Dominika Lukešová je talentovaná zpěvačka, a proto se přihlásila do soutěže
Superstar 2020, kde skončila ve finálovém kole.
Jak dlouho se věnuješ zpěvu a kdo tě v něm nejvíce podporuje?
„Zpěvu se věnuji od svých tří let a začalo to všechno tím, že jsem k Vánocům
dostala plastový růžový mikrofon. Od té doby jsem ho nepustila z ruky a rodiče mě
přihlásili do sboru. Ve zpěvu a celkově v hudbě mě podporuje celá má rodina a
přátelé.“
Jak tě napadlo se přihlásit do soutěže Superstar?
„Soutěž Superstar jsem sledovala už jako malá a vždycky jsem si samu sebe
představovala na obrovském pódiu. Chtěla jsem si vyzkoušet, jestli mě to posune
někam dál a jestli to ustojím. Ačkoliv jsem do toho nevkládala velké naděje, tak se mi
povedlo uspět.“
Jak si to všechno psychicky zvládala? Porota, kamera, zpěv, ostatní soutěžící,
přímé přenosy?
„Ustát to psychicky bylo pro mě to nejhorší. Bylo to na začátku covidové pandemie a
se všemi opatřeními to bylo náročné. Každý jsme byli na hotelovém pokoji sám,
nesměli jsme moc chodit ven, bylo to složité… plus všechen ten nátlak zvenčí
(fanoušci, názory, ..) tomu taky úplně nepřidával.
Přímé přenosy byly jedny z nejtěžších kol celé soutěže. V momentě, kdy se zapnuly
kamery, mě vidělo milion lidí a já si to moc dobře uvědomovala. I když nebývám
vůbec nervózní, tak ve finálových kolech jsem byla.“
Zůstala jsi v kontaktu s některými ostatními soutěžícími?
„V kontaktu jsem zůstala s Verčou Weissovou, Mikulášem Hrbáčkem, Michalem
Šafratou a s Timotejem Májským.“
Jak zvládáš to, že jsi známější než předtím? Chodí si tvý fanoušci pro fotky?
Zasahuje to nějak do tvého soukromí?
„Snášela jsem to těžce, protože to byl najednou hrozný nezvyk, ale je příjemné, když
si někdo přijde pro fotku nebo si popovídat. Naopak nemám ráda, když lidi jen

projdou, blbě na mě koukají a pak je i třeba slyším, že o mně mluví. Je to
nepříjemné.“
A něco mimo Superstar, máš nějaký vztah?
„Mám vztah čerstvý tři měsíce.“
Jsi šťastná?
„Jsem moc šťastná, protože mě ten člověk bere takovou, jaká jsem, a vždy se mu
můžu se vším svěřit. Je pro mě oporou a zároveň nejlepším kamarádem. Věřím, že
nám to dlouho vydrží.“
Rozhovor připravila Kateřina Andršová

