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1  Nejkrásnější den si 
představuju

S rodinou, někde v přírodě 
nebo na venkově, nikdo 
neřeší žádné pracovní 
problémy, nezvoní žádný 
mobil, zpívají ptáci a my 
hrajeme třeba vrhcáby 
nebo opékáme buřty.

2  Nejkrásnější květina
Pivoňka nebo růže.

3  Největší trapas 
Když jsem 

nepochopila, že manžel 
poslal do restaurace 
obrovskou květinu, která 
čekala na našem stole 
(považovala jsem ji 
za dekoraci) a následně 
jsem nepostřehla, když 
přede mě položil krabičku 
s prstýnkem – žádal mě 
totiž o ruku. Nevím, pro koho 
byl ten trapas větší, ale 
jsme spolu už skoro 20 let.

4  Nejoblíbenější jídlo
Vídeňský řízek 

z telecího masa 
s bramborovým salátem, 
ale tím „rakouským“ (brambory 
na kolečka, s cibulí a okurkou, 
bez majonézy). 

5 Nejpreferovanější víno
Dezertní, tj. sladké – např. 

z vinařství Thelema v Jižní 
Africe. Ale i Pálava je skvělá.

6  Nejdelší cesta
Podle vzdálenosti určitě 

z Prahy do Kapského města. 
Kdybych měla dát na pocit, 
tak ze Starého Města do Dejvic 
– v botách, které mi udělaly 
puchýře na patách. 

7  Nejkratší dovolená, 
na které si odpočinu

Prodloužený víkend u nás 
na chalupě ve středních 
Čechách. 

8  Nejromantičtější 
místo

U ohně (svíčky, krb, ohniště 
– podle situace) a s tím 
správným člověkem.

NEJ
Kateřiny

Bílé
Největší krásy i těžkosti života 

popisují pro Vlastu zajímaví lidé. 
Co rádi jedí, kam rádi utíkají, 

komu se svěřují? Všetečné otázky 
jsme nechali na konec. 

KATEŘINA BÍLÁ (45) Vystudovala ekonomiku služeb a cestovního ruchu na Jihočeské univerzitě v Táboře a následně 
studovala management na British Open University. Prošla několika asistentskými pozicemi, aby se postupně vypracovala až 
na pozici COO (provozní ředitelky) v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře, kde v září loňského roku po 18 letech 

skončila. V současné době si plní sen a většinu času věnuje svému novému butiku Madame Blanche na Starém Městě, 
zaměřeném na luxusní spodní prádlo. Je vdaná, má dva syny.

9 Nejtěžší otázka, kterou 
si kladu

Jak zvládnout hádku tak, 
aby na konci byli všichni 
v pohodě.

10Nejzásadnější pravidlo 
slušného chování je 

Mít čisté svědomí.

11 Nejoptimističtější knížka 
proti chmurám

Robinson Crusoe od Daniela 
Defoe.

12 Nejkrásnější herec/
herečka

Květa Fialová a Svatopluk 
Beneš.

13 Nejmilejší muzika
Ennio Morricone.

14 Nejlepší kamarád/ka 
pro mě znamená

Naprostou důvěru. Je 
vždycky připravená pomoci 
a navzájem se dobíjíme.

15 Největší zážitek
Když jsem zjistila, že 

jsem těhotná, a pak, když 
jsem poprvé viděla svoje děti. 

16 Člověk, který mě nej-
víc inspiruje…

Manžel. Je bez pochyby to nejlepší, 
co mě v životě potkalo.

17 Nejvyšší hora, na kterou 
jsem vylezla

Tyhle informace si nepamatuju.

18 Dárek, který mě nejvíc pře-
kvapil

Housle k narozeninám. Měla jsem 
z nich na jednu stranu radost, že 
mám zase housle, a na druhou 
zděšení, když jsem si vybavila ty 
hodiny a hodiny cvičení. 

19 Nejšílenější nápad mého 
života…

Jet s neteří za člunem 
na pneumatice. Děti na mě 
koukaly ze člunu. Když jsem zajela 
pod vodu, málem jsem se utopila 
a děti měly několik dní trauma.

20 Největší útrata, kterou 
jsem zaplatila

Narozeninový dárek pro manžela. 
Ten jeho pohled, když ho rozbalil, 
ale stál za to.




