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PŘ Í BĚ H K R Á L E
A OBYČ E J N É HOL K Y
Jsou spolu dvacet let. V posledních letech, kdy
se on stal významným hybatelem české politiky,
se však i její život jistě značně změnil. Andrej
a Monika Babišovi.
Napsal PHILIPPE RIBOTON
Fotografovala ANNA KOVAČIČ

ona: top, Humanic,
Space; kalhoty, Pietro
Filipi; náhrdelník, kolekce
Love Chain, Roberto
Coin, 501 500 Kč, prsten,
kolekce Cocktail, růžové
zlato, perleť a kouřový
topaz, Roberto Coin,
104 800 Kč
on: svetr, Review, Van
Graaf; kalhoty, Closed,
Van Graaf; boty, vlastní
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První setkání
Moničin život se změnil v roce 1989. V tomto roce padl komunistický režim a ona padla také – ve svých patnácti letech
do sítí lásky. Potkala jednoho kluka z Litoměřic. Byla to její
první láska. A už v osmnácti se k němu a jeho rodičům odstěhovala a začala pracovat jako sekretářka obchodního ředitele nedaleké chemické společnosti Lovochemie. Starala se
o agendu ředitele a organizovala jeho schůzky. Jednoho dne
do jeho programu přidala jméno slovenského podnikatele
Andreje Babiše. A tenkrát se poprvé potkali. „Byl jiný než
všichni ostatní,“ říká. „Byl velmi hezký a něco z něho vyzařovalo,“ říká. „Hned se mi líbila jeho odvaha a sebevědomí.
Každý se začal klepat, když vstoupil do místnosti. Působil
velmi silně,“ vzpomíná. „Byl jako král.“
Jednoho krásného dne, když bylo Monice devatenáct, poslala svým přátelům krátký vzkaz, že se bude vdávat. Dala
to také vědět svému oblíbenému slovenskému podnikateli. Popřál jí hodně štěstí a poslal obrovskou kytici. Andrej
vzpomíná: „Když jsem to oznámení dostal, měl jsem pocit,
že musím něco udělat..., abych tomu zabránil. Ale neodvážil
jsem se, byl jsem příliš plachý.”
Monika brzy zjistila, že její manželství nebude procházka
růžovým sadem. Vzpomíná si, že její manžel byl chorobně žárlivý, když spolu šli ven, vždy se kvůli něčemu rozčílil. K jeho
smůle se Moničina cesta znovu zkřížila s Andrejovou – na jed196 HARPER’S BAZAAR Prosinec 2014

Světoběžnice
Několik měsíců poté, co se přestěhovala zpět do Lovosic, dostala od soudu rozvodové papíry. A svého manžela už potom
nikdy neviděla. Svoboda měla několik podob: udělala si řidičský průkaz, aby mohla sama jezdit do Prahy. „Poprvé jsem
vyjela z malého města za Andrejem do Prahy.“ Brzy dojíždět
přestala, přestěhovala se a začala s Andrejem bydlet. První
kroky na jejich cestě po světě je později zavedly do Thajska,
Mexika a na Maledivy. Nejenže si Andrej přál, aby objevovala
svět s ním, ale také ji podpořil, aby to dělala sama. Poslal
ji na intenzivní kurz angličtiny na Maltu. Následně se vydala na šestiměsíční pobyt do Austrálie. Když mluví o své
první cestě k protinožcům, Andrej dodává, že je to, jako by
to bylo včera: „Pamatuju si, že po celou dobu letu brečela.“
Potom se přestěhovala na několik měsíců do Los Angeles,
Kalifornie a Santa Moniky. Během těchto cest si Monika
s Andrejem pravidelně psali. Andrej za ní jezdil kamkoli.
„Na budoucnost jsem nemyslela a Andreje jsem do ničeho
nenutila. Těšila jsem se z toho, co bylo možné, a brala jsem
to s nadhledem.“ Další cesta vedla zpět do Evropy... Milána,
Itálie, kde Monika začala pracovat jako modelka. Když se
dnes dívá zpátky, říká, že to bylo trochu zvláštní. „Tenkrát
byly v módě velmi štíhlé holky typu Kate Moss – a to já

„KDYŽ JSEM TO
OZNÁMENÍ DOSTAL, MĚL
JSEM POCIT, ŽE MUSÍM
NĚCO UDĚLAT..., ABYCH
TOMU ZABRÁNIL. ALE
NEODVÁŽIL JSEM SE...“

FOTO: ; PŘIPRAVILA:

íše se rok 1979, je leden a venku prší.
Monice Herodesové je pět let. Jejímu mladšímu bratru
Martinovi jsou jen dva roky a společně žijí se svými rodiči
v Lovosicích v severních Čechách, v bytě s mnoha akvárii…
Moničin otec Karel je totiž vášnivý akvarista. Vzpomíná si,
jak jednoho dne přišli nějací lidé a cosi zašeptali její mámě
do ucha. Pak si jen pamatuje, jak se matka rozplakala. Od té
doby bylo už navždy vše rozděleno a definováno jako život
před tímto okamžikem a po něm. Vzpomínky před tím zmizely v černé díře a život po tom, byl prostě život bez otce.
Ten den se Moničina matka dozvěděla, že její manžel leží
v kritickém stavu v nemocnici. Auto, které řídil jeho bratr,
dostalo smyk na ledě a havarovalo. Karel tentýž den v nemocnici zemřel, nebylo mu ani 30 let. Monika přiznává, že
ji tato srdcervoucí událost ovlivnila: „Celý život mi chyběl
vzor otce,“ říká dojatě. „Je to možná důvod, proč jsem si
vybrala staršího partnera. Potřebuji, aby se o mě někdo staral,“ pokouší se o vysvětlení a dodává: „Nevěřím, že bych
kdy potkala někoho, kdo by to dělal lépe než Andrej.“

nom z firemních seminářů. Andrej za to rád přijímá zodpovědnost. „Zařídil jsem, aby byla pozvána. Chtěl jsem navázat
kontakt... Moc se mi líbila.“ Seminář se stal i pro Moniku klíčovým. „V jednom okamžiku jsem si sedla na okraj opěradla
křesla, které bylo blízko něho. Dali jsme si pár skleniček a začali si povídat. Vydrželo nám to několik hodin. Vysvětlovala
jsem mu, že ve své práci nejsem spokojená. On mi navrhl,
abych šla pracovat k němu. A tak to všechno začalo.“ Když se
vrátila ze semináře domů, prostě jen řekla svému manželovi,
že se chce nechat rozvést. Jeho reakce byla drsná: vyhnal ji
z domu. „Znovu jsem žila s rodiči, na místě, ze kterého jsem
tak moc chtěla uniknout,“ říká. Jediné pozitivní bylo, že vídala Andreje celkem často v Lovosicích. Monika vzpomíná, že
se snažil být ve všem první. Přišlo jí to okouzlující. „Chtěl se
mnou objevovat celý svět, s mladou holkou z malého města,
a ukázat mi vše, co jsem neznala nebo neviděla; letět poprvé
letadlem, poznat chuť krevet... on byl ten pravý.“ Andrej dodává: „Bral jsem ji více méně jako třetí dítě,“ říká (z prvního
manželství měl totiž už dvě děti).

FOTO: ANNA KOVAČIČ
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ona: top IRO, Space; kalhoty I.A.M. Ivana
Mentlová, Space; svetr, Pietro Filipi;
klobouk, Pietro Filipi; náramek, kolekce
Martellato, Roberto Coin, 178 000 Kč,
náramek širší s kamenem horský křišťál,
Roberto Coin, 274 800 Kč, prsten, kolekce
Cocktail, Roberto Coin, 114 700 Kč;
boty, z kolekce Barbara Nesvadbová pro
Novestu, Zoot (výtěžek jde na Bazaar
Charity);
on: svetr, Review, Van Graaf; džíny Hugo
Boss; bunda, Closed, Van Graaf;
boty, Hunter
Prosinec 2014 HARPER’S BAZAAR 197

EXCLUSIVE

PROUSTŮV DOTAZNÍK

noho dne v žertu navrhl, že
by se tím mohla živit. Tenhle
nápad v ní zůstal. Monika
se věnovala nadále dalším
projektům, včetně designu
interiéru farmy Čapí hnízdo
blízko Benešova, Sokolovny
Průhonice, vily v Mougins
na francouzské Riviéře, kliniky CPM na Chodově a konečně restaurace Paloma
v Mougins, do které Andrej
investoval (hodně se o ní v poslední době psalo, protože dostala svou první michelinskou
hvězdu půl roku po otevření).
Další projekty na obzoru
jsou nový hotel a restaurace
v Průhonicích, nová vila
a hotel s wellness na jihu
Francie.

ona: sukně, Max Mara;
svetr, Pietro Filipi,
klobouk, H&M; prsteny,
kolekce Cocktail,
Roberto Coin, 83 900 Kč
a 114 700 Kč; náramek,
kolekce Martellato,
Roberto Coin,
274 800 Kč;
on: svetr Review, Van
Graaf; džíny Hugo Boss

Babišland
Od doby, kdy se Monika
s Andrejem poprvé potkali,
uběhlo dvacet let a Andrej se
stal hlavní postavou veřejného
života v Česku. Je ministr financí a místopředseda vlády
zodpovědný za českou ekonomiku. Také je to druhý nejbohatší muž v zemi (od března
tohoto roku je na 731. místě
na seznamu světových miliardářů, který publikuje časopis Forbes, s čistým jměním
ve výši více než 2 miliardy dolarů) a je jediným vlastníkem
koncernu Agrofert, čtvrté největší společnosti v zemi (zaměstnává více než 27 tisíc lidí). Je také vlastníkem jednoho
z největších a nejvlivnějších médií a vydavatelství v České republice. Je jedním z nejmocnějších jednotlivců v zemi, a to
ve všech oblastech působení: obchod, média a politika. Má
vše. Proto ho lidé velmi rychle začali srovnávat s legendární
postavou Silvia Berlusconiho, dlouholetého předsedy vlády
v Itálii a majitele jednoho z největších průmyslových a mediálních konglomerátů v Evropě. Ale tady veškeré srovnávání
končí. Silvio Berlusconi je magnát v pravém slova smyslu: vypravěč, velmi hlasitý a příliš opálený. Andrej Babiš není žádný
vypravěč a přiznává, že to není jeho silná stránka. Také nemluví nahlas… a svou myšlenku umí vyjádřit v několika slovech. A není příliš opálený. Možná proto, že neměl moc času
si za posledních několik let dovolenou užít. Naopak, říká, že

„ŽIVOT, KTERÝ DNES
Založení rodiny VEDEME, NEMUSÍ BÝT
Vrátila se do Česka a začala
NUTNĚ TAKOVÝ ŽIVOT,
pracovat pro počítačovou
distribuční společnost.
KTERÝ JSEM CHTĚLA.“
Andrej se rozešel se svou
ženou (ačkoli ještě nebyl
rozvedený). Vztah nabral nové obrátky – Vivien (teď je jí čtrnáct) se narodila v roce 2000, když bylo Monice šestadvacet.
O tři roky později se rodina rozrostla o Frederika (nyní desetiletého). Obě děti jsou Moničinou prioritou, což také potvrzuje
její tetování na pravém zápěstí: iniciály V a F v kaligrafickém
stylu. Tři roky po narození Frederika, měli Andrej a Monika
nový rodinný plán: začali stavět dům v Průhonicích.
Projektem pověřili architekta Petra Koláře, jehož minimalistický styl se jim líbil. Monika se začala zajímat o design a zapojila se do výběru nábytku. Petrovi se její vkus líbil, a tak
ve spolupráci pokračovali i na dalších projektech, včetně
práce na apartmánech, které Andrej v Praze koupil. Petr jed-
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zrovna nesplňovala,“ říká
a nepatrně poukazuje
na svou hezkou postavu.
Nicméně Monika přiznává,
že si vlastně sama sebe
nikdy nedokázala představit jako profesionální modelku. „Věděla jsem, že nejsem žádný extrovert, a taky
jsem věděla, že se nepřinutím, abych jím byla,“
říká. „Nemohla jsem podstupovat celé to divadlo,
předstírat a vystavovat se
v nočních klubech jako nějaká věc a strhávat na sebe
pozornost okolí.“ I tak ale
vzpomíná na dobré večírky,
když pobývala v Miláně,
mezi nimi byla i oslava
narozenin topmodelky
Naomi Campbell. Poslední
kapkou byl náročný casting, ve kterém se dostala
mezi finalistky pro kampaň módního domu Ralph
Lauren: „Bylo nás tam 200
a nakonec jsme se do finále
dostaly dvě,“ vzpomíná
Monika. „Uvědomila jsem
si, že nechci strávit zbytek
života svlékáním se před
nějakými cizími Italy.“

Andrej Babiš Monika Babišová
přibral 10 kilo od doby, co vstoupil do politiky, jelikož
neměl čas na disciplínu a nemohl dohlížet na kvalitu
svého života. „Nemám čas vůbec na nic,“ přiznává.
„Hlavně na ty, kteří jsou pro mě nejdůležitější: moji
ženu a děti.“

● Jaká je vaše
představa dokonalého
štěstí?

Mít dobrou náladu a být
se svou rodinou.
● Čeho

se nejvíc
bojíte?

Ztratit někoho, koho
miluji.

● Kterou

Obyčejný člověk
Blahobyt má svou cenu. Monika, Andrej a jejich děti
jsou pod neustálou ochranou a dohledem. Všichni čtyři
mají stálého bodyguarda (Andrej jich má několik), kteří
s nimi chodí, kamkoli se hnou. „Trvalo mi nějaký čas,
než jsem si zvykla na tuto úroveň bezpečnosti,“ přiznává
Monika. „Když jsme se poprvé přestěhovali do našeho
domu a já viděla skupinu bodyguardů na naší zahradě,
vylekalo mě to. Ale tohle je cena, kterou musíme zaplatit za naši bezpečnost.“ Přesto Monika připouští, že být
pod takovou ochranou může mít i své výhody: „Nikdy
nemusím hledat místo na zaparkování – protože nikdy
neřídím – a můžu si dát skleničku vína nebo dvě, když
mám chuť, a nemusím se starat, jak se dostanu domů,“
říká s úsměvem, ale dodává, že pro ni nebylo lehké vyrovnat se se svým novým veřejným životem. „Nemám
svůj osobní život. Ať jdu kamkoli, lidé na mě zírají
a nikdo se mnou nechce mluvit. Ale já mám pocit, že
jsem neudělala nic, abych si zasloužila takovou pozornost, byl to Andrej. Já jsem obyčejná, normální žena,
stejná jako předtím.“ Andrej souhlasí: „Není příjemné
být veřejnou osobou. Ale věřím, že je tato situace dočasná: je to jen krok na naší cestě.“ Jak těžké tedy je
zůstat sám sebou a ochránit váš vztah, zatímco se musíte vyrovnat s publicitou a tlakem? „Je to velmi obtížné,“ přiznává Monika s tím, že muž, do kterého se
před lety zamilovala, nebyl činný ani v politice, ani
v médiích. A také nebyl miliardář. „Život, který dnes vedeme, nemusí být nutně takový život, který jsem chtěla.
Vyrovnávám se s tím: snažím se vyčistit si hlavu a držet
si svůj vlastní směr. A pokud jde o náš vztah, věřím, že
funguje, protože je mezi námi důvěra a respekt.“ Andrej
souhlasí. „Je to velmi jednoduché,“ říká. „Monika se mi
nikdy plně nepodřídila. Prostě si po celou dobu udržuje
svou suverenitu. A já to respektuju.“ ❑

„MONIKA SE MI NIKDY
ÚPLNĚ NEPODŘÍDILA.
UDRŽUJE SI SVOU
SUVERENITU...“

ze svých
vlastností na sobě
nemáte rád?

Jsem trochu impulzivní
a někdy dělám příliš rychlá
rozhodnutí.
● Jakou

vlastnost
nemáte rád
na ostatních?

Nedostatek srdečnosti.

● Při

jaké příležitosti
lžete?

Nikdy nelžu. Jenom
někdy prostě neodpovím,
nechám to být.

● Čeho

v životě nejvíce
litujete?

Je něco, čeho lituji, ale
neřeknu, co to je.

● Vaše

životní láska?

● Jaký

Moje žena.

talent byste
chtěl mít?

Neumím vést „krásné
řeči“.

● Jaký je váš
momentální stav mysli?

Stres.

● Čeho

● Co

si nejvíce
ceníte?

Dobré nálady.

nejraději děláte?

Dívám se do ohně.

● Kterou z kvalit
nejvíce obdivujete
na mužích?
● Jakou

Odvahu.

vlastnost
nejvíce obdivujete
na ženách?
● Váš

● Váš

Srdečnost.

nejoblíbenější
spisovatel/ka?

Ivo Toman.

oblíbený reálný
hrdina?

Napoleon... nebo Alexandr
Veliký.
● Co nesnášíte?

● Jak

Lži.

byste nejraději
zemřel?

Ve spánku.

● Čeho

Nemoci.

se nejvíc bojíte?

● Kterou

ze svých vlastností
na sobě nemáte ráda?

Jsem příliš velká perfekcionistka...
Všude vidím chyby.
● Jakou

vlastnost nemáte ráda
na ostatních?
Žárlivost. A pomlouvání.
● Vaše

největší extravagance?

Moje boty.
● Při

jaké příležitosti lžete?

Možná právě teď?
● Jakou

často?

frázi používáte příliš

„Sereš mě.“
● Čeho

v životě nejvíce litujete?

Je něco, čeho lituji, ale neřeknu, co
to je.
● Vaše

životní láska?

● Jaký

talent byste chtěla mít?

Moje děti.

Chtěla bych umět malovat.
● Kdy

a kde jste byla
nejšťastnější?

Když se mi narodilo první dítě.
● Jaký

je váš momentální stav

mysli?

Jsem nasraná... z vašich otázek
(vtipkuji).

● Kdybyste na sobě mohla jednu

věc změnit, co by to bylo?

Vypadám jako extrovert, ale přitom
jsem stydlivá – a nechci být stydlivá.
● Čeho

si nejvíce ceníte?

Mých blízkých přátel.
● Kde

byste ráda bydlela?

Na různých místech... Záleží na náladě.
● Co

nejraději děláte?

To, co dělám: návrhy interiérů.
● Jakou

charakteristikou jste
proslulá?
„Blondýna.“
● Kterou

vlastnost nejvíce
obdivujete na mužích?
Pokoru.

● Jakou

vlastnost nejvíce
obdivujete na ženách?
Upřímnost.
● Váš

ka?

nejoblíbenější spisovatel/

Barbara Nesvadbová.
● Váš

oblíbený reálný hrdina?

Můj muž.
● Co

naprosto nesnášíte?

Nesnáším vidět se, jak mluvím
v televizi.
● Jak

byste nejraději zemřela?

Ve spánku. Nebo možná během
sexu..., ale určitě ne nudou.

Máte nějaké motto?
Přej a bude ti přáno.
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