Eliška Bučková hasičkou? Byl
by to asi nejvíc sexy „Soptík“
5.10.2018

Je ženou mnoha profesí a zálib. Česká Miss 2008 Eliška Bučková je modelkou,
zpěvačkou, rybářkou a nově i hasičkou. Není toho nějak na éterickou dámu trošku moc?
„Kdyby to tak skutečně bylo, tak asi by toho dost bylo. Faktem je, že jsem především modelka,
naučila jsem se i rybařinu a občas si zazpívám, protože všechny tyhle činnosti mám ráda.
Třeba už teď máme s Jakubem skoro plno na rybářské tábory v příštím roce, modelkovských
aktivit a povinností mám také hodně a ten zpěv? No, uvidíme. Když tak někdy jdu kolem
divadla Broadway, kde jsem hrála a zpívala roli Ofélie tak se trochu zasním a zavzpomínám,
jak to bylo parádní a že bych si to možná někdy zopakovala. Momentálně to ovšem neplánuji,
ale nikdy neříkej nikdy,“ s úsměvem vysvětlila Bučková.
V toku informací ovšem zapomněla na další profesi – hasičku. „No, to je pravda, ale
hasičkou určitě nebudu. Jsem tu v Theatro Music Clubu jako kmotra kalendáře na příští rok
BEST OF Hasička and hasič 2019, který nafotili dobrovolné hasičky a profesionální hasiči
České republiky. A jelikož si téhle práce nesmírně vážím ráda jsem přijala
kmotrovství,“ dodala Eliška.
„Víte, já bych docela rád s těmito lidmi, kteří zápasí s ohněm, někdy vyjel. Ne, přeji jim, aby
práce měli co nejméně a co nejméně bylo i požárů, ovšem jako pozorovatel bych se nějaké
akce zúčastnil, abych viděl tu jejich nebezpečnou a obětavou činnost na vlastní oči. Smekám
před tím, co pro nás dělají,“ nechal se slyšet další kmotr Vojtěch Drahokoupil.
„Z ohně mám respekt. Takový malý táboráček je romantická záležitost, ten mohu a líbí se mi,
ovšem když se tenhle živel vymkne, pak je po romantice. Jako kmotra jsem lidem, kteří nás

chrání, přišla poděkovat a říci jim, že si toho, co dělají, nesmírně vážím,“ uvedla rovněž
kmotřička kalendáře Eva Burešová.

Na vydařený křest dorazila jako host i Natálka Grossová s maminkou Šárkou, Eva Decastelo,
Kateřina Průšová, Martin France a řada dalších známých osobností.
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