ROZHOVOR: IVO LADIŽINSKÝ

V dnešnej
dobe sa treba

Iva Ladižinského sme doteraz poznali
najmä ako vynikajúceho choreografa
módnych šou a súťaží Miss, avšak
konečne nechal vyniknúť svoj herecký
a zabávačský talent, a v súčasnosti
sa venuje jednej z najpredávanejších
stand up comedy show Temné kecy.
A, samozrejme, jazdí na Suzuki.
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■ Ako vyzerali vaše prvé kilometre
za volantom?
Prvé auto som mal ešte za socializmu
a bola to škodovka, taká tá žehlička
s jedným spätným zrkadlom na ľavej strane. Myslím, že nemala ani pásy
a nedalo sa polohovať sedadlo, takže sme
v tých autách všetci sedeli ako keby sme
zjedli pravítko. Každý si to vedel opraviť
doma na dvore.
■ Považujete sa za dobrého šoféra?
Myslím si, že som dobrý vodič, nespôsobil som doteraz žiadnu väčšiu nehodu.
Ale zasa všetci muži si myslia, že sú výborní šoféri a aj milenci. Ja jazdím podľa toho, aké mám auto, ak mám rýchle
auto, idem dynamicky, ak pomalé, jazdím pomalšie. Radšej mám tie pomalšie,

Vystriedal som
veľmi veľa áut

■ Aký máte vzťah k autu?
Veľmi kladný, mám rád čisté a voňavé
auto. Vozím v ňom veľa svojich vecí,
mám v ňom takú polokanceláriu. V aute
musí byť všetko potrebné a neznášam
keď k niekomu nastúpim do auta a má
v ňom prach alebo dokonca chlpy od
psov a visia mu zo spätného zrkadla krížiky a srdiečka. Ja sa rád starám o auto
a musí byť pre mňa pohodlné.

aby som nemusel platiť pokuty. Vystriedal som ale veľmi veľa áut, venoval som
sa tomu v minulosti aktívnejšie, bavilo
ma to a mal som tú možnosť jazdiť na
drahých a aj extrémne drahých autách.
Ale dnes ma už nebaví súťažiť, občas na
to dupnem ak je suchá a pekná cesta,
ale inak jazdím pokojne a snažím sa robiť si časovú rezervu na cesty.

■ Vychutnávate si dlhé cesty
alebo rád prepustíte volant
aj niekomu inému?
Väčšinou šoférujem ja, nepopíjam alkohol, takže aj keď niekam ideme na vystúpenia, rád sa obetujem a odšoférujem
to, mne to nevadí. Pre mňa je dlhá cesta
relax, keď som v dobrom aute a nie je to
utrpenie. Našťastie som väčšinu života
strávil v dobrých autách. Pustím si dobrú

SVET SUZUKI

■ Prečo ste si vybrali práve
Suzuki Vitaru?
Predtým som mal trojdverovú Suzuki
Grand Vitaru a bol som spokojný. Tým,
že jazdím väčšinou po meste ale vo
voľných chvíľach chodím rád do prírody, je pre mňa Vitara praktická. Mám
rád SUV alebo aspoň kombíky, limuzíny
mi nesedia. Vyhovujú mi autá, v ktorých
môžem hocičo previezť, napríklad bicykel a ísť s nimi do prírody. Rád trávim
voľný čas aktívne, idem do hôr a kade
tade. Typ mestského crossoveru mi
veľmi vyhovuje. Vitara mi sadla aj tým,
že je v nej veľa technických vychytávok, za ktoré si pri iných značkách poriadne priplatíte. Človek si myslí, že ich
ani nepotrebuje, ale je veľmi príjemné
si na ne zvyknúť.

Vitara je pre mňa
praktická
Takže napríklad allgrip systém, senzory, cúvaciu kameru, tempomat,
multifunkčný dotykový panel, hands
free telefonovanie, trojrozmerné navigačné mapy, adaptívny tempomat,
automatické brzdenie a kopec iných
vymožeností som veľmi rád prijal. Obľubujem automatickú prevodovku, keď
nemusím stále mykať rukou a nohou
a teraz som si ju opäť konečne doprial,
a navyše mám výbornú spotrebu.

Vždy som
mal rád humor

hudbu alebo sa rozprávame a je to zábava. S priateľkou sa radi kocháme okolím,
keď nás niečo zaujme, tak odbočíme
a pozrieme si to. Rád jazdím mimo
diaľnic, lebo môžem zažiť oveľa viac,
vychutnať si cestu. Je mnoho dôvodov
sa zastaviť a pokochať sa, vnímať vôňu
poľa s uhorkami alebo paradajkami, pozrieť si zaujímavú zrúcaninu, rozhľadňu,
kostol. Na dovolenke si vždy aspoň na
polovicu času požičiavam auto, zoberiem mapu a jazdím každý deň na iné
miesto, inú pláž. Nie som ten typ, ktorý
celú dovolenku preleží.

■ Všetci Vás poznáme ako
choreografa módnych šou
a súťaží Miss, ako si spomínate
na toto obdobie?
Bolo to veľmi príjemné obdobie. Bol som
jeden z prvých ľudí za socializmu, ktorý sa tomu spolu so skvelými dámami
Emmou Tekelyovou a Janou Jelenekovou venoval. Deväť rokov som pracoval
na súťaži Elite Model Look, desať rokov pre MISS a medzitým som robil viac
ako 500 módnych šou u nás, v Čechách
i vo svete. Veľakrát o mne hovorili, že
som na dievčatá prísny, ale aj ony neskôr zistili, že to bola cesta ich niekam
posunúť.

■ Ako ste sa dostali od súťaží krásy
k stand up comedy?
Bol to prirodzený vývoj, pretože som
mal vždy rád humor a rád som zabával
ľudí okolo seba. Zdedil som to po otcovi.
Známi sa ma veľakrát pýtali, prečo som
nešiel na herectvo. A keď odštartovala
na Slovensku v roku 2010 stand up comedy, tak som s tým začal ako s koníčkom a odvtedy sa tomu venujem. Hrám
aj v divadle a sem tam nejaké menšie
úlohy v seriáloch, ktoré teraz idú.

Humor som
zdedil po otcovi
Pred rokom a pol som si založil vlastnú šou pod názvom Temné kecy a má
úspech, ktorý aj mňa prekvapil. Našli sme
dieru na trhu a venujeme sa tomu profesionálne naplno, budujeme Temné kecy
ako značku s marketingom, so všetkým.
Prevalcovali sme všetko čo sa dalo a sme
jednou z najpredávanejších šou u nás. Na
internete máme okolo 6-7 miliónov pozretí našich videí a mesačne predáme cez
dva a pol tisíc lístkov. Ja som presvedčený,
že sa treba v dnešnej dobe smiať. Robíme
skutočne veľmi drsný humor, až vulgárny,
ale zistil som, že Slováci to majú radi. Čím
je to ostrejšie, tým na to lepšie reagujú
a vedia sa s tým stotožniť. Pomenúvame
problémy a dianie okolo na plné ústa, bez
cenzúry, a to sa im páči. Pretože by to tak
ľudia možno chceli povedať svojmu šéfovi
alebo manželke, ale nemôžu si to dovoliť. My to povieme za nich, oni sa s tým
stotožnia a domov odchádzajú uvoľnení
a spokojnejší.

■ Kam chodíte pre inšpiráciu?
Stačí sledovať televíziu, bulvár, stretávať
sa s ľuďmi, počúvať ich, človek má tiež
veľa spomienok. Každý, kto robí stand up
comedy, má svoj prístup, môže k zážitkom niečo pridať, dokresliť ich, môže si
niečo vymyslieť, veľakrát sú to osobné
zážitky niekoho iného, ale dajú sa humorne prerozprávať s vlastným pohľadom na vec alebo danú problematiku.
U mňa je to výrazne o slobode prejavu,
ktorú tento žáner dovoľuje, možno inde
by som si to nedovolil, ale pri stand up
comedy je prirodzený posun do extrému, aby sa ľudia smiali. ■
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