
50 RYTMUS ŽIVOTA

SHOWBYZNYS

Jana 
Bernášková

Představitelka Ivety ze seriálu Vy-
právěj nemusí v případě bývalých 

partnerů spoléhat pouze na vlastní 
paměť, všechno si totiž pečlivě za-
psala, což v 7 pádech Honzy Děd-
ka potvrdil přikývnutím i  její man-
žel, scenárista Rudolf Merkner (48). 
„Jednou jsem to s kamarádkami po-
čítala a měla jsem třináct partnerů. 
Ale moje kamarádka jich má šede-
sát čtyři,“ přivedla herečka Honzu 
Dědka svou otevřeností do rozpaků.

Lechtivé otázky, jež jsou pro ně-
které lidi tabu, neváhala herečka 
otevřít v knize Jak přežít svého muže, 

kde čtenářům odhalila podrobnosti 
ze svého intimního života. „Holky to 
počítají, dělají si tabulky, jaký to s ja-
kým bylo, kolik bylo pravých orgas-
mů, kolik hraných, kdy to bylo z lás-
ky, kdy jen sex. Někdy jen tak z nudy. 
Nemám na to excelové tabulky, pí-
šu to rukou,“ prozradila Bernášková. 

Manžel pro změnu přiznal, že mu 
Jana přišla ze začátku divná a pří-
liš alternativní. Ona ho na Face-
booku pro změnu považovala pouze 
za fanouška. Skutečná jiskra mezi 
nimi přeskočila až na předávání cen 
TýTý před jedenácti lety. A nie

Po velké lásce s cizincem z Do-
minikánské republiky, jež skon-

čila poměrně záhy kvůli obrovské 

zeměpisné vzdálenosti, byla dcera 
slavných rodičů nějakou dobu sa-
ma. O tom, jak by měl partner vy-
padat, měla Slováčková jasno vždy, 
otázka proto zněla, jestli její vyvole-
ný už existuje, anebo ho stále hledá. 
„Až si budu vybírat frajera, tak po-
třebuji, aby byl chytrý a vtipný. Ne-
smím se s ním nudit. Nechci, aby byl 
muzikant, s nimi je to složité,“ svěři-
la Aha! zpěvačka, jež má příklad ve 
svém záletném otci, a je tedy zce-
la pochopitelné, že by radši muzi-
kanta z výběru partnerů vynechala.  

Na finále CEWE Fotoknihy roku 
sice dorazila sama, přesto Rytmu 
života prozradila o svém příteli, je-
hož existence je podobně záhadná, 
jako je tomu v případě paní Colom-
bové: „Přítele už nějaký pátek mám, 
přesto bych nerada něco zakřikla, 
nebo naopak nadsadila,“ svěřila Slo-
váčková. Byt od otce Felixe ale za-
tím obývá pouze s kočkami. A nie

Ačkoliv herečka Jana Bernášková (40) působí na první pohled křehce, 
skutečnost je jiná. Na své milence má velice přísné požadavky 
a o všech svých milostných dobrodružstvích si píše pečlivé záznamy.

Na podzim téhož ro-
ku se Oldřich Nový 
spolu s Janem Weri-

chem stali uměleckými 
šéfy karlínského divadla. 
Werich sem převedl muzi-
kál Divotvorný hrnec, uvá-
děný předtím v  Divadle 
V+W, a Nový tu insceno-
val hudební komedii Glen-
na Webstera Plukovník 
chce spát, v níž hrál plu-
kovníka amerického letec-
tva s partnerkou Ljubou 
Hermanovou. V obou těch-
to komediích už byl tančící 
sbor a zpívající balet a hrál 
Orchestr Karla Vlacha. Pre-
miéra Oldřicha Nového se 

uskutečnila v  roce 1949 
a téhož roku byla po se-
dmdesáti reprízách staže-
na z repertoáru pro výstřel-
ky v projevech obecenstva. 
Místo Plukovníka ještě té-
hož roku Nový rychle zin-
scenoval polskou komedii 
Moje žena Penelopa.
V divadle pěkně řádil

Při jedné návštěvě mi 
Oldřich Nový vyprávěl ne-
zapomenutelnou příhodu, 
která ho potkala krátce 
před premiérou komedie 
o americkém plukovníko-
vi: „Jel jsem na generál-
ku autem Celetnou ulicí, 

Jana 
BernáškováVede si Vede si 

sexuální statistikusexuální statistiku

O partnerských vztazích je 
toho Anna Julie Slováčková (25) 
ochotna prozradit jen málo. 
Na castingu Muže roku tvrdila, 
že toho pravého teprve hledá. 
O pár týdnů později ale Rytmu 
života svěřila, že už přítele 
nějakou dobu má. 

Oldřich Nový a Ljuba 
Hermanová na jednom 

jevišti, to musela být 
paráda. 

E Na první 
pohled 
působí spíš 
plaše, když 
ale chce, 
umí být 
ukrutně 
sexy. 
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odhaluje Ondřej Suchýodhaluje Ondřej Suchý
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Anna Julie Slováčková

Jak to má s muži?Jak to má s muži?

E Manžel 
Rudolf 
Merkner se 
občas 
zmohl 
jenom na 
pokyvování 
hlavou.

Anička si soukromí hlídá, ale 
je mladá, sympatická a sexy, 
tudíž se kolem ní jistě točí 
spousta mužů.

Další články spisovatele 
Ondřeje Suchého najdete 
v novém čísle měsíčníku 
Retro, který je právě 
v prodeji. Lp j

ODHALUJEME TAJEMSTVÍ HVĚZD 

Kloboukové 
krabice, cestovní 
kufry, peněženky

 i dámské kabelky, 
to vše vyráběli 

Zejdovi v Přerově.
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SBALTE SE NA CESTY

STELLA MÁJOVÁ

CIMBURA

JIŘÍ VONDROVIČ

Proč musela Proč musela 
do vězení?do vězení?
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ELEGÁN NA CHATĚ
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Oldřich Nový?
Jak trávil léto Dokonalý Dokonalý 

sedlák sedlák 
diváky diváky 
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Talentovaná Talentovaná 
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