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Režisérka Parkanová hledala vhodnou lokalitu
(Dokončení ze str. 1)

Bylo složité sehnat herce nebo 
naopak v této době je to snadné?

S Martinem Fingerem se znám 
roky a ve filmu Chvilky hrál roli 
tatínka. Musím přiznat, že jsem si 
přála, aby hrál i v tomto mém dru-
hém filmu. S ním jsem počítala už 
tak tři roky dopředu. Teď nechci, aby 
to znělo namyšleně, ale nemám pro-
blém do mých filmů herce sehnat. 
Scénáře se jim líbí. 

Ovlivnila vás nějak pandemie 
koronaviru?

Tak to určitě, předpokládali jsme, 
že budeme natáčet už v létě o prázd-
ninách. Ale některým z filmové-
ho štábu se posouvaly závazky, tři 
měsíce se nepracovalo, takže mís-
to v létě budeme natáčet až na pod-
zim. Museli jsme počkat, až zejména 
herci dostojí svým závazkům. Výběr 
herců to neovlivnilo, jen jsme si na 
ně zkrátka museli počkat. 

Určitě nejste pamětník doby, 
kterou jste si vybrala. Proč?

Tak to máte pravdu, pamětník 
nejsem, narodila jsem se v roce 
1985. Období jsem si vybrala proto, 
že se velice dobře ví, co se v té době 
dělo. Jak se měnila politická a spole-
čenská situace.

Jedná se o rodinný film, sleduje pří-
běh rodiny, a všechny tehdejší nála-
dy mohu ve filmu využít. Některé 
věci nemusím do detailu vysvětlovat, 
jsou tou dobou dané. Často můžeme 
až zpětně posoudit, jak jsme se v té 
jaké době chovali. V tomto období 
lidé hledali odpovědi na mnoho otá-
zek, ale bylo poměrně jasně vymeze-
né, jak by se měli zachovat. 

Jak byste film definovala, drama, 
komedie?

Nejvíc se blíží definici rodin-
ný film. Hlavními postavami jsou 
manželé Václav a Věra, kteří si slíbi-
li společný život a je pro ně důležité, 
aby svým závazkům dostáli. Myslím, 

že to není málo, dostát slovu, kte-
ré jste dal partnerovi nebo sobě ve 
vztahu vůči společnosti, víře. A oni 
žijí v době, kdy lidé procházeli závaž-
nými zkouškami. 

Budete v Třebíči potřebovat 
komparz?

Budeme, točíme exteriér, v uličce 
bude zmrzlinové okénko, kam si lidé 
chodí kupovat zmrzlinu. Přiveze-
me si herce hlavních rolí, ale počítá-
me s tím, že město Třebíč poskytne 
komparz. 

Jak jej vyřešíte?
Myslím, že nám přijdou fotky 

zájemců, a já si podle nich vhodné 
typy vyberu. 

Bude se muset ulička upravovat?
Místo, které jsme si v Třebíči vybra-

li, je prima v tom, že architektonicky 
k filmu sedí. Zmrzlinové okénko v ní 
samozřejmě není a s architektem 
probíráme, jak uličku upravíme pro 
naše potřeby. 

Musí se odmontovat lampy a 
nahradit je dobovými, prostředí 
dotvoříme tak, aby vypadalo jako 
z těch let. Musí se hlídat antény, prv-
ky z umělé hmoty, mnoho dalších 
věcí. 

Jak dlouho budete v Třebíči natá-
čet?

Budeme tady dva tři dny, zhruba 
v pátek 11. a v sobotu 12. září. 

Kdy film spatříme v kinech?
To není otázka na mě, ale na pro-

ducenta. Nesu spíš uměleckou odpo-
vědnost. V plánu máme natočit ho 
v letošním a v příštím roce. Je tam i 

REŽISÉRKA Beata Parkanová v uličce, kde se bude film Slovo v Třebíči točit.  Foto: Antonín Zvěřina

zimní prostředí, což musíme zohled-
nit. Film má i festivalové ambice a 
myslím si, že premiéra se uskuteční 
v roce 2022. 

Už máte vybranou zimní lokali-
tu?

Sáňkovat se bude tam, kde bude 
sníh. Věřím, že to nebude problém, 
že sníh napadne. Jen tak podo-
tknu, že k filmařské práci patří, když 
nechcete, aby nasněžilo, nasněží, 
když sníh potřebujete, nastane oble-
va.

Může i třebíčské natáčení počasí 
ovlivnit?

Určitě, vždyť budeme natáčet 
v exteriéru, venku. Proto máme i 
rezervní natáčecí den, není například 
dobré polojasno, kdy se rychle stří-
dá svit sluníčka se zataženou oblo-
hou. Pak musíme čekat na úsek, kdy 
nastane jedno nebo druhé. Natáče-
ní venku je komplikované, kdyby 
například pršelo, natáčet nemůžeme. 
I to k filmu patří.

Co filmaři dělají, když se nemůže 
natáčet?

Osobně ležím na pokoji a jsem 
vynervovaná. Co dělá štáb, nevím, 
snažím se je nekontrolovat. 

Máte už nějaké plány do budouc-
na?

Napsala jsem po scénáři k filmu 
Slovo další scénář, který se jmenu-
je Světýlka. S producentem tohoto 
filmu Vojtěchem Fryčem bychom si 
přáli spolupracovat i na něm. Ale ny-
ní se soustředím jen na natáčení fil-
mu Slovo. 

V jakém časovém rozmezí se film 
odehrává?

Od května 1968 do podzimu 1969. 

A jak dlouho diváci v kině pobu-
dou?

Počítám tak hodinu třicet čtyřicet 
minut. Tak jak běžné filmy trvají.

Na další tři roky se stal předse-
dou představenstva Krajské hos-
podářské komory Kraje Vysočina 
předseda Okresní hospodářské 
komory Třebíč Richard Horký. Ze 
čtyřiceti čtyř přítomných delegá-
tů ze všech okresů Kraje Vysočina 
obdržel 42 hlasů, dva se zdrželi. 
„Je to velmi silný mandát, který mě 
zavazuje a motivuje k další práci,“ 
sdělil po zvolení staronový před-
seda Horký.

Podnikatelé se shodli, že koro-
navirus za minulé tři měsíce spo-
lečnosti hodně vzal a něco málo 
dal. „Dal nám novou životní zku-
šenost. Ale hlavně se ukázalo, jak 
je důležitá energetická soběstačnost 
České republiky, která by bez výro-
by elektřiny z jádra nebyla možná,“ 
zdůraznil Horký.

Doplnil, že hlavní prioritou pro 
něj je pomoc při prosazování 
náhrady stávající Jaderné elektrár-

Předseda Horký je pro obchvat

RICHARD HORKÝ.

ny Dukovany nejlépe dvěma novými 
bloky nebo alespoň jedním blokem.

Podle Richarda Horkého je napro-
sto zásadní pro nové jaderné blo-
ky stavba kapacitních obchvatů, bez 
kterých nelze zabezpečit dopravu 
nadměrných zařízení zejména reak-
torové nádoby. 

„Naprosto nechápu aktivity někte-
rých obyvatel Třebíče, kteří se ve jmé-
nu svého zviditelnění a rádoby ochrany 
svých zájmů snaží zablokovat obchvat 
Třebíče, bez kterého nové Dukovany 
postavit nepůjdou. Okresní hospodář-
ská komora Třebíč dlouhodobě pod-
poruje stávající variantu, která je pod-
le vyjádření Marie Tesařové, ředitelky 
Ředitelství silnic a dálnic Kraje Vyso-
čina, jediná možná a pro Třebíč bude 
znamenat i vyřešení tranzitní dopravy 
přes město zejména ulicí Bráfova, kde 
je pět křižovatek se semafory,“ dodal 
předseda krajské hospodářské komo-
ry Richard Horký.  -zt-


