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Do Čech 
jezdí  
rád

Eugene Chaplin

Začátkem letošního roku 
se přijel podívat na ba-
letní představení Chaplin 

do Divadla J. K. Tyla v Plzni 
a 19. listopadu se má pro změ-

nu přijet podívat do Městské-
ho divadla v Mladé Bolesla-
vi na derniéru hry Chaplin, 
v níž exceluje v hlavní roli je-
ho otce Matouš Ruml. Oba pá-

nové mi před představením  
v 18 hodin pokřtí ve foyeru 
divadla knihu Když Chaplin 
potkal Buriana.
Seznámení u bufetu

Na svá setkání s Eugenem 
Chaplinem dodnes vzpomí-
nají mnozí naši známí uměl-
ci. Patří mezi ně i zpěvačka 
Elis alias Eliška Mrázová, je-
jíž největší hit Shubidu, který 
je zpívanou poklonou tuláku 
Charliemu, si na YouTube pře-
hrálo už přes milion diváků. 

S  Eugenem se se-
tkala v Praze v ro-
ce 2013. Tehdy zpí-
vala na festivalu 
Cirkus Cirkus 
a na toto ne-

čekané setkání ráda vzpomí-
ná: „Šla jsem o pauze do zá-
kulisního bufetu a tam jsem si 
všimla pána velice podobné-

ho Charliemu Chaplino-
vi. Stál u stolku sám. 
Já jsem ho oslovila 

Eugene Chaplin (66), pátý potomek slavného 
herce Charlese Spencera Chaplina a jeho 
ženy Oony O´Neillové, který se proslavil 
jako mistr zvuku ve spolupráci s hvězdami 
Davidem Bowiem, Rolling Stones a Queen, si 
oblíbil naši republiku.

a tak jsme se spolu seznámili. 
Povídali jsme si samozřejmě 
o spoustě věcí kolem cirku-
su, příhody ze zákulisí, o tom, 
jak jeho tatínek také miloval 
cirkus a natočil o něm film...“  
Válel se na zemi jako čuně

Eugene Chaplin byl tehdy 
na pražské mezinárodní pře-
hlídce nazvané Cirkus Cirkus 
Festival členem poroty. Příle-
žitost se s ním vyfotografovat 
si nenechal ujít ani cirkusový 
principál Jaromír Joo, který 

mi ke svému selfíčku napsal 
i komickou příhodu: „S Euge-
nem Chaplinem jsem se se-
tkal v  Praze na 4. ročníku 
mezinárodního cirkusového 
festivalu (druhém nejúspěš-
nějším cirkusovém festivalu 
Evropy), kde jsem byl vedle 
Bolka Polívky, Michaela Ko-
cába, Eugena Chaplina a dal-
ších členem odborné festiva-
lové poroty. Eugene Chaplin 
má specifický suchý anglický 
humor. Je to perfektní člověk 
a mám na něj jednu vzpomín-

ku: Přišel za mnou Michael 
Kocáb, jestli by se nemohl 
s panem Chaplinem vyfotit. 
Já už byl trochu v náladě, tak 
jsem šel za panem Chaplinem 
a německy jsem mu vysvětlil, 
že bych s ním chtěl vyfoto-
grafovat svého přítele. Takže 
jsem s ním Kocába vyfotogra-
foval a pak jsem se nechal 
s Eugenem Chaplinem vyfo-
tit také já. A při té příležitos-
ti jsem mu začal vyprávět, jak 
jsem miloval filmy jeho otce, 
hlavně Cirkus, kde dělal pro-

vazochodce, a já že jsem byl 
taky provazochodec, a nako-
nec jsem mu řekl, že mu před-
vedu stoj o  jedné ruce. Ale 
v té komisi byl se mnou taky 
Bolek, a tudíž se nešlo ubránit 
troše alkoholu, tak asi víš, jak 
to dopadlo. Můj stoj na jedné 
ruce byl nakonec nepovedený 
kotoul, po kterém jsem se vá-
lel na zemi jako čuně; na což 
pan Chaplin reagoval s ledo-
vým klidem: ‚Ano, bylo to ve-
lice pěkné a náročné.‘“ 

 A Ondřej Suchý

Autor knížky po 
návštěvě v nedávno 
otevřeném muzeu 
Chaplinův svět  
v Corsier-sur-Vevey.

K Titul knížky 
Když Chaplin 
potkal Buriana.

I Matouš Ruml se 
účastní i letošního 
StarDance.

Závěr černobílého klipu ve 
stylu starých filmových 

grotesek, písnička 
Shubidu zpěvačky Elis, 
v níž se nakonec objeví 

sám Charlie.

Principál Prvního 
českého Národní-
ho cirkusu JO-JOO 
Jaromír Joo 
s Eugenem 
Chaplinem.

Elis Mraz 
a Eugene 

Chaplin.
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