Nechtěl spát
s plukovníkem!

L INZERCE L

Oldřich Nový

S NÁMI JSTE
HVĚZDÁM
BLÍŽ... 1C0EL0EBR%IT
S ÝCH
DÁÁVKKA ČESK

Na konci července 1948 opustil Oldřich Nový své
znárodněné Nové divadlo. V tisku se psalo: „Oldřich Nový
dokázal, že tak dobře, jako umí gentlemana hrát, dovede
i jednat. Rozloučil se se svým divadlem a nemohl se věru
rozloučit lépe: vše, co za léta svého působení jako divadelní
podnikatel nastřádal, inventář, garderobu, světelný park
atd., vše, co často s nemalými oběťmi opatřil a co se dnes
tak těžko pořizuje, věnoval státu.“
Plakát byl v pořádku, ovšem
při pohledu na poutač se
Oldřichu Novému málem
zastavilo srdce. G


Velmi otevřená zpověď:
Dana Batulková promluvila
o rozvodu i o vztahu s mladším
mužem
 Jana Bernášková umí šokovat:
Přiznala, že si vede erotický deník
 Pohled do života Terezy Kostkové:
Nečekané hádky s matkou
 Felix Slováček se lásce nebrání:
Hledá si novou milenku
 13. komnata Lucie Polišenské:
Kvůli své váze si prožila peklo
 Smutný osud Niny Divíškové:
Svých neřestí se
nedokázala vzdát

I Hra Plukovník chce
spát byla přes oblibu
u diváků brzy stažena
z repertoáru kvůli
zásahu vyšší komunistické moci. K

Jak objednat?

Vychází
každé
úterý

casopisy@mafra.cz
www.jenprocasopisy.cz
225 555 666
(pracovní dny 7.30–16 hod.)

Jak zaplatit?
 Složenkou: obdržíte ji v termínu zaslání prvního

projíždím Prašnou bránu a pojednou jsem hrůzou málem dupl na brzdu. U Hybernů visel
obrovský poutač, na kte-

rém stálo velkými písmeny: PLUKOVNÍK CHCE
SPÁT S OLDŘICHEM
NOVÝM. Ujížděl jsem do
Karlína a tam jsem měl

»výstup«, který si jistě dovedete představit. Ještě
téhož dne byla ta »reklama« pryč!“
A Ondřej Suchý

Foto: Profimedia.cz (1), archiv Ondřeje Suchého (4), archiv TV Prima (1), archiv MAFRA (1); repro: Instagram (1)

RZ26_50-51_bl1.indd 51

čísla časopisu, v případě dárkového předplatného
zašleme složenku na adresu plátce.
 Převodem z účtu: platební údaje pošleme

na vyžádání na vaši e-mailovou adresu.
Cena půlročního předplatného je 335 Kč,
cena ročního předplatného činí 671 Kč.
Nově k dostání také digitální předplatné již od 10 Kč.
Více na www.jenprocasopisy.cz. RYTMUS ŽIVOTA 51
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