
a byla vaším prvním vzorem 
zpěvačka Ella Fitzgerald?

„To už si nepamatu-
ju, ale miluju vokál-
ní techniku Elly 
Fitzgerald, její 
způsob zpěvu, 
dýchání, od-
rážení se od 
not; je úžas-
ná, má hodně 
emocí, v její 
interpretaci je 
občas znát také 
zdrženlivost.“

  Vaše obdivuhodná 
angažovanost v hnutí Coli-
bri mi připomíná podobně  

vytrvalou Brigitte Bardot 
a práci v jejím fondu. Jak se 
vám líbí a co soudíte o činnos-
ti Fondation Brigitte Bardot?

„Opravdu? Nevím. Mám 
ráda určité období, v jedné 
epoše jejích starších filmů ze 
šedesátých let ztělesnění volné 
rodiny. Líbí se mi, že svou ka-
riéru ukončila v době své nej-

větší slávy. Ohledně toho 
ostatního a některých je-

jích stanovisek si už tak 
jistá nejsem.“

  Zpěváci Charles 
Aznavour anebo 
Gilbert Bécaud se 
objevili v několi-
ka filmech jako 
skvělí herci. 
Dostala jste už 
nějakou nabídku 
na filmovou 
roli? A pokud 
by přišla, přijala 
byste ji?

„ Z p ě v a č k a 
a herečka, to 
jsou přece jen 
dvě různé pro-
fese, na to je 
třeba se dobře 
připravit; ne-

klubů; máte někdy čas se na 
jejich stránky podívat, případ-
ně odpovědět některým svým 
příznivcům na Facebooku?

„Vím o nich, je to neuvěřitel-
né. Snažím se být k dispozici 
a pokouším se být přístupná, 
abych věděla o tom, co dělají.“

  Česká televize přijala můj 
a kolegův námět na doku-
ment o vás a vašem pohledu 
na svět. (Kolega-režisér Jiří 
Vondrák už natočil podobné 
dokumenty s osobnostmi, 
jako jsou Hugues Aufray, 
Donovan, Gino Paoli, Ian 
Anderson, Bulat Okudžava 
aj.)  Mohli bychom doufat, že 
byste nám někdy v budouc-
nu byla ochotna ve svém 

chci »zneuctít« 
ani jedno, ani 
druhé. Ale po-
kud bych byla 
s nějakým pro-
jektem v po-
hodě, určitě by 
to bylo něco, 
co bych si ráda 
vyzkoušela.“

  Ráda se smějete, rozdá-
váte úsměvy, optimismus. 
Jaký druh humoru osobně 
máte ráda – v literatuře, filmu, 
divadle?

„Černý jako dobré černé ka-
fíčko. Miluju smích.“

  Ve světě už existuje velká 
řada vašich fan-

nabitém programu věnovat 
pár chvil?

„Ano, to by bylo super, na ta-
kovou podobu předem domlu-
veného projektu bych si mohla 
udělat čas.“

  Děkuji vám a přeji hodně 
štěstí, abyste se o něj mohla 
s námi dělit tak jako dosud!

 ■ Ondřej SUCHÝ
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  Isabelle, podobně jako 
u nás, tak i ve Francii byli ve 
čtyřicátých letech minulé-
ho století mladí výstředně 
oblékaní milovníci swingu, 
kterým se tam říkalo »zazous«. 
Slyšel jsem, jak jste se před 
léty představila publiku jako 
»Zazu«. Existuje snad nějaká 
souvislost mezi »zazous« 
a Zaz?

„To je vtipná otázka, na to 
jsem vůbec nepomyslela! Zaz 
je ve francouzštině proti Isa-
belle poměrně krátké, ale klid-
ně bych byla i Zazou.“

  Báječně scatujete – v kolika 
letech jste se naučila scatovat 

Po roce se k  nám opět vrací fran-
couzská pěvecká hvězda Zaz (35), 
vlastním jménem Isabelle Geffroy, 
která si během minulých koncertů 
v Ostravě, Praze a Brně získala ti-
síce českých fanoušků. Ještě před 
svým návratem do Čech (první dva 
koncerty má v Praze 29. a 30. listo-
padu, třetí pak 1. prosince v Ostra-
vě) exkluzivně odpověděla magazí-
nu SEDMIČKA na několik otázek…
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Zaz s Elis.

Zaz bude mít u nás 
nyní tři koncerty.

S Ondřejem Suchým  
se už několikrát setkala.

Miluju
černý humor

Zaz míří k nám a tvrdí:

Zbývá dodat, že tak jako v minu-
losti, i tentokrát bude mít Zaz před 
svými koncerty české předskokany. 
V Praze jimi budou 29. listopadu 
Emma Smetana, 30. listopadu On-
dřej Ruml a v Ostravě 1. prosince 
Elis – Eliška Mrázová, která si tuto 

roli po loňském zpěvačči-
ně koncertu zopakuje.

Intimně s Heidi 

TV Barrandovkaždý pátekpo 22:05

INTIM S HEIDI JANKŮ
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❤ Poraďte mi. Manžel mě podvádí, vím to, 
ale nemám důkaz. Je moudré si najmout 

detektiva, nebo to mám nechat být?  
 (Marcela, Brno)  

Pro vás je důležité zjistit, jak moc vám na manželovi záleží, 
jak moc o něj chcete bojovat a co vše jste pro to schopná 
obětovat. Osobně bych si nejprve s manželem o tom v klidu 
(pokud to půjde) trochu promluvila. Asi se bude řídit heslem 
»zatloukat, zatloukat, když to praskne, zatloukat dál«, ale 
už z toho, jak bude reagovat, asi zjistíte, jak to vlastně 
je. Než najmout detektiva já osobně bych spíš vytáhla 
všechny své ženské zbraně a snažila se manžela dostat 
tam, kam patří. Kupte si sexy prádélko a občas se v něm 
kolem něj projděte, začněte o sebe víc dbát, choďte cvičit, 
zajděte si na kosmetiku, na masáž, občas se zdržte »v prá-
ci« a na otázku „Kde jsi byla tak dlouho?“ trochu zmatkujte 
v odpovědi. Prostě se snažte ve svém muži vzbudit žárlivost, 
věřím, že to je ten nejlepší lék na nevěru,  

který můžete použít!
Otázky pro  

Heidi pište na  

e-mail: Heidi@
sedmicka.cz
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