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Vyprávěla mi Alena 
Vránová (88) – snad 
za odměnu, že jsem 
se během našeho 
rozhovoru nezeptal 
na její legendární 
Pyšnou princeznu 
– veřejnosti 
neznámou 
historku z natáčení 
veselohry Hudba 
z Marsu. „To vás 
bude zajímat a jistě 
to jednou někde 
využijete,“ řekla mi 
a měla pravdu.

48 RYTMUS ŽIVOTA

Eva ráda provokuje hluboký-
mi výstřihy a odvážnými mo-

dely. Není čemu se divit, jelikož 
postavu jí může závidět kdeja-
ká třicítka. Hvězda seriálu Hos-
poda kvůli tomu čelí zvědavým 
otázkám, jak se udržuje v tak 
skvělé formě. „Stará se o mě 
Petra Černošková z Petra Cli-
nic, kam pravidelně chodím na 
kyslíkové ošetření. Využívám 
všechny neinvazivní procedury, 
které můžu,“ přiznala se Ryt-
mu života. Eva navíc pravidelně 
cvičí, proto během pandemie 
na rozdíl od ostatních celebrit 
nepřibrala ani gram. „Nejhorší 
pro mě bylo, že jsem nemohla 
chodit cvičit. Takže jsem cvičila 
doma. K Haně Gregorové cho-
dím na jógu, takže dělám hod-
ně i jógu. To mě zachraňuje,“ 
prozradila nám představitelka 
hubaté servírky Janiny svůj re-

cept na štíhlou linii a psychic-
kou pohodu.

Dechberoucí dekolt

Na křestu klipu zpěvačky 
Eletric Lady oslňovala Eva hlu-
bokým výstřihem, takže bylo 
pro mužské osazenstvo těžké 
udržet s ní oční kontakt. Jaké-
koliv zásahy plastických chirur-
gů odmítá, čemuž se ale věří 
opravdu velmi těžko. Pod bílé 
šaty, jež vybrala společně s dce-
rou, si totiž známá provokatér-
ka neoblékla podprsenku. Po-
chlubila se i nápadným opálením, 
za nímž podle jejích slov nesto-
jí solárium ani dovolená u moře, 
ale pobyt na chalupě, kde tráví 
letošní léto. Vzhledem k tomu, 
že představitelka náruživé Ály 
zraje jako víno, jsou všichni už 
teď zvědaví, jak bude Eva vypa-
dat po šedesátce. A nie

Znáte padesátnici, která by byla víc sexy než 
herečka Eva Čížkovská (54)? Náruživá fi lmová 
striptérka se od uvedení fi lmu Discopříběh 2 
takřka nezměnila. Co se skrývá za jejím 
dokonalým vzhledem?

Velká Velká 
nenávist!nenávist!

SHOWBYZNYS

Z át d át i i kt á b b l í

Striptérka 
Ála nestárneÁla nestárne

Toto jsou její slova: „Málo-
kdo věděl, že se dva herci 
– Jaroslav Marvan a Old-

řich Nový – lidsky absolutně 
nesnášeli. Byla to skutečná ne-
návist. A tak, když režiséři Ka-
dár a Klos chtěli pro hlavní ro-
le do Hudby z Marsu tyto dva 
herce, museli zlomit neuvěři-
telný odpor. Proto jim režiséři 
a produkce zaručili, že se spo-
lu setkají pokaždé jedině na 
scéně a nikdo je nebude nutit, 
aby spolu v civilu komunikova-
li. Ti dva si už kdysi v minu-
losti z neznámých důvodů sta-
novili od sebe takový odstup, 
aby spolu nemuseli promluvit 
ani slovo. Bylo to zvláštní: když 
se jelo na natáčení, nikdy se 
nestalo, aby se spolu setka-

li v  jednom autě. Přitom oba 
byli výborní lidé, ale tohle by-
la záhada, kterou jsme muse-
li brát na vědomí. Pak ale při-
šli na plac a tam byli ohromní. 
To byli schopni hrát perfektně 
dialogy z očí do očí, jako dva 
partneři… Potom přišla klapka, 
a konec. Každý odešel jinam,“ 
rozpovídala se Alena Vránová.
Nedal mu ani uherák

„My jsme větší část toho fil-
mu točili v Litoměřicích. A tam 
nás jednoho dne pozval vedou-
cí zámecké restaurace na veče-
ři. Nebylo nás moc: režiséři, Pe-
pík Bek, já, pár lidí ze štábu. 
Teď jsme se ale začali dohado-
vat, kdo promluví s těmi dvěma. 
Šel produkční a vrátil se s nepo-

Eva Čížkovská

Jaroslav Marvan     Oldřich Nový     OO

I Alena Vránová s Ondřejem Suchým během natáčení v Šemanovicích.

I Hudba z Marsu patří dodnes mezi 
oblíbené komedie. 
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PRÝ BEZ PRÝ BEZ 
CHIRURGIE…CHIRURGIE…

Evě se podívá 
do očí 
málokterý 
muž. 

Od roku 1991, 
kdy hrála 
v Discopříběhu 2, 
se moc nezmě-
nila.
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