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Plzeň - „Klapka, kamera, jedeme,“ tak tohle slýchal Martin Stránský o prázdninách poměrně často.
První červencové týdny trávil herec Divadla J. K. Tyla v Plzni v jižních Čechách při natáčení filmu Něco
o životě. „Alespoň tu nejsou mouchy,“ konstatoval v předzahrádce jedné plzeňské pizzerie. Zářijové
sluníčko se snažilo vynahradit, co v letních měsících zmeškalo, ale hmyz už v aktivitách zřejmě polevil.
Místo veselých historek z natáčení se do popředí hovoru dostaly nepředstavitelné mraky bzučivek,
které filmaře v jižních Čechách sužovaly. „Asi se zrovna rojily,“ říká Stránský. „Jednu jste zabili a
padesát jich ji přišlo oplakávat,“ dodává herec. Ale jinak to prý bylo v Němčicích u Volyně příjemné.
„Bydleli jsme v hotelu ve Strakonicích a po celoroční honičce to byl svým způsobem také relax. V
každém případě bylo dost času při čekání na záběr poklábosit nebo si třeba číst. Točily se interiéry k
filmu z prostředí léčebny pro narkomany. Hraju terapeuta, který je vlastně vyléčený feťák a v
komunitě už zůstal. Děj se odehrává v zimě, takže exteriéry na nás teprve čekají,“ vysvětluje Stránský.
Nový snímek Roberta Sedláčka má prý lehce kriminální zápletku a o drogy tam jde až v druhé řadě.
„Především jde o lidské vztahy. Ty drogy svým způsobem dnes k životu prostě patří a taky se musí
řešit. Někdo se jim vyhne, někdo do toho spadne. Ale záleží na každém, jak se s tím vyrovná,“ uvažuje
Martin Stránský.
Před filmovou kamerou bude stát znovu už za pár dnů. Dostal nabídku na menší roli v Crash road od
Kryštofa Hanzlíka. Jedná se o příběh holky - rebelky, jež má mimo jiné problém s profesorem
matematiky, který má rád své studentky někdy až příliš.
„Točí se to v průběhu září, října, já mám nástup až později. V každém případě jsem byl ale scénářem
nadšen. Jsou v něm totiž skutečně vtipně zpracované scény, a tak se moc těším,“ prohlašuje Stránský
a dodává, že na konci prázdnin se také zúčastnil natáčení nové řady seriálu Místo nahoře. „Točí
všichni, kteří vystupovali už v první sérii. Já do děje vstupuju epizodní rolí človíčka, který se nechá
najmout, aby zaškodil. A když dílo dokoná, čeká na něj basa. Takže další můj záporák,“ usmívá se
herec. Oblíbený člen plzeňské činohry ale pochopitelně nemůže zanedbat ani domácí scénu. Tady už
se pilně zkouší a oprašují se uvedené inscenace.
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