
Žádné egyptské pyramidy, ber-
mudský trojúhelník ani Veliko-
noční ostrov! Reportéři týdeníku 
SEDMIČKA objevili záhadu, kte-
rá hravě strčí do kapsy všechny 
podivuhodnosti světa a  pořád 
bude mít navrch. Otázka roku 
zní: Kam se poděla Leošo-
va mezírka?! Zkuste to zjistit 
s námi.

Leoš Mareš (38) – moderá-
tor, zpěvák, herec, podnikatel 
a ode dneška taky osobnost, 
na kterou se pravděpodob-
ně budou soustředit zájmy 
většiny záhadologů, vědců 
a esoteriků v zemi. Porovnali 
jsme totiž jeho deset let sta-
ré fotografie s těmi součas-
nými a všimli jsme si, že dřív 
měl mezi prvním a  druhým 
předním zubem mezírku, 
kterou už nyní nemá. Cel-
kově se jeho zuby zdají rov-
nější, bělejší a hezčí. Háček 
je ale v tom, že Leoš Mareš 
jakoukoli úpravu chrupu 
popírá a tvrdí, že pořád vy-
padá stejně!

Zatloukat, zatloukat, zat-
loukat

Ačkoli si invazivními 
stomatologickými zákro-
ky prošla řada známých 

osobností a  mnohé se jimi dokon-
ce chlubí (Lucie Bílá, Michal David, 
Linda Bartošová), Leoš Mareš se 
zdá být jejich pravým opakem. Přes-
tože je změna jeho chrupu na první 
pohled zřejmá, on si stojí za tím, že 
žádný vylepšovací proces nepod-
stoupil a nás považuje za blázny. „Já 
jsem rozhodně žádný zákrok nepro-
dělal. Blbost! Fazety? Jste vtipní. To 
určitě ne. Zuby mám stoprocentně 
svoje, mám je po babičce!“ bránil 
se moderátor, když jsme mu zavola-
li. Na otázku, jak je možné, že dřív 
měl mezírku, kterou už nyní nemá, 
odpovědět nedokázal, protože si prý 
žádné škvírky nikdy nevšiml. Dokud 
tuto záhadu nerozluštíme, nepůjde-
me spát. Vkradla se v noci k Marešo-
vi zoubková víla, nebo nám jen lže?

 ■ zuz

U  nás  už  měla  od  roku 
2012  čtyři  koncerty  – 
dva  v  rámci  festivalu 

Colours of Ostrava, další v Pra-
ze  a  Brně.  V  dětství  se  učila 
hrát na housle, klavír, kytaru, 
chodila na hodiny zpěvu, dnes 
se prý občas baví hrou na bicí 
a piano, ráda tančí, cvičí kun-
g-fu, zazpívala si už i na Mont 
Blancu,  vystupovala  a  vystu-
puje  s  takovými  hvězdami, 
jako  jsou Charles Aznavour  či 
Plácido Domingo, nadchla pu-

blikum v Japonsku stejně jako 
v Jižní Americe. A všude zpívá 
výlučně francouzsky, jen někde 
ještě i španělsky. Jejím velkým 
přáním je navštívit Tibet…

Líbí se i Karlu Gottovi
Zaz  má  své  obdivovatele 

i mezi mnoha  našimi  známý-
mi umělci – s uznáním se o ní 
vyjadřuje  kytarový  virtuos 
Štěpán  Rak,  miluje  ji  »před-
skokanka«  jejího  pražského 
koncertu Elis,  jednu  její píseň 

si  otextovala  Martha 
Elefteriadu,  ve  svých 
rozhlasových  pořa-
dech  jí  věnovali  po-
zornost  zpěváci  Jan 
Smigmator  s Dashou, 
ba i Karel Gott. 
Jaroslav  Vízner, 

herec a bývalý doku-
mentarista  švýcar-
ské  televize  (který 
mj. hrál  i  v několika 
francouzských  fil-
mech),  mi  napsal: 
„Díky  tobě  jsem po-
znal Zaz a jsem tomu 
moc rád! Její tempe-
rament,  přirozenost 
a  názor  na  život... 
Slyšel  jsi  jí  mluvit  o  Kolibří-
cích? To je nádhera! V rozhovo-
ru,  který  si  pamatuji, mluvila 
o skupině lidí, co si říkají Koli-
bříci a k nimž i ona patří. ,Les 
zachvátil požár, všichni místní 
utekli, jen kolibřík zůstal a bez 
únavy  přilétal  s  kapkou  vody 
v zobáčku...̒  Zkrátka, o tom to 
je, stačí přispívat maličkostmi 
a nakonec se vše podaří.“

Dokument České televize
Zaz tvrdí, upřímně, aniž by 

pochlebovala, že u nás  je nej-
lepší  publikum,  jaké  dosud 
poznala;  na  jejím  posledním 

ostravském  nočním  koncertě 
se  loni  sešlo na 35 000 divá-
ků!  Jsem  proto  rád,  že mohu 
zveřejnit  dobrou  zprávu  pro 
všechny  naše  zpěvaččiny  fa-
noušky: Česká televize přijala 
námět na hodinový dokument 
s názvem »… a je tu Zaz«, který 
jsme připravili společně s pís-
ničkářem  a  dokumentaristou 
Jiřím Vondrákem. Na filmu ve 
Vondrákově  režii  se  bude  po-
dílet známý překladatel z fran-
couzštiny  Jiří  Žák  a  všichni 
teď  jen  doufáme  v  úspěšnou 
realizaci.  ■ Ondřej SUCHÝ
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Usvědčen
ze lži?!

V  posledních letech okouzlila celou Evropu, nazývají ji  
novodobou Edith Piaf, je půvabná, bezprostřední, má pod-
manivý hlas – nejpopulárnější francouzská zpěvačka Zaz, 
vlastním jménem Isabelle Geffroy, oslaví 1. května své  
35. narozeniny. 

Ze světa hvězd Ze světa hvězd
Fo

to
: F

ac
eb

oo
k Z

az
, a

rch
iv 

On
dř

eje
 S

uc
hé

ho

14

miluje Česko
Zaz

Mareš
Leoš

Fo
to

: H
erm

ína

 Leoš Mareš měl 
dříve mezi předními 
zuby malou 
mezírku.

Dnes se Leoš pyšní 
zářivým bílým 

chrupem bez jediné 
chybičky, jako mívají 

hollywoodské hvězdy. 
Dokonce i malá 
mezírka je pryč.

Zaz je populární po 
celém světě, a jak 
sama přiznává, má 
ráda české publikum. 
Nyní o ní dokonce 
natočí pro Českou 
televizi hodinový 
dokument.

Takto vidí Zaz  karikaturista Ondřej Suchý.

Ondřej Suchý patří mezi 
velké fanoušky Zaz.

Zde slaví budoucí  superstar první narozeniny.
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