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ernocká: Víc než chlapy probírám vzhled!
Deník Šíp - 9.10.2006
PRAHA - Na Petru ernockou snad neplatí as. Vypadá stále mlad , spokojen a srší energií. V poslední
dob i ji oslovila Bikram jóga, jejíž první studio bylo minulý týden otev eno v centru Prahy v Karoliny
Sv tlé.

A protože je Petra ženou inu, už zítra se chystá na první zkušební lekci tohoto specifického pojetí jógy,
kterému propadly i hollywoodské hv zdy!
Vypadáte stále sv že, mlad a krásn . Jak to d láte?
Jsem už ve v ku, kdy se svými vrstevnicemi mén probíráme chlapy a d ti, a úst edním tématem se stává,
kdo a jak na sv j v k vypadá. Nijak to ale nep eháním, protože nehodlám strávit poslední t etinu života
jen úpornou konzervací svého mládí. U m jsou mi p ízniv naklon ny geny a jediná má zásluha je, že se
omezuji v jídle a p stuji jakýkoli zdravý a nenásilný pohyb.
Co vás vedlo k rozhodnutí navšt vovat Bikram jógu?
Nejd íve m to ani nenapadlo, ale moje kamarádka Martha Elefteriadu rezolutn prohlásila: Budeme tam
chodit! A protože téhle kamarádce já nikdy neodmlouvám, už jsme se p ihlásily.
Máte n jaký speciální jídelní ek, kterým si udržujete stále štíhlou postavu?
Myslím, že už jsem prozkoumala všechny možné zp soby stravování, které by vedly k tomu, aby se ze
m nestala tetka s pažemi jako kuchy ské vále ky. V ím na d lenou stravu, hodn zeleniny, a
samoz ejm pohyb. Te se mi velmi osv d uje, že ráno nesnídám. Vím, je to proti zavedeným
zvyklostem, ale n kde jsem se do etla, že ráno se organismus stejn jen istí a nepot ebuje, aby se do n j
ješt n co p ihazovalo. Takže si ráno dám slabou kávu a sklenici vody. Kolem desáté zbaštím n jakou
mali kost, t eba pár sušených merun k, nebo malý jogurt a je to. Za poslední týden jsem se tak zbavila
dvou kilogram , které jsem na sob nem la ráda.
M žete prozradit, na jakých projektech momentáln pracujete?
Nejsem nijak originální a i já te chystám na náš p epln ný trh vypustit CD. Tentokrát je to album, kde
budou jen moje autorské písni ky, což by mi žádné vydavatelství nedovolilo, protože by trvali na Saxan ,
Nákla áku a dalších mých známých písni kách. Jenže já už se vracet zp t nechci a chci zpívat o tom, co
žiju te . No a tak mi nezbývá, než sáhnout do kasy a vydat si tuhle desku sama. Neskromn se
domnívám, že t eba n které texty se mi povedly a mají nadhled dámy mého v ku. Myslím, že bude
poznat i to, že mám ráda Vlastu Redla a taky mi všechny písni ky aranžovali a nahráli hoši z jeho kapely.
Tedy alespo já, a snad i moji p íznivci se na tohle CD moc t ším.
Pavlína Horníková
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