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Tradiční galavečer Sacre Coeur Night proběhl jako vždy ve čtvrtek, 21. 12. 2017. Poutavý
interiér kostela Sacre Coeur byl vyzdoben ve zlatých barvách, aby doplnil tematický večer ve
stylu „High society“. Atmosféru doplňovala laserová show, která podtrhla téma letošního večera.
Již 21. ročník tradičně pořádal
Petr II. Michael Christian Andreas Vojtíšek, kníže von Hahn a hrabě z Levantis a
společnosti Royal Promotion s.r.o. a reklamní agentura Luego.

Celým večerem příjemně provedla Mahulena Bočanová, za hudebního doprovodu DJ
Henriette. Hosté si mohli vychutnat poutavé vystoupení baletní sólistky z taneční skupiny Pop
Up balet a hudební vystoupení violončelistky Magdalény Izakovičové.

Opět nechyběly ani tradiční módní přehlídky, na kterých se hosté mohli pokochat modely
sourozeneckého dua – návrhářů Ponerových – MADE BY PONER a sexy prádla LISCA.

V čele přehlídky zazářila Jana Doleželová, herečka Irena Máchová, kterou často na mole
nevidíte, Lucie Křížková, Veronika Chmelířová-Procházková, MISS LOOK Bella 2017
Kristýna Stanislavová, Lucie Kovandová a mnoho dalších modelek z agentury
Czechoslovak models.

Krásky Janu Doleželovou a Veroniku Chmelířovou-Procházkovou jsme pro vás vyzpovídali :-).

Jana Doleželová je štíhlejší než na Miss! Co ona a přehlídky,
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mateřství či spodní prádlo?
Čtěte dál.
Je pro vás módní přehlídka relax?

Je to relax, protože takovou přehlídku dělám jednou za rok, takže pro mě je to takový významný
den. Ale jsem ráda, když můžu odběhnout až na poslední chvíli, protože si užívám čas strávený
s dcerou.

Máte skvělou postavu. Je to jen péčí o dceru, nebo držíte diety?

Díky kojení mám největší hlad, co jsem v životě měla, takže musím pořád jíst. Ale je pravda, že
mám hodně energetického výdeje, protože chodím na dlouhé procházky s kočárkem v terénu,
po lese, ale samozřejmě i sportuji. Posilování ji pro mě i neustálé zvedání sedačky s dcerou do
auta. Malá už má osm kilo, a když ji člověk nosí, tak je to v podstatě místo posilovny. Musím
říct, že mám postavu hubenější než na Miss, což je co říct.

Jaké je pro vás předvádět spodní prádlo?

Raději předvádím společenskou módu, večerní šaty.

A jak si užíváte mateřství?

Odpočinu si od práce, kterou jsem předtím vykonávala mnoho let, třeba na lékárnách, bylo to
stresové. Takže pro mě to je mentální odpočinek, ale rozhodně ne fyzický, protože člověk se
nezastaví.

Plánujete už teď další děti?
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Momentálně si užívám dcerku, která má šest měsíců, ale uvidíme za pár let, jestli bude mít
sourozence.

Jak budete trávit Vánoce?

V rodinném kruhu, třiadvacátého prosince jedeme na Moravu, protože tam já i partner máme
rodiče, takže budeme relaxovat a po svátcích pojedeme na hory.

Veronika Chmelířová Procházková se nám svěřila, po čem v
současnosti touží!
Jak se v současné době máte?

Mám se předvánočně, je to velký shon. Stromeček máme, cukroví máme, nemám dárky, takže
mě ještě čeká nakupování na poslední chvíli. Těším se na Vánoce, že si trošku odpočinu, budu
s rodinou a vlastně dnes končím pracovním sezonu letošního roku a uvidíme co přinese další
rok.

Jaké je pro vás předvádět spodní prádlo?

V průběhu let jsem na to trochu změnila názor. Dřív jsem to vůbec neřešila a teď s přibývajícími
léty to řeším víc, ale spíš v tom směru, že tady vidím holky o hodně mladší. Ale dokud si mě na
to volají, tak si říkám, že je to asi v pořádku.

Co muži ve vašem životě? Je něco nového?

Já jsem si celu dobu to soukromí držela pod zámkem a asi u toho i zůstanu. To, že jsem
čerstvě rozvedená, se asi ví a co přinese budoucnost se uvidí. Sama být určitě nechci, jsem
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žena v nejlepších letech a ráda bych nějakou rodinu, tak doufám, že rok 2018 mi přivede
nějakého partnera.

I tento rok byla součástí večera dražba, kterou brilantně vedla Mahulena Bočanová s
Evou Decastelo a z které výtěžek poputuje na podporu fotbalové mládeže Bohemians
Velvary a druhá část na podporu Hospice Dobrého pastýře Čerčany.

Na podiu spolu s nimi byl u dražby i Antonín Panenka, který si atmosféru a společnost
obou dam užíval. Celkově vynesla dražba šedesát tisíc korun na charitativní účely.

Bohatý raut letos zabezpečila společnost Prague Catering.

4/4

