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Můžeme se zbožňovat a nato-
čit pěknou blbost, a můžeme se 
nenávidět a film bude nádher-
nej, říká režisérka Beata Parka-
nová.  
� Petr Klukan

Poprvé jsi natáčela ve svém rod-
ném městě. Necítila jsi nostalgii, 
nebo na to není při práci čas?  

V Třebíči jsem se narodila, ale vět-
ší vazby mám na Velké Meziříčí, kde 
jsem vyrůstala, takže nostalgie ve 
smyslu - touhle uličkou jsem jako 
malá chodila do školky a teď tady 
točím - se nekonala. Ale určitě mě 
ráno před natáčením problesklo hla-
vou, že jsem se tady narodila jako 
miminko a uběhl čas jak jedno máv-
nutí motýlích křídel a teď tady točím 
jako paní. A přitom jsem to pořád já.

 
Vyšel natáčecí den dle tvých 

představ?
Natáčecí den se povedl, pomohlo 

nám počasí, herci byli skvělí. A od 
producenta mám vytvořené takové 
zázemí, že i kdyby se něco stalo, co 
jsme si nepřáli, věřím, že to vyřeší-
me.

 
Nepozná se to třeba až ve střižně, 

kdy si řekneš, tohle mohlo být tro-
chu jinak?

To si říkáš průběžně pořád, co 
mohlo být jinak, nejenom ve stři-
žně, naštěstí ale já na to extrém-
ně netrpím. Pracuju s tím, co je. 
A mám kolem sebe takové lidi, že 
když nemůžu, nebo nevím já, podrží 
to oni. Jinak to mohlo a může být 
vždycky, ale já jsem při práci kupodi-
vu celkem rozhodná.

 
Jak bylo vidět, s herci i štábem 

vycházíš velmi dobře. Dá se říci, 
že je to základ úspěchu?

Otázka ale je, co myslíš tím úspě-
chem. Vycházet dobře, férově s lid-
mi, kterými se obklopuješ, je snad 
základ pro to, jak večer moct usnout 
a ráno se probudit a chtít se na sebe 
aspoň trochu podívat a jít dál. To mi 
přijde dost takový životní úspěch, 

Režisérka: Snad jsem je za 
tu zmrzlinu dost pochválila!

Režisérka 
Beata Parkanová
(* 1985) 

� Narodila se v Třebíči, dětství prožila 
ve Velkém Meziříčí, studovala v Jihlavě a 
v Praze.

� V roce 2005 vydala v nakladatelství 
Parolaart knihu Moje vtipný peklo.

� Debutovala v roce 2018 filmem 
Chvilky.

� Nový film Slovo pojednává o živo-
tě manželů Václava a Věry Vojířových, v 
období mezi jarem 1968 a létem 1969. 
V hlavních rolích manželů Vojířových 
se představí Martin Finger a Gabriela 
Mikulková.  -pk- 

Třebíč ve filmu
Třebíč díky svým historickým 

památkám filmaři využili v řadě fil-
mů. Ten nejstarší je z roku 1967. 
František Vláčil natočil dílo, mnoh-
dy označované jako nejlepší česko-
slovenský film všech dob – Markétu 
Lazarovou. Dosud posledním je film 
Slovo třebíčské rodačky Beaty Parka-
nové.  

� Markéta Lazarová
 (1967)

Proslulé české historické dra-
ma Markéta Lazarová bylo natoče-
no režisérem Františkem Vláčilem 
podle stejnojmenné knihy Vladisla-
va Vančury. Děj filmu se odehrává v 
období středověku. Scény z kláštera 
byly natáčeny v bazilice svatého Pro-
kopa.

� Četnické humoresky 
(1997)

Třebíčská židovská čtvrť posloužila 
jako kulisa pro natáčení 34. dílu oblí-
beného televizního seriálu.

� Národní klenoty
 (2011)

Dokumentární cyklus o českých 
památkách, které jsou zapsány na 
seznam UNESCO, vysílala v premié-
ře Česká televize v roce 2012. Devá-
tý díl této série patřil městu Třebíč a 
jeho památkám UNESCO – bazilice 
sv. Prokopa, židovské čtvrti a Židov-
skému hřbitovu.

� Ztracená brána
 (2012)

Ve třetím díle kriminálního mys-
teriozního televizního filmu Jiřího 
Stracha se objevila krypta třebíčské 
baziliky představující tajemné pod-
zemní prostory.

� Jan Hus
 (2015)

Dvoudílný historický film Jiřího 
Svobody se natáčel v třebíčské bazi-
lice v červenci 2014.

� Hlas pro římského krále 
(2016)

V září 2015 se třebíčská bazilika sv. 
Prokopa opět stala dějištěm natáče-
ní historického filmu České televi-
ze. Film režiséra Václava Křístka je 
věnovaný jedné z nejvýraznějších 
osobností českých dějin – Karlu IV.

� Zádušní oběť
 (2017)

Režisér Jiří Svoboda si pro realizaci 
kriminálního dramatu vybral Třebíč, 
interiéry i exteriéry byly natáčeny v 
židovské čtvrti.

� Slovo 
(2020)

Třebíčská rodačka, režisérka a scé-
náristka Beata Parkanová, v židovské 
čtvrti natáčela jednu ze scén svého 
druhého celovečerního filmu. Zahrál 
si zde i kompars z Třebíčska. 

-pk-
Zdroj: visittrebic.eu

když tohle jde. Jestli se ptáš, zda jsou 
porovnané vztahy na place základ 
úspěchu filmu, tak nejsou. Tady rov-
nítko neexistuje. Můžeme se zbož-
ňovat a natočit pěknou blbost a 
můžeme se nenávidět a film bude 
nádhernej. Je to divný, ale nesouvisí 
to.

 
Má režisér možnost pracovat i s 

komparsem, který není „herecky 
vyškolený“?

Režisér je člověk a kompars jsou 
lidé, takže jako člověk ovlivňuješ 
jiného člověka, a to jde nějak vždyc-
ky. Mimo to mi s komparsem pomá-
há můj asistent režie. 

 
Do role zmrzlináře jsi vybrala 

vedoucího produkce jihlavského 
DIODu Přemka Martinka. Bude 
vidět, nebo zůstane skryt za zmrz-
linovým strojem?

Hezký lidi neskrejvám, hezký lidi 

ukazuju! Jsem povrchní! (smích) 
 
Mimochodem, zmrzliny tu padlo 

velké množství. Jakou máš ráda 
ty? A umíš se vůbec vžít do herců, 
kteří jí musejí při mnoho opaková-
ních spořádat obrovské množství?

Mám ráda celkem jakoukoli zmrzli-
nu z dobrých surovin, teď jsme hráli 
vanilkovou a jahodovou, ta mi třeba 
jde jíst bezvadně. A je jasné, že vím, 
co po hercích chci a kam až jsem 
schopná, se snažím docejtit, co to 
pro ně znamená. Takže na zmrzlino-
vý pohár po tomhle natáčení s Mar-
tinem Fingerem nějaký čas nepůjde-
me. 

Zrovna ale Martin Finger mě zná, 
takže ví, že když se bude jíst, bude 
se opravdu jíst, ale on sám o sobě je 
tak silnej a srovnanej, že se na sebe 
jen podíváme a víme, co si k tomu 
budem říkat. Strach jsem tentokrát 
měla o děti, aby se zmrzliny ze začát-
ku nepřecpaly a pak od nich nepři-
šlo poměrně jasné stop. Ale zvlád-
ly to. Tak snad jsem je všechny dost 
pochválila!

KAMERAMAN Tomáš Juríček spolu s režisérkou Beatou Parkanovou a herečkou 
Petrou Hřebíčkovou.  Foto: Petr Klukan

ZMRZLINA hrála ve scéně důležitou roli. A snědlo se jí víc než dost. Po jednom 
ze záběrů ji dětem odebírá vedoucí štábu Denis Kučera.  Foto: Petr Klukan


