká na hokej.

Lucie Vondráčková

A že Lucie opravdu umí být dobrou mámou i oblí-
benou a úspěšnou zpěvačkou, můžeme poznat
i z toho, že 5. května 2012 převzala platinovou
desku za album Dárek.

Být máma je ta nejlepší role
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