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N e! se tak v"roce 2007 
stalo, vyst#ídala Ja-
na n$kolik domov%. 

Tím prvním byl rodn& d%m 
v"Bzenci, ve"m$st$, které je 
neodmysliteln$ spjaté s"vi-
na#skou kulturou. Po"stu-
diu gymnázia vedly Janiny 
kroky do"moravské metro-
pole. „D$lala jsem JAMU 
v"Brn$. Tam to bylo skv$-
lé, !e mi poskytli bydlení 
p#i divadle. Nejd#ív jsem 
do"Prahy jenom dojí!d$-
la a"chodila na"konkurzy. 

A" zada#ilo se. S"man!e-
lem jsme m$li nejd#ív gar-
sonku v"Mod#anské rokli. 
Pak jsme bydleli ve"Fran-
couzské, to kdy! jsem hrála 
v"Draculovi. Nasedla jsem 
na" tramvaj a"byla hned 
v"centru,“ #ekla Jana Va-
culíková, která si v"popu-
lárním muzikálu vyst#ih-
la hlavní roli Lorraine, kde 
se alternovala s"Leonou 
Machálkovou. Z" centra 
Prahy pár p#esídlil do"no-
vé v&stavby v"Kovanecké 
ulici ve"Vyso'anech. „Do-
sud tam pronajímáme byt, 
proto!e jsme si #íkali, !e 
tam t#eba na(e dcery bu-
dou chtít jednou bydlet,“ 

VIP BYDLENÍ
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! Ka!dé volné místo se 
zp"va#ka sna!í obsadit 
n"jakou zelení. 
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„V!dycky jsem cht"la, aby to p$sobilo slune#n%m dojmem. 

Proto tu je hodn" !luté,“ vysv"tluje volbu barvy zp"va#ka.
S&d"tskou kuchy'kou a&dome#kem pro panenky si u! mlad(í Amálka nehraje. Do&pokojíku si místo nich dala dekorace z&Harryho Pottera.  

Jana Vaculíková

Here#ka, zp"va#ka, texta)ka a&(ansoniérka Jana 
Vaculíková (50), kterou si televizní diváci mohou pamatovat 

ze seriálu Vypráv"j nebo fi lmu Kvaska, se p)ed patnácti 
lety rozhodla pro zásadní !ivotní zm"nu. Spole#n" s&dnes 
ji! b%val%m man!elem si sbalili kufry a&vydali se budovat 
zázemí do&vesni#ky na&úpatí hlubok%ch brdsk%ch les$.  

Z!krajiny vinohrad" ode#laZ!krajiny vinohrad" o
           do!brdsk$ch les"do!brdsk$ch 

V&Praze je 
Vaculíková 
za&#ty)icet 
minut jízdy 
autem.
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p!em"#lí zp$va%ka o&bu-
doucnosti dcer – %trnácti-
leté Anny Marie a&osmile-
té Amálky. 
Z!Prahy do!Brd

Kdy' se Jana s&man'e-
lem rozhodli mít rodinu, 
cht$li, aby jejich d$ti vy-
r(staly v&klidu a&bezpe%í. 
„P!i procházkách se psem 
jsem %asto nacházela in-
jek%ní st!íka%ky,“ !ekla Jana 
o&hlavních d(vodech odst$-
hování se z&mati%ky Prahy. 

„Cht$li jsme n$co blízko 
Prahy. Nejd!ív jsme si my-
sleli, 'e bysme si koupili 
u' postaven" d(m po&n$-
kom. Tohle místo na&nás 
ale tak d"chlo, 'e jsme si 
!ekli: ,Tak jo!‘ Byla to náho-
da,“ popsala Jana Rytmu 'i-
vota první dojmy z&parcely, 
která m$la ji' vybudované 
základy. Jeliko' byl majitel 
stavební firmy soused, kte-
r" shodou okolnos-
tí bydlel v&podob-
ném typizovaném 
domku, moh-
la si Jana s& mu-
'em snáze p!ed-
stavit, jak bude 
jejich d(m po&do-
kon%ení vypadat. 
„U' to m$lo n$ja-
k" návrh. Mohli 
jsme si upravit jen 
n$jaké mali%kosti 
uvnit!. Jsme rádi, 

'e jsme na&konci ulice, pro-
to'e za&námi u' se nem('e 
stav$t. Je tu pole,“ ukáza-
la Jana na&zele) za&plotem, 
kde se páslo stádo krav. 
V!dom" hrají veselé barvy

Tém$! polovinu domu za-
bírá spole%n" prostor pro 
kuchy), ob"vací pokoj a&jí-
delnu. „V'dycky jsem cht$-

la, aby tu bylo slune%n$. 
Proto tu je hodn$ 'luté. Ni-
jak jsme se moc neinspiro-
vali. *ervenou seda%ku vy-
bíral man'el. Dopl)ky jsme 
proto potom ladili do&%er-
vena. Nábytek jsme cht$-
li jednoduch". Vestav$né 
sk!ín$ postupn$ nahradily 
police z&Ikey. Po!ídili jsme 
i&sv$tl" st(l, na&kterém je 

Pokra!ování na"str. 34P k ! á í t 34

„Sna!ili jsme se sladit linku 
s"podlahou. Je taková »flekatá«, 

tak!e kdy! se n#co vylije, tak 
se to ztratí,“ sm#je se Jana. !

Lehk!
recept", 
kter!kter!

snadno snadno 
uva!íte!
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Bez oblíbené 
!luté se neobe$la 
ani koupelna.

Z!krajiny vinohrad" ode#la" ode#la
           do!brdsk$ch les"h les" E"Kdy! 

na"terasu 
pra!í slunce 
a"je nesne-
sitelné horko, 
sedává 
Vaculíková 
ráda pod 
baldach%nem 
v"zahrad#. 

RZ_2023_03_32-35_vk.indd   33RZ_2023_03_32-35_vk.indd   33 12.01.2023   13:33:0912.01.2023   13:33:09



 

u! znát, !e si na"n#m hol-
$i$ky malovaly, psaly úko-
ly, tvo%ily… Je to ná& ro-
dinn' st(l, u"kterého se 
rádi scházíme i"s"p%áteli. 
Je to vlastn# moje nejoblí-
ben#j&í místo,“ %ekla Jana 
Vaculíková o"svém králov-
ství, které tvo%í je&t# lo!-
nice a"dva d#tské pokoje. 

Jeden z"nich se zp#va$-
ka bude v"nejbli!&í dom# 
sna!it vymalovat. „Mlad-
&í dce%i jsem slíbila, !e jí 
vymaluji pokoj. U! si vy-
brala i"velkou tapetu na-
&eho b'valého psa Nea. 
Malovat budu sama. To 
m# baví a"t#&ím se na"to. 
Krom# JAMU jsem studo-

V rodinném domku jsou Jana 
a její dcery spokojené. 

Bydlení v Praze je neláká.
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Postel Anny Marie 
je dopln!na bíl"m 
baldach"nem.

VIP BYDLENÍ
Venkovní finskou saunu 
vyu#ívá Vaculíková p$edev%ím 
v&chladn!j%ích m!sících.

Jeliko# na proléza'ku v koutku 
zahrady u# Janiny dcery nechodí, 
pohrává si zp!va'ka s my%lenkou, 
#e h$i%(átko odstraní. 

P$i v"b!ru sk$íní a polic 
dávala Jana p$ednost 

sv!tlej%ím tón)m d$eva.
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Hv!zdn" m!sí#ník 

pln" zajímavostí ze 

sv!ta celebrit, 

k$í%ovek, sudoku 

i&osmism!rek 

o&hodnotné ceny! 

Velká porce 

#íseln"ch k$í%ovek, 

poutavého #tení 

o&zajímavostech 

kolem nás i perli#ek 

o %ivot! slavn"ch. 

Jen 
za 

19 K#

Jen 
za 

16 K#

Pro 
milovníky 

lu!t"ní 
Práv" v prodeji

kolem nás p
"ch

Jen 

kolem n
o %ivot! slavn"ch. 
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vala i!v"tvarku. Mám ráda 
v#ni barev a!ráda maluji. 
I!n$které abstraktní obra-
zy v!ob"váku jsou moje,“ 
%ekla Jana o!svém plánu, 
kter" pro ni nebude ani 
tak prací, ale radostí. 
Multifunk#ní sauna

Jeliko& je zp$va''in 
d#m bungalov, kdy& p%ije-
de náv(t$va, nemá v!pod-
stat$ kde p%espat. I!k!to-
muto ú'elu p%ekvapiv$ 
slou&í sauna stojící v!t$s-
né blízkosti domu. „Sauna 
slou&í i!jako letní domek. 
Lavice jsou mobilní. Kdy& 
p%ijede náv(t$va, dají se 
dol#, polo&í se na!n$ ma-
trace a!dá se tu spát. Ji-
nak tu trávíme 'as, kdy& 
je zima nebo jsou sych-
ravé podzimy. Kdy& byl 
venku sníh, bylo super, 
&e jsme skákali do!n$j ne-
bo do!bazénu,“ pov$d$la 
Jana Vaculíková o!míst$, 
kde ráda relaxuje a!kde si 
s!oblibou zapaluje sví'ku 
v!aromalamp$. 
Relax pod baldach"nem

V!pr#b$hu let ze zahra-
dy bazén zmizel. Na! jeho 
míst$ má dnes Amálka 
s!Annou Marií nafukova-
cí &ín$nku zvanou airtrack. 
„Holky jsou po!mn$ gym-
nastky, tak&e milují, kdy& 

si tady mohou d$lat gym-
nastické %ady. Proto jsme 
to ani uprost%ed nezapl)o-
vali stromy. Spí( je to vel-
ká d&ungle okolo,“ %ekla 
Jana o!prostorné zahrad$, 
na!jejím& konci je altánek 
s!baldach"nem a!houpa'-
kou a!d$tská proléza'ka. 
„Práv$ uva&uji, co s! tím 
h%i(*átkem, jestli to je(t$ 
nechat pro náv(t$vy, ne-
bo se toho zbavit, n$komu 
to darovat. Nevím, jestli se 
bude dát p%est$hovat, pro-
to&e je to hodn$ zabudo-
vané v!zemi,“ p%em"(lela 

nahlas hostitelka, kolem 
které neustále skákal ro'ní 
yorkshirsk" teriér jménem 
Jamie. Krom$ okrasn"ch 
d%evin zasazen"ch po!ob-
vodu pozemku vyrostlo 
Jan$ na!zahrad$ i!spous-
tu ovocn"ch strom#. A'-
koli se zp$va'ka nepova-
&uje za!velkou p$stitelku 
a!na!zast%ihávání strom# 
si rad$ji objedná odbornou 
pomoc, ruce do!hlíny no%í 
ráda. „Papriky si nedovo-
lím p$stovat. Bojím se, &e 
bych to nezvládla. Mám tu 
ale rybízy, angre(ty, ostru-

&iny, jahody, mrkev, 
hrá(ek a!bylinky,“ 
%ekla s! úsm$vem 
na!rtech zp$va'ka, 
jejím& nejoblíben$j-
(ím místem v!oko-
lí je lom Homolák. 
„Je tam nádhern$ 
k%i(*álová voda. P%i-
padám si tam jako 
u!mo%e. Líbí se mi 
tady ale v(ude. +lo-
v$k vyjde a!hned je 
v!lese,“ libuje si Ja-
na Vaculíková, kte-
rou v!sou'asné do-
b$ nejvíce t$(í hraní 
hlavní role v!komor-
ním muzikálu Kurti-
zána aneb Za!v(ím 
hledej &enu v! Di-
vadle Na! Prádle.  
 A Jana Vav!inová

D!íve b"val vedle domu bazén. 

Fenka Jamie je 
Janinou v#rnou 
poslucha$kou.

I%Amálka má na st#n# za postelí malovací 
tabuli.

I%Mlad&í dcera se brzy do$ká nov# 
vymalovaného pokojí$ku, ve kterém bude 
d'raz na fialovou barvu.
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