Roman Vojtek:
Naše manželství bude moderně tradiční
V létě jste se oženil se svou dlouholetou
přítelkyní Terezou Janoušovou. Čím vás
okouzlila, proč ona je pro vás ta pravá?
To, čím v první fázi žena okouzlí muže, známe
všichni. A Terezka je krásná žena. Svatba, to už ale
je něco jiného. To už je vyšší level vztahu. K tomu je
potřeba nejen odvahy, ale i jistoty, že volíte správně.
A já si správně vybral. Vyjmenovávat seznam vlastností mi přijde zbytečné a hlavně nepřesné. Jsou to
přece „jen“ slova. A ptáte-li se, proč ona je ta pravá,
odpovím jednoduše. Protože to tak cítím.
Kdo vybíral pro svatební obřad kouzelnou
Vrtbovskou zahradu v Praze?
To byla náhoda. Na začátku chci říct, že 90 procent
úkonů a úkolů spojených se svatbou zařizovala Terezka. My se původně měli brát v jiných pražských
zahradách. Slavnějších. Setkali jsme se ale s velice
neprofesionálním jednáním, a tak jsme od původního plánu ustoupili. Vrtbovská zahrada byla
správná volba. Nádherné prostředí, vstřícné jednání,
příjemná cena. Doporučujeme.
Podílel jste se na výběru svatebních šatů,
nebo to bylo pro vás ryzí překvapení?
Samozřejmě, že jsem je ani nezahlédl. Nevěstu jsem
uviděl až při obřadu. Ony ale byly tak trochu překvapením i pro Terezku. Šaty totiž šila moje sestra,
která má svatební salon. Problém byl ale v tom, že
ho má až v Bolivii a Terezka tedy nechodila na
zkoušky. Sestra je ušila jen podle toho, jaké míry
Terka poslala. A vyšlo to. Jen se trochu v Čechách
upravily. A byly nádherné.
Ke svatebnímu obědu byla kachnička se
zelím, máte rád tradiční českou kuchyni?
Ano, ano, česká klasika. Knedlíčková polévka
a kachnička.
Obešel se váš svatební den bez nějakého
„momentu překvapení“ nebo historky,
která se píše do rodinné kroniky?
Několik překvapení proběhlo. Ale tím největším byl
svatební dar mého kamaráda Martina Hrdinky, který
zařídil, že nám na svatebním mejdanu zazpíval pan
Karel Gott. Byl to pro nás obrovský šok. Mistr několikrát přidával, poblahopřál, vyfotil se s každým, kdo
chtěl a odjel do Německa. Krásné překvápko!
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Líbánky jste strávili jako praví filmoví
hrdinové cestováním napříč Amerikou. Užili
jste si dostatečně i romantické chvíle, i ty
dobrodružné?
No romantické chvíle… Nás tam totiž jelo šest. Vím,
svatební cesta v šesti moc romanticky nevypadá, ale
opak byl pravdou. Povídání by bylo na celý rozhovor, takže jen ve zkratce. Týden v New Yorku, pak
přelet na západní pobřeží, San Francisco, Los
Angeles, Las Vegas, Grand Canyon… Byla to nádhera a dobrodružství taky. To hlavně když jsme
pořád hledali, kde se dobře najíme. To byl asi
největší problém. Ale i to se nám jednou povedlo.
Bylo to v české hospodě v San Franciscu, kde
měli gulášek, svíčkovou, segedín a samozřejmě
plzničku!

Které byste vybral vy pro svou vyvolenou?
Já jsem spokojený s tím, jaké měla na sobě moje Terezka. Obecně se mi líbí svatební šaty jednoduchého
střihu, spíše minimalistické, bez přehnaného zdobení,
volánků, kamínků, bílé, nebo jemně krémové barvy.
Nedávno jste dokonce předváděl pánské
obleky sám, pro módní přehlídku Hugo
Bosse. Jaký je vás vztah k módním trendům?
Samozřejmě, že se rád hezky oblékám, ale žádným
módním expertem rozhodně nejsem. Většinu věcí mi
vybírá Terezka a musím říct, že je schopná trefit bez
mé přítomnosti džíny, boty, věci, které se obvykle
musí vyzkoušet.

Stále častěji se stáváte filmovým otcem.
Chystáte se také na skutečného tatínka?
Dům jsem postavil, strom zasadil, takže mám už jen
jeden rest…

•
A nakonec máme ještě jednu novinku: Po
uzávěrce dorazila do redakce zpráva, že
šťastní novomanželé opravdu čekají potomka.
Za celou redakci Svatebního katalogu
blahopřejeme!

Jak jste si rozdělili domácí práce po návratu do reality? Budete mít „tradiční“
či „moderní“ manželství?
My máme vše rozděleno už dávno. Žijeme v jedné
domácnosti už poměrně dlouho a máme zaběhlý
systém, který funguje. Naše manželství bude moderně tradiční.
V pracovním životě jste na roztrhání, vystupujete jako moderátor, tanečník, zpěvák, stále oblíbenější filmový a televizní
herec... Která z těchto rolí je vám nejbližší?
Nejvíc jsem toho zažil v muzikálech a doufám,
že mě budou ještě dlouho provázet. Ale já jsem
hlavně šťastný, že můžu jeden večer hrát muzikál,
druhý den moderovat, pak pár dní točit, potom
někde zpívat, nebo si s partnerkou ze StarDance
zatancovat na plese. Tahle rozmanitost mě baví ze
všeho nejvíc.
Letos jste moderoval i soutěž Svatební šaty
roku 2009. Jaký to byl pocit, když kolem
vás přecházely po molu „nevěsty“, jedna
krásnější než druhá?
Člověk v roli moderátora nemá tolik času sledovat,
co se kolem něj, nebo v zákulisí děje. Musí se soustředit na to, kvůli čemu tam je, tedy na moderaci.
Kdybych se měl kochat vším, co tam ten večer bylo,
a těch krásných nevěst v nádherných róbách bylo
něco přes dvacet, asi bych pak na pódiu jen koktal
a nevěděl bych, kde jsem.
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