
Spisovatel a rozhlasový mode-
rátor Ondřej Suchý (68) si udělal 
i  s  manželkou Johanou (70) vý-
let do Mnichova, aby tam spolu 
oslavili její kulaté narozeniny.  
Mladší bratr Jiřího Suchého (82), 
zakladatele legendárního diva-
dla Semafor, už delší dobu pra-
cuje na knížce mapující život 
filmové hvězdy Adiny Mandlo-
vé v exilu, a proto spojil příjem-
né s užitečným a vyhledal při 
té příležitosti další zajímavé 
místo, kde v  padesátých le-
tech herečka pobývala. Ta 
tehdy při svých cestách do 
Německa navštěvovala mni-
chovskou restauraci svého 
přítele Miloše Havla Goldene 
Stadt v  ulici Oberanger č. 44. 
„Dnes už na této adrese není 
po kdysi známé české restau-
raci ani stopy – sídlí zde jakási 
poradenská firma,“ prozradil ma-
gazínu SEDMIČKA Ondřej Suchý 
s tím, že si i s manželkou dopřáli 
slavnostní večeři se zábavným 
programem v  mnichovském vari-
eté Gop. ■ gra
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Kouzelník Pavel Kožíšek (43) 
nezahálí ani o  letních diva-
delních prázdninách. Místo 
klasické dovolené se věnuje 
»kouzelnickému potěru«, tedy 
těm nejmenším, se kterými 
jezdí na kouzelnické tábory. 
A bere s sebou i svou rodinu!

Okouz luje
nejm enší!

Na tyto tábory vyráží už 
třetím rokem. „Dostal 
jsem nabídku od jedné re-

nomované agentury, která pořá-
dá letní tábory, a zkusil jsem při-
pravit jeden turnus. A začalo mě 
to neskutečně bavit. Je to úžasný 
relax v přírodě a s děcky, která 
kouzla baví,“ svěřil se SEDMIČ-
CE známý kouzelník. Ten měl být 
původně učitelem, ale místo toho 
skončil u kouzelnické hůlky. Na 
letním táboře si na něj může ales-
poň nějaký čas hrát. „Program je 
opravdu intenzivní a pestrý, kaž-
dý den během celého desetiden-
ního turnusu se s dětmi naučíme 
krok za krokem jednoduchá, ale 
přitom velice efektní kouzla, kte-
rá pobaví a příjemně zamotají 
hlavu kamarádům. Z každého se 
tak stane opravdový kouzelník, 
mág a čaroděj!“ upozorňuje  
Kožíšek s tím, že mezi aktivita-
mi nechybí například hledání 
kouzelnického pokladu, opé-
kaní buřtů, sport a další tra-
diční táborové aktivity.

Děti nic nepotřebují
„Na závěr tábora uspořá-

dáme pro ostatní děti společ-
né kouzelnické představení 
a každý obdrží certifikát 
o absolvování kouzelnic-

kého tábora,“ popisuje Kožíšek. 
Letos poprvé mu bude dělat na 
táboře asistenta při výuce i jeho 
jedenáctiletý syn Matyáš. Velkou 
výhodou je, že nikdo z účastníků 
speciálního tábora s sebou nemu-
sí mít žádné pomůcky. „Všechny 
potřebné rekvizity děti dostanou 
na táboře a účastnit se ho může 
skutečně každý od 9 do 18 let. 
Tábor probíhá na dvou místech – 
v Náměšti nad Oslavou a ve Var-
važově,“ popisuje Kožíšek s tím, 
že podrobné informace a přihláš-
ku lze najít na internetové adrese 
jeho Divadla Kouzel. ■ nek

Vyrazil po německých 
stopách Adiny Mandlové

 Adina Mandlová 
pobývala v Německu 
nějaký čas už 
také ve 40. letech 
minulého století, 
když natáčela 
s populárním 
Heinzem 
Rühmannem film 
Svěřuji ti svou ženu.

Zde, na adrese Oberanger 
č. 44, míval v 50. letech 
vyhlášenou restauraci 
strýc Václava Havla, bývalý 
filmový producent a majitel 
Lucernafilmu Miloš Havel.

Dnes už po zdejší restauraci Goldene Stadt není ani památky.

Ondřej a Johana Suchých si malou 
oslavu užívali při programu kanadského 

souboru École de Cirque de Québec 
v mnichovském varieté.

Fo
to

: L
uc

ie 
Sp

ur
ná

Pavel Kožíšek

Fo
to

: M
art

in 
Hy

kl,
 D

av
id 

Ku
nd

rát
, D

iva
dlo

 ko
uz

el

Pavel Kožíšek se svými syny, kteří s ním 
kouzelnický tábor také absolvují.

Ze světa hvězd Ze světa hvězd
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Ondřej Suchý Světový mág 
naučí děti 
levitovat.

Kožíškův syn Matyáš válí s kartami.

Takto se na konci tábora pasuje na kouzelníky.
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