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hlá‰ky:

Na rozkaz jsem
tam musel tanãit
pfievleãen˘ za
Ïenské a chtûli
dokonce, abych
jim dûlal i stript˘z.

KdyÏ vidím, jak se
kolem mne klátí
dne‰ní studenti
stfiedních ‰kol
a holky
s roÏvejkanou
hubou, mám
pochybnosti
o psychologické
vyspûlosti dne‰ní
technické doby.

MuÏ v Ïensk˘ch
‰atech vÏdy
znamenal
pozornost
obecenstva.
Popravdû – kaÏd˘
chlap si to chce
zkusit!
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Komik, nebo taneãník? Mim, nebo zpûvák? I z dne‰ního pohledu tak
jako tak tûÏko popsateln˘ zjev ãeské zábavní kultury. Jisté v‰ak je, Ïe
chaotickou a dekadentní dobu souãasnosti i nedávné minulosti,
podobnû jako v˘znam úspûchu filmu Priscilla, královna pou‰tû,
ilustrovala a doplÀovala âejkova Ïivá vystoupení dostateãnû trefnû, aÏ
schizofrennû trefnû, pokaÏdé jinak. Jinakostí. Pestrostí. Nebo nûkdy aÏ
neãekanou fantasmagoriãností.

Jaroslav âejka v‰ak toho pro‰el víc, neÏ jak by se nûkomu zdálo. 
S „postbaletním a pantomimicko-komediálním“ zaloÏením takfika

nemá konkurenci, ani ve svûtû. Aã âeská televize opakováním
zdevalvovala jeho figuru do pfiedstavitele ãlovûka, jenÏ se dokáÏe stát
témûfi úplnû SLEPICÍ, uÏ jen její opakování znamenalo, jak úspû‰n˘
v˘stup u publika to byl. Osobit˘ch umûlcÛ je jako ‰afránu, skuteãn˘ch
komikÛ je‰tû míÀ. 

Doma Jarou‰kovi âejkovi fiíkali Ako‰. UÏ jako dítû doprovázel do divadla
sestru a matku – maskot opavského theátru, pro kterou byla vÏdy
pfiipravena lóÏe. V kulisárnû pak Ako‰ovi dovolili hrát si „v maketû
divadla“ s pisklav˘mi panenkami a v‰echny pfiekvapovat inscenaãními
schopnostmi. Dle potfieby loutky pfievlékal do vlastnoruãnû vyroben˘ch
kost˘mÛ. Ostatní dûti, které se tû‰ily na Ka‰párka, vyjeven˘ kluk
s divad˘lkem ale vÏdycky „zklamal“. Hrával jim a dûtsk˘m hláskem notoval
pfiíbûhy a árie v‰ech oper, které z velké scény odpozoroval... Dûti nevûfiily
vlastním oãím.

UÏ jen na fotografii z va‰ich baletních let je patrné, Ïe jste klasiku,
s níÏ jste zaãínal, nebral tak váÏnû. 
Komické role mnû sedûly odjakÏiva. A to, ãemu já fiíkám „v˘razové role“, mû
stra‰nû bavilo. Nad Ostravou lítaly bomby a já uÏ hrál ostatním dûtem
v tren˘rkách divadlo na schodech, oponu napnutou na vûtvích. Rodiãe
‰íleli, Ïe je nálet, a já byl ‰Èastn˘, Ïe se mÛÏu pitvofiit. VÏdyÈ jsem to vidûl
v‰ude kolem sebe.

Otec nás uÏ tehdy opustil. Pamatuji si jej ale, jak za mnou chodil do
divadelní ‰atny a nutil mû do jídla, Ïe pr˘ jsem „jak za gro‰ kudla“. Otec byl
neuvûfiitelnû tlust˘. Jednou jsem ho vidûl, jak usnul na nádraÏí v hale.
Z ta‰ky mu koukaly bufity a lidé mu je kradli...

K divadlu mû vedly Ïeny – sestra a hlavnû maminka – MaÈa. Dnes je jí
skoro 100 let, bydlí se mnou, starám se o ni, bûhám pro obûdy a plínky, ale
je stále „ãiperka“. âlovûk se tomu musí smát. Nedávno byla se mnou
pozvána na prezidentskou recepci na Hrad. V‰ichni obdivovali její kondici.
Hlavnû Helenka Vondráãková se v mamince velmi shlédla. 

V 15 letech Ako‰ nastoupil do uãení na malífie pokojÛ. Zdálo se totiÏ, Ïe nic
neÏ malování a loutkové divadlo mu nejde. Oproti své figufie i závrati z v˘‰ek
v‰ak dostal úkol ‰krabat strop. Jakmile vylezl na ‰tafle a pohnul se, ‰tafle se
rozjely a Ako‰ skonãil na zemi, k úÏasu v‰ech v perfektním „‰pagátu“.
Vylekan˘ mistr chtûl volat lékafie. Nevûdûl, Ïe „‰pagáty“ jsou Ako‰ov˘m
nejvût‰ím hobby z let opiãení se po baletící sestfie. 

Nûkdo to uÏ má v sobû. K divadlu mû – samouka – vzali i bez ‰kol hned.
Vystupoval jsem pak rÛznû, v na‰ich, ale i v rusk˘ch choreografiích – uãil mû
tfieba Boris Slovák. Pro‰el jsem pûti velk˘mi divadly a konãil v Národním.
Tanãil a hrál jsem Trufaldina, v âajkovského ·ípkové RÛÏence, v Marné
opatrnosti dokonce postavu matky. Nûkdy tam nebylo zbytí, tehdy mnoho
lidí u divadla neb˘valo, a Ïenské role jsem musel zaskakovat. Nejradûji jsem
mûl ale uÏ ty „odstfiedivé“ role jako Petru‰ku a v Labutím jezefie ‰a‰ka.
S vûkem jsem pfiirozenû pfie‰el od baletu k pantomimû a pak témûfi v‰emi
divadelními Ïánry. 25 let jsem hostoval v PraÏském komorním baletu Pavla
·moka. Ale svoje vlastní v˘razové etudy jsem si vÏdy vym˘‰lel sám. Vznikaly
spontánnû, pomalu, podle okolností a vÏdycky jsem je chtûl dostat do
Ïivota – mimo jevi‰tû. 

Z taneãní prÛpravy mi zÛstalo mnoho – pohybová kondice i témata,
napfiíklad etuda zestárlé labutí primabaleriny. 

Do takového Armádního umûleckého souboru se v‰ak vzrÛstem „mal˘“
Ako‰ nedostal z politick˘ch dÛvodÛ. Naopak, kvÛli vnitfiní bezpeãnosti státu
na vojnû jeho figuru 1,55 m postavili k ostnat˘m drátÛm a ochranû
dÛleÏit˘ch objektÛ. Ako‰ po veãerech sv˘m spolubojovníkÛm pfiehrával
Ïenské divadelní party a zpÛsoboval v‰em zúãastnûn˘m „zjitfiování
erotick˘ch snÛ“.

Jak jste, v divadle i Ïenami doma vychováván k poezii a jemnosti,
pfieÏil vojnu mezi drsn˘mi chlapy?
Je fakt, Ïe jsem zaÏil ze zaãátku neskuteãnou ‰ikanu. Ale nedal jsem se.
Pofiád jsem si z nich dûlal legraci, aÏ mûli ‰ikanu nakonec ode mne. Úplnû
‰íleli. ¤vali na mû: âejka, slezte z té skfiínû!... Ale nohy mám zniãené
z vojny. V pudu sebezáchovy jsem zaloÏil malou amatérskou estrádní

partu. Lampasáci to zfiejmû s manÏelkami nemûli moc dobré, tak po mnû
chtûli „zábavu“. Na rozkaz jsem tam musel tanãit pfievleãen˘ za Ïenské
a chtûli dokonce, abych jim dûlal i stript˘z. Zahalen do hry svûtel a stínÛ,
odhazuje od dÛstojnick˘ch paniãek pÛjãen˘ podvazkov˘ pás, vyhovoval
jsem jejich apetytu. Ke v‰emu a ze v‰eho jsem se musel dostávat sám
a pfies humor...

Mûl jste uÏ tehdy tedy homosexuální zku‰enosti?  
Mûl jsem dûvãata, ale do homosexuální spoleãnosti jsem se nedostával
z nûjaké zvlá‰tní náruÏivosti. Do ní se nedostanete vût‰inou v nûjak˘ch
barech nebo v divadelním prostfiedí, jak si lidé pfiedstavují. ZaÏil jsem
neskuteãné vûci. Byl to skryt˘ svût. Horror mohl ãlovûk zaÏít uÏ jen
v hornickém prostfiedí, které bylo na Ostravsku v‰ude okolo, nebo jen ve
vlaku v uzavfieném kupé se spolucestujícím. Kdybych se b˘val oÏenil, jak
jsem i chtûl, zfiejmû by se mi muÏi líbili dál víc.

Pozdûj‰í divadelní setkání Ako‰e s partnerkou, jeho femme fatale, taneãnicí
Jifiinou Kotovou, je ale svedlo ke spoleãn˘m projektÛm. Po ukonãení ãistû
baletní kariéry spolu patfiili k nemnoha cestujícím „kabaretním“ umûlcÛm
z v˘chodního bloku hostujícím na jevi‰tích nejvût‰ích zaoceánsk˘ch
a rekreaãních lodí, pfiístavi‰È, ambasád a dal‰ích kuriózních míst.
Zastupovali tak s programem sebe, vÏdy ne-dobrovolnû Pragokoncert
a ãasto oficiálnû i kulturu ãeskoslovenského státu. 

Jedno z nejzajímavûj‰ích vystoupení se odehrálo, kdyÏ Ako‰ s Jifiinou
Kotovou pfiijeli o tfii dny dfiív na pozvání do valutové ciziny, ale ubytování
platilo k angaÏmá na dobu urãenou. Umûlci nemûli na zaplacení pokoje.
Museli si je tedy odpracovat v místním noãním klubu. Ako‰ pfievleãen˘ za
Ïenu tu na vlastní kÛÏi zaÏil scénu jako z Nûkdo to rád horké. Podobnû jako

Jacku Lemmonovi ve filmu, i jemu byl jedním z hostÛ nabídnut sÀatek,
peníze a ‰Èastn˘ rodinn˘ Ïivot. 

Jak˘ byl poãátek va‰ich slavn˘ch ãísel?
Opiãil jsem se po star‰ích a váÏen˘ch kolezích. VáÏil jsem si jich,
ohromovalo mû jejich mistrovství, ale nedalo mi to. Nûkdy se prostû ve
sv˘ch móresech neovládali... Tak je musel shodit nûkdo jin˘. Moje etudy
vznikaly hned v divadle pfii pauzách mezi zkou‰kami na jiná, klasická
pfiedstavení. Nebavilo mû jen tak sedût. Popadl jsem ko‰tû a pro pobavení
ostatních jsem zaãal hrát tfieba uklízeãku. Právû Jifiina Kotová si mne v‰imla.
Nejdfiív mne nepoznala a z jevi‰tû mû zaãala vyhánût. Celá situace
nedorozumûní ji tak pobavila, Ïe se mnou hned vym˘‰lela, jak by se dalo
z takov˘ch situací vycházet pro vlastní typ pfiedstavení. Tak jsme nacviãili
etudu s uklízeãkou – Souboj dvou Ïen – a zaãali jsme s podobn˘m
programem zaplÀovat Chvíle pro písniãku v tehdy zaãínající âT.

Ale vá‰ vztah s Jifiinou Kotovou pfierostl dál neÏ v obyãejné partnerství.
JelikoÏ se vás chci zeptat na názor na umûní Michaela Jacksona, i on
mûl totiÏ v branÏi své femme fatale, jakého charakteru bylo „spojení“
mezi vámi a Jifiinou Kotovou? 
S Jifiinou, m˘m „divadelním Pérákem“, mou osobní Margaret Tchatcher,
která byla o deset let star‰í, jsem vystupoval 35 let a zÛstali jsme dodnes
nejdéle vystupující párem v dûjinách ãeského divadla. Urãitû se mi stala
sestrou a vzorem. A skuteãnû jsem ji obdivoval. Mûla divadlo ohromnû
v merku. Bylo v ní nûco z Jana ÎiÏky – na mnoÏství nehledûla! Vedla mne,
inspirovala bezstarostnû Ïensk˘m pfiekonáváním problémÛ, radila mi
v oblékání, v utrácení, jak udûlat sobû i ostatním radost... KdyÏ jsme spolu
zaãali jezdit do ciziny, její vysoká postava a blond vlasy nám v‰ude otevíraly
cestu. Vypadal jsem vedle ní komicky, ale právû o tom byla na‰e
pfiedstavení. Kdyby tfieba v letadle oznámili, Ïe padáme, a vedle mû sedûla
právû ona, vûdûl bych, Ïe to dobfie dopadne. Nad v‰ím se povznesla
a drÏela se svého. Pa‰ovali jsme pfies nesãetnû hranic jejího miniaturního
psa a v‰ude to pro‰lo. Nad kaÏdou diskusí, kterou ostatnû snad ani
nevnímala, udûlala rázné gesto a v‰echny vÏdy uzemnila rozhozen˘ma
rukama a povzdechem: „Ale pánové...!“

Tanãila ve Werichovû divadle a právû on pro ni vymyslel pro její skákání
pfiezdívku Pérák, podle praÏské váleãné legendy. Byla hyperaktivní a na
jevi‰ti byla vÏdycky vidût, i kdyÏ dlouho tanãila jen ve sboru. Pozdûji si na
Péráka udûlala i svou vlastní etudu. Pfiíbûh byl po válce dlouho
v‰eobecnû znám˘. Jifiina je vzácná osoba – múza, která umûla víc, neÏ
bûÏnû rozdávat. UÏ jako za mladinkou za ní kaÏd˘ v divadle chodil
a svûfioval se jí. Velice ji miloval i spisovatel Karel Pecka – pozdûj‰í
manÏel, kterého si vzala po návratu z politického Ïaláfie a pomáhala mu
v nejhor‰ím období. 

V roce 1973, kdy jsme mûli asi vrchol spolupráce, se mû osobnû v cizinû
ptali, jestli se musím vracet. Jifiina mûla doma s chÛvou dûti, ale já byl
svobodn˘. Odpovídal jsem, co bych u nich bez Jifiiny a sám dûlal. Nemûla
lehk˘ soukrom˘ Ïivot, ale je to velká dáma a svatá Ïena. Spolu nás
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práce ohromnû bavila. Lidé se nám smáli a divili, jak spolu mÛÏeme vydrÏet
tfieba na dlouhodob˘ch zájezdech na lodích, kdyÏ jsme tam mûli
pfiedstavení tfieba jen dvakrát do t˘dne. Zavfieli jsme se v na‰em divadelním
svûtû pfiedstav a nikdo nás z na‰eho vym˘‰lení nedostal. 

S Jifiinou si v domácnosti pomáháme dodne‰ka. Vzpomínám si, jak jsem
jednou pomáhal hledat její mladinkou dceru. Lítali jsme po Praze celou noc. 

Televize pomohla dvojici zÛstat na volné noze a v 60. letech mít hodnû
drobn˘ch, i kdyÏ dÛleÏit˘ch, rolí i ve filmu. Nejznámûj‰í je jistû film Kdyby
tisíc klarinetÛ, ale za pfiipomenutí stojí Nevûsta Jifiího Suchého. Vystupovali
v nepfieberném mnoÏství etud – jako Bonnie a Clyde, Ginger a Fred, Chaplin
a spol., 2 sestry... V cizinû na nû byli zvûdaví a komunisti je pou‰tûli,
protoÏe na nich dobfie vydûlávali. Byli pro spfiátelenou i nespfiátelenou
cizinu rarita. V Austrálii na nû koukali, jako kdyby pfiiletûli z Marsu, uÏ kdyÏ
dvojice Dáma a pidimuÏík vystupovala z letadla. Program b˘valého dua, teì
ze‰tíhlen˘ pouze na dvojsmyslné akce sólisty, jezdí po svûtû pofiád
a s neustále doplÀovan˘m repertoárem – ale nejÏádanûj‰í jsou stále
âerno‰ská banánová zpûvaãka, Tina Turner s koÀsk˘m ohonem proti
mouchám a Slepice. 

Jako mistr parodie jste evidentnû velk˘ milovník patetick˘ch scén.
Proã to? 
Myslíte asi na mou interpretaci v˘stupu Hany Vítové, se kterou vystupuji
v dámsk˘ch ‰atech se závojem pfii zvukové nahrávce z filmu Pytlákova
schovanka. Vût‰inou si vybírám takov˘ tematick˘ a doprovodn˘ materiál,
v nûmÏ si najdu nûjak˘m naroubováním prostor k tanci. Stejnû jsem tanãil
i na Mámení Helenky Vondráãkové. SnaÏím se b˘t jako ona – „tfipytivá
hvûzda“, která se vzná‰í ve vzduchu. Helenû, která to je‰tû nevidûla, ale
touÏí po tom, jsem fiíkal, snaÏ se, snaÏ, pak bude‰ zpívat a já tû nûkde
pfiekvapím a pfiitanãím. Je to sice legrace, ale i zde je úspûch zaloÏen˘ na
technice a musíte b˘t skuteãnû jako vánek.

Moje vystoupení mají „raritní“ zvukov˘ doprovod. Vybírám peãlivû.
CeloÏivotnû miluji operu. Dfiív byla jako Ïánr, pro spojení v‰ech fenoménÛ,
vrcholem v umûní. Mladí lidé uÏ ani dnes ale neví, kdo byla tfieba Maria
Callas. Pfiitom kdyÏ vidûl divák na jevi‰ti jen její záda, vyãetl jen z nich
psychologické napûtí figury. Taková to byla i hereãka. ¤eknûte mi, kde jsou
takové umûlkynû dnes? A ãím kdo toto nahradil? KdyÏ vidím, jak se kolem
mne klátí dne‰ní studenti stfiedních ‰kol, budoucí otcové od rodin, a holky
s roÏvejkanou hubou, mám pochybnosti o psychologické vyspûlosti dne‰ní
technické doby.

Jaká je va‰e zku‰enost s prosazováním vlastních pofiadÛ v âeské
televizi? Mûl jste nûkdy nepfiátele v prosazování sv˘ch komick˘ch
v˘stupÛ? 

Nûkdy jsou to boje, aby se to do programu hodilo. V‰ude chtûjí mít
akorát hvûzdy. Je pfiekvapivé, Ïe i v nekomerãní televizi. KdyÏ pozoruji ty
ksichty v parlamentu, ktefií samozfiejmû za takovou situaci mohou, jak je‰tû
do kamery naschvál dûlají ospalecké grimasy, myslím si, Ïe Ïijeme spí‰ ve

zvûfiinci. Musí se pofiád nûco dûlat, jinak je nuda. KdyÏ se zaãne s drogama
nebo s alkoholem, je to smutné. Zábava je droga, konzum také. 

Nûktefií herci jsou Ako‰ovi obzvlá‰È vzácní. Napfiíklad multitalentovaná Laìka
Kozderková, odborník na ãí‰níky a vedlej‰í role Jifií Lír nebo niãitel talentÛ
sv˘ch kolegÛ (dle mého názoru mladého reÏiséra Viktora Tau‰e) Boris
Hybner, v jehoÏ spoleãnosti vznikl chybnû uchopen˘ HerzÛv Gagman.  Ako‰
si v‰ak i u tûchto drobn˘ch spoluprací udrÏoval odstup pro své speciality. 

Nejznámûj‰í z va‰ich etud vystoupení je Slepice. Proã myslíte, Ïe
právû ona? 
Nejvíc jsem opustil sám sebe. Není to tak úplnû celé mÛj nápad.
Samozfiejmû Ïe v pantomimû se slepice pfiedvádí, ale myslím, Ïe se mi
povedlo tuto roli dovést k urãité perfekci. V tomto kost˘mu a zpracování
takto nebyla je‰tû nikdy pouÏita. Vymyslel jsem si to jednou u sebe ve
vesnickém podnájmu na okraji Prahy. Mûli jsme slepice na dvorku hned pod
oknem. Sledoval jsem je u tûch kurníkÛ. No, chovaly se prostû jako lidi...
a uÏ to bylo! Kvokal jsem a vytrãoval hlavu. V‰ude po bytû pak bylo pefií.

Vystupoval jsem ale i v roli ·vejka, Rudovouse, hrál jsem gorilu s budíkem
– visel jsem v kost˘mu do orchestfii‰tû, chlupy ze mne visely a muzikanti
fiiãeli hrÛzou, Ïe na nû sletím... Málem se to stalo, ale za risk stojí kaÏdé
dobré vystoupení. 

Dnes si v‰echny svoje kost˘my uÏ ‰iji, navrhuji i vym˘‰lím sám. DÛleÏitá je
i maskéfiina. PokaÏdé se líãím. âerním si i dírky v nose. To se má. Jste pak
i víc sexy. 

Proã jste se rozhodl pfii sólo vystupováních oblékat do Ïensk˘ch ‰atÛ,
mûl jste nûkdy chuÈ jako Michael Jackson zmûnit identitu, podobnû
jako on ve své idoly?

To uÏ k tomu show divadla prostû patfií. Nikdy mi to ani nepfii‰lo. MuÏ
v Ïensk˘ch ‰atech vÏdy znamenal pozornost obecenstva. Po pravdû – kaÏd˘
chlap si to chce zkusit! Jacksona velice obdivuji. Je to naprost˘ profesionál,
ve v‰ech sv˘ch oborech. 

Ono se to prostû málokdy vídá, ale i tak to nejde dûlat jen tak bez tématu,
bez zámûru a bez smyslu pro humor. Kdyby toto nemûl, dlouho by to
nevydrÏelo. Já jsem ale asi jinak zamûfien˘ neÏ on. Jsem spokojen˘ s tím, jak˘
jsem. Spousta problémÛ vzniká z nedostatku sexu. Jsem si naprosto jist˘.
KdyÏ to pfiijde na mû, pomÛÏu si sám a v‰echno pak jde líp. Já si pfiipadám
jako loutka. Nechávám se jakoby vést a v‰echno se odehraje dobfie. Tfieba
kdyÏ chci nûkoho potkat, netlaãím na to a nakonec se potkáme.

Jak˘m zpÛsobem si vlastnû vy – osobit˘ sólista – vydûláváte, kdyÏ
televize umoÏÀuje vystoupení humoristÛm va‰eho raÏení ãím dál tím
ménû a upfiednostÀuje prÛmûr?
No samozfiejmû na v‰elijak˘ch místech. Ale oproti televizi to má ãlovûk
zaplaceno královsky. Nûkterá televizní vystoupení, speciálnû pro âT, jsou
almuÏnou. To uÏ si vydûlám spí‰ na soukrom˘ch veãírcích, odkud pfiicházejí
pozvání ãasto. Víc dostanete zaplaceno, kdyÏ pomalu uÏ jen vyskoãíte
a pfiedvedete se na kuleãníkovém stole. Co se t˘ãe gay klubÛ, tak tûm já se
snaÏím vyh˘bat. Dobré publikum v nich najdete jen v˘jimeãnû. Jeden velmi
slu‰n˘ a pfiátelsk˘ gay klub v Chebu nav‰tívím párkrát do roka
s vystoupením a je pro mne vÏdy pfiipravena ve‰kerá organizace, odvoz
a obãerstvení.  Je to solidní podnik ne proto, Ïe s majitelem se známe
dlouhá léta, ale protoÏe publikum je vût‰inou zahraniãní – prostû Nûmci
a cizinci vÛbec mají lep‰í vystupování a dovedou ocenit excentriãnost
vystoupení. 

Kde Ako‰e – Jaroslava âejku mÛÏete vidût dnes? Potkáte jej na ulicích
Smíchova, kde Ïije. Pfii práci je k spatfiení napfiíklad minimálnû jednou
mûsíãnû jako stál˘ ãlen Smû‰ného divadla v Klubu Trojická. Hraje, tanãí
a nûkdy pr˘ i zpívá také v Divadle u HasiãÛ, v pfiíbramském a plzeÀském
divadle. Ako‰Ûv principál ze Smû‰ného divadla Ludûk Sobota fiíká: „Je
témûfi jedin˘, kdo mû dokáÏe vÏdy rozesmát aÏ k slzám! Je ale stra‰nû
je‰itn˘ a kdyÏ ho nepochválíte nebo omylem vezmete od divákÛ kytku, která
mûla patfiit jemu, dûlá hrozn˘ scény, no jako kaÏdej...“

Jak se díváte na módu travestyshow, která zaplavila regionální scény? 
Tomu se mohu jen smát. Je to pfiesnû ten pust˘ exhibicionismus, jak˘ vládne
televizi. Vût‰inou ti kluci pouze imitují. Nejde jim o punc typové originality.
Atraktivní to v‰ak je, vÏdyÈ vidíte, kolik otevfienosti ve spoleãnosti je. Najdou
se ale v˘jimky. Napfiíklad u mû v sousedství jeden kluk, co um˘vá
v restauraci nádobí, umí tak dokonale v˘razovû napodobit Zagorku, Ïe
ãlovûk musí uznat talent. 

Sledujete dne‰ní scénu moderního tance? Oslovil vás tfieba break
dance?
Ale jistû. Moderní tanec, umûní ãernochÛ, to má nedozírné moÏnosti. Jsou

uvolnûní. Vidûl jsem tfieba tanãit nahé taneãníky uÏ pfied léty v Holandsku.
Vystupovali na scénû postavené z kachliãek, aby to je‰tû vypadalo jako
v koupelnû pfii um˘vání a nevzbudilo to v publiku odpor. Lidé mohou tanãit
nazí nebo jinak jiní, ale jejich taneãní zpracování musí b˘t tak silné, aÏ to
divákÛm ani nepfiijde, protoÏe to vnitfinû znají i z vlastního Ïivota. Strhne vás
dûj, estetika moÏností lidsk˘ch pohybÛ, základ na‰í tûlesnosti,
jednoduchosti i bezbranné nicotnosti nebo jinak negativní pohybové
projevy civilizace. Tanec mÛÏe b˘t i kritick˘.

Ako‰ se témûr celoÏivotnû zab˘vá tématem Promûny. Je a není to údûl
herce? Pfiedstavte si Jaroslava âejku ve v‰ech rolích adaptace Kafkovy
Promûny nebo Jakubiskova nového filmu Tfietí pohlaví. Jak fiíkal Sr‰atec
z Hranic Petr Marek: „Proã bychom kupovali cizí, kdyÏ máme kvalitu doma.“
A trapnou estrádou nechme ubavit k smrti herce, politiky, sportovce
a producenty ve v˘sluÏbû! Jaroslav âejka Ïije a pofiád dûlá provaz jak Ljuba
Hermanová.

Zajímá mne vá‰ názor na vztahy mezi herci – není jejich zvlá‰tní
spoleãenství, speciálnû dnes v mediální virtualitû, spoleãenstvím jiÏ
izolovan˘ch lidí?
Je. Ale aÏ dnes. MÛÏou za to ty poãítaãe. Tím se ale nemÛÏete trápit.
VÏdycky jste nûjak napojen na skuteãn˘ Ïivot. ZáleÏí na tom b˘t k nûmu
pokorn˘ a neuh˘bat mu právû smûrem k nûjakému ghettu.

Cel˘ Ïivot si ale mÛÏu hrát a prochází mi to. Po celém svûtû mám právû
díky tomu plno pfiátel. Lidi ze zdej‰í branÏe mohou jenom závidût a závidût.
TakÏe jakápak samota. Leda tak jejich. 


