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NARODIL SE 25. SRPNA 1945 V PRAZE. JE ABSOLVENTEM FAMU, OBORU SCE-
NÁRISTIKA A DRAMATURGIE. V LETECH 1971–1982 PRACOVAL JAKO SCENÁ-
RISTA FILMOVÉHO STUDIA BARRANDOV. OD TÉ DOBY JE, S KRATŠÍMI PŘE-
STÁVKAMI, NA VOLNÉ NOZE. JAKO FILMOVÝ SCENÁRISTA REALIZOVAL PĚT 
CELOVEČERNÍCH FILMŮ, VČETNĚ POPULÁRNÍCH JAK UTOPIT DOKTORA 
MRÁČKA ANEB KONEC VODNÍKŮ V  ČECHÁCH ČI TRILOGIE SLUNCE, SENO… 
JE AUTOREM NĚKOLIKA KNIH, ČTYŘ SET PÍSŇOVÝCH TEXTŮ, MNOHA TE-
LEVIZNÍCH HER A POHÁDEK, ŘADY ROZHLASOVÝCH HER A NA DIVADELNÍ 
PRKNA UVEDL – COBY LIBRETISTA A TEXTAŘ – DESET MUZIKÁLŮ.
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164 165Narodil jsem se v  pražských Strašnicích, v  ro-
dině MUDr. Pavla Markova, což byl ruský emi-
grant, podplukovník Bílé armády; kníže Donské 
oblasti, který přišel do Čech někdy kolem roku 
1921 a díky nadaci prezidenta Masaryka tu vystu-
doval medicínu. Maminka se narodila ve Vídni. 
S otcem se potkali v Praze. Táta byl úžasný člo-
věk, který bojoval čtyři roky v první světové válce 
a po jejím skončení ještě další tři roky proti so-
větským bolševikům. Nakonec byl nucen ze své 
vlasti emigrovat. Ačkoli byl od třicátých let čes-
koslovenským občanem, po roce 1945 to neměl 
jednoduché. Každou chvíli ho vyslýchala StB, 
občas i NKVD. Dětství jsem ale měl moc hezké, 
byl jsem rozmazlované dítě.
 Jenže táta umřel, když mi bylo třináct. 
V roce 1958. Maminka mě posadila na jeho místo 
u stolu a udělala ze mne „pána domu“. Pubertu 
jsem žádnou nestihl, na to nebyl čas. Maminka 
byla statečná. Dokud otec žil, pracovala u  něj 
v ordinaci jako zdravotní sestra. Předtím, celou 
druhou světovou válku, pomáhala živit rodinu 
díky malé pletárně, kterou měla v Bystřici u Be-
nešova po mém vídeňském dědečkovi. Když o ni 
kvůli komunistům přišla, pracovala v ČSAD. Ve 
skladě, za nějakých osm set měsíčně. Přesto nás 
oba dokázala uživit.
 Můj pozdější profesní život ovlivnila sku-
tečnost, že můj otec, donský kozák, byl velký vy-
pravěč. Dokud žil, den co den vyprávěl příběhy 
ze svého dětství, ze studií, z války. Maminka zase 
psala amatérské verše. Tak jsem se o to pokoušel 
i  já. Osud to zařídil tak, že jsem chodil od prv-
ní třídy celou osmiletku do školy s  pozdějším 
slavným hudebním skladatelem Vítězslavem 
Hádlem. Když nám bylo deset, napsali jsme spo-
lu první písničku. A během dalších let další desít-
ky. Asi nejznámější je „Znala panna pána“ z filmu 
Jak utopit dr. Mráčka, ke kterému Víťa Hádl napsal 
muziku.
 V našem strašnickém činžáku bydlelo ně-
kolik zajímavých lidí. Jedním z nich byl filmový 
producent Karel Feix přezdívaný „Šedý vlk“, dru-
hým barrandovský šéfotograf Miroslav Mirvald. 
Naše rodiny se často stýkaly a  oba pánové byli 
mými takzvanými strejdy. I to samozřejmě ovliv-
nilo mou touhu dostat se k filmu. K tomu ale ješ-

tě vedla dlouhá cesta. Po skončení základní ško-
ly jsem se chtěl hlásit na uměleckou střední, ale 
moje maminka (otec už byl bohužel mrtev) rezo-
lutně prohlásila, že nejdřív ze mne musí být něco 
pořádného, potom ať si dělám, co chci. Tak jsem 
vystudoval strojnickou průmyslovku v  Karlíně, 
obor energetika.
 V  roce 1961, ještě s  klukama z  výtvarné 
střední školy na Žižkově, jsme založili divadlo 
Mars, Malou revuální scénu. Bylo nám šestnáct. 
Hráli jsme v Divadle kouzel v pražském Radiopa-
láci. Mimo jiné s námi vystupovaly dvě studentky 
žižkovské výtvarky Věra Křesadlová a Vlasta Ka-
hovcová.01 Tehdy jsem se od jednoho kamaráda 
z divadla dozvěděl, že existuje FAMU. A zatoužil 
ji jednou vystudovat.
 V  té době jsem napsal námět na muzikál 
Cyrano z Bergeracu a dal jsem ho přečíst „strejdo-
vi“ Karlu Feixovi. „Fajn,“ pravil strejda Karel, „to 
mě zaujalo. Dám to přečíst Vratislavu Blažkovi, 
ten taky chce dělat Cyrana.“ A  opravdu nás dal 
s  panem Blažkem dohromady. Pamatuji si na 
jeho památnou větu, když jsme jednou spolu jeli 
tramvají: „No, víte, mladíku, vy máte nápady, ale 
ještě je neumíte napsat. Já už to umím napsat, ale 
zase už nemám ty nápady. Takže nám to půjde 
dohromady.“ K muzikálu nakonec nedošlo. Chtě-
li ho po nás v karlínském HDK,02 ale pan Blažek 
si to rozmyslel. Několikatýdenní spolupráce 
s ním nicméně posílila mé rozhodnutí, že půjdu 
na FAMU.

Na FAMU byl takový úzus, že než se přihlásíte 
ke studiu, musíte mít nejprve praxi, zkrátka se 
něco dozvědět o  životě. Tak jsem se, coby ab-
solvent průmyslovky, nechal zaměstnat v  ČKD 
Praha. Slibovali mi pozici konstruktéra strojaře, 
ale nakonec mě přijali do ČKD Elektrotechnika.  
O tomto oboru jsem nevěděl téměř nic. Sla-
boproud jsme za ty čtyři roky na škole probírali 

01 Věra Křesadlová i Vlasta Kahovcová posléze půso-
bily jako zpěvačky v divadle Semafor. Vlasta Kahovcová 
záhy přešla do dalších hudebních souborů. Obě se v sou-
časné době věnují především výtvarné činnosti.

02 Hudební divadlo Karlín.

JAKÁ CESTA VÁS DOVEDLA 
NA FAMU?

A POTOM ROZHODNUTÍ 
TO POKRAČOVALO JAK?

P
et

r 
M

ar
ko

v

↑  S tatínkem a rodinou Karla Feixe,  
asi 1955

↓  S dcerou Kateřinou, asi 1976



166 167celé čtyři hodiny. A oni na to, že to nevadí, že se 
to prostě naučím.
 Nejdříve jsem dělal praxi na dílně. Asi po 
půl roce jsem měl úraz. Na levý ukazováček mi 
spadlo asi sto padesát kilo železa. Stalo se to 
v sedm ráno a já jsem s krvácejícím prstem v dla-
ni letěl na ošetřovnu. Ale tam ještě nezačali or-
dinovat. Tak mě dokonce pustili přes bránu, což 
tenkrát byla opravdu výjimečná věc. ČKD obe-
hnané třímetrovou zdí s  ostnatým drátem bylo 
něco jako vězení. V pracovní době, pokud jste ne-
měli povolenku, vás nesměli pustit tam ani ven. 
Celý od krve jsem doběhl na pohotovost, ale tam 
zase právě končili. Prostě mi ránu provizorně za-
balili a nechali mě odvézt sanitkou na polikliniku 
do Vysočan. V  jakési místnosti se smetáky jsem 
do devíti čekal, až otevřou rentgen. Chirurg, kte-
rý mě posléze ošetřoval, mi sdělil, že můj téměř 
utržený prst šije jako pokus. Měl jsem prý přijít 
včas. Napsal jsem o  tom povídku. Ukazováček 
naštěstí nakonec srostl.
 Jako elektrikář jsem se nenaučil praktic-
ky nic. Za dalšího půl roku u  rýsovacího prkna 
jsem na něm napsal pouze sbírku básní. A jelikož 
mi bylo devatenáct, byl jsem povolán na vojnu. 
Už během takzvaného přijímače jsem měl v žiž-
kovském divadle premiéru muzikálu Z  tajnos; 
žižkovského podsvě; podle knížky pánů Jaroslava 
Žáka a  Vlastimila Rady. Dostal jsem na ni do-
konce opušťák. V hledišti sedělo asi dvě stě pa-
desát nebo tři sta lidí a ti se celé dvě a půl hodiny 
smáli a bavili. A já, zničený přijímačem, jsem se 
tenkrát rozhodl, že budu psát komedie. Muzikál 
měl úspěch a mě si vyžádali z Benešova, kde jsem 
sloužil u  radistů, na posádkový klub do Písku. 
Mým úkolem bylo jezdit za různými soubory, 
vedl jsem kroužek básnění, zkrátka jsem se po-
sledních osmnáct měsíců na vojně věnoval vo-
jenské kultuře. Po několika měsících jsem měl 
další premiéru, tentokrát ve vojenským rozhlase. 
Napsal jsem rozhlasový muzikál Růže pro Pavlínu 
v  hlavní roli s  Pavlínou Filipovskou. Ten jsem 
později přepsal pro divadlo a vyhrál s ním celo-
státní vojenskou soutěž.
 Na vojně jsem podal přihlášku na FAMU, 
obor dramaturgie a scenáristika. Souhlas, abych 
mohl jít ke zkouškám, mi tenkrát musel dát zá-
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←  S dcerami Kateřinou a Terezou, 1988

←  Rozhovor s Madeleine Chevalierovou 
(druhá zleva), Premiéra hry Zvonokosy, 
Hudební divadlo Karlín, 1983



168 169vodní výbor ROH mého zaměstnavatele, tedy 
ČKD Praha. Ten ho ale mně, středně technické-
mu kádru, dát nechtěl. Nějaká FAMU? Co to má 
společného s průmyslovou výrobou? Nakonec mi 
dali jeden jediný pokus. Hlásilo se nás sto, brali 
čtyři. Naštěstí to vyšlo. Další pokus nepřicházel 
v úvahu.

Náš ročníkový šéf byl František Daniel. Každé 
pondělí jsme s  ním měli semináře. Začínaly ve 
dvě odpoledne a obvykle končily ve dvě ráno buď 
u  něj doma, nebo v  hospodě. On měl takovou 
zásadu: „Uvědomte si,“ říkal, „že umění je pře-
devším řemeslo. A řemeslo je něco jako lano, po 
kterém chce provazochodec přejít přes řeku. Až 
to dokážete, tak si tam pak klidně dělejte třeba 
salta mortale. Každý týden v pondělí od každého 
z vás dostanu desetistránkovou povídku. A nikdo 
se nebude vymlouvat, že neměl inspiraci. Pama-
tujte si, že literatura se nedělá hlavou, ale prde-
lí.“ Dnes už vím, jak hlubokou měl pravdu. Další 
jeho moudro bylo, že základem každé komedie je 
anekdota, která se dá vyjádřit třemi větami.
 Měli jsme štěstí na vynikající kantory. Pro-
fesoři František Daniel, František A. Dvořák, Ivan 
Osvald, Milan Kundera – všichni to byli profesio-
nální scenáristé a spisovatelé. Brali nás spíš jako 
kamarády než studenty. Mimochodem zkoušku 
ze světové literatury u Milana Kundery – za jed-
na – jsem dělal v Klášterní vinárně. Oni všichni 
byli tak trochu rozverní, a hlavně úžasní. Nevedli 
školu nějak zkostnatěle. Třeba rektor Brousil03, 
taky veliké jméno. S  oblibou zkoušel studenty 
v taxíku na letiště. Zkoušku ze sovětského filmu 
nás u něj na rektorátu dělalo asi deset najednou. 
Pan profesor si nechal přinést oběd a  při tom 
nám kladl otázky.
 FAMU byla tenkrát výjimečná tím, že tam 
přednášeli nejlepší scenáristé a režiséři své doby, 
jako například Otakar Vávra. To také přispělo 
k tomu, že na FAMU vznikla česká nová vlna. Pro-

03 Český filmový teoretik Antonín Martin Brousil se 
angažoval v založení AMU a FAMU a v letech 1948–1970 
působil jako rektor AMU. Byl známý svými důležitými 
profesními kontakty v zahraničí.

fesionálové mohli předat svým studentům pří-
mé zkušenosti, ne jenom suchou teorii. Daniel, 
Dvořák, Osvald, to všechno byli komediografo-
vé. Vedli nás k  tomu, abychom psali hlavně ko-
medie. Náš ročníkový šéf, František Daniel, byl 
pozván do Spojených států, aby tam založil fil-
movou školu podle vzoru FAMU. Když přišel rok 
1968, Franta  – jak jsme panu profesorovi směli 
říkat – se rozhodl, že v USA zůstane. My jsme, asi 
týden po srpnu, odjeli jako ročník na pozvání do 
Florencie. Bylo nás celkem patnáct. Budoucí sce-
náristé, režiséři, kameramani… Byli jsme v Itálii 
šest neděl a  po celou tu dobu jsme uvažovali, 
jestli emigrovat, či nikoli. Třeba moje spolužačka 
Majdalena Rachlíková tam zůstala. Pak se vrátila 
a dodělávala FAMU, když jí bylo skoro padesát. 
Já měl za sebou v  létě 1968 teprve první ročník 
a chtěl jsem dostudovat, takže jsem se na FAMU 
vrátil. O čtyři roky později jsem absolvoval scé-
nářem k  muzikálu Zoufání po happyendu. Měl se 
točit v Ostravské televizi, ale nedošlo k tomu.

Atmosféra se opravdu změnila. V  osmašede-
sátém letěl socialismus s  lidskou tváří. O  rok 
později jsme demonstrovali, když se upálil Jan 
Palach. Byla to obrovská demonstrace studentů 
na Václaváku. Kolem stovky tisíc lidí. Vládnoucí 
komunistická strana měla nějakých milion sto 
tisíc členů. Měli výhody, ale museli poslouchat. 
Kdysi, v  době Nezvalově, to snad byli idealisté. 
Ale když pak byl oběšen Slánský, a s ním téměř 
celý Ústřední výbor, tak už ti členové moc idea-
lističtí nebyli. Komunistické rudé knížce se ří-
kalo pracovní. Zůstali pouze kariéristé. Byla to 
naprosto absurdní doba, absurdní vztahy. Ale 
když v tom prakticky celý život žijete, je to, jako 
byste se narodili ve vězení. Takový život vám pak 
připadá normální. Se Zdeňkem Troškou jsme na 
tyhle pocity navázali ve filmu Slunce, seno, eroIka. 
„Jézédáci“ jedou do Itálie a nestačí se divit. I my 
jsme něco takového zažili, když jsme poprvé vy-
razili na Západ.

My jsme měli kliku, že tenkrát na Barrandově 
vzniklo Scenáristické oddělení, a  celý náš roč-
ník tam rovnou po promoci nastoupil. Bylo nás 
v té době pět. Daniela Fischerová, Edgar Dutka, 

TO BYLO KVŮLI ZMĚNÁM, 
KTERÉ VE SPOLEČNOSTI 
PROBÍHALY?

JAK JSTE SE DOSTAL K PRÁCI 
NA BARRANDOVĚ?
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KDO BYLI VAŠI PEDAGOGOVÉ 
NA FAMU?



170 171Honza Fleischer, Mirko Stieber a já. Scenáristic-
ké oddělení mělo asi třicet členů. Vedl to Karel 
Cop. Také scenárista. Psal hlavně detektivky. Byl 
to samozřejmě {zl, kdo jiný by také mohl vést od-
dělení. Ale jako chlap byl docela fajn. Pracoval 
jsem tam jedenáct let.
 Ještě na FAMU jsem napsal námět na film 
Jak utopit dr. Mráčka. Jmenovalo se to jinak a na-
psal jsem asi sedm verzí. Konečný scénář jsme 
psali s Milošem Macourkem a  režisérem Václa-
vem Vorlíčkem. Ten film obletěl prakticky celý 
svět a hraje se a vysílá dodnes. Vladimír Körner, 
Míra Vaic04 a  já jsme coby barrandovští zaměst-
nanci dostali za úkol napsat povídkový film ke 
čtrnáctému sjezdu KSČ. Tak vznikl Silnější než 
sKach. Námět Karel Cop. Celých jedenáct let jsem 
psal a psal, ale k realizaci mých věcí nakonec ni-
kdy nedošlo. Nejdál jsem dotáhl scénář muzikálu 
Cyrano z Bergeracu, ale i ten šel nakonec pod stůl.
 A jak jsme tenkrát žili? Seděli jsme doma, 
psali, na Barrandov jsme chodili jenom pro vý-
platu, 1 400 měsíčně. Jenom když byla na Barran-
dově nějaká brigáda, museli všichni zaměstnanci 
pěkně nastoupit. Menzelové, Kleinové, Vorlíč-
kové, Svěrákové a další byli naložení do autobu-
su a  jeli třeba sbírat brambory. Nebo vyfasovali 
košťata a pěkně uklízeli barrandovský areál. Bylo 
to kuriózní a absurdní.
 Scenáristické oddělení nesídlilo na Barran-
dově, ale na Národní třídě. Samozřejmě se vždyc-
ky po výplatě strašně pilo. Karel Cop byl pěkný 
ožrala. Takže jsme celých pět let propili a prodis-
kutovali po hospodách. Jednou jsme něco slavili 
a Milan Ležák se kvůli něčemu naštval a proho-
dil dřevák – tenkrát se nosily takzvané dřeváky – 
zavřeným oknem. V situaci, kdy jsme doufali, že 
sovětská okupace bude trvat maximálně pět let 
a ona jich trvala jedenadvacet, jsme byli naštva-
ní všichni. Po tom prvním hodu nastalo davové 
šílenství. Milan to potom ztvárnil ve filmu Kam, 
pánové, kam jdete? Všichni začali všechno rozbíjet. 

04 Spisovatel, dramaturg a scenárista Vladimír Kör-
ner absolvoval FAMU v roce 1963, filmový a televizní scé-
nárista a rozhlasový autor Miroslav Vaic v roce 1975. Oba 
po absolutoriu pracovali ve Filmovém studiu Barrandov.
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172 173Nábytek, hrníčky, všechno. Všechna okna byla 
vytřískána, dveře rozbité, prostě hrůza. Karel 
Cop sám sobě rozbil sklo na vlastním psacím sto-
le. Do pondělka jsme to museli dát do pořádku. 
Ututlalo se to, nebyl z toho malér.

Nějakým způsobem jsme museli žít. Zvlášť když 
je člověk mladej. Až vám bude sedmdesát pryč 
jako mně teď, už to bude horší. My jsme měli 
hlavní „problém“ v tom, že si nás jednou za rok 
pozval šéf skupiny. Ptal se, co jsme napsali, jestli 
jsme se zapojili do akcí, jako je sbírání brambor. 
Pak o  nás napsal posudek. Tam bylo uvedeno, 
jestli si píšete s někým v zahraničí, jako třeba já 
s Františkem Danielem, a takové věci. To bylo ne-
příjemné. Navíc jsme se museli zúčastňovat ve-
řejných schůzí KSČ. I když jsme byli nestraníci, 
tak jsme museli poslouchat, co soudruzi projed-
návají. Všichni barrandovští režiséři museli být 
ve straně. My scenáristé naštěstí ne.
 Celému Barrandovu vládl soudruh Ludvík 
Toman, ústřední dramaturg. Byl tam sice gene-
rální ředitel Purš, ale na Tomana politicky ne-
měl. Toman četl každý scénář, než ho pustil do 
výroby. Těch bylo zhruba třicet ročně. A Toman 
do všech kecal. Měl za úkol politicky kontrolo-
vat, jestli jsme do scénáře nevsunuli nějaký ji-
notaj, který by poškodil stranu. Jenže on se na-
konec pletl i  do toho, jestli šla Anička do lesa 
s Pepíčkem nebo s Františkem. Prostě se začal 
montovat do scénáře jako takového a  to bylo 
k nesnesení. A tenhle člověk později přednášel 
na FAMU. Generace, kterou učil on a Libuše Po-
spíšilová, je naprosto mimo, protože oni sami 
nic neuměli.
 Zažil jsem jednu kuriózní veřejnou schůzi 
KSČ, kdy režisér Petr Schulhof a další začali na 
Tomana práskat přímo před tím váženým shro-
mážděním. Že bere úplatky za to, aby scénář šel 
do výroby, bere si deset procent z honoráře atd. 
Dokonce se proti němu postavil i tehdejší před-
seda barrandovské KSČ, jehož otec seděl někde 
v Ústředním výboru. Tomana to absolutně neroz-
házelo. Byl splachovací. Prostě to ustál a všech-
ny ty, kdo se postavili proti němu, vyhodil. Jak 
mi kdysi prozradil Karel Feix, Toman nebyl jen 
agentem StB, ale i NKVD. Jeho žena pracovala na 
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sovětském velvyslanectví v Německu. Toman na 
Barrandově zůstal a hotovo.

My jsme byli mladí a  měli jsme dobrou partu. 
Neustále jsme se někde scházeli, třeba v restau-
raci U Rarášků, která byla naproti přes ulici. Dis-
kutovali jsme o politice i o umění. Samozřejmě 
jsme pak zjistili, že někteří z  nás naše názory 
pečlivě zaznamenávali a nosili to dál. Někdy se 
stalo, že jsme z  toho podezírali lidi, kteří s  tím 
neměli nic společného, a  naopak. Ti, co nebyli 
podezřelí, byli donašeči. Takhle ta doba prostě 
vypadala. Rozhodně jsme si nehráli na disiden-
ty, byli jsme normální lidé. Prostě jsme dál pra-
covali, jak jsme mohli.
 Každý měl někde něco zakázaného. Já tře-
ba jsem napsal písničku „Až se mé děti budou 
ptát“ a tehdejší ředitel rozhlasové stanice Hvěz-
da usoudil, že je to písnička o Dubčekovi a jeho 
dětech. Což samozřejmě nebyla pravda. Takže 
ji zakázal vysílat a  já měl v rozhlase smůlu. Tak 
jsem začal psát pro televizi. Počítače nebyly, in-
formace nebyly propojené. Napsal jsem spoustu 
televizních inscenací a pohádek. Třeba pohádku 
Láďo, Q jsi princezna! nebo detektivku ČTerec mi-
zení. Psal jsem muzikály. Když to nešlo v televizi, 
psal jsem pro divadlo. Naštěstí mám těch profesí 
víc. Nakonec jsem vždycky měl práci.
 Když přišla Anticharta, Karel Cop nám ji 
přinesl, že musíme podepsat. Skoro všichni to 
udělali. Řekl jsem Copovi: „Karle, jestli se něko-
mu z  těch, co podepsali Chartu 77, něco stane, 
vyskočím z okna.“ Pak za mnou chodili kamarádi 
a říkali: „Hele, nezlob se, já tu Antichartu pode-
psal, jsem kandidát strany.“ Nebo: „Chci jít studo-
vat na VUML.“05 Ten den jsme celý den pili a po-
tom jsme skončili u Copa v bytě. Napsal jsem na 
jeho psacím stroji výpověď. Cop ji roztrhal. Věděl 
jsem, že s tou výpovědí jsem už trochu překročil 
pravidla hry, tak jsem si honem půjčil z Literár-
ního fondu třicet tisíc, abych v případě vyhazovu 
měl nějakou dobu z čeho žít. Už jsem měl rodinu 

05 VUML neboli Večerní univerzita marxismu-leni-
nismu byla dálková škola politického vzdělávání určená 
především členům KSČ.

a dvě malé děti. Naštěstí k tomu nedošlo, nevy-
hodili mě. Cop mi naopak nabídl, abych vstoupil 
do strany, a stanu se šéfem skupiny. Odpověděl 
jsem, a to byla pravda, že jsem slíbil tátovi, že ni-
kdy do žádné strany nevstoupím.
 Vyhodili mě až „v  rámci reorganizace“ 
v  roce 1982. Šel jsem na tehdejší úřad práce 
a tam mi nabídli místo redaktora závodních no-
vin v ČKD. Absolventovi FAMU s jedenáctiletou 
praxí ve filmu a televizi! Odmítl jsem. Tak se mě 
zeptali, jestli nechci být na volné noze. To bylo 
tenkrát terno, protože každý člověk musel být za 
socialismu zaměstnaný. Jinak byl prostě příživ-
ník. Když normalizace konečně skončila, většina 
z  výše zmíněných hrdinů se běžela přihlásit do 
Občanského fóra v  Laterně Magice a  tahali mě  
s sebou. Kvůli slibu tátovi jsem opět odmítl.

Jednou si pro mě přišel nějaký poručík v civilu. 
Nebyl jsem zrovna doma a moje maminka hlída-
la děti. Zavolala mi, dala mi poručíka k telefonu 
a on mě požádal, ať přijdu druhý den do Bartolo-
mějské na čtyřku. Letěl jsem do Filmového klubu 

ZAŽIL JSTE VÝSLECHY STB?

TA ATMOSFÉRA MUSELA 
BÝT DOST PSYCHICKY 
NÁROČNÁ A FRUSTRUJÍCÍ, 
JAK SE TOMU DALO UNIKAT?
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lidé jako Dušan Klein a jiní už tam byli. Pokaždé 
na ně vybalili nějakou blbost, jako že jsou agenti 
Mosadu a podobně.
 Když jsem tam přišel já, na vrátnici na mne 
čekal onen poručík. Chtěl jsem se jít zapsat do 
knihy příchozích, ale on mě zarazil: „Ne, ne, ne, 
žádný psaní!“ Došlo mi, že kdybych náhodou 
zmizel, příslušný zápis by byl na obtíž. K poručí-
kovi se připojil ještě jeden agent. Ptali se na moje 
styky se zahraničím. Ujistil jsem je, že si píšu jen 
s Františkem Danielem v USA, a uvedl jsem to i ve 
svých kádrových materiálech. Řekli mi, že zatkli 
zpěváka „xyz“ a  ten jim sdělil, že jsme se spolu 
chystali unést letadlo. „Blázníte?“ zeptal jsem se 
jich rovnou. „Proč bych zrovna já unášel letadlo, 
když jsem byl už dvakrát se školou na Západě. Asi 
jste se včera dívali v  televizi na můj film Silnější 
než sKach, kde v mojí povídce zločinec unese sa-
nitku.“ Nakonec mě pustili s tím, že nemusím nic 
podepisovat.
 Vyjdu ven a proti mně jde holka, pěkná no-
vinářka, která patřila do té naší party. Ptala se, co 
tady dělám, já jí sdělil, že jsem byl právě na čtyř-
ce, a pozval jsem ji na kafe. Odreprodukoval jsem 
jí, o co na tom výslechu šlo. Najednou se zeptala: 
„A s tím – použila maďarské jméno zpěváka, kte-
rý mě údajně práskl – to byla pravda?“ Uvědomil 
jsem si, že jsem před ní ono jméno nikdy nepo- 
užil. Poslali mi ji prostě naproti, aby ze mne vytáh-
la případné přiznání. Takové tenkrát byly metody.

Přišel za mnou dramaturg Míra Vaic, že jistý Troš-
ka, co natočil film Bota jménem Melichar, přinesl 
k nim na skupinu námět, který nikdo nechce. Ať 
si to, coby odborník na venkov, přečtu. Tu pověst 
odborníka jsem si já, rodák ze Strašnic, vysloužil 
tím, že mi právě v  Hudebním divadle v  Karlíně 
běžel muzikál Zvonokosy. Tak jsem si to přečetl, 
a  protože jsem byl třicetiletej vzteklej pitomec, 
mrštil jsem tím scénářem přes celý byt s tím, že 
takovou sračku dělat nebudu. Moje tehdejší žena 
mě ale přesvědčila, abych se na to přece jen po-
díval podruhé. Sešli jsme se se Zdeňkem a já jsem 
ho požádal, ať mi vypráví nějaké příhody od nich 
z Hoštic. Některé jsem si vybral, „zkonstruoval“ 
jsem příběh a vznikl film Slunce, seno, jahody.

JAK JSTE SE DOSTAL 
KE SPOLUPRÁCI  
SE ZDEŇKEM TROŠKOU?

 „Konstruování příběhů“ je asi moje nej-
silnější stránka. Trilogie Slunce, seno… měla ob-
rovský úspěch. Jenom v  kinech ji vidělo přes 
dvanáct milionů lidí, což je dnes autorův sen. Ře-
ditel Barrandova Zdeňka po prvním díle požádal, 
ať napíšeme další díl. Ale padala na nás i kritika, 
že si v  naší komedii děláme legraci ze socialis-
tických důchodců a zemědělců. Generálnímu ře-
diteli Puršovi dokonce přišel dopis z  minister-
stva dopravy, že v Československu nikde nejezdí 
vláček, kde by si lidi museli přesedat na druhou 
stranu, aby se nepřevrátil.
 Třetí díl, Slunce, seno, eroIka, jsme začali psát 
na jaře 1989. Byl z toho první soukromý film u nás. 
Traduje se, že první byli Černí baroni, ale my jsme 
měli premiéru o čtrnáct dní dřív. Bylo to v červnu, 
před prvními volbami, a my jsme si ve scénáři mu-
seli hodně zaprorokovat. Že budou starostové, ni-
koli předsedové národních výborů, že budou lidé 
pronajímat letní byty cizincům, že začnou podni-
kat, protože mají holé zadky a všechno je zničené 
a rozbité. A tak dále. A výsledek? Všechna ta naše 
proroctví se bohudík vyplnila.
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