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Nina NOVÁKOVÁ

Country zpěvačka
V PARLAMENTU

UČITELKA, VETERINÁŘKA, BALETKA. TO BYLY SNY MALÉ NINY NOVÁKOVÉ. ZA
SEDMAŠEDESÁT LET JEJÍHO ŽIVOTA LZE ŘÍCI, ŽE SE JÍ SVÝM ZPŮSOBEM
SPLNILY. UČILA A STÁLE UČÍ. VYPIPLALA NĚKOLIK TYGRŮ A DVA MEDVĚDY.
A BALET NAHRADIL PROFESIONÁLNÍ ZPĚV COUNTRY. PRAVDOU JE, ŽE
POLITIKA V JEJÍCH HOLČIČÍCH SNECH CHYBĚLA.

O

d malička žije v Brandýse nad
Labem, nyní už přes čtyřicet let
ve spokojeném manželství, před
pár dny oženila syna. Na začátku století se nechala přemluvit, aby zkusila politiku. Stala se zastupitelkou ve svém
městě, posléze místostarostkou. Nyní se
politice věnuje naplno – je poslankyní Poslanecké sněmovny ČR. Svoji velkou lásku,
učitelství, ale neopustila. Po sobotách stále učí latinu na Vyšší odborné škole MILLS
pro zdravotníky.
Paní Nováková, z vás pohoda úplně sálá.
Kde berete energii?
Bleskově se pomodlím a ještě v posteli si
zacvičím. To stačí k tomu, abych se, pokud
možno, vyhnula nepohodě. Nebo spíše naštvanosti. A když se jí přesto nevyhnu, vím,
že se musím rychle zklidnit, protože bych
jinak nebyla rozvážná.
Naštve vás spíš politika, nebo život?
Politika, život mám šťastný.
Kde jste vyrůstala?
V domku se zahradou v Brandýse, kde bydlela babička, teta s rodinou a naši, já a sestra. Už ráno jsme vyběhly v noční košili na
dvorek a na zahradu, nádherné vzpomínky.
Nyní bydlíme jen o kousek dál.
Jaká jste byla jako malá holka a čím jste se
chtěla stát?
Byla jsem dnešními slovy hyperaktivní.
Třeba jsem šla s tetou a strýčkem do zahradní restaurace, dělala hvězdu a vykopla číšníkovi tác s pivy. Nebo jsem jim v zoo
utekla do výběhu vlka hřivnatého. Určitě jsem chtěla být učitelkou, veterinářkou

a baletkou. Balet jsem dělala do čtvrté třídy,
kdy mi řekli, ať zkusím zpívat.
Zastavme se tedy u zpívání, paní Nino
Nová. To bylo vaše umělecké jméno.
Michal Tučný se tehdy pokoušel proniknout do východního Německa, kde byla maximální podpora showbyznysu. Potřeboval, aby vystupovala i nějaká ženská. Já

Pak jste ale zpívání pověsila na hřebíček.
V roce 1992 se mi narodil syn a rok nato
jsem vystupovala naposledy. Náhodně
jsem navštívila v Brandýse gymnázium,
kde jsem studovala. A tam chtěli rozjet latinu, nabídla jsem se a oni mě vzali. Gymnázium a vysněné učitelství jsem si zamilovala. Mám vystudovanou také češtinu,
etiku a občankou nauku. Učila jsem tam

Mgr. Nina NOVÁKOVÁ
67 let, vdaná, bydlí v Brandýse nad Labem.
Vystudovala Filozofickou i Pedagogickou
fakultu UK. Deset let profesionálně zpívala
country, vystupovala pod jménem Nina
Nová. Poté do loňska učila na gymnáziu.
Byla či je činná ve spolku Středoevropská
inspirace, v občanském sdružení Matice
staroboleslavská, v České křesťanské
akademii, podílela se na Festivalu duchovní
hudby Musica Angelica, působila ve
staroboleslavské farnosti, s manželem se
podílela na pořádání Národní svatováclavské
pouti. Vedla také kurz komunikace pro ženy
policistky. Věnuje se komunitnímu propojení
seniorů a juniorů.
Původně byla členkou TOP 09, v komunálních
volbách podpořila společnou kandidátku
STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti, do Parlamentu
ČR bylo zvolena jako nestraník za KDU-ČSL.

jsem zpívala s Petrem Spáleným, to bylo
v roce 1982. Říkali mi, že Nováková není
pro showbyznys v zahraničí dobré jméno,
a tak vznikla Nina Nová. A protože jsem nemohla učit, jelikož jsem nevstoupila do KSČ,
stala se ze mě na čas profesionální zpěvačka. Bylo to mezi půlkou osmdesátých a půlkou devadesátých let. Moje hlavní profi kariéra se odehrála ve východním Německu,
jezdila jsem i do západního, do Rakouska,
Švýcarska. To jsem už měla svoji kapelu
Nina Nová band.

do loňského října, kdy jsem opět vstoupila
do parlamentu.
Kdy se ve vašem životě objevila politika? Co vás na ní baví?
Byl to rok 2006. Ukecali mě, abych
podpořila kandidáta na starostu, že mě
místní znají a že budu na nevolitelném
místě. Jenže lidé mě zvolili. Pak jsem
byla místostarostkou, krajskou zastupitelkou, poslankyní. Co mě na tom
baví? Touha světu pomoci být lepší.
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Co vám politika dala a co vzala?
Dala mi nový pohled na svět, kde je spousta bublin. Štvou mě mnozí z politiků, kteří si myslí, že jsou v politice navždy. Vzala mi čas, který jsem věnovala seminářům
a debatám s občany, propojování seniorské
a juniorské generace. Vzala mi i psychické
síly. A taky pár přátel.
Je podle vás v politice žen málo, hodně,
nebo tak akorát?
Žen je přiměřeně. Tolik, kolik jich lidé zvolí. Pro ženu je důležité nemít ctižádost, že se
stane chlapem, protože pak je to jen karikatura ženy. Žena by měl zůstat ženou i se
svými emocemi. Ale to je stejné i u mužů,
mnozí nejsou rytíři, gentlemani, ale spíše
karikatury muže.
Co vaší politické činnosti říká manžel?
S manželem jsme přes čtyřicet let, říkáme, že
jsme si navzájem asistenty. Je vystudovaný
žurnalista, ale pracuje jako šéf odboru kultury a šéf správy zámku v Brandýse, který se

Zdají se vám sny? Máte noční můry?
Občas se mi zdá, že jsem zoufalá, protože
zrovna dělám maturitu z ruštiny. Než mě
ohodnotí, probouzím se. A někdy se mi zdá,
že nestíhám doběhnout do šatny a převléknout se, kapela je na jevišti naštvaná. To ale
ve snu stihnu.

mu podařilo zrekonstruovat. Pomáháme
si, jak jen můžeme. O politice se bavíme
často a často mi taky nadává. Tuhle mi
řekl: „Nino, to je strašný, co tam děláte!“
Máte čas na koníčky a na odpočinek?
Ideální odpočinek je, když plavu v moři.
Nebo jsem na zahradě, sleduju ptáčky na
krmítku. Ráda vařím, hlavně italskou kuchyni a klasické omáčky, které připravuji originálně, bez receptů. Návštěvy si pochvalují moje krevety s tajnou omáčkou.
A klidně si sednu, dám nohu přes nohu
a sleduju Vinnetoua.

Vy máte ráda zvířata, je to tak?
Zvířat jsem se nikdy nebála, miluju je. Vždy
jsem snila, že budu mít tygra. Nakonec jsem
se svých třiceti letech stala důvěryhodnou osobou, která je schopná odchovat tygří mládě. Vychovala jsem pět tygříků a pro
plzeňskou zoo i dva medvídky. Neváhala
bych do toho jít znovu.
Co ještě plánujete do budoucna?
Hodně se věnuji propojení seniorské
a mladé generace. Říkám, že my už jsme
mladí byli. Nikomu z mladých nezávidím,
protože jsem si to prožila. Mně nevadí, že
nejsem mladá, že stárnu. Jen nechci být
zlá stařena . •
1135635 INZERCE

Pro celou rodinu!
SLEVY AŽ 100�%

z doplatků na léky pro všechny držitele PHARMACARD.

-17�% SLEVA

129 Kč

Doporučená cena: 155

Kč

IMUNO-KOMPLEX 30 cps.
• vyšší obsah beta-glukanů 300 mg • selen (100 % DDD)
• zinek (75 % DDD) • beta-glukan kvasničný – přirozeně
posiluje imunitní systém a nezatěžuje organismus
• selen + zinek – základní stopové
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Akce platí také na e-shopu
p
pu
www.lekarny-ipc.cz
doplněk
stravy

Nabídka platí 21. 1. – 28. 2. 2022 nebo do vyprodání
án zásob.
ání
b.
Konečná cena po slevě je vždy vypočtena
z uvedené doporučené ceny.

Vaši nejbližší lékárnu naleznete na www.ipcgroup.cz/nase-lekarny
up.cz/nase-lekarny
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