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V Třebíči točili celovečerní film Slovo
(Dokončení ze str. 1)

Scéna trvající pár minut se bude natáčet na jeden 
zátah. Vše se proto musí důkladně připravit. 

Hercům vysvětlit kudy půjdou, kde se zastaví, 
otočí, kde povedou dialog, kam se podívají… a 
několika komparsistům také včetně dětí.

Celá scéna se projede bez kamery jednou, dva-
krát, třikrát…, stále se vychytávají různé drobnos-
ti, pak teprve generálka s kamerou a pak na ostro. 
Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát… 

Když je režisér i kameraman spokojen, změní 
se pozice kamery (točí se z jiného úhlu) a jede se 
celá scéna znovu, jedenkrát, dvakrát…

Pro filmové fanoušky zážitek, i když často vidí 
zdánlivé čekání. Třeba na úpravu trávy, čekání na 
slunce, úpravu kostýmu, účesu, vyladění zvuku…
nebo i až se ta zmrzlina namrazí. 

Ve scéně si totiž rodina Vojířova jde koupit 
zmrzlinu a zmrzlinářský stroj sice nestávkuje, ale 
chvíli mu to trvá, než všechny obslouží…

Když však ve vysílačce zazní povel, že kamera 
jede, musí všichni ztichnout a ti přebyteční zmizet 
ze záběru, takže to skutečné ostré natáčení zaži-
jí jen herci a úzký filmový štáb. Provoz se zastaví 
dole v uličce i nahoře. Kamera zabírá vše a v zábě-
ru se nemůže ocitnout někdo cizí v současném 
oblečení a třeba s rouškou přes ústa. Píše se přece 
rok 1968. 

Komparzisté z Třebíče 
i Velmezu

Osmadvacetiletá Barbora Plichtová z Čáslavic u 
Třebíče je v komparsu vůbec poprvé. V dobových 
šatech a účesem šedesátých let. „Přihlásila jsem se 
sama, protože jsem chtěla zažít tu atmosféru a vidět, 
jaké to je, když se točí nějaký film. Vždycky mě to 
zajímalo,“ vysvětluje, jak se sem dostala.  

„Mám ráda filmy, a když byla ta příležitost, že se 
konečně točí něco v Třebíči, byla jsem nadšená a hned 
se přihlásila.“ 

Jaké jsou první dojmy? „Zatím je to všechno hez-
ký, jsem trochu v rozpacích, nevím, co se bude dít a 
zatím čekáme,“ sdělila nám v  pauze před zkouška-
mi. 

Za ní se mihne Petra Hřebíčková, o kus dál 
postávají filmoví manželé Vojířovi, herci Gabriela 
Mikulková a Martin Finger. 

Jan Sedmidubský a Michaela Peterková, oba 
z Velkého Meziříčí, jsou také komparzisté. Ve fil-
mu hrají rodinu se dvěma dětmi.  

Pan Jan si už zahrál v prvním filmu Chvilky 
režisérky Parkanové. Jak uvádí, byl třeba ve scén-
ce, kdy se točila venkovská zábava. „S Beatou se 
známe, bavilo mne to, chtěl jsem to znovu vyzkou-

šet,“ říká.  
Pro paní Michaelu je to vůbec první natáčení. 

„Byla to náhoda,“ vysvětluje, „kamarádka našla 
inzerát v novinách, tak jsme na něj odpověděli a byla 
jsem vybrána.“ Nadšení z ní přímo čiší. „Všechno je 
to nové, krásné, zábavné, celkově z toho mám velmi 
dobrý pocit.“ 

Nebránila by se zahrát si i v dalších filmech. 
„Kdyby mě oslovili, tak proč ne. Ale jenom kompars, 
necítím se, že bych byla herečkou.“ 

Hrající ženy mají roli ještě trošku ztíženou. Musí 
v botech na podpatcích projít celou uličkou po 
kamenné dlažbě. 

„Podpatky jsou strašně úzké a ta dlažba, zapadá 
to tam, klouže to,“ potvrzuje paní Michaela. Pak 
se ale usměje a dodá: „Od toho tu mám filmového 
manžela, který mě drží, nabízí mě rámě a jdeme…“ 

Hraje i hodnotitel filmů 
Na place bylo možné potkat i Přemysla Martin-

ka z Jihlavy, vedoucího produkce z DIODu. On je 
tím, kdo všem točí a prodává zmrzlinu. Jahodovou 
a vanilkovou. 

„Oslovila mě Beata, protože spolu přemýšlíme o jed-
nom novém scénáři. Tak si na mě vzpomněla,“ říká, 
jak se ocitl ve filmu. 

Uznávaný hodnotitel filmů a bývalý člen Rady 
Státního fondu kinematografie si ve filmu zahrál 
poprvé. „Je to pěkně náročné,“ přiznává, „ne, že bych 
měl náročnou roli, ale když vidím celý ten proces, jak 
se točí na jeden záběr a všechno musí vyjít, tak to jsou 
docela nervy,“ pokývá uznale hlavou. 

Herečka: Čekáte vážnou ženu…
Filmem se mihne i herečka Petra Hřebíčková. 

„Beata mi osobně volala, že jí záleží na tom, aby i 
tak malou roli zahrála herečka. Byla jsem velice potě-
šená a teď jsem se dostala na místa, která jsem vůbec 
neznala,“ vyznává se. Vzhledem k malé roli je tu 
prý „jako na návštěvě“, dodá se smíchem. 

Líbil se jí ale scénář a prvotinu Beaty, film Chvil-
ky viděla a vysoko oceňuje. „Je takový tichý, jem-
ný. Je to film, ve kterém se musíte nějakým způsobem 
napojit na postavy, a Beata to zvládla úplně skvěle. 
Dokázala to převést bez zbytečného textu. Dnes jsme 
zvyklí, že se popisují věci, které by se popisovat nemu-
sely. Jednodušší je to popisovat slovně, ale tohle má 
podle mne větší sílu.“

Film Chvilky ji prý překvapil a režisérka Beata 
ještě víc. Proč? „Z Chvilek jde taková něha, někdy i 
trošku deprese, protože to je těžší psychologické téma, 
takže čekáte vážnou ženu a Beata je vlastně strašně 
vtipná, živelná, mladá, nádherná bytost. Takže to je 
hezký, že takováto žena dělá takového filmy.“ 

HEREČKA Petra Hřebíčková si zde vystřihla jen 
malou roli. Ale jak se říká: Není malých rolí…
 Foto: Petr Klukan

KOMPARSISTÉ: zleva Jan Sedmidubský, děti a Michaela Peterková. Na snímku vpravo Barbora Plichtová a Přemysl Martinek.  Foto: Petr Klukan


