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Foto: Pavel Havlíček
Styling: Jano Kimák
Make-up: Valeria Kole
Modelka: Hana Soukupová (PH Models)
Supervize: Petr Jansa
Hana má na sobě top a šaty z kolekce resort,
louis Vuitton, info o ceně v obchodě
Esprit LN v roce 2016 vychází:
2. března (Móda)
6. dubna (tradice)
20. dubna (Muži a styl)
4. května (architektura/design)
1. června (Gurmán)
15. června (Film, hudba, divadlo)
13. července (Sport/relaxace)
7. září (Móda)
21. září (Na míru)
5. října (Bez hranic)
2. listopadu (Hodinky/Šperky)
16. listopadu (Krása)
7. prosince (Vánoce)

(12) Za hranicemi českého baletu
Umělecký ředitel Petr Zuska
představuje svůj baletní soubor.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
ještě jednou vám přeji vše nejlepší do roku
2016. Právě držíte v ruce první letošní číslo Espritu Lidových novin, které jsme tentokrát věnovali úspěšným Čechům a Češkám. Kvůli topmodelce Haně Soukupové
odletěl Petr Jansa a stylista Jano Kimák
loni na podzim do New Yorku. Hana pro
Esprit nafotila krásnou módní story v kolekcích resort známých značek a Petrovi
prozradila i něco málo ze svého života.
Na počátky její kariéry vzpomíná
také její objevitelka a šéfka Haniny agentury PH Models Lenka Jochová. Za objektivem tentokrát stál fotograf Pavel Havlíček,
který v USA fotí například pro Harper’s Bazaar. Pavlův osobní příběh je také zajímavý – počátkem 80. let se mu podařilo emigrovat z Československa, v USA se živil
jako ilustrátor dětských knížek a pak shodou okolností začal fotit. O jeho životní
cestě si můžete přečíst v poutavém profilovém rozhovoru Petra Jansy.
V hlavním tématu čísla vám přinášíme profily tří úspěšných mužů tří generací: šéf pražské zoo Miroslav Bobek hovoří
o tom, jak se do zahrady získává takový
slon, výtvarník Lukáš Musil alias Musa,
který se proslavil jako tatér, zase vypráví,
proč se rozhodl věnovat malbě, a teprve
osmnáctiletý student Kristián Mensa alias Mr. Kriss vás zavede do světa Instagramu, na němž má 33 000 fanoušků z celého světa.
Zároveň bych vám chtěla představit
našeho nového kolegu Martina Vášu, je-

(22) Dospěl jsem na Manhattanu
Kdo je úspěšný český fotograf
žijící v New Yorku Pavel Havlíček.

hož jméno můžete znát díky espritovým
fejetonům. Do prvního čísla – sám zapálený fanoušek baletu – připravil portrét
šéfa baletu Národního divadla Petra Zusky
a tří tanečníků, které zachytil Pavel Hejný. I Petr Zuska je součástí českého úspěchu – nejenže soubor otevřel tanečníkům
z celého světa, ale jeho choreografie patří
k tomu nejlepšímu, co můžete na jevišti
vidět. Petr Zuska hovoří též o svém zahraničním angažmá, jež mu podle jeho slov
dalo rozhled.
V Espritu vám kromě toho přinášíme
pozměněnou a rozšířenou rubriku Detail s fotografiemi Petra Karšulína a v neposlední řadě též esej supermodelky Evy
Herzigové. Vtipně píše o svých novoročních předsevzetích a text doplnila i vlastní
kresbou.
Samozřejmě vás čeká i naše pravidelná
kosmetická rubrika nebo recenze Petry Pospěchové a další články.
Příjemné čtení vám přeje

(52) Tvarůžek je hanácký lanýž
Petra Pospěchová představuje
olomoucký skvost entrée.

Eva Hlinovská, vedoucí Espritu LN,
který získal ocenění

(56) Vuitton v Grand Palais
Nejnovější výstava značky
louis Vuitton v Paříži.
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