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o Rok 2013 pro vás byl asi hektick, . Kolik byste si
na své vítězstvíve Star Dance p ed začátkem soutěže
vsadila?

Vtjbec bych si nevsázela. Já se šla hlavně učit ně-

co nového a za vítězstvím jsem netáhla. Ale moc mě

to bavilo, s každlim postupem jsem měla radost a od

bramborové medaile už jsem slavila.
o Co kromě ,,slávy" prvenstvíve Star Dance znamená?

Máte stejně iako t eba vítězky soutěží královen krá-

sy nějaké povinnosti k po adateli?
Smluvní povinnosti nemám, ale jezdíme vystupo-

vat na plesy a io je celkem zábava. Ted' se zrovna
chystáme na takovou báječnou akci do Trešti. Čeká mě

také premiéra v muzikálu, kde se tančía zároveňzpí
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vá. Do toho bych se asi nepustila bez Star Dance...

I tak si íkám, jestli jsem se neprecenila...

o Star Dance vyžaduje velké p ípravy, íyzickou zdat-

nost a pohybov, talent, Nic z toho vám očividně ne-

chyběIo. Věnujete se dlouhodobě nějakému sportu?

Mrij obor je pohybové divadlo Vždy jsem se hod-

ně pohybovala, Sama jsem si pak během Star Dance

uvědomila, že jsem v dobré kondici.

o Jak, máte vztah k automobilismu a aut m? ve

vaší proíesi je auto asi nezbytnou součástí života,..
V jednu dobu jsem vlastnila starého polského Ma-

lucha, a s tím byla velká legrace. V padesátikilometro-

vé rychlosti jste měli pocit, že drandíte opravdu rych-

le. Každy kdo nasednul, tak míval záchvat smíchu.

ie-1 
i

}e}jjj}]

turisti si mě fotili, policajti všechno odpustili, ale věč-

ně nefungoval. Ted'mám Toyotu Corollu po kamarádovi

a ještě ted', když nastartuji, se zaraduju, že íungule.,.

o S tatínkem Bolkem Polívkou jste natočila pokra-

čování kultovního íilmu Dědictví. Jak se vám s vlast-

ním otcem spolupracuje?
Na práci s tátou se vždycky moc těším. IáIa íká,

že jsem se stala herečkou, abych ho častěji viděla.

No, něco na tom možná Je.., Je to radost a velká ško-

la Právě zkoušíme tátovu autorskou hru DNA. Jen

my dva a samozre!mě Barin a Fretti. Ti s tátou spolu-

pracují snad už čtyricet let.

o Jak m idičem je váš tatínek Bolek Po!ívka? Po-

dědila isle po něm vztah k aut m?

PArňí K vÝRAzNÝM TALENTŮM soUčAsNÉ MLADÉ GENERAcE HERCŮ, GENETlcKoU VÝBAVU PRo UPLATNĚNÍ v oBoBU JÍ POSKYTL| BOD|ČE -
trRct EvtLytll SrrtmnnovÁ n Bolrx Pot_ívxn. KBOMĚ FlLMovÝcH A DlvADELNícH RoLt sE všAK vLoNl NA PoDzlM TAKÉ VÝBAzl,|Ě

PnOFltOvALA JAl(o POHYBoVĚ NADANÁ TANEčNlcE, (DYž TBocHU liEčExÁNĚ zvíTĚzlLA v osTňE sLEDOvÁNÉ. oUTĚŽl sTAB DÁilcE.

MÁLoKDo AtE ví, žE A Ě POtívxOvÉ RozHoDNĚ NENí clzí ANl vůNĚ SPÁLE ÉH0 BENzl u.
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Táta je vlíborn ridič a vždy měl skvělá auta. Mys-
lím si, že ídím taky dobre, ale asi je mi víc íuk v čem
sedím za volantem.
o Tatínek vaší maminky Evelyny, tedy váš dědeček,
byl Jaroslav Juhan. Motoristicklí nadšenec, kon-
struktér a taky závodník. Málokdo ví, že on inspiro-
val Ferdinanda Potsche k pojmenování sportovních
model značky ,,Carrera", Jaké na svého dědu má-
te vzpomínky?

Na Jardu - nikdy mi moc nešlo íkat děda - mám
vzpomínky jako na užasného gentlemana a frajera. Byl
vždy elegantní a vtipkoval v každém z osmi jazyků,
které perfektně ovládal a plynule p echázel z jednoho
do druhého. Nesmírně ráda jsem poslouchala jeho vy-
právění. Ať už popisoval svá dobrodružství, válečnou
dobu nebo divadelníprostredí, které poznal díky babičce
Ji ině Steimarové, mluvil svojí krásnou, neopakovatelnou,
prvorepublikovou češtinou, kterou občas oko enil no-
votvarem, když si po čtyriceti letech v emigraci ne-
mohl vzpomenout. T eba pokrlivač byl taškár.
oJaroslavJuhan právě p ed šedesáti letyzaznamenal
skvěllí tíspěch v závodě La Carrera Panamericana. Le-
tos se na tento slavn, závod vydáte v jeho stopách i vy,
Řekněte o tom něco víc, prosím, i čtenár m SeTKání.

Já se na to, že pojedu s první českou závodní eki-
pou na Carreru Panamericanu, nesmírně těším. V Mexi-
ku je Jarda pr stále živou legendou, vždyť v roce
1954 dojel na celkovém čtvrlém místě a to o bronz pri-
šel až v posledníetapě. Díky tomu závodu také dostal
guatemalské občanství a do tohoto stredoamerické-
ho státu se dostal neuvě itelnou náhodou, ale takové

náhody byly v jeho životě zrejmě naprosto běžné ...
ostatně m žete se o tom všem dočíst v knize Život bez
brzd, která popisuje celli jeho životní p íběh. Snad te-
dy moje ,,patronace" projeKu ve stopách Jaroslava Ju-
hana p inese uspěch i čtyrem česklím posádkám. O
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