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ROZHOVOR

SCHODY DO NEBE
Jako domestikovaný Plzeňák přijal ode mě Martin Stránský osobní
gratulaci k získání titulu města Plzně coby Evropského hlavního města
kultury roku 2015. Očividně ho to potěšilo, protože o sobě tvrdí, že západočeské metropoli zůstává nadále věrný, do Prahy se přesouvat nehodlá, protože se cítí být naplaveninou, která už má své kořeny…
Martine, je to k nevíře, ale vybavuju si vás
jako studenta 2. ročníku DAMU
v představení pražské Violy Staročeské
vánoční hry, kde jste byl v první části
králem, přinášejícím Ježíškovi myrhu,
a poté pastuchou, který tančil odzemek.
To bylo hrozně hezoučký, pro nás studenty zpestření školy a nastartování vánoční atmosféry
o mnoho příjemnější než v dnešním normálním
shonu. Hráli jsme to pak ještě hodně let ve stálém
složení. Viola je kouzelný, nebetyčný prostor
a chodí tam vybraná parta lidí – což už samo
o sobě zaručuje úspěch představení. Divák vidí
herci víc než do talíře, tam se nemáte zač schovat, neoddělí vás ani tři metry, které máte od publika. Může se stát, že na obecenstvo nechtěně
prsknete, atmosféra je prostě neopakovatelná.
Klubovky mě odjakživa hodně baví.
Kolik jste si jich užil?
Pravda, moc ne. Na malé scéně jsem dělal Maraton, v Klubu jsme taky nastudovali hru Jako naprostý šílenci – a s tou možná budeme jezdit na
zájezdy.
Do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2
jste vplul jako exmanžel dr. Moniky
Mandlové, ambiciózní lékař Ota.
Jak s ním „vycházíte“?
Je to úplně normální chlap, který se dostal svého
času do úzkých. A to z pochopitelných důvodů:
bránil svoji čest a svou manželku, protivníka shodil ze schodů, přijal za to trest a šel na dva roky
do kriminálu. Čímž se samozřejmě jeho život diametrálně změnil. Sám osobně si teda nedovedu
vůbec představit, že bych seděl – se svým temperamentem. Jsem spíš tichej člověk, uzavřenej, ale
asi bych to nevydržel. To je strašněj masakr na
hlavu, na psychiku, když se dostanete do skupiny
nesrovnatelně odlišných lidí.
Bavil jste se o něm se scenáristy?

Jo, dohodli jsme se, že bude dobré držet to
v téhle stávající linii, je to chlápek, který má
humor a pro sarkasmus nejde daleko. To mě
baví.
Taky v civilu používáte sarkastické
bodce?
Ano, rád, snažím se být místy hodně jedovatej,
zvlášť na lidi, co si to zaslouží.
Okořeňuje to život?
No jistě, taková konverzace bystří smysly, protože musíte být neustále ve střehu, když
s někým špičkujete.
Slyší na to i vaši kolegové z „Růžovky“?
Radim Fiala nebo Honza Šťastný. Nedávno
jsem si uvědomil až doma, když už byla scéna
s Honzou natočená, že bychom na sebe vlastně
měli být zlí jako správní sokové, ale ve skutečnosti to tak vůbec nevyznělo.
Má ta vaše figura, vlastně docela
sympaticky napsaná, šanci na nějaké
šťastnější dny? Vím, že nesmíte nic
prozradit, tak aspoň naznačte…
My nesmíme ani naznačovat, slovy klasika…
(prohýbá se smíchy). Ta naše rodinka bude mít
dost zajímavý příběh a je na něj i docela prostor.
To zní slibně. V podstatě jsme se nic
nedozvěděli, ale každopádně se těšíme.
Váš Ota je příkladný otec. Jaký jste byl
v dětství syn?
Mě odmalička bavilo sportování. Přišel jsem ze
školy, taška letěla do kouta a já zamířil ven. Hrál
jsem házenou, volejbal, tenis, vždycky jsem běhal
za nějakým balonem, až v osmadvaceti jsem se
začal honit za pukem. Bylo mi dobře venku. Samozřejmě jsem si uměl hrát i sám jako jedináček.
Když bylo venku hnusně, postavil jsem si indiánskou vesnici a střílel kovboje. Anebo si četl. Jako
kluk jsem přečetl kvanta knížek. Dneska na to
nemám čas.

Vaše maminka jako učitelka vás vedla ke
„spořádanosti“?
Asi tak, že učitelé, kteří mě měli ve škole, od ní
dostali povolení mi občas nějakou vlepit, když to
bylo potřeba a ona sama svým žákům dávala vybrat: „Chceš facana nebo poznámku?“
A na závěr jednu sugestivní otázku:
Co jsou pro vás „Schody do nebe“?
Myslím, že by to mělo být o tom, co říká na konci
hry Cyrano: „S čistým štítem!“
Bez sentimentu: jde to v dnešní době?
Snad do určité míry to jde udržet. I když někdy
běsním vzteky, když řídím auto. Každý spěchá,
nikdo nikoho nepustí před sebe, aby neztratil půl
minuty času. Teď je velkou módou nedávat vůbec
blinkr. To rozběsnilo mého kamaráda, když se
plazil městem za takovým volem a nikdy nevěděl,
kam uhne. Ve chvíli, kdy zastavili na křižovatce,
vyskočil ten můj kamarád, nahnul se otevřeným
okýnkem k tomu výtečníkovi, vytrhnul mu páčku
na blinkr a hodil do klína se slovy: „Stejně to, ty
frajere, nepotřebuješ!“
Markéta Čaňková
Foto: František Chalupa a TV Nova
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Ordinace…
úterý, čtvrtek

KDO JE… Martin STRÁNSKÝ
Nar. 11. 2. 1970 v Jihlavě, jeho otec je herec a ředitel Horáckého divadla. Martin byl od dětství v divadelním prostředí, ale
po herectví netoužil. Vystudoval gymnázium v Telči, hrál závodně volejbal, uvažoval o FTVS. Nakonec zvolil DAMU, vyšla
mu napodruhé (když rok strávil v jihlavském divadle jako
elév). Od roku 1990 se věnuje dabingu (seriály McGyver, Dr.
House, Zoufalé manželky, Sběratelé kostí, Futurama a další na
HBO). Od roku 1993 je v Divadle J. K. Tyla v Plzni, nyní hraje
také v Divadle Pod Palmovkou v Praze. Hudební talent ukázal
v představení Šakalí léta. Hrál ve filmech Pravidla lži, Crashroad, Peklo s princeznou, Habermannův mlýn, v seriálech
Ulice, Agentura Puzzle, Pojišťovna štěstí, Ordinace v růžové zahradě 2, v TV filmech Devatenáct klavírů, Boží duha, In nominne patris, či v pohádce Anička s lískovými oříšky. Točí
novou řadu Zdivočelé země, hraje v krimiseriálu Expozitura.

7

