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Cože, tyhle hvězdy jsou vážně  stejně staré?

Čas není ke všem spravedlivý. Neumějí s ním kouzlit 
ani celebrity a my je vnímáme nejen jako mladší, ale 
často i jako starší než ve skutečnosti jsou. 

Dva různé světy
Obě vypadají opravdu 
skvěle, to se musí nechat. 
Ale napadlo by vás, že 
Adele Laurie Blue Adkins, 
jak zní celé jméno britské 
zpěvačky, ještě neoslavila 
ani třicetiny? Stejně stará 
herečka Vanessa Hudgens 
vedle ní vypadá jako 
holčička. Jejich vzhled 
jako by korespondoval se 
životem, který tyhle dvě 
vedou. Zatímco Adele si 
v Londýně užívá klidnou 
rodinnou idylku se synem 
Angelem (5) a manželem 
Simonem Koneckim (43) , 
hvězda Muzikálu ze střední 
navštěvuje jeden festival 
za druhým a chová se pořád 
jako teenagerka.

Přirozenost vítězí
Tady je vidět, jaký efekt mají drogy. 
Zatímco supermodelka a dvojnásobná 
matka Elle vypadá i ve svých 53 let 
letech úžasně a naprosto přirozeně, 
obličej punkerky a vdovy po Kurtu 
Cobainovi  († 27) poznamenaly 
heroinové excesy a plastické operace. 

Sexy versus přísná
Obě dokážou publikum při svých strhujících vystoupeních 
nadchnout. Ale pokud jde o jejich zevnějšek, rozdílnější snad 
ani být nemůže. Kylie, to jsou přiléhavé outfity a možná i trocha 
botoxu. Rozhodně ale způsobují, že bychom jí jejích téměř 50 let 
těžko hádali. Célin naproti tomu působí přísně a usedle.

Komedie omlazují
Hvězdě seriálu Přátelé 
Mattu LeBlancovi 
už sice také šedivějí 
vlasy, ale má pořád oči 
nezbedného kluka. Zdá 
se nám, že představitel 
Jamese Bonda Daniel 
Craig působí o dost 
starším a unavenějším 
dojmem. Nebo je to dáno 
charakterem rolí, které 
hrají? James Bond má 
přece jen víc starostí.

Charisma to nedožene
Extravagance je fajn 
na teenagerkách, ale s přibývajícím 
věkem je dobré se trochu mírnit. 
To ovšem herečka Helen Bonham 
Carter nehodlá. Přitom kdyby 
si vzala příklad ze stejně staré 
kolegyně Salmy Hayek... Ta ví, 
jak se oblékat, navíc si přísně 
hlídá váhu a má trik na zachování 
mladistvé pleti: nemýt si ráno 
obličej, aby pokožka neztrácela 
ochrannou bariéru, kterou si přes 

noc vytváří.

Méně je někdy více
Je to k neuvěření, ale obě dámy spojuje stejný 
rok narození: 1955! Módní návrhářka Donatella 
minimálně na svůj věk vypadá – také kvůli své 
očividné zálibě v radikálních kosmetických 
zákrocích. Iman, vdova po rockové legendě 
Davidovi Bowiem († 69) je už dávno 
v modelingovém důchodu, ale stále všechny 

okouzluje 
svým 
zevnějškem. 
Její tajemství 
zní: „Vždycky 
vážím o  tři 
až pět kilo 
víc, než je má 
ideální váha.“ 
Tak jestli tohle 
opravdu 
stačí… 

ze života slavných Minirozhovor

Knižní rozhvovor se slavnou 
pěvkyní Dítě štěstěny vyšel 
nedávno v rámci Velkého 

knižního čtvrtku. Jaká paní Pecková 
vlastně je? 
Nikdo z nás nemá jen jeden rozměr, 
nelze dát jednu odpověď.  Co vybrat? 
Dagmar Pecková je velkým požitkářem 
a to nejen ve smyslu, že si snaží vybírat 
„to nejlepší“. Požitkářství je založeno 
na tom, že svět nevnímáme automaticky.  
Požitkář  je ten, kdo se do „automatu“ 
přepíná co nejméně právě proto aby 
o požitky a zážitky nepřicházel. Tak toto 
je třeba jedna výrazná vlastnost Peckové.  
Původně jste ale houslista. Jak jste 
se dostal ke psaní?
V dětství a mládí jsem věnoval nadmí-
ru času četbě a díky tomu jsem zřejmě 
začal psát. 
Máte zkušenosti s výukou dětí, 
na gymnáziu i v ZUŠ. Baví vůbec děti 
v době mobilů a tabletů hudba?
Baví je určitě, akorát  ji radši poslou-
chají než provozují. Proč taky? Hudby je 
všude tolik, že není asi tak velký důvod 
ji i produkovat. Nevím. Je to ale stav, 
který má jeden vedlejší důsledek – kdo 
hudbu ani trochu chvilku neprovozoval, 
vlastně úplně neví, co poslouchá, ne-
rozumí tomu tolik. Což nevadí, hudbě 
není potřeba rozumět po technické 
stránce, ale je to podobné jako s tím 
čtením a psaním, akorát opačně. I malá 
hudební praxe může rozšířit požitky 
z hudby, můžeme vnímat více vrstev, 
můžeme být požitkáři.

Lukáš Kuta (45):
Na pultech knihkupectví 
slaví úspěchy jeho kniha 
o Dagmar Peckové. On 
ale není jen spisovatel...

Lukáš  je doma 
v hudebním 
i literárním světě.

Perfektní účes 
a glamour make-up: 
Adele je vždy velice 
pečlivě upravená.

I ve svých 
letech má 
právem 
přezdívku 
The Body.

S ležérním účesem 

a květinami 
ve vlasech vypadá 

zpěvačka jako 
roztomilá hippie.

Zvětšené rty 
a vyhlazená pleť: 
důstojné stárnutí 
vypadá jinak.

Divoký životní styl jedné 
z nejkontroverznějších 

postav rockových dějin se 
na její tváři podepsal.

Za všech okolností 
dokonalá dáma – jen 
možná příliš usedlá.

Ležérní 
drdol 

v kombinaci 
s bílými šaty 

podtrhuje 
Vanessin 

romantický, 
dívčí look.
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Krásná Somálka 
v sedmdesátých letech 
vzbudila senzaci jako 
první modelka tmavé 
pleti.

Iman

Důkazy, že věk je jenom číslo

prosím vyměnit foto


