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DÁMA, 
ODPOUŠTĚT!
která umí

UŽ PODRUHÉ PŮJDE PRAHOU, ABY POMOHLA 
DOBRÉ VĚCI – I LETOS JE IVANA GOTTOVÁ (37) 
JEDNOU Z AMBASADOREK AVON POCHODU. 
POCHODU ZA ZDRAVÁ PRSA. OK! MAGAZINE VÁM 
PŘINÁŠÍ EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR NEJEN O TOMTO 
PROJEKTU, ALE I POHLED NA BERTRAMKU, KDE 
IVANA ŽIJE A VYCHOVÁ SVÉ DVĚ NÁDHERNÉ 
A ŠIKOVNÉ DCERY.

K dyž se s Ivanou potkáte, okamžitě přijdete na to, že to, 
co o ní bývá psáno, není pravda. Je to normální skromná 
ženská, pro kterou je na prvním místě vždy rodina 
a blízcí. Pro ně by se rozdala. 

Blíží se už 13. ročník Avon Pochodu proti rakovině prsu. Už dru-
hým rokem jste jeho tváří. Proč jste se rozhodla tento projekt pod-
pořit a jak se těšíte na letošní pochod?
Problematika rakoviny prsu je trvale aktuální. Počet žen, které každoročně 
onemocní touto zákeřnou chorobou, je tak alarmující, že cítím jako svoji po-
vinnost zvýšit povědomí žen o nutnosti prevence. Těším se, že se letos opět 
setkám nejen se známými tvářemi ambasadorek, ale i s tvářemi lidí, kteří 
projekt podpořili už vloni. A jistě jich letos bude ještě víc.

Mottem letošní kampaně je: 100 % naděje. Máte nějaký recept na to, jak 
vidět svět z té lepší strany?
„Není mocnějšího léku než naděje. Nejnepatrnější známka pochyby ve tváři 
či v hlase lékařově může stát pacienta život,“ řekl jeden moudrý muž…

Pochod proti rakovině prsu je velmi emotivní. Na jaký okamžik z loň-
ského ročníku nikdy nezapomenete?
Vidět tu ohromnou růžovou masu lidí odhodlaných podpořit bohulibý pro-
jekt byla opravdu síla. Ten den se ve vzduchu vznášely nejen balónky, ale 
i úžasná atmosféra pospolitosti.  ››

Exkluzivně
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Co byste poradila ženám, které kvůli strachu odkládají návštěvu 
na mamografi i?
Strachu nepodlehnout. Samovyšetření a mamografi e by měly být pro 
každou ženu od určitého věku samozřejmostí. Už jen pro klid v duši 
to stojí za to.

Setkala jste se s touto nemocí u někoho ve svém okolí?
Naštěstí ne u nikoho z blízkých. Ale už dříve jako zdravotní sestra na 
ženské chirurgii jsem pochopila tragédii a závažnost tohoto onemoc-
nění. Už tenkrát jsem pochopila, že rakovina prsu není nemoc jedné 
generace, ale týká se všech žen jakéhokoli věku. Osud nemocných žen 
mě velice zasáhl, a proto jsem ráda, že mohu být už podruhé součástí 
projektu Avon pochodu.

Loňská pochodová tunika byla mimořádně úspěšná. Tento kou-
sek z dílny vyhlášené módní návrhářky Taťány Kovaříkové trhal 
rekordy v prodejnosti a na konto boje proti této zákeřné nemoci 
pomohl vybrat 5 milionů. Letošní tunika je stejně krásná. Vy jste 
už měla příležitost ji vyzkoušet. Jak se vám líbí?
Jsem ráda, že růžová tunika je opět z dílny Táni Kovaříkové. O to 
větší mám radost, že letos byli do návrhu barvy tuniky zapojeni i fa-
noušci pochodu. Je rafi novaná a variabilní. Jasné barvy jsou pozitivní 
samy o sobě. Je to ta nejhezčí vstupenka, jakou jsem kdy viděla. Je to 
vstupenka k bráně zdraví. Vstupenka k cestě za nadějí.

Minulý rok jste dokonce ve Žlutých lázních natáčela speciální díl 
VIP zpráv – bylo to náročné?
Byla to příjemná změna, navíc jsem měla za sebou celý ten nadšený 
růžový dav a krásné a milé ambasadorky, které mě povzbuzovaly.

Téměř od začátku vysíláte VIP zprávy živě – je to adrenalin? Jste 
nervózní, máte trému? 
Tréma k živému vysílání patří, ale naštěstí se u mě dostaví až při znělce 
a opouští mě hned s první větou. Adrenalin nedopustí selhat. Člověk 
je koncentrovanější a vydá ze sebe lepší výkon. Navíc jsem obklopena 
prima týmem, který rád před vysíláním šprýmuje, což mi také pomá-
há a uklidňuje mě to.

Máte před vysíláním nějaký rituál, který vždy dodržujete? 
Mám pár specifi ckých říkánek, které si vždy opakuji těsně před vysí-
láním, aby se mi mluvidla správně nastavila.

Spousta lidí si představuje, že moderování je práce velmi jedno-
duchá. Opak je ale pravdou. Jak vůbec probíhají přípravy na vy-
sílání a co všechno musíte zvládnout? 
V den, kdy mám v televizi službu, se snažím už od rána rozdýchat 
se, rozmluvit se a rozcvičit nejen hlas, ale trochu i tělo. Protože jak-
mile vejdu do budovy televize, na technickou přípravu už není čas. 
Musím se podívat na všechny reportáže, napsat si spojováky, projít si 
maskérnou, kostymérnou, párkrát si texty po sobě přečíst. Pět minut 
před vysíláním vcházím do studia, kde mi zvukař nasadí port, mas-
kérka s kostymérkou na mně udělají poslední úpravy, z režie se ozve 
za dvacet, potom za deset, za pět a svítí červená. A už není cesty zpět 
(smích). ››

Ivana Gottová si během focení našla chvilku 
na kávu s Michalem Čechem z AVONu.
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Jste velmi úspěšnou moderátorkou, o čemž svědčí přízeň diváků. 
To vás jistě musí těšit, ale máte i jiné úkoly…
Ujala jsem se s radostí všech svých rolí: manželky, matky, dcery, stu-
dentky i moderátorky. Někdy je těžké všechno stihnout, ale nikdy si 
nestěžuji, protože jsem se pro ně dobrovolně 
rozhodla a vděčně si je užívám.

I když máte pomocnici v domácnosti, je 
spousta věcí, které zastanete sama – napří-
klad každý den vozíte dcerky do školy a do 
školky. To by asi nikdo od celebrity neče-
kal. Jak vypadá váš běžný den? 
Za celebritu se rozhodně nepovažuji. Jsem pře-
svědčená, že můj den je hodně podobný jako 
u jiných maminek, které každý den rozvážejí 
svá dítka do škol, odpoledne do kroužků, me-
zitím nakoupí, uklidí, uvaří a jdou do práce… 
Nic výjimečného nečekejte. Ale když je pěkné 
počasí, po škole rády vyrážíme do přírody, do 
zoo, jezdíme na kole, koloběžkách, v zimě lyžujeme. V poslední době 
jsme hodně i v tanečním studiu. Když je venku nevlídně, trávíme čas 
u knížek a her. Občas se přidá i tatínek, myslím na ty knihy a hry. 

Tanec zatím manžel vynechává, rád si s nimi hraje s vláčky.

Když už je řeč o knihách, doporučíte nám nějakou, která vás 
v poslední době zaujala? 
Ekonomie dobra a zla od Tomáše Sedláčka, Pátá dohoda Dona Mi-

guela Ruize a Oshova Láska. Pro děti se 
mi líbí všechny tři díly Starohradských 
pohádek ze Starých Hradů, kde mají své 
útočiště všechny víly, skřítci, čarodějnice, 
čerti a draci.

To zní skvěle. Je známo, že jste se vždy 
zajímala o esoteriku a věci mezi nebem 
a zemí. Najdete si i při svém současném 
vytížení čas na své koníčky?
Ano, velmi ráda čtu, ale na to je čas, až 
když holčičky usnou a manžel si v noci 
nasadí sluchátka a učí se texty. V poslední 
době jde ale oblíbená literatura stranou 
a převažují především učebnice.

Mezi vaše záliby patří i cestování. Měla jste možnost navštívit 
řadu zajímavých míst. Kam byste se ráda vrátila?

Letos podpořilo Avon Pochod proti rakovině prsu jedenáct slavných žen. 

 ››

„Jsem ráda, že růžová 
tunika je opět z dílny 

Táni Kovaříkové. O to 
větší mám radost, že letos 

byli do návrhu barvy 
tuniky zapojeni i fanoušci 

pochodu.“
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Mám ráda New York, kde jsem kdysi díky svému tříletému pobytu 
v Americe trávívala poměrně hodně času. Člověk se tam cítí naprosto 
svobodně, může si na sebe vzít absolutně cokoli a nikomu nepřijde 
divný. Je to jedno z mála měst, kam se ráda vracím. Jinak málokdy 
navštívím stejné místo víc než jednou. Chci stále poznávat nové země 
a nová města. Lákají nás další asijské země jako Kambodža a Barma. 
Z Evropy rádi jezdíme za lyžováním do Rakouska a Itálie a za koupá-
ním na Mallorku a Sardinii. Ale pokaždé jinam. Za poznáváním nej-
raději vyrážíme po naší vlasti, kde je stále znovu a znovu co objevovat. 
A když je na poznávání naší vlasti ještě velká zima, tak můžu z vlastní 
zkušenosti doporučit � ajsko nebo Srí Lanku.
 
Právě ze Srí Lanky a Malediv jste se nedávno vrátili. Prozraďte, co 
zajímavého jste viděla a zažila. 
Dali jsme na doporučení našich přátel z Eso Travel, se kterými jsme 
byli několikrát na společné dovolené. Cestujeme většinou v partě 
s hodně dětmi, kterým se snažíme přizpůsobit program tak, aby je 
zaujal. Málokdo by tušil, že se na Srí Lance může setkat tváří v tvář 
nejen s kobrami a opicemi, ale hlavně s velrybami, delfíny a slony. 

Srí Lanka je úchvatná země. Sice se o ní říká, že je to 
země komárů, a lidé mají někdy zkreslenou představu, 
že kde jsou v exotické zemi komáři, musí být i malá-
rie. Repelenty jsme nepotřebovali, s komáry jsme se 
tam téměř nesetkali. Na Srí Lance žijí převážně bu-
ddhisté, kteří věří v karmu. To znamená, že ať už se 
nám v životě děje cokoli, jedná se o důsledek činností, 
které jsme vykonali v tomto nebo minulých životech. 
Proto jsou tam lidé vesměs dobří, pozitivně naladění 
a s úsměvem na tváři. Vyzařuje z nich klid a vyrov-
nanost. Místní lidé, zvířata a příroda v kombinaci 
s  památkami – nádhernými starými chrámy, sochami 
Buddhů a historickou architekturou –, musím říct, že 
to byl opravdu nezapomenutelný zážitek.

Maledivy pro vás také byly nezapomenutelný zá-
žitek?
Vím, na co narážíte. Maledivy byly také nezapomenu-
telný zážitek, ale trochu jinak. V roce 2004 jsme byli 
na jednom z atolů, když se Asií přehnala ničivá vlna 
tsunami. Bylo to už sice před 8 lety, ale ty nepříjem-
né pocity ve mně stále zůstaly. To víte, Maledivy jsou 

ploché ostrůvky, většinu z nich obejdete dokola za 5 až 10 minut. Před 
vlnou se tam není kam schovat. Po ránu jsem se vždycky ujišťovala, že 
ten odliv, který vidím, je v pořádku. Tenkrát si pamatuji, že těsně před 
tím, než přišla ta velká voda, byl obrovský odliv a byly vidět korály 
až daleko od břehu. Odhalené korály nejsou dobré znamení. Ale díky 
skvělé partě a nadšení dětí a manžela, kteří si moře náramně užívali, 
jsem své obavy překonala. Musím ale přiznat, že lépe mi bylo na Srí 
Lance ve vnitrozemí. 

Umíte si představit, že byste tam nebo v jiné zemi trvale žila?
Na Srí Lance v kruhu mých nejbližších a přátel mi bylo opravdu dob-
ře, životní fi losofi e buddhismu je mi blízká i tamní lidé a příroda mě 
nadchli, ale podnebí by mi trvale nevyhovovalo. Bylo tam přílišné 
vedro a vlhko. Chyběla by mi všechna čtyři roční období. Čechy 
a Moravu miluji, v jiné zemi si život nedovedu představit, zatím. Ne-
chci domyslet, co by se muselo stát, aby patriot jako já byl nucen 
opustit vlast.

Vypadáte skvěle. Máte nějaký recept na krásu?
Láska, vděčnost a odpuštění. Vděk za vše, co mi život dává, a odpuš-
tění všem, kteří se mi snaží život znepříjemnit. 

„V roce 2004 jsme byli 
na jednom z atolů, když se Asií 
přehnala ničivá vlna tsunami. 
Bylo to už sice před 8 lety, ale 
ty nepříjemné pocity ve mně 

stále zůstaly.“

Ivana Gottová toho musí zvládat hodně, práci, studia, ale rodina je 
pro ni pořád samozřejmě na prvním místě.
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