MATOUŠ RUML (34)

OONDŘEJ SUCHÝ (74)

Na Chaplina nikdy
nezapomenou
Kniha
s vlastnoručním
podpisem autora
bude jistě skvělým
vánočním
dárkem. 

Na křest knihy měl původně dorazit
Chaplinův syn Eugene. Kmotrem se
ale nakonec stal Matouš Ruml.

O

Charlie Chaplinovi se hovoří jako o nejlepším komikovi všech
dob a králi grotesky.
Není proto divu, že
je vzorem i mnoha
českých umělče
ců. Patří mezi
ců
ně i Matouš
Ruml,
kteR
rý se několik
let
le pravidelně
n převlékal
do
d Chaplinova
kostýn
mu!
m V životopisném
divadelním
d
představení
p

KRISTÝNA FREJOVÁ (48)

Foto: Profimedia. cz (2), Dagmar Pavlíková (2) Zdroj: Czech News Center, Empresa Media, semanovice. cz

Složili velkou
poctu malému
velkému muži
Úspěšná divadelní hra však po čtyřech letech nyní dospěla ke své derniéře.
Protože se však nikomu s Chaplinem
loučit nechtělo, další jeho milovník
Ondřej Suchý mezitím napsal a před
pár dny pokřtil svou
novou knihu s ná-

zvem Když Chaplin potkal Buriana.
„Děj knihy se odehrává okolo roku
1931, kdy se Chaplin inkognito ocitl
v Praze a v létě se
na francouzské Riviéře setkal s Vlastou Burianem a jeho ženou Ninou,“
popisuje Suchý děj
své knihy, která je,
stejně jako divadelní představení, poctou vzrůstem malému, avšak svým
významem jednomu
z největších umělců
všech dob.
(jš)

ČAS PRO HVĚZDY 16

LUCIE
BÍLÁ (53)

Ráda se
otužuje

Jednotlivé druhy
kávy, které prodává,
pojmenovala Lucie
jmény svých
muzikálových rolí.
V nabídce je ale
i káva Lucie. A dále
pak Carmen nebo
Julie.

P

roblémy a z nich vyplývající deprese, které Kristýnu Frejovou dlouho trápily, řešila hlavně s pomocí
odborníků. I ona sama však
našla lék proti špatné náladě. Pomáhá jí sport a hlavně
otužování, kterému naprosto propadla. A před pár dny
tak plaváním v ledové Vltavě
oslavila dokonce netradičně
i své narozeniny! „Moje narozeniny byly nesmírný, až
vesmírný. Díky za zasvěcení
do otužování a plavbu Vltavou 11,5 stupně Celsiových
teplou. Mám to ale krásnej
život,“ připsala k fotografii
v plavkách, kterou sdílela na
svých sociálních sítích spokojená herečka.
(jš)

s názvem Chaplin
totiž ztvárnil hlavní
roli, ve které naprosto exceloval.

L INZERCE L

ZE SVĚTA
SLAVNÝCH

Je z ní kavárnice
P
Kromě otužování prý
herečce pomáhá také
jóga, tai-či nebo
lezení po skalách.

řestože má
Lucie Bílá jako zpěvačka práce
až nad hlavu, konečně se rozhodla
splnit si svůj dávný sen a pustila se
do podnikání s kávou. „Celý život
mě někdo zval na

kávu a já ne vždy
mohla nabídku přijmout. Teď
jim to vynahrazuji tím, že zvu
všechny na kávu
já,“ směje se Lucie,
podle níž se káva
i jmenuje. A přiznává, že bez šál-

ku tohoto lahodného nápoje si svůj
den nedokáže absolutně představit.
„Káva je pro mne
zdraví, rituál, nabírám z ní energii,
kterou pak mohu
posílat dál,“dodává.
(jš)
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