„Toho pravýho poznáš.“
Lucie Vondráčková – Děda mi jednou řekl:

Jak se vám, Lucie, žije jako novomanželce?
Moc hezky, děkuju. Je to lepší než jsem si vůbec
dokázala představit. Jsem celkem ﬁlmový hledač
a v životě jsem viděla pár opravdu skvělých, ale
drsných ﬁlmů o tom, jak manželství okamžitě
změní lidi a jejich charaktery. K horšímu. Proto
jsem se 30 let do manželství naprosto nehrnula :-)
Teprve poslední rok jsem všechno viděla jinak. Potkala jsem někoho, koho si vážím. Filmy jsem hodila za hlavu a dobře jsem udělala :-)
S Tomášem jste se relativně brzy po seznámení
zasnoubili. Je to láska na první pohled?
Žili jsme spolu půl roku. Tomáš mě pak v zimě požádal o ruku. Děda mi jednou řekl: „Toho pravýho
poznáš. Když to víš, tak to víš.“ No a měl pravdu :-)
Jaké vlastnosti měl mít váš vyvolený v představách a jaký je Tomáš ve skutečnosti?
Nemyslím, že je fér si někoho předem představovat a pak ho tam chtít napasovat jak do stavebnice. Ani v práci, ani v životě jsem to tak nikdy
neměla. Sama jsem často překvapená, jak se život
pěkně zašmodrchá a najde cestu ze zdánlivě neřešitelné situace, nebo z tajného snu. Jen jsem si
přála, aby to nebyl „nějakej týpek“, co se moc nesměje a jen sedí doma a nesportuje. To Tomáš
opravdu není :-)
Vaše svatba byla neokázalá a vy sama jste připomínala svými šaty i účesem vílu. Kdo vám šaty navrhoval? I Trojský zámeček je velmi romantické
místo...
Chodila jsem dlouho kolem jednoho malého obchůdku na Vinohradské třídě. Víte, mně vždycky
trvá, než se někam odvážím jít. Takže, když jsem
šla kolem už popáté, vstoupila jsem dovnitř. Tam
byla moc milá paní, která mi tyhle vílošaty ukázala. Byly jednoduché, střih princess a byly jediné
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v ČR. Navíc jediná a moje velikost. Jasno bylo
za 5 minut :-) A kaple sv. Kláry? Ta byla jak vykouzlená. Vejde se do ní jen asi 25 lidí a okolí je
nádherné.
Jak dlouho jste svatební den připravovali? Proběhlo všechno podle vašich představ?
Je spousta věcí, které nepřipravíte :-) Třeba počasí. Ale vyšlo narámně. Svítilo sice slunce, které já
moc nemusím. Mám radši déšť, ale foukal nám
krásně vítr. Navíc bylo všechno téměř dokonale
utajené. Ani někteří naši hosté nevěděli, kam se
přesně jede. A novináři to tím pádem nestihli. Přijeli pozdě a my jsme měli klid. Pak jich houf čekal
před restaurací, kde jsme měli oběd. To už slunce
pálilo a mně jich bylo líto. Stáli tam na chodníku
a pražilo to do nich. Tak jsme si s Tomášem dali
pro ty jejich foťáky symbolickou pusu a oni mohli
v klidu jít domů na oběd :-)
Pomáhal vám někdo s přípravami?
Obě rodiny. Bez nich by to nešlo, ale nastala skvělá
synchronizace. S koláčky a myrtami mi moc pomohla moje kamarádka Lenka Šourková, která mě
zároveň česala. Je kouzelnice :-)
Přihodila se nějaká událost, která vás ve svatební
den překvapila nebo rozesmála?
Jestli můžu poradit, vybírejte místo hostiny hodně
blízko tomu, kde se vezmete. Jezdit a čekat ve
„štrůdlu“ v Praze není žádný med a je to v tak
hezký den zbytečné :-) Zkuste si také s budoucím
manželem něco předem společně ukrojit, ať pak
dort nerozpatláte všude kolem :-)
Byla jste dojatá?
Jasně. Když vidíte všechny tatínky a maminky
a dědy a babičky, jak jsou rádi a šťastní, tak vás to
dostane. Původně jsme se chtěli vzít v Montrealu.
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Všechno bylo připravené, ale jsem ráda, že jsme
nakonec změnili rozhodnutí a všichni z rodiny
mohli přijít. Stálo to za to.
A ženich, jak ten prožíval váš společný velký den?
To se musíte zeptat jeho :-)
Brzy se vám narodí miminko. Už víte, jestli to
bude chlapeček nebo holčička?
Pokud kluk, tak to nejspíš bude nějakej karatista,
protože po broskvích kope jak kdyby měl černej
pás. Pokud holka, tak asi bude dobře tancovat,
anebo akrobatit. Je to jedno, hlavně aby bylo
zdravé.
Chcete to vůbec vědět?
Jsem hodně netrpělivý člověk, takže nevědět to, to
bych asi nevydržela. Tomáš je trpělivější {o dost},
ale taky chce někdy vidět do budoucnosti :-)
Jak se oba chystáte na svou novou rodičovskou
roli? Je to jedna z mála rolí, která se nedá natrénovat ani vyzkoušet dopředu.
No právě, takže se nechystáme. Přichystali nás výchovou už naši rodiče. My se budeme asi jen snažit pokazit toho co nejmíň :-) Jen se mi moc nelíbí,
že dneska nosí děti do škol mobily. To jsme my neměli a tak se to nemuselo řešit. Lituju některé učitele, protože mi přijdou trochu jako v pasti. To
bude oříšek.
Budete miminko něžně rozmazlovat nebo budete
„přísní, ale spravedliví“?
Tak na to se mě prosím zeptejte až tak za půl roku.
Teď jsem tabula rasa :-)
Kde budete bydlet, v Čechách nebo Kanadě?
Tam i tam. Tomáš pracuje v Kanadě a já v ČR. Budeme to střídat. Nedávno jsem viděla jedno malé
miminko, jak v letadle sledovalo krtečka. Bylo tak
hodné. Snad to naše nebude moc velké „éro“ :-)
Nepřijdou vaši fanouškové a vůbec české publikum o „svou Lucku“, kterou mají opravdu rádi?
Po dvaceti letech práce nemůžete prostě jen tak
vypnout a nic nedělat. To asi neumím. Pracuju na
nové desce, připravuje se ﬁlm... a mám spousty
nových nápadů, takže nic jako pauza nehrozí. Ale
kdo ví :-)
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Takové, aby se daly kdykoli změnit. Stává se ze mě
paní Flexibilní.
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Máte nějaký vzkaz pro budoucí nevěsty? Co je
podle vás důležité, jak si opravdu užít svatební
den, aby zůstal jako krásná vzpomínka a podpora
do dob, kdy třeba všechno nejde podle plánů?
Vždycky zaleží na míře očekávaní. Mně hodně pomohlo vnímat ten den ne jako můj nebo náš, ale
hlavně jako oslavu pro naše rodiny. Aby všem
chutnalo, aby se smáli, aby pak měli pěkné fotky
a aby jim bylo fajn. Pokud tohle dobře dopadne, je
jedno jestli prší, nebo padají kroupy. Přeju hodně
štěstí, pokud vás ten den D letos čeká. Těšení se na
něj je součást celého kouzla :-)

LUCIE VONDRÁČKOVÁ
Patří mezi naše nejoblíbenější zpěvačky, herečky, dabérky, vystupuje v muzikálech, píše písňové texty... Kromě úspěšných CD má na svém
kontě mnoho divadelních, ﬁlmových a televizních rolí. Jmenujme alespoň Nejasná zpráva
o konci světa, Bathory, Snowboarďáci, Rodinka
a český psychologický thriller Labyrint.
17. června 2011 se vdala v kapli Svaté Kláry v Troji
za Tomáše Plekance, hokejového útočníka NHL
z týmu Montreal Canadiens.
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