
Sobota 28. srpna 2010 roèník 6 / èíslo 5 / strana 1

FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 12. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE / Výtisk zdarma

24. - 28. srpna 2010
Fe tivalovy vece niks r

Režii jsem chápal jako soutìž, ale jako 
takovou pokornou soutìž se Stvoøitelem.

Toulavý rytíø Jan Kaèer

Jan Kaèer

pokraèování na str. 5

Šáteèkem mávám

V. J.: Vystudoval jste støední keramickou 

školu, vìnoval jste se nìkdy tomuto oboru?

Ne. Nedìlal jsem to nikdy, ale samozøejmì 

spousta mých spolužákù studovala dál, já jsem 

sledoval jejich kariéru a oni moji, dokonce se 

stávalo, že nechápali, že já už nejsem keramik, 

takže doteï mì za keramika považují. Jezdím 

na rùzné sjezdy keramikù, zajímám se o jejich 

práci a do jisté míry mám takový pocit, že 

kdyby se nìkdy nìco stalo, mohl bych se k 

tomuto oboru ze záliby vrátit.

V. J.: Jak a kdy jste se setkal s paní 

Divíškovou? Hráli jste spolu nìkdy?

My jsme se poznali strašnì dávno, v prvním 

roèníku AMU, kam ona pøišla studovat z Brna 

a já z Holic. 

Mnì se líbila hned, já jí zøejmì ne, jelikož 

dlouho odolávala mým svodùm. Nicménì 

zaèali jsme spolupracovat už na škole, protože 

výchova k herectví je velmi intimní, lidé 

spoleènì tráví celý den, mluví spolu o všem a 

probírají role. Takže my jsme od 19 let byli 

spolu. Potom jsme šli oba do spoleèného 

angažmá do Ostravy, kde jsme se pak vzali.  

Já jsem mìl velký problém, který v tomto 

smìru má každý èlovìk, protože já jsem byl 

režisér a ona hereèka, a to samozøejmì 

vždycky vyvolává podezøení, že svoji ženu 

nìjak protìžujete. Èlovìk se tomu ani 

nechce bránit, protože si vìtšinou vybírá tu 

ženu, která je jeho  ideál. Èili já jsem si ji 

nevybral kvùli tomu, že je hereèka, ale 

proto, že se mi líbila jako ztìlesnìní ženství, 

a toho jsem se musel zøíct, nebo� by to bylo 

nepøíjemné  kolegyním. 

Tak. A Divadelní Luhaèovice jsou 
pomalu za námi. Jste spokojeni? Já urèitì. 
Byla to pro mne nová zkušenost, zahrát si 
na redaktorku a dát své dovednosti všanc 
vybíravým oèièkám návštìvníkù. 
Nemohu se však s vámi rozlouèit dnes, 
slavnostnì, vznešenì a honosnì, s kytkou 
v ruce a úsmìvem na rtech. Zatím, co vy 
ètete tenhle èlánek, já už jsem ve své 
domovinì a pøemýšlím nad nesmrtelností 
brouka.
Vidìli jsme ètyøi pøedstavení. Dnešní 

veèer uvidíte páté. V každém z tìch 
kouskù bylo nìco neobyèejného. Nìco, 
co donutí obecenstvo tleskat a tleskat. 
Nìco, co nechávají herci každý veèer na 
jevišti. Kousek svého srdce. Kousek 
svého lidství. Že vloží do tìch slabik, 
slov a vìt život, který pøedtím chybìl 
textu. Ten život, který z textu udìlá 
pøíbìh. 
A� se vám líbila jakákoli hra, všechny 
mají spoleènou jednu velkou vìc. 
Imaginací a iluzí dokážou pøedstavit 

všechny stránky reality. Herec je tak 
vlastnì svým zpùsobem kouzelník, který 
nám ukazuje možné kousky budoucnosti, 
rozhrnuje mlžný oblak minulosti, 
nastavuje zrcadlo pøítomnosti.
Až si doètete tenhle èlánek, vstupte do 
divadla pravou nohou, užijte si 
pøedstavení a zase na jeden rok øeknìte 
festivalu stejnì jako Tennessee Williams 
ve Sklenìném zvìøinci: „Ahoj a 
sbohem.“

Lucie Vlková, studentka SOŠ Luhaèovice

...Medajlonek
Jan Kaèer se narodil 3. øíjna 1936 v 
Holicích. Jeho manželkou je hereèka 
Nina Divíšková, mají spolu tøi dcery.  Po 
vyuèení (keramik) vystudoval pražskou 
DAMU - obor režie. Patøí mezi 
zakladatele pražského Èinoherního 
klubu. Pùsobil zde pøedevším jako režisér 
(Višòový sad, Revizor, Na dnì). Posléze 
pùsobil v Divadle E. F. Buriana v Praze, v 
Divadle Petra Bezruèe v Ostravì, 
ostravském Státním divadle, Divadle na 
Vinohradech a dalších. Režíroval i v 
Národním divadle v Oslu (Norsko). Od 
roku 1990 pùsobil v Národním divadle v 
Praze jako režisér i jako herec. Do 
podvìdomí èeského národa se dostal 
pøedevším díky své filmové a seriálové 
kariéøe. Režíroval takové filmy, jako jsou 
napø. Mìsto mé nadìje, Jsem nebe. Zahrál 
si ve filmech Smrt si øíká Engelchen, 
Bolero, Výchova dívek v Èechách a v 
notoricky známém seriálu Rodinná 
pouta.

Tomáš Gajdošík, student SOŠ Luhaèovice
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„Slibuji vám, že ve høe „Mrchy” muž je! 
Ale, že je mrtvý? ... to je ovšem zcela 
náhodné!“ (Dáša Bláhová)

Dnešní veèerní pøedstavení se ponese 
ve znamení krimikomedie. Na jevišti se 
objeví ètyøi hlavní postavy, a to ženy 
z t ì l e s n ì n é  h e r e è k a m i  D a n o u  
Batulkovou, Ninou Divíškovou, 
Lenkou  Skopa lovou  a  Dášou  
Bláhovou .  Zás luhou  pos ledn í  
jmenované mùžeme tuto hru zhlédnout 
v èeském jazyce. Dáša Bláhová trávila 
dlouhý èas v Austrálii, kde objevila dílo 
tamìjší rodaèky Almy de Groen. 
Rozhodla se jej zpracovat a díky tomu 
jej dnes mùžeme vídat v divadle Èerná 
labu�. 
Tato hra se zabývá obyèejnými 
lidskými tužbami a city a hlavnì 
laèností po penìzích.  Vzhledem k 
žánru mùžeme oèekávat, že se bude 
jednat o hru hranou s jistou dávkou 
nadsázky, pojatou humornì a možná i 
trochu skepticky.  Prý je brutální. Ale to 
už posuïte sami. 

Lucie Vlková, studentka SOŠ Luhaèovice

Intimniho divadla

Alma de Groen
Tato dramatièka se narodila na Novém 
Zélandì v roce 1941, ale ve ètyøiadvaceti 
letech se odstìhovala do Austrálie. Psát 
zaèala v roce 1968 a roku 1970 vyhrála 
národní cenu se svou krátkou prací The 
Joss Adams Show. Její první hra se 
jmenovala The Sweatproof Boy (pozdìji 
pøejmenováno na Perfectly All Right) a 
byla hrána v Nimrod Street Theatre v roce 
1972.
Alma de Groen napsala rovnìž scénáø pro 
film After Marcuse (1988) pro televizi 
ABC, dále pak skript pro sérii Single a 
Raffety´s Rules. Další hra, která získala 
cenu v roce 1993, byla The Girl Who 
Saw Everything. Jednalo se o cenu 
AWGIE pro nejlepší divadelní hru. 
Nìkteré z jejích prací byly zpracovány i 
pro rádio, jako Avaible Light nebo 
Stories In The Dark.
V listopadu 1998 byla Alma první 
dramatièkou, jež získala literární cenu 
Patricka Whita za pøínos australskému 
divadlu. Její nejznámìjší hrou je The 
Rivers Of China
.

Lucie Vlková, studentka SOŠ Luhaèovice

Svìtlo zhasíná a divadelním sálem zaèíná 
prostupovat podmanivá hudba. Na jevištì 
vstupuje postava, která rozevøe knihu a 
zapoène vyprávìní podivuhodného 
pøíbìhu o Zloèinu lorda Artura Savila.
Na veèírek lady Windermerové (Dana 
Syslová) je pozván chiromant Podgers 
(Jiøí Štìpnièka), který baví vznešenou 
spoleènost ètením z ruky. Když pøijde 
øada na ruku lorda Artura Savila (Jiøí 
Hána), chiromant v ní spatøí vraždu. 
Jedinému lordovi je sdìleno, jaký údìl je 
mu souzen. Rozhodne se jednat jako 
pravý „gentleman“, tedy jít osudu naproti 
a odložit chystanou svatbu se snoubenkou 
Sibylou (Jana Stryková). V ten moment 
se rozehrává vypointovaná zápletka, kdy 
se lord snaží sprovodit ze svìta napøed 
jednoho a po neúspìchu i druhého 
pøíbuzného, avšak ani napodruhé mu není 
souzeno osud naplnit.
Celý dìj je prošpikován typickými 

„Ženy pøedstavují vítìzství hmoty nad duchem, muži pøedstavují vítìzství ducha nad morálkou.“

Wildovými bonmoty v podání postav lady Windermerové a Arturova 
pøítele sira Thomase. Obecenstvo se na jednu stranu výteènì baví na úèet 
mužù, žen, ba i celé spoleènosti, na druhou stranu je plné oèekávání, jak se 
lord Savil se svým nelehkým osudem vypoøádá.
Režisérka pøedstavení Lída Engelová skvìle vyøešila zastoupení 
vedlejších postav. Dle potøeby herci ztváròují vedlejší minirole, které 
doprovázejí lorda Artura na jeho cestì k naplnìní osudu.
Jednoduché, ale úèelné kulisy, sestávající z nìkolika židlí, stolku, závìsu a 
kvìtin, sloužily nejen jako interiér na veèírku lady Windermerové, ale i 
coby souèást útulného domova snoubenky Sibyly, domu lordovy tety 
Clementiny nebo zázemí sira Thomase.

Lucie Borková, studentka UP Olomouc

Oscar Wilde: Zloèin 
lorda Artura Savila
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Wilde dokázal sdìlit lidem nepøíjemnou 
pravdu tak, aby mu za to ještì tleskali

Rozhovor  Jiøím Hánous

Sobota 28. srpna 2010

Pøedstavení Zloèin lorda Artura Savila 
právì skonèilo, aplaus utichl a my jsme 
vyzpovídali  herce Jiøího Hánu,  
pøedstavitele titulní role.  

Mùžete nám prozradit, jak na Vás 
zapùsobily Luhaèovice?
Dnes jsem v Luhaèovicích poprvé, vidìl 
jsem zatím jen divadlo a pár budov, 
protože jsem pøi je l  tìsnì pøed 
pøedstavením, takže jsem nemìl možnost 
si mìsto prohlédnout. Mrzí mì, že ještì 
dnes veèer musím odjet a vrátit se do 
Prahy, protože kdybych mohl, tak se zítra 
ráno po mìstì urèitì projdu.

Jaké jste mìl pocity, když jste dostal 
nabídku hrát tuto roli?
Mìl jsem samozøejmì velkou radost. Ono 
už je to dlouho, pøedstavení jsme 
nazkoušeli pøed sedmi lety, mìlo 
premiéru v únoru 2004, takže Vám to 
pøesnì ani neøeknu, protože už si na ten 
okamžik podrobnì nepamatuju, ale urèitì 
jsem mìl radost.

Dala Vám tato role nìco nového i do 
soukromého života?
Nejsem si jistý, jestli zrovna do 
soukromého života, ale v každém pøípadì 
je to krásná role a vždycky je hezké, když 
jste herec a dostanete pìknou roli. To vás 
potìší a urèitì vám každá postava, kterou 
hrajete, nìco dá.

Jak se Vám spolupracovalo s paní 
režisérkou?
Lída Engelová je skvìlá režisérka. Znám 
její práci, protože v divadle, kde hraju, v 
Divadle Rokoko v Praze , režírovala 

nìkolik inscenací. Ona je velmi poctivý 
režisér.

Když postavíte roli lorda Artura 
Savila vedle ostatních postav, které 
jste ztvárnil, zdá se Vám tato role 
obtížná?
Ona tato role opravdu je obtížná, ale to 
je tím, že ji napsal Oscar Wilde. 
Vyžaduje hodnì citu a je obrovský 
rozdíl, jestli ji hrajete na velkém jevišti, 
nebo v divadle Viola, protože Viola má 
malé prostory. V této høe je velmi 
dùležité, co øíkáte. U textù Oscara 
Wilda a jeho bonmotù záleží na tom, 
abyste øekli každé slovo, protože jinak 
repliky mùžou ztratit smysl, respektive 
pøijít o pointu. Na druhou stranu existují 
role, které jsou daleko tìžší.
 
Jak byste Vy osobnì shrnul hlavní 
poselství této hry?
Podle mì se vìtšina myšlenek z tohoto 
pøedstavení snaží lidi vzdìlávat. 
Myslím si, že Oscar Wilde byl èlovìk, 
který byl známý svými bonmoty a 

postøehy ze života, ale on vlastnì ani 
nepouèuje, pouze sdìluje to, jací lidé jsou 
a jaké dìlají chyby. A to právì diváka 
baví.

Stává se Vám èasto, že máte takový 
úspìch jako tady?
To je hodnì rùzné. Když diváci na konci 
tleskají tak jako dnes, je to pro nás strašnì 
pøíjemné. Bylo vidìt, že se jim 
pøedstavení líbilo, a je pravda, že patøí 
mezi oblíbené.

Jindøiška Jochová a Tomáš Gajdošík, 
studenti SOŠ Luhaèovice

PR TEXT

Dìcka, zdarte! Tak Vilda nezklamal jak 
dycky. Ten ogara, co sedìl vedle mòa, byl 
úplnì nepøíèetný z toho, že si prý 
zabukoval lístky dolu a oni mu dali 
nahoru. Tak je šel reklamovat a vrátil sa 
eštì víc nepøíèetný. A aby toho nebylo 
málo, celú dobu si stìžoval svojí robì, že 
nevidí, èi co. Už sem si øíkala: moje 
nervy! Já sem teda žádný problém 
nemìla. Právì naopak. Tyto divadélky, to 
byla bomba. Dlúho sem si neužila takovú 

srandu jak tady. Starý nì bude závidìt. 
Enom lituju toho, že sem nedojela aj na 
pøedchozí roèníky, protože sem sa fakt 
celý týden skvìle bavila. Tož dìcka, 
mìjte sa suprovì, pøíští rok sa urèitì 
zase uvidíme, toto si nenechám ujít! 
Zdarte.

Vaše teta Berta.

Jindøiška Jochová, studentka SOŠ Luhaèovice

Dobrý den, zlatíèka!
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Rozhovor e Zuzanou Krónerovous

Sobota 28. srpna 2010

Páteèníci
Beseda s Janem Kaèerem, Ninou Divíškovou a Miloslavem Mejzlíkem

Ještì než vèera ruèièky hodin odkrojily 
pùl hodiny z páté odpolední, koncertní 
s á l  S p o l e è e n s k é h o  d o m u  v  
Luhaèovicích doslova praskal ve švech. 
Nastal totiž èas pro druhou besedu 
tohoto týdne, tentokrát s letošními 
kmotry, hereèkou Ninou Divíškovou, 
následovanou chotìm Janem Kaèerem. 
Chybìt samozøejmì nemohl ani prezident 
divadelního festivalu Miloslav Mejzlík.
Po úvodním pøedstavení našich tøí hostù, 
kdy nám o sobì prozradili základní 
informace, nadešla chvíle pro dotazy z 
publika a bìhem nich trojice vzpomínala i 
na úsmìvné historky z pracovního èi 
soukromého života.
Jan Kaèer mimo své zásluhy týkající se 
pomoci v domácnosti, které Nina s 
úsmìvem vyvracela, sdìlil pøítomným i 
nìkolik perlièek z natáèení filmù. Pøidal 
také historku s anglickou princeznou 
Margaretou a vzpomnìl na své režisérské 
pùsobení ve Švýcarsku, kde o nìm místní 
n o v i n y  n a p s a l y :  „ P ø i j e l  t e n  
temperamentní jižan z Prahy.“ V 
souvislosti se Švýcarskem poznamenal, 
že èasto vzpomínal na rodinu, proto zde 
koupil tu nejkrásnìjší pohlednici a 
láskyplný text doplnil kresbou tatínka s 
brýlemi, maminky s dlouhými vlasy a 
obrázky dìtí. Po návratu domù s ním 
manželka nemluvila. Když pátral po 
pøíèinì, ukázala mu žena onu pohlednici a 
naštvanì se zeptala: „Kolik je tam dìtí?!“  
V tu chvíli si zdìšenì uvìdomil, že pøi 
znázoròování rodiny na jednoho potomka 
zapomnìl.
Nina Divíšková poté navázala na manžela 

a kromì jiných pøíbìhù pøidala historku 
z dob, kdy jako zaneprázdnìná matka 
tøí malých dcer shánìla cement na 
dostavbu rodinného domku. Jelikož 
však mìla v jedné ruce dítì, pytel s 
cementem by se jí odnést nepodaøilo. 
Proto využila ženského šarmu a 
oslovila opodál stojícího mladého 
muže: „Prosím Vás, unesete pytel 
cementu?“ Muž odpovìdìl: „No 
jasnì.“ Na to Nina mile pronesla: „Tak 
to dokažte!“
Zahanbit se nenechal ani Miloslav 
Mejzlík. Po pøíhodì, ve které si pøi 
pøedstavení v Oslu nevìdomky 
zatancoval s vnuèkou Henrika Ibsena 
Norou, následovala další, tentokrát o 
hostování v Rusku. Tehdy mìli herci 

jako cizinci možnost nakoupit si v místní 
prodejnì alkohol. Jednou tak Miloslava 
zastavil Jiøí Kodet a povídá: „Dej mi 
láhev.“ Pan Mejzlík však oponoval: 
„Jirko, neblbni, nesu to celou dobu v 
tašce, je to plné bublinek.“ Kodet se však 
n e n e c h a l  o d r a d i t ,  v z a l  l á h e v  
šampaòského za deset rublù, otevøel ji… 
Celý její obsah skonèil na stropì. Mejzlík 
jen pokýval hlavou a významnì 
pøipomnìl: „Deset rublù!“
Páteèní podveèer se náramnì vydaøil a 
spokojené osazenstvo sálu opouštìlo svá 
místa jen velmi nerado.

Karolína Schönbaumová, studentka UP Olomouc

...støípky z festivalu
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pokraèování ze str. 1

Rozhovor s Janem Kaèerem

Sobota 28. srpna 2010

Kdybych ji obsazoval, byly by naštvané, a 

kdyby ne, tak také. Není to snadné. Žili jsme 

spolu vedle sebe strašnì dlouho a málokdy, 

skoro nikdy, jsme spolu nepracovali a teprve 

teï, když jsem svùj hlavní obor pøestal 

akceptovat a zaèal jsem spíš hrát, manželka se 

osamostatnila a zaèala hrát sama. Její kariéra 

zaèala, když už by mìla dávno konèit, což je 

zvláštní.

L. V.: Být režisérem znamená plnì pochopit 

dílo i s jeho podtóny, zkombinovat ho s 

vlastním úhlem pohledu a navést herce na 

správnou cestu. Øíkám to tak dobøe, nebo 

máte na režisérství jiný názor?

Když nìco dìláte celý život, tak samozøejmì o 

svém oboru máte pøedstavy velmi 

komplikované. To, co jste øekla, je do jisté 

míry pravda, ale já jsem režii a vùbec divadlo 

bral trochu jinak, než jsou chápány dnes. My 

jsme usilovali o to, aby divadlo nebylo urèeno 

jenom ven, to znamená k divákùm a k 

úspìchu, aby se divák jen radoval, pøišel 

jakoby do obchodu a zaplatil nám za 

pøedstavení. My jsme se divadlem taky chtìli 

uèit jak být lidštìjší, protože pøíprava 

pøedstavení je neustálá konfrontace s 

partnerem, životními událostmi, s novou 

situací, s politikou, s láskou,  radostí, a lidé, 

kteøí se zúèastòují tohoto procesu, se tím 

jakoby mìní, zlepšují, mají mezi sebou lepší 

vztahy, nebo naopak se nìkdy vztahy 

vyostøují. Když se herec prací na roli jakoby 

mìní a v divadle pak pøedstoupí pøed diváka, 

tak si divák mùže øíct, že pøed sebou vidí 

lidské dílo, bez ohledu na to, jestli herec øíká 

klasický nebo novodobý text, ale sledují jeho 

postoj a individualitu. To nás vždy lákalo. 

Režisér kromì toho, že vede zkoušky, má ještì 

mnoho jiných úkolù, vybrat práci samu o sobì, 

vybrat lidi, se kterými chce tu spoleènou cestu 

absolvovat. Musí být do jisté míry politikem, 

protože režie je v jistém smìru politika. Ne ve 

smyslu získání úspìchu u lidí, ale ve snaze 

život, který známe jako bìžný, obohatit, 

rozšíøit. Z tìchto dùvodù jsem režii chápal 

jako soutìž, ale jako pokornou soutìž se 

Stvoøitelem.

L. V.: V 60. letech zahájil svou èinnost 

Èinoherní klub, jaká byla reakce 

tehdejšího režimu?

Vy se tak razantnì ptáte. Tehdejší režim... Já 

nevím... To je, jako byste se zeptala 

napøíklad štiky, jak na její existenci reagoval 

oceán. My jsme prostì žili v nìjakém svìtì, 

který se dnes nazývá režimem, ale byl to 

denní prùbìh. Ráno jsme vstávali a stýkali 

se s rùznými lidmi, dostávali nìjaké 

informace, nìco jsme mìli rádi, nìco jsme 

odmítali. Byl to život, který plynul bez 

ohledu na to, jestli jste byla nadšená, nebo 

ne. Vìdìla jste, že ten èas se vám krátí. My 

jsme to nepokládali za souboj s nìjakým 

režimem, spíše jsme se snažili to, co nás na 

nìm štvalo, nìjakým zpùsobem buï 

ignorovat, nebo to velkým obloukem obejít. 

Nikdy jsme nedìlali satiru, nikdy jsme se 

nepouštìli do jednoduchých narážek na 

režim a snažili jsme se mimo to, co bylo v 

každodenních možnostech, vytváøet nìco, 

co by ten svìt udìlalo svobodnìjším. Režim 

si nás ze zaèátku nevšímal a v okamžiku, 

kdy bylo patrné, že se odchylujeme od 

základní linie, byl samozøejmì velmi proti, 

což zároveò vytváøelo situaci, že ti, kteøí 

byli s námi, zase byli s námi, nebo� naše 

publikum na nás chodilo právì proto, že 

cítilo, že to není jen kývavý proces souhlasu, 

ale že se tam dozvìdí nìco, co je tøeba jejich 

spoleèným snem, který neumìjí vysvìtlit.

L. V.: Ale Váš kolega Petr Èepek se pak 

proti režimu postavil, ne?

Proè myslíte, že zrovna on?

L. V.: On mìl silné charisma, myslím, že 

to byla nezlomitelná osobnost, která si 

nenechala nic líbit.

V divadle, kde jsme byli my, bylo takových 

lidí hodnì, byl zde napøíklad velice okázalý 

protestant Landovský, který se tím netajil. 

Petr Èepek byl takový zahloubaný kluk z 

Ostravy, který mìl tajuplné oèi, tím pádem 

to, co øíkáte, je pravda. Já vás však chci, ne 

opravit, ale doplnit. V divadle byl taky 

Abrhám, který byl velmi mlèenlivý, ale 

rovnìž velmi vzdorovitý, Jiøí Kodet, který byl 

aristokrat, byly tam holky, které se nikdy 

režimu nepøizpùsobovaly. Už fakt, že soubor 

vznikl, byl jeden ze zázrakù dané doby. Že nás 

nechali v nejmenším divadle v Praze existovat 

a mysleli si, že nebudeme vadit. To byla 

taková základní chyba zmiòovaného režimu. 

A potom lidé, kteøí v divadle hráli, dokázali 

proniknout k divákùm. To, že nìkdo zrovna 

nìkde nìco øekl a nìkdo to zaznamenal, není 

tak dùležité, protože v pøedstaveních to bylo 

cítit. Napøíklad Somr, klasický herec, jenž se 

neprojevoval na veøejnosti, ale bájeènì hrál a 

v jeho výkonech byl jeho postoj jasný.

L. V.: V roce 1967 vznikl filmový skvost 

Údolí vèel, kde jste vytvoøil hlavní roli 

spolu s panem Petrem Èepkem. Ten však ve 

filmu nemìl pùvodnì hrát, jelikož obì role 

jste mìl ztváròovat Vy.  Proè se to nakonec 

neuskuteènilo a jak pan Èepek roli získal?

Na to nemá nikdo právo. Pan Vláèil byl velká 

osobnost, kterého jsme my obdivovali. 

Jednoho dne ke mnì pøišel, já jsem ho znal jen 

z dálky, øíkal: „Bratøíèku, mám pro tebe 

krásnou práci!“ Tak jsem se zeptal: „Pane 

Vláèile, a co?“ Odpovìdìl mi: „No, Körner 

napsal takový film o chlapovi, který má v sobì 

dobro i zlo, a mnì se zdá, že by bylo krásné, 

kdyby to hrál jeden herec, a že bys to byl ty.“ 

Dal mi text, bylo to nádherné. Za ètrnáct dní 

pøišel a øíká: „Tak jsem si to, bratøíèku, 

rozmýšlel, oni spolu poøád mluví, to by bylo 

technicky hroznì nároèné, musel by ses 

pøevlékat, tak jsem se rozhodl, že na to budou 

dva, budeš hrát toho hodného. Ale problém je, 

že já nemám toho zlého a nevím, kdo by s 

tebou mohl hrát. Neznáš nìjakého herce?“ Já 

jsem Petra Èepka objevil v Ostravì, kde s 

námi byl a byl to geniální kluk, který stál úplnì 

na zaèátku kariéry, nikdo ho neznal a já jsem 

mu øekl (Vláèilovi, pozn. red.): „Tak se 

podívej na Èepka. “

pokraèování na str. 6
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Rozhovor s Janem Kaèerem

Sobota 28. srpna 2010

Vláèil asi za tøi dny pøišel se slovy: „Ty ses 

zbláznil, vždy� to je takový Hùn, copak 

tenhleten Hùn èernej mùže hrát èeského 

kluka?“ A já mu odpovìdìl: „Franto, on je 

bájeèný herec!“ Mezitím se ti dva spolu 

skamarádili, nevím jak, jestli spolu šli na pivo, 

prostì za týden Vláèil pøišel: „Mìls pravdu, je 

bezvadný. Bude hrát Ondøeje. Zeptal jsem se: 

„Františku, a co budu hrát já?“ „ Jo vidíš, 

èlovìèe, ty pøece nemùžeš hrát toho 

asketického, zlého! Ty seš takovej tlustej…“ 

„Františku, když mi tu roli dáš, tak já zhubnu 

deset kilo.“ „ Ále, prosím tì...“

Poté jsem odjel do Nìmecka. Vám to dnes 

nepøijde jako nic zajímavého, ale tenkrát se 

nikam nesmìlo vyjet, a já jsem zadarmo vyjel 

do Spolkového Nìmecka a bydlel v tìch 

nejlepších hotelích. Mìl jsem dietu, kterou 

jsem si sám nadiktoval - jedno rajské jablíèko 

a jeden trojúhelníèek sýra. Když jsem pøišel 

do hotelu, otevøel jsem lednici, dnes už je to 

bìžné, tenkrát to u nás vùbec nebylo, vidìl 

jsem v ní jednu flašku koòaku za druhou, 

whisky a já jsem mìl absolutní zákaz 

alkoholu; dole byly stoly s jídlem a já jsem nic 

nesmìl. Za tøi dny pøišel majitel hotelu v 

Berlínì a ptal se: „Vy nejste u nás v hotelu 

spokojen?“ Divil jsem se: „Velmi spokojen.“  

„Že nic nekonzumujete?“ „Já jsem filmová 

hvìzda.“ „Jo pardon!“

Bylo to pro mì utrpení, protože mì strašnì 

zajímalo, co v Nìmecku je, co jedí, jak se 

chovají. Byl jsem  venkovský kluk, který 

pøišel do velkého svìta, kde byly jahody i v 

zimì a pomeranèe, všelijaké šunky a já jsem 

kolem toho jen chodil. Za ten týden jsem nabyl 

pocit, že Nìmci poøád jenom žerou, zaèal jsem 

nenávidìt lidi, kteøí jedli. Pak jsme se vrátili 

zpátky a skuteènì jsem zhubl asi jedenáct kilo, 

což bylo zajímavé, protože, když jsem potom 

hrál Armína, samotná železná košile vážila 

jedenáct kilo. Když jsem po filmování to 

železo hodil na zem, neumíte si pøedstavit, 

jaký to byl rachot. Zdá se  vám, že jedenáct 

kilo není moc. Ale já jsem jezdil od rána na 

koni, mìl jsem to železo na sobì, když jsem ho 

pak pustil na zem, úplnì jsem nadskoèil, jak 

jsem byl najednou svìží. Ten film jsem bral 

vážnì. Jezdil jsem na koni, snažil jsem se 

nauèit latinsky, alespoò to, co bylo souèástí 

textu, a chtìl jsem se dozvìdìt nìco o 

rytíøství, abych se opravdu dokázal bìhem 

filmování rytíøem sám stát. S filmovým 

herectvím to ani nejde jinak. Když máte 

malou roli a hrajete tøeba èíšníka, tak se 

nepùjdete nechat najmout jako èíšník, ale já 

jsem ty tøi mìsíce žil jako mnich. Mìl jsem 

pùjèeného malinkého bílého konì, bydleli 

jsme v Chlumu, Tøeboni, v krajinì, kde byla 

rašeliniska, a já ráno sedl na konì, oblékl 

jsem si brnìní, lidé mì potkávali a zdravili 

slovy: „Požehnej Pámbu, dobrej den.“ A já 

jsem je taky zdravil, zvykli si na mì. 

A takhle jsem tam žil.

L. V.: To muselo být úžasné!

Bylo to úžasné. Mezitím si Èepek s 

Galatíkovou, kteøí v Údolí vèel také hráli,  

dávali bifteky a èervené víno. Já jsem sedìl 

stranou a nenávidìl jsem je za to. Potkal  

jsem pak pár lidí, tøeba malíøe Komárka, což 

byl bájeèný èlovìk, i když velmi uzavøený, 

který mi od té doby po celý život øíkal rytíøi. 

To byla nejvìtší pochvala, kterou jsem kdy 

dostal. Já jsem skuteènì byl, Armín von 

Heide. Zajímavé je, že ten film nebyl tak 

slavný jako teï. V konkurenci tehdejších 

filmù to byl takový ètvrtý, pátý film, celkem 

slušné, ale teprve doba pøinesla, že je 

zmiòovaný film tak slavný. Poøád jsem 

nìkam zvaný, až je mi to líto, protože jsem 

dvakrát tak tìžký, jako jsem byl tenkrát. 

Tím, že ten film je kostýmní, tak doba se na 

nìm módnì nijak neprojevila. Teï se mi 

podaøilo nìco, co se stane málokdy: pro 

Supraphon jsem èetl novelu od pana 

Körnera, celou jsem ji èetl jakoby pro 

rozhlas, trvalo to sedm dní a zase jsem se 

vrátil do doby filmu Údolí vèel, ale s 

odstupem ètyøiceti let. Takže jsem èetl 

novelu a zároveò jsem vidìl vìci, které se 

pøedtím odehrávaly, což je velice dùležité, 

protože herec, když nìco ète, zároveò si 

musí pøedstavovat to, co ète. A to je proces 

velmi komplikovaný. A já jsem zase byl tím, 

kým jsem byl pøed ètyøiceti lety. Byl to hezký 

zážitek.

L. V.: Ale zároveò v tom musel být kus 

melancholiènosti.

Melancholiènosti asi možná ano, ale i vzdoru 

a napìtí, bylo to pìkné.

V. J.: Jaký máte názor na pøedstavení 

Sklenìný zvìøinec?

Pøedstavení se mi moc líbilo, byl jsem 

pøekvapený, jelikož ti dva kluci byli skvìlí, 

holka byla dobrá, paní byla klasická, ta byla 

podvìdomì nejhorší, protože hrála klasické 

divadlo. Já ji ještì navíc znám, tím ji nechci 

vùbec pomlouvat, podala dobrý profesionální 

výkon, ale nepøekvapila mì. Kdežto ti kluci, 

hráli skvìle, ale hlavnì ten styl, jak to na sebe 

hráli. Nehráli cizí osoby, hráli na své vlastní 

housle a to se mi velmi, velmi líbilo, i když tu 

hru samu o sobì znám a už jsem od ní nic 

neèekal. Ale právì to zjevení lidství tìch dvou 

klukù dokázalo dovést hru do zvláštní polohy.  

Moc se mi to líbilo, velmi.

L. V.: Napadla mì otázka, jestli jste hrál 

pøed obecenstvem v divadle, které 

aplaudovalo ve stoje?

Párkrát jsem to zažil. Je to nejvíc, co herec 

mùže zažít.

V. J.: A jak jste na tom s trémou, máte ji 

ještì nìkdy?

Trému mám vždycky. Mám však tu výhodu, 

že mi tréma pomáhá, jsou ale herci, kteøí mají 

trému, a jejich výkonùm škodí. Já dokonce, 

když nemám trému,  mám pocit, že mi hraní 

nejde.

Lucie Borková a Veronika Jarošèáková, 

studentky SOŠ Luhaèovice
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