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1. MOJE VÁNOCE BUDOU O ŽENSKÉ ENERGII!  
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SLAVNÍ VE ZPOVĚDNICI 
KAMILA JANOVIČOVÁ (30) O POHÁDCE TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY I SVÁTEČNÍCH CHVÍLÍCH S RODINOU 

PROSLAVILA JI ROLE KRÁSNÉ HRNČÍŘKY A POZDĚJI KRÁLOVNY ANIČKY Z POHÁDKY TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY NEBO TEREZA ZE
SNÍMKU SPOLU. SYMPATICKÁ ZRZKA KAMILA JANOVIČOVÁ (30) VYSTUDOVALA JANÁČKOVU KONZERVATOŘ V OSTRAVĚ, POTÉ PŘEŠLA
NA PRAŽSKOU DAMU. NYNÍ ZA PRACÍ PENDLUJE MEZI PRAHOU, JIHOČESKÝM DIVADLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A NÁRODNÍM
DIVADLEM MORAVSKOSLEZSKÝM V OSTRAVĚ. MÁ O ČTYŘI ROKY STARŠÍ SESTRU JULII, SE KTEROU SI VELMI ROZUMÍ. 
DÍKY NÍ JE TAKÉ UŽ DVOJNÁSOBNOU TETOU. JAK HEREČKA STRÁVÍ LETOŠNÍ SVÁTKY? ČÍM DOJALA SVÉ RODIČE? A CO JINÉHO NA SEBE
PROZRADILA? 

- Kamilo, za pár dní jsou tady Vánoce. Co pro vás tyto svátky znamenají? 

"Musím se přiznat, že co bydlím bez rodičů, vánoční výzdobu doma moc nemám. Nosím v uchu náušnici ve tvaru červenobílé hůlky,
to je moje jediná výzdoba. (směje se) Dárky řeším klasicky na poslední chvíli a samozřejmě se snažím svátky trávit s rodinou. A
vždycky si vzpomenu na své dětství..." 

- Pamatujete si, kdy jste přestala věřit, že dárky nosí Ježíšek? 

"To vám řeknu naprosto přesně! Když jsem chodila do druhé třídy, tak jsem v té době hrála na klávesy, a abych nerušila, tak jsem si
vzala sluchátka a hrála jsem potichu. Babička si nevšimla, že jsem v místnosti, a přišla s taškou a začala dárky dávat pod stromeček v
domnění, že jsme se sestrou v pokojíčku a ničeho si nevšimneme. A přestavte si, jak malá holčička stojí u kláves, ani nedutá, a s
otevřenou pusou tohle všechno sleduje. Na to nikdy nezapomenu." 

- Dodržovali jste doma nějaké zvyky? 

"Koukaly jsme se sestrou na pohádky, snažily jsme se nejíst, abychom viděly zlaté prasátko. Také jsme házely papučí, což bylo úplně
zbytečné, když mně bylo 5 a jí 9 let, a zkoušely jsme i lít olovo. Také jsme měly pravidlo, že jsme zdobily stromeček. Pokaždé v jiném
stylu. Maminka ho ráno nazdobila a my jsme jí ho pěkně odstrojily a začaly ho zdobit našimi věcmi. Jednou to byl stromeček s
kancelářskými potřebami, pak jsme měly mexický stromeček, takže místo hvězdy nahoru jsme mu daly sombrero a sluneční brýle.
Vzaly jsme pomeranče, namáčely je do skořice a ty čerstvé plátky věšely na stromeček. A moc krásně to vonělo. To byl zrovna
úspěšný ročník. (směje se) A pak jsme taky jednou zavěsily stromeček od stropu. Někde jsme se dočetly, že se to tak dřív dělalo." 

- A jak u vás vypadá štědrovečerní tabule? 

"Máme klasicky kapra se salátem. A protože tatínek je Slovák, tak máme oplatek s česnekem a medem, aby byl člověk celý rok
zdravý. A je to docela síla, když si ho dáte večer nalačno." 

- Vzpomenete si na dárek, který vás o Vánocích nejvíc překvapil? 

"Nejvíc mě dostal dárek od sestry, a to byla kniha Dobře utajené housle od Miroslava Horníčka, kterého mám hrozně ráda. V
antikvariátu objevila knížku, ve které je dokonce Horníčkův podpis, což mě dojalo." 

- Který nejlepší dárek jste darovala? 

"Rodičům jsem darovala zájezd do Alp, protože mamka se tam celý život chtěla podívat. Tehdy jsem viděla poprvé a naposledy moji
maminku dát si panáka, protože ona vůbec alkohol nepije." (směje se) 

- Budou ty letošní svátky něčím zvláštní? 

"Letos to bude hodně o ženské energii. (směje se) Budeme pohromadě já, mamka, babička, sestra a její děti. Jediný, kdo do toho
konceptu nezapadá, je synovec. Ale ten, dokud není schopný říct, že mu to vadí, tak bude holt s námi. (směje se) A na Silvestra
poprvé v životě budu hrát, takže se těším, že zažiju zase něco nového." 
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- K Vánocům patří samozřejmě i pohádka Tajemství staré bambitky, která vás proslavila. Jak vzpomínáte na natáčení? 

"To bylo skvělé, opravdu. Všichni zkušenější a známější kolegové se o mě starali a byli na mě neskutečně hodní. Připadala jsem si
mezi nimi jako v ráji. Myslím, že takové natáčení už asi nikdy nezažiju." 

- Nehrála jste ale křehkou princeznu, ale hrnčířku, takovou bojovnou dívku... Bavila vás ta role? 

"To se mi na tom právě moc líbilo, protože na podobné hrdinky jsem si hrála už jako malá. (směje se) Možná to bylo znát už na
konkurzu, a proto mě vybrali. Byl to pro mě splněný sen. Ale i princeznu bych si ráda zahrála, já bych si chtěla vyzkoušet všechno."
(rozesměje se) 

- Před pár měsíci měl premiéru film Spolu, kde jste měla vážnou roli... 

"…a to byla veliká změna, za kterou jsem hrozně ráda. Doteď jsem byla pro všechny Anička z Bambitky a tady jsem mohla překročit
ten stín. Tím ale nechci říct, že nejsem za Aničku vděčná. Mám tu roli ráda a těší mě, že se natočilo i pokračování. Nedávno se mi
dokonce zdál sen, že točíme třetí díl, který bude natáčený v zimě. Tak uvidíme…" 

- Co tréma, trpíte na ni? 

"Záleží na velikosti role. Před pár dny jsme měli premiéru v divadle, a protože jsem tam měla poměrně malou roli, i když jsme byli na
jevišti pořád všichni, tak jsem neměla absolutně žádnou trému. Dokonce jsem si to užívala. Ale když mám větší nebo hlavní roli, tak
to jsem hrozně nervózní. Stane se, že mi vypadne i text, ale tím se člověk nesmí nechat paralyzovat. Třeba v divadle v Budějovicích v
představení Rybí krev, kde jsem dostala hlavní roli, tam mám trému pořád, a to byla premiéra před třemi lety." (rozesměje se) 

Foto: Na jevišti Jihočeského divadla v Českých Budějovicích v představení Pane, vy jste vdova!. 
Foto: Vážnější roli si zahrála ve filmu Spolu, na snímku se Štěpánem Kozubem. 
Foto: První pohádka Tajemství staré bambitky vznikla v roce 2011. 
Foto: S Tomášem Klusem a Valentýnou Bečkovou v pohádce Tajemství staré bambitky 2. 
Foto Profimedia.cz, Pavel Šinágl/Bontonfilm, archiv K. Janovičové 

Foto: Na dekorace si Kamila moc nepotrpí, se sestrou alespoň vyrobily stromeček z krabic od nábytku. 
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