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TISKOVÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ

O FILMU
Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do
života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. V kinech od 11. června 2020.
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo
nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila,
osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Strhaná máma,
která odedře všechno sama a tváří se, že nevidí, co vyvádí její manžel, padesátník, který kšeftuje s kradenými auty a
říká si Bourák. Zastydlý puberťák, „parodie na fotra“ s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll
s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou pálí šéf, lokální gangster,
kterému evidentně přeskočilo. A do toho uzavírá město všechny herny. Kamila přichází o svou práci a její šéf Ruda o
rozum. On prachy potřebuje, protože nad ním, gangsterem místního formátu, operují gangsteři formátu regionálního
a těm se vůbec nelíbí, že jim Ruda dluží hromadu peněz. Tak si ho zajedou podat. Jenže Ruda hraje golf a šestka
železo je vražedný nástroj… Tak Kamile dojde, že musí zasáhnout a donutit mámu konečně šlápnout tátovi na ty jeho
špičatý perka! Nebo všechno poletí do luftu.
Bourák je komedie, trochu černá a trochu gangsterka, našlápnutá skvělou hudbou a černým humorem, ve které se
střídají absurdní situace s romantikou, stejně jako rokenrolové pecky se zamilovanými ploužáky v podání nejlepší
kapely, jakou si kdo dokáže přestavit. A to nejen ve filmovém Šlukdorfu.

HRAJÍ
V dalších rolích uvidí diváci herce známé z Trojanových předchozích filmů i nové tváře. Kristýna Boková se představí
jako Bourákova zanedbávaná žena Markéta a studentka konzervatoře Veronika Marková jako jejich naštvaná akční
dcera. Potřetí se na place sešel režisér s Jiřím Macháčkem, který vyfasoval roli majitele kasina, provinčního mafiána a
nebezpečného golfisty Rudy. Jeho pěstěnou, nesnesitelnou ženu Jiřinu si s velkou chutí zahrála Petra Nesvačilová.
Kateřina Winterová ztvárnila alkoholičku Elvíru, která musí pít, protože trpí, když vidí, jak to vede její syn Franta,
neduživý gambler v podání Jiřího Šimka. Policistu Luďka, který svým sousedům pomáhá a chrání je, jak nejlíp dokáže,
hraje Jaromír Dulava a Kryštof Hádek přijede v kamionu jako přítel Bourákovy dcery Kamily. Ve filmu hrají i slovenští
herci Ady Hajdu jako majitel vrakoviště Zlaťák, Alena Pajtinková v roli Bourákovy avantýry Bubliny a Petra Polnišová
jako její sestra. V rolích okresních gangsterů uvidí diváci slovenskou hvězdu Milana Ondríka a výtvarníka Aleše
Najbrta, do role Tlusťocha, gangstera krajského formátu, obsadil režisér Trojan sochaře Jaroslava Rónu, zatímco sám
si střihnul roli snového Elvise Presleyho. Zpěváky Bourákovy oblíbené kapely jsou Matěj Ruppert, Tereza
Černochová, Tonya Graves a Žofie Dařbujánová. Autorskou hudbu ve stylu rockabilly pro Bouráka složil Roman
Holý.

ONDŘEJ TROJAN

IVAN TROJAN

Režisér, producent a Elvis Presley model 1977.
Díky kumulaci těchto tří rolí mohl na
place i v příběhu plnit nejtajnější
přání. Jaká? No přece ta největší.

Bourák je týpek, co odmítá dospět a
řešit cokoli jinýho, než svůj účes, rock´n
roll a opráskanej Cadillac a je mu fuk, že
mu teče do baráku i do života.

KRISTÝNA BOKOVÁ

VERONIKA MARKOVÁ

Manželka Markéta má už Bouráka
plný zuby. Ale hlavně srdce. Protože
ani ona ze svýho mládí úplně
nevyrostla.

Dcera Kamila má plný zuby úplně všeho
- svý nemožný rodiny, Šlukdorfu i
Dejvyho, kluka, co mu nedokáže odolat.
A nenechá to jen tak

JIŘÍ MACHÁČEK

PETRA NESVAČILOVÁ

Ruda řečený Bingo je majitel místního
kasina Titanic, provinční o mafián,
nebezpečný golfista a Markétin
zhrzený ctitel. To je vražedná
kombinace.

Jiřina je Rudova žena. Nesnesitelná, ale
velmi pěstěná majitelka nehtového
studia a čokla zvaného Edýnek.

ALENA PAJTINKOVÁ

KRYŠTOF HÁDEK

Bourákova bokovka Bublina nic
neřeší, tancuje rock´n roll, bydlí se
ségrou v paneláku a není dobrý ji moc
naštvat.

Dejvy je kamioňák a ve svým atlasu štací
a adres má i Šlukdorf a Kamilu. Ta holka
je sice drzý tele, ale nějak ji nemůže
dostat z hlavy. Tak se staví.

KATEŘINA WINTEROVÁ

JIŘÍ ŠIMEK

Alkoholička Elvíra trochu dost
chlastá, protože trpí, když vidí, jak to
vede její syn Franta.

Invalidní důchodce Franta je gambler
s ledvinkou na drobný a stylovým účesem
mullet. To je ten na Jágra.

JAROMÍR DULAVA

ADY HAJDU

Policista Luděk je především dobrý
přítel, který svým sousedům pomáhá
a chrání je, jak nejlíp dokáže. I se
zbraní v ruce.

Majitel vrakoviště Zlaťák se učil u
Bourákova táty v Mototechně a sežene
úplně všechno. Má totiž švagra.

MILAN ONDRÍK

JAROSLAV RÓNA

Vladko je pasák a obvodní gangster.
Půjčil prachy Rudovi a teď je chce
zpátky. Protože nemá zájem, aby
s jeho koulema hráli jeho nadřízení
biliár.

Tlusťoch je gangster okresní. Jestli mu
Vladko nepřinese Rudovy prachy, má
jedinou otázku. Kterou koulí se v biliáru
začíná jako první?

MATĚJ RUPPERT

ROZINKY

Tonda Voříšek je zpěvák Bourákovy
oblíbený kapely Mad Nut&His Raisins.
Zpívá jako ďábel a hodně toho o
Bourákovi prozradí.

Tereza Černochová, Tonya Graves, Žofie
Dařbujánová – zpěvačky Mad Nut & His
Raisins, nejlepší kapely, co to přijela
roztočit do šlukdorfského klubu Pokado
až z Ústí.

ROZHOVORY
ONDŘEJ TROJAN - REŽISÉR, PRODUCENT, SPOLUAUTOR SCÉNÁŘE, ELVIS PRESLEY

Proč jste sáhnul právě po tomhle scénáři a rozhodl se po historickém dramatu Toman natočit ulítlou černou komedii?
Já jsem si scénář Bouráka tenkrát, když mi ho Petr Jarchovský poprvé přinesl, nepřečetl dost pečlivě a řekl jsem si, paráda! Přišlo
mi, že to bude zábavný film, že si natočím takový oddycháč a nějak mi nedošlo, že to zase bude tak strašně komplikované a že
natáčení žádný oddycháč nebude.
Byl váš bratr Ivan jako Bourák první a jedinou volbou?
Ono se to nabízelo a zároveň jsem si říkal, jestli pro někoho bude protiúkol hrát burana, teda Bouráka, že to bude Ivan. Ideální,
jak vyhodit herce ze zajetých kolejí, je, dát jim roli, kterou buď nikdy před tím nehráli, nebo jim ta figura není vůbec ničím vlastní
a nemůžou čerpat sami ze sebe. To většinou herce rozebere na šroubky a musí se pak zpátky složit do té postavy. To je hodně
vzrušující a ověřil jsem si to už několikrát, že to funguje. U každého scénáře, který jsem dostal do ruky, jsem přemýšlel o tom, jak
do něj obsadit Ivana. A vyšlo to až tady a ta volba byla jasná. Nejen, že to byl protiúkol. Spoléhal jsem na jeho herecký um a
charisma a taky píli, kterou věnuje tomu, aby byl věrohodný i u činností, které mu nejsou vlastní. Bylo mi jasné, že to dá. Byl pro
ten film podstatný. Role Bouráka není moc vděčná. Bourák je skála, kamenný sloup, se kterým jen tak něco nehne. Není to
postava s nějakým velkým dramatickým obloukem a to je pro herce vždycky těžší ji uchopit, aby měla nějaký obsah a vývoj.
Bylo to, že jste s Ivanem bratři, pro vaši spolupráci spíš plus nebo mínus?
Bylo to nakonec neutrální. Bratrská spolupráce má v sobě spoustu úskalí i výhod a tyhle plusy a mínusy se neustále střetávaly. A
když jsme dotočili tenhle film, tak jsme se objali a oba jsme věděli, že tu cestu, jak společně pracovat jsme si prošli a našli, že
jsme našli komunikační klíč. Protože samozřejmě ty léty dávno zasuté křivdy a ústrky dané vztahem starší a mladší brácha, tak ty
nutně musely vyplavat napovrch, naše ega se musela zase střetnout. Bohužel Ivan byl v takovém pracovním zápřahu, že mi na
roli sice kývnul, ale na přípravu a povídání o ní jsme měli míň času, než kolik bychom si oba dva přáli. Takže některé věci jsme
řešili při natáčení a před štábem a to přinášelo i takové okamžiky, kdy bych tu bratrskou spolupráci označil spíš těmi zápornými
znamínky
Jak vznikl filmový Šlukdorf, ve kterém se příběh odehrává? Nebrali místní takovou složeninu jako výsměch?
Sudety jsou ve scénáři dané a pro příběh důležité. Původně se film odehrával ve Varnsdorfu v devadesátých letech. Ale posunuli
jsme děj v podstatě do současnosti a dneska už je tam všechno hodně jinak. Nestojí tam na ulici na každém rohu šlapky, nejsou
tam všude herny a výkladní skříně s holkama, tohle už je pryč. Divokej západ na českém severu dneska neplatí. I proto se mi
nechtělo ten film zaparkovat do konkrétního města a vymyslel jsem imaginární městečko Šlukdorf, ve kterém je zakódovaný
šluknovský výběžek, Varnsdorf, Šluknov, Rumburk. Je to komedie, nadsázka, rozhodně se tomu kraji nevysmívá. Já mám ty
postavy a lidi ze severu rád. A fotku dvou místních komparzistek u hrací cedule Šlukdorf si během natáčení sdílel celý šluknovský
výběžek

Vy jste svým hercům docela věrný. Nechce se vám hledat nové tváře?
Já si jak štáb, tak i herce osazuju tak, aby se mi s nimi dobře pracovalo, a pokud se mi do herecké skvadry hodí, tak samozřejmě
sahám po hercích, které mám rád, kteří se mi osvědčili. U Bouráka bylo důležité, aby měli komediální talent a byli mi na place
oporou. Casting byl docela náročný. Chtěl jsem, aby bráchovu partnerku hrála Kristýna Boková, jenže měla mít šestadvacetiletou
dceru a na to je moc mladá, tak jsem dceru alespoň omladil a udělal z ní teenagera. Dost z mé strany netaktní bylo i obsazení
postavy Elvíry, alkoholické babičky osmiletého kluka, kterou jsem nabídl Kateřině Winterové, protože spolupráce s ní při
Tomanovi byla tak úžasná, že jsem měl potřebu, aby v Bourákovi hrála. Takže pro obě herečky taky dost velký protiúkol.
A na druhou stranu, do v podstatě hlavní role jste obsadil herečku bez zkušeností - studentku konzervatoře Veroniku
Markovou, přestože říkáte, že konzervatoristy nemáte jako herce rád. Čím vás přesvědčila?
Nemám s nimi dobrou zkušenost. Zkoušeli jsme pro film Občanský průkaz konzervatoristy do rolí pubertálních mániček a oni
všichni ty role tvořili jako drama na divadle. Ale film je jiná disciplína. S castingem Kamily jsem se dost mořil. Měl jsem vybrané
dvě herečky, ale nebyl jsem z nich úplně nadšený, když mi zavolala castingová režisérka Petra Svarinská, že má ještě jednu. Ten
casting byl trochu klopotný, k čemuž jsem asi přispěl i já, když jsem na informaci, že studuje konzervatoř, řekl Ježišmarja!… a
úplně ji tím rozhodil. Ale byla velice bezprostřední a autentická, to mě zaujalo a rozhodl jsem se zariskovat a Veroniku obsadit.
Dneska jsem za to šťastný. Kamilu ztvárnila úžasně. Do rodiny Bouráka mezi Ivana a Kristýnu Bokovou zaplula fantasticky. Po
debutu Ani a Jenúfy Bokové v mých filmech věřím, že jsem objevil pro film další herečku.
Lákala vás na Bourákovi i jeho hudební stránka?
No, oblečení ve stylu rockabilly je zajímavé, ale ta hudba mě popravdě moc nelákala. Dřevní Rock ´n roll mi nic neříká. To je
parketa scenáristy Petra Jarchovského. Ale překvapilo mě, že současné rockabilly vstřebalo spoustu hudebních vlivů, punku přes
nějaký to etno… všechno se v něm promíchalo a vlastně se mi líbí mnohem víc než ten klasický rock ´n roll. Takže jsem
k Bourákově hudbě našel cestu.
A jak jste spokojený s výsledkem, hudbou, kterou pro film složil a produkoval Roman Holý?
To bylo velké štěstí. Při jednom sezení, když byl film ještě v přípravách a potřebovali jsme mít ty písničky dopředu jako playback,
se mě žena Bára zeptala, proč nezkusím oslovit Romana Holého z Monkey Business. Oponoval jsem, že Roman přeci dělá funky,
ale zkusil jsem to a zavolal mu. A to bylo tak šťastné rozhodnutí a setkání. Jeho hudba je v Bourákovi fantastická. Ani jsem si ji
neuměl takhle vysnít.
Bourák je chlápek, který, si žije svůj život, neohlíží se na rodinu, jeho utahaná žena je na všechno sama. Co je drží dohromady?
Markéta není utahaná manželka, je trochu mimoňka, která od sebe problémy odstrkává. Ona si taky žije ve svém světě a taky ze
svého mládí úplně nevyrostla. Bourák s Markétou mají odžité pěkné a intenzivní mládí, spojuje je vášeň pro tanec, rokenrol a
celou kulturu přelomu 50. a 60. let. No ale velice brzo do jejich vztahu vstoupilo dítě a to tyhle vazby přetrhalo. Markéta se
musela starat, zatímco Bourák zůstal pořád zastydlý ve starém způsobu života. Oblouk jeho postavy je právě v tom, že si nakonec
uvědomí, že se vlastně nic nezměnilo, že v tom stále jdou s Markétou společně a on nemusí nikde nic hledat, protože to doma
pořád má a to je úžasný.
Nebojíte se, že tenhle model „klasické“ rodiny, i když je to komedie a nadsázka, emancipovaného diváka nadzvedne?
Já se nebojím, já si nemyslím, že „klasická“ rodina je v dnešní emancipovaný době mrtvá. To, že chlapi dneska málem kojí nebo si
vážou děti šátkem na břicho, na tom nic moc nemění. Samozřejmě to, že oba rodiče dítě milují stejnou měrou, je pro něj jen
velké plus. Ale když se ta péče a láska přehání, tak z dítěte taky může vyrůst pěkně sobecký parchant. Klasická rodina je nějaký
model po generace vyzkoušený a funkční, takže házet do něj vidle by byl od nás lidí dost velký nerozum.
Co bylo na realizaci nejtěžší?
Nechtěl jsem si připustit, kolik úskalí v sobě ten scénář skrývá. Vždycky, když jsem se vrátil ze severu z obhlídek, sednul jsem si
schlíple doma k jídlu, koukl jsem se na ženu a řekl jí, to je mission impossible, to se nedá natočit. Točili jsme na jaře a pak na
podzim. Pekelně nás zlobilo počasí, úplně se nám kvůli němu rozpadl natáčecí plán. Byl to boj o každou natočeno vteřinu filmu,
která by byla dobrá a použitelná. Byli jsme i v situaci, kdy jsme měli roztočených 6 obrazů a ani jeden dokončený, protože to
kvůli počasí nešlo. Byl to masakr, strašně to lezlo do peněz a pro mě jako producenta to bylo psychicky dost vyčerpávající. Jsem
štábu i hercům hrozně vděčný, že to s námi dali, že si tu situaci uvědomovali a v tom zápřahu a únavě odevzdali tak bezvadnou
práci.
A bylo i něco za odměnu?
Byl jsem rád za každý natočený obraz, ze kterého jsme měli společně dobrý pocit, že jsme do něj dostali, co jsme chtěli. Ale vedle
toho jsme točili i obrazy, na které nám zbyla hodina a půl a potřebovali jsme na ně půl dne. A v tom zběsilém tempu si člověk
není jistý, jestli natočil ty věci tak, jak chtěl a pochopitelně musí dělat i nějaké kompromisy. A ty já dělám při své práci nerad.
Proč jste se rozhodl nečekat na podzim a jít do kin s bourákem hned měsíc po jejich znovuotevření?
Bourák, jak jsem říkal, je skála, je to zavilej paličák. A Bourák by na nic nečekal a já jsem se rozhodl ve stylu Bouráka taky na nic
nečekat. Ta rizika jsou na podzim možná ještě větší než teď. Točili jsme letní film, chtěli jsme s ním jít přes léto do kin. Lidi se teď

do kin postupně vrací a já věřím tomu, že v té stávající situaci je to nejlepší řešení. Do podzimu a zimy se Bourák nehodí, a
kdybychom čekali na další léto, tak ve mně by ten film asi umřel.

IVAN TROJAN JAKO BOURÁK
Víte, proč do role Bouráka obsadil Ondřej Trojan právě vás?
Bourák je chlapík, který umí tančit rock and roll, já netančím vůbec. Je to chlapík, který
rozumí autům, umí je opravit, já jsem vyměnil maximálně jednu pneumatiku za celý
život. Umí pravit střechu, když na to přijde. Já jsem manuálně úplně nezručnej. Takže
v podstat nemám žádné předpoklady pro tuhle roli. I vlasů už mám míň, než uvidíte ve
filmu. Nic, tam není prostě nic, co bych měl s Bourákem společného. Takže to, že
obsadil právě mě, beru jako takovou bratrskou zlomyslnost, která nás s Ondřejem
provází od dětství. On vždycky něco vymyslel a já jako mladší bratr jsem se mohl
přetrhnout, abych to splnil.
Měl jste po přečtení scénáře radost, jaká pěkná role vás čeká?
Já jsem taková povaha, že radost okamžitě vystřídá pocit přehnané zodpovědnosti a
obrovské pochyby, že to nebudu schopný naplnit. Takže jsem samozřejmě váhal a
dlouho to s Ondrou probíral, abych zjistil, jestli mě ta role bude bavit, protože jen tak je
šance, že by pak mohla bavit i diváky. Bez toho bych tu práci nemohl přijmout, i když mi
ji nabídl brácha.
Jak jste se připravoval na ty scény, které vám, jak říkáte, nebyly úplně vlastní – tanec
na parketu nebo třeba opravování vraků v Bourákově garáži?
Považuju se za celkem poctivého herce. Není to úplně dané nějakou super poctivostí,
ale mám spíš obavu, abych nebyl trapnej. Trapnosti se trochu bojím. Takže jsem si
vyzkoušel, jak se auto sváří i jak se auto rozpárá rozbruskou. Například pracovat se
svářečkou je hrozně nepříjemný. Vždycky jsem si myslel, že přes ten kryt normálně na tu
práci vidíte. Ale vy na ni vidíte až ve chvíli, kdy se zažehne jiskra, a začnete svářet. A jen zažehnou tu jiskru je docela kumšt.
Potřeboval jsem například odbrousit lak, aby jiskra vůbec chytla, a Ondra už se rozčiloval, že zdržuju. Kolem těchhle scén to
v garáži docela dost jiskřilo. Taky jsem si vyzkoušel jízdu tahačem i Cadillacem a po víc než 30 lekcích tance, které předcházely
samotným tanečním scénám, jsem měl pocit, že jsem pořád na začátku.
Jak se vám líbilo v kůži Bouráka?
Jasně, jsem herec, tak vím, že musím mít nějaké sebevědomí a dokážu si vsugerovat pocit, že jsem ten pokérovanej Bourák, že
umím tančit a že všechny situace v životě zvládám s přehledem. To je součást herectví, to jsou ty výzvy, který mě na něm baví.
Myslím, že mám v sobě takový mix připosranosti a ambici zdolávat vrcholky. Možná je tenhle mix přitažlivý i po ty, kteří mě
obsazují. Ale důležitější než tanec nebo účes, které ho definují zvenku, bylo pro mě najít k Bourákovi klíč a taky zjistit, proč s ním
jeho žena stále je. A ten motor jejich vztahu jsem našel ve společné minulost. I když ve scénáři je o ní jen zmínka. Na začátku
měli společnou vášeň a silné pouto, které se časem vytratilo, ale neztratilo se úplně. Právě díky tomu ten vztah nakonec přežil. A
to je, myslím si, poselství do dnešní doby. Že někdy je dobré vydržet a nevzdávat věci i vztahy tak rychle.
Byla to vaše první hlavní role pod bratrovým vedením. Naplnila se vaše očekávání?
Všechno, čeho jsme se báli, tak se naplnilo a zároveň všechny věci, o kterých jsme si mysleli, že se podaří odstranit a odbourat,
tak se taky podařily. Jako se u toho filmu počasí střídalo tak, že se skoro nedal natočit, tak i my s Ondrou jsme to měli mezi sebou
úplně stejně… a to na place před celým štábem. Což bylo docela pikantní. Chvíli prostě svítilo slunce a chvíli byla hodně velká
bouřka. Ale nejdůležitější je, aby ten film byl dobrý a taky to, že si oba uvědomujeme, že se máme hodně, ale hodně rádi.
O čem je Bourák pro vás?
Je to o rodině. Příběh chlapa s krizí středního věku. Se ženou, i když je pěkná, to moc nefunguje, už to není úplně ono a on hledá
povyražení někde jinde. Což byl pro mě další herecký protiúkol, to mi taky není úplně vlastní. No a mají dceru, která to vnímá a je
na otce naštvaná. Ale uvědomuje si, že vztah rodičů má silný kořen a bylo by dobré dát je zase dohromady. A tak to udělá. To je
takový silný moment. My chlapi občas potřebujeme popostrčit, aby život byl nějaký smysluplnější. Když se takové popostrčení
děje v přiměřený míře, tak to může klapnout. A v Bourákovi je konec úplně pohádkový, protože to klapne. Já si myslím, že když
děti dobře založíme do života, tak nám to pak vrátí.
Na co se můžou diváci, kteří vyrazí na Bouráka do kina, těšit?
Žánrově bude Bourák komedie, která tu myslím delší dobu nebyla. To znamená černá komedie. Já mám černý humor rád. Mám
rád absurdní situace, u kterých by si člověk řekl, že je ani nemůže zažít. Myslím si, že i výtvarně bude Bourák zajímavý. No a je to

hudební komedie, Roman Holý dělá muziku a říká, že se vrací k tomu, co měl rád v mládí – rockabilly a rock and roll, takže hudba
bude přidaná hodnota. A Petr Jarchovský jako scenárista je taky velká záruka. Tak doufám, že Bourák bude stát za to.

KRISTÝNA BOKOVÁ JAKO MARKÉTA
Bourák je vaše třetí spolupráce s Ondřejem Trojanem. Po křehké učitelce v Občanském
průkazu a komunistické mrše v dramatu Toman hrajete Markétu, manželku Bouráka, která
se tváří, že nevidí, že by tenhle zastydlý puberťák klidně vyměnil celou rodinu za ojetou
káru. Čím vás oslovila tahle role?
To je jednoduché. Když mě osloví Ondřej Trojan, tak mě vždycky i osloví role, kterou mi
nabízí. Je to prostě záruka nabídky postavy, která je zase jiná a pro kterou v sobě budu muset
najít něco nového. Markéta je maminka dospívající holky a pojmout ji tak, aby byla
věrohodná, byla pro mě ze začátku velká neznámá. Hodně jsme o roli s Ondřejem mluvili a
hledali cesty k tomu, jak mít Markétku pravdivou, a na závěr jsme došli k tomu, že být
maminkou má velkou škálu různých rovin a tím pádem držet tu postavu v jedné lince by byla
hloupost. Tak jsme jí dali svobodu a to se pro Markétu ukázalo jako to pravé.
Markéta je na jednu stranu už lehce rezignovaná a utahaná manželka, na druhou stranu
ani ona ze svého rokenrolového mládí úplně nevyrostla. Kde jste pro ni hledala inspiraci?
Těch věcí bylo víc, ale jedním z předobrazů byla moje maminka. Určitě to není tak, že až
uvidíte Markétku, uvidíte moji maminku. Ale našla jsem u ní některé momenty, které byly
pro mě v roli Bourákovy ženy silnou inspirací. A pak mě inspirovala jedna seriálová postava,
matka 4 dospívajících dětí. Uvědomila jsem si, že maminky nemusí být jenom tím dospělým
pilířem, ale můžou být někdy i dětské, mít pochyby a hlavně se pořád vyvíjet, stejně, jako
jejich děti.
Jak se vám Markéta hrála?
Ze začátku jsem měla strach a respekt, silnější než obvykle. Je to velký prostor, tak abych tu
postavu nějak udržela. Ale zase jsem se uklidňovala tím, že režisér udrží mě, a já pak udržím
Markétu. A ve finále se mi hrála moc dobře, bylo mi v ní moc hezky. Vlastně asi poprvé jsem
hrála něco tak odlehčeného. Do jejího kabátku se mi lezlo moc dobře a snadno. I díky
maskérce Janě Bílkové a kostýmní návrhářce Tereza Kučerové jsem se cítit jako Markéta hned ráno, co jsem se oblékla do
kostýmu a Jana mě nalíčila a učesala, anebo taky nenalíčila a moc neučesala.
Neurazila jste se trochu, že vám režisér Ondřej Trojan dal roli matky dospělé dcery a v podstatě nastávající babičky? To jsou
role, které se ve vašem věku moc nenosí
Naopak. Ta role byl pro mě velký dárek, že jsem si mohla zahrát trochu starší postavu, že jsem si mohla zkusit něco jiného, že
jsem nemusela vypadat mladě a krásně a mohla být životem trochu utahaná.
Jak se vám hrálo s Ivanem Trojanem, s Jirkou Macháčkem a Veronikou Markovou?
Nadmíru dobře. Všichni jsme se navzájem tak hezky doplňovali. S Verunkou jsme si vytvořily úplně reálný vztah matka dcera,
takže jsem jí začala peskovat i v běžném životě mimo záběr a zároveň jsem ji i občas maminkovsky mimo záběr poňuchňala.
S Ivanem a Jirkou se mi hraje skvěle vždycky, s Ivanem jsme to měli tentokrát takové intenzivnější i před natáčením, protože
jsme museli nazkoušeti naše taneční scény.
Vy jste tanec vystudovala, zato Ivan o sobě tvrdí, že je taneční poleno? Jak jste se na taneční scény připravovali?
I pro mě to bylo celé nové, tenhle rokenrolový styl jsem nikdy netancovala, já neumím ani společenské tance. Ale náš choreograf
Marek Zelinka se o nás moc hezky staral. Každou další zkouškou byl vidět, jak se oba posouváme a Ivan, i když tvrdí, že není
talentovaný, je obří dříč a tím všechno umí dohnat. A nejen dohnat, ale být i mně jako tanečnici oporou. I když já si myslím, že
Ivan talent má, jen se vymlouvá, aby nikde moc nemusel tancovat.
A jaké pak bylo tancování na place před kamerami? Užili jste si ho?
Byla jsem nervózní, musela jsem tam kromě tance podat i trochu kaskadérský výkon, ale Ivan, kompars, ostatní tanečníci i štáb
byli velkou oporou a nakonec se ta taneční scéna zvládla vlastně s lehkostí a rychle. Je to tak, že když se něčeho bojím a pak to
zdolám, přinese mi to největší radost. Takže nakonec jsem si říkala, že kdyby ta scéna byla delší, byla bych ještě šťastnější.
Co vás na natáčení bavilo nejvíc?
Mimo kameru určitě právě naše taneční tréninky. Klidně bych jich měla i víc. Baví mě učit se nové věci s lidmi, kteří to umí dělat
s lehkostí a radostí. Měla jsem v té době složitější období, kdy končila naše kavárna Divoké matky, takže naše tancování bylo pro
mě výborným odreagováním. No a natáčení bylo skvělé celé.

Na co se v Bourákovi těšíte?
Strašně se těším na celý film, doufám, že ta radost a lehkost, kterou jsme cítila při natáčení, se promítne i do filmu. Těším se i na
to, že uvidím zase celou naši partičku, třeba na premiéře. A pak se moc těším na tu hudbu. Ta bude v Bourákovi skvělá.
Jak jste prožila a prožíváte tuhle vyšinutou „korona dobu“, která zamíchala úplně vším a odsunula i premiéru Bouráka.
Pro mě má tahle situace, asi jako pro spoustu ostatních, dvě roviny. V té osobní, i když to zní divně, je tenhle čas, kdy můžu být
se svým mužem, s dětmi, s celou rodinou, jako dárek. To zastavení a zklidnění, možnost užít si tu svoji smečku, jsem strašně
potřebovala. Ale na druhou stranu máme s kamarádkou Martinou v Praze kulturní prostor Barák, který je teď zavřený, všichni,
kdo na něm pracují, přišli o práci. A my nevíme, jak dlouho to bude trvat.

JIŘÍ MACHÁČEK JAKO RUDA
Po slizkém otci v Občanském průkazu a šéfovi poválečné kontrarozvědky v dramatu Toman
vám režisér Ondřej Trojan v Bourákovi přisoudil roli majitele šlukdorfské herny Titanic a
vymazlené oranžové vilky. Kdo je Ruda, zvaný Bingo?
Ruda je majitel bušírny, tedy herny s výherními automaty, kterému se od prvního momentu
začne sypat domeček klopotně vystavěnej z karet, takže by nám ho na jednu stranu někdy
mohlo být i líto, ale protože propadl dojmu, že ke štěstí vede jen jediná možná cesta, a sice
přes prachy, tak se mu můžeme směle i smát. Krom toho by se o něm taky dalo s úspěchem
říct, že je to úplnej magor.
Baví vás hrát takové posunuté, divné týpky?
Baví. A právě hledat tu správnou míru nadhledu za jakých okolností je ten Ruda k smíchu a za
jakých je k politování, je na té práci vzrušující.
U Tomana jste s režisérem strávili hodně času nad scénářem. Jak to bylo u Bouráka, kde sice
nemáte hlavní roli, ale vaše postava zamíchá v příběhu skoro vším?
V případě Rudy jsem do scénáře přispěl jen nepatrně, řekl bych maličkostmi, takovými
okamžitými nápady, například.... a vidíte, ani si nemohu vzpomenout, takže to Petr Jarchovský
asi pěkně napsal.
Jaké bylo natáčení? Točit komedie prý není žádná sranda. Jak se vám spolupracovalo
s Ondrou Trojanem tentokrát?
Já jsem si spolupráci s Ondrou poměrně dost pochvaloval už, když jsme dokončili Tomana, a to
by se tady u Bouráka dalo klidně zkopírovat. My už si totiž s Ondrou žádné zbytečnosti
navzájem říkat nemusíme. Oba o sobě víme, že nám jde o co nejlepší výsledek toho, co vzniká,
a že všechno ostatní je až za bé. Takže abych použil Ondrův slovník, tak říkám, že naše
spolupráce byla opět zalitá sluncem.
Ruda má ženu Jiřinu, kterou hraje Petra Nesvačilová, zaměstnává Bourákovu dceru Kamilu v podání studentky konzervatoře
Veroniky Markové a už od školy miluje její mámu Markétu, kterou ztvárnila Kristýna Boková. Jak se vám s nimi hrálo?
Nechci, aby to znělo vychloubačně, ale s Kristýnkou jsme to měli podobné jako Keith Richards s Ronnie Woodem, slovy
Richardse: nejsme nejlepší kytarový hráči na světě, ale když hrajeme spolu, tak víme, že na nás nikdo nemá. A Veronika točila
svůj první film, vlastně tam hraje hlavní roli a myslím, že to Ondra nemohl obsadit líp. Věřím, že ta holka nás ještě překvapí. No a
Sváča (Petra Nesvačilová), to je taky přírodní úkaz, když jsem ji uviděl v kostýmu, tak jsem si musel říct jupí, konečně natáčím
německé scifi-porno! Petra ale na každý pád potvrdila pravidlo, že blbou ženskou dokáže zahrát jenom ženská, která je chytrá.
S Ivanem Trojanem jste se sešli na place ve dvou scénách. Obě byly realizačně dost náročné, jedna se točila celý den a druhá
skoro celou noc. Jaké to bylo setkání, 12 let od vašeho posledního společného filmu Medvídek? Hraje se vám spolu dobře?
Představte si, že s Ivanem točíte rvačku, je zima, vy ležíte v blátě, on stojí nad vámi a každou chvíli, když uslyšíte STOP, a když
tam v tom blátě čekáte, až se vymění objektiv nebo přemaskuje krev, tak je Ivan vždycky první, kdo volá, rychle Jirku přikryjte,
dejte mu čaj a podobně. Na to se nezapomíná. Ivan bezesporu patří k těm nejlepším hercům, se kterými jsem kdy měl tu čest
něco dělat a nejen pro to co jsem zmínil.
Ve filmu máte nejvíc akčních scén. Například dvě dost drsné rvačky. Jednu se „zbraněmi“ a jednu pěstní. Jak se vám točily?
To je takovej klukovskej sen, když je vám deset nebo čtrnáct, tak si říkáte, pokud budu hrát někdy ve filmu, tak jedině rvačky a
akční scény. Takže když se vám tenhle sen splní ve věku, kdy už vás zvolna začíná opouštět vaše pověstná leopardí mrštnost, tak
si říkáte, zaplať pámbu, že se mi ten sen nesplnil třeba až v osmdesáti.

Ve Bourákovi využijete i své golfové umění. Je to asi rozdíl, když něco umíš, než když jen hraješ, že to umíš…?
Tak určitě. Tady jsme teda i před otázkou, co je to vlastně golf, každopádně, jak by asi řekl Jarda Jágr, tak je to jenom sport.
Kostýmy a masky se i na postavě Rudy dost vyřádily. Jak se vám líbily modely, do kterých vás oblékla Tereza Kučerová?
Absolutně inspirující. Jednak je třeba říct, že s Terezou jsme oba, a asi i díky divadlu SKLEP, náruživými milovníky poezie lehce
pokleslé bizarní nádhery. Ale to, do čeho mě Tereza oblékla, mi taky dost pomohlo, že se mi ta postava Rudy zjevila nejen před
očima, ale že jsem trochu nahlédl i do něj. Díky Terezko!
Točilo se na severu Čech, jaký máte jako rodák z Litoměřic k tomuhle koutu naší republiky vztah?
Je to domov mého dětství a vždycky bude, s tím se nedá hnout.
Na co se můžou diváci Bouráka v kině těšit?
Na spoustu věcí, na písničky, které do filmu napsal Roman Holý v ojedinělém podání Matěje Rupperta a jeho Hrozinek, na
pořádný americký káry, na dobrej příběh, a vedle toho taky na to, že už se zase můžeme koukat na filmy společně.

VERONIKA MARKOVÁ JAKO KAMILA
Veroniko, první role v celovečerním filmu a hned v podstatě hlavní. Film je sice o Bourákovi, ale
ta, která dá všechno do pohybu, aby se její rodina nerozpadla na součástky, je vaše postava –
Bourákova dcera Kamila. Jaký zážitek pro tebe bylo natáčení?
No, natáčení byla sakra velká jízda. Ze začátku jsem se bála, připadala jsem si zamrzlá a trochu
trapná, že ničemu nerozumím, neznala jsem filmařskou terminologii, netušila, jak se co jmenuje.
Naštěstí tenhle pocit mi vydržel díky všem ve štábu zhruba tak prvních 20 minut na place. Pak už
to byla pohoda.
Ale od začátku. Jak jste roli „drzého telete“ Kamily získala? Režisér Ondřej Trojan je známý tím,
že si herce vybírá dost přísně.
ANO! Tohle vyprávím snad každému. Když jsem dorazila na casting s tím, že budu za chvíli hotová,
cítila jsem se skvěle a sebevědomě, i když velmi pokorně. Přišla jsem do castingové místnosti, kde
na mě koukal strašidelný pán - režisér Ondřej Trojan - podával mi ruku a s úsměvem na tváři mi
řekl: “Ahoj, asi bude lepší, když si budeme tykat, ne?” V tu chvíli jsem si myslela, že je všechno v
pohodě. No, jenomže pak to začalo… Tak strašně jsem se dlouho necítila, Ondřej mi přidával stále
další scény, na které jsem nebyla vůbec připravená, a nespokojeně bručel: „Já ti dám nějakou
připomínku a ty ji vůbec nenahráváš.“ Děs. Odcházela jsem z dvouhodinového castingu vyplivaná,
totálně bez sebevědomí a s pocitem, že herectví rozhodně není práce pro mě a že nevím, kde
seženu nějakou jinou práci. No, ale pak mi zavolali, že je Kamila moje. A Ondřej, když pak jednou
na natáčení v hospodě o tom strašném castingu vyprávěl, tak řekl, že už po něm věděl, že to budu
já. Že jen zkoušel, co vydržím.
Kamila je osmnáctiletá holka ze severu Čech, není to žádná princezna, je zvyklá pracovat a
hlavně se rozhodovat sama za sebe… a nakonec i za své „nemožné“ rodiče. Bavila vás?
Jasně, že mě Kamila bavila. Kolem patnáctého roku jsem byla Kamile dost podobná a i teď, když
jsem ji hrála a Ondřej mi řekl, ať nějakou repliku zopakuji úplně stejně, tak jsem se musela zamyslet nad tím, jak jsem to udělala,
protože postupem času jsem zjistila, že vlastně většinou nic nehraju. Takže ANO, máme toho s Kamilou hodně společného, tedy
až na nemožné rodiče.
Na co jste se těšila a čeho se děsila před natáčením?
Byla jsem nervózní, jak už jsem říkala, ale do prvního natáčecího dne jsem počítala hodiny. Hlavně jsem se těšila na novou
obohacující zkušenost a děsila se toho, že nenaplním očekávání pana režiséra a pana scenáristy. Obohacující zkušenost to
opravdu byla a Kamilu jsem si užila. U toho druhého si zatím nejsem jistá
Jak se vám spolupracovalo s takovými hereckými osobnostmi, jako je Ivan Trojan nebo Jirka Macháček?
Ivan je můj herecký vzor celý život. Takže jsem se na něj těšila a zároveň se obávala. Na natáčení jsem se před ním schovávala
jako malá holka a bála se cokoli říct, abych neudělala špatný dojem. Ze scény, ve které mu nesu polévku a musím mu vynadat za
to, jak se chová, jsem měla nahnáno celé natáčení, ale postupně ze mě strach opadl. Ivan mi dokonce několikrát poradil, pomohl
a byla s ním na natáčení hrozná sranda a příjemná atmosféra. No a Jirka? S ním jsem měla svůj úplně první natáčecí den a on mi
během toho dne všechno vysvětloval. Za to mu jsem hodně vděčná.
A jaká byla spolupráce s vaší filmovou maminkou Kristýnou Bokovou?
S Kristýnou jsme si rozuměly. Znala jsem se s ní vlastně úplně nejdéle, protože jsme se viděly už na kostýmce. Byla s ní hrozná

prča! Asi nikdy nezapomenu na její skromný, tichý smích a na to, jak se navlékala do kostýmu. Taky mě hrozně bavilo, když jsme
si zkoušely dialogy a dělaly si ze sebe navzájem srandu. S Kristý jsem trávila nejvíce natáčecích dnů. A to jsem, až na pár výjimek,
měla scénu s každým.
A co režisér Ondřej Trojan? Jak se hrála Kamila pod jeho vedením?
Na tuhle otázku nemůžu odpovědět nic jiného, než že je Ondřej absolutní bourák. I když byl na place neustálý frmol, Ondřej byl
pro mě motivací. Byl naprosto upřímný, milý a hlavně lidský! A především, nám všem nechal volnou ruku a rozvíjel náš potenciál.
Mám ho ráda! Dal mi šanci a příležitost. Jsem za ni neskutečně vděčná a čapnu ji pevně oběma rukama.
První film vám rovnou přinesl i první postelovou scénu, tedy něco, co ani zkušení herci a nemají moc v oblibě. Byl to boj?
Byla jsem nervózní, ale když jsem poznala Kryštofa (Hádka) a zjistila, že je na tom stejně, nervozita opadla. Navíc nikdo mě ani
jeho do ničeho netlačil. Samotná scéna boj nebyl, ale ty vteřiny před ní…
Co vás na natáčení bavilo nejvíc?
Všechno, není jediná věc, která by mě nebavila. Snad jen to brzké vstávání. Nejvíc mě bavilo, když pan režisér zakřičel “JUPÍK”. To
totiž všichni věděli, že se něco povedlo. A veselých historek z natáčení mám taky dost, ale ty si zatím nechám pro sebe :)
Pro roli jste musela obětovat i kus vlasů. Bylo to dobrovolně nebo pod nátlakem
Ano musela. Bylo to pod něžným a roztomilým nátlakem Ondry. Nemohla jsem jinak. A nakonec jsem byla ráda. Bavily mě i moje
kostýmy, většinou. Dokonce ve filmových botách chodím dodnes.
Máte po nedávné maturitě na konzervatoři, co plánujete dál? Láká vás víc film nebo divadlo?
Chtěla bych na vysokou školu a samozřejmě bych byla ráda, kdyby byla práce. A za mě jednoznačně film! Ale divadlo jsem pět let
studovala a doufám, že budu mít někdy příležitost si v něm zahrát.
Na co se můžou diváci v Bourákovi těšit?
Každý se podle mě v tom filmu najde. U Bouráka se člověk pobaví, ale zároveň se tam řeší problémy, které má kdekdo. A hlavně,
ve filmu hrají samí krásní lidé
Jak jste prožila a prožíváte tuhle vyšinutou „korona dobu“, která zamíchala úplně vším a odsunula i premiéru Bouráka?
Vlastně docela skvěle. Chyběla mi sice limča na zahrádce a sluníčko, taky se bojím, že se v létě nikam nepodívám a nevidím se
tolik s kamarády. Ale začala jsem šít roušky, no a dneska už si šiju šaty. A taky jsem si pořídila kočku.

PETRA NESVAČILOVÁ JAKO JIŘINA
Petro, vaše role v Bourákovi je opravdu hodně výrazná, představíte nám Jiřinu?
Pro mne je Jiřinka archetyp opravdu „zlaté ženy“, která svůj krásný život zasvětila módě,
těžké práci manikérky a samozřejmě rodinnému životu, který sdílí se svým báječným
manželem Rudou v podání Jiřího Macháčka a společně vychovávají pejska jménem Edynek.
V Bourákovi je všechno trochu přes čáru, takže i kostýmy a masky. Jak se vyřádily tyhle
složky na vás, tedy Jiřině?
No myslím, že to byl ráj, a že jsme si to společně s výtvarnicí kostýmů Terezou Kučerovou i
maskérkou Janou Bílkovou užily. A právě Janička rozhodla, že vypadám na tu roli příliš
solidně, tak mne obarvila. Já jsem byla barvená jen jednou v 17 letech, tenkrát to byl melír a
mám z toho trauma dodnes. Tak jsme mně, teda vlastně Jiřině, nechaly udělat u kadeřníka
Michala Zapoměla přeliv a byl vybrán zrzavý. Opravdu křiklavá zrz, takže můj půl rok s
Bourákem byl velmi zábavný i v osobním životě s tou zrzavou hlavou. Jinak asi nejzásadnější
kostým byl zlatý župan, to bylo opravdu veliký, připadala jsem si jako v Hollywoodu na
natáčení Kleopatry a už úplně chápu, co zažívala Elizabeth Taylorová na place.
Baví vás takové stylizované, praštěné role?
Určitě, je to teda makačka mnohem větší než dramatické role či reálné příběhy, tak to je vždy
u stylizace a komedie obecně. Ale taková práce mě baví, ta propracovanost a přesnost. A
taky jsem ráda, že můžu hrát jak dramatické role nebo křehké dívky, tak i praštěné ženy.
Jak se vám hrálo s Jirkou Macháčkem, který ztvárnil roli vašeho manžela Rudy alias Binga?
Jirka je úžasný kolega, parťák, ale i kamarád. Mám ho hodně ráda a moc si ho vážím. Je to
profesionál a mohla jsem se o něj opřít a spolehnout se na něj a hlavně jsem se s ním nasmála. Mého manžela Rudu hraje skvěle,
jeho Ruda je opravdu idiot:)).

Víc pozornosti než manželovi Jiřina věnuje svému pejskovi Edýnkovi, kterého jste před kamerou prakticky nedala z ruky. Jak
se hrálo s ním.
Práce se psem? To je velmi náročné. Kolikrát jsem se tím pejskem nechala trochu rozhodit, protože byl hodně nervózní. Takže
jsem často hlídala spíš psí pohodu než tu svou. Ale zvládli jsme to. Byla to starší fenka a musela hrát psího kluka. Neměla to taky
jednoduché.
S Ondřejem Trojanem jste točila poprvé. Vy jste herečka, ale taky režisérka, on je režisér, ale taky herec divadla Sklep.
Nefušovali jste si na place navzájem do svých řemesel?
Moje režírovaní je, když hraju, úplně vypnuté. A je rádo vypnuté. Pro mne je režie tak náročná disciplína a tak veliká
zodpovědnost, že jsem šťastná, že se sama nemusím režírovat a režíruje mě někdo jiný. A Ondřej je dobrý režisér. To člověk
zažívá málokdy, že režisér ví a umí vést. To je taková radost a taková svoboda, když můžete tvořit a hledat a zkoušet a pilovat a
odevzdat se a věřit. A mně je ctí, že jsem mohla u Ondřeje hrát a naučila jsem se u něj další věci. Jednou jsem, nejspíš z únavy,
úplně vypadla z role a vůbec jsem nevěděla, jak hrát. Prostě jsem se ztratila. A začala jsem hrát, jako kdybych točila Sofiinu
volbu. A přišel Ondřej Trojan a říká: “ Co děláš? Ty to hraješ jak Mošna z Národního.” Já jsem se začala tak smát a strašně mi to
pomohlo, uvolnila jsem se a vrátila zpět.
Jak vzpomínáte na natáčení?
No, pro mne natáčení byla radost a splnění dalšího hereckého snu. Měla jsem super karavánek a na obídky jsem chodila do
karavánku k Jirkovi Macháčkovi, na place jsme měli zahradu a houpačku, tak jsme se i opalovali a leželi v trávě. Byla to trochu i
dovolená. Náročný byl asi jen první natáčecí den, to se vždy bojím a nevím, jsem nejistá a hledám tu postavu. A taky jsem během
natáčení přišla na to, že to je vlastně film Ondřeje Trojantina. A všichni uvidí v kině sami, proč.
Jak se vám líbilo na severu Čech, kde se Bourák točil?
Líbilo, moje kamarádka má kousek chalupu a na natáčení jsme měli super hotel v Krásné Lípě. Bydlely jsme v apartmánu s
Kristýnkou Bokovou, spaly v jedné manželské posteli, protože jsme se samy bály, četly jsme si spolu scénář a povídaly o životě. A
líbilo se mi taky, že když jsme jeli na plac, tak jsme museli projet Polskem a Německem. Takže to je vlastně mezinárodní film.
Nějaká veselá historka z natáčení?
Tak třeba, když jsme měli s Jirkou scénu v autě, a já jsem si nějak nevšimla, že už točíme. Takže Jirka začal hrát, zatímco já jsem
s ním pořád dál hrozně řešila a probírala, co si půjdu koupit a co si pak dám k obědu. No tak stane se.
Na co byste pozvala diváky Bouráka vy?
Tak určitě na Jiřinu. Ne, dělám si legraci. Je jaro a Bourák je skvěle obsazená komedie, která se myslím k jaru krásně hodí.

PETR JARCHOVSKÝ - SCENÁRISTA
Proč jste sáhl po tomhle u nás úplně netradičním žánru – v podstatě černé komedii,
trochu gangsterce a navíc plné rockabilly hudby, která u nás není zrovna doma?
Musím začít trochu zeširoka: Na počátku scénáře k BOURÁKOVI stála reálná historie:
rozvodová situace jednoho manželského páru, který zbohatl v reklamním byznysu a
jehož rodinná firma následně zkrachovala během ekonomické krize. Zaujala mě bizarní
situace, ve které se ocitl manžel, který byl nucen odstěhovat se z rodinné vily do garáže
na vlastním pozemku, a vlastní dospívající dcera mu sem tajně přinášela jídlo a prala mu
oblečení. Jeho místo v domě a u rodinného stolu obsadil matčin mladý milenec přibližně
ve věku dcery. Následkem této situace a z ní vyplývajícího psychického posunu se
manžel, inženýr ekonom, začal zabývat ezoterikou a skončil jako buddhistický mnich
kdesi v ašramu na Srí Lance…
Pokusil jsem se tuto reálnou situaci rozpracovat do námětu filmové vztahové komedie,
ale nedařilo se mi ji uchopit a tak jsem ji odložil do šuplete. Po nějakém čase jsem se
sešel se svojí kamarádkou scenáristkou Evitou Naušovou. Vyprávěli jsme si o příbězích,
které nás z nějakého důvodu zajímají a na kterých chceme pracovat. Evita mi vyprávěla o
své sousedce z rodného severočeského města Varnsdorfu, matce dospělé dcery, která
po mnohých partnerských selháních svého manžela nakonec vykázala z domu. A on,
protože byl profesí automechanik, přesídlil do garáže - autoopravny - v těsném
sousedství jejich zanedbaného rodinného domku. Okamžitě se mi oba příběhy propojily
- a co víc, najednou jsem věděl, jak s ním naložit!

Už nešlo o zkrachovalé reprezentanty vyšší střední třídy s vilou v pražském satelitu, ale o lidi, kteří se, každý po svém, snaží přežít
v pohraničním, v místě „na samém konci světa. Aby zde naše postavy dokázaly přežívat, musí si vytvořit vlastní iluzorní svět,
založený na snu, na falešné iluzi, na své zastydlé pubertě. A ve zvláštní dětinské iluzi přežívá i titulní postava automechanika Ládi
alias Bouráka. Jde o příběh „vystěhovaného a odsunutého“ záletníka a potrestaného nezodpovědného otce, romanticky
založeného automechanika, který je manželkou a dcerou přinucen přespávat v garáži ve vlastním voze.
Napadlo mě, že by bylo pěkné, aby tento hříšník měl nějaký zastydlý klukovský sen, který vyplývá z jeho profese. Mohl by být
třeba vášnivým milovníkem automobilových veteránů! Duší věčný chlapec, který má problémy zvládat odpovědnost manžela a
otce. Láďa zkrátka musel být zastydlý puberťák s krizí středního věku na krku a snílek pevně odhodlaný si svůj sen prožít. A které
automobily lépe ilustrují tuto mužskou touhu po sebepotvrzení, než americké koráby silnic z konce padesátých let? Z komunity
milovníků amerických bouráků, ve kterých se projížděly po stříbrném plátně ikony americké popkultury té doby, už byl jen
krůček k existující komunitě milovníků americké hudby – fanoušků stylu rockabilly. Hlavní postava si tak řekla o svůj americký
sen.
Když se mi vše takto propojilo, scénář vznikal s velikou spontaneitou. Dlouho jsem nezažil podobnou hravost při psaní
jednotlivých scén inspirovaných milovanými žánry a ovšem srdeční muzikou.
Proč jste nabídl Bouráka právě Ondřeji Trojanovi?
Od našeho posledního společného filmu OBČANSKÝ PRŮKAZ, ve kterém se Ondra Trojan dokázal s velikou empatií a oddaností
propojit s mým vyznáním o době našeho dospívání, jsem toužil na toto propojení navázat. Bylo mi líto, že se naše tvůrčí cesty na
nějaký čas rozešly a tajně jsem doufal, že se zase někdy spojí. Jsem šťastnej, že Ondru Bourákův svět oslovil, že v něm
zarezonoval, a že se režie Bouráka ujal. Vím, že Ondru nezaujme jen tak něco, že si velmi vybírá, čemu svůj talent a ohromné
osobní napření propůjčí. Dokáže se obklopit společenstvím napojených a oddaných spolutvůrců, které naladí na svoji vlnu tak,
jak to dokáže jen málokdo z našich současných filmařů. Vytvoří kolem sebe dělnou a inspirativní atmosféru, ve které se dějí
zázraky a sny se stávají realitou. Jsem moc rád, že se na tom můžu opět podílet.
A co Ivan Trojan v roli Bouráka, je to on?
Od prvního okamžiku, kdy se postava Bouráka začala rýsovat, jsem nepochyboval o Ivanovi jako jeho ideálním hereckém
představiteli. Věřil jsem, že bude pro Ondru i Ivana lákavou příležitostí bratrská spolupráce, první v takovém rozsahu. A to na
látce, která je nesena humorem, ironií, příležitostí si společně hrát. Vím, že oba, Ivan i Ondra, jsou každý ve svém oboru zároveň
velcí perfekcionisté a věřím, že se jejich napření vzájemně umocní.
Jak se shoduje obsazení dalších rolí s tvými původními představami? Kristýna Boková jako manželka Markéta, Jirka Macháček
jako Ruda, nebo Veronika Marková, která se objeví poprvé před kamerou v roli Bourákovy dcery?
Na Kristýnu Bokovou jsem si při psaní myslel, ale na jinou roli! Z naší dávné první spolupráce na filmu HOREM PÁDEM, jsem si
pamatoval, že Kristýna dobře tancovala, což jsme taky ve filmu využili. Tak jsem si ji představoval stylizovanou jako Bourákovu
rockabilly milenku Bublinu, která bude trochu jako z dobové reklamy na Coca-colu a zároveň bude schopna zatančit divoký rock
and roll, který role předpokládala. Ondřej mě ale překvapil tím, že ji dal roli Bourákovy zhrzené ženy Markéty! A byla to zajímavá
volba. Kristýna v roli životem uvláčené ženě nalezla tu původní femme fatale, která dokáže ještě dnes přivést jednoho chlapa do
neštěstí – a druhého k prozření co má v životě skutečnou cenu.
U Jirky Macháčka jsem spoléhal na to, že jeho temná postava okresního gangstera dokáže být jak strašidelná, tak zároveň
odzbrojující, komická a v určité důležité chvíli i dojemná. Správně rozehrát všechny tyhle fazety bylo pro Jirku určitě náročné, ale
myslím, že se mu postava Rudyho dostala pod kůži a ve filmu má několik výborných scén. Má totiž dar hrát svoji roli ve velké
komediální stylizaci a zároveň zůstat civilní a uvěřitelný.
Veronika Marková jako Kamila byla Ondřejovou divokou kartou. Jako mladá herecká debutantka musela svým přirozeným
výkonem celý příběh podepřít a nesměly se jí rozklepat kolena tváří v tvář slavným a zkušeným hercům. Svoji ranařku Kamilu,
která se rozhodne rázně řešit ohrožené manželství rodičů, zvládla myslím skvěle, s energií, suverenitou i vnitřní křehkostí, kterou
její postava dostává důležitý vnitřní rozměr.
Co říkáte na hudbu v Bourákovi. Původně v něm měly znít originální americké pecky, ale nakonec dopadlo všechno jinak.
Upřímně řečeno jsem si nedokázal představit, že by někdo dokázal složit dokonalé rockabilly skladby, které by zastoupily
původní ikonické kousky. Tenhle názor sdílel i Ondřej a já ze spolupráce na OBČANSKÉM PRŮKAZU věděl, že dokáže i jako
producent podřídit autenticitě hudební složky filmu hodně. Vždyť pro ten film neváhal zakoupit písničky Boba Dylana, Black
Sabbath nebo Sweet! Tvorba hudební složky BOURÁKA však se nečekaně zkomplikovala a my jsme museli na poslední chvíli
oslovit Romana Holého, skladatele, kapelníka a vůdčí osobnost Monkey Business a JAR, zda by nám nedokázal ze svízelné situace
pomoci. Musím poznamenat, že jsem Romana měl spojeného s taneční funky muzikou, byť skvělou, ale zcela mimo žánr.
Nedokázal jsem si představit, že by se Roman dokázal napojit na jednoduchý až primitivní tříakordový styl ryzího rockabilly
založeném na živočišnosti, nekomplikovanosti a feelingu. Trnul jsem, co z toho vyleze. To jsem ovšem netušil, jaký mocný talent
hudebního chameleona v Romanovi dřímá! S jakou bravurou nás během několika málo dní zahrne nápaditými, vtipnými a

odvázanými písničkami, na první poslech jednoduchými, odvázanými a nadupanými dřevní energií, zároveň skrytě poučenými a
muzikantky hravými. Roman je opravdu renesanční osobnost s nebrzdící a nakažlivou energií a zároveň obrovskou profesionální
odpovědností. Dokáže se obklopit výbornými muzikanty, ví přesně, co po nich žádá a jak svému materiálu vdechnout život.
Pěvecké výkony Matěje Rupperta, Terezy Černochové, Žofie Dařbujánové a Tonyi Graves tohle všechno jen potvrzují. Jsem za
tohle setkání s múzou políbeným muzikantem opravdu vděčný.
Jaký by ten film měl být?
Věřím, že film je našlápnutou černou komedií nesenou na vlně nesmrtelné a věčně svěží muziky. Že vytvoří originální a zábavné
postavy, které si diváci zamilují a budou se k nim rádi vracet, tak jako se vrací k písničkám té doby. A raduji se z toho, že jsme
nalezli klíč k tomu, jak přenést oblíbené žánry, které jsou doma za Atlantikem, do našich končin. Film by měl být zkrátka pořádně
odvázanou jízdou růžovým cadillacem po našem truchlivě magickém pohraničí!

ROMAN HOLÝ - AUTOR HUDBY
Vy a rockabilly hudba je dost překvapení. Diváci vás mají zaparkovaného
díky vašim kapelám Monkey Business a J.A.R. ve funky garáži. Musel vás
Ondřej Trojan dlouho přemlouvat, abyste z ní vyjel, obul si koně a zahnul do
rockabilly stylu?
Přemlouvat mě vůbec nemusel. Já v hudbě nemám žádný překážky a zábrany,
baví mě jakákoli dobrá hudba. Dokonce i v dechovce, v dobrý dechovce, jsem
našel zalíbení. Je mi jedno, co dělám, poslouchám, musí to mít styl, šmrnc,
kule, musí to být chytrý, zábavný. Nemusel mě přemlouvat, protože já mám
jeho práci a jeho samotného dlouho rád. Mám rád jeho filmy, i jako herce ho
mám rád, takže já jsem měl velikou radost.
Jak se vám s Ondřejem Trojanem spolupracovalo?
To bylo to zvláštní v tom, že my jsme vlastně moc nespolupracovali. On mi na
jednom sezení u mě nastínil, jak by si to představovala, a já jsem mu pak
posílal písničky a on na to vždycky řekl jen, ta je bezvadná, tak pošli další.
Komunikovali jsme přes mail a telefon, já jsem ty skladby nahrával. Oprášil jsem kytaru a ty písničky jsem i zpíval a některé pak
zůstaly ve filmu v nezměněné podobě té první verze, toho emočního výbuchu. Protože už se je prostě nepodařilo nahrát líp.
Takže to bylo neuvěřitelně a nečekaně splavné, uvolněné, viděli jsme se párkrát a bylo skvělé, že mi dával dost volnou ruku a
přitom mě i dobře vedl, což je vždycky radost jak pro herce tak hudebního skladatele.
Bavilo vás to?
Bavilo mě to nevídaně, strašně moc, sedlo nám to a šlo výborně od ruky. Já jsem tuhle nabídku bezvadnou dostal v takovým
nelehkým životním období, kdy jsem nebyl moc v pohodě, a práce na Bourákovi mi pomohla dost výrazně tohle období
překonat. Celý mě to odneslo na takový ostrov zvláštního klidu a zároveň energie a humoru.
Jak bylo náročné postavit kapelu? Dát dohromady muzikanty a zpěváky, kteří skladby nejen nahrají, ale dokážou to rozjet i
před kamerou?
To bylo poměrně dost náročné, ale asi nemuselo. Jenže mně vadí v českých filmech, když je tam hudební scéna, tak to bývá
strašně špatně udělané, herci drží kytary jako prase kost, nejsou vychytané synchrony a celý je to takový bulharský. Proto jsem
strašně dbal na to, aby ti, kteří budou hrát zpěváky, skutečně byli zpěváky a jestli tam má být bubeník nebo kytarista, tak aby byli
dobří. Povedlo se mi dát dohromady výbornou kapelu, ale bohužel výborní muzikanti taky výborně nemají vůbec čas, takže jsme
například během rozjetého natáčení přeobsazovali baskytaristu i bubeníka. Dneska bych už tak dobré muzikanty nevybral. U
zpěváků to bylo jasné, tam jsem chtěl Matěje, Terezu i Tonyu, to jsme se s Ondrou shodli, a já jsem k nim ještě doplnil Žofii
Dařbujánovou, která je moje oblíbená česká divoženka.
Vás ale diváci ve filmové kapele neuvidí. Natáčení vás nebaví?
Natáčení mě nebaví nejvíc na světě. Já jsem největší milovník filmů ale největší odpůrce natáčení. Natáčení je čekání Godota. Na
natáčení se baví jen režisér a pak kameraman, když vymýšlí záběry, ale ostatní tam jenom trpí a maří svůj drahocenný čas. Je to
jedna z nejnudnějších věcí v dějinách celého vesmíru.
Scenárista Bouráka Petr Jarchovský je velký hudební fanda a hudbě dal ve scénáři obrovský prostor. Ale ve filmu měly
původně zaznít známé americké pecky. Jak skousnul, že místo nich budou v jeho příběhu zpívat Matěj Ruppert nebo Tereza
Černochová skladby Romana Holého?
Petr hrál při tvorbě písniček dost výraznou roli, já jsem se daleko víc potkával s ním než s režisérem Ondřejem. Petr má obrovský
přehled, vkus, je zapálenej a chytrej a velice citlivě mě směřoval k tomu, co by tam on jako scenárista chtěl mít. A já jsem to

respektoval, protože respektuju jeho práci. Myslím si, že zkraje tomu moc nevěřil, ale po poslechu prvních demáčů se za mnou
rozjel do Sušice a báječně jsme si sedli, propojili se a nakonec jsme došli k tomu, že ve výsledku je pro Bouráka lepší, když ta
hudba je původní, s původním textem, který má i nějaký humor a koresponduje s dějem. Naše spolupráce byla velice úžasná.
Texty vašich skladeb pro Bouráka jsou v angličtině. Jak vznikaly?
Texty jsem dal na klíč udělat svému závažnému kamarádu Pavlu Mrázkovi, baskytaristovi a textaři skupiny Monkey Business. Je
to nesmírně vtipnej a v dobrém slova smyslu ujetej, bláznivej kluk a trefil absolutně přesně, co je tam potřeba. Jeho humor a
vnímání světa je pro mě naprosto nejlepší.
Jedna ze skladeb se jmenuje Ashes from Klaus. Režisér Ondřej Trojan si ji dost oblíbil a její demoverze zněla během obhlídek
často v autě. Kde se vzal její název?
Já si všechny svoje demosnímky pracovně pojmenovávám podle nějakých situací z toho dne, kdy vznikly, abych se v tom pak
vyznal. Třeba když má moje dítě průjem, tak se to jmenuje Průjem 1 a podobně. A v té době jsem se kochal knihou vzpomínek
mé oblíbené herečky Květy Fialové a to je vlastně její nápad. V té knize je pasáž, kde se jí ptají, co by si nejvíc přála ke svým
osmdesátým narozeninám, a ona tam říká, že nejvíc by si přála popel z Klause. Tedy Václava Klause. Tak já, abych si to
pamatoval, jsem tu skladbu pojmenoval Ashes from Klaus (i když správně by bylo of Klaus) a už to tak zůstalo.
Která je vaše Bourákova nejoblíbenější skladba?
Zásada číslo jedna je, aby byla každá nejoblíbenější, pak je šance, že se budou líbit i jiným lidem. Já mám rád všechny. Ale mám
tam speciální vztah k jedný pomalý, „vyděračský“ písničce, kterou jsem právě napsal v tom smutny, blbým životním období. Tu
jsem nenechal ani nikoho jinýho nazpívat, tu jsem si ukradl pro sebe. Jmenuje se This man a tu já mám absolutně nejradši, není
to rockabilly, natočil jsem ji jen se španělkou, nejvíc funguje na holky a to mě teď zajímá.
Co vás a vaše kapely teď v létě po premiéře Bouráka čeká?
Bída, hlad a zmar. Je to depresivní zakončení rozhovoru, ale je to svatá pravda. Chápu, že rozhodnutí o rozvolnění opatření si
nikdo nechce vzít na svědomí, ale stát by se to mělo, nejen ze sobeckého důvodu, ta opatření se podepisují na psychice,
ekonomice i zdraví. A strašně se to vleče. Zkus si uvědomit, citlivý čtenáři, že jsme zvyklí 20, 30 let se třikrát za víkend těšit
s lidmi, jsme na tom i psychicky dost závislí, na tom si vypěstuješ závislost rychle, a my teď nemáme šanci z toho dělat vůbec nic
a nemůžeme vydělávat ale vůbec žádné peníze.
Ale Monkey Business mají letos výročí 20 let, tak se budeme pokoušet udělat nějakou pěknou novou desku. To by nás mělo
zaměstnat, budeme se vídat a připravíme něco pro naše fanoušky, kteří budou stejně vyprahlí jako my. Budou to takzvaný
vyprahlý promořeniny. Tak je potěšíme nějakou kvalitní nahrávkou.

WWW.BOURAKFILM.CZ
PRESS SEKCE FILMU BOURÁK
HTTPS://THA.CZ/PRO-MEDIA/BOURAK.HTML
PRESSKIT VE FORMÁTU WORD
https://1drv.ms/u/s!AmpnrM0P2LLrlWdTs9FjfMP87BGr?e=blNxmH
TISKOVÝ SERVIS
BARBARA TROJANOVÁ, TEL.: +420 777 86 11 14, E: BARBARA.TROJANOVA@GMAIL.COM
KONTAKT
TOTAL HELPART T.H.A. , KŘÍŽENECKÉHO NÁM. 322, 152 53 PRAHA 5, TEL.: +420 267 073 007
E: TOTAL@THA.CZ
WWW.THA.CZ

PRODUCENT

KOPRODUCENTI

S PODPOROU

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DISTRIBUTOR

