
Z plamenů Hrzánovou zachraňovali hasiči
Brutální scény filmu Requiem pro panenku natáčel režisér Filip Renč na zámku ve Veselí nad Moravou. Nejnáročnější byly scény s ohněm

IVANA PARÍZKOVÁ

Veselí nad Moravou – Ústav
pro mentálně postižené zaha-
lila noc. Chodby jsou prázdné
a z patra se ozývá pláč. Všude
panuje ponurá atmosféra. Pro
film Requiem pro panenku ty-
pická. Ve Veselí nad Moravou
na Hodonínsku, kde režisér
Filip Renč část tohoto díla na-
táčel, přitom byla dobrá nála-
da. Deník Rovnost snímku vě-
nuje další díl seriálu Jihomo-
ravské filmování.

Příběh vrcholí v okamžiku,
kdy mladá dívka zapálí ústav,
aby se zbavila sadistické vy-
chovatelky v podání herečky
Soni Valentové. Nejen na
spolupráci s ní vzpomíná Mi-

lan Jandák, který měl před
dvaceti lety na starost vesel-
ský zámek. Štáb v něm točil
scény z ústavu. „Pyrotechnici
nám přitom zámek málem
zbourali,“ říká.

Spolupráce s filmaři byla
podle něho zajímavá. I když
občas poměrně náročná.
„Když máte na starost histo-
rickou budovu a začnou vám
v ní řádit s ohněm, není to
moc příjemné,“ vypráví.

Jandák nebyl jediný, komu
požár dělal starosti. „Scény
jsme točili naturalisticky, ne-
použili jsme žádné digitální
triky. Jenže jsme nevěděli,
jak moc to bouchne,“ upozor-
ňuje na některé komplikace
režisér Renč. V Requiem hra-
jí i postižené chovanky ústa-
vu, které byly také v ohrože-
ní. „Byly fantastické. Vydr-
žely neuvěřitelně moc, i když
jsme točili v ohnivém pekle,“
chválí dívky Renč.

Hlavní roli Mariky, která
se do ústavu dostane omy-

lem, hrála Anna Geislerová.
Její nejlepší filmovou kama-
rádkou mezi chovankami by-
la Johanka v podání Barbory
Hrzánové. Podle té bylo natá-
čení hodně dramatické. Na-
příklad při scéně, kdy klesá
do plamenů, spadl přímo před
ní hořící trám a za ní vzplály
dveře. Když režisér záběr za-
stavil, hasiči ji prý popadli a
v šoku odtáhli do auta. „Na
vzpamatování jsem dostala
panáka hruškovice. Oba muži
se pak přiznali, že oni by do
toho nešli,“ vzpomíná Hrzá-
nová.

Renčovi bylo v době natá-
čení jen čtyřiadvacet let.
„Všichni ze štábu byli starší
než já a já jim musel šéfovat,“
usmívá se. Na přípravě sním-
ku spolupracoval i s autorem
knižní předlohy – novinářem
a spisovatelem Josefem Klí-
mou. „Oba jsme filmem chtě-
li vyjádřit život člověka v ne-
svobodě. Dodnes si myslím,
že Requiem patří k nejlepším

Renčovým filmům,“ říká Klí-
ma.

Filmaři přitom měli malý
rozpočet, takže některé scény
zkoušeli i pětkrát, než je za-
čali točit naostro. „Jedna
chovanka měla říct svou

repliku. Zkoušeli to několi-
krát a vždycky to bylo super.
Když to pak točili, děvče se
kouklo do kamery a řeklo, že
se jí chce čůrat. Myslel jsem,
že Renče v tom okamžiku od-
vezou,“ směje se Jandák.

Veselí nad Moravou si ar-
chitekt filmu vybral ze
zvláštního důvodu. „Chtěli
jsme totiž místo v dezolátním
stavu, abychom ho mohli za-
pálit,“ přiznává režisér.

ZÁMEK V OHNI. Cirkus. Tímto slovem popisuje své zážitky s filmaři Milan Jandák (vpravo). V době natáčení se staral o zámek ve Veselí nad Moravou, kde filmaři natáčeli scény z ústavu pro mentálně postižené. Mu-
sel dávat pozor i na to, aby po natáčení požáru ze zámku ještě něco zbylo. V obklopení plamenů byla také herečka Barbora Hrzánová (nahoře), která hrála postiženou dívku Johanku. Foto: Deník/Lubomír Stehlík, printscreen

„Musíš mít víru,
Mariko. To je to hlavní.
Musíš věřit sama
sobě.“ (vychovatelka Suková)

requiem pro panenku (1992)
Příběh sleduje osudy
mladé dívky Mariky, kte-
rá kvůli administrativní
chybě skončí v ústavu pro
mentálně postižené pod
dohledem sadistických
vychovatelek. Marika bo-
juje o svou svobodu a o
přesun do dětského do-
mova. Když nenachází ji-
nou možnost, uchýlí se k
drastickému řešení.
Délka: 94 minut
Režie: Filip Renč
Scénář: Filip Renč, Igor
Chaun, Zdeněk Zelenka
Kamera: Juraj Fándli
Hrají: Anna Geislerová,
Barbora Hrzánová, Eva
Holubová a další
Kde se natáčelo: Veselí
nad Moravou, Lešná,
Kroměříž
Příští díl: Sněžný drak,
Valtice, vyjde ve čtvrtek
24. října

Jméno: Jan Marek
Věk: 18 let
Povolání: student

Těším se, až s kamarády vyra-
zíme do hospody na pivo a po-
vykládáme si. Taky se nemůžu
dočkat víkendu, plánuju zajít
na koncert. (nij)

Do Bobycentra se vrací
koncerty. Už od listopadu
Brno – Brněnské Bobycent-
rum, které je od poloviny čer-
vence zavřené, má od listopadu
opět ožít. Hotel a některé re-
staurace sice zůstanou dál za-
vřené, ale v hlavním sále bude
několik kulturních a taneč-
ních akcí včetně velké sil-
vestrovské house party. Infor-
movala o tom zástupkyně ma-
jitele Lenka Koutníková.

Na webové stránce Boby-
centra je nyní omluva a sděle-
ní, že objekt kvůli špatnému
hospodaření nájemců spravu-
je opět majitel. „Hotel bude za-
tím zavřený, ale chceme jej
otevřít co nejdříve. Od listo-
padu pronajmeme Laser Show
Hall, diskotéku La Grotta, ka-
várnu Cafe de Paris a Con-
gress Hall. Je potřeba, aby ho-
tel vydělával,“ uvedla Koutní-
ková.

V pasáži také funguje ka-

deřnictví a kosmetický salon.
Majitel se tam snaží pro-
najmout i pizzerii La Rossa a
restauraci Schnitzel house.
„Chceme pasáži dát nový ná-
dech. Hledáme zájemce, kteří
se těchto prostor ujmou,“ řek-
la Koutníková. Nového ná-
jemce tak získalo i fitcentrum,
které nyní čeká půlroční re-
konstrukce.

Kulturní akce se do Boby-
centra vrátí 5. listopadu vy-
stoupením bavičů Michala Su-
chánka a Richarda Genzera. Na
konci listopadu zazpívá na-
příklad Hana Zagorová.

Bobycentrum přitom bylo od
půlky července kvůli neuhra-
zeným fakturám odpojené od
energií. To už nyní neplatí. Ma-
jitel Bobycentra ale podruhé
čelí insolvenčnímu návrhu bý-
valých zaměstnanců, kteří ne-
dostali od května mzdu. (čtk)

Přisedni si, zvou vozíčkáři
Brno–Vyzkoušetsisportypro
hendikepované, poslechnout
si autorské čtení nebo se za ne-
celých sedm minut dozvědět
co nejvíc o hře Temno. Na to i
na další akce láká ode dneška
projekt Přisedni si, který v
Galerii Vaňkovka pořádá Li-
ga vozíčkářů.

Pořadatelé přichystali také
konference, na kterých se set-
kají odborníci, hendikepova-
ní a neziskové organizace.
Součástí tematických bloků
bude i Pecha Kucha Night. „Je
tospeciálníformátsetkání,při
kterém jsou prezentace před-
nášejících omezené na nece-
lých sedm minut,“ pozname-
nala organizátorka Aneta
Vidurová. Jedna z přednášek
se bude týkat i hry Temno, po-
řádané Domovem pro mne.
„Její princip spočívá v noč-
ním putování po Brně. V kaž-
dém týmu přitom musí být
alespoň jeden vozíčkář,“

uvedla pořadatelka Jana So-
mmerová. Účastí na Přisedni
si chce organizace ukázat, jak
mohou hendikepovaní žít ak-
tivně. „Také chceme oslovit
nové dobrovolníky,“ dodala.

V pátek návštěvníky čeká
seznámení s Bezbariérovým
divadlem Barka. „Lidé si při
něm mohou vytvořit divadel-
ní pohlednici, koupit ji, a při-
spět tak na provoz divadla,“
uvedla Vidurová. (kru)

vybrané akce
čtvrtek
19:30 hodin – Pecha Kucha
Night – krátké přednášky
pátek
Den pro Bezbariérové divadlo
Barka – vystoupení divadelních a
tanečních souborů
sobota
Sportovní bezva odpoledne –
sporty pro hendikepované

Do finále jde fara,
víno a western
Dokončení ze str. 1
Přestože soutěž letos centrála
vypsala poprvé, do 4. října hla-
sovaly už stovky lidí. „Vý-
sledky takových hlasování
jsou velmi důležité. Lidé je
totiž považují za vodítko, jaká
místa navštívit,“ vysvětlil Jan
Chmelíček z jihomoravské
Centrály cestovního ruchu.

Janáčkovu akademii
povede dál Medek
Brno – Staronového šéfa zís-
kala včera večer Janáčkova
akademie múzických umění v
Brně. „Akademický senát
zvolil na post rektora opět Iva
Medka,“ informoval mluvčí
školy Lubomír Mareček. Me-
dek vede Janáčkovu akademii
od jara 2010. Předtím na ní pů-
sobil jako děkan Hudební fa-
kulty. (zur)
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