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tele ve španělském 
fi lmu Dívka tvých snů 
jste získal v roce 1999 
Goyovu cenu v ka-
tegorii Objev roku. 
Měl zisk nejvyššího 
španělského ocenění 
pro herce vliv na vaši 
kariéru?
Já vždycky rád říkám, že 
moje kariéra se od začátku 
pohybovala na mírně, ale 
pomalu vzestupné dráze. 
Úspěch ve Španělsku byl sice 
výrazný, především po me-
diální stránce, ale pro moji 
kariéru to nijaký zásadnější 
význam nemělo. Nestalo se, 
že bych od té chvíle přehrabo-
val scénáře na stole a vybíral 
si, to ne.

● Na DAMU jste se dostal 
až napočtvrté a mezitím 
jste vystudoval fyziku 
na pedagogické fakultě 
v Hradci Králové. Chtěl 
jste být hercem odma-
lička?
Od malička ne. Ten sen přichá-
zel někdy počínaje patnáctým 
či šestnáctým rokem věku, kdy 

Dovolenou jsem nečekaně sti-
hl sedmidenní v Chorvatsku. 
Přímo z natáčení jsem odjel 
a na natáčení se vracel, a pro-
ti Praze to byla pokaždé o tři 
hodiny kratší cesta. Mezi cha-
lupou na Šumavě a Pálavou 
jsem párkrát pendloval.
● Díky vašemu nezamě-
nitelnému vzhledu si 
vás všimli i zahraniční 
fi lmaři. Za roli překlada-

už jsem hrál amatérské diva-
dlo. Pan profesor Spáčil, což byl 
úžasný pedagog na divadelní 
fakultě, mi kdysi předpověděl, 
že můj čas přijde ve čtyřiceti. 
V divadle jsem sice nakonec 
začal hrát už v devětadvaceti, 
ale fi lm potřebuje věk auten-
tičtější. Takže to lítalo takovým 
stylem, že jsem si ve čtyřiceti 
letech zahrál současně Fausta 
i Čuřila. Na Fausta bylo skoro 
brzy, na Čuřila už dost poz-
dě.
● Jaký jste byl vy Ču-
řil, když jste chodil 
do školy?
Devítiletku si vůbec nepa-
matuju. Vím jen, že jsem 
se vůbec neučil, nepotře-
boval jsem to, prošel jsem 
jak nůž máslem. Na gym-
plu už jsem prolézal s troj-
kami, protože mě už teh-
dy začalo bavit divadlo, 
a na školu jsem neměl tolik 
času.
● Ztvárnil jste 
i řadu zápor-
ných rolí, 
z nichž 

na jednu prý nevzpomí-
náte zrovna rád.
To je role Žabáka ve Zdivočelé 
zemi. Ta byla opravdu nepří-
jemná – o to víc, že ji Jiří Strán-
ský napsal podle skutečného 
bachaře. A já jsem věděl, že 
v době, kdy jsem ji točil, ten ba-
chař ještě žil. Zatímco už nežil 
vězeň, co se po něm vozil. Ne-
bylo mi z toho úplně příjemně.
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Partnerem nového seriálu Vinaři jsou 

i Templářské sklepy Čejkovice. Filmový 

štáb se nadchl pro jedinečné scenérie 

vinohradů v okolí Čejkovic a k natáčení 

některých epizod si vybral i …(tajenka) 

a nekonečné templářské sklepy. Spolu 

s Vinaři budou mít premiéru i nové etike-

ty templářských vín. 

Více informací najde na webu 

www.templarske-sklepy.cz.

Tři soutěživí milovníci vína můžou 

vyhrát od templářských 

sklepů pobyt pro dvě 

osoby v Čejkovicích, kde 

navštíví seriálová místa. 

Součástí výhry je i pro-

hlídka templářských 

sklepů a slavnostní ve-

čeře s degustací nejlepších 

přívlastkových vín od Tem-

plářských sklepů Čejkovice.

ce a při ní si člověk toho, o čem 
se bavíme, tolik neužije. Pravda 
je, že mezi těmi natáčecími dny 
se objevily i volné dny, kdy jsem 
zůstal a trochu si dovolenkově 
užíval.
● V souvislosti s Vi-
naři vždy zmiňujete 
kozu. Platí, že natáčení 
s dětmi a zvířaty je pro 
fi lmaře nejkompliko-
vanější?
S dospělým kolegou se větši-
nou domluvíte, s dětmi hůř, 
a se zvířaty často vůbec. Ně-
kdy mě koza Terezka trochu 
limituje.
● Hrajete i epizodní 
roli v právě vysíla-
ném seriálu Život 
a doba soudce A. K. O ja-
kou postavu jde?
Je to ředitel loutkového diva-
dla, který se soudí o autorská 
práva na loutku skřítka Me-
lichara. Trochu to připomíná 
spor o Hurvínka.
● Když se vrátíme k vínu, 
vinaře jste ztvárnil 
i v obou dílech Bobulí. 
Váhal jste, zda si ho za-
hrát znovu?
Nebyl důvod váhat. Byli jsme 
s producentem Tomášem Vica-
nem už dlouho domluveni. Jen 
se čekalo, až se podaří přesvědčit 
nějakou televizi, že by to mohl 
být dobrý seriál a že stojí za to to-
čit o tom zvláštním světě vinařů.
● Podíváme-li se na natá-
čecí plán Vinařů, tak jste 
de facto celé léto strávil 
na jihu Moravy. Stihl 

jste i dovole-
nou či výlet 
někam jinam 
nebo pobyt 
na chalupě?

Život a doba soudce A. K.: 
Chudák skřítek Melichar
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