
„Brat nado mnou vždy držal ochran-
nú ruku,“ spomína zase Miška, kto-
rú Richard v mnohých veciach
ovplyvnil. O Rišovi je známe, že má
vzťah k umeniu, nakoniec to bol
on, kto prvý predstavil Karla Gotta
inak ako speváka, keď zorganizoval
výstavu jeho obrazov. Vzťah k ume-
niu má aj Michaela – odmalička
kreslila, chodila do ľudovej školy
umenia a brat ju v tom podporoval.
Aj preto si vybrala štúdium na
Strednej škole animovanej tvorby.
„Momentálne však pracujem ako
čašníčka v kaviarni v jednom nákup-
nom centre,“ hovorí Miška o tom,
ako začala pred tromi rokmi, po
smrti otca, pracovať. Obom súro-
dencom sa na ich práci páči rovna-
ká vec – úzky kontakt s ľuďmi a ko-
munikácia. A obaja nezávisle na se-
be hovoria, že ten druhý je veľmi
pracovitý... Richard Vrablec voľake-
dy pôsobil aj v časopise Slovenka
ako marketingový manažér a bol
za mnohými úspešnými projektmi
ako Kráľ starých mládencov, Su-
persvokra či Otec roka a dnes stojí
za Knihou slovenských rekordov.
Vzťah k médiám má, zdá sa aj Miš-
ka, ktorá plánuje od budúceho ro-
ka študovať masmediálnu komuni-
káciu.

KKeeďď  rráánnoo  zzaaččaall  oorrddiinnoovvaaťť,,  uužž  ssaa  mmuu
kkrríížžiillii  ooččii,,  ppoottoomm  nnaa  ddvvee  hhooddiinnyy  zzaa--
vvrreell  aammbbuullaanncciiuu  aa kkeeďď  vvyyššiieell,,  mmaall  nnaa
llííccii  oottllaaččeennúú  mmaajjoorrsskkúú  hhvviieezzdduu,,  aakkoo
mmuu  hhllaavvaa  ppaaddllaa  nnaa  rraammeennoo,,““ sme-
je sa Martin Vanek a vysvetľuje,
že v ich rodine asi jablko padlo
od stromu ďalej – tak ako Juraj
nepokračoval v divadelnej ka-
riére, on je v podstate abstinent
a vínu nerozumie. „„PPiijjeemm  vveeľľmmii
mmáálloo  aa vvýýnniimmooččnnee,,  ppookkiiaaľľ  iiddee  oo vvíínnaa,,
nniiee  ssoomm  žžiiaaddnnyy  ffaajjnnššmmeekkeerr,,  aallee  vvee--
rríímm,,  žžee  JJuurraajj  mmii  ddáávvaa  lleenn  kkvvaalliittnnéé,,““
hovorí Martin Vanek a priznáva,
že keď od brata dostane fľašu ví-
na, skôr ju daruje, ako vypije.
Ktovie, čo by na to povedal dok -
tor Béla... 

Pripravila: ZUZANA LAJDOVÁ

„Medzi mnou a sestrou Miškou je
rozdiel takmer jednej generácie, pre-
to máme na niektoré veci rozdielny
názor – napríklad starostlivosť
o zdravie či medziľudské vzťahy – ale
čím je sestra staršia, tým sa hrany
medzi nami viac obrusujú,“ hovorí
tridsaťsedemročný moderátor a za-
bávač RICHARD VRABLEC o svo-
jej dvadsaťdvaročnej sestre MI-
CHAELE. Richard spomína na to,
ako sa veľmi potešil, keď sa mu na-
rodila sestra, ako ju všade brával so
sebou, aj keď bola ešte maličká.

Baví ich
komunikovať
s ľuďmi
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Medzi
Richardom
Vrablecom
a jeho
sestrou
Miškou je
pätnásťroč-
ný rozdiel.
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