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KTERAK JSEM HRÃ•LA VE FILMU
NedÄ›le, 07 bÅ™ezen 2021

Jak uÅ¾ jsem v pÅ™edchozÃ-ch nÄ›kolika pÅ™Ã-bÄ›zÃ-ch
pÅ™edeslala, pÅ™ed mnoha lety jsem Å¾ila na KanÃ¡rskÃ½ch ostrovech, konkrÃ©tnÄ› na
ostrovÄ› Fuerteventura. OstrovnÃ- Å¾ivot nenÃ- pro kaÅ¾dÃ©ho. JÃ¡ osobnÄ› jsem se
zaÄ•ala nudit uÅ¾ po tÃ½dnu, ale obÄ•as se tam pÅ™ihodilo nÄ›co vzruÅ¡ujÃ-cÃ-ho,
kupÅ™Ã-kladu tehdy, kdyÅ¾ na ostrov zavÃ-tal nÄ›meckÃ½ filmovÃ½ Å¡tÃ¡b v Ä•ele s jednÃ-m
znÃ¡mÃ½m reÅ¾isÃ©rem.

Pro natÃ¡Ä•enÃ- se rozhodli vyuÅ¾Ã-t barovÃ½ch prostor jednÃ© mojÃ- kamarÃ¡dky,
kterÃ¡ byla zÃ¡roveÅˆ mou domÃ¡cÃ-, a tak jsem o jejich plÃ¡nech mÄ›la vÅ¡echno z prvnÃruky. Å½e mÄ› ovÅ¡em oslovÃ- jejich produkÄ•nÃ- s tÃ-m, zda bych jim mohla obsadit
jednu roli, s tÃ-m jsem tedy nepoÄ•Ã-tala.

V tÃ© dobÄ› jsem byla sice nÄ›Å¾nÃ¡ platinovÃ¡ blondÃ½na, ale zÃ¡roveÅˆ jsem vÃ¡Å¾ila
hodnÄ› pÅ™es sto kilogramÅ¯, takÅ¾e to tu moji nÄ›Å¾nost troÅ¡ku vykompenzovalo. Krom
toho, Å¾e jsem dÃ-ky platinovÃ© blond pÅ¯sobila kÅ™ehce, tak v pÅ™Ã-padÄ› potÅ™eby bych
kohokoliv pÅ™eprala, nebo jednoduÅ¡e zalehla.
O dÄ›ji a scÃ©nÃ¡Å™i filmu jsem nevÄ›dÄ›la zhola nic, ale pÅ™edpoklÃ¡dala jsem, Å¾e
si dÃ-ky svÃ½m proporcÃ-m si zahraji kupÅ™Ã-kladu bodyguardku, matku Å¡esti dÄ›tÃ- nebo
sumo zÃ¡pasnici.

JakÃ© bylo pÅ™ekvapenÃ-, kdyÅ¾ mÄ› obsadili do role prostitutky!
NetuÅ¡ila jsem, jakÃ½ byl reÅ¾isÃ©rÅ¯v umÄ›leckÃ½ zÃ¡mÄ›r, ale dozajista jsem byla
ta nejÅ¡erednÄ›jÅ¡Ã- a nejhorÅ¡Ã- prostitutka ve filmovÃ© historii.
NoÄ•nÃ- scÃ©ny se toÄ•ily pÅ™edevÅ¡Ã-m veÄ•er, kdy uÅ¾ byla dostateÄ•nÃ¡ tma, ale zas
ne takovÃ¡, aby bylo vÅ¡ude plno lidÃ-, kteÅ™Ã- by komplikovali natÃ¡Ä•enÃ-.
Jedna ze scÃ©n se mnou se toÄ•ila v baru tÃ© kamarÃ¡dky, kdy profesionÃ¡lnÃherci si pÅ™isedli k mÃ©mu stolu a jÃ¡ mÄ›la zahÃ¡jit konverzaci a jednoho z nich
svÃ¡dÄ›t. Herce jsem znala uÅ¾ nÄ›kolik dnÃ- pÅ™edtÃ-m, ale na vÄ›domÃ- mÄ› vzali pouze
tehdy, kdyÅ¾ potÅ™ebovali sehnat nÄ›jakÃ© stimulaÄ•nÃ- podpÅ¯rnÃ© prostÅ™edky. ProtoÅ¾e
jsem nemohla slouÅ¾it, tak si mÄ› uÅ¾ nevÅ¡Ã-mali.

NepopÃ-rÃ¡m, Å¾e to byli teda feÅ¡Ã¡ci, ale mÄ›la jsem morÃ¡lnÃ- dilema, neboÅ¥ bylo
nad slunce jasnÃ©, Å¾e takovÃ½ kluk by si v realitÄ› o mÄ› neopÅ™el ani kolo, a teÄ•
jsem ho mÄ›la svÃ¡dÄ›t?

Klapka spustila scÃ©nu a jÃ¡ zaÄ•ala s improvizovanÃ½m svÃ¡dÄ›nÃ-m, neboÅ¥ jako
jedinÃ¡ jsem neobdrÅ¾ela Å¾Ã¡dnÃ½ scÃ©nÃ¡Å™, pouze strohÃ© instrukce.

PÅ™i mÃ½ch balÃ-cÃ-ch replikÃ¡ch jsem se celÃ¡ orosila a herci vypadali, jako
kdyby ze skleniÄ•ek na stole srkali Ä•erstvou citronovou Å¡Å¥Ã¡vu. Tu reÅ¾isÃ©r zaÅ™val
stop, a pobÃ-dl mÄ›, abych se chovala vÃ-ce, jako prostitutka. JenÅ¾e, copak jÃ¡
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vÃ-m, jak se chovÃ¡ prostitutka?? JÃ¡ znÃ¡m jen Pretty Woman, a do tÃ© jsem teda
mÄ›la hodnÄ› daleko.

Tak reÅ¾isÃ©ra napadlo, Å¾e bych se mohla vÃ-ce uvolnit a poslal mÄ› k taneÄ•nÃtyÄ•i.
PÅ¯vodnÄ› jsem si myslela, Å¾e ji mÃ¡m pouze naleÅ¡tit, ale kdyÅ¾ mÄ› vybÃ-dl k
tanci, tak mi Ãºlekem praskla podprsenka.
JÃ¡, a tanÄ•it u tyÄ•e? Dodnes si pamatuji, jak jsem ve Å¡kolce propadla z
mazurky a mÅ¯j pÅ™idÄ›lenÃ½ taneÄ•nÃ-k LumÃ-r, kterÃ½ se mnou musel tanÄ•it na popud
soudruÅ¾ky uÄ•itelky, mÃ¡ urÄ•itÄ› doÅ¾ivotnÃ- trauma.

V duchu jsem se uklidÅˆovala, Å¾e o nic nejde, tak jsem laÅ¡kovnÄ› otoÄ•ila
sÃ¡delnatou noÅ¾ku okolo tyÄ•e, nekoordinovanÃ½m tahem jsem se otoÄ•ila jednou
dokola a pak jsem s sebou prÃ¡skla na zem. HÅ™motnÄ› to zahuÄ•elo tak, Å¾e mÅ¯j prudkÃ½ pÃ¡d zmÃ¡tnul seismologickÃ©
stanice v
okolÃ- a kameramanovi praskla Ä•oÄ•ka.

Tu se reÅ¾isÃ©r chytl obÄ›ma rukama za hlavu a zoufale s nÃ- zaÄ•al nesouhlasnÄ›
kroutit zleva doprava.
Asi mu doÅ¡lo, Å¾e si pro roli prostitutky nevybrali tu pravou a ukonÄ•il
natÃ¡Ä•enÃ-. Po dotoÄ•enÃ- filmu mÄ› reÅ¾isÃ©r pozval do rychlÃ©ho obÄ•erstvenÃ- a to byl
celÃ½ mÅ¯j honorÃ¡Å™. Asi jsem za vÃ-c nestÃ¡la.

Kdybyste nÄ›kdy vidÄ›li film Drei Kreuze fÃ¼r einen Bestseller, vzpomeÅˆte si
na mÄ›. MÃ¡m tuÅ¡enÃ-, Å¾e mÄ› z toho stejnÄ› vystÅ™ihli, ale kdyby nÃ¡hodou ne, protoÅ¾e
pÅ¯vodnÄ› to mÄ›l bÃ½t komediÃ¡lnÃ- film, tak vÄ›zte, Å¾e se za to neskuteÄ•nÄ› stydÃ-m.
dobrodruÅ¾ka VERONIKA
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