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JE DŮLEŽITÉ LÍBIT
SE SAMA SOBĚ
OLGA MENZELOVÁ JE KRÁSNÁ, PŮVABNÁ A ÚSPĚŠNÁ ŽENA,
KTERÁ SE ZÁROVEŇ NESTYDÍ ZA TO, ŽE SVÝM PŮVABŮM
TROCHU POMÁHÁ PROSTŘEDNICTVÍM ŠIKOVNÝCH RUKOU
PLASTICKÝCH CHIRURGŮ. A RADÍ TO KAŽDÉ ŽENĚ, KTERÁ
SE CHCE DOBŘE CÍTIT. NIKOLIV KVŮLI DRUHÝM, ALE
PŘEDEVŠÍM KVŮLI SOBĚ SAMÉ.
TEXT: ANDREA JEŽKOVÁ; FOTO: LUCIE ROBINSON
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Podprsenka, 1640 Kč;
kalhotky, 2110 Kč,
obojí Icône.
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Podprsenka, 1236 Kč;
body, 1956 Kč; obojí DKNY, My Národní;
náhrdelník, Icône, 2280 Kč.

Jak se cítíš v zimním sychravém
období?
Jako něco mezi honícím psem
a telefonní ústřednou. Vlastně si
nemyslím, že je to v mém případě
otázka konkrétního měsíce nebo
ročního období. Mám to tak stále
a jiné to už asi nebude – když o tom
tak přemýšlím, nevím, jestli by mi den
bez desítek hovorů nepřišel divný...
Vážně? Hodně lidí má začátek
roku volnější, takže vyrážejí najen
na hory, ale třeba i na exotické
dovolené. Ty nikam za teplem
necestuješ?
Mám raději zimu než léto a miluji
hory a zimní sporty. Možná je to tím,
že jsem lednové dítě. S dcerou Aničkou
jsme letos strávily pár dní na horách
a doufám, že se nám to v sezoně ještě
povede zopakovat. Zima ve městě
je ale jiná – bílá tu obvykle moc
dlouho nevydrží. Vlezlo a šedivo
nikomu na náladě moc nepřidá,
takže všechny ty výjezdy za sluncem
vlastně chápu.
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Takže dáváš přednost zimním
radovánkám. Ke sportu tě vedli
rodiče? A jaká jsi vůbec lyžařka?
Naši sami hodně sportovali, a tak
bylo přirozené, že mě i mé sourozence
přivedli k lyžím i běžkám. Miluji
rychlou jízdu a lyžování si užívám.
Začala jsem ve čtyřech letech v Písku
na umělé sjezdařské dráze. Místo
přeskáčů jsme měly ještě zavazovací
kožené boty, které nohu zrovna pevně
nedržely, což nás, myslím, donutilo
naučit se dobře techniku.
A teď učíš lyžovat dceru...
To jsem zkusila jen jednou – a nešlo
to. Dělala si, co chtěla, a dobrý pocit
z toho neměla ani jedna z nás. Aničku
jsem tedy loni svěřila zkušenému
instruktorovi, kterého respektovala
a jenž přesně věděl, kolik toho v jaký
moment takhle staré dítě snese.
Za několik dní byl vidět obrovský
posun a každý nový úspěch Aničku
motivoval ke zkoušení dalších kroků.
Letos jsem byla zvědavá, co si bude
pamatovat. A byla skvělá. Stačila

ve všem i svým mnohem starším
kamarádům. Jsem na ní hrdá a mám
radost, že ji sporty baví. Já sama jsem
v jejím věku prochodila s tátou celé
Slovenské rudohoří a Malou i Velkou
Fatru. Za plechovku mandarinek jsem
byla schopná dojít kamkoliv.
Co si myslíš o vztahu k vlastnímu
tělu? Máme se mít rády takové, jaké
jsme a smiřovat se se změnami, jež
přinášejí přibývající roky?
Důležité je mít rád sám sebe, tedy
i své tělo. Zní to sice jako klišé
z létáku na sebepoznávací seminář,
nicméně, je to tak. Myslím to ale
spíš jako přístup k vlastnímu životu,
než konkrétní stav nějaké sebelásky.
Není mi jedno, jak vypadám, ani
jak se cítím. Fyzická schránka úzce
souvisí s psychikou. Proto je mi
blízký princip kalokagathie, který
vyjadřuje antické řecké přesvědčení,
že duch a fyzično jdou ruku v ruce.
A podle toho se snažím řídit. Člověk
by měl stále zaměstnávat mozek
novými impulzy, učit se, rozvíjet své

schopnosti a zároveň se starat o své
tělo. A co se stárnutí týče, to je
přirozený fyziologický proces, kterému
se nelze se vyhnout. Snažím se udržet
se v kondici a změny, jež s věkem
vnímám, usměrňovat cvičením. Sama
ale vidím, že kolagenu ubývá a jako
exematik navíc denně řeším všechno
související s mou kůží – sluncem
počínaje, potravinami a kosmetikou
konče. I z toho důvodu se zajímám
o nejrůznější procedury, které nelze
suplovat pohybem. Je až neuvěřitelné,
kolik metod lze dnes k omlazení
těla využít a jaké zákroky, včetně
těch estetických, jsou dnes rutinní
banalitou. Upřímně mě fascinuje,
co vše je vlastně možné. Cítí-li tedy
někdo potřebu změnit na svém těle to,
co mu způsobuje trápení, je skvělé, že
existují prostředky, kterými toho lze
dosáhnout.

Kalhotky, La Perla, 4100 Kč;
náramek, Icône, 2720 Kč.

Netušila jsem, že tě tolik zajímá
plastická chirurgie...
A nejen ta. Obecně obdivuji práci
lékařů a chirurgů. Mám v těchto
kruzích hned několik blízkých přátel.
Plastickou chirurgii mi ale přiblížilo až
setkání s doktorem Patrikem Paulisem,
Znala jsem jeho maminku, která mě
na DAMU učila francouzštinu. Náš
původně rozpačitý rohovor ovšem
na jedné akci přerostl v neskutečně
zajímavé vyprávění o možnostech
této specializace. Přiznám se, že jsem
o většině technik slyšela poprvé.
Zaujalo mě, že je soudním znalcem
v oboru plastické chirurgie a že se
jako jeden z mála u nás specializuje
na konverzi pohlaví. Na sklonku večera
mi navíc doporučil vhodné řešení
mých problémů s kůží a pigmentací
a dnes už jsem jeho stálá a spokojená
klientka.
Spekuluje se o tom, že máš za
sebou i plastickou operaci prsou
a zvětšení rtů...
Upřímně mě překvapilo, že v záplavě
podobných zpráv, to může ještě někoho
zajímat. Nemám zvětšené rty, mám
upravenou vrásku nad horním rtem, která
byla opět dílem mých dermatologických
potíží. Korekce prsou proběhla také.
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Kdy by podle tebe žena měla jít
k plastickému chirurgovi? Třeba
když ji na něco upozorní muž?
Můžu mluvit jen za sama sebe,
neboť vnitřní motivace máme každá
jiné. Impulz od muže pro mě není
rozhodující. Vše, co pro sebe dělám,
je moje, vychází to z mého rozhodnutí
a z mé potřeby být taková, jaká chci
a můžu být. Venkovní podněty mohou
být v některých momentech stimulem,
ale vždy je to otázka vlastního vědomí
a sebevědomí. V Americe jsem
potkávala černošky, které nosily svá
obrovská těla tak, že sexappealem
předčily většinu hubených modelek
z titulních stran místních magazínů.
Nebylo to o nějaké soudnosti,
ty ženy objektivně žily vlastním
sebevědomím a svou energií a nikomu
ani stínem nedovolily myslet si opak.
Znám i ženy, které uměly proměnit
v přednost vlastní fyzický hendikep.
Ani u nich mě na vteřinu nenapadlo,
že se nemají rády, že touží být jiné.
Obdivuji to.
Znamená to, že když se po nějaké
úpravě líbíme mužům, je to
bonus navíc? Pokud si tedy změny
všimnou...
Napadá mě takový pěkný příklad
z mého života: Nechala jsem se kdysi
z dlouhých vlasů ostřihat na mikádo
a můj muž na tu změnu vůbec
nereagoval. Trochu mě naštvalo,
že si ničeho nevšiml, a tak jsem se
ho zeptala, jestli mu na mně není
něco divného. Přišel ke mně blíž,
významně si mě prohlédl a zeptal
se: „Máš vytrhané obočí?“ Vracím se
tak obloukem zpátky k myšlence, že
bychom měly podobné úkony dělat
zejména a především pro sebe. Je
samozřejmě hezké, když to muži ocení,
ale budete-li mít jiná a větší očekávání,
než to, že jste samy spokojené, může se
vám stát to co mně a budete pak akorát
naštvané.
Takže bys kvůli chlapovi vážně nic
podobného neudělala a ani s ním
svůj záměr předem neprobírala?
V této souvislosti ne. Nenechala bych
se ovlivňovat. Sama vím, proč něco
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Košile, Space, 5600 Kč;
podprsenka, DKNY, My
Národní, 1680 Kč;
kalhoty, Intimissimi, 289 Kč;
řetízek, Barok Perly, Space,
2200 Kč.
PŘIPRAVILA: Erika Partyková
STYLING: Honza Pokorný
MAKE-UP/HAIR STYLING:
Hristina Georgievska, label.m,
(Toni & Guy)

„SOUŽITÍ DVOU LIDÍ JE TĚŽKÁ DISCIPLÍNA,
ALE MĚ BAVÍ NA VZTAHU PRACOVAT.“
chci, anebo nechci. V jiných otázkách,
ale samozřejmě konzultace vyhledávám
a nechám se odborníky nasměrovat,
je-li to třeba.
Jsi typ, který si vždy všechno
dopředu pečlivě zjistí?
Pokud je to jen trochu možné, tak ano.
Když mě něco zajímá, chci o tom vědět
co nejvíc. To byl, mimojiné, i důvod,
proč jsem se v sedmadvaceti letech
rozhodla jít znovu do školy na denní
studium. Začala jsem dělat práci,
pro kterou jsem nebyla dostatečně
vzdělaná, a strašně mi to vadilo.
Cítila jsem to jako hendikep. Nebylo
to o tom, zjistit si v danou chvíli jen
okamžité řešení konkrétní situace.
Chtěla jsem získat prostřednictvím
dovzdělání se odstup a možnost si
věci vyhodnotit z vlastní perspektivy,
nahlížet na tu komplexnost. Mám to
tak se vším.
Ani jsem se nedotkla tvých
rodinných vztahů, jak vůbec žiješ?

A co má znamenat informace s tvým
údajným těhotenstvím?
Žiji skvěle. A ta „zaručená“ zpráva? Bulvár
je schopný vybásnit si cokoli, co zajistí
kýžený odběr. Takže teď jsem pro ně
zrovna těhotná. Za týden můžu mít hrb
nebo dřevěnou nohu. K té si pak pořídím
ještě hák a papouška a pak ti pošlu
obrázky ze zimní dovolené u moře. n

OLGA MENZELOVÁ
KELYMANOVÁ (36)

Narodila se v Písku jako nejstarší ze
tří sourozenců (má bratra a sestru),
vystudovala Sportovní gymnázium
v Českých Budějovicích a Vyšší
odbornou školu publicistiky v Praze.
Kvůli práci u filmu se později dala
na magisterské studium na katedře
produkce na DAMU. Nyní pracuje
v oboru marketingu a fundraisingu.
Jejím manželem je režisér Jiří
Menzel, s kameramanem a režisérem
Jaroslavem Brabcem má šestiletou
dceru Aničku.

