ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Moderátorka Diana
Kobzanová (32) bere články
v bulváru s nadhledem sobě
vlastním. Nic totiž není tak,
jak se naprvní pohled zdá.
Svůj život zásadně měnit
(zatím) nehodlá.
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O vás se toho napsalo dost, třeba že
jste těhotná...
D. K. Jsem ve věku, kdy všichni budou spekulovat, dokud se netrefí.
Už jsem příliš stará na to, abych
pořád někomu něco vysvětlovala
nebo se obhajovala – a už vůbec ne
bulváru a cizím lidem. Děti mám
ráda, ale cizí. Vlastní si zatím nedovedu představit. Ne všechny
ženy po 30 umírají touhou po dětech, je prostě jiná doba. Správný
čas nepřijde nikdy, vždycky bude
dost velkých důvodů, proč si říct,
že je ještě čas.
Váš partner je úspěšný hokejista, rozumíte hokeji?
D. K. Poznám gól. Víc, myslím, není
potřeba. Na hokej chodím úplně
minimálně, doma se snažíme o tom
moc nemluvit.
Bulvárem proběhly i zprávy, že jste
se za ním odstěhovala do Kanady.
D. K. To, že končím kariéru a odcházím z Česka, je výplod novinářů. Situace je taková, že z televize
Óčko jsem odešla, protože mi spolupráce přestala vyhovovat. V rádiu
jsem si vzala plánované volno a firemní akce moderuji dál. Odmítla
jsem nějaké jiné televizní projekty,
ale z důvodu, že to nebyl styl, který
bych chtěla dělat. Do Kanady jsem
odjela na 3 měsíce, jako každý rok.
Žádné zásadní zabouchnutí dveří se
tedy nekonalo?
D. K. Přesně tak. Všichni si myslí,
že prodávám nebo pronajímám byt
a stěhuju se. Ale za tenhle blábol
můžou dva články v bulváru, kte-

rých se ostatní média a lidi chytli.
Nestěhuju se nikam, takže si nepotřebuji dělat zadní vrátka.
Tři měsíce je dlouhá doba, co jste
tam dělala?
D. K. Rozhodně jsem se nudila, ale
nechám si to pro sebe. Nechci pak
zase někomu něco vysvětlovat.
Který sport je vám nejblíže?
D. K. Mám hodně ráda atletiku a líbí
se mi tenis. Moc bych si přála se
naučit hrát pořádně. Občas si zajdu
zahrát, ale není to zázrak. Chtěla
bych se zlepšovat. Posledních pár

co dělám pro sebe

nejoblíbenější bonboniéra Tatiana
už existuje i ve formě tabulkové čokolády, a to je peklo.
Spousta žen se svěřuje do rukou
plastických chirurgů a estetických
dermatologů. Patříte mezi ně?
D. K. Nemám s tím problém, beru
to jako přirozenou součást péče
o tělo. Já sama se takovým zákrokům nebráním.
Prozradíte, jaké procedury si konkrétně dopřáváte?
D. K. Chodím k paní doktorce Mirce Pelechové do Ústavu lékařství

Soukromé

MALIČKOSTI
Den začínám...
venčením psa
Se stresem válčím: běháním
Sport je pro mě: radost
V genech mám: dlouhé nohy
Nejvíce si pochutnám:
na limonádě
V kosmetické taštičce nosím:
pinzetu
Nejdůležitější pro mě je:
dobře spát
let si ale svůj život nedokážu představit bez běhání. Stačí, že nemám
třeba 4 dny čas, a už jsem nervózní.
Takže sport je váš způsob, kterým si
udržujete štíhlou postavu?
D. K. Ano, mám hodně pohybu.
3x týdně běhám a navíc mám psa,
se kterým musím pravidelně chodit
ven. Bydlím v centru, takže hodně
chodím pěšky a jezdím i na kole.
A předpokládám, že jíte zdravě.
D. K. Neřekla bych. Mám ráda víno
a někdy si i zapálím. Biopotraviny
si koupím jen nárazově, když mě
chytí amok zdravé životosprávy. To
se ale nestává moc často. Ale jak se
říká, nic se nemá přehánět, takže
se ani nepřejídám. Vlastně všechno
se snažím dělat s mírou.
Co čokoláda? Dáte si ji někdy?
D. K. Miluju sladké a nejvíc čokoládu. Nedávno jsem objevila, že moje

a kosmetiky. Teď si nejvíc užívám
kúru Beautytek light. Je to neinvazivní metoda osvěžení obličeje, krku a dekoltu, která opravdu
funguje. Navíc je rozdíl vidět hned.
Dopřávám si pravidelně mikrojehličkovou radiofrekvenci, to taky
hodně pomáhá. Je mi sice 32, ale
myslím, že je lepší se o sebe začít
starat, dokud ještě vše drží. Čas se
dá zastavit, ale ne vrátit.
Který zákrok byste naopak podstoupit nechtěla?
D. K. Asi bych si nikdy nenechala
operovat nos, moc bych se bála výsledku. Ale těžko soudit. Člověk časem mění názor.
Co je pro vás absolutní relax?
D. K. Nejsem náročná, stačí mi vypnuté zvonění na mobilu. Ale nejradši spím, klidně i přes den, když
mám čas.
l
ZDRAVÍ • 9

