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 V mých filmech mě vždy lákalo zachytit postavy ve složitých životních situacích. Bavilo 

mě zkoumat jejich charakterní vývoj, jejich schopnost postavit se čelem danému problému. 

Šlo převážně o komplikované postavy. K příběhům mě inspirovalo jednak mé okolí, ale také cizí 

životní osudy, které mi jen tak vyprávěli lidé. Někdy jsem objevil článek, jindy přišla myšlenka. 

 Ve všech mých filmových vyprávění chci zachovat naději. Podle mě je naděje jedním 

z nejdůležitějších faktorů lidského bytí. Každý potřebuje naději. Ta se stává pohonem pro 

jeho budoucnost. Řídím se tím, co říkával režisér Miloš Forman: „Co tě nezabije, to tě posilní“. 

Chci dávat svým divákům naději, že všechno v životě má možné řešení.

 Lhal bych, kdybych tvrdil, že vytvářet filmy bylo pro mě snadné. Nebylo. Jako režisér 

jsem vystaven neustálému napětí, trémě i očekávání. K tvorbě však patří i radostné okamžiky. 

Bez těch by má práce neměla smysl. 

 Každý film, který jsem v životě vytvořil, byl pro mě náročný v konkrétní době jeho 

realizace. V deseti letech jsem složitě sháněl červenou látku na Supermanův plášť. O dvacet pět 

let později je pro mě náročné vybírat herce do hlavních rolí. Tehdy z pozice dítěte jsem v obsazení 

filmu neviděl žádný problém. Prostě a jednoduše jednotlivé postavy ztvárnili mí kamarádi.  

 Filmová tvorba je pro mě v životě vším. Je to má druhá rodina. Jsem přesvědčen, že tak 

tomu bude po celý zbytek mého tvůrčího života. Vydal jsem se na solitérní cestu. Až na pár výjimek 

jsem vždy stál u zrodu myšlenky každého mého nového filmu. Je to dvacet pět let usilovné práce 

a já se pokusím nyní přiblížit cestu k mé profesi filmového režiséra. 

 Na mé tvůrčí cestě jsem vděčný všem lidem kolem sebe. Od začátku pro mě byli důležití 

kamarádi, všichni členové štábu, dobrovolníci a později profesionálové. Každý přispěl svým 

dílem. Měl jsem štěstí na skvělé spolupracovníky i mentory. Jsou to stovky lidí. V neposlední 

řadě vždy byla pro mě důležitá moje rodina. Bez její podpory bych nemohl tvořit.
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 Mou filmovou tvorbu odstartoval skutečně Superman. V první třídě jsem poprvé zhlédl 

film z roku 1978 režiséra Richarda Donera Superman, kde  titulní postavu ztvárnil Christopher 

Reeve  a v další hlavní roli se objevila  Margot Kidderová. Fascinovala mě postava Supermana, 

její charakter a symbol. Hltal jsem všechny triky, které se ve filmu objevily. V první třídě jsem 

nepochopil, že čeština v podání herců Vladimíra Dlouhého a Jany Bouškové je dabing. To vše ve 

mně posléze vytvořilo touhu natočit si vlastního Supermana. 

 A tak se stalo. V mých deseti letech. Inspirován příběhy o Supermanovi jsem si sám 

napsal „něco“, čemu se říká scénář. Snad z intuice. Nebyl internet, nebylo kde získat všechny 

potřebné informace. Havířov bylo spíše městem horníků, dělníků a tvrdé práce, méně městem 

intelektuálů. Jenže ve mně se probudila touha. Sám jsem si ušil kostým. Když mi chyběl, 

jednoduše jsem si jej produkčně zařídil. Co dá práce sehnat takový obyčejný kus dlouhé červené 

látky! Doma jsme látku neměli, a tak jsem chodil byt od bytu v naší ulici a s kamarádem prosil 

sousedy o kus červené látky. Nakonec se nad námi slitovala paní ze second handu a věnovala 

nám červený závěs. Dokončil jsem kostým a obsadil své kamarády z ulice. Já jsem si zahrál 

Supermana. Věděl jsem o něm všechno, byl mým vzorem. Nikdo by jej nezahrál lépe. Všechno 

jsme pečlivě nazkoušeli a mohli začít natáčet. Nastal však první problém. Chyběla kamera. 

 Začátkem devadesátých let digitální kamery téměř nikdo nevlastnil. Samotný video 

přehrávač byl v té době příliš drahý. Měl jsem však štěstí. Sousedé měli drahou kameru SONY 

na HI8 kazety. Kameru mi půjčili. Respektive jejich synovi. Navštěvoval třetí třídu a tehdy se z 

něj stal kameraman. Spolu jsme pak ještě dlouho natáčeli. Moje maminka se musela zaručit, že 

na kameru dohlédne. Všude s námi chodila, hlídala nás. Byli jsme tehdy přece jenom děti. 

 Natáčení Supermana byla velká legrace a všichni jsme si natáčení moc užili. Film jsme 

stříhali přímo v kameře. Vzniklo mé první filmové dílo, které jsme si pustili ve velkolepém stylu. 

Všechny kamarády jsem pozval k nám domů a uspořádal premiéru. Staly se z nás hvězdy.
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Kazeta kolovala po všech sousedech a film za chvíli zhlédli snad úplně všichni včetně našich 

rodičů. Na dlouho se pak naše čtvrť stala malým Hollywoodem. Po půl roce pro velký úspěch 

vzniklo pokračování, které bylo ještě trikově propracovanější. 

 Později jsme natáčeli další příběhy inspirované filmy a seriály. Vznikl např. dvoudílný 

film Doktor z hor. Při natáčení tohoto filmu jsme si postavili i vlastní improvizovanou ordinaci. 

Následovali Agenti z tajné služby na motivy slavného filmu Smrtonosná zbraň (1987). Natočili 

jsme dokonce čtyři pokračování. 

 Natáčel jsem i na půdě mé základní školy. Vznikl třídílný film Za dveřmi školy. Jednalo se 

o dramatické příběhy ze školního prostředí. Hlavní role ztvárnili mí spolužáci. Ve filmu si zahráli 

i pedagogové. Dokonce mi vytvořili v rámci občanské výchovy prostor, abych mohl natáčet. 

Pak probíhaly velké premiéry přímo ve škole. Pedagogové ze základní školy mi vždy fandili a 

podporovali mě. Stejně tomu bylo i na dalších školách, kde jsem studoval. 

 Pro mě toto předpubertální období mělo značný význam. Kromě natáčení jsem psal 

stohy scénářů. Měl jsem dědův psací stroj a neustále jsem „datloval“. Vymýšlel jsem nejrůznější 

příběhy. Domnívám se, že právě tak vznikla moje solitérní cesta. Objevit téma, napsat si scénář, 

zrežírovat jej, obsadit se do hlavní role, všechno zorganizovat a být vůdčí hlavou celého našeho 

týmu, v podstatě producentem. Toto tvůrčí období vyvrcholilo v mých patnácti letech mým 

prvním „velkým“ filmem – Život běžce.
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 Když jsem čerstvě dovršil patnácti let, pocítil jsem, že se nutně potřebuji někam posunout. 

Začal jsem psát pětidílný dramatický film o mladém profesionálním běžci. V tomto příběhu 

bylo snad úplně všechno. První lásky, osobní neúspěchy, problémy s rodiči i nejasný úspěch na 

tartanovém hřišti. Ve filmu bylo asi deset postav. Hlavní roli jsem svěřil svému tehdy nejlepšímu 

kamarádovi. Já se tradičně obsadil také. Tentokrát však do záporné postavy. To mě moc bavilo. 

Ve filmu hráli všichni mí známí, dokonce roli přijala i maminka.

 Nutně jsem potřeboval zkušenějšího kameramana. Ani nevím, jak to celé vzniklo, ale 

tehdy jsem zjistil, že ve vedlejším vchodě bydlí pán, amatérský filmař. Vyslechl si mou prosbu 

a stal se prvním dospělým kameramanem v našem štábu. Dnes už chápu, proč nemohl natáčet 

vždy, kdy jsme  potřebovali. Chodil do práce a měl děti. Muselo to být pro něj náročné. Mně však 

moc pomohl. Později jsme si sehnali ještě další kameru. 

 Film jsme složitě natáčeli a nakonec zůstali raději jen u prvního dílu. Na další tři pokračování 

jsme již neměli dost sil. Bylo nutné film dokončit. Shodou náhod jsem se seznámil s člověkem, 

který měl v Havířově své studio a vlastnil střižnu. Má první profesionální zkušenost! Do této doby 

jsem stříhal přes dvě videa. Dnes nepředstavitelný proces. Pan střihač mě nešetřil. Film jsme 

zdárně sestříhali, ozvučili, mixovali zvuk. Vznikl středometrážní film – Život běžce. 

 Těsně před jeho dokončením jsem v týdeníku Havířovsko četl rozhovor s ředitelkou 

Městského kulturního střediska. V rozhovoru zmínila, že chce podporovat hlavně mladé městské 

umělce. Ještě ten den jsem si u paní ředitelky objednal schůzku a o týden později jsme seděli 

tváří v tvář. Oznámil jsem jí, že jsem natočil film a že bych ho rád promítl v kině na velkém 

plátně. Bez výmluv mě podpořila a skutečně jsme uspořádali mou první velkou premiéru. Žil jí 

celý Havířov. Psali o mně noviny, natáčeli o mně reportáže. 

Nastal zlom. 

Běh na dlouhou trať s příběhem o běžci
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 Měl jsem velké štěstí. Kina v té době, v roce 2000, nevlastnila digitální projektory. Kulturní 

středisko v Havířově ano! Jednalo se o obrovský stroj s třemi čočkami. Havířov v té době bylo 

zřejmě jediným městem na severní Moravě, které vlastnilo digitálně-analogový projektor. 

 Můj první film se díky tomuto zařízení mohl promítat na velkém plátně. Tehdy na premiéru 

přišlo asi 300 lidí. Život běžce se promítal celý týden a diváci na něj stále chodili. Paní ředitelka 

ze školy, na které jsem studoval, rozhodla, že film musí zhlédnout celá škola. Rázem se ze mne 

stala školní hvězda, což mělo samozřejmě své klady i zápory.  

 Také jsem schytal první kritiku. Mezi havířovskými umělci a intelektuály mě nikdo nešetřil. 

Nabyl jsem pocitu, že ve filmu bylo úplně všechno špatně. Pak jsem pochopil. Bylo to nutné – 

jinak bych zpychl. Pamatuji si, že jsem si  řekl: „Však já vám ještě ukážu.“ Kritika se pro mě 

vždycky stala pohonem. Čím přísnější, tím více mě vyhecovala k další práci. Do roka vzniklo 

pokračování – Život běžce II. Film byl už o poznání propracovanější, měl kvalitní zvuk. Bylo znát, 

že na filmu jsme pracovali o hodně profesionálněji. Výsledek byl skvělý! Film byl divácky ještě 

více navštěvovaný a já prožíval nejšťastnější období svého života. 

 Vedle tvorby jsem se začal samovzdělávat v nejrůznějších filmových profesích. Sháněl 

jsem si knížky, četl a zkoumal jiné filmy. Pak přišla velká šance. Měsíční stáž v České televizi 

Ostrava. Kromě detailního pozorování zákulisí studia jsem se dostal i na filmový plac k dramatické 

tvorbě. Tehdy jsem se díval přes rameno režisérovi Viktoru Polesnému na natáčení seriálu 

O Ztracené lásce (2002). Seriál se natáčel na šestnáctimilimetrovou kameru a já „koukal jako 

puk“. Dramatická tvorba mě čím dál více přitahovala. Najednou jsem chtěl být skutečným 

režisérem. Mou touhou bylo natočit pořádný film o nějakém zásadním problému. Puberta zážitky 

píše sama, a tak jsem začal psát nový film – Kříž.

ŽIVOT BĚŽCE I.
ŽIVOT BĚŽCE II.
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 Šestnáctý věk je podle mě tím nejkrásnějším věkem v životě. Prožil jsem jej se vším 

všudy, co k tomuto věku patří. Navíc přišel i můj zásadní film Kříž. Příběh vypráví o šestnáctiletém 

chlapci, který se zamiluje do o rok starší dívky. Ta však chodí s mužem, který je zapleten do 

trestných činností, o kterých sama dívka nemá ani tušení. Ve filmu se rozehrává trojúhelník s 

téměř psychologickou zápletkou. Jednalo se o náročnou realizaci. Film měl totiž stopáž sedmdesát 

minut. Desítky lokací, minimálně dvacet nejrůznějších postav a mnoho komparsu. Se svým 

početným štábem jsme chtěli být naprostými profesionály. Pracoval jsem nonstop. Realizace 

trvala skoro půl roku a vyplatila se. Podařilo se mi zajistit další dvě důležité věci. Již zmiňovanou 

ředitelku MKS jsem přesvědčil o zakoupení kvalitní kamery, což byla obrovská pomoc a navíc 

nám poskytla prostory v havířovském kině Centrum, kde vznikla naše první střižna, naše zázemí 

i realizační studio. 

 Díky panu střihači z filmu Život Běžce jsem se seznámil s dalším člověkem, který nabízel 

profesionální a finančně náročné střižny. Přesvědčil jsem ho a on nám ZDARMA zapůjčil střižnu k 

celoročnímu pronájmu s tím, že budeme pravidelně psát do odborných časopisů recenze o tom, 

jak střižna funguje. 

 Tyto tři věci měly pro mě i štáb velký význam. Dokonce jsem začal získávat první výrazné 

sponzory. I to, čemu se říká „Body place“. Někteří zaplatili za to, aby se jejich děti mihly v mém 

filmu. Bylo to jako ve snu a já cítil obrovskou zodpovědnost. Musel jsem ten filmovací proces 

udržet. Byly v něm zainteresovány desítky lidí. Pro mě to bylo složité mj. v režírování sama 

sebe. Obsadil jsem se totiž do hlavní role, chtěl jsem ztvárnit postavu chlapce. Učil jsem se 

nejrůznějším hereckým technikám. Chtěl jsem vytvořit věrohodnou postavu.
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 Premiéra filmu byla opět velmi očekávaná, medií zviditelňována. O filmu hovořil ve městě 

snad úplně každý. Přišla premiéra. Sál s 536 místy byl zaplněný i na schodech. Tuším, že na 

premiéře bylo okolo 700 lidí. Stal jsem se „havířovskou celebritou“ a na premiéru jsem přijel jak 

jinak než bílou limuzínou. Bylo to úsměvné. Limuzínou se chtěl svézt celý štáb, a tak se nás do 

ní nasoukalo asi dvacet.

 Premiéra se stala velkým nezapomenutelným zážitkem a splněním mých snů. Film Kříž 

byl kriticky přijat hlavně díky příběhu. Dodnes si myslím, že patří mezi mé nejlepší. Když se 

zpětně k tomu filmu vracím, netuším, jak se to všechno podařilo. V té době jsem měl za sebou 

i další prázdninové natáčení. Nezmínil jsem se, že během postprodukce filmu Kříž jsem natáčel 

ještě další film. Vznikal horor On, snímek se šedesátiminutovou stopáží.   

 Jde o příběh policisty, který si vyhlíží své oběti, a v noci je v jednom lese zavraždí. Své 

oběti pak odtáhne do bývalých vojenských bunkrů, kde je porcuje, posléze zabalí do pytle a 

vhodí do stoky za městem. Po vrahovi začne pátrat čtveřice mladých lidí. Příběh se možná tváří 

naivně, ale věřte, že z něj měli někteří diváci dost nahnáno. Pamatuji si, jak se v kuloárech 

posmívali, že ve filmu bude cákat kečup apod. Ještě dnes lidé věří, že se pod městským lesem 

nacházejí rozsáhlé vojenské bunkry a přes les je nejlepší chodit za bílého dne.

 Horor On jsem chtěl natočit naprosto věrohodně. Inspirací se stalo Hitchcockovo 

Psycho (1960). Ve filmu On se objevovaly hektolitry krve, které jsem si vlastnoručně vyrobil. 

I mrtvoly musely být věrohodné. Nejdůležitější pak byl hlavní představitel. Ke své roli přistupoval 

zodpovědně a ztvárnil charismatickou postavu. Horor byl natočen za devět dní. Postprodukce 

pak trvala půl roku.
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 Po celou dobu nám šlo o vysokou kvalitu filmu. Výroba tohoto filmu byla jak z Hollywoodu. 

Dokonce i požárníci vytvářeli umělý déšť. Kvůli natáčení se uzavíraly havířovské silnice a do celého 

filmu se zapojila i městská policie. Od policejního komisaře jsem pak dostal vynadáno. Nové 

pneumatiky na policejních autech byly zcela sjeté. Policisté si zkrátka užívali honičky s policejními 

vozy. Není divu. Ve skutečnosti popojížděli na hlídkách městem maximálně třicetikilometrovou 

rychlostí. Na filmu se pak rychlostně vyřádili, až gumy pištěly.

 Premiéra byla opět mimořádně úspěšná. V sále bylo ticho, panovalo napětí a občas 

byly slyšet výkřiky strachu. Byl jsem rád. Věrohodnost se povedla. K premiéře se traduje 

ještě jedna vtipná historka. Pro zmiňované městské policisty byla vyhrazena celá druhá řada 

sedadel v kinosále. Ve scéně, kde je policejní honička, najednou během projekce jeden policista 

vyhrkl:“Šéfe, šéfe, to jsem já!“ a kino padlo smíchy. Naštěstí se hned diváci vrátili do děje. 

 Za filmy Kříž a On jsem dostal ocenění Osobnost kultury, Talent 2002. V hlavě se mi již 

formoval další příběh. S filmem Skutečné mládí jsem vstoupil do dospělosti a znamenal pro mě 

veliký zlom v divácké návštěvnosti.
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 Má dospělost se pro mě stala důležitou i co se týče samostatnosti. Pro pozici producenta 

je to praktické. Před tím jsem neustále někoho obtěžoval. Smlouvy se psaly na maminku nebo 

plnoleté kamarády. Konečně jsem se mohl osamostatnit.

 Film Skutečné mládí vypráví příběh Lukáše, který se stane závislým na pervitinu. Divák 

sleduje napínavý příběh chlapce, kterého postupně zničí drogy. V tomto filmu jsem se také 

naposled obsadil do hlavní role. 

 Téma závislosti na pervitinu jsem detailně zkoumal skrze odborníky. Přes prvotní 

odmítnutí jsem si nakonec získal jejich pozornost. Dnes jim rozumím. Mladý naivní kluk chtěl 

natáčet příběh o nebohých závislých lidech. Nakonec mi pomohli. Dokonce jsem se dostal i 

mezi opravdové vařiče pervitinu. Ti mě pak zavedli do míst, kde se pervitin vařil. Dlouho jsem 

si získával jejich důvěru. Nakonec svolili a já slíbil, že je neprásknu. Později mi pro účely filmu 

sestrojili pravý „aparát na vaření péčka“. Cenil jsem si jedné věci. Nástroj na vaření pervitinu 

připravili tak, aby nebyl využit jako návod pro mladé lidi. Všechny tyto zkušenosti jsem pak 

zakomponoval i do scénáře k filmu. 

 Důležitá byla moje nová zkušenost. Práce s herci. Nejen se studenty ostravské 

konzervatoře, ale i ostravskými divadelními herci a bezesporu tou největší hvězdou filmu byl 

sexuolog Radim Uzel ztvárňující postavu gynekologa. Později jsme tento fór zopakovali ještě 

ve filmu Mezi nimi (2010). S Radimem jsem pak ještě několikrát spolupracoval. Byl vždy 

vstřícný a dokonce se pokaždé vzdal honoráře pro dobro filmu. Ano. Skutečné mládí už bylo 

honorované jak pro štáb tak i herce. Ovšem honoráře byly jen jako všimné. Byl to však dobrý 

začátek k profesionalitě. U tohoto filmu pak vzniklo ještě jedno velké mnohaleté přátelství. 

Potkal jsem ostravského herce, uměleckého šéfa Těšínského divadla, pedagoga a režiséra 

pana Miloslava Čížka. Mého celoživotního mentora. Jestli někomu vděčím za um „práce s 

hercem“, je to právě on. Naučil mě vnímat umění herecké, a to je pro režiséra moc důležité. 

Od snů ke hvězdám – Skutečné mládí
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 Natáčení filmu Skutečné mládí se vleklo. Pořád bylo něco proti realizaci. Kladl jsem větší 

nároky na výsledky a někteří to postupně vzdávali. I já byl v koncích. Ve škole už nebyli tak 

tolerantní a já cítil, že jde všechno proti mně. Podle některých členů štábu jsem měl příliš 

velké profesionální nároky, které nebyly v našich podmínkách možné. Měli pravdu. Začínal jsem 

pomalu cítit, že ve štábu už nemohou působit jen kamarádi. Velkým přínosem pro mě byla 

profesionální maskérka z České televize, která mi svým výtvarným pojetím pomohla s kostýmy, 

maskami i celou filmovou výpravou. V té době již byla velkou profesionálkou a my amatéři. Mně 

to však imponovalo. Tušil jsem, že to je cesta.  

 Jenže taková cesta už vyžaduje jiné rozpočty. Takže jsem za pochodu sháněl finance 

na realizaci filmu. Celkem to šlo. Ale to, co dříve bylo velkým darem z nebes, nyní nedokázalo 

finančně pokrýt samotný film. Začal jsem mít značné problémy. Nakonec jsem se dohodl, že 

některé honoráře a náklady vyplatím až po uvedení filmu v kinech. Samozřejmě většina lidí 

pracovala zadarmo, ale i tak byly náklady moc vysoké. Samotná postprodukce filmu nebyla o 

moc růžovější. Ve střižně příběh nefungoval. Dlouho jsem hledal úspěšné pojetí filmu.

 Film Skutečné mládí však po úspěšné premiéře vystartoval jako raketa do kosmu a hrál 

se snad ve všech koutech České republiky. Poprvé jsem se dostal se svou tvorbou za hranice 

Havířova! Hodně se o filmu psalo. Projekce byly provázeny besedami i autogramiádami. Zažíval 

jsem první období popularity. Také jsem si díky této zkušenosti uvědomil, že má cesta není být 

oslavovaným „hercem“. Diváci mě znali díky tomu, že jsem si ve filmu zahrál. Byl jsem ten z 

plátna. Nikdo už netušil, že jsem i režisér a realizátor. Tak jsem se definitivně rozhodl ukončit 

svou hereckou kariéru ve vlastních filmech, ale i v divadle, které jsem miloval.  

 Právě v jednom divadle Tom a Jeff, kde jsem krátce hrál v jedné hře, jsem potkal principála 

Pavla Studníka. Svého času býval dvorním textařem skupiny Kryštof. Dostal jsem od něj tři 

povídky Absolutismus, Krysí nora a Prolomy.
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 Bylo rozhodnuto. Poprvé jsem natáčel podle cizího scénáře. Sáhl jsem tedy po Pavlově 

povídce Prolomy. Cílem bylo vytvořit film pro širší publikum. Příběh pojednává o vztahu čtyřicátníka 

znuděného rodinným životem a mladičké Vivien. Prolomy znamenalo v překladu pro Lolitu my. 

Se stejnojmenným filmem Lolita (1997) to však nemělo nic společného. Film Prolomy vyprávěl o 

náhodném setkání dvou generačně rozdílných lidí a jejich následném přátelství. Pavel je skvělý 

textař, ale filmový scénář vyžaduje ještě více než jen hru se slovy. Narazil jsem. 

 Film byl nákladný, navíc vznikal dnes už pod zkrachovalým producentem. Film byl značně 

zadlužený na tehdejší poměry. Nebyla skoro žádná propagace. Premiéra sice byla jako vždy 

vyprodána, ale pozdější projekce v kině zely prázdnotou. Film nebylo možné nikde promítat. 

Štvalo mě to, ale tak to prostě chodí. Na dlouhý čas jsem nechtěl tvořit! Naštěstí mi tento stav 

vykompenzoval film Skutečné mládí, který se stále promítal až do roku 2007. Částečně pokryl 

finanční ztráty z filmu Prolomy. Tehdy mi bylo jasné, že delší dobu si nebudu moci finančně 

dovolit natočit další hraný film. Nešlo to. 

 Shodou okolností se blížilo padesáté výročí města Havířov, a tak vznikla myšlenka natočit 

jednoduchý dokumentární film – Město zeleně. Netušil jsem, že z nápadu na obyčejný dokument 

vznikne další celovečerní film mapující zrod nejmladšího města České republiky. Po historických 

průzkumech jsem se pustil do psaní scénáře. Celou věc komplikoval fakt, že nebyl dostatek 

archivního materiálu, přestože se jednalo o tak mladé město. Často jsem jen slýchával od 

pamětníků, že bylo nutné rychle budovat město pro tisíce horníků a dělníků v průmyslu. Zkrátka 

nikoho nenapadlo dokumentovat samotný vývoj města. 

Prolomy a první dokumentární film Město zeleně
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PROLOMY
MĚSTO ZELENĚ



 Ve filmu Město zeleně jsem vytvořil dvě roviny příběhu. Do dokumentární části jsem 

si vybral pamětníky, většinou výrazné havířovské osobnosti v oblasti architektury, kultury, 

výzkumu, ale i běžného života. Jednalo se o cenné výpovědi lidí, kteří svůj profesní život zasvětili 

městu Havířov. V druhé rovině dokumentu se odehrává hraný příběh dívky, která se s rodiči, 

proti své vůli, přistěhuje do Havířova. Dívka na jedné z večerních toulek městem potká staršího 

fotografa. Ten ji pak skrze své fotky vypráví příběh o tom, jak se dostal do Havířova jako mladý 

kluk. V jeho vzpomínkách jsem pak dobově zrekonstruoval některé významné okamžiky města 

Havířov, jako např. udělení městských práv či otevření první základní školy. Tyto záběry bylo 

nutné natočit za účasti komparsu v dobových kostýmech. Mnoho lidí vytáhlo ze šatníku staré 

oblečení a přišli podpořit mé natáčení, kterým opět žilo celé město.

 Kromě klasických záběrů se ve filmu nachází celá řada efektů. Některá místa už v Havířově 

nebyla, a tak jsem si vymyslel scénu, ve které děti přeskakují gumu. Děti se nejprve natočily 

za modrým pozadím ve studiu a následně se pracně digitálními triky umísťovaly do fotografií. 

Výsledek musel být zcela přesvědčivý a zároveň fungovat i na velkém plátně. Už ani nevím, jak 

se nám to nakonec povedlo. I po letech stojí efekty za to. 

 Během natáčení vznikla celá řada příjemných zjištění. Odhalili jsme mnoho zajímavostí. 

Například to, že se plánovala výstavba další obrovské přehrady či letiště. I pro Havířovany měly 

tyto informace v dokumentu objevný význam.

 Patriotismus vzal za své. Premiéra byla beznadějně vyprodána a film se hrál další 

dva týdny. Nakonec jej zhlédlo okolo 30 000 diváků! Což na stotisícové město byl podle mě 

úspěch. Pamatuji si na jeden výrazný moment. Byla středa a měla proběhnout klasická projekce 

dokumentu Města zeleně pro důchodce. Jednalo se o pravidelné středy, kdy se promítaly filmy 

pro seniory. Byl leden a třeskutá zima. S promítačem jsme vtipkovali, že na představení nikdo 

nepřijde kvůli počasí. Ještě dnes vidím špalír stojících starých lidí až po náměstí k obchodnímu 
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domu Labužník. Do kina Centrum to byla vzdálenost minimálně sto padesáti metrů. Byl jsem 

dojat. Ti lidé přece přišli na můj film. Mně bylo dvacet let a průměrný věk v sále byl kolem 

osmdesáti let. Byli tam hlavně lidé, kteří prožili celý svůj život v Havířově. Po dlouhé besedě jsem 

obdržel to největší možné uznání. Podařilo se mi konečně oslovit i jiné diváky než teenagerovské. 

Najednou jsem na sobě vycítil, že jsem dospěl. Film zaznamenal úspěch i na originálním DVD. 

Byl to můj první film, který vyšel v oficiální edici. Kopie se pak dostaly do celého světa, všude 

tam, kde žili emigranti z Havířova. 

 Dodnes je o film značný zájem a já pevně věřím, že při dalším výročí se bude znovu 

promítat. Už teď uplynulo patnáct let od natáčení. Tímto dokumentárním filmem jsem na dalších 

pár let uzavřel tvorbu celovečerních filmů a začal vytvářet výhradně krátkometrážní filmy.
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 V roce 2007 jsem vytvořil první film ze série krátkometrážních filmů Mezi stěnami. Ani ve 

snu mě nenapadlo, že natočím ještě čtyři podobné filmy. V průběhu deseti let tak vznikly filmy: 

Mezi nimi (2010), Sami (2012), Na hraně (2014), Jakub (2016). Celkem pět filmů zabývajících 

se aktuálními závažnými tématy současné doby. Naskytla se mi příležitost vyprávět příběhy 

mladých lidí uprostřed nejhorších životních situací. Byl jsem si vědom, že bude nutné i scénáře 

psát tak, aby je pochopili především mladí lidé. Častokrát šel stranou můj umělecký pocit a 

vznikaly i popisné scény. Nelituji této zkušenosti. Filmy se těší stále diváckému zájmu a to je pro 

mě hlavní.

 Od samého začátku jsem věděl, že vzniknou filmy, na které se divák dokáže podívat 

jen jednou, a že z nich nebudou divácky zajímavé každoročně opakované filmy. Mýlil jsem se. 

Každý rok dorůstá nová generace a filmy svým obsahem jsou pořád aktuální. Nejvíce jsem si to 

uvědomil právě u filmu Mezi stěnami. Za deset let se prakticky v oblasti šikany nic nezměnilo. 

Spíše je více sofistikovanější ze strany agresorů. 

 Jsem rád, že se filmy stále promítají na různých filmových přehlídkách i ve školách. Občas 

se ke mně dostane i nějaká ta reakce od diváků, což mě moc těší. Z mého pohledu se jedná o 

téměř dokumentární záznam sociálně patologických jevů v naší společnosti. Potkal jsem desítky 

zajímavých odborných osobností, které se věnují konkrétní problematice. Každé téma jsem 

detailně zkoumal, abych pak zachytil celý příběh co nejvěrohodněji. Také nebylo pokaždé snadné 

filmy finančně pokrýt vzhledem k jejich tématům i nekomerčnímu využití. Byl to vytrvalostní boj, 

bez kterého by filmy nikdy nevznikly.

 Když jsem začal natáčet film Mezi stěnami, bylo mi dvaadvacet let. Tehdy jsem netušil, 

jak celý příběh o šikaně uchopit. Oslovil jsem školní psycholožku Věru Podhornou. Delší dobu 

trvalo, než jsem si získal její důvěru. Naše spolupráce funguje dodnes. Tehdy mi moc pomohla. 

Seznámila mě s životními příběhy dětí, které zažívaly šikanu na vlastní kůži. Naším cílem bylo

O šikaně,  HIV,  anorexii,  manipulaci i domácím násilí
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ukázat i druhou stranu. Nakonec vznikl film o oběti a jejím agresorovi. Podařilo se mi obsadit do 

role rodičů oběti herečku Pavlu Tomicovou a Ondru Malého. Tehdy byli pro kinematografii ještě 

neznámí. Oceňoval jsem jejich přístup ke mně i k natáčení. 

 Film Mezi stěnami mě nedávno potěšil dvěma aspekty. Tím prvním bylo zásadní 

restaurování obrazu a zvuku. Původně jsme totiž film natáčeli ve vysokém rozlišení. Byli jsme 

tehdy hodně moderní. Jenže nebyla odpovídající postprodukční technologie, a tak se film stříhal 

analogově. Minulý rok byl film upraven a já jsem konečně spatřil skutečné barvy. Vystoupilo z 

nich hodně detailů a film působí opět nově. Druhým příjemným aspektem byla soudní scéna. Za 

posledních deset let se v legislativě ohledně šikany moc nezměnilo a scéna je stále aktuální! Z 

obou věcí mám po letech moc dobrý pocit. 

 Film Mezi stěnami ve své době zaznamenal mimořádný ohlas u diváků. Téma šikany 

přesně zapadlo do své doby a já tak mohl pokračovat dál ve své práci. 

 O dva roky později následovala realizace filmu Mezi nimi, který vypráví  příběh chlapce 

nakaženého virem HIV. Inspiroval mě skutečný příběh sedmnáctileté dívky, která se touto 

zákeřnou infekcí nakazila. Získala tzv. „dva v jednom“. Nejprve jí lékaři zjistili kapavku a 

následně HIV. Měla náhodný sex s cizincem. Nebylo pro mě snadné získat si důvěru její i jejích 

rodičů. Nakonec vznikl příběh Marka, kterého sledujeme v situacích od nakažení virem HIV až 

po vyrovnávání se s nemocí i s okolním světem. Ve filmu hráli vedle začínajících mladých talentů 

profesionální herci Veronika Freimanová, Vladimír Javorský a v roli gynekologa opět Radim Uzel. 

Celá naše snaha pak vyvrcholila pražskou premiérou. Bylo to poprvé. Všechny premiéry do té 

doby proběhly v Havířově, kde se pokaždé i natáčelo. Pražská premiéra měla význam především 

pro budoucnost filmu Mezi nimi. 
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 V pořadí třetím filmem byl polohraný dokument Sami. Zabývá se tématem anorexie a 

bulimie. Film je přínosný v dokumentární části, kde se mi podařilo vyhledat kluka trpící anorexii. 

A rázem se toto téma netýkalo jen onemocnění žen, jak si lidé někdy mylně domnívají.

 Přínosné pro mě bylo setkání s paní profesorkou Hanou Papežovou, která mi s filmem 

moc pomohla. Je kapacitou v oboru poruch příjmů potravy. Podařilo se jí vyléčit desítky pacientů 

včetně mladíka účinkujícího v mém filmu. Milým okamžikem před kamerou bylo setkání s 

herečkou Evou Vejmělkovou. Dlouho jsem stál o její spolupráci a nakonec to vyšlo. Byl jsem moc 

rád, protože jsem Evu znal od dětství z filmů a seriálů. Film Sami je úspěšný dodnes. Bohužel 

procento onemocnění stále stoupá.

 Asi z pocitu, že se moc zabývám nemocemi, jsem se v roce 2014 vrátil k více sociálním 

problémům. Vznikl tak film Na hraně. Tématem filmu je manipulace. Jde o příběh dvou dívek, 

kdy jedna s druhou postupně manipuluje. Ve filmu lze spatřit, kam až může manipulační chování 

dojít. Zajímalo mě, co vůbec je manipulace. Jak to vypadá? Moc publikací o tomto tématu jsem 

nenašel. Inspiraci jsem pak našel u Norů. Měli problematiku docela dobře popsanou. Rozhodl 

jsem se zaměřit se na manipulativní vypočítavost mezi puberťáky. 

 Film Na hraně je stále postupně objevován. Jakoby se české publikum teprve seznamovalo 

s tématem manipulace. Těžko říct. Ve stejném roce jsem pracoval i na filmu Občanská naděje a 

shodou náhod je hlavním tématem filmu rovněž manipulace. Při práci na filmu Na hraně jsem si 

uvědomoval, že už je opět potřeba se posunout dál. Vnitřně mě začala lákat myšlenka na tvorbu 

celovečerního filmu. Ale ještě před tím vznikl film Jakub s tématem domácího násilí. 

 Podle mě je film Jakub nejvážnějším filmem z celé série. Má ponurou náladu od začátku 

až do konce. Je smutný, ale nese i naději. Na realizaci filmu jsem měl osobní zájem. Téma násilí 

je ve společnosti nepřípustné a přesto se děje. Řada odborníků má na věc různý názor. Setkal 

jsem se dokonce i s tím, že si oběti domácího násilí za to mohou mnohdy sami. Měl jsem možnost 

potkat oběti i agresory a o nich jsem se rozhodl film vyprávět. 
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 Předobrazem filmu Jakub se mi stal skutečný příběh společensky vysoce postaveného 

muže z Brna. Svou vlastní manželku a dvě dcery týral skoro tři roky. Jednou dokonce po manželce 

hodil skleněný stůl, kterým ji málem zabil. Díky této nešťastné události se na věc naštěstí přišlo.

 V mém příběhu sledujeme chlapce Jakuba, který se svou sestrou, matkou a nevlastním 

otcem žije na okraji města. Otec byl úspěšný lékař a jedna nešťastná událost mu prakticky 

zničila život. Nějaký čas musel být upoutaný na vozíku. Svou životní prohru si začal vybíjet na 

své rodině. Občasná manipulace a šikana vyústila až v domácí teror. Postavu otce ztvárnil Jan 

Potměšil. Jednalo se o těžkou roli. 

 Za použití speciálních triků jsme dokázali, aby Jan ve filmu chodil. Nechtěl jsem, aby 

postava otce měla doživotní handicap. Působivě zahrála postavu matky herečka Barbara 

Lukešová. Rovněž i mladí lidé, neherci, působí ve filmu více než realisticky. Nebylo to pro ně 

snadné. 

 Projekce filmu strhla lavinu kladných reakcí. Díky filmu jsme ve společnosti toto téma 

otevřeli. Moc mi pomohla paní Zdena Prokopová z organizace Rosa. Rosa vlastní utajené azylové 

domy v Praze. Paní Prokopové  prošlo rukama přes pět tisíc žen, které se staly obětí domácího 

násilí. Společně jsme pak na besedách objížděli celou Českou republiku a odkrývali toto závažné 

téma mezi diváky filmu. I mladí lidé reagovali na film kladně. Nepochopili, proč otec tak ubližuje 

vlastní rodině. Bylo zajímavé slyšet jejich názory. 

 Filmem Jakub, z kterého mám dobrý pocit, jsem uzavřel své velké období, po kterém 

následovala tvorba celovečerního filmu. Během realizace všech zmíněných filmů byla pro mě 

významná ještě jedna věc, a to studium na pražské FAMU, na katedře režie.
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 Kdysi v jednom rozhovoru během natáčení Život běžce I, když mi bylo patnáct let, jsem 

řekl: „Jednou bych chtěl vystudovat režii na FAMU a natáčet filmy jako profesionálové“. Od té 

doby uběhlo dvanáct let a mně se v mých dvaceti sedmi letech splnilo přání. 

 Každý, kdo se hlásí na FAMU ví, že dostat se na katedru režie není vůbec snadné. Na režii 

je tříkolové přijímací řízení. Filmy odevzdáte na konci listopadu a až na jaře následujícího roku se 

dozvíte výsledek o přijetí. Členy přijímací komise byli tehdy mj. paní profesorka Věra Chytilová, 

profesor Jan Němec a mnoho dalších pedagogů, kteří pro mě měli později značný inspirativní 

vliv. 

 Měl jsem obrovskou trému. Odevzdal jsem dva hrané filmy. Jeden na volné téma – Božena 

a druhý na zadané téma „Změna je solí života“ - film Párečky. 

 Film Božena vypráví příběh dvou mladých lidí. Dívka studuje veterinu a kluk medicínu. 

Oba bydlí v garsonce. Jednoho dne si dívka obstará šestimetrového hada – Boženu. Divák tak 

sleduje příběh tohoto netradičního milostného trojúhelníku. Důležitou postavu si zahrál herec 

Vladimír Javorský. Film zaznamenal mimořádný úspěch, sbíral ceny na filmových přehlídkách. 

Získal významnou cenu diváků na Noci filmových nadějí pořádané TV Novou. Pro film hlasovaly 

tisíce diváků. Byl to nádherný pocit.

 Druhý film Párečky byl natočen na zadané téma. Co vymyslet na téma: „Změna je solí 

života?“ Nic. Vůbec nic mě nenapadalo. Až můj bohužel dnes už zesnulý přítel a uznávaný 

novinář, dramaturg Alexander Lukeš přišel s nápadem lidí sedících u táboráků, kteří rozebírají 

kapesní nůž, obyčejnou rybičku, kterou tam u nich nechal tajemný kolemjdoucí. Nevěřil bych, 

kolik nápadů se dá vymyslet okolo kapesního nože. Film však dostal ještě nový rozměr. Jednou 

po obědě jsem ležel na kanapi a uslyšel manželčiny prarodiče, jak se společně baví lašským 

nářečím. Jedná se o nářečí na severní Moravě. Některé výrazy potřebují překladatelský slovník. 

A nápad byl na světě. Příběh vypráví o partě důchodců, kteří se nudí a rozhodnou se jen tak si 

S Boženou a Párečky na FAMU
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v zimě upéct párky. Celým příběhem pak zacloumá tajemný pán s tajemnou brašnou. Do všech 

rolí jsem obsadil neherce, kteří hovořili zmíněným nářečím. Do role tajemného pána jsem obsadil 

mého oblíbeného herce Miloslava Čížka. Přínosem pro mě bylo to, že po všech ryze vážných 

filmech šlo o dva úsměvné až komické příběhy. Prosté příběhy ze života a přesto o důležitých 

tématech. 

 Během přijímacího řízení na FAMU jsem zúročil veškerou mou několikaletou zkušenost s 

natáčením. Byl jsem odhodlaný zvítězit. Ze sto padesáti uchazečů brali jen pět. Patřil jsem do 

pětice šťastlivců. Byl jsem přijat. Tak začala moje další etapa filmové tvorby. 

 Ve škole jsem poznal mnoho zajímavých pedagogů, asistoval ve filmech, ale především 

se vzdělával. Na rozdíl od mých spolužáků jsem měl výhodu, že jsem už dost natáčel i mimo 

školu. Zaměřil jsem se tedy na akademické vzdělávání. Zkoumal jsem filmovou estetiku, 

dramaturgii, filozofii, dějiny, zhlédl mnoho filmů. Zkrátka jsem se dostal k věcem, které jsem 

dříve nepovažoval za důležité ve vzdělání filmového režiséra. Během studií jsem vytvořil 

filmy: Malé návštěvy (2012), Nosívala klobouky (2012), Vojta (2012), Nevinný (2012), 

Škraboška (2013), Slezský Detroit (2014) a v třetím ročníku vše vyústilo absolventským filmem 

Občanská naděje (2015). Vyrábět filmy během studia bylo pro mě nesmírně náročné, protože 

jsem natáčel i mimo školu.
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 Téma filmu Občanské naděje (2015) vzniklo z osobní zkušenosti režiséra Víta Olmera. 

Sám se dostal do politiky, když jeden čas uvažoval o tom být senátorem. Zasvětil mě do celé 

problematiky. Začal jsem se zajímat o zákulisí politiky, četl Richarda III. i Machiavelliho. Vznikl 

scénář o herci, kterého si najme kandidující byznysmen, aby jej naučil správně mluvit k budoucím 

voličům. Nakonec sám herec začne kandidovat za politickou stranu Občanská naděje. V hlavní 

rolích se představili Jan Potměšil a Martin Dejdar. Oba byli skvělí. Projekt sám o sobě převyšoval 

realizační nároky na závěrečný absolventský film. Škola mi fandila. 

 Výsledkem bylo mé úspěšné absolvování FAMU, nominace na Českého lva za studentský 

počin a účast na zahraničních festivalech. Film měl diváckou premiéru v pražském kině Ponrepo 

a vyšel na originálním DVD. 

 K filmu Občanská naděje se váže ještě jedna pro mě významná zkušenost. Jako oponenta 

filmu jsem oslovil světového režiséra Juraje Herze. Zprvu neměl zájem. Nikdy oponenta nedělal. 

Nakonec souhlasil. Zhlédl film a neměl k němu jedinou výtku. Film chválil tak, že mi to bylo až 

žinantní. Označil jej za světový formát. Tehdy se nemýlil. Film nakonec přesáhl hranice našeho 

státu. V ten den jsem si s ním povídal několik hodin o filmu. Hltal jsem každé jeho vyprávění. Byl 

to pozoruhodný člověk. Nakonec se svou partnerkou přišli na mé státní zkoušky, aby mě osobně 

podpořili. Ještě jednou jsem ho navštívil a debatoval s ním o filmech, o životě. Za toto setkání 

jsem nesmírně vděčný. 

 Po úspěšném absolvování FAMU za mnou přišli někteří pedagogové s otázkou, jestli budu 

pokračovat v magisterském studiu a podám si přihlášku. Nepodal jsem si ji. I když jsem tuto 

možnost zvažoval. Uvědomil jsem si, že mi tato zkušenost stačila. Na FAMU získá režisér náhled 

o filmové tvorbě i z analytického hlediska. Přistihl jsem se, že už o filmech moc přemýšlím a že 

už jsou pro mě spíše kalkul a nikoliv přirozená inspirace, jako tomu bylo dříve. Nepopírám, že i 

nyní se ještě úplně neumím oprostit od „famackého“ vlivu. Pedagogové naše filmy probírali ze 

všech stran. Často jsme měli pocit, že neumíme natáčet. Z mého pohledu je to nakonec dobře. 

Naučilo mě to více hájit vlastní tvorbu.
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 Během pětadvaceti let mé tvorby kromě rodinných dokumentů, záznamů kulturních 

akcí a reportáží se mi podařilo natočit několik dokumentárních filmů: Město zeleně (2006) 

V záři reflektorů (2007), Vojta (2012), Kino Centrum (2012), Slezský Detroit (2013), Deset 

hvězd (2014), Kuks – Granátové jablko (2015), Galerie Gema (2017) a v současné době pracuji 

několik let na portrétu malířky Jaroslavy Bičovské pod názvem Tahem štětce. Dokumentární 

tvorba mě nadchla. Stále ji objevuji. Na FAMU jsem navštěvoval dokumentární tvorbu, kterou 

vedl profesor Rudolf Adler. Naučil mě o dokumentu mnoho věcí. 

 Mé dokumenty zachycují nejen osudy jednotlivců, ale také většinou rekonstrukce 

důležitých architektonických památek. Je to pro mě protiklad k mé hrané tvorbě. V současné 

době je pro mě důležitá realizace filmu o paní Jaroslavě Bičovské. Jedná se o malířku v letech, 

která ve své tvorbě zachycuje krásu světa se všemi jejími barvami. Paní Jaroslava je ryzí bytost. 

Kromě seznamování s její tvorbou spolu hovoříme o životě i smrti. Podobný časosběrný portrét 

se mi už asi nepodaří natočit. Premiéra je naplánovaná na rok 2020.

Mé dokumenty
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 Natočil jsem celovečerní film. V roce 2009 jsem se rozhodoval, co budu natáčet. Naskytla 

se dvě témata: alkohol a HIV. Zvolil jsem HIV a vznikl film Mezi nimi. Řízením osudu jsem před 

pár lety objevil příběh, který mě inspiroval. Byl to apel na mladé lidi, kteří někdy nezřízeně ve 

velkém užívají nadměrné množství alkoholu. V roce 2016 jsem se rozhodl, že další můj film bude 

o alkoholismu. Napsat scénář bylo pro mě složité a emočně vyčerpávající. Realizace filmu byla 

nejsložitější po všech stránkách, kterou jsem kdy zažil. 

Byl jsem však odhodlaný přivést na plátno filmový příběh mladého alkoholika ve filmu Abstinent. 

Pevně věřím, že premiéra bude na podzim 2019.

Celovečerní film
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David Vigner je absolventem filmové režie na pražské FAMU. Autorské filmy natáčí od svých deseti 

let. Jeho výrazným autorským filmem z poslední doby je Občanská naděje (2014) v hlavních 

rolích s Janem Potměšilem a Martinem Dejdarem. Věnuje se rovněž tvorbě dokumentárních 

filmů, jako jsou filmy Město zeleně (2006), Slezský Detroit (2013). Mezi jeho další hrané filmy 

patří Mezi stěnami (2007), Mezi nimi (2010), Sami (2012), Na hraně (2015), Jakub (2016). 

Vignerovy filmy jsou uváděny na tuzemských i zahraničních filmových přehlídkách a festivalech. 

V roce 2011 získal s filmem Božena (2010) I. místo za divácky nejúspěšnější film na festivalu 

Noc filmových nadějí, kterou pořádá TV NOVA. Jeho film Občanská naděje (2014) byl v rámci  

22. ročníku Českého lva vybrán do užší nominace 20 filmů na Cenu Magnesia za nejlepší 

studentský film. Film byl také uveden v rámci slovenského filmového festivalu International Film 

Festival Bratislava a indického filmového festivalu All Lights India International. V roce 2019 

dokončuje svůj celovečerní film Abstinent a celovečerní dokument Tahem štětce.

David Vigner
* 17. října 1984
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Filmografie

ŽIVOT BĚŽCE I. (2000) - hraný

ŽIVOT BĚŽCE II. (2001) - hraný

KŘÍŽ (2002) - hraný

ON (2003) - hraný

SKUTEČNÉ MLÁDÍ (2003) - hraný

PROLOMY (2004) - hraný

MĚSTO ZELENĚ (2006) - dokumentární

MEZI STĚNAMI (2007) - hraný

V ZÁŘI REFLEKTORŮ (2009) - dokumentární

MEZI NIMI (2010) - hraný

PÁREČKY (2010) - hraný

BOŽENA (2010) - hraný

MALÉ NÁVŠTĚVY (2012) - hraný

NOSÍVALA KLOBOUKY (2012) - hraný

KINO (2012) - dokumentární

VOJTA (2012) - dokumentární

SAMI (2012) - hraný

NEVINNÝ (2013) - hraný

SLEZSKÝ DETROIT (2013) - dokumentární

ŠKRABOŠKA (2013) - hraný

OBČANSKÁ NADĚJE (2014) - hraný

DESET HVĚZD (2014) - dokumentární

NA HRANĚ (2015) - hraný

KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO (2015) - dokumentární

JAKUB (2016) - hraný

GALERIE GEMA (2017) - dokumentární
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MŮJ FILMOVÝ SVĚT
DAVID VIGNER


