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Z princezny maminkouKateřině Kristelové se podařilo uskuteč-
nit sen mnoha dívek. Vdala se za svého
vyvoleného prince, hokejistu Martina
Tůmu. jejich svatba byla přesně jako
z pohádky, všichni se na ní usmívali
a přáli jim mnoho a mnoho štěstí...
A to také brzo přišlo. V září 2010 man-
želům Tůmovým přinesla vrána v zo-
báku krásnou zdravou holčičku Claudii.
A tak spolu šťastně žijí dosud...

Jaké to je Kateřino, náhle, ze dne na den,
se ze všemi obletované princezny stát peč-
livou maminkou?
Přiznám se, že za princeznu, kterou všichni obletují,
jsem se nikdy nepovažovala:-) Patřím spíš mezi eman-
cipované ženy a navíc odvětví, ve kterém pracuji, je
spíš džunglí, než zámkem se služebnictvem:-) Ale
změna to samozřejmě byla a je. Vždycky jsem si
uměla docela dobře zorganizovat čas a to je dobrým
základem pro to, jak se z mateřství nezbláznit. Umím
být supermaminka, ale taky si najít čas pro sebe.

Bylo něco, co vás opravdu překvapilo, ať
už mile či nemile?
Moje dcera se narodila v mých třiceti letech a to už
člověk docela dobře tuší, jaké jsou jeho priority, a že
večírky a setkávání se s kamarádkami není tím pra-
vým životním smyslem. V zásadě mě nepřekvapilo
nic. Dítě Vás totálně pohltí, a pokud ho máte s tím
pravým, není nic krásnějšího.

Jak se vychovává malá Claudia? Bude své-
hlavička po vás? Už vám, rodičům, pro-
vedla nějaký „veselý kousek“?
Claudinka je láska. Je to kombinace všech vlastností
z našeho rodu a z rodu Tůmových. Je kouzelná.
Denně děkuji, že si mě vybrala tak krásná osoba,
abych jí byla maminkou. Momentálně nás nejvíc za-
bavuje svým prvním slovem, které zní „bác“ a zna-
mená upuštění jakéhokoliv předmětu, který drží
v ruce. Musím přiznat, že když po stopadesáté pod-
áváte dudlík, plastové mističky a chrastítka, záda do-
stanou zabrat.

Co tatínek? Jaký je jeho vztah ke Claudii?
Pomáhal od první chvíle přebalovat a kou-
pat, nebo raději čekal, až bude dcerka
„fortelnější“ do rukou, přeci jen zvyklých
na rázné údery hokejkou?
Tatínek Tůma mě překvapil. Není mu zatěžko vůbec
nic. Přebaluje, krmí a dokonce umí strávit s holčičkou
celý den. Claudia ho má pečlivě omotaného okolo
svého malinkého prstíku.

Co Vaše práce? Jak se Vám daří spojit péči
o malou s moderováním?
Děkuji za optání, snad daří:-) Upřímně jsem si ne-
uměla představit, že do pracovního procesu nasko-
čím tak rychle. Vím ale, že by mě neuspokojovalo
být dennodenně maminkou u plotny. Nejsem ten typ
a nemám problém to přiznat. Moje profese je plná
konkurence, spousty nástrah a intrik. Dlouhou dobu
jsem pracovala na tom, abych si vybudovala svoje
místo a teď, když se to podařilo a pracovních nabí-
dek je dostatek, nechce se mi z rozjetého vlaku vy-
skakovat a stavět. Každopádně moje dcera je jasnou
prioritou, která je jednou pro vždy daná.

Už Claudia také někde „vystupovala“? Jak
se tváří na záři reflektorů?
Claudinka získala svojí profesionální modelkovskou
smlouvu ještě v bříšku. Je tváří úžasných hraček
 Lamaze, které zná dobře každá maminka. Jinak je
to čertík, kterému je nejlépe v kolektivu lidí a dětí,
což jí pravidelně plníme díky mateřskému centru
Anahita, kam chodíme na plavání a cvičeníčko s mi-
minky.

Jakou má Claudie garderobu? Oblékáte ji
spíše sportovně, anebo má princezničkov-
ský šatník?
Je to sportovní holčička, po tatínkovi. Takže tepláčky,
mikinky a jednoduché kombinézky jsou nejčastějším
kouskem šatníku. Máme i pár šatiček, ale na ty se
většinou dostane jen při pozování pro časopis.

Jak dlouho se chystáte užívat si mateřskou
dovolenou?
Mateřskou dovolenou si v pravém slova smyslu
 neužívám. Nevím ani, co to je a celé spojení 
musel určitě vymyslet chlap:-) Snažím se skloubit
práci a miminko, což se mi myslím daří a ještě 
se snažím najít jednou za čas možnost vyrazit si
s manželem, protože někdy je velmi příjemné zajít
si na masáž, nebo na večeři a popovídat si bez
 věčného podávání dudlíku a nošení miminka. Za-
kládáme si, ale i na společně stráveném čase, milu-
jeme síť Orea hotels, kde se o nás skvěle starají
a Claudinka je tam ve svém živlu. Hotel Arnika je
naším útočištěm a strávíme tam i týden během letní
dovolené.

Co byste vzkázala budoucím nevěstám?
Ať se nenechají svázat módním diktátem a tím, jak
by taková svatba měla podle knížek a rodičů vypa-
dat. Je to Váš jediný den, kdy jste tím nejdůležitějším
člověkem Vy sama. Užijte si ho proto podle svých
představ a nenechte se nikým rozhodit:-) foceno pro JJ Cole
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obřad. Následně jsme se až do rána bavili ve  Forest -
golfu v Klánovicích, nádherném prostoru, ke kterému
máme vztah a který jsme si zvolili, už když jsme před
rokem začali o svatbě uvažovat.
Celá naše svatba byla mile tradiční, včetně pouštění
holoubků, klasického menu, církevního obřadu
a party, kde tekla slivovice proudem. Dokonce i fo-
tografové z médií, kterým jsme se nevyhnuli, se cho-
vali mile a zdvořile.

Pomáhal vám někdo s její organizací nebo
jste přípravu zvládli sami?
Hlavním manažerem jsem byla já, protože manžel
se nacházel v období příprav uprostřed své hoke-
jové sezóny. Připravovala jsem svatbu intenzivně tři
měsíce, v období těhotenství, což bylo někdy hodně
náročné a byla jsem ráda, když mi v cílové rovince
pomáhali přátelé, kterým patří můj obrovský dík.
Kromě salonu San Verita a jeho majitelky Veroniky
Vandasové, o které více později, byl dalším důleži-
tým člověkem, který mně velmi pomohl stylista Honza
Pokorný, který se stará o můj a svým způsobem
i o šatník manžela. Doladil, co bylo potřeba a hlavně
mne podporoval spolu s družičkami psychicky.
Honza je pro mě osobou, která takřka patří do ro-
diny. Jedna z družiček byla i mojí svatební koordi-
nátorkou. Tento post je něco, co nevěstám opravdu
doporučuju. Díky ní jsme si svatební den užili přesně
tak, jak jsme chtěli a měli. O vše bylo postaráno. Jen
Katka, chudinka, je skoro na všech fotkách s mobi-
lem u ucha, protože neustále něco řešila :-) a „práce“
jí skončila až na svatební party. Svatební fotografie
měla v rukách jako hlavní fotografka Míša Pavlíková,
od ní pochází i titulní fotografie tohoto katalogu. Co
se týká fotografování svateb, je to naprostý talent.
Na koho nesmím v závěru této odpovědi zapome-
nout, jsou manželé Vokounovi, kteří vedou restauraci
Forestgolf. Ti nám zajistili nádhernou hostinu i party.
Navíc v této restauraci dělají i úžasné brunche, na
které často chodíme a jeden z nich jsme nevynechali
ani druhý den po svatbě.

Jaké bylo svatební menu?
Sázeli jsme na klasiku, která chutnala vesměs všem.
Jen předkrmy jsme volili trochu netradiční, a to
 kombinaci tří variací, včetně šunkové rolky. Polévka
byla silný hovězí vývar s knedlíčky, dále svíčková
s karlovarským knedlíkem a výborný „štrúdl“ s va-
nilkovým přelivem. Po předání svatebních darů jsme
nakrájeli svatební dort, který byl třípatrový.  Při -
pravovala nám ho opravdová kapacita v cukrářském
oboru, Marcela. Příchuť jsme po předsvatební
 ochutnávce zvolili tiramisu a pařížskou šlehačku 

24. dubna v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Praze,
si řekli své ANO Kateřina Kristelová, moderátorka
a modelka a Martin Tůma, hokejista Českých
 Budějovic.

Vaše svatba vypadala pohádkově, pro-
běhla přesně podle vašich představ?
Naše svatba opravdu pohádková byla. I když  patřím
mezi zapřísáhlé realisty a neřadím se zrovna mezi
romantičky, naše svatba mě dojala. Konala se
24. 4. 2010 a to byl jediný dubnový den, kdy od
šesti hodin od rána svítilo sluníčko a neschovalo se
až do osmé hodiny večerní. Atmosféra byla jako
z nejkýčovitějšího amerického filmu, všichni se na
všechny usmívali a užívali si náš nejkrásnější den
v životě. Já jsem ho prožívala v klidu a hezky, což
bylo určitě způsobené také tím, že jsem byla obklo-
pená týmem lidí se kterými pracuji. Ti všichni se
skvěle starali o to, co bylo zapotřebí a neskutečně
nám pomohli. Svatba se konala v kapli Nanebevzetí
Panny Marie v Klánovicích, kde proběhl církevní

Svatba jako z pohádky 
o Šípkové Růžence
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patří vám a vaší rodině. Obřad jsme měli krásný,
trval přibližně dvacet pět minut. Myslím si, že cír-
kevní slib i předání prstenů bude patřit k nejhezčím
vzpomínkám našeho života.

Je pro vás „potvrzení vztahu“ v podobě
manželského slibu opravdu důležité, nebo
máte spíše moderní názor, že sňatek není
až tak potřebný a chtěli jste si jenom užít
romantickou svatbu?
Určitě je pro nás důležitý. Někdo to může považo-
vat za staromódní názor, ale pro mě je svatba zá-
sadní pečetí vztahu a pokud je v něm miminko, má
to pro mě neotřesitelný význam. My jsme si dopřáli
kombinaci romantické svatby i důležitosti slibu. Mar-
tin je pro mě tak zásadním chlapem, že jsem chtěla
jasně zakřičet do světa, že k sobě patříme a on to
myslím cítil podobně.

Brzy se vám, Kateřino, narodí miminko. Jak
změní rodičovská role vaše pracovní nasa-
zení?
Změní mě určitě moc :-) Rozhodla jsem se po porodu
na půl roku vysadit a užívat si jenom rodiny. V šou-
byznysu se pohybuji sedm let a na půlroční pře-
stávku, která bude jenom o miminku, se neskutečně
těším. Celé těhotenství pro mě ještě navíc bylo čás-
tečně pracovní a v kombinaci s přípravami na svatbu
byl zápřah někdy hodně náročný. Navíc máme dvě
domácnosti. Byt v Praze a baráček v Budějovicích,
kde manžel hraje. Dojíždění je věcí náročnou i na
časovou režii. Pracovat po pár měsících samozřejmě
budu nadále. Dokonce i po narození miminka se mi
to sem-tam nevyhne, ale půjde spíše o náplň příjem-
nou, protože jsem se stala tváří dětského sortimentu
Lamaze a Fischer-Price. Této práci se budu ráda vě-
novat i s holčičkou. Ale jinak si budeme užívat ta-
tínka a rodiny :-)

A vy, Martine, budete přísný nebo lás-
kyplný otec?
Myslím, že kombinace obojího :-) Ale už teď pře-
mýšlím, že si pořídím zbrojní pas :-), i chlapečci ve
školce ať už se třesou. O kluka bych se tolik nebál,
ale holčička bude hodně hlídaná princezna. Bez-
pečnost a pohodlí rodiny ve všech ohledech je pro
mě vůbec nejzásadnější záležitost, ať už jde o man-
želku nebo o dceru.

A ŠŤASTNÝ KONEC NAKONEC
Kateřině a Martinovi se 6. září 2010 v podolské po-
rodnici narodila dcera Claudie.
Holčička je naprosto v pořádku, po porodu vážila
3,2 kilogramy a měřila 52 centimetrů. I když je
čerstvý tatínek hokejista a tvrdý chlap, při prvním
 spatření své malé dcerky se neubránil dojetí.

Za redakci svatebního katalogu blahopřejeme a celé
rodině přejeme mnoho štětí!

s banánem. Každý mohl ochutnat patro, na které se
mu nejvíce sbíhaly sliny. Velká část dortu putovala
druhý den za kluky do českobudějovické hokejové
kabiny.

Pro svého manžela jste „Kateřino“ připra-
vila neobvyklý dárek – koláž fotografií vás
obou z dětských let, spolu s okamžiky z va-
šeho společného života. Jak jste na tento,
v našich krajích neobvyklý dar, přišla?
Myslela jsem si na tento dárek už dlouhou dobu
a pečlivě jsem po rodinách nás obou sháněla foto-
grafie z dětství, z Martinovy hokejové kariéry a jejích
začátků a zakomponovala jsem tam i fotku miminka.
Byla jsem moc šťastná, že se manželovi dárek líbil
a upřímně překvapená a nadšená, že z něj byli do-
jatí všichni,včetně novinářů, když jsme ho na party
promítali. Bylo to moje poděkování a shrnutí dvou
let, které jsem s manželem prožila. Vyvrcholením byly
fotky těhotenské a záběry z ultrazvuku.

A vy, Martine, byl jste dojat?
Ano, byl jsem dojatý. Nečekal jsem to a udělalo mi
obrovskou radost vidět všechny střípky momentů,
které jsme spolu zažili a připomenout si krásné
okamžiky.

Kde jste Kateřino čerpala inspiraci na sva-
tební šaty? Měl budoucí manžel poradní
hlas?
Pro Martina byly moje šaty překvapení. Skvěle se
o ně postaral salon San Verita, s jehož majitelkou
Veronikou Vandasovou dlouho spolupracuji. Je to vý-
borná vizážistka celebrit a otevřením svatebního sa-
lonu si splnila svůj sen. Líčila mě na všechny důležité
televizní přenosy, jako byly Eurosongy nebo Souboje
hitů a stejně tak na svatbu. A hlavně mi vkusně vyšla
vstříc, protože jsem se vdávala v šestém měsíci tě-
hotenství. Šaty byly krajkové a něžné. V salonu se ke
mně všichni chovali jako k princezně. Přistupují tak ke
komukoliv, což je věc, která mě naprosto nadchla. Je-
jich šaty jsou skvěle opečovávané a přístup takový,
jaký jsem jinde nezažila, proto si mě San Verita zís-
kal. Vzhledem k mému těhotenství jsme chtěli, aby
hlavním motivem byla něha a taky Sicílie, část země,
která nám učarovala. Proto jsem volila krajky, jemný
drdol a květinu do vlasů. Martin mě viděl až v koste -
le, podařilo se mi šaty utajit a z jeho pohledu jsem
si jasně přečetla, že jsem pro něj nejkrásnější, což
ženská v šestém měsíci sem tam opravdu potřebuje
cítit i slyšet :-)

Měli jste církevní obřad, znamená to, že jste
oba věřící?
Já jsem křtěná, manžel ne. Ale volba na církevní
obřad padla proto, že se nám líbil osobní přístup,
který v kostele je, pokud zvolíte příjemného a mou-
drého faráře. Na radnici si stěží zapamatují vaše
jméno, a hned po vás rychle oddávají někoho jiného.
To v kostele nezažijete, celý obřad, i hodina po něm,


