Do Brna přijela hollywoodská kaskadérka Cynthia Rothrock
22.11.2012

mediafax.cz

str. 0

Brno se pyšní přítomností hollywoodské herečky, do jihomoravské metropole totiž přijela legendární
americká kaskadérka Cynthia Rothrock. (Foto: © Mediafaxfoto.cz )
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Brno se pyšní přítomností hollywoodské herečky, do jihomoravské metropole totiž přijela legendární
americká kaskadérka Cynthia Rothrock. Žena, která natočila více jak 40 filmů, bude hlavní hvězdou
víkendové Budoshow, největší přehlídky bojových umění v Česku, zjistila ve čtvrtek agentura
Mediafax.
Americkou kaskadérku přijal ve čtvrtek dokonce brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD).
"Je to asi první žena, ze které mám ještě před setkáním strach," zažertoval primátor s poukazem na
kaskadérčinu hereckou kariéru v akčních a bojových filmech.
Pětapadesátiletá rodačka z Wilmingtonu si během let získala mimořádný respekt filmařů. Přezdívají jí
"Královna akčních filmů" nebo "Dračí lady". Je držitelkou pěti černých pásů v různých disciplínách
východoasijských bojových umění - shaolinu, tang-soo-do, taekwondo, eagle-claw a wu-shu. Během
kariéry získala tituly světové šampionky v karate ve formách a zbraních a jako první žena v historii se
dostala na obálky amerických specializovaných magazínů o bojových uměních.
Během nedělního Budoshow v hale v královopolské Vodově ulici představí americká kaskadérka
kromě jiného speciální sestavu s mečem. Ještě předtím, v sobotu, však hvězda hollywoodských
produkcí povede v tělocvičně na Univerzitě obrany speciální kurz zaměřený na techniku kopů,
relaxační a protahovací cvičení a sebeobranu, v plánu má i ukázky bojových sekvencí z akčních
filmů.
Do Brna přijela Rothrock bezprostředně po natáčení rodinné komedie Santa´s Summer House. "Hraji
tam mladou paní Clausovou," řekla herečka s tím, že dokončila jednu z nejzábavnějších rolí kariéry.
Tu zahájila v hongkongských akčních filmech. K jejim pravidelným hereckým partnerům patří Richard
Norton, Jeff Wincott nebo Loren Avedo. Mezi nejznámější filmy Rothrock patří série Martial Law, Hněv
a čest, Dračí lady nebo Tygří spáry. Jako herečka se objevila také v seriálu Hercules, mezi její
poslední filmy patří Sci-fighter s Lorenzo Lamasem a Donem Wilsonem.
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