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SYNOPSE  
 

 
Chcete v!d!t, jestli je mo"né prolézt sqashovou pálkou? Kolik #ty$lístk% musíte 
nasbírat, abyste p$ekonali rekord? Kolik musíte sníst párk%, abyste v tom byli 
nejlep&í? A kam a" se dá dojet na rotopedu? To v&e zjistíte ve filmu Nejv!t&í 
z 'ech%.   
 
Re"isér (Jaroslav Plesl), jeho producentka (Simona Bab#áková) a kameraman 
(Ji$í Vyorálek) jsou "ivo$ící um!lci, kte$í u" sice mají za sebou filmy, co dostaly 
ceny, lvy, dobré kritiky a hrály se s úsp!chem na $ad! festival%. Ale nechodí na n! 
diváci. Jejich dal&í spolupráce se $ítí do ztracena, proto"e "ivotní projekt re"iséra 
nezískal grant, co" znamená, "e se nebude to#it. Producentka s re"isérem 
odjí"d!jí do Pelh$imova, do metropole #esk(ch rekord% a kuriozit, kam je zavolal 
&éf  Agentury Dobr( den (Igor Bare&). Agentura má toti" jeden problém. 'asto se 
o ní a jejích rekordmanech mluví, ale nikdo to nebere vá"n!. A tak se rozhodnou 
najmout kritikou uznávaného re"iséra, aby nato#il film o nejv(jime#n!j&ích lidech, 
kte$í dosud mají jen nálepku blázn% a magor%, pou)ové atrakce. *éf Agentury má 
pro na&e filma$e t$i #tvrt! miliónu v hotovosti, jako zálohu na natá#ení, co" je tak 
v(znamn( argument, "e dal&í debata je celkem zbyte#ná. Zadání je jasné: 
Hluboce lidské p$íb!hy lidí, co dokázali vlastní pílí n!co, co nikdo jin( patrn! na 
sv!t! neumí.  
 
K utahané tv%r#í trojici se p$idává sebev!domá zvuka$ka  (Johana *varcová), 
studentka FAMU, která na rozdíl od nich není spoutaná "ivotními prohrami. Tak 
n!jak ostatní &tve, ale zárove+ jim p$ipomíná jejich „dávné“ za#átky. Jak tohle 
v&echno skon#í? Doto#í spolu tenhle film a pom%"ou zm!nit obraz Agentury? 
Odhodlají se je&t! n!kdy d!lat to, v #em vidí skute#n! smysl? A o #em bude 
jejich p$í&tí film?  
 
 „Tento film je slo"en( z událostí, které se nám opravdu staly!“ prohla&ují filma$i. 
Uvidíte v n!m vynikající herce i skute#né rekordmany hrající sami sebe. Herecké 
v(kony jsou tak p$esv!d#iv!, "e mezi profesionálními herci a natur&#iky nepoznáte 
rozdíl. Krom! zmín!n(ch hlavních protagonist% se ve vedlej&ích rolích objeví 
nap$íklad A+a Geislerová, Jan H$ebejk, Marek Taclík, David *vehlík #i Wabi Dan!k 
a dal&í. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ve filmu se objevují tyto rekordy a jejich nositelé osobn, nebo v zastoupení 
profesionálních herc-: 
 
Franti!ek Ko!nar z Lubné dokázal napsat z hlavy celkem 2009 &ísel 
následujících za desetinnou &árkou v tzv. Ludolfov, &ísle (,) bez jediné chyby. 
 
Nejmen.í motorka - v(&ka 28 cm, 15 kg, max. rychlost 50km/h, max vzdálenost 
na jedno natankování: 2 km. Motorka byla zkonstruována z motocyklu pion(r. 
Jejím autorem je Ing. Ale! Spirman. 
 
Otu"ilec Peter Kocián z Hronova vydr"el 11.6.2005 41 minut a 17 sekund v 
mrazáku se 433 litry mrazivé vody a zasypán dal&ími 15 kg ledu. Pono$en byl 
cel(m t!lem s v(jimkou hlavy a pa"í 
 
Ob+í ruce Petra Davida m,+í od záp,stí po .pi&ku prost+edníku 24,3 cm. 
Nej&ir&í místo dlan! v#etn! palce m!$í 14,5 cm. Díky t!mto kon#etinám doká"e 
zvednout nap$. 2 na sebe postavené sklenice o objemu 5 l a 3 l plné vody. 
 
Kaskadér a fakír Petr Fiedor: Krom! jin(ch pyromansk(ch dovedností byla vrchní 
vrstva jeho od!vu napu&t!na ho$lavinou a on byl poté zapálen. Vydr%el stát a 
ho+et po dobu 6:02,55 minut. 
 
Pes Art plemene Basset Hound (Chovatelská stanice Bohemia Highland) má 
nejdel.í zm,+ené u.i. Ka"dé jeho ucho dosahuje délky 31 cm. 
 
Vaza# slámy Jaroslav Vajbar krom! jiného vytvo+il p+esnou zmen.eninu 
lednického minaretu. Minaret je vysok( 215 cm, s podstavcem m!$í 261cm a je 
vybaven za$ízením, je" umo"+uje jeho otá#ení. Krom! rovn(ch ploch minaret tvo$í 
12 sloup%, 12 v!"i#ek, 36 oken, 4 kupole a v!" vysoká 168 cm. 
 
Rudolf Bok sko&il 27.9.1997 z plo.iny nainstalované na hran, (/ákovského 
mostu ve v0.ce 58 m a 28 cm do vln Orlické p$ehrady. 
 
Miroslav Pokorn# dokázal za 6,56 s prolézt od hlavy a% ke .pi&kám 
squashovou raketou. Za 29,4 s prolezl otvorem o rozm!rech 28x16cm. Dokázal 
také lusknout prsty jedné ruky tak, %e v0sledn0 zvuk m,l hlasitost 110,4 dB. 
Údaj byl zm!$en Akustickou laborato$í Ústavu fyzikálního in"en(rství FSI VUT v 
Brn! dne 27. kv!tna 2005. 
 
Ladislav Hanzel vydr"el viset ve v(&ce p$ibli"n! 10 m (vyzdvi"en vysokozdvi"nou 
plo&inou) zav,.en po dobu 3:07,25 min za k-%i sv0ch zad. K zav!&ení bylo 
pou"ito #trnácti piersingov(ch jehel. 
 
Ji$í Kremser dosáhl rekordního po#tu 1 000 fotbalov0ch dotek- tenisového 
mí&ku s kolenem, a to v #ase 8 min 36 s, ani" by mu mí#ek jedinkrát spadl na 
zem, nebo se dotkl jiné #ásti t!la. 



Rozhovor s Robertem Sedlá&kem, re%isérem filmu 
 
 

O &em je vá. nejnov,j.í film 
Nejv,t.í z #ech-? 
 
O filma$ích. O rekordech. O 
velikosti 
 
Do jaké míry je film 
autobiografick0? 
 
Není autobiografick(.  
 
 

Podle &eho jste vybíral rekordy, které se ve filmu objevují? 
 
Vybral jsem ty, p$i kter(ch jde nejvíc o "ivot. 
 
Jak se vám to&ilo s &esk0mi rekordmany? 
  
Ukázalo se, "e um!jí b(t stejn! dob$í, jako ti nejlep&í #e&tí bavi#i.  
  
Co mají rekordmani ve va.em filmu spole&né? N,jak0 charakterov0 rys? 
  
Touha na chvilku zazá$it p$ed ostatními, touha b(t chvilku nejv!t&ím 'echem. 
 
Zm,nil jste na n, b,hem natá&ení pohled? 
 
Nikoliv, já v"dycky své hrdiny znám p$edem. 
  
Kdo z rekordman-, kte+í se ve filmu objevují, je pro vás nejv,t.í z #ech-? 
  
Ka"d(. Proto to obojetn!-mno"né #íslo jako název filmu. B(t nejv!t&ím 'echem je 
dnes u" stejné, jako vylézt na Mont Blanc nebo Everest; je tam po$ádná tla#enice.  
  
Ve filmu není ani jedna %ena-rekordmanka. Je to pro to, %e se dámy touto 
"disciplínou" nezab0vají nebo se vám %ádnou nepoda+ilo zlana+it, aby si ve 
filmu zahrála? 
  
Dámám-rekordmankám vesm!s chybí charisma. A) si "ensk( $íkají, co cht!jí; b(t 
nejv!t&ím, ve v&em nejlep&ím a nejd%le"it!j&ím byl a bude asi u" nav"dy úd!l 
mu"e. 
 
Jak se Vám líbí Jaroslav Plesl ve va.í roli? 
 
Mn! se líbil u" dávno p$edtím. Já jsem mu prop%j#il sv%j re"isérsk( rozum a on 
mn! svoji hereckou krásu. Tímto spojením vznikl dokonal( kulturní Superslovan.  



  
Podle &eho jste vybíral, jaké rekordmany ztvární profesionální herci a 
konkrétní herecké obsazení? 
 
Kde chyb!l rekordman, zastoupil ho herec. Natá#elo se o prázdninách a  
spousta nejv!t&ích 'ech% byla na dovolené a nem!la na natá#ení #as,  proto"e 
p$es rok normáln! pracují. Snad je herci nahradili d%stojn!. 
 
Cht,l jste filmem poslat n,jak0 vzkaz &esk0m filma+-m, p+ípadn, t,m, kte+í 
rozhodují o financování &eské kinematografie? 
 
Neposílám vzkazy filmem. Filmem v"dy u" jenom zp!tn! popisuju, co jsem vid!l 
a p$e"il. T$eba"e mi to tady v 'echách málokdo v!$í. 



Rozhovor s Jaroslavem Pleslem (re%isér) 
 

Jak se %ije herc-m v #echách? 
 
Jak kter(m. Ti, kte$í mají práci, ta 
práce je baví a u toho jsou 
obklopeni lidmi, kte$í je mají rádi, 
tak dob$e. Já musím za)ukat, "e 
mn! se "ije moc dob$e.  
Co Vás v roli re"iséra na jeho práci 
nejvíc p$ekvapilo?  
Obdivuji re"isérskou energii. To, 
jak ka"d( sv%j projekt musí 
doslova vykopat ze zem!. Od 

scéná$e, sehnání pen!z, natá#ení, kam #asto ráno p$ichází mezi prvními, cel( 
den musí b(t inven#ní a #asto ostatní lidi dokopat k n!jaké práci, odchází mezi 
posledními a pak je&t! vydr"í sed!t v hospod! a v&echno to rozebírat a dodávat 
n!kter(m zhroucenc%m optimismus a sebev!domí, a" k dotla#ení filmu do kina, 
propagaci, atd. – tak tohle obdivuji. Hrát re"iséra bylo p$edev&ím o pochopení 
zp%sobu re"isérského my&lení. Schopnosti koncep#nosti. 'asto, kdy" má herec 
p$edvést re"iséra, sáhne po &ar"i exhaltovaného, k$i#ícího, hysterického 
„um!lce“, ale tomu jsme se samoz$ejm! cht!li od za#átku vyhnout. A práv! 
v nutnosti pochopení re"isérova my&lení bylo i úskalí téhle práce. Dost jsme 
improvizovali a #asto se mi stalo, "e jsem byl úpln! vedle. Ale pomáhalo podívat 
se za kameru. Robert Sedlá#ek byl parádní p$edobraz.  
 
Máte vy sám re%isérské ambice? P+ípadn,, vzbudila je ve vás tato role? 
 
V "ádném p$ípad!. Spousta herc% chce re"írovat a má tuhle ambici. Já jsem ji 
nikdy nem!l. Chybí mi ten hnací motor, kter( re"isé$i mají – vzít si n!jakou látku, 
n!jaké téma a ztvárnit ho. Mo"ná to zazní jako kli&é, ale já opravdu ty v!ci rad&i 
interpretuji, ne" bych je vym(&lel. Nicmén! Robert Sedlá#ek je p$esv!d#en o tom, 
"e jednou budu re"írovat film.  
Jak jste se na roli p$ipravoval? 
S Robertem se scházíme i mimopracovn!, tak"e i to bych bral jako formu 
p$ípravy. To #lov!k do sebe tak n!jak nasává podv!dom!. Nau#il jsem se pár 
stránek textu, proto"e víc ho nebylo. On ten scéná$ vypadal toti" spí& jako se&it. 
Cel( film vznikal za pochodu, improvizovali jsme a napadá m!, "e si to v&echno 
za#alo b!hem natá#ení "ít vlastním "ivotem a vydalo se netu&en(mi sm!ry. Ale "e 
bych pro&el n!jakou velkou p$ípravou, #etl kní"ky o Buñuelovi a Scorsesem, tak to 
ne. Vlastn! jsem se na tuhle roli p$ipravoval p!t let, co Roberta Sedlá#ka znám.  
 
Jak Robert Sedá&ek re%íroval sám sebe? Vedl Vás jinak ne% v jin0ch filmech a 
rolích? 
Ne. Vedl m! úpln! stejn!, jako m! vede v"dycky. A to je „mí+, mí+, uber, nehraj 
obli#ejem, nenadechuj se, nezvedej obo#í, nemrkej, nemluv jako v rozhlase,…“ 
P$itahuje oprat!. A) to byly Pravidla l"i, Mu"i v $íji nebo Nejv!t&í z 'echu, je v"dycky 
taková brzda, ale v tom nejlep&ím slova smyslu. Osekává v&echny moje man(ry, 



které mám. V"dycky mám pocit, "e u" v%bec nehraji, "e v podstat! tak jako rovn! 
trousím v!ty, a pak kdy" to vidím ve v(sledku, pochopím, "e je to správn!.  
 
Jak se vám hrálo a to&ilo s &esk0mi rekordmany? Jací ve skute&nosti jsou? 
 
Jsou to opravdu zvlá&tní lidi. Velmi náro#ná pro m! byla konfrontace toho, "e já 
jsem herec a svoji roli hraju, kde"to oni ne. To setkání s autentick(m #lov!kem… 
Kdy" se potkáte s  dal&ími herci, kte$í rekordmany ztvár+ují: My&i#ka, Chmela, 
Taclík, *vehlík, víte, "e to jsou herci a "e to je hra. A pak se potkáte s autentick(mi 
rekordmany a pro n! je to "ivot. Tam jsem u sebe poci)oval ur#ité pnutí. -e já 
hraji hru, ale oni ne. Oni s vámi mluví jako s reportérem, kter( se jich ptá na jejich 
"ivot, ne jako s hercem. A to m! trochu vyhazovalo i z té improvizace. Robert m! 
nutil, abych byl drzej&í, ale m! to nedalo. P$ipadal jsem si drze, jako bych si 
z nich d!lal srandu. Ne "e bych se cítil jako podvodník, ale byla to prost! 
konfrontace hry a autenticity. Pro m! stra&n! zajímavá zku&enost, ale ne úpln! 
p$íjemná, abych $ekl pravdu. Kdy" hraji a vím, "e jsou se v&emi domluvená 
pravidla, vnímám hraní jinak, ne" kdy" jsem na reálném nám!stí, kde jsou reální 
diváci a reální rekordmani.  
 
Jaká scéna ve filmu je Va.e nejoblíben,j.í? A jaká vzpomínka na natá&ení je 
naopak nejd,siv,j.í? 
 
Mám rád scénu s Igorem Chmelou. V té scén! jsem nemusel nic hrát. Nemohl 
jsem to#it, jak jsem se mu smál. Nato#ili jsme to i na vá"no, ale Robert nakonec 
pou"il klapku, kdy ten smích stra&n! zadr"uji, ale nejde to. P!kná scéna, která u" 
byla kv%li únav! úpln! na hranici m(ch fyzick(ch mo"ností (po n!kolika dnech 
natá#ení, kdy se to#ilo i 16 hodin denn!), je s A+ou Geislerovou. Ale ono je t!"ké 
b(t takhle konkrétní. Nejv!t&í z 'ech% m! baví jako celek. Prázdninová natá#ecí 
jízda s kamarády. A já mám selektivní pam!), tak"e to nep$íjemné jsem u" 
zapomn!l.  
 
Jak0 z rekord-, které se ve filmu objevují, nejvíc obdivujete? 
Obdivuji sv(m zp%sobem v&echno, proto"e to jsou opravdu dovednosti, nad 
kter(mi vám z%stane rozum stát. Pozoruji to i z úhlu své profese. Po$ád $íkám, "e 
kdo toho moc neumí, tak je #inoherec. V&echna ta trp!livost, síla a zru#nost. 
Obrovská v%le zanechat po sob! n!jak( otisk. Byl to obdiv, ne sice takov(, jako na 
koncert! houslového virtuóza, kde si $eknete, tohle bych cht!l um!t. Ale obdiv. A 
je to zábavné.  
 
Zkou.el jste si n,jakou disciplínu, které se ve filmu objevují? Na jakou byste si 
troufl? 
 
Ne, v%bec, to m! ani nenapadlo. I kdy", ale to zase souvisí s tou mojí profesí, 
proto"e hodn! pracuji s pam!tí, $íkal jsem si, jestli bych si zapamatoval celou tu 
kilometrovou $adu Ludolfova #ísla, které ve filmu pí&e ten klu#ina. Nebo kolik 
bych si jich byl schopen zapamatovat. Ale jinak z t!ch silov(ch disciplín nic. Já 
neutáhnu auto, já jsem rád, "e zvednu ta&ku.  
 



Máte vy sám n,jak0 sv-j osobní rekord? Pracujete cílen, na zlep.eních a 
n,jak0ch sv0ch osobních rekordech? 
 
Jako malí jsme sout!"ili s bráchou, kdo déle vydr"í pod pe$inou, ne" vyleze. Tak v 
tom jsem mo"ná rekordman; to vydr"ím stra&n! dlouho, to se skoro udusím, ne" 
vylezu. Pak jsem si je&t! zkou&el, kdy" byly sjezdy ly"a$%, "e jsem se nadechl a 
musel jsem vydr"et cel( ten sjezd u televize bez dechu. V tom jsem si vytvá$el 
rekordy. Cel( "ivot se #lov!k sna"í p$ekonávat n!jaké své limity. Stále se sna"í jít 
dál, a to je hnací motor. Navíc moje povolání je t!"ko m!$itelné. To se nedá zvá"it, 
nem%"ete vzít pásmo nebo stopky, abych co nejrychleji od$íkal Hamleta. U m! 
jsou rekordy o tom p$ekonat sám sebe. Dojít stavu, kdy bych byl spokojen(, je 
také stra&n! vrtkavé a nebezpe#né. Tak"e já si ani "ádn( limit nebo rekord 
nem%"u nastavit. Proto"e, co kdybych k n!mu náhodou do&el, a pak si $ekl, "e u" 
nemusím jít dál. Já jsem spí& takov( pomal( nenápadn(, ale vytrval( a 
cílev!dom( b!"ec.  
 
A na záv,r, prozradíte, na &em práv, pracujete? 
 
Te. se chystám na natá#ení dal&ího filmu s Robertem Sedlá#kem. Je to televizní 
film s pracovním názvem „Krysy“, kter( bude d!lat ostravská televize. T!&ím se 
moc, bude se to#it v T$inci a v p$ilehl(ch industriálních oblastech. M!l by to b(t 
stylizovan( thriller. Já v n!m budu hrát v policejní dvojce s Jirkou Barto&kou. A a" 
doto#ím tohle, tak v podstat! v záp!tí za#ínám to#it film s  Martinem Dolensk(m, 
kter( by se m!l jmenovat „M%j vysvle#en( deník“. Pak se chystám je&t! na jeden 
projekt, kter( by m!l re"írovat Jirka Volek a jmenuje se „Katedrála“. A od $íjna 
zkou&ím v Dejvickém divadle velkou inscenaci o hrá#ích pokru, jenom s pánskou 
#ástí souboru.Tak to jsou moje nejbli"&í plány.



Rozhovor se Simonou Bab&ákovou (producentka) 
 
Jak jste se cítila v roli 
producentky? M,nila byste (své 
povolání)? 
 
Já myslím, "e bych v této situaci 
rozhodn! takto klidná nebyla a v 
"ádném p$ípad! bych nem!nila. 
Tento typ odpov!dnosti m! d!sí. 
Ale hrát si na to m! bavilo moc. 
Jaké problémy, které ve filmu 
jako producentka +e.íte, by pro 
Vás byly nejslo%it,j.í? 

 
Prachy, prachy, prachy.... 
 
Jaké vlastnosti podle Vás musí mít dobrá producentka? 
 
Já vlastn! s producenty blí" do styku nep$icházím a vhled do jejich práce nemám 
takov(, abych to mohla posoudit. M! na producentovi zajímá jen, aby mi zaplatil 
za provedenou práci a dál u" to není m%j rajón. 
 
Film Nejv,t.í z #ech- byl va.í první spoluprací s Robertem Sedlá&kem. Jaká 
byla? V &em bylo natá&ení jiné, co pro Vás bylo “nové”?  
 
Já cítím s Robertem jakési samoz$ejmé sp$ízn!ní du&í, tak"e jsem se moc 
t!&ila... O to víc m! p$ekvapilo, jak to bylo náro#né. Nejen proto, "e jsme m!li 
#asov( limit 12 dní, do kter(ch se to muselo stihnout a "e se tak dlouho #ekalo, 
a" p$ejedou v&echny motorky a p$eletí v&echna letadla a do$e"ou pily, "e kdy" u" 
byl klid, m%j vrchol soust$ed!ní byl ten tam... Snad to ve filmu nebude vid!t... Ale i 
ta setkání s konkrétními rekordmany m! mnohdy emocionáln! dostala. Tak"e já 
jsem trochu o#ekávala jeden velkej mejdan a ona to byla spí& introvertn! 
soust$ed!ná práce, místy hodn! bizarní. A co bylo pro m! p$i natá#ení hodn! jiné 
je, "e jsem hrála v&echno se sv(mi p$áteli, to byla velká radost a n!kdy i út!cha. 
T$eba to#it s kolegou m(m nejoblíben!j&ím Jardou Pleslem milostnou scénu... 
No, kdy tohle za"iju? 
 
Jak jste se na svou roli p+ipravovala? Prob,hly n,jaké konzultace s 
producentem filmu? 
 
Ani ne, já nev!$ím na &ar"i ,,producent” a ani to Robert nevy"adoval. O n!kter(ch 
situacích jsme si tak p$irozen! popovídali, to vyplynulo samo, ale nikoho 
konkrétního jsem nenapodobovala. Sna"ila jsem se b(t v t!ch situacích, jako 
v"dycky. 
 
 
 



 
Na jakou scénu z filmu nejrad.i vzpomínáte? 
 
Na koupání v rybníku... A ten fernet na to nemá "ádn( vliv. 
 
Jaká pro Vás byla nejnáro&n,j.í?  
 
T!ch bylo víc, ale zmínila bych asi Domov d%chodc%, to m! dostalo. Já jsem 
celou dobu p$em(&lela, pro koho je to vlastn! d%le"ité a po$ád mi v hlav! b!"elo: 
,,Proboha nechte ty lidi d%stojn! a v klidu zem$ít”. Ale já jsem asi p$ecitliv!lá a 
mám o umírání jinou p$edstavu. Délku "ivota si nep$edstavuji jako v(kon, jako"e 
kdy" to o m!síc prodlou"ím, dostanu medaili. Nevím, neza"ila jsem tu situaci, 
ne"iju tam, tak nechci, aby to vyzn!lo jako soud, ale m! to vyd!silo... 
 
Jak se po této osobní zku.enosti díváte na &eské rekordmany? 
 
Já jsem se sama sebe celou dobu ptala, co ty lidi "ene. U n!kter(ch to byl 
sportovní duch, tomu rozumím, ale n!kde jsem m!la a" takov( bol, jako"e se 
bojí, "e zapadnou v tom mo$i lidstva jako bezejmenná kapka a ud!lají cokoliv pro 
sv(ch 15 minut slávy. Takové a" existenciální pocity jsem m!la, "e jsme ztraceni 
ve vesmíru a tak. Z toho vidíte, "e pro m! to zas taková “#urina” nebyla. To 
Chmelovi, tam jsme se vy$ádili, to jsou herci, kte$í hrají postavy, to je v po$ádku, 
tam je nadhled a v!domá práce, to byl #as na humor, ale jinak... M! to celé 
natá#ení hluboce zasáhlo. A" bych $ekla ot$áslo mou du&í. To zní pateticky, "e? 
Ale ono to v mnoha p$ípadech bylo docela patetické. 
 
Vyzkou.ela jste si n,jakou disciplínu, kterou rekordmani ve filmu p+edvád,jí? 
 
Hahaha. Ani omylem. Jen jsem zkou&ela unést jednou rukou Zekon%v me# a 
nepoda$ilo se mi to. Tato scéna bohu"el ve filmu není, i kdy" jsem za ni bojovala. 
Snad bude v bonusech. 
 
Máte n,jak0 sv-j osobní rekord? Nebo na n,jakém pracujete? 
 
M! to v%bec nezajímá a nevzru&uje, já se sna"ím otisknout do vesmíru jin(m 
zp%sobem. Ale trochu mám: narodil se mi 5kilov( syn... Ale o to jsem neusilovala. 
A propó, také ve filmu hraje. Sv!te div se, mého syna... 
 
Plánujete v blízké dob, n,jakou dal.í spolupráci s Robertem Sedlá&kem? 
 
Ve vztahu re"isér herec, je re"isér ten, kdo plánuje, s k(m bude spolupracovat. V 
#ervnu jsem s Robertem to#ila jeho nov( film Rodina je základ státu a v 
budoucnu mu s nejv!t&í pravd!podobností nikdy ne$eknu ne. Mluvím o práci, aby 
bylo jasno... 



Rozhovor s Johanou "varcovou (zvuka+ka) 
 

Jak se Vám film Nejv,t.í z #ech- líbí? 
 
Nem%"u mít nerada nejv!t&ího z 'ech%. 
 
Máte zku.enost spí. s divadelním 
herectvím. Jaké pro vás bylo natá&ení 
filmu s Robertem Sedlá&kem? 
 
Je to citliv( asociál, to m! bavilo. 
Vytvá$el dobrou pracovní atmosféru. Pro 
m! t$eba bylo hodn! motivující vid!t, "e 

p$i natá#ení pracuje víc ne" 18 hodin denn!. I p$i tomhle tempu si s námi povídal 
o scéná$i, poslouchal na&e nápady a respektoval ná& p$ístup k práci. V divadle 
jsem v"dycky cítila, "e mám handicap, proto"e m! zajímá spí& civilní herectví. 
 
Jak jste se ke své roli dostala? 
 
Simona Bab#áková $ekla Robertovi, "e její kamarádka rozumí zvuku a je here#ka. 
Dokonce mu snad $ekla, "e jsem zvuka$ka. S Robertem jsem se se&la, povídali 
jsme si a asi po hodin! se m! zeptal, jestli jsem vid!la n!jak( film, kter( nato#il. 
/ekla jsem mu, "e jsem vid!la, ale spletla jsem si jeho jméno a za#ala jsme mu 
vypráv!t o tom, "e ten film Snowboardáci, co ud!lal, se mi docela líbil, já jsem se 
tou demencí bavila. Robert vypadal  celkem ura"en! a nev!d!l, jestli si z n!j 
d!lám legraci nebo jsem úpln! blbá. Pak jsme si to vysv!tlili, v telefonu jsem mu 
&patn! rozum!la jméno.... 
 
Co pro Vás bylo nejnáro&n,j.í? 
 
Natá#ení pro m! nebylo náro#né. Snad jen v prvním momentn! do&lo trochu 
k omylu, "e zvuka$ si myslel, "e jsem opravdu zvuka$ka a pova"oval m! za 
úplného loosera, kdy" jsem se ho ptala, kam mám ten mikrofon zapojit, "e 
s tímhle nahrávacím p$ístrojem nemám zku&enosti.... Taky m! po pár dnech 
dr"ení  tága bolely ruce a záda. 
 
Na co nejrad.i vzpomínáte? 
 
Na setkání s pánem, kter( nejhlasit!ji luská prsty a zárove+ se doká"e 
protáhnout úzk(mi p$edm!ty. Ten vypráv!l neuv!$itelné p$íhody, jak jezdí po 
diskotékách a provléká se tam nah( squashovou pálkou. 
 
Jak se Vám pracovalo se sv0mi filmov0mi kolegy?  
 
Jsem velk( fanou&ek Jardy Plesla, Simony Bab#ákové, Jirky Vyorálka, Ani 
Geislerové a Igora Chmely. Pro m! to byla radost. 
  
 



Máte n,jak0 sv-j osobní hudební nebo hereck0 rekord? 
 
V jednom p$edstavení, které jsme na festivale hráli t$ikrát b!hem jednoho dne, 
jsem ve scén!, kde tan#ím, spadla z hodn! vysokého pódia. Ve stejném míst! 
jsem spadla i u druhého p$edstavení, po t$etí jsem to u" ud!lala naschvál. 
Hudební rekord je mo"ná lo+ské d(d"ejování na letní filmové &kole. Hráli jsme 
s Petrem Markem cca 6 hodin, normální &ichta, t$í#tvrte#ní úvazek. 
 
Vyu%ila jste p+i natá&ení své zku.enosti performanky a zp,va&ky, nebo to bylo 
úpln, o n,&em jiném? 
V(hoda performerky je, "e umím i nehrát. S Jirkou Vyorálkem jsme si do jedné 
scény m!li nachystat rozhovor o hudb!, vzpomínám si na to, "e jsme m!li 
p$ipraven( celkem vystav!n( dialog o r%zn(ch kapelách, kdy Jirka poslouchal spí& 
ranné za#átky t!ch kapel a já spí& záv!r hudební kariéry t!ch sam(ch kapel, 
odpovídalo to na&emu v!kovému rozdílu. Ve filmu je z toho maximáln! jedna 
v!ta. Asi to nebylo a" tak zajímavé, ale znalci by to ocenili. 
 
Ke zvuku máte jako jedna z &lenek kapely Kazety velmi blízko. Bavilo by Vás 
v,novat se mu i u filmu nebo jsou Va.e ambice spí. v muzice?  
 
V!nuju se zvuku u sv(ch rozhlasov(ch her (Rádio Vérité, Radio IVO), bavilo by m! 
pracovat na zvukové stop! u filmu a p$istupovat k tomu jako k rozhlasové h$e. 
Zvuková stopa k filmu Nouvelle Vague (Jean Luc Godard) je pro m! dokonalá 
rozhlasová hra. Tak"e tímto sm!rem by m! to zajímalo, ale zvuka$ku bych d!lat 
necht!la. 
 
Lákalo by Vás skládat filmovou hudbu? 
 
Ano láká m! to. V tuto chvíli pracuji na hudb! ke krátkému dokumentárnímu filmu 
Víta Jane#ka o Mongolcích "ijících v 'echách. Je to vlastn! jedna dlouhá 
písni#ka. Pracuji na hudb! ke &kolnímu filmu Jakuba *mída na FAMU. P$ed 
rokem jsme s Kazetama hrály "iv( soundtrack k filmu Pra"sk( student. V p$í&tím 
semestru budu chodit na seminá$e hudební kompozice a hudební 
postprodukce,  tak"e to myslím vá"n! ! 
 
Na &em te/ aktuáln, pracujete, p+ípadn, co nového chystáte? 
 
V zá$í budu natá#et s Pavlem Goeblem filmovou adaptaci divadelní hry Harila 
aneb 'ty$i z punku a pes. Tam hraju gorilu.  
S Petrem Markem jsme nato#ili film Nic proti ni#emu. Film je je&t! po$ád ve 
st$i"n!. Hrála jsem ve &kolním filmu talentovaného ma.arského re"iséra.  
Pracuji na klauzurách do &koly, v rámci toho chystám rozhlasovou hru, tentokrát 
tam bude víc dokumentárních prvk%, ne" v p$edchozích hrách, bude to z#ásti 
sociální experiment. S kamarádem pí&eme manifest Rádia Vérité.  
Od zá$í op!t budu spolupracovat na "ivém televizním po$adu Hotel Insomnia. 
V druhé polovin! $íjna budeme mít s Kazetama #eskoslovenské turné, tak 
pracujeme na nov(ch písni#kách.  
 



V jakém divadle Vás mohou náv.t,vníci spat+it? 
 
Divák, kter( m! chce vid!t v divadle, moc &ancí nemá a navíc musí mít velk( 
zájem o amatérské divadlo. V tuto chvíli hraji pouze se t$emi extrémními divadly. 
První je improvizovaná rozhlasová hra Rádio IVO, druh( je soubor  moravsk(ch 
improviza#ních hv!zd Láhor sound system a poslední jsou Nejhodn!j&í medvídci 
z Hradce Králové, kde hraji hlavní roli ve h$e Harila aneb 'ty$i z punku a pes.  



Rozhovor s Ji+ím Vyorálkem (kameraman) 
 
Vid,l jste u% film a jak se Vám líbí? 
 
Film jsem vid!l od p%lky, jel jsem kv%li 
tomu brzo ráno z Brna do Prahy, pak si 
ud!lal romantickou procházku po 
ranním m!st! a #ekal na jedenáctou a 
ono se promítalo od desíti... Ale to co 
jsem vid!l, se mi líbilo. A jel jsem 
zpátky do toho Brna. 
 
Jak jste se cítil v roli trochu 
“vykolejeného” kameramana? Co jste 

si o této postav, pomyslel, kdy% jste poprvé &etl scéná+? 
 
První, co m! napadlo bylo, "e se budu muset ve vedru tahat od rána do ve#era s 
kamerou. Ale nakonec nebyla tak t!"ká...  
 
Máte n,jakou oblíbenou hlá.ku z filmu Nejv,t.í z #ech-, která Vás i te/ 
rozesm,je? 
 
„Já mám bohat( vnit$ní "ivot.“ 
 
Dvorním kameramanem re%iséra Roberta Sedlá&ka je Petr Koblovsk0. Byl pro 
Vás v roli kameramana p+i natá&ení vzorem? Konzultovali jste n,jaké scény, 
pohyby a podobn,? 
 
Pro&el jsem normálním v(cvikem. Nejd$ív m! poslali okukovat kameramany p$i 
práci a den p$ed za#átkem natá#ení nás s Johankou honil Sedlá#ek po parku 
p$ed domem Jirky Kubí#ka. Já s kamerou, Johana s mikrofonem, nesm!li jsme 
se do sebe zamotat... Kobla byl pro m! velk(m vzorem a studoval jsem ho po 
ka"dém natá#ecím dni.  
 
Na co z natá&ení nejrad.i vzpomínáte? 
 
Asi na to, jak to bylo pestré... S mal(m &tábem, ka"d( den n!kde jinde, jiní lidé, 
jiné kuriozity... 
 
Jak0 rekord z filmu Vám p+ijde nejobdivuhodn,j.í a jak0 naopak nejbizarn,j.í? 
 
To já nem%"u takhle $íct, proto"e nebudu jmenovat n!koho, komu jeho rekord 
p$ijde nejobdivuhodn!j&í a on m! pak v rekordn! krátk(m #ase najde a ud!lá se 
mnou n!co nejbizarn!j&ího... 
 
 
 
 



 
 
Máte n,jak0 sv-j osobní hereck0 rekord? 
 
Vytvo$ili jsme ho v Pelh$imov! na nám!stí: 4 Hamleti na metru #tvere#ním -
Bare&, Bumbálek, Plesl a já. 
 
Stojíte rád za kamerou nebo fotoaparátem i mimo herecké role? 
 
Mám fo)ák v telefonu… 
 
Dlouho jste byl v anga%má divadla Husa na provázku, ze kterého jste vloni 
ode.el. Neláká vás te/ víc filmové herectví? 
 
To m! lákalo v"dycky. Ale v divadle z%stávám, to by mi chyb!lo. Akorát ne v 
jednom, ale ve t$ech, tak"e to mám pest$ej&í... 
 
Co plánujete na léto a od zá+í, po hereck0ch prázdninách? 
 
Vymalovat kuchy+, jet na vodu, na mo$e, na motocyklu, na chalupu, polo"it 
podlahu...Tak"e u" te. vím, "e n!co z toho nestihnu… A od zá$í za#ínám zkou&et 
korespondenci Voskovce a Wericha v re"ii J.A.Pitínského v Redut!. 



PROFILY 
 
 

Robert Sedlá&ek (1973) 
Re"isér a scénárista Robert Sedlá#ek vystudoval dokumentární tvorbu na 
Filmové a televizní fakult! Akademie muzick(ch um!ní v Praze. V roce 2006 
nato#il celove#erní film Pravidla l"i z prost$edí terapeutické komunity. Za scéná$ k 
tomuto filmu získal 'eského lva. V!nuje se i politick(m dokument%m a v roce 
2007 nato#il pro 'eskou televizi, Televizní studio Brno dokument Milo& Zeman - 
nekrolog politika a oslava Vyso#iny. 
 
Filmografie: Skinheads, 1997, 'eské porno, 1997, Moravská apokalypsa, 1997, 
Sibi$ na konci tisíciletí, 1998, V(chod, 1998, Franti&ek 'uba: slu&ovick( zázrak, 
1999, triologie Tenkrát, 1999, 2000, 2002, B!lorusko ve Stalinov! stínu, 2000, 
Sága Rom%, 2001, Lesk a bída zem! #eské, Karel Svoboda pohledem Roberta 
Sedlá#ka, 2001, Pravidla l"i, 2006, Cesta k moci, 2006, P$íb!hy dom%: Pohled 
klá&tera, 2007, Milo& Zeman - nekrolog politika a oslava Vyso#iny, 2007, Mu"i 
v $íji, 2009. 
 
 
Jaroslav Plesl (1974) 
Nejd$íve studoval st$ední pedagogickou &kolu v Litomy&li, v rodném Hradci zpíval 
ve sboru a na Janá#kov! akademii múzick(ch um!ní v Brn!, kde absolvoval obor 
herectví, ho cht!li dokonce do brn!nské operety.  
První anga"má získal v M!stském divadle ve Zlín!. Mezi v(razn!j&í role, které zde 
ztvárnil, pat$í Ivan Alexandrovi# Chlestakov v Revizorovi, Michal v Jiráskov! 
Lucern! nebo Valér v Lakomci. Hostuje i v divadlech Na Jezerce v Praze nebo v 
divadle F.X.*aldy v Liberci. V sou#asnosti je v&ak stál(m #lenem um!leckého 
souboru pra"ského Dejvického divadla. Nejv!t&í úsp!ch mu zatím p$inesla hlavní 
role vychlouba#ného Christy Mahona ve h$e Hrdina západu, za kterou v roce 2008 
získal Cenu Alfréda Radoka. Po n!kolika men&ích rolích v televizi vstoupily v roce 
2006 do kin jeho prakticky první a zárove+ nejv(razn!j&í filmy Pravidla l"i a 
Grandhotel. 
 
Usp!l i jako moderátor cen Divadelních novin a Sazky, jednoho z ro#níku 
Festivalu krátk(ch film% a v televizním seriálu *títy království #eského. 
 
 
Simona Bab&áková (1973)   
Osobitá here#ka pochází ze *umperka. Vystudovala Zlínskou &kolu um!ní a 
absolvovala studium improvizace u Jaroslava Du&ka. Pro&la scénami 
M!stského divadla Zlín (nap$. Patnáct venkovsk(ch dívek) a pra"ského Divadla v 
Dlouhé. V(razn! se prosadila v Klicperov! divadle v Hradci Králové (Viola ve 
Ve#eru t$íkrálovém, Mefisto ve Faustovi nebo Nata&a ve T$ech sestrách), kde byla 
dvakrát nominována na cenu Alfréda Radoka. V roce 2002 p$e&la do Dejvického 
divadla. Její první rolí byla Anfisa ve T$ech sestrách. V sou#asné dob! je mo"né ji 
vid!t jako Irenu Molloyovou v muzikálu Hello, Dolly! ve *vandov! divadle. 
 



 
 
 
Nejv(razn!j&í role vytvo$ila ve filmech Jana H$ebejka Nestyda (2008) a U m! 
dobr( (2008) a v titulech D!ti noci (2008) a Zoufalci (2009). Nezam!nitelnou roli 
Simony hraje v televizním sitcomu Comeback.  
Nep$ehlédnutelné jsou její vlastní improviza#ní ve#ery Second sekec aneb Hlava 
nehlava, ú#inkovala i ve stand-up show Na stojáka.  
 
 
Johana "varcová (1983) 
Here#ka, hudebnice, performerka, zakládající #lenka královéhradeckého 
amatérského divadla DNO, studentka Centra audiovizuálních studií FAMU. 
Pochází z Liberec, je spoluautorkou $ady audiovizuálních projekt%, s projektem 
Kazety byla v leto&ním roce nominována na cenu And!l za alternativní hudbu. 
B!hem své herecké kariéry byla ocen!na Cenou Sazky a Divadelních novin 
(2002) za alternativní p$ínos divadlu, cenou  Next wave za objev roku  (2007) a 
cenou Prix Bohemia Radio (2009) s Rádiem IVO za hru Pane, m!l byste 
20minut? 
Na divadelních prknech ú#inkovala mimo jiné v Klicperov! divadle v Hradci 
Králové v inscenacích V. Morávka Náv&t!va staré dámy, Prodaná nev!sta a Ho$í, 
má panenko. V sou#asné dob! ji m%"ete vid!t se souborem Nejhodn!j&í 
medvídci z Hradce Králové v inscenaci Harila aneb #ty$i z punku a pes, nebo 
s divadlem Láhor sound system v #áste#n! improvizovan(ch p$edstaveních 
100% Alibi, Diskrétní den, Nic proti ni#emu aj. 
Jejím filmov(m debutem  byla role ve filmu Johana a cyklisti (2006), objeví se 
v chystané premié$e filmu re"iséra Petra Marka Nic proti ni#emu. 
 
 
Ji+í Vyorálek (1974) 
Narodil se v T$ebí#i, vystudoval JAMU v Brn!, kde 7 let byla jeho domovskou 
scénou Husa na provázku; ztvárnil zde nap$. roli Hamleta #i roli Idiota v jevi&tní 
tetralogii Sto rok% kobry podle F.M. Dostojevského v re"ii Vladimíra Michálka. Za 
souborné uvedení tohoto p$edstavení byl v r. 2007 nominován na Cenu Thálie.  
V sou#asné dob! je na volné noze; od zá$í za#íná zkou&et korespondenci 
Voskovce a Wericha v re"ii J.A.Pitínského v Redut!. 
Objevil se v televizním retro filmu nato#eném podle p$edlohy Josefa *kvoreckého 
Eine kleine Jazzmusik #i v televizním seriálu Na lavici ob"alovan(ch justice. Ve 
filmu se p$edstavil v komedii Vladimíra Morávka Hrube& a Mare& jsou kamarádi 
do de&t! (2005), kde vytvo$il postavu fotografa Karla #i v titulu Mu"i v $íji (2008). 
 
 
 
 
 



PARTNE'I FILMU 
 
 

 

 

 
 

 
 

 


