
Co má 
společného 

?

Lucie Vondráčková

Dokonale za sebou spálila všechny mosty. Vzdala se manželova 
příjmení, zbavila se bytu, kde po jejich odloučení »přežívala« spolu 
se syny Adamem a Matyášem. Pořídila si nové hnízdečko v řádech 
desítek milionů korun, kde začíná nový život. Dramatický rozvod 
s hokejistou Tomášem Plekancem (37) a jemu předcházející 
podrazy zkrátka hodila za hlavu. Proč to všechno dělá?
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Je na lovu?!Je na lovu?!

Na nic nečekala a začala jednat. 
S vírou v lepší budoucnost po-

stupně otevírá dveře novým zítř-
kům. A  ačkoliv zarytě tvrdí, že 
mužskou náruč nehledá, zdá se, že 
opak je pravdou. Jak jinak si totiž 
vysvětlit všechny ty radikální kro-
ky, které Lucie pěkně popořádku 
během poměrně krátké doby uči-
nila, aby se oprostila od minulosti?

Každý má jistě ještě v živé pa-
měti zpěvaččina slova: „Na chlapy 
nemám ani pomyšlení. Jsem ráda, 
že jsem ráda.“ Přesně to vykři-
kovala do světa před rokem ješ-

tě rozvodem zdrcená blondýna. 
Opět se ale ukázalo, že čas doká-
že zahojit i ty nejbolestivější rá-
ny. Zármutek v její tváři vystřídal 
úsměv, běhání od soudu k soudu 
zase pracovní vytížení. Nikoho by 
tak jistě nepřekvapilo, kdyby se 
rozhodla udělat krok vpřed i ve 
svém milostném životě. Tím spíš, 
když se okolo ní neustále někdo 
motá. Vondráčková zkrátka oto-
čila list a rozhodla se začít novou 
kapitolu. Znovu, s čistým štítem 
a s nadějí, že bude opět ve všech 
směrech šťastná. A žil
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Chmury z rozvodu už 
zpěvačku přešly a nejspíš 
nadešel čas pro další vztah. 

I Pro sebe 
a své syny 
koupila 
v Praze dům. 
Nový muž se 
jí tam jistě 
také vejde.  

I Tehdy ho poprvé 
zaujalo šestistrunné 
banjo, na které hrála 
Jitka Molavcová.

Robert Kodym předává Keithu 
Richardsovi dárek – svou kytaru, 

podle jejíhož krku s hmatníkem 
si dal postavit banjo u mistra 
nástro jaře Rostislava Čapka. G
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ději věnoval Keithu Richardso-
vi z Rolling Stones. Vlastně ten 
Jimmy Page mě časem »donu-
til« k hraní nejen na banjo, ale 
také na niněru, které oni říkají 
hurdy gurdy a také apalačský 
dulcimer. To jsou moje milova-
né trubadúrské hudební nástro-
je,“ dodal Kodym.

První počin Roberta Kody-
ma s banjem v repertoáru sku-
piny Wanastowy Vjecy zazněl 
v písni Nahá. A zatím poslední 
píseň, v níž také slyšíme ban-
jo, má název Wšechny holky.

 A Ondřej Suchý
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