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Takže není pravda, co se ne-
dávno psalo, že se za oceán 
stěhujete nadobro?  

Za tenhle blábol můžou dva 
články v bulváru. V televizi Óčko 

jsem skončila proto, že jsem ne-
byla spokojená s podmínkami, 
a v rádiu jsem si jen vzala delší 
dovolenou. Práce se v žádném 
případě nevzdávám. Rozhodně 

Drby v bulváru neřeší a žije si 
po svém. Právě teď si užívá dovolenou 
v Kanadě, kam odjela za svým 
přítelem. 
Text: Dagmar Tvarohová

Můj chlap 
není hysterka

hvězdná zpověď

Diana Kobzanová (32)
 narozena ve znamení berana
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 Po třicítce 
by každá žena měla 

pečovat o svůj 
vzhled. Mně s tím 
pomáhá doktorka 

Mirka Pelechová 
z Ústavu lékařství 

a kosmetiky v Praze.

vizitka
Narodila se 24. 3. 1982 v německém Neuburgu.
Studovala Obchodní akademii v Turnově a od 13 let se věnovala 
modelingu. V roce 2001 získala titul Miss ČR. V současnosti se živí 
především jako moderátorka, její domovskou stanicí je Frekvence 1. 
Je svobodná a bezdětná, jejím přítelem je hokejista Michael Frolík.

Moje první...
Láska: jezevčík Šmoulina.
Moje První vyDěLané 
Peníze: módní přehlídka pro 
časopis Dívka před sedmnácti lety.
Moje První vítězství: 
dovednostní soutěž na dětském 
táboře, bylo mi asi šest.
Moje První uvařené jíDLo: 
v osmi letech to byly palačinky 
podle kuchařky Kačera Donalda. 

se nikam nestěhuji, takže mě 
ani nečeká žádná změna. Del-
ší dovolené si beru pravidelně 
od roku 2009, jen letos mají lidi 
pocit, že snad prodávám byt, 
auto a stěhuji se na druhý konec 
světa. Není to tak.
Je něco, co v Kanadě postrádáte? 

Vůbec nic. Jsem tam proto, 
abych  si  odpoči-
nula hlavně od lidí 
a od práce v médi-
ích, která dokáže být 
náročná na hlavu. 
Jak říkám, každý rok 
se těším, až odjedu, 
a trošku míň se těším 
na návrat. 
Co od partnera očeká-
váte?

Důležitá je spoleh-
livost a aby se chlap 
choval jako chlap – ne 
jako hysterická žen-

ská. Taky je fajn, když nemá 
hypochondrické sklony. Není 
nic horšího, než když vám není 
dobře a váš partner vás vždy 
ubezpečí, že se cítí určitě hůř 
než vy. Naštěstí nic takového ře-
šit nemusím. U všeho ostatního 
jde přimhouřit oči.
Znamená to snad, že váš přítel 
je dokonalý? 

Dokonalý není nikdo.☺
Čemu vděčíte za svoji krásu 
a štíhlou postavu? Genům, nebo 
radikálnějším zákrokům?

Postavu si udržuji sportem. 
Třikrát až čtyřikrát týdně bě-
hám, někdy i plavu. Žádné 
zeštíhlující zákroky jsem nikdy 
podstupovat nemusela. Co se 

týká obličeje, chodím do Ústa-
vu lékařství a kosmetiky, kde 
se o mě stará doktorka Mirka 
Pelechová. Mají tam k dispozici 
spoustu zajímavých přístrojů, 
od laserů až po různé, jak já ří-
kám, osvěžovače pleti  – takže 
i zapřisáhlý odpůrce botoxu 
může odejít krásnější.  
Jaký na to má názor váš přítel?

Nepodstupuji žádné invaziv-
ní ani operativní zákroky, takže 
na to ani nemá co říct. Možná 
kdybych domů přišla s kačeří 
pusou a voskovým výrazem 
ve tváři, zřejmě by se mu to ne-
líbilo. Ale to se nestane.
Žádný zkrášlovací zákrok neza-
kryje splín na duši. Kde berete 
recept na dobrou náladu?

Recept na dobrou náladu ne-
mám. Ani si ji neumím uměle 
zlepšit, když jsem občas „kyse-
lá“. Jediné, co možná funguje, 
je se z toho vyspat… dva dny 
v kuse jsem špatnou náladu 
ještě neměla.  ■   

 Fenka Mia doprovází 
Dianu téměř všude. Společně 
dokonce i sportují. 


