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rem a doprovázel nejen ji, ale 
i Kohouta.

Zemřela v zapomnění
Tehdejší hvězda Jane Cha-

cun stála jistě za to, aby si ji 
sem přicházeli poslechnout ko-
legové Josephine Baker, Yves 
Montand nebo Edith Piaf, kte-
rá se s ní znala už v do-
bách, kdy sama zdaleka 
ještě nebyla tak populár-
ní. Jane se narodila v roce 
1908 v městečku Ambert 
a celá její kariéra se ode-
hrávala v Paříži, kde byla 
v letech 1930 až 1955 obdi-
vovanou dámou francouz-
ského šansonu. Podob-

ně jako Piaf zpívala oblečená 
v černých šatech doplněných 
červeným šátkem u krku. Na 
francouzské Wikipedii o ní pí-
ší, že přišla do Paříže v pat-
nácti letech, že pracovala jako 
dělnice na jatkách v Levallois, 
vdala se, když jí bylo devate-
náct, a po sedmi letech ovdo-
věla. Během své kariéry na-
hrála přibližně stovku písní. 
Po válce vystupovala při ta-
nečních zábavách, sama měla 
svou tančírnu a zpívala i v pro-
slulých kabaretech Moulin 
Rouge a Bobino. Zemřela v ro-
ce 1980 v zapomnění, aniž by 
mohla tušit, že jednou vyjde 
dvaadvacet jejích nahrávek na 

hudebním nosi-
či, kterému se 
bude říkat CD…
 A Ondřej Suchý

E Největší šlágry Jane Chacun 
vyšly na CD.

I Jára Kohout v baru 
Le Monico účinkoval 
v letech 1949 a 1950. 
Během svých tanečních 
parodických vystoupení 
využíval i hru na housle.  

         Dvě hvězdy hvězdy 
na Pigalle

E Další články 
Ondřeje Suchého 

najdete 
v měsíčníku 
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O nevinnost O nevinnost 
přišlapřišla

 v patnácti

Doma 
pořádala 

vyhlášené 
mejdany
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Známá komedie 
je jen kopií
jiného fi lmu
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KAVÁRNY A�VINÁRNY  
Prozradíme, jaký parfém 

používala Adina Mandlová 
a další fi lmové ikony
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DVORSKÁ

Milovníka trápily
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Kam chodili Kam chodili 
slavní na fl ám?slavní na fl ám?

DVORSKÁÁÁÁ
MILENA 
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spolehlivý přítel motoristy

www.webasto.cz

Více než 100 let 

komfortní vytápění a chlazení   ·   široká nabídka střešních systémů   ·   elektrické nabíjení pro domácnosti 
PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY KONTAKTUJTE WEBASTO AUTORIZOVANÉ SERVISY
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