sex & láska

Lenka Polanová,
40 let, muzikantka,
chovatelka koní
a spolumajitelka Farmy Noe
Marek Polan,
45 let, ekonom, investor,
filantrop a spolumajitel
Farmy Noe

Ona řekla/on řekl
Lenka a Marek spolu hrají koňské pólo a taky spolu žijí. Jak se
poznali a co mají společného? Ptala se Michaela Klevisová.
Jak jste se seznámili?
marek: „Ještě v době vytáčeného připojení internetu jsem řešil,
kam umístit reklamu na studentské konto, a seznamka mi
přišla jako dobré místo. Sám jsem si zkusil napsat inzerát.“

Kdy jste si uvědomili, že spolu chcete být?
„Po čtrnácti dnech. Ve stejné době jsem věděla, že s ním jednou
chci mít i děti. Byl to princ, ne snílek. .-)“

„Vlastně od té doby, co jsme se seznámili, jsme spolu. Takže
asi od začátku.“

Čím vás ten druhý dokáže potěšit/rozladit?
„Potěší mne názorem na kulturní zážitek či knihu, s kterým sice
ne vždycky souhlasím, ale Marek mi často ukáže nový pohled
na věc. Baví mě i jeho nápady a plány na cestování. A čím mě
občas rozladí? Tím, jak vyžaduje preciznost.“

„Vždycky se vrhá do realizací mých nápadů se mnou. Ať už to
byla cesta kolem světa na plachetnici s miminem a batoletem,
farmaření, či budování Noe polo clubu v zemi, kde koňské pólo
nemá žádnou tradici. Někdy mi ale trvá ji přesvědčit.“

Aktivita, kterou si společně užíváte?
„Koňské pólo. Nadchla nás jeho rychlost, soulad jezdce i zvířete,
strategie hry. Koním a pólu se věnujeme celá rodina. Letos na
Prague Polo Cupu s námi v týmu hrála už i čtrnáctiletá dcera.“

„Jednou z našich společných zálib je koňské pólo. Tam máme
výhodu zejména při turnajích, kdy těžíme z toho, že umíme
i nonverbálně komunikovat a víme, jak ten druhý reaguje.“

Jaký byl váš nejsilnější společný zážitek?
„ Třeba když jsme u břehů Venezuely potkali novodobé piráty.“
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„Narození našich tří dcer a to, co tomu předcházelo. :-)“

foto: Petr Weigl; líčila a česala: jana šedová; PRODUKCE: Michal Krpálek

lenka: „V roce 1999 na internetové seznamce. Tehdy byl
tenhle způsob seznamování ještě celkem rarita, ale pár lidí
jsme inspirovali.“

