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Bílé šaty a vyzvánění zvonů v kostele. Tak 
přesně o tomto momentu pár let sní už jednou 
rozvedená moderátorka Kristina Kloubková (43). 
Jak se ale zdá, choreograf Václav Kuneš (45) 
se před oltář nežene. Může si za to blondýna 
sama? Měla by se mít na pozoru!
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Kristina 
podle 
všeho 
poněkud 
tlačí na 
pilu. Snad 
toho 
nebude 
litovat. 

SHOWBYZNYS Kristina Kloubková

Na jednu kartu vsadila 
tvář nováckých zpráv 
všechno a rozhodla se 

hrát vabank. „O svatbě mlu-
vím denně a prý je to nátlak. 
Kdybych prý o tom tak půl 
roku nemluvila, možná by se 
i něco stalo, ale já to asi nevy-
držím, takže to zůstane tak, 
jak to je. Mám neustále na-
rážky na svatbu, vzala bych 
si ho hned, tak uvidíme,“ svě-
řila se před nedávnem Ex-
presu nedočkavá Kloubková, 
která na blyštivý šperk čeká 
jako na smilování. „Třeba mě 
požádá. Už měl takový atak 
ze Snídaně s Novou od Rad-
ka Šubrta, který mi dával pro 
něj nějaké jídlo a říkal: ‚Hele, 
Vašku, do roka chci vidět ten 
prstýnek.‘ Tak jsme se straš-
ně smáli,“ dodala. Jenomže 
přílišné tlačení na pilu se vět-
šinou šeredně vymstí! Místo 
prstýnku by se moderátorka 
mohla dočkat kruté rány. Ne-
bylo by to ostatně poprvé!
Naděje, sny a plány vzal čas

O  společné budoucnos-
ti totiž zamilovaný pár ve-

řejně mluvil už na podzim 
2018. „Určitě budeme ně-
kam posouvat vztah, ale 
teď dcera Kristiny začala 
chodit do první třídy a ono 
to má všechno svůj čas. 
My už jsme si to tak nějak 
hezky naplánovali. O všem 
krásně mluvíme a dojde na 
to,“ dal tehdy Kuneš jasně 
najevo, že sňatek s Kristi-
nou je jen otázka času. O to 
větší šok pak byl, když pár 
měsíců nato přišel po ro-
ce a půl místo veselky roz-
chod. Šťastné období se ja-
ko mávnutím kouzelného 
proutku vypařilo jako pá-
ra nad hrncem a blondýně 
zbyly jen oči pro pláč. Dů-
vod? Dodnes neznámý!

Odloučení ovšem nemělo 
dlouhého trvání a po uply-
nutí několika měsíců se je-
jich společný život vrátil do 
starých kolejí, ba co víc, do-
konce spolu začali bydlet. 
„Prostě jsme si uvědomili 
spoustu chyb a opět se mi-
lujeme. Teď už je to napo-
řád,“ nasadila moderátorka 
po sestěhování znovu růžo-

Šlape si po štěstí?Šlape si po š

Bývá zvykem vzpomínat na ty, kteří už s námi nejsou, 
v době jejich výročí. Moje vzpomínka však nesouvisí 
s žádným výročím. Souvisí jen se dvěma fotografi emi, 
na nichž je otec a syn, s kterými jsem měl tu čest se 
v životě poznat.

Herecká legenda Národního di-
vadla, mistr mluveného slova 

Radovan Lukavský, se na mě po-
tutelně usmívá. Vím přesně, co mi 
zrovna vyprávěl – vzpomínal, jak 
ho v roce 1944 uchránil před to-
tálním nasazením Vlasta Burian, 
který si ho vyreklamoval do své-
ho divadla, prý za odcházejícího Ja-
roslava Marvana. „Byla to ovšem 
pouze Burianova přátelská pomoc – 
byl jsem členem jeho divadla, ale 
nikdy jsem v něm nic nehrál.“

Syn mu zemřel v náručí

Na druhém snímku (před malou 
Magdou Křížkovou, zpívající hvěz-
dičkou ze Semaforu) je Lukavské-
ho syn Ondřej, s nímž jsem vy-
stupoval koncem šedesátých let 
v pražské Viole v pásmu říkanek 
a písniček, nazvaném Zvířátka, 
milenky, věci a sny. Na rozdíl od 
vyprávění Mistra Lukavského ne-
vybavuji si nic, co bychom si kdy 
s Ondrou řekli. Zvláštní. Přesto-
že byl o pět let mladší, 
měl jsem k němu 
respekt; reci-
toval mé ver-
še moc hezky, 
měl u publika 
úspěch a  já 
byl přesvěd-
čen, že jed-
nou bude zná-

mým hercem. Nevím proč, ale 
nestalo se. Jen jednou plnilo je-
ho jméno titulní stránky novin. 
Bylo to smutné oznámení: V úte-
rý 15. ledna 2007 na rodinné cha-
tě v Rudě u Čachnova Ondřeje ná-
hle zradilo srdce a zemřel v ná-
ruči svého otce. Bylo mu teprve 
57 let. Tři čtvrtě roku předtím ze-
mřela jeho matka, manželka Ra-
dovana Lukavského, a tak niko-
ho nepřekvapilo, když pak o rok 
později odešel národem milova-
ný umělec za oběma svými nej-
bližšími. A Ondřej Suchý
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Radovan 
Lukavský 
s Ondřejem 
Suchým 
v roce 1993.

Lukavského 
syn Ondřej 
s Magdou 

Křížkovou.
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