
O prázdninách natočil televizní pohádku Začarovaná láska, v klášteře
Zlatá Koruna otevřel výstavu Příběhy fotografií a odpočíval jen
výjimečně, protože režiséři pracují pořád. A začátek září není výjimkou.

Končí mi dovolená a vracím se ze
Slovenska a Moravy domů. Čekají mě

pracovní povinnosti kolem přeloučských da-
bingových cen, což je světový unikát. A letos je
ještě významnější, protože by herci a jedinečné-
mu dabérovi Františku Filipovskému, rodákovi
z Přelouče, bylo sto let. Kromě toho, že jsem
spoluorganizátor, moderuji i slavnostní večer
se Simonou Postlerovou, báječnou herečkou
a kamarádkou.

To je den pohádkově pracovní. Připravuji
a koriguji triky do pohádky Začarovaná

láska, kterou jsem natočil v hlavní roli s Ivanou
Chýlkovou. Televize ji odvysílá na Vánoce. Jdeme
už do střižny, všechno musí být připravené.

Blíží se festival české filmové a televizní
komedie Novoměstský hrnec smíchu

(22. až 29. září), kolem kterého mám řadu příjem-
ných povinností. Jsem v porotě, jako doprovodný
program tam pokračuje moje putovní výstava
Příběhy fotografií a budeme rozhodovat
o udělení ceny Herecké asociace Talent
roku. Ta je pro mladého televizní
komediálního herce nebo herečku
získali ji už Marek Taclík a Tereza
Bebarová.

Rád bych od-
jel do Českého

Krumlova za studenty
DAMU, kteří jedou Vlta-
vu v rámci povinného
kurzu. Žádné prázdniny
jsem téměř neměl, a tak
se alespoň na dva dny

stanu vodákem, sjedu kus řeky a zachytím po-
slední závan léta.

Určitě se dostaneme do Zlaté Koruny,
pravidelné vodácké zastávky. Tam bych

rád „zkontroloval" svoji fotografickou výstavu -
jestli nejsou fotky nakřivo. Jsou to snímky za po-
sledních dvacet let, na nichž jsou zachyceni
zajímaví lidé, se kterými jsem se potkal a zažil
nějaký příběh. Ten jsem na výstavě u fotografií
nepoužil, to mě čeká až v knížce.

Pevně doufám, že víkend
bude odpočinkový. Pro-

dloužím si jihočeskou pohodu a odjedu do Frym-
burku, kde jsme si na břehu

Lipna oblíbili příjemný ro-
dinný hotýlek s bazénem
a skvělou kuchyní. Tam se
setkám s rodiči a svojí přítel-
kyní Andreou Kalivodovou,

která se poslední dny
chystá na svou za-

milovanou Carmen
ve Státní ope-

ře... Hodně se
na všechny

těším, (mh)


