
Miley Cyrus (22), zpěvačka, která 
se už pár měsíců snaží setřít hranice 
mezi pop-music a  pornem, se ne-
dávno zamilovala do syna slavného 
otce, modela Patricka Schwarzene-
ggera (21). Byly toho plné bulvární 
noviny. Jenže mladý Terminátor se 
potatil a stejně jako jeho slavný tatí-
nek Arnold si s  věrností příliš hlavu 
neláme. Jak na to reaguje zamilovaná 
zpěvačka, se dočtete v  novém čísle 
časopisu POPCORN.

Miley Cyrus na pódiu předvádí věci, 
které by byť jenom průměrně žárlivý 
chlap musel dlouho vydýchávat. Je to 
ale byznys, takže vlastně o nic nejde. 
Když jde o vztahy, je prý zpěvačka, je-
jíž hojně ukazovaný rozkrok proplou-

vá mnoha vlhkými sny puberťáků 
po celém světě, dost žárlivá 

a nesnese, když její milý flir-
tuje s  jinými, natož když se 
nechá nachytat při vášni-
vé líbačce a  osahávačce 
s  cizí dívkou. A  protože se 
to nestalo jednou, ale hned 

několikrát, vytáhla pěvecká 
hvězdička do boje a  rozhodla 

se svému příteli s nenechavýma 
rukama a jazykem nezůstat nic dluž-

ná. Jak vypadá pomsta zhrzené Miley 
se dočtete v  novém čísle časopisu 
POPCORN.  ■ mik

Stejně populární jako film 
se stala i píseň kouzelné 
květiny o rozvíjejícím se 

poupátku, kterou naposledy 
nazpívala Iveta Bartošová, 
ale před ní, v době kdy film 
slavil první léta úspěchů, vy-
šla na gramofonových des-
kách v podání slovenské zpě-
vačky jménem Bea Littman-
nová, která ji nazpívala česky 
v roce 1958.

Dřevorubec Rudolf Cortés
Během let jsem se seznámil 

s mnohými herečkami a her-
ci, kteří v tomto filmu hrá-
li, poznal jsem ale i některé, 
kteří zůstali divákům utajeni 
díky tomu, že se objevi-
li jen v malých roličkách. 
Uhlířovic Madlenku hrá-
la například dcera Jana 
Wericha Jana Werichová 
(jež mimochodem v jiných 
filmech, ve kterých v pa-
desátých letech hrála, uží-
vala také pseudonym Jana 
Hálová). Na rozdíl od lidí, 
kteří ji brali spíš jen jako 
protekční dceru slavného 
tatínka, si myslím, že byla 

dobrá herečka a výborná pře-
kladatelka (pro naše divadla 
přeložila například hru Při-
šel na večeři a muzikály West 
Side Story a Loď komediantů). 
Určitě mohla dokázat víc, kdy-
by nezemřela tak předčasně. 
Bylo jí teprve 45 let.

Zatímco Janu Werichovou 
jste ve filmu možná pozna-
li, kdo je jeden ze zpívajících 
dřevorubců, kteří se objeví na 
plátně hned v prvních minu-
tách filmu, už nemuselo od-
halit tolik diváků. Byl jím v té 
době už náš zpěvák č. 1 – Ru-
dolf Cortés. Jeho hity Kdybych 
já uměl psát básně, Váš dům 

šel spát či Nelly Gray 
si nedlouho po uve-
dení Pyšné princezny 
zpívala celá republika.

Jeňýk Pacák jako páže
Třetí jméno asi bude 

překvapením pro všech-
ny. Kdo mohl tenkrát tu-
šit, že z jednoho z malých 
pážat, která si v závěru fil-
mu nakonec ještě i zazpíva-
jí, vyroste jednou populární 
muzikant a malíř? Jan An-
tonín Pacák, známý pozdě-
ji jako Jeňýk Pacák, se stal 
akademickým malířem, byl 
bubeníkem i zpěvákem skupi-
ny Olympic, později dlouhole-
tým členem Banjo Bandu Iva-
na Mládka. K té roličce v Pyšné 
princezně se dostal jednoduše 
– na filmu pracoval jeho otec, 
známý barrandovský architekt 
Jan Pacák, a tak si ve filmu za-
statovala i jeho maminka.

Nejvíc pohádek, v nichž dob-
ro zvítězilo nad zlem, skrom-
nost nad hamižností a čest nad 
intrikami a podvody, se objevilo 
vždy, když nebylo v naší republi-
ce vše v pořádku. Upřímně řeče-
no – z tohoto pohledu už i v po-
sledních letech vzniklo několik 
moc hezkých pohádek. 
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O tom, jak to teď má Miley Cyrus 
s Patrickem Schwarzeneggerem, 

si můžete přečíst v novém čísle 
časopisu POPCORN, který je 

právě na stáncích.
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INZERCE

Miley Cyrus

Mstí se

Desítky princezen a  princů, královen a  králů prošly českými 
filmovými a televizními pohádkami. Ne všichni se ne-
smazatelně zapsali do paměti diváků, ovšem ti, 
kterým se to podařilo, už se stali nezapome-
nutelnými navždy. Jistě mi dáte za pravdu, že 
každý z  dospělých si ponechává v  koutku 
své duše stálé místečko pro pohádku své-
ho dětství, a kdykoli se naskytne příležitost, 
aby mohl alespoň na oněch devadesát mi-
nut do toho svého dětství nahlédnout, nene-
chá si ji ujít. Nejčastěji to u všech dodnes 
stále vyhrává Pyšná princezna. Alena Vránová jako 

nezapomenutelná 
pyšná princezna.

Ondřej Suchý s Alenou 
Vránovou po letech.

Rudolf Cortés  
jako dřevorubec.

Jana Werichová  
jako uhlířovic 

Madlenka.

Malé páže  
Jeňýk Pacák.


