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Jitka BOHO se těší na porod

Reprezentační maškarní ples Majáles pořádala Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením, pobočný spolek Třebíč, ve spolupráci s ﬁrmou Altreva v sobotu 7. května od
17 hodin v hotelu ATOM v Třebíči.
Ve zcela zaplněném sále se objevila
i Alena Schillerová, bývalá ministryně ﬁnancí a nyní členka parlamentu,
která se ochotně se zájemci fotografovala.
Návštěvníky nejprve potěšily
stepařky ze Sokola Náměšť nad Oslavou, program zpestřili svými vystoupeními klienti třebíčských stacionářů ve spolupráci se Základní školou
a Praktickou školou Moravské Budějovice.
Světelnou show se pochlubila skupina Magnis – Fire and Light Performance. Největší hvězdou večera se
stala zpěvačka Jitka BOHO, vítězka
České Miss z roku 2010. Zazpívala
několik písniček i z vlastní tvorby a
také ona se s účastníky plesu ochotně fotografovala. Našla si i čas na
rozhovor.

Jak vzpomínáte na návrat do rodné Náramče v roce 2010?
Bylo to velice dojemné, jsem citlivá a dojímám se dost často. Dneska
jsem byla taky dojatá, protože je tady
krásný prostředí a po dlouhý době
jsem zpívala v Třebíči. Moc tady
nevystupuju, musím přiznat, že mě
to mrzí. Jsem ráda, že si na mě paní
Kotačková vzpomněla, že mně zavolala a že jsem na takové akci mohla vystoupit. Potkala jsem i spoustu
známých, bylo to moc hezký.

Píšete si písničky, znamená to
hudbu i text?
Tady jsem jednu zpívala, ke které
jsem napsala text i hudbu. Teď jsem
si koupila ukulele, které je na zaznamenávání nápadů snažší. Těch mám
v šuﬂíku hodně, ale nejsem multiinstrumentalista, takže k ﬁnále je
delší cesta.
Teď vás čeká nová role?
Nová to tak úplně nebude, spíš to
bude nové v tom, že budu mít děti
dvě. Jak se říká jedno dítě, žádné dítě, takže uvidím. Teď se budu zase
stěhovat do Prahy, bude to náročný,
ale zase se člověk nenudí.

JITKA BOHO se s účastníky plesu ochotně nechávala fotografovat.
Foto: Antonín Zvěřina
Kteří to byli?
Třeba s Martinem z Rudíkova,
s tím jsme se často na některých
akcích potkávali. Když jsem mamince říkala, kam jdu zpívat, hned mi
povídala, to tam bude Martin. Toho
nesmíš zklamat. (Martin je klient
třebíčského Denního stacionáře).

BAYON. Nové SUV.
Čím jste teď víc, modelkou, nebo
zpěvačkou?
Modeling už vůbec nedělám, pro
mě je teď hlavní činností zpívání a je
to i můj velký koníček. Také některé akce moderuju, což mě také baví,
a nejvíc se mi líbí, když to můžu

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.

kombinovat. Když odpoledne akci
moderuju a večer na ní zazpívám.
Vzpomínám si na moderování ve
Valči pro 400 mužů, odborníků přes
počítače, a měla jsem radost, že jsem
to zvládla. Dá to práci se na takovou
akci připravit, ale zase mně to ukázalo jiné možnosti.
Takže modeling ani náhodou?
Kdyby mě někdo oslovil, proč ne,
sama se určitě nikam hlásit nebudu.
Není to něco, co by mě živilo a nikdy
jsem to tak ani nebrala. Vítězky Miss
nejsou vždy typickými modelkami.
Ty by měly mít více než 175 centimetrů, to já nesplňuji.

Ale zpěvu se budete věnovat
dál?
Podle možností, jak už jsem říkala, nápady mám, ale nemám ambice
vydat album.
Takže vše v pohodě.
Určitě, vše si užívám, i doma tepláků, i toho, když se načančám a
někde vystoupím.
Na co se těšíte nejvíc?
Asi to bude znít divně, ale těším
se na porod.
A víte, co to bude?
Velice jsem se tomu bránila, abychom pohlaví věděli, ale nakonec
jsem si říkala, že i kvůli Rozárce, aby
věděla, zda to bude sestřička, či bratříček, tak to víme. Ale necháváme si
to pro sebe.
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BAYON – kombinovaná spotřeba 5,2–5,7 l / 100 km, emise CO2 118–129 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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