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56 RYTMUS ŽIVOTA

V úterý 19. listopadu pro-
běhla v  Městském di-
vadle Mladá Boleslav 

derniéra hry Chaplin autorů 
Pavla Kheka a Lenky Smrč-
kové. V převleku za chlapíka 
v buřince a s hůlkou se na je-
višti předváděl Matouš Ruml 
a vzhledem k reakcím publika 
je třeba říct, že mu tahle role 
opravdu seděla. Všiml si toho 
i spisovatel Ondřej Suchý, je-
hož poslední kniha Když Cha-
plin potkal Buriana před pár 
dny spatřila světlo světa. Lo-
gicky tudíž požádal herce, jenž 
si vyzkoušel život slavného ko-
mika na vlastní kůži, aby mu 
knihu pokřtil. 

Ruml v  tom původně ne-
měl být sám, jeho spolukmo- 
trem (respektive spolukřtite-
lem, protože podle Suchého je 
slovo kmotr poněkud zprofano-
vané) se měl původně stát Cha-
plinův syn Eugene. „Tři měsíce 
jsme si s Eguenem Chaplinem 
jeho návštěvu domlouvali, na-
posled jsem mu před týdnem 
ještě říkala, ve kterém hotelu 
bude bydlet – vše bylo jasné, 
ale nakonec se nečekaně omlu-
vil, že musí v poslední chvíli 
změnit své plány,“ vysvětlila 
nepřítomnost komikova syna 
Janeta Benešová, ředitelka di-
vadla. Na to Ondřej Suchý po-
znamenal, že o to více si váží 

Matouše Rumla, který momen-
tálně slaví celonárodní úspě-
chy nejen jako herec, ale i jako 
skvělý tanečník v soutěži Star-
Dance, takže je pro většinu Če-
chů zajímavější než Chaplinův 
potomek. Po Suchém se slova 
ujal Matouš Ruml a hned On-
dřejovi kompliment vrátil: „Je 
mi velkou ctí, že tu mohu dnes-
ka křtít Ondřejovu knížku, tím 
spíš, že je navíc o mých nejmi-
lejších komicích.“ 
Bublinky jako bublinky

Kniha se křtila poněkud ne-
tradičně, šampaňské nahradilo 
svijanské pivo, které je spon-
zorem divadla. Na závěr ješ-

tě přítomné pobavil Suchý, 
když se Rumla zeptal na prv-
ní film, který s Chaplinem vi-
děl. Matouš nezaváhal: „Byl 
to Tramp.“ (Film z roku 1915, 
u nás uváděný pod českým ná-
zvem Chaplin tulákem, pozn. 
red.) „Vidíte, Matouši, a tako-
véhle informace, v danou chví-
li zdánlivě nepodstatné, sbí-
rám po celý život a pak z nich 
nakonec vznikají mé knížky,“ 
smál se Ondřej Suchý.  A kim

Městské divadlo v Mladé Boleslavi letos vzpomíná dlouhých  
110 let od svého založení. Tohle významné datum oslavilo mimo jiné 
úspěšnou hrou Chaplin, v níž exceloval herec Matouš Ruml (34). Ten 
se stal i kmotrem knihy Ondřeje Suchého (74) Když Chaplin potkal 
Buriana, kterou pokřtil právě ve foyer mladoboleslavského divadla. 

Jednou z dominant celého 
křtu byla fotografie 

Matouše Rumla v životní 
velikosti, na níž byl ztvárněn 

jako Charlie Chaplin.  
Od svého slavného kolegy 
byl takřka k nerozeznání!

SHOWBYZNYS

Ondřej SuchýKdyž Suchý 
potkal Rumla

I Titul knížky Když Chaplin 
potkal Buriana.

I Matouš Ruml se stal čestným 
kmotrem knihy Ondřeje Suchého 
Když Chaplin potkal Buriana. Místo 
šampaňského se křtilo trochu 
netradičně svijanským pivem.


