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KŘÍŽOVKY s�hvězdami
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Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. Organizátorem soutěže je MAFRA, a. s. Technicky zajišťuje
ATS Praha. Infolinka (všední dny 9–18 hod.) 296 363 199. Podrobná pravidla najdete
na casopisy.mafra.cz/soutez. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování 
osobních údajů najdete na casopisy.mafra.cz/zasady

Melanie
Vančurová

Takto 
jsme ji znali 
v sedmdesátých 
letech 
minulého 
století.

Melanie 
Vančurová 
je i v sedmdesáti 
šik.

Dělala jsem
»krásné křoví«
Melanie Vančurová (70) byla 

v šedesátých a sedmdesátých 
letech jednou z nejznámějších mo-
delek Československa. Přestože už 
má na krku sedm křížků, je k za-
stižení na Facebooku a vzdor po-
kročilejšímu věku si 
v současnosti suve-
rénně tyká s počíta-
čem a sociálními sí-
těmi.

Proč jako atrak-
tivní žena, manžel-
ka hudebníka a zpě-
váka Jana Vančury 
ze skupiny Rangers 
– Plavci a před 
tím herce, ko-
mika, režiséra 
a dramatika Dar-
ka Vostřela, spolu-
zakladatele a ředi-
tele Divadla Rokoko, 
nebyla svým okolím ví-
ce využita? Například v její filmogra-
fii bývá vedle filmu Anděl svádí ďáb-
la zmíněn jen ještě film Hvězda padá 
vzhůru, a to je vše…

Byla hozena do vody
„Nejprve bych vám ráda vysvětli-
la, jak jsem se kdysi dostala k mo-
delingu, předvádění. Když jsem po 
konkurzu pro časopis Odívání byla 
přijata a okamžitě začala pro něj 
fotit a jezdit po přehlídkách, byla 
jsem – jak se říká – hozena do vo-
dy a neutopila jsem se. Naopak, 
získala jsem zkušenosti, profesio-
nalitu a bavilo mě to. Film mě vy-
užil jen pro epizody, neměla jsem 

asi ty správné ambice někam se 
protlačovat, nebyla to moje par-
keta. Ale uplatnila jsem se s tako-
vou malou skupinou manekýn ja-
ko atraktivní tanečnice v Kabaretu 
u Zvonečku, který režíroval Darek 

Vostřel, v televizním 
seriálu Možná přijde 
i kouzelník, pak sa-
mozřejmě v choreo-
grafických módních 
přehlídkách a  ja-
ko »krásné křoví« 
v představeních Di-
vadla Rokoko. Svého 
času jsem byla také 
pozvána moderovat 
hobby pořad pro za-
hrádkáře a pěstite-
le, kde mi ovšem po-

řád měnili text o králících 
a já si to pak musela pama-

tovat – no, byla to málem moje 
smrt, takže televizní moderátor-
ka se ze mě nestala,“ rozpovídala 
se Melanie Vančurová.

Pomáhá opuštěným zvířatům
A jak bývalá manekýna prožívala 
poslední dvě desetiletí? „Po návra-
tu z Německa, kde jsem žila skoro 
dvanáct let, jsem byla pět let re-
daktorkou jednoho módního časo-
pisu, pak jsem asi tři roky působila 
jako asistentka prodeje »LISKA–Ví-
deň–luxusní kožichy«, spolupraco-
vala jsem s makléřkou, nu a dnes 
už dělám jen a pouze, co mě ba-
ví,“ přiznává. A co ji baví? „Práce 
na zahradě a pomoc opuštěným 
zvířatům.“ |Ondřej Suchý|
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