
její matka z vězení a dostala ji zpět 
do vlastní péče. Od té doby o ní nic 
nevím. Dnes už jí musí být třicet dva 
let a vzpomenu si na ni vždycky, když 
se v Poště objeví podobné téma. 

Co dělá Ester Janečková, když se 
nevěnuje Poště pro tebe?
Zhruba sedmkrát do měsíce moderuji 
pořad Sama doma, který mě nevý-
slovně baví. Jednak tím, že jde o pří-
mý přenos, což znamená adrenalin, 
a jednak mě zajímají témata, jež tam 

řešíme. Hlavně lékařské problémy, 
k nimž mám blízko. Jak už jsem řekla, 
studovala jsem zdrávku, můj muž je 
lékař-chirurg, starší sestra Dáša je lé-
kařka-psychiatrička, mladší, Svatava, 
je zdravotní sestra, takže jsem obklo-
pena medicínou. Kromě toho moderuji 
i jiné pořady a akce, jako například 
před Vánoci Adventní koncerty. Hodně 
času mi zabírá již řečené studium 
psychoterapie, což, popravdě řečeno, 
stíhám jen s odřenýma ušima. Do toho 
jsem také začala s vlastní psychote-
rapeutickou praxí – už mám několik 
klientů, jimž se musím věnovat. Také 
dost času věnuji poradně pro gaye 
a lesby nazvané S barvou ven, kterou 
jsem spoluzaložila před necelými tře-
mi lety. Vnikla po té, co spáchal sebe-
vraždu můj synovec Filip, jenž se jako 
homosexuál cítil ztracený v okolním 
světě. Přesto, že měl podporu rodiny, 
scházelo mu pochopení a přijetí spo-
lečnosti. Myslím, že i o těchto věcech 
je potřeba mluvit. Vidíte – a zase jsme 
zpátky u potřeby komunikace. Je to 
zkrátka jedna z nejdůležitějších věcí 
v našem životě.

Jiří Renč, foto Tomáš Pánek a ČT

A takhle ji známe z Pošty pro tebe, společně 
s Martinem Kavanem v roli pošťáka Ondry

Oblíbený pořad 
POšta PrO tebe 
se začne vysílat 

4. února a poté bude 
k vidění na Čt1 každou 
neděli od 17. 25 hod.
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