rozhovor

B

yl jste jeden z nejmladších Hamletů, v ansámblu Švandova divadla
také a v seriálu hrajete mladého
detektiva. Jak si všude připadáte
jako benjamínek?
To se časem určitě změní. (smích)
Člověk se ani nerozkouká a zjistí, že
je tam dalších třicet mladších herců.
Na začátku jsem se třeba bál říkat svůj
názor, když jsme diskutovali o nové
inscenaci. Ale to je normální. Zároveň jsem měl štěstí na vedení, protože
mi řekli, že jsem zapadl, a chtějí, abych
se více zapojoval do toho, co v divadle
děláme. Bylo to, jako když se otevřou
stavidla. A od té doby jsem nezavřel
pusu.
Kvůli Hamletovi jste musel hubnout. To ale
potkává spíš herečky. Kolik kil?
Za necelého půl roku jsem sundal devět kilo.
Prozradíte čtenářkám svůj recept?
(smích) Člověk potřebuje hlavně motivaci, tu jsem měl, protože jsem uvěřil výkladu režiséra. Hamlet měl být
křehký a nejistý kluk. Měl takový být
uvnitř i na povrchu. Začal jsem snídat,
to bylo zásadní. Jedl jsem pravidelně
v malých porcích a k tomu ještě zápřah
na zkouškách… Šlo to skoro samo.
Měl jste nebo máte herecký idol či vzor?
Moc si vážím herecké práce Ivana
Trojana. Když jsem byl ještě na škole,
hostoval jsem v divadle a byla to pro
mě první hra Merlin od Dorsta. Byla
to postava, kterou Ivan hrál, když po
škole také začínal. Přišel na premiéru
a potkali jsme se pak i v baru. Dali
jsme se do řeči a bylo to neuvěřitelné.

Chci být

U PORODU
K herectví přišel PATRIK DĚRGEL (27), dalo by se říct, náhodou. Řekl si, že to jednoduše zkusí.
V současnosti patří k nejvýraznějším tvářím mladé generace herců. Zazářil jako Hamlet
i nadějný detektiv, ale zanedlouho ho čeká role přímo celoživotní. Stane se tátou. Když mluví
o období, které se svou přítelkyní MARKÉTOU FRÖSSLOVOU (28) právě prožívají, je na něm
vidět, jak moc se na prvního potomka těší a že nechce za žádnou cenu přijít ani o tu nejmenší
maličkost, která novou rodinu čeká. Prozradil, jak to bude mít jako nastávající otec s nadějně
rozjetou kariérou, jestli se brzy ožení, a také to, zda mu porod nahání hrůzu.
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Pochválil vás?
Byl docela drsný. (smích)
Chtěl byste se s ním potkat na jevišti?
Samozřejmě, ale hlavně bych s ním
chtěl zkoušet. To je totiž něco jiného.
Vidět ho při práci, jak divadlo vzniká.

ŽIVOTNÍ
LÁSKA
Patrik s Markétou se
do sebe zamilovali
a čeká je společná
cesta životem.
Miminko už je na
cestě a svatbu mají
v plánu.

Jste dyslektik a dysgrafik. Jak se to dá
skloubit s herectvím?
Jakákoli čtená zkouška, pokud nedostanu třeba text dopředu, se zvrhne
v komedii. Kolegové už vědí, že to
přijde, takže to berou v pohodě. Ale
já jsem si v tom našel hodně přínosnou věc. Na první čtenou zkoušku
přijdu totiž jako nepopsaný list. Jsem
otevřený pojetí režiséra a odpadá mi

potlačování předsudků, toho, co jsem
si myslel o hře předem.
Pomyslnou nejvyšší metou bývá pro herce
Národní divadlo, v něm teď hrajete, ale
říkal jste, že pro vás to jsou ostravská divadla. To se evidentně změnilo…
Předně jsem neměl žádnou metu. Bral
jsem to tak, že bude skvělé, když se
vůbec dostanu do nějakého divadla.
(smích) Tím, že jsem vyrůstal na Ostravsku, byla a jsou pro mě pořád ostravská divadla jedna z nejlepších u nás.
Mohl jste tam získat práci… Proč jste to
neudělal?
Po konzervatoři jsem se na to ještě
necítil. Netroufl jsem si přijít mezi ty
herce. Raději jsem se přihlásil na další
školu, abych se tomu vyhnul.
A jaký má pro vás herectví smysl?
Je těžké to vyjádřit. Snoubí se dohromady několik věcí. Je to moje práce
a mám to štěstí, že si o ní myslím, že je
to šance, abych s něčím pohnul, působil na lidi a předával jim emoce nebo
zážitky. Jsem jako prostředník autora
a režiséra, aby se jejich myšlenka dostala až k divákovi. To je pro mě čest.
Dnes hrajete v divadlech komorních i velkých scén, máte za sebou muzikál a před kamerou také nejste nováček. S tím jde ruku
v ruce popularita. Jak zvládáte ten kolotoč?
Neřeším to. Dělám profesi, která je,
řekněme, veřejná. Je to součást mé
práce, ne tedy hlavní, jako že bych
hrál jen proto, aby mě lidé poznávali.
Jak vnímáte český showbyznys?
Někdy je to, jako byste dala na stodvacítku kola z ferrari. Nepatřičné.
Je to dost malý rybníček na to, aby se
uplatňovaly vzorce z Hollywoodu. Asi
je přirozené, že ve společnosti něco takového existuje, ale je to občas vtipné.
Pomohla vám někdy známá tvář?
Myslím si, že když jdu tady vedle pro
oběd, dá mi paní o knedlík víc. Ale
nevím, jestli těch pět knedlíků nedává náhodou všem. Tak sám pro sebe
si říkám, že to tak je. (smích)
Brzy se stanete i mladým známým tatínkem. Jak se těšíte?
Moc. Čím víc se to blíží, tím víc se
těším. Chci, aby můj potomek měl vedle sebe silného tátu. Chtěl bych ho
vzít na lyže a na fotbal.
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S VŮNÍ BENZINU

Auto je pro Patrika každodenní nutností.
Pohodlí, bezpečí a zábavu našel
za volantem auta SUV Suzuki Vitara S.

Co na příchod potomka říká rodina?
Jsou šťastní. Byli jsme teď doma a mamka už řešila, kam dají pískoviště. A hned
mi říkala, že je ráda, bude akční babička.
Vím, že se to dnes tolik neřeší, ale nevadí rodičům, že jste se nejdřív neoženil?
Oni vědí, že je teď okolo dítěte hodně
zařizování a časově do toho vměstnat
svatbu ani nejde.

TALENT V KRVI
Ačkoli se Patrik pro hereckou dráhu
rozhodl prakticky náhodou, dnes září
na prknech v Národním divadle třeba
ve hře Manon Lescaut a v herecké
branži je jako ryba ve vodě.

Takže to bude kluk?
To ještě nevíme. Chceme to vědět, ale
ještě je čas. (smích)
Dá se tedy říct, že jste rodinný typ?
Jsem. Ani mi nepřijde, že bych na to byl
mladý, ale to je možná tím, že pocházím
z malého města.
Rád řídíte auto. Budete pořizovat nějaký vůz
pro rodinu?
Teď mám sportovní SUV Suzuki Vitara S
a jsem maximálně spokojený. Oproti autům, které jsem měl dříve, má i nižší spotřebu. Už jsme i zkoušeli, jestli se do něj
vejde kočárek, a všechno v pohodě. Líbí
se mi i design auta, a to i uvnitř. Člověk si
totiž lehce zvykne na nějaké auto, a když
má další, je to těžší, protože pořád srovnává. Ale tady to tak nebylo. V extrémně
krátkém čase jsem si na něj zvykl.
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Nevypadáte, že byste balil ženy na auta. Jak
jste se seznámil s Markétou?
Znali jsme se ze školy, ona byla v ročníku nade mnou. Je skvělá lyžařka a jednou
jsme celá parta společně vyjeli na hory.
A tam jsme se tak nějak dali dohromady.
Snažíte se ji jako romantik překvapovat pozornostmi?
To by asi musela říct ona. Když to udělám, ani nevím, že to dělám. Květiny jí
nosím, ale to mi přijde normální.
A víte, čím jí uděláte největší radost?
Jsem dost velký bordelář, takže jí zaručeně udělám radost, když po sobě cokoli
kdykoli uklidím. To jsou ty naše věci, díky
kterým se Markéta učí trpělivosti a já řádu.
Co na ní obdivujete?
Všechno. Ji samotnou. Jsme každý jiný

a navzájem se ovlivňujeme a učíme se
od sebe. Fascinuje mě na ní její normálnost. Asi je to pro mě těžké pojmenovat.
Je normální holka, která řeší každodenní věci.
Takže se dá říct, že je to žena vašeho života?
Věřím tomu, že ano.
Váš vztah vypadá tak idylicky, umíte se pohádat?
Hádáme se, každý si stojí za svým viděním věcí. A ve vztahu jsme si rovni, taky
si říkáme všechno. Je to ale dobře, vyčistí se vzduch. Střetům se nevyhýbám
a nemám rád, když to někdo dělá.
Jak vás ovlivnilo její těhotenství?
Všiml jsem si, že teď hodně často, když
jdu po městě, koukám na děti a říkám
si, v jaké jsou teď vývojové nebo životní

dnech, než se to narodí, a v prvních
dnech, až se to narodí, to bych si hodně vyčítal. Teď spolu budeme skoro celé
prázdniny, tak z toho mám radost, protože na sebe budeme mít hodně času.
Někam vyrazíme i na dovolenou.

A sám na sobě už teď cítíte nějakou změnu?
Je zvláštní, že najednou člověk přesně
ví, kde chce být. Místo toho, abych seděl
a bavil se s kamarády nebo něco podnikl, chci být doma a být u všeho, co se
bude dít. Nechtěl bych nic propásnout.

Chcete být u porodu?
To ještě řešíme. Asi tam chci být, abych
byl Markétě oporou, držel ji za ruku, ale
zároveň mi přijde, že je to chvíle, kdy by
měla mít žena klid, a ne se starat o to, že
tam někde třeba omdlévám.

Znamená to, že omezíte práci?
Ano, už teď jsem ji trochu omezil. Představa, že nebudu doma v posledních

Tak vy se chystáte omdlít?
Jsem taková citlivka, takže kdo ví, co na
mě v tu chvíli přijde. (smích)

Ale předpokládám, že časem na ni dojde…
To asi ano. Ale to si chci nechat pro moment překvapení. Chápu, že teď přirozeně každého napadne svatba. Ale už
proto to nechci.
Máte už vybrána nějaká jména?
Máme, ale to si chceme nechat pro sebe.
A navíc, kdo ví, slyšel jsem, že v záplavě
hormonů před porodem se to může ještě
změnit.
Patříte k nadšeným rodičům, kteří už mají
výbavu a kupují cokoli pro miminko, co uvidí?
To určitě ne. Ani se to prý nemá. My
teď hlavně přestavujeme byt, abychom
se tam všichni vlezli. Velké nákupy necháváme až na poslední chvíli, abychom
měli základ. Všechno ostatní přijde
v pravý čas.
Alžběta ZENZINGEROVÁ

FOTO: Facebook.cz / VIPvraždy, Profimedia.cz, Suzuki, Dalibor Puchta, Robert Starý, Hermína

fázi. Jestli jsou po kolena, tak je to co
krok, to pád. (smích) Nebo jsme byli na
návštěvě u kamaráda, kterému se před
dvěma měsíci narodilo dítě, tak jsem
pozoroval, jak to zvládají, jaký má nová
rodina rytmus.

▲

Rolí kapitána Tomáše Berana si splnil klučičí sen o hrdinovi se zbraní v ruce.

To znamená, že ji v nejbližší době neplánujete?
Teď ještě ne.

placená inzerce

Nový časopis SEDMIČKA Křížovky
Výhry za 88 000 Kč
✦ Křížovky
✦ Sudoku
✦ Hádanky pro děti
✦ Svět celebrit

Pouze
15 Kč

Právě v prodeji

