Po rozchodu s prvním
manželem Frederikem měla
Tereza zlomené srdce: „Bála
jsem se, že zůstanu na ocet.“

Sama sobě tyranem
K

dyž na dánského te
že jsme byli v Dánsku vy
nistu Frederika Fet
hlášeni nejpohlednějším
terleina v roce 2006
párem roku,“ vysvětli
prasklo, že Maxové za
la modelka pro časo
hýbá s exotickou zpě
pis Reflex, že ve vyhle
vačkou Saselin Soren
dávání
článků o sobě
Frederik
sen, požádala o rozvod.
a manželovi měla už
Fetterline
Vědomí toho, že ji zradil
nějakou praxi. „Nakonec
partner a otec jejího sy
už to moc hezké neby
na Tobiase, bylo samo
lo, ale vystřihávat jsem
o sobě zdrcující. Ma
nepřestala, akorát už
xové to ale zjevně ne
jsem články nikam ne
stačilo a svůj žal ještě
lepila. Maminka potom
prohlubovala tím, že si
ten můj „rozvodový ar
z bulvárních novin vystři
chiv“ vyhodila. Frederika
Syn Tobias
hovala články o manželo
jsem si brala z velké lásky,
vě nevěře. „Než se narodil To
rozvod byl blesk z čistého ne
bík, začala jsem vystřihovat články, be. Měla jsem zraněné srdce, bála
kde o nás s Frederikem psali, peč se, že už zůstanu na ocet,“ dodala
livě jsem vše lepila do knihy, třeba modelka. 
A vav

Michal Suchánek

Chce se topit
v penězích
„Necítím se být hercem
ani umělcem, jsem spíš
duší vekslák,“ myslí si
Suchánek.

Říkávalo se »být chudý jako
herec«. Platí to i dnes?
Zřejmě ano, protože Michal
Suchánek (56) má celý život
nutkavou potřebu zbohatnout.
Dosud už kvůli tomu obětoval
ledacos.

O

Suchánkovi je známo, že sedí na
vícero židlích najednou. On totiž
není jen hercem, ale také moderá
torem, scenáristou i režisérem. Své
ho času byl dokonce i podnikatelem.
To ovšem dopadlo dost bledě, pro

tože vinou své naivity zkracho
val a musel splácet několikami
lionové dluhy. Po nepodařeném
plánu na zbohatnutí coby majitel
restaurace si Michal vysnil, že si po
staví stánek s občerstvením. A to ne
jen tak ledajakým! „Já bych u Průho
nic udělal úplně největší umělou dí
ru na světě. Dole by bylo občerstve
ní, fastfoody, a ty lidi by tam jezdili
jenom proto, že jsou nejhlouběji. To
bude atraktivní. Úplně nejhlouběj
ší KFC. A pozor! Z vytěžené zemi
ny bych na druhé straně udělal nej
větší umělý kopec, kde by taky bylo
občerstvení. Takže by lidi za den da
li třeba šest kilometrů na lanovce,
nahoru dolů, nahoru dolů,“ řekl Su
chánek v Ranním klubu na Expres
FM o svém bláznivém nápadu, kte
rý ovšem postrádá investora. Najde
se nějaký? 
A vav

Pavel Chrastina

V úterý 28. prosince nás
dostihla smutná zpráva. Ve
věku 81 let zemřel Pavel
Pavel Chrastina zemřel
Chrastina, baskytarista,
28. prosince
textař, zpěvák. Po působení
2021.
v kapelách Samuels Band,
Big Beat, EP-HI-FI a Karkulka se stal zakládajícím
členem Olympicu. Zde působil v letech 1963–1969
a psal texty k těm největším hitům, jako jsou Želva,
Snad jsem to zavilnil já, Dej mi víc své lásky, Pták
Rosomák. S Olympicem se rozešel ve chvíli, kdy
byl ve 3. ročníku na pražské FAMU. Po dokončení
studia začal pracovat jako dokumentarista
v Československé televizi.
První svatební
oznámení
Pavla
Chrastiny
z dílny Ondřeje
Suchého.

slušníků SNB a kontrolou občanských
průkazů. Poblíž pódia bylo pootevřené okno, a jelikož sál
byl v přízemí, kvapně
jsme tudy my muzikanti utíkali ven. Kdo
Eva Dudková
mi podržel basu, už
ého
(vpravo) se Such
si nepamatuji. Prchaženou Johanou.
li jsme nejen proto,
že jsme nic neproPavlem Chrastinou vedli, ale i proto, že mnozí
jsem se setkal tváří z nás byli takzvaně na volv tvář asi 28. dubna né noze, což znamenalo, že
1962 v Klubu mládeže Je- jsme neměli v občance řádzerka v pražských Nuslích. né razítko zaměstnavatele.
Toho večera se tam kona- Zkrátka, kdyby nás dopadla »2. část přehlídky hudeb- li, mělo by to pro každého
ních skupin KM«, kde mělo velmi nepříjemnou dohru.
vystoupit osm bigbítových Dej mi víc své lásky
kapel včetně skupiny CB
(což byli Crazy Boys MikiV polovině šedesátých let
ho Volka, kde jsem hrál na vyhrála rozhlasovou hitpabasu) a také skupiny s ná- rádu Dvanáct na houpačce,
zvem EP-HI-FI (pod tímto ná- zkráceně Houpačka, píseň
zvem se skrývala skupina, manželů Černých Dej mi
v níž hráli Pavel Chrastina víc své lásky. Autor hudby
a Pete Kaplan). Tyto údaje Petr Janda, autor textu Pajsem si vypsal z ukradené- vel Chrastina. Z mého magho plakátu zvaného »nud- netofonu Sonet Duo zněla
le«, který dodnes uchová- tahle píseň každou chvíli.
vám coby vzácnou relikvii. Dojímal mě její text: „Má
drahá, dej mi víc, má draZ koncertu utekli oknem
há, dej mi víc, má drahá,
Koncerty na Jezerce bý- dej mi víc své lásky, aů / Já
valy někdy dost veselé. nechci skoro nic, já nechci
Zrovna tohoto dne se bě- skoro nic, já chci jen pohlahem hudebního »nářezu«, dit tvé vlásky, aů…“ Co by
kterého se od bigbíťáků asi řekla dnešní holka kludostávalo lačnému publi- kovi, který by od ní nechtěl
ku, semlelo nakonec to, že skoro nic, jen pohladit jevřava, složená z hvizdu, du- jí vlásky? Nechci domyspání a potlesku a vrcholící let. Když se psal rok 1969,
mlácením a praskáním žid- setkali jsme se s Pavlem
lí, skončila příjezdem pří- Chrastinou osobně podruhé. Už nehrál
v Olympicu,
Olympic v šedesátých letech – zleva:
byl začínajíJan Antonín Pacák, Miroslav
cím filmařem,
Berka, Ladislav Klein, Pavel
a já už dávno
Chrastina a Petr Janda.
nehrál v té době už ani ne
existující kapele Mikiho
Volka Crazy
Boys, ale byl
jsem redaktorem časopi-
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Coby dívka z rozvedené
rodiny si Tereza Maxová (50)
řekla, že nepůjde ve šlépějích
svých rodičů a že se svým
prvním manželem Frederikem
Fetterleinem (51) zestárne.
Osud tomu ale chtěl jinak.

Jeho první svatební
oznámení
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Tereza Maxová

Utaje

showbyznys

odhaluje Ondřej Suchý
su pro mládež Sedmička,
psal jsem články a básničky a ke všemu ještě kreslil
vtipy. Pavel mě přišel požádat, zda bych mu nemohl vytvořit svatební oznámení. Nevím už, zda bylo
samotné provedení nápad
můj, anebo jeho, fakt je ten,
že jsem s radostí přikývl
a požádal ho o dvě fotografie z dětství jeho i jeho tehdejší vyvolené. Nu, a zhotovil jsem svatební oznámení,
které se Pavlovi asi líbilo,
jinak by mi jich zanedlouho nepřinesl několik vytištěných, pro mě a pár mých
známých.
Je něco mezi nebem a zemí. Například nevím, a už
se nikdy nedovím, proč Pavel přišel s nápadem vytvoření svatebního oznámení
zrovna za mnou, a ne za někým jiným. Chabé vysvětlení by mohlo být, že basák
šel za basistou z dob rodícího se českého bigbítu.
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Svatba s hlasatelkou
A nečekané překvapení,
které mě potkalo právě teď,
kdy Pavel Chrastina už není mezi námi? Jeho manželka, která informovala
média o jeho nešťastném
skonu (v metru si zlomil ruku, v nemocnici dostal zápal plic a následkem toho
zemřel), byla nakonec půvabná Eva Dudková, bývalá
televizní hlasatelka (a skvělá příležitostní recitátorka).
Evička byla totiž v osmdesátých letech naše dlouholetá milá kamarádka! Škoda,
že jsme se v životě všichni
tak míjeli, aniž bychom se
dostali k happy endu… Možná že bych měl možnost vymyslet si nějaké nové svatební oznámení.

A Ondřej Suchý

Plakát z roku 1962 na společný koncert
skupin, ve kterých hráli i Chrastina a Suchý.

Foto: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia.cz (1), Profimedia.cz (4), archiv Ondřeje Suchého (4), ČTK (1), archiv MAFRA (1)
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