
Děláme to pro film

Herec Oskar Hes ztvárnil v nové 
třídílné minisérii Davida Ondříč-
ka postavu nepolapitelného hr-
diny ze šumavského pohraničí. 
Obává se srovnání s veleúspěš-
ným Králem Šumavy režiséra 
Karla Kachyni? Statisíce divá-
ků si zarylo do paměti příběh 
hrdinných pohraničníků, kteří 
bránili Československé hranice 
obehnané ostnatými dráty. Do-
stane konečně prostor skutečný 
příběh legendárního převaděče 
Josefa Hasila?

Čím vás oslovil scénář věnovaný 
Josefu Hasilovi?
Příběh Josefa Hasila jsem po-
pravdě vůbec neznal, podle mého 
soudu není tak známý, jako ten 
bratří Mašínů. Scénář mě zaujal 

náním Hasilova příběhu. Kachyňo-
va Šumava byla trochu temnější, 
vykresloval ji jako bažinu, kde se 
lidé topili po stovkách. Minisérii 
jsem ještě ve výsledném tvaru 
neviděl, tak vám nemohu říct jaká 
je, ale mohu vám říct, jaký jsem 
z ní měl pocit během natáčení. 
A to bylo neuvěřitelně dynamické 
a akční. Když jsem četl scénář tak 
jsem ho přehltal během dvaceti 
minut. Přečetl jsem ho jedním 
dechem. Doufám, že takto bude 
působit i seriál a člověk bude chtít 
ihned po skončení vidět další díl.

Měli jste díky tomu, že se nejed-
ná o celovečerní film, ale seriál 
víc prostoru se dostat hlouběji 
do skutečného příběhu Josefa 
Hasila?

Ani ne. Času bylo bohužel dost 
málo. Myslím si, že by si jeho pří-
běh zasloužil víc prostoru a času. 
Pokud bude Král Šumavy úspěšný, 
tak doufám, že další série nabídne 
víc prostoru. 

Málokdo neviděl Krále Šumavy 
z roku 1959, který měl už ve své 
době rekordní návštěvnost, 
nemáte obavy ze srovnávání 
s Josefem Hasilem Radovana 
Lukavského?
Nemám. Ten film je skutečně 
o něčem jiném. Radovan Lukavský 
byl jeden král Šumavy, já jsem jiný 
král Šumavy.

Jaký jste měl pocit z komunistic-
kého thrilleru Král Šumavy?
Kachyňův film je z profesionální-

atmosférou. Šumava v temné 
době. A Josef Hasil je sám o sobě 
extrémně zajímavou postavou. 

Je něco, čím vás Hasil, který 
začal převádět zhruba ve vašem 
věku, inspiruje?
Hasil mě baví tím, že i v těch 
nejvyhrocenějších situacích má 
neustále úsměv na rtech. Nic moc 
neřeší. Střídá holky, jezdí na mo-
torce a užívá si života. Líbí se mi 
na něm jeho požitkářství, neustálá 
pozitivní energie a vnitřní plamen.  

Jaký pohled nabízí minisérie 
v porovnání s filmem režiséra 
Karla Kachyni?
Nabízíme jiný a napravený příběh. 
Film Král Šumavy byl komunistic-
kou propagandou, seriál je narov-
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ho hlediska vynikající. Je temný, 
zajímavý, jde z něj zvláštní ponurá 
atmosféra. Mně se ten film vlastně 
líbil.

Natáčeli jste přímo v Národním 
parku Šumava?
Tři dny z pětadvaceti. Jinak se 
exteriéry točily v Brdech, na Bene-
šovsku a různě po republice. 

Dočetla jsem se, že se jednalo 
o tzv. zelené natáčení. Můžete 
přiblížit, v čem spočívá tento 
princip?
Green shooting se snaží různými 
způsoby brát ohledy na přírodu. 
Počínaje celkovým šetřením ma-
teriálů, omezením jednorázových 
plastů na cateringu nebo ježděním 
elektrickými vozy. Přijde mi sym-
patické začít posouvat natáčení 
směrem k udržitelnosti.     

Podařilo se do vašeho podání 
dostat politický kontext?
Vyprávíme o Hasilovi, který smýšlí 
jinak, než komunisti. Příběh ko-
nečně nabízí svobodomyslný, 
liberální názor. Hasil v seriálu říká 
větu, která podle mě vystihuje celý 
příběh. Během převádění uprch-
líků na západ se ho ptají proč to 
dělá a on odpoví: ‘Chcete žít tam, 
ne tady. Tak proč by vám v tom 
měl kdokoliv bránit?’ Převáděl 
lidi, protože zkrátka věřil, že je to 
tak správně. Věřím, že z minisérie 
bude cítit svoboda, svoboda pohy-
bu a možnosti dělat, co uznáme za 
vhodné. Moc bych si přál, aby lidé 
z předpremiérové projekce odchá-
zeli s tímto pocitem.

Jak probíhaly vaše přípravy na 
roli? 
Ve srovnání s přípravami na Ma-

šíny vlastně nijak zvlášť fyzicky. 
Nastudoval jsem si o tématu, co 
se dalo. Knihy, film, dokumenty, 
články. Naučil jsem se na motorce, 
nedávno jsem si dodělal řidičák 
pro skupinu A1, ale musel jsem 

se naučit jezdit na starém stroji. 
Proběhly samozřejmě i přípravy 
na střelby, protože jsme stříleli ze 
starých špagin. S autorem knižní 
předlohy Davidem Žákem jsme 
samozřejmě také řešili přízvuk.

Skvělá voda každý festivalový den

Správnou odpověď najdeš u našeho 
vodního baru ve festivalovém centru.

Na festivalu Finále Plzeň si můžete 
dát kohoutkovku u vodních barů. 

Kolik zde spotřebujeme plastových 
kelímků za den?Benzina Přeštice

PETR HUŇÁT

Hrdý partner 
festivalu Finále Plzeň



Slavíme český film

Mezi Teheránem  
a Prahou
Od roku 2005 Íránec Ali Mosaffa 
ve filmech nejen hraje, ale také je 
natáčí. Jeho třetí celovečerní počin 
Absence (2021) máte příležitost 
zhlédnout právě dnes. Rozkročen 
mezi Teheránem a Prahou v něm 
vypráví příběh Rouzbeha vydáva-
jícího se po stopách svého otce, 
komunistického exulanta, který 

kdysi žil v socialistickém Česko-
slovensku. Netrvá však dlouho, 
než Rouzbeha konfrontace s ro-
dinnou historií připraví o iluze, 
které o svém otci měl. Hlavní roli 
si ztvárnil sám Ali Mosaffa, z čes-
kých herců se představí Antonie 
Formanová, Zuzana Stivínová, 
Klára Melíšková a další.

Absence
28. 9. 14:30 Divadlo Dialog

Ve středu jsou v Plzni mou jasnou 
volbou Krásné bytosti. Ve Varech 
uvedený film vzniklý v široké ko-
produkci pěti zemí (včetně Česka) 
vypráví sugestivně o chlapeckém 
přátelství a pokoušení hranic, je 
to velmi současný a mladistvý 

film o dospívání. Ve středu jsou na 
programu i další dva hodně mladé 
filmy, které už otřásly karlovarským 
festivalem – Sedlákův drogový 
výlet BANGER. a Winského polya-
morické Hranice lásky.

Filmové tipy Ireny  
Hejdové z Deníku N

1x tip

TIP

TIP 

NA FILM

Tipnete si, který ze soutěžních filmů letos Finále vyhraje? Buďte mezi 
prvními, kdo se to dozví! Stačí si koupit lístky na projekci vítězného 
hraného či dokumentárního filmu, které dnes večer festival oficiálně 
zakončí. Nic neriskujete, vyberou-li poroty film, který jste už viděli a ne-
chcete zhlédnout podruhé, bude vám vráceno vstupné. Oceněn Zlatým 
ledňáčkem za hraný nebo animovaný film bude jeden snímek z desítky 
čítající 107 matek, BANGER., Buko, Hranice lásky, Il Boemo, Kdyby radši 
hořelo, Myši patří do nebe, Nezanechat stopy, Oběť, Slovo. Dokumentů 
usilujících o přízeň poroty je osm: Bratrství, Bydlet proti všem, Jak jsem 
se stala partyzánkou, Nebe, Přípravy k filmu T, PSH Nekonečný příběh, 
René – Vězeň svobody a Síla. Užijte si s oceněným filmem Finále až do 
samotného konce!

Před projekcí vítězného hraného filmu budete mít možnost ještě navíc 
vidět i vítězný studentský snímek.

Užijte si Finále 
až do konce

Vítězný krátký studentský film + vítězný celovečerní hraný  
nebo animovaný film
28. 9. 20:30 Kinosál, Měšťanská beseda 

Vítězný dokumentární film
28. 9. 20:30 Divadlo Dialog 
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Na Finále letos poprvé dorazila 
slovenská herečka s maďarský-
mi kořeny Judit Bárdos, která se 
dosud na plátně nejvíc proslavi-
la ztělesněním hlavní hrdinky ve 
filmu Fair Play. V menších rolích 
ji dnes můžete spatřit v prvním 
díle minisérie Král Šumavy, ale 
zahrála také ve zde promítaném 
Posledním závodu. Jak se do-
stala k těmto projektům i k he-
recké profesi obecně? A čemu 
se věnuje v současné době?   

Během dospívání jste ve vě-
novala hudbě, hrála na klavír, 
studovala konzervatoř. Co vás 
přivedlo k herectví?
Sama nevím, rozhodně jsem od 
mala netoužila po tom stát se 
herečkou. Už v dětství jsem ale 
chodila na různé recitační soutě-
že, trochu jsem tančila, na konzer-
vatoři jsem pak ve třetím ročníku 
chodila přímo na lidové tance. 
Někdy v té době jsem zjistila, že 
většina mých přátel, včetně mé 
nejlepší kamarádky, se chce v bu-
doucnu věnovat právě herectví. 
To mi asi pomohlo se rozhodnout. 
Cvičit čtyři pět hodin denně o sa-
motě na klavír už mě nebavilo, 
chtěla jsem víc mezi lidi. Tak jsem 
si podala přihlášku na VŠMU 
(Vysoká škola múzických umení – 
pozn. red.) v Bratislavě. Kdyby mě 
nevzali, s čímž jsem mimochodem 
celkem počítala, po maturitě 
bych na konzervatoři navázala 
dalšími dvěma roky a dodělala si 
pedagogické minimum. Ono to 
ale vyšlo, a tak jsem konzervatoř 
opustila a vydala se za herectvím 
na VŠMU.

Na klavír hrajete dodnes?
Jenom občas, když přijedu na 
návštěvu k rodičům. V Praze, kde 
momentálně bydlím, klavír ani 
nemám. Také jsem si na klavír za-
hrála v rámci nějakých filmových 
nebo divadelních projektů. O roli 
pianistky bych stála i teď, protože 
bych se tak zase přinutila cvičit. 
Navíc bych tvůrcům ušetřila práci, 
nepotřebovali by mě dublovat!

Studium herectví nicméně také 
muselo být náročné…
Ano, ale onu náročnost pro mě 
vyvažovaly dvě věci. Zaprvé míra 
spolupráce. Stále jsme s ostatními 
cvičili nějaké etudy a scény. V tu 
chvíli jsem si uvědomila, že mě 
herectví opravdu baví. Zadruhé 

pestrost studijního programu. 
Hodiny techniky hlasu a řečového 
projevu střídala výuka jevištního 
pohybu, respektive jeho různých 
druhů. Kromě toho jsme měli také 
hodiny divadelní teorie a historie.

Bavila vás i teorie a dějiny?
Bavily, ale ze strany pedagogů 
na ně nebyl kladen velký důraz. 
Asi od třetího ročníku se vyučo-
valy jen jednou dvakrát do týdne 
a hodně témat bylo ponecháno 
našemu samostudiu.

Kdy jste se pak dostala k he-
rectví pro film a českým projek-
tům?
V roce 2011 jsem debutovala ve 
filmu Zuzany Liové Dům, ale to 

byl primárně slovenský film, takže 
do české kinematografie jsem 
pronikla až s filmem Fair Play, 
který začal vznikat zhruba o rok 
později. Asi proto, že šlo o česko-
-slovensko-německou koprodukci 
hledala jeho režisérka Andrea 
Sedláčková herečku do hlavní role 
i na Slovensku, kde jsem prošla 
prvním kolem konkursu.

V té době už jste uměla česky?
Ne, ale Andrea jazyk primárně 
neřešila. Byly jsme domluvené, že 
zkusím repliky v češtině přeříkat 
a uvidí se, jak to dopadne. Když 
bylo Fair Play v postprodukci, byla 
jsem přizvána k nahrávání post-
synchronů. Pan zvukař říkal, že by 
to šlo, ale namluvit se by mi trvalo 
třikrát déle, než je standardní. 
Na to už Andrea neměla čas, tak 
jsme se domluvily, že mě předa-
buje Berenika Kohoutová. Myslím, 
že se jí to moc povedlo. Když jsem 
o dva roky později pracovala na 
dalším českém projektu, dostala 
jsem k ruce jazykového kouče 
a dodatečný dabing už nebyl 
třeba. Pochopitelně jsem z toho 
měla radost. Ani dnes si ještě 
nejsem stoprocentně jistá, občas 
se během tvorby postsynchronů 
ráda opravím, ale kontaktní zvuk 
z placu je samozřejmě nejlepší.

Na Finále jste letos přijela s fil-
mem Poslední závod, jaká byla 
jeho projekce?
Poslední závod šel do české dis-
tribuce už v březnu, později se 
promítal i na nějakých festivalech, 
takže jsem si myslela, že už ho 
všichni viděli a tady na Finále na 

Vyhovuje mi být na volné noze

Máte rádi detektivky? V tom případě si nenechte ujít Zločin na hrani-
cích, kriminální thriller vzniklý díky spolupráci české a rakouské televize. 
Koprodukce ovlivnila nejen mezinárodní charakter obsazení, ale i volbu 
lokace, jímž se stalo česko-rakouské pohraničí. Příběh vypráví o mladém 
a nezkušeném, ale o to horlivějším policistovi Standovi, který se rozhod-
ne vyšetřit úmrtí své milované kolegyni Johanny, které ostatní považují 
za nehodu, jemu ale instinkt napovídá něco jiného. Na pomoc si z Ra-
kouska pozve čerstvě penzionovanou policistku Gretu. Z českých herců 
se můžete mimo jiné těšit na Martina Pechláta nebo Roberta Mikluše.

Česko a Rakousko 
spojují síly

Zločin na hranicích
28. 9. 15:00 JoNáš, Měšťanská beseda 
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něj přijdou maximálně zahraniční 
diváci. Ale kdepak, sál byl obsaze-
ný do posledního sedadla, a podle 
otázek kladených během debaty 
po skončení projekce jsem zjistila, 
že velká část publika byla česká. 
Zájem mě samozřejmě potěšil.

Když jste film viděla celý, pře-
kvapila vás v nějakém ohledu 
jeho finální podoba?
Finální verze asi každého, kdo 
se na filmu nějakým způsobem 
podílel, alespoň trochu překvapí. 
A takové překvapení pravděpo-
dobně roste, čím méně času na 
place během natáčení člověk 
stráví. V Posledním závodu jsem 
hrála manželku jednoho z hlav-
ních hrdinů, což byla z hlediska 
času stráveného na plátně jen 
malá role, takže jsem ani na place 
pobyla jen chvilku. Neměla jsem 
tudíž vlastně žádná očekávání, 
žádnou představu, jak film bude 
vypadat.

Kromě toho vás návštěvníci 
Finále mohou vidět ještě v prv-
ním dílu minisérie Král Šumavy, 
která se zde promítá. Jak jste se 
dostala k tomuto projektu?
Opět skrze dvoukolový casting. 
Přípravy začínaly tak, že jsem 
si popovídala s Davidem Ond-

říčkem, režisérem nového Krále 
Šumavy, o tom, jak si zpracování 
představuje. Podívala jsem se na 
nějaký dokument i na to starší 
zpracování z konce padesátých 
let. Později jsme si začali zkoušet 
nějaké dialogy, a potom i konkrét-
ní scény.

Mohla byste svou postavu tro-
chu přiblížit?
Ona má v rámci příběhu takovou 
tajemnou úlohu. Jediné, co o ní 
můžu říct je, že se jmenuje Klára 
a má jisté vazby na Západ. Vystu-
puje v každém díle, posouvá děj, 
ale stejně jako v případě Posled-
ního závodu na obrazovce mnoho 
času nestrávím. V díle, který uvidí-
me dnes, se objeví snad v jediné 
scéně, až na samém konci. Ani 
jsem se během natáčení nestačila 
úplně sžít se štábem, se smíchem 
jsem říkala, že tam chodím jen 
na návštěvu. V tomto případě 
jsem hotovou minisérii ještě ani 
neviděla, pokud bude v sále volné 
místo, ráda se podívám.

Hrajete kromě filmů stále i v di-
vadle?
Letos budu pravděpodobně ješ-
tě účinkovat v jedné inscenaci 
v Bratislavě, ale momentálně tam 
probíhá změna vedení, takže se 

nehraje. Žádnou jinou nabídku 
jsem letos nepřijala a musím říct, 
že mi vlastně divadlo ani nechy-
bí. Jednak jsem měla v poslední 
době hodně práce s filmovými 
projekty, jednak je mi příjemné, 
když nemusím často střídat různé 
typy herecké kreace. Herectví pro 
kameru je úplně jiné než expresiv-
ní divadelní projev. Řadě herců asi 
vyhovuje být v jediném souboru 
a mít kolem sebe tu divadelní 
rodinu, ale já jsem raději na volné 
noze. Ráda se sama rozhoduji, 
kterou roli přijmu a kterou ne. 
V případě, že mi pak třeba úplně 
nesedí, můžu si za to jen já sama. 
V angažmá jsem byla jenom jed-
nou v životě, jednu sezonu. Pak 
jsem hned šla za ředitelem říct 
mu, že budu v divadle nadále moc 
ráda hostovat, ale tenhle systém 
není pro mě.

Na jakých filmových projektech 
momentálně pracujete?
Roztočené mám v tuto chvíli tři, 
v každém z nich hraji vedlejší 
postavu, pokaždé trochu jinou. 
V Maďarsku a na Slovensku natá-
čím dobové seriály, v Česku jeden 
film. Je skoro zázrak, že se podaři-
lo natáčení naplánovat tak, abych 
všechny tři současně stíhala.

To znamená, že musíte mezi 
jednotlivými postavami rychle 
„přepínat“ – jak to děláte?
Mám pevně daný režim, díky kte-
rému vím, co budu který den dělat 
a na jakou postavu se tedy mám 
v myšlenkách připravit. Přemýšlím 
o tom, v jaké situaci se právě na-
chází. Naladit se mi také pomáhá 
jazyk, kterým budu mluvit. Na 
natáčení jezdím nejčastěji autem, 
a tak si po cestě pustím české, 
slovenské nebo maďarské rádio 
podle toho, kam právě jedu.

A jak si zatím užíváte Finále?
Pozvánku jsem dostala už poně-
kolikáté, ale teprve letos jsem se 
sem konečně dostala a jsem moc 
ráda. Včera jsem viděla dva filmy 
Oběť a Běžná selhání, která se 
mi moc líbila svou citlivostí. Byl 
to opravdu silný zážitek. Dneska 
snad stačím další dva. 

Udržet v chodu propletenec tří ro-
din vyžaduje mistrovský logistický 
um. Pokusit se přežít a udržet si 
zdravý rozum se pokouší šesti-
ce sympaticky dospěláků, které 
ztvární například Jitka Čvančarová, 
Martin Hofmann nebo Anna Po-
lívková. „Naše komedie Střídavka 
ukazuje, že život má v sobě různé 
a nečekané zákruty a jeho pevnou 
součástí nejsou jen současné žha-
vé milostné vztahy, ale i ty minulé,“ 

říká režisér Petr Nikolaev, autor 
filmů Báječná léta pod psa, Příběh 
kmotra, Lidice nebo Vybíjená. 
Svou novou komedii přijede na 
festival uvést v doprovodu herečky 
Halky Jeřábek Třešňákové a kame-
ramanem Viktorem Smutným.

Patchworková rodina

Střídavka
28. 9. 15:00 Velký sál, Měšťanská beseda

TIP 

NA FILM

Letos jsme si pro vás připravili 
novinku v podobě unikátního 
filmového párování. Doplňte kul-
turní zážitek k němu umíchaným 
koktejlem.

Přípitek k filmu: Král Šumavy 

Novou minisérii Davida Ondříčka 
doprovází štiplavý a zastřený drink 
s příznačným názvem.

A navíc každý večer od 21 do  
24 hod. sleva 25 % na  
všechny alkoholické  
nápoje!

Festivalový drink

Dark and Stormy – Král Šumavy
Captain Morgan Black Spiced, zázvorové pivo, limeta 125 Kč  
Festivalová kavárna v Měšťanské besedě

NA  

ZDRAVÍ



Filmový festival Finále Plzeň

Inspirací k zatím poslednímu 
společnému projektu Zdeňka 
a Jana Svěrákových nazvanému 
Betlémské světlo se staly povídky 
prvního jmenovaného. Hlavní 
postavu spisovatele Karla Šejno-
hy si Zdeněk ve filmu následně 
i zahrál, pročež se automaticky 
nabízí otázka, jestli nehraje tak 
trochu sám sebe. Princip prolíná-

Hraví Svěrákové

Betlémské světlo
28. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Srdce na dlani
28. 9. 17:30 JoNáš, Měšťanská beseda

ní reality a fikce je každopádně 
jedním z hlavních motivů hravého 
snímku, v němž literární postavy 
vystupují ze wordového souboru, 
aby oslovili svého stvořitele. V roli 
Šejnohovy manželky se objeví 
Daniela Kolářová, mladší herec-
kou generaci zastupuje Vojtěch 
Kotek a Tereza Ramba.

Srdeční masáž

Nikdy nemůžeme tušit, kdy a kde 
nás potká láska. Můžeme se zami-
lovat třeba ve školce, v obchodě, 
na ulici či v parku. Kdykoliv a kde-
koliv. Film Srdce na dlani doslova 
přetéká láskou a optimismem.
„V komedii Srdce na dlani se 
proplétá několik příběhů o lásce, 
která temperamentně zasáhne 
do života starších, mladších i nej-

mladších hrdinů. A zamilují se 
dokonce i baseti Váleček a Šalina,” 
vysvětluje režisér a scenárista 
filmu Martin Horský. V romantic-
ké komedii od tvůrců hitu Ženy 
v běhu se vůbec poprvé na filmo-
vém plátně setkávají v rolích otce 
a syna Boleslav a Vladimír Polívka.

Herec, zpěvák a režisér Štěpán 
Kozub přijel na plzeňské Finále 
představit filmy Spolu, Hra-
na zlomu a Tři Tygři ve filmu: 
JACKPOT. Poslední jmenovaná 
komedie reprezentuje tvorbu 

jeho domovského Divadla Mír, 
kde společně s kvartetem Tři 
Tygři našli cestu, jak se stát 
šťastnými umělci. Co dělá, když 
si potřebuje odpočinout od role 
komika?

Jak vznikl nápad na film Tři Ty-
gři ve filmu: JACKPOT?
Nápad vznikl přirozeně. Spíš to 
vyplynulo, než že by to vzniklo. 
S klukama, se kterýma tvoříme Tři 
tygry jsme před téměř sedmi lety 

měli v klubu Jarka Nohavici první 
improvizační show. Tehdy jsme 
přesně nevěděli, co chceme dě-
lat, jen jsme se toužili odpojit od 
klasického divadelního provozu. 
Chtěli jsme zlobit, což na divadle, 
kde máte daný pevný text, dra-
maturgii a je nad vámi šéf, moc 
nejde. Konkrétně já a Albert Čuba 
jsme byli v angažmá v divadle 
Aréna, která se věnuje poměrně 
hluboké tvorbě, ale duší jsme 
oba dva komedianti, takže jsme 
chtěli dělat něco, kde bychom 
mohli zadivočit. Tehdy vznikl ná-
pad, že bychom jednou měsíčně 
udělali komediální, improvizačně 
kabaretní představení. Stáhli jsme 
tehdy mého kolegu Robina Ferra, 
který byl v angažmá v divadle 
loutek a Vláďu Poláka, který byl 
v Národním divadle moravsko-
slezském a hrál velké tituly. První 
večer jsme vůbec nevěděli,co 
budeme dělat, ale nějak nám to 
vyšlo a stala se z toho pravidelná 
záležitost. Na základě toho během 
pandemie vznikly skeče, poté 
vzniklo sKORO NA mizině. Poslé-

Profese herce by měla být co nejbarevnější



Slavíme český film

ze jsme se dostali do bodu, že se 
nám skeče dělat nechtěli a měli 
jsme pocit, že by to chtělo někam 
posunout. A tehdy vznikl nápad 
filmu jako přirozeného vyústění.  

Zmínil jste, že když jste byli 
v angažmá, mělo to jisté limity. 
Nyní jste sám uměleckým šéfem 
Divadla Mír. Nedostal jste se 
tak sám do tlaku organizačních 
povinností?
Z nějaké části určitě, ale musím 
říct, že my to děláme v Divadle 
Mír hodně po svém a netradičně. 
Nefunguje to tak, že bych byl v di-
vadle diktátorem. To by šlo proti 
mému přesvědčení. Nedovedu si 
představit, že bych o všem rozho-
doval sám o sobě, aniž by s tím 
nebyli všichni ztotožněni. V Míru 
se ctí umělecký autorský přístup.  
Samozřejmě nesu určitou zod-
povědnost. Zároveň se ale ještě 
nikdy nestalo, že bych řekl: ‘takhle 
to bude, protože já to vím nejlíp!’ 
Vždycky se chceme bavit spo-
lečně se všemi herci. Zajímá mě, 
co si o tom myslí a přeji si, aby 
se v tom cítili dobře. S praxí jsem 

přišel na to, že když nějakému 
kolegovi něco zadám, tak v tu 
chvíli přestává tvořit a pouze plní 
úkol. A to je na výsledku vždycky 
znát. Myslím si, že je v umělec-
kém odvětví nutné, a v herectví 
obzvlášť, aby člověk nabyl dojmu, 
že tvoří, a že to vychází opravdu 
z něj. Pokud to tak není, tak umění 
ztrácí smysl.   

Je pro vás divadlo a film jen jiná 
forma uměleckého vyjádření?
Mě vždycky fascinoval a zajímal 
film. Ale v Čechách neexistuje 
filmová škola pro herce, takže 
jsem šel na hudebně dramatický 
obor konzervatoře. Už na škole 
jsem věděl, že bych chtěl dělat 
filmy. Divadlo je samozřejmě moje 
vášeň, ale film mě baví také. Vní-
mám to tak, že si z pozice herce 
jen rozšiřuju vidění své profese. 
Stejně, jako mě mnohdy baví být 
za kamerou, když děláme skeče, 
nebo mě baví je psát, či je režíro-
vat. Pro mě by profese herce měla 
být co nejbarevnější. Nerad bych 
se do něčeho posadil a zůstal 
v tom sedět. Nevydržel bych to 

dlouho. Velkou výhodou je, že to 
máme s klukama velmi podobně. 
Někteří samozřejmě víc, někteří 
míň. Někdy ti starší potřebují, aby 
je mladší nakopli, a někdy zase 
ti starší uzemní ty mladší. V tom 
se podle mě skvěle doplňujeme. 
Když jsme si řekli, že společně 
uděláme film, všechny to nadchlo. 
Nešlo to jinak, byl to přetlak…

Vybírali jste si sami režiséra 
a další členy štábu?
Vzniklo to tak, že Albert Čuba 
a Vladimír Polák se dohodli, že 
zkusí napsat scénář. S Robinem 
jsme společně v tu dobu natáčeli 
film Grand Prix, takže jsme byli 
mimo proces vzniku. Řekli jsme 
klukům, že jim plně důvěřujeme 
a ve chvíli, kdy bude hrubá verze 
scénáře, tak si nad ním společ-
ně sedneme tak, jak je u nás ve 
zvyku. Přidali jsme nějaké vlastní 
podněty, takže prvotní výkop byl 
od nás od čtyř. Už tehdy jsme vě-
děli, kdo by nám měl dělat kame-
ru, kdo by měl hrát ve vedlejších 
rolích a začali jsme postupně tyto 
lidi oslovovat. 

Z toho, co o Třech Tygrech vy-
právíte jsem nabyla pocit, že 
vás spolu velmi baví tvořit. Máte 
pocit, že tato radost přeskočila 
z plátna na diváky? Jste s vý-
sledkem spokojení? 
Já jsem s výsledkem spokojen. 
Tři Tygři ve filmu: JACKPOT je 
v mnoha ohledech netradiční. 
V tom, jak vznikal i v tom, jak vy-
práví. Jedná se o parodii na akční 
devadesátkové filmy. Film nelze 
brát vážně, jedná se o takový 
výsměch. Narazil jsem na pár lidí, 
kteří se domnívali, že se jedná 
o umělecké dílo. Což není, je to 
parodie na umělecké dílo. Myslím, 
že by tento žánr byl víc přijat za 
hranicemi. Náš film nemá posel-
ství, což je v Čechách nezvyklé. 
Film může být jen relax, zábava, 
prostě vypnutí. A to je kurevská 
message, když je film jenom zá-
bava. Je správné být občas jenom 
dětmi a to jsme chtěli ve filmu být. 
Kdyby to bylo animované, tak se 
jedná o animák pro třetí třídu. 

Odpočíváte od role komika, pro 
kterou během pandemie rake-
tově stoupla vaše popularita, 
vážnějšími rolemi ve filmu? 
Mám ve své profesi rád rozpolce-
nost. Nikdy nic není jenom sranda 
nebo smutek. Ve světě ani v ži-
votě nejsou věci černobílé. Jsem 
rád, když mě divák není schopen 
někam zadefinovat. Komedii 
dělám, protože jsem z podstaty 
komediant. A slovo komedient je 
širokospektrální záležitostí. Ko-
mediant může být artista, mim, 

zpěvák, malíř. Když potřebuji od 
komedie někdy ustoupit stranou, 
tak s kolegou Jiřím Krhutem, se 
kterým jsme nahráli album šanso-
nů, jezdíme pravidelně koncerto-
vat. To je velmi niterná a hluboká 
záležitost. No a pak například 
na Finále uvádíte film Spolu, kde 
hraju autistu a to také není vůbec 
vtipné. Mám rád, když můžu tem-
no, které v sobě jako každý bez-
pochyby mám, někde vypustit.           

Jaké bylo přejít od čisté impro-
vizace k filmovému scénáři? 
Pocitově to rozdíl byl, ale tím, že 
jsme se na scénáři do jisté míry 
podíleli všichni, tak jsme s ním 
hodně hýbali. Na place samotném 
přirozeně vznikaly na papír ne-
zaznamenatelné věci. Když nám 
přišlo, že v rámci komedie, kterou 
tvoříme, dávají smysl, zakompo-
novali jsme je. Pravda je ale tako-
vá, že z devadesáti procent jsme 
scénář na place dodržovali. 
Samozřejmě, že se umím naučit 
text a plnit úkol, ale tím bych vy-
vrátil to, co jsem říkal na začátku. 
Mohu to tak dělat, a taky to dě-
lám, když spolupracuji externě na 
nějakém filmu. A proto těch ex-
terních nabídek přijímám čím dá 
tím méně, protože jsem přišel na 
to, že se cítím být vysoce autor-
skou osobou. Mám rád autorské 
věci, na kterých se můžu ve všech 
směrech podílet, abych mohl mít 
pocit, že jsem s tou prací úplně 
srostl, že jejím prostřednictvím 
něco říkám a ne jen opakuji myš-
lenky někoho jiného. I to může být 
samozřejmě hezké, a například to 
dělám v hudbě, kde interpretuji 
texty a aranže někoho jiného. 
Nedělá mi problém sloužit ve pro-
spěch věci, která mi dává smysl. 
Ve chvíli, kdy mi smysl nedává 
a musím v sobě něco lámat a říkat 
si, že bych to měl udělat, aby byli 
všichni v pohodě, tak už předem 
vím, že by taková práce ode mě 
nebyla čistá.

Takže jste našel recept na vlast-
ní cestu, jak být šťastný umělec.
Ano, být vysoce autorskou oso-
bou.
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Herec má pro všechny 
případy kaskadéra. 
Ale kdo to vezme za vás?

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
DĚTÍ I DOSPĚLÝCH 

www.pvzp.cz
Pojišťovna VZP, a. s., 
ofi ciální pojišťovna fi lmového festivalu.
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Generální mediální partnerFestival finančně podpořili

www.nasregion.cz

U kamelotů, ve stojanech, na pobočkách České pošty nebo na webu.
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