
Miluji Brigitte Bardot (85). 
V minulosti pro její krásu, 
pro kterou byla kdysi 
její tvář vybrána pro 
podobu alegorické postavy 
Marianne, symbolu
Francouzské republiky, dnes 
už ji léta obdivuji pro její pohled 
na svět.

V nemilosti 
současných hvězdičeksoučasných hvězdiček

Fo
to

: Č
TK

 (1
), 

ar
ch

iv
 M

AF
RA

 (3
), 

ar
ch

iv
 O

. S
uc

hé
ho

 (7
)

SHOWBYZNYS

Francouzské pěvecké 
hvězdičky Zaz 
a Camille Bertault slavnou 
Brigitte Bardot  zrovna 
nemusejí.

Po sexbombě Brigitte 
Bardot před lety 

šílely miliony mužů 
po celém světě.

50 RYTMUS ŽIVOTA

Mám před sebou výstřižek 
starý dvacet let (Právo, 
16. 6. 2000) sdělující, že 

bývalá filmová herečka Brigitte 
Bardot  byla odsouzena »za vy-
volávání rasové nenávisti, a to 
k pokutě 30 tisíc franků«.  Za 
stejný delikt byla odsouzena 
už v roce 1998 (pokuta 20 ti-
síc franků) a také v roce 1997 
(pokuta 10 tisíc franků). Bardot 
je tvrdohlavou ochránkyní zví-
řat. Poté, co předčasně ukonči-
la svou filmovou kariéru, zalo-
žila Fondation Brigitte Bardot 

a stejně tak, jak bojuje proti tý-
rání zvířat, bojuje i za svébyt-
nost Francie.
Protestovala i u Havla

Odsouzena před dvaceti le-
ty byla za text »Otevřený dopis 
mé ztracené Francii«, v němž 
kritizovala množství muslim-
ských imigrantů ve Francii a je-
jich zvyk podřezávat ovce. Mi-
mo jiné také tvrdila, že 
počet mešit v zemi je pří-
liš vysoký, „zatímco naše 
kostelní zvony mlčí kvůli 

nedostatku kněží“, cituji ČTK. 
Bardot v zájmu ochrany zvířat 
protestovala osobními dopisy 
i u prezidentů jiných států, mi-
mo jiné i u Václava Havla, pro-
ti Taxisovu příkopu na Velké 
pardubické. 

Vzhledem 
k  tomu, že Bri-
gitte Bardot je 
pro mě jednou 

z trvalých velkých osobností 
Francie, dodnes si neodpus-
tím, dělám-li  interview s ně-
kým z  francouzských uměl-
ců, zeptat se i na jejich názor 
na BB. To, co jsem slyšel v po-

sledních letech 
od dvou součas-
ných hvězd fran-
couzského hu-
debního nebe, 
mě překvapilo. 
Zpěvačka Zaz 
(39) kdysi řekla: 
„Ráda bych vy-

Krásná Brigitte 
před lety i zpívala 

a vycházely jí desky. 

é é

UT
AJ

EN
É MALIČKOSTIUT

AJ
EN

É MALIČKOSTI

odhaluje Ondřej Suchýodhaluje Ondřej Suchý

Brigitte
Bardot
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