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Od roku 1964, kdy vyhrál 
v  Praze mezinárodní 
soutěž klaunů o Cenu 

Eduarda Basse, u nás působil 
ještě několikrát a dostal pře-
zdívku »Pražský kluk«. Milo-
vali ho Karel Gott, bratři Štai-
dlové, Waldemar Matuška, 
Miroslav Horníček, Karel Hö-
ger, členové divadel Semafor 
a Na zábradlí, umělci, diváci 
a především divačky.
Vzorem i v pití vodky

Obdivoval ho tenkrát také 
malý chlapec Jaromír Joo, 

pozdější principál cirkusu Jo-
-Joo, který na něj vzpomíná 
dodnes: „Jengibarova jsem 
viděl vystupovat několikrát 
a obdivoval jsem jeho vše-
strannost. Obdivoval jsem 
ho a snažil jsem se pozdě-
ji použít jeho artistické dis-
ciplíny ve vlastních klaun-
ských vystoupeních. On 
byl perfektní. Na festivalu 
v Havaně na Kubě jsem vy-
stupoval s klaunem Sašou 
Savšudinem, kterému byl 
Jengibarov vzorem – i v pi-
tí vodky, ale to nám šlo všem 

velmi dobře. V naší repub-
lice byl Jengibarovovi vel-
mi podobný skvělý artista, 
klaun i člověk pan Jan Kai-
ser (Arotti), který se s ním 
mohl směle srovnávat.“

Když jsem se Jaromíra Joo 
zeptal, na co se v letošním 
roce nejvíc těší, tušil jsem 
už předem, co mi asi odpo-
ví. Povzdechl si: „Letos se tě-
ším a pevně doufám, že opět 
vyrazíme s naším cirkusem 
na turné! Nemůžu se dočkat 
a velmi trpím v »normálním« 
životě.“ A Ondřej Suchý

Předčasně zesnulý legendární klaun, mim 
a akrobat Leonid Jengibarov žil v letech 
1935–1972. V Jerevanu i v Moskvě stojí dnes 
jeho sochy, jeho portrét vyšel na známkách, 
připomínán je i na pohlednicích a poštovních 
obálkách. Poprvé k nám přijel s cirkusem 
Jerevan v roce 1963.

Jaromír Joo

I Jeden z akrobatic-
kých kousků mladého 
Jaromíra Joo.

Jengibarov se dodnes 
objevuje na pohlednicích 

i na známkách. K

E Křest knihy, 
vpravo autor, 
vlevo Jaromír 
Joo.

Pózování 
v telefonní 

budce – fotogra-
fem byl autor 

článku. G

lnspiroval ho arménský klaun 
a akrobat
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Když byl 
principál Joo 

klaunem.

I Klaun Leonid 
Jengibarov na 

pohlednici

O tom, že představitelka Roziny 
Maléřové z Ulice léta bojuje s ly-

meskou boreliózou, Rytmus života 
nejednou informoval již v minulosti. 
Do léčby, od které si slibovala úlevu, 
byla herečka ochotna dát před tře-
mi lety téměř milion korun. 

Všechno ji bolí

Ukázalo se ale, že ani lékaři na 
německé klinice nejsou všemoc-
ní, a kýžené výsledky, v něž Anič-
ka tolik věřila, se nedostavily. Teď 
se ozvaly další problémy. 

„Byla jsem u své obvodní lékařky 
a odcházela jsem s brekem, proto-
že se mi vrátil ten pocit zmaru, kdy 
jsem se aktivně léčila na klinice v Ně-
mecku. Všechno se zlepšilo a jsem 
v nejlepším stavu, v jakém jsem za 

strašně dlouhou dobu byla. Zmizely 
mi bolesti kyčlí, strašné únavy, ale je 
to v pohodě, můžu žít, ale co je nej-
horší, jsou moje kolena,“ posteskla 
si na sociální síti Kadeřávková, jež se 
boreliózou nakazila v raném dětství. 
„Kolena mě bolí už rok a půl a nikdo 
mi není schopen pomoct. Byla jsem 
na ortopedii, revmatologii, na RTG, 
na testech, nic nezjistili. Kolena mě 
bolí tak, že neudělám dřep, nemo-
hu se ohnout pro věci, nic zvednout, 
podat, nemůžu si jen tak kleknout 
na zem při skládání věcí, a to nemlu-
vím o cvičení,“ je bezradná. 

Těší se na práci

Na dotaz Rytmu života ohledně 
zdravotního stavu ovšem reagovala 
lehce podrážděně. „Jsou to pořád ty 
samé otázky dokola a už se k tomu 
vyjadřovat nechci. Nevím, co je pi-
kantního na tom, že mě občas něco 
bolí, to snad každého! Mám se moc 
fajn, tak bych to shrnula,“ napsala 
nám herečka, jež se kvůli lásce od-
stěhovala až na Slovensko, a doda-
la, že se nemůže dočkat pracovních 
povinností. „Čeká mě především na-
táčení filmu a točit se bude v zahra-
ničí u moře, takže se na to těším už 
teď. Přípravy jsou v plném proudu. 
Mezitím mám v procesu pár svých 
projektů, na kterých pracuji,“ ne-
chtěla být konkrétní.  A sta

Herečka Anna Kadeřávková (23) trpí krutými 
bolestmi. Jsou natolik nesnesitelné, že kvůli nim 
nemůže ani normálně fungovat! „Nikdo mi není 
schopen pomoct,“ stýská si.

Lékaři si  
s ní nevědí rady

Anna Kadeřávková

Sexy herečka 
za svým 

úsměvem 
skrývá 

neustálé 
bolesti 

a utrpení. 

Sužují  
ji boleSti!
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48 Rytmus života

Anna 
Kadeřávková 

šla předne-
dávnem za 

hlasem svého 
srdce až na 
Slovensko. 
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odhaluje ondřej Suchý


