
 

 

 

 



 

 

 

VLK Z KRÁLOVSKÝCH 

VINOHRAD 
Krajina pôvodu: Česko, Slovensko, Francúzsko 

Rok výroby: 2016 

Formát: DCP, MP4, Blu ray a DVD 

Žáner: dráma / komédia 

Réžia, námet a scenár: Jan Němec 

 Pomocný režisér: Tomáš Klein 

Kamera: Jiří Maxa 

Hrajú: Jiří Mádl, Karel Roden, Martin Pechlát, Tatiana Pauhofová, Gabriela Míčová,  Markéta 

Janoušková, Jiří Menzel, Jiří Bartoška a ďalší. 

Minutáž: 68 min  

 

 

 

* 

„Já vás moc zdravím. Právem se ptáte, proč se tenhle opus jmenuje Vlk z Královských Vinohrad - 

protože proto. Jsem totiž takový Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese v jednom. Vyprávím podobný 

příběh. Je o zlovolném sebestředném jedinci toužícím po slávě, penězích a hlavně po moci, velkém to 

afrodisiaku, na které jako mouchy sedají krásná děvčata. Na ty jsem celý život byl a jsem. …Chtěl jsem 

dobýt svět. V naší filmařské branži byli ještě dva podobní: Miloš Forman a Jirka Menzel. I o nich se něco 

dozvíte. Já se otevřu vám jen osobně. Pravda, nic než pravda. Proč Vlk a proč z Královských Vinohrad? 

Na Vinohradech jsem se narodil, žil a i teď se zde procházím. Ve školních dobách mi říkali Postrach 

Vinohrad. Teď o mě nikdo neví, proto se vám připomínám. Jak ve skutečnosti vypadám, jaký je obličej 

či ksicht, do toho vám s prominutím nic není, stejně mě bude hrát nějaký herec a to si pište, že 

Leonardo DiCaprio to nebude. Ta moje hlavní třída, ta tepna života až k jeho konci, od 

svatováclavského koně ke strašnickému krematoriu a odtud ven do vesmíru je takový Sunset 

Boulevard. Sunset Boulevard, který začíná ve špinavém Down Town v Los Angeles, projíždí 

Hollywoodem a končí v pacifickém oceánu při nádherném západu slunce. Ale zůstaňme v Praze a při 

zemi.”  

Jan Němec 

* 

 

 

 

 



 

 

 

O FILME 

Rozviate a úprimné rozprávanie o svojom živote prináša jedna z najoriginálnejších postáv českého filmu 

a legendárneho tvorcu českej novej vlny - režisér Jan Němec. Posledný film tohto režiséra vychádza 

voľne z autorovej poviedkovej knihy Nepodávej ruku číšníkovi.  Ústredným bodom rozprávania sú 

udalosti roku 1968 a cesta  Johna Jana alias Jana Němca na festival v Cannes, kde mali traja 

zástupcovia českej novej vlny šancu získať Zlatú palmu. Ľavicoví francúzski filmári na čele s Jean-

Lucom Godardom ale pod vplyvom revolučných študentských búrok festivalovú súťaž predčasne 

ukončili. Osudovú ranu potom Němcovej sľubnej medzinárodnej kariére zasadil príjazd ruských tankov 

do Prahy v roku 1968; nasledovala komplikovaná cesta do exilu a slávny porevolučný návrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REŽISÉRSKA EXPLIKÁCIA 

Režisérsky výklad je prostý. Žiadna úcta k zavedeným filmovým postupom. Nakrútil som pokojne 

a disciplinovane film – O slavnosti a hostech, Kafkovu Premenu. Tu máme dej a príbeh časom overené, 

v knihe tlačené. Takže znova na front. Show must go on – to je tá režisérska metóda. Uvidíte miesta 

činu, autentický dialóg, autorský komentár, archívy pravé aj falzifikáty. Bang! 

Pri nakrúcaní, realizácii nám nepôjde o historickú vierohodnosť, dobovú pravdivosť, ale pri súčasnom 

nakrúcaní s doplnením niekoľkých dôležitých dobových rekvizít vytvoriť nie kópiu, ale ducha, obraz, 

atmosféru dávnej doby. Zachytiť genia loci týchto miest. Film nie je náhodná koláž, ale presne 

pripravené predstavenie.  

 

Jan Němec (1936 - 2016) 

Český filmový režisér, filmový producent a pedagóg FAMU patril k popredným predstaviteľom 

československej novej vlny. V roku 1966 ho postihol zákaz točiť filmy na Barrandove. V televízii nakrútil 

piesňové recitály Marty Kubišovej a Karla Gotta. Definitívny zákaz tvorby prišiel po invázii armád 

Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a zakázaný bol aj druhý recitál Kubišovej. Vo svete 

bol naopak oceňovaný pre svoj dokument o jari a lete 1968 a invázii armád Varšavskej zmluvy. V roku 

1974 nútene odišiel do exilu. Žil a tvoril predovšetkým v Západnom Nemecku, v USA, vo Veľkej Británii 

a vo Švédsku. V decembri 1989 sa vrátil domov a k filmovej tvorbe. Veľkú časť z nej produkoval vo 

vlastnej spoločnosti Jan Němec - Film, založenú v roku 1993 spoločne so svojou neskoršou manželkou 

Ivou Ruszelákovou. V roku 1969 bol anglickým časopisom Films and Filming ocenený ako jeden z 

piatich najlepších svetových režiséra roka za film O slavnosti a hostech, v roku 1989 bol nominovaný na 

cenu EMMY za film Czesław Milosz: The Poet Remembers (1988). V roku 2002 získal medailu za 

zásluhy II. stupňa v oblasti kultúry (udelenou prezidentom republiky Václavom Havlom). V roku 2005 

získal Českého leva za dlhoročný umelecký prínos českému filmu a v roku 2006 Krištáľový glóbus MFF 

Karlove Vary za dlhoročný umelecký prínos svetovej kinematografii. V roku 2016 získal Cenu 

Ministerstva kultúry ČR za prínos v oblasti kinematografie a audiovízie. 

 

Filmografia: 

Démanty noci (1964) 

Podvodníci (1965) – poviedka vo filme Perličky na dně 

O slavnosti a hostech (1965) 

Mučedníci lásky (1966) 

V žáru královské lásky (1990) 

Jméno kódu Rubín (1996) 

Noční hovory s matkou (2001-2002) 

Krajina mého srdce (2004) 

Toyen (2005) 

Holka Ferrari Dino (2009) 

Hear Beat 3D (2010) 

Vlk z Královských Vinohrad (2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OSTATNÍ TVORCOVIA 
Jiří Maxa 

Kamera 

Český fotograf a kameraman, ktorý začínal u Josefa Illíka a tridsať rokov spolupracoval s Ivanom 

Špaletom. Ako kameraman pracoval na filmoch Kára (Václav Koubek) a Český kubizmus (Michal 

Pacina), Stal sa dvorným kameramanom Jana Němca po jeho exile a nakrútil s ním filmy Krajina mého 

srdce (2004), Toyen (2005) a Hear Beat 3D (2010). Ich spoločná tvorba je špecifická experimentálnym 

prístupom k zobrazovanému, či už ide o spôsob snímania alebo formálne uchopenie vypovedaného. 

 

Tomáš Klein 

Druhý režisér (film dokončil) 

Študuje réžiu na FAMU. Jeho študentské filmy Rousek, Posedlost uspeli na mnohých medzinárodných 

festivaloch. Svoje filmy tvorí spolu s Tomášom Mertom pod značkou GURU FILM. Ich snímka Retriever 

bola vybraná do sekcie Cinéfondation festivalu Cannes 2015. Momentálne pripravujú svoj celovečerný 

debut na motívy knihy Zdenka Perského Kde domov můj. Na filme Vlk z Královských Vinohrad 

spolupracoval ako druhý režisér a na prianie Jana Němca film režisérsky dokončil. 

 

Tomáš Michálek  

Producent  

Absolvent produkcie na pražskej FAMU pod vedením Jaromíra Kallista. Spoluzakladateľ nezávislej 

produkčnej spoločnosti MasterFilm. Produkoval režijný debut Tomáša Pavlíčka Parádně pokecal (2015), 

ďalej festivalovo úspešné dokumenty Nebezpečný svět Rajka Dolečka a Česká cesta. Dlhodobo sa 

venuje projektu významného českého kameramana Jaroslava Kučeru, v rámci ktorého pripravuje 

rozsiahlu výstavu v GHMP, vydanie monografie a spolu s Jakubom Felcmanom dokumentárny film. 

Okrem toho vytvára experimentálnu esej Petra Václava vychádzajúcu z Kučerových objavených 

archívnych materiálov s názvom Vědomí souvislosti.  

 

Jakub Felcman  

Dramaturg, kreatívny producent 

Absolvent Filozofickej fakulty UK, scenáristiky a dramaturgie na pražskej FAMU. Pôsobil ako nezávislý 

dramaturg na niekoľkých festivaloch. Pôsobí aj ako filmový publicista. V roku 2009 založil MFF Ostrava 

Kamera Oko. V rokoch 2013 – 2015 pôsobil ako vedúci dramaturg v tvorivej skupine Čestmíra 

Kopeckého v Českej televízii. Je spoluautorom scenára úspešného filmu Olma Omerzua Příliš mladá 

noc a je autorom scenára k filmu Michala Hogenauera Venku.  

 

Michael Kaboš 

Producent 

Absolvent katedry dokumentárnej réžie na VŠMU a katedry kamery na FAMU. Za svoj absolventský film 

Nekrajiny získal Čestné uznanie Jaroslava Kučeru od Asociácie českých kameramanov. Absolvent 

Kodak Cinematography Masterclass v Budapešti pod vedením Vilmosa Zsigmonda. Absolvoval 

workshop Ex Oriente a ako producent bol vybraný na Emerging Producers na MFDF Ji.hlava 2014. 

Realizoval niekoľko celovečerných filmov. Je producentom filmu Všetky moje deti, na ktorý získal 

podporu Media a Eurimages, a ktorý bol v čase svojho uvedenia historicky najúspešnejším 

kinodistribučním dokumentárnym filmom na Slovensku. Je tiež producentom filmu Farby piesku o 

občianskej vojne v Líbyi a filmu Prízraky o pamäti a hrdinstve. Momentálne nakrúca film o zabudnutých 

osudoch československých veteránov z vojny vo Vietname Pochoduj, alebo zomri a spoločne 



 

 

 

s režisérom a animátorom Norom Držiakom pripravuje celovečerný film Cesta do nemožna o životných 

osudoch Milana Rastislava Štefánika. 

 

O VZNIKU FILMU  

 

producent Tomáš Michálek 

Aká je genéza filmu Vlk z Královských Vinohrad? 

Geneze je zábavná. Jsem velký obdivovatel díla Jana Němce a před dvěma lety jsem potřeboval vidět 

jeho Toyen, ke které se nedalo nijak dostat. Proto jsem vymyslel, že otevřeme jednodenní modul na 

FAMU, kde by se film promítl a Jan Němec by ná- sledně se studenty debatoval. A tak skutečně po 

projekci vyprávěl své plány na skvě- lé a převratné filmy. Uteklo několik měsíců a ke mně se dostalo, že 

Jan Němec chce natočit svoji dlouho připravovanou autobiografii a že okolnosti jsou lehce 

komplikované. Nedalo se dělat nic jiného, než mu napsat...a šli jsme do toho. 

 

Film Vlk z Královských Vinohrad, ktorý sa minulý rok, okrem iného, nakrúcal aj na festivale 

v Karlovych Varoch, sa sem symbolicky vrátil a to priamo do hlavnej súťaže. Čo ste očakávali od 

tohto uvedenia? 

Především šlo symbolicky o to, že se Vlk vrací domů, na své území. Pro Jana Němce byl karlovarský 

festival nesmírně důležitý, není proto náhodou, že jsme tam vloni natáčeli. Byl jsem zvědavý hlavně na 

reakce českých diváků. Vlk vypráví příběh nás všech, je to veselým a komunikativním způsobem 

odvyprávěný pohled na druhou polovinu 20. století… veselým a komunikativním, ano, nikoliv však 

podbízivým. 

 

Tomáš Klein – druhý režisér 

Prvá klapka padla na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes. Ako tu prebiahlo 

nakrúcanie? 

Jan Němec se vrátil do Cannes po mnoha letech s velkým nadhledem a myslím, že si velmi užíval 

natáčení, které probíhalo v subverzivním duchu. Přímo na místech činu, bez povolení a zbytečného 

váhání. Dokázal skvěle využít atmosféry a kulis festivalu, aby ukradl, co potřeboval pro svůj příběh. 

 

Mal Jan Němec od začiatku scenára vybratých hercov? 

Záměr obsadit Jiřího Mádla měl Jan Němce už poměrně v počátku. Myslím, že to více souviselo s tím, 

jaký má obraz Jirka Mádl u českého obecenstva, než s tím, že by byl charakterově či vizuálně podobný 

Janu Němcovi. Záměr byl, aby se divák dobře ztotožnil s postavou Johna Jana, protože jde o fikci a ne 

o portrét autora. Záměr obsadit i Karla Rodena jako alter ego samotného režiséra přišel až ke sklonku 

natáčení. Karel Roden už několikrát reprezentoval alter ego Jan Němce a v tom filmu tím ještě 

umocňuje fabulaci autora. Za Mádlem, se skrývá vypravěč Roden jako alter ego samotného Němce. 

 

Nakrúcanie sa uskutočnilo v Spojených štátoch, ktorého sa Jan Němec už nemohol zúčastniť. 

Ako ste režisérsky poňali túto časť? 

Jan Němec od počátku věděl, že nebude moct jet do Ameriky. Stejně tak počítal, že možná nebude v 

jeho fyzických silách film sám dokončit. Myslím, že se obklopil lidmi se stejným duchem. Od počátku 

jsme také měli dohodu, že pokud to bude potřeba, film režijně dokončím dle jeho instrukcí. Tak se 

nakonec i stalo a film jsme dokončovali se střihačem Josefem Krajbichem a dramaturgem Jakubem 

Felcmanem. Jan Ně- mec byl velká režisérská osobnost a navíc měl silný a jasně srozumitelný příběh. 

Obojí nám bylo dobrým vodítkem, a proto si myslím, že jsme film dokončili v duchu, jaký by si on sám 



 

 

 

přál. Možná by se vztekal nad některými detaily, ale celek je myslím Němec v nejlepší formě. Navíc si 

myslím, že tento film je mimo jiné právě o tom, že když máte dobrý příběh a dostatečně silnou chuť ho 

vyprávět, tak se vždy najde cesta, jak ho vyprávět. Pokud teda máte odvahu ji hledat. Příběh Johna 

Jana velmi dobře kopíruje osud naší země s jejími vrcholy i propady a může být dobrým návodem pro 

život. Když se člověk drží toho, co umí a dělá v těž- kých chvílích, co je správné, tak může odejít s 

rovnou páteří a ještě o tom nechat silnou zprávu. 

 

 

dramaturg, kretívny producent Jakub Felcman 

Stál ste pri vzniku scenára tohto filmu. Aký bol váš podnet k realizácii scenára na základe 

poviedkovej knihy Jana Němca Nepodávej ruku číšnikovi ? 

Tehdy jsem pracoval u Čestmíra Kopeckého v tvůrčí skupině v České televizi. Řekl jsem Kopeckému, 

jestli bych mohl bojovat o jeden film a on řekl, že to záleží. Tak jsem mu řekl, že ten film je Vlk z 

Královských Vinohrad od Jana Němce. On mě různě varoval, jestli si vůbec dokážu představit do čeho 

jdu. Ale já jsem už měl svoje zkušenosti a práci s Janem Němcem jsem znal jenom jako nikdy nekončící 

teror, který byl ale z odstupu nespočitatelné hodnoty, nezapomenutelný, děsně přínosný. A on řekl, že 

jestli je to tak, tak že s radostí. Janu Němcovi jsem tehdy sdělil: „Pane Němec, já jsem si ten film vybral 

proto, že kdybych měl v televizi udělat už jenom jeden film, byl by to tenhle.“ Jan Němec se pak s námi 

sešel ještě jednou a tehdy řekl: „Uděláme to!“ A v té větě bylo slyšet, jak velké a dlouhé rozhodování za 

tím je. Jan Němec to pak rozvedl: „Když se rozhodnu, že nějaký film udělám, už ho musím udělat. Bez 

ohledu na okolnosti a na peníze. I kdyby na něj nakonec nebyla ani koruna. Prostě ho dovedu do cíle. A 

vy jste slíbil, že tomu filmu dáte všechno, a tak ho se mnou musíte dodělat“. 
 

Kto stál pri vzniku filmu? 

Na úplném začátku byl Tomáš Michálek. Tomáš přivedl i svoje kolegy z firmy MasterFilm, Jakuba 

Mahlera a Dagmar Sedláčkovou. Jenom Tomáši Michálkovi můžou všichni vděčit za to, že produkce 

filmu skutečně začala, neboť ten na sebe vzal riziko realizovat první natáčení před jakoukoliv závaznou 

garancí financování. A nebylo toho málo, film bylo třeba zafinancovat na natáčení na 68. Mezinárodním 

filmovém festivalu v Cannes. Zároveň je třeba vděčit filmovému centru České televize, že film ještě 

přijalo, zaštítilo a zajistilo skutečné finance před udělením dotace Fondu kinematografie a po rozpuštění 

skupiny Čestmíra Kopeckého, která projekt začala. Nakonec tedy Státnímu fondu kinematografie. O 

udělení dotace bylo rozhodnuto až v průběhu natáčení na festivalu v Cannes. 

 

V čom spočívala Vaša dramaturgická práca na scenári? 

Jan Němec znal svůj scénář nazpaměť. Jak by ne, „prožil ho“, po kouskách vyprávěl, reformuloval, 

převedl do podoby povídek a následně literárního scénáře. V momentě natáčení nechal veškeré dosud 

vytištěné verze ležet; technický scénář vznikal po částech, byl psán v ruce, obsahoval veškeré instrukce 

od náznaků scén přes seznam rekvizit či scénických požadavků po naznačení natáčecího plánu, z něho 

vedoucí produkce Jakub Pinkava sestavil kompletní natáčecí plán a dispozice. V dramaturgické práci na 

scénáři jsem rozhodně nebyl sám a ani jsem nebyl jediným, s nímž by Jan Němec scénář konzultoval. 

Stejně a významněji v tuto chvíli působil Tomáš Klein a potom každý, kdo se nechal strhnout a 

vyprovokovat k tomu, aby řekl svůj soud o natáčené scéně - ten pak musel svoje představy do detailu 

obhájit, ale pak se jím Jan Němec byl skutečně ochotný zabývat. Jan Němec měl vždy jasnou představu 

o výběru scén a jejich řazení, do toho nenechal nikoho mluvit, ale při vlastní realizaci scén si nechal 

nabízet a vybíral. Tedy v průběhu hlavního natáčení. Když bylo vše hotovo - na samotném konci, navrhl 

svoje řazení sekvencí jako možnost a k diskusi nad tím vybídl střihače Josefa Krajbicha, pomocného 

režiséra Tomáše Kleina i mne. 



 

 

 

 

Čo Vás na spolupráci s Janom Němcom najviac zaujalo? 

Pro mě bylo natáčení nejlepší filmovou lekcí, jakou jsem v životě zažil. Jan Němec byl báječný 

pedagog. Chtěl jsem tohle natáčení uskutečnit i proto, že jsem chtěl vidět jak pracuje. Sebestředně jsem 

to na sebe seslal jako praktickou dílnu filmové režie a zatáhnul do toho Čestmíra nejdřív a následně 

Tomáše a Českou televizi a Státní fond kinematografie, a hlavně teda Jana Němce samotného. On nás 

všechny naprosto odměnil. Ve chvíli, kdy začalo natáčení, přijal nás jako součást smečky. Byl ochotný 

se s námi podělit o všechno, tak jako když jeden kouzelník je ochotný podělit se o svoje kouzelnické 

triky. A to, když zemřel před posledním natáčecím dnem… Jan Němec odešel uprostřed práce, v době, 

kdy dílo začalo dostávat finální tvar, v momentě tvůrčím a v entusiasmu. A v plné síle - tedy duševní, z 

té neztratil nic a bylo to až neuvěřitelné, vždy překvapující. Němcovo heslo bylo „On the road again“, 

vždy přímo do ohně a znova na frontu a tohle jako kdyby byla jen další etapa. To nejsilnější a nejtěžší, 

co může učitel udělat, je rozpracovat dílo a nechat jeho dokončení ve chvíli, kdy už má jasné kontury, 

na svých studentech - a tuhle lekci nám udělil, a tak teď po letech mám teprve vážně pocit, že jsem 

složil státnice na FAMU.   

 

 

Michael Kaboš – producent za Slovenskú republiku 

Ako prišlo k slovenskej spolupráci na tomto filme, kým ste boli oslovený, kedy ste sa do filmu 

zapojili? 

Bola to zaujímavá zhoda okolností. Čítal som práve knihu Nepodávej ruku číšníkovi, keď sme 

s producentom Tomášom Michálkom dokončovali dokumentárny film o Kupónovej privatizácii, ktorý sme 

koprodukovali. Vtedy ma Tomáš oslovil, či by som nemal záujem s ním spolupracovať na novom 

projekte. Jednalo sa o film Jana Němca na motívy knihy. Mali za sebou prvé nakrúcanie na festivale 

v Cannes. Po pravde, neváhal som ani chvíľu. 

V čom spočívala slovenská spolupráca pri filme? 

Do projektu sme vstúpili v pokročilej fáze produkcie, kedy už bol daný realizačný harmonogram, lokácie 

aj obsadenie štábu. Jednali sme s Janom Němcom o  doplnení niekoľkých scén, ale získať podporu sa 

nám podarilo až pred úplným koncom nakrúcania, kedy už nebola možnosť jednotlivé úpravy 

zapracovať. Spolupráca sa tak hlavne zamerala na dokončenie nakrúcania, postprodukciu a hudbu, 

ktorá ale zostala nakoniec nedokončená. Na druhú stranu samotný fakt, že film, ktorý bol uvedený na 

festivale v Karlových Varoch a v Rotterdame, vznikol v slovenskej koprodukcii, je skvelý signál do 

zahraničia. Slovenská kinematografia sa tak vďaka AVF podieľa na výnimočných filmoch, ktoré 

presahujú hranice nášho teritória a získava rešpekt v zahraničí. 

Ako by ste opísali spoluprácu s Janom Němcom? 

Jana Němca som stretol ešte pri štúdiach na FAMU. Osobne mám veľmi rád jeho filmy O slavnosti 

a hostech a Démanty noci, preto som bol naozaj rád za možnosť vidieť ho priamo pri práci a podielať sa 

na jeho filme. Bohužial sa nám už nepodarilo stretnúť a ostalo tak iba u niekoľkých emailov, kedy sme 

sa bavili o scenári. Môžem ale povedať, že Jan Němec mal v sebe obrovskú energiu a svojim zápalom 

dokázal strhnúť všetkých okolo seba.  

Keby ste mali divákov pozvať do kín, ako im film predstavíte? Čo môžu od tohto titulu očakávať? 

Sebaironický film o vlkovi, ktorý si za každých okolností zachoval svoju slobodu a žil život s nadhľadom 

a humorom. Ako film popísal Jan Němec: „Film není náhodná koláž ale přesně připravená podívaná. 

To, co bude ve filmu, se stalo a já to skutečně prožil. I když, pravda, občas jsem to trochu nafouknul.“   

 



 

 

 

 

 

HERCI 

Karel Roden – vypravěč / alter ego  

Narodil sa v Českých Budejoviciach v hereckej rodine. Patrí k najuznávanejším súčasným českým 

hercom. Po absolvovaní pražskej DAMU pôsobil v niekoľkých divadlách (DISK, Divadlo na Vinohradoch, 

ústecké Činoherné štúdio, Národné divadlo, Divadlo Na zábradlí, Labyrint). Na začiatku 90. rokov 

odišiel do Veľkej Británie, kde navštevoval herecké kurzy a zdokonalil sa v angličtine. Zahral si úlohy v 

desiatkach filmov tuzemskej a zahraničnej produkcie. Je nositeľom prestížnej filmovej ceny Český lev 

za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe za psychologickú postavu hluchého strážcu Douša v 

dráme Hlídač č. 47 (2008) režiséra Filipa Renča.  

 

Jiří Mádl – postava Johna Jana  

Českobudejovický rodák Jiří Mádl vyštudoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna. Veľkým koníčkom 

mu pôvodne bol ľadový hokej, ktorý hral viac ako deväť rokov. Keď však v roku 2007 uspel na konkurze 

tínedžerskej komédie Snowboarďáci, dal prednosť herectvu. V roku 2007 sa hlásil na FAMU, na 

prijímacom konaní však neuspel. Po úspešnej premiére Snowboarďákov sa Jiří stal vyhľadávaným 

hercom. Zatiaľ bol vrcholom Mádlovej hereckej kariéry film Děti noci, v ktorom si svojim výkonom po 

boku Marthy Issovej vyslúžil cenu Medzinárodného karlovarského filmového festivalu pre najlepšieho 

mužského herca v hlavnej úlohe. Mádl pracoval okrem veľkých filmových a televíznych produkcií 

niekoľkokrát aj na nezávislých krátkometrážnych snímkach amatérskeho zoskupenia Trinity Pictures. 

Režijne debutoval v roku 2014 snímkou Pojedeme k moři, za ktorý získal Cenu RWE za objav roku na 

Cenách českej filmovej kritiky.  

 

 

 

 



 

 

 

JIŘÍ MÁDL – O NAKRÚCANÍ 

Kedy ste sa prvýkrát stretli s režisérom Janem 

Němcom?  

Poprvé jsme se setkali v kavárně. Přišel tam na mě s 

posilami, asi tři produkční. Ale nemuseli tam být, on mě 

udolal sám, přestože jsem byl rozhodnutý říct mu tam 

jedno slušný, ale zřetelný ne.  

 

Ako ste boli prizvaný k spolupráci na filme Vlk z 

Královských Vinohrad?  

Zavolali mi a pan Němec pak dokonce volal i mojí 

mamce. Opravdu věděl, jak na mě... Pan Němec měl být lobbista, jeho charisma a energie byla tak 

nakažlivá.  

 

Postava Johna Jana je alter egom Jana Němca, ako ste k postave pristupovali pri čítaní 

scenára?  

Scénář jsem nikdy nedostal. Je to velká výzva i zodpovědnost hrát roli režiséra.  

 

Ako prebiehala vaša príprava na nakrúcanie?  

Vlastně nijak, byla to taková horská dráha. Večer mi přišla zpráva, jestli bych nemohl s sebou vzít ty 

černý boty, co jsem měl a jestli nemám třeba hnědou bundu nebo něco takového. Tak jsem si nařídil 

budíka, usínal a říkal si, co tak asi zítra před tou kamerou budu dělat.  

 

Ako prebiehalo samotné nakrúcanie?  

Zběsile. Nejdřív mi to bylo hodně nepříjemný. Já jsem prostě jako herec rád na 100 % připravený, tady 

to nešlo. V Cannes jsem ještě trošku trpěl, pak jsem si to ale začal užívat a říkal si, že už asi nic 

takového nikdy nezažiju.  

 

Konca nakrúcania Vlka z Královských Vinohrad sa Jan Němec nedožil. Ako na pána režiséra 

spomínate?  

Vždycky mě rozesmál a věděl to. Věděl, že mě baví jeho styl komunikace s lidmi, a pak už se i trošku 

předváděl, aby mě pobavil. Měli jsme mezi sebou takovou tajnou komunikaci a pokoutně se smáli. 

Vždycky jsem měl radost, že ho vidím, a jsem rád, že mě v té kavárně ukecal.  

 

O VZNIKU FILMU OBECNĚ S AUTOREM JAN NĚMEC, REŽISÉR  

Ako vzniká téma, úvodný nápad?  

„To není obecná otázka, to je klíčové. První musí být impuls, tohle by mělo být kino. To je vždy ten první 

a nejdůležitější důvod alespoň v mé práci a v práci mých kolegů. Uvědomit si, toto je ten nejlepší a 

nejdůležitější nápad. Ten důvod může být jakýkoliv. Musíte si říct, tohle chci, aby bylo kino, kniha, 

nápad, hovor, divadlo, dialog, politická situace, drama… cokoliv. A za druhé. Chci to udělat, tak jak to 

neudělá vůbec nikdo jiný. To je taková to omšelá věta: Dělám jenom filmy, které chci vidět v kině, a vím, 

že to nikdo nenatočí, tak to dělám sám. ”  

Zo semináru Jana Němca na FAMU, apríl 2015. 

 

 

 

 



 

 

 

KONTAKT 

Asociácia slovenských filmových klubov 

distribútor pre Slovensko 

Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na 

Slovensku je zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej 

kinematografie a súčasnej slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Prináša do 

kín každý rok takmer 40 celovečerných filmov. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných 

filmových podujatí v SR – Medzinárodný festival filmových klubov FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 

100. ASFK sa venuje vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy a Filmový kabinet deťom. Spoločne so 

SFÚ vydáva jediný filmologický časopis na Slovensku Kino-Ikon a ďalšie filmové publikácie. Pravidelne 

dvakrát do roka organizuje programovacie semináre dramaturgov a zástupcov filmových klubov. ASFK 

je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a národných cien Slnko v sieti. 

 

DISTRIBÚCIA 

Asociácia slovenských filmových klubov 

Brnianska 33 

Bratislava  

811 04 Slovak Republic 

www.asfk.sk 

 asfk@asfk.sk 

PR pre film VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD 

Martina Pašteková 

Asociácia slovenských filmových klubov 

 +421 (0) 904 573 237 

 pastekova@asfk.sk 

 

TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=j6_9_igYKB4  

 

DISTRIBUČNÝ LIST 

http://www.asfk.sk/film/vlk-z-kralovskych-vinohrad  

  

 

 

 

 

Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil 

https://www.youtube.com/watch?v=j6_9_igYKB4
http://www.asfk.sk/film/vlk-z-kralovskych-vinohrad

