Dělal například tři po
slední slavnostní pře
nosy Cen Thálií z Ná
rodního divadla.

Jste herec i režisér.
Je to výhoda?

„Pro režiséra jsou
herecké
zkušenosti
vynikající, pro herce ty
režijní nejsou moc dob
Co je na režírování
přímého přenosu
ré. Myslím to upřímné.
Herci dost sluší, když
nejtéžší?
některých věcech
„Vydržet ty nervy o
a psychický tlak, který neví. Stává se mi, že
na vás neustále útočí. mám herecký úkol
Jinak je to především a najednou »přepnu«
do režiséra a sleduji pří
o schopnosti improvi
zace a smíření se s kom liš věci kolem mne. Zby
promisy."

tečně. Pak se člověk jen
rozptyluje. Herec a reži
sér totiž využívá úplné
jiné mozkové buňky
a nejde jen tak přepínat
mezi sebou

Jak to myslíte?
„Uvedu dva příkla
dy: Poprvé v životě
jsem sám sebe obsadil
do relativně velké role
inspektora Skoumala
v rozhlasové adaptaci

Kleinových detektivek
Hříchy pro poslucha
če rozhlasu. Stál jsem
spolu s kolegy před
mikrofonem a dost slo
žité jsem se soustředil
na obojí: Na režii celku
i na můj herecký úkol
před mikrofonem. Do
slova to bolelo. Ale splnil
jsem si tím sen: Zahrát
si policistu. Na druhou
stranu, když v Českém
rozhlase 2 uvádím Noč
ní mikrofórum, což je
devadesátiminutový
pořad - velmi se mi hodí
obě zkušenosti a vzá
jemně se doplňují. Jsem
rád, že jsem vystudoval
obojí a děkuji zato."

Už vás někdy něco
zaskočilo, případně
až vyděsilo?

Dostane se z herců
výkon spíše přísností,
nebo vlídností?

„Myslíte při přímém
přenosu? Ano, u přeno
su mé překvapilo, jak
některé věci nejsou jiš
těny. Jsem člověk, kte
rý má rád alespoň 90%
jistotu. Řada věcí bě
hem živého vysílání je
jištěna podle mne málo,
nebo vůbec ne. Mys
lím tím různé kabely,
linky, spojení. Já bych
osobné byl klidné i pro
to, aby byl připravený
»náhradní« moderátor
- kdyby se tomu hlavní
mu něco stalo - ale to je
utopie. Během klasické
režijní práce mé děsí
leccos téměř denně."

„Jak kdo, jak kdy a jak
od koho. Já osobně za
stávám přístup »vlídností« téměř až

na samý kraj možnosti.
Ale také jsem už mno
hokráte vypěnil."

Koho byste nikdy
nechtěl režírovat?
„Rozhodně bych
nechtěl režírovat
hloupého a netalentovaného herce či he
rečku. Nebaví
mě příliš prá
ce se zvířa
ty -ikdyž
k filmu

patří
a jsou
ožive
ním."

