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ReÏisér Strach natáãel na blanenském 
gymnáziu druh˘ díl krimisérie Labyrint

Jednu ze scén druhého dílu nového krimi-
nálního seriálu Labyrint natáãel v prostorách
blanenského gymnázia filmov˘ ‰táb âeské
televize Brno pod vedením reÏiséra Jifiího
Stracha. Sedmidíln˘ seriál zab˘vající se vy-
‰etfiováním brutálních vraÏd vzniká v brnûn-
ském studiu âeské televize podle scénáfie
Petra Hudského. Nov˘ kriminální seriál
Labyrint je inspirovan˘ obrazy Hieronyma
Bosche a bude odvysílán letos na podzim.

V hlavní roli majora Reme‰e se v nûm
pfiedstaví herec Jifií Langmajer, dal‰í po-
stavy ztvární Zuzana Kanócz, Stanislav
Majer, Zuzana Kajnarová, Miroslav
Donutil, Lenka Vlasáková a dal‰í. Seriál
natáãí Jifií Strach pfiedev‰ím v Brnû a na
Blanensku jiÏ nûkolik t˘dnÛ.

Pro druh˘ krimipfiíbûh série tentokrát ze
studentského prostfiedí bylo tfieba natoãit
scénu v prostorách ‰koly, pro kterou si fil-
mafii vybrali k tomuto úãelu vhodnou bu-
dovu - Gymnázium v Blansku. Natáãení
probûhlo 12. bfiezna. NeÏ pfii‰el na plac re-
Ïisér, kameraman a herci, musela b˘t tech-
nika nachystaná, aby nic nebránilo první
klapce. Poãetná skupina filmov˘ch odbor-
níkÛ rozloÏila potfiebnou techniku do prv-

ního a druhého poschodí budovy, nejvíce
ãasu zabrala pfiíprava schodi‰tû. 

Do natáãení byl zapojen i komparz slo-
Ïen˘ z osmi chlapcÛ a sedmi dívek gym-
názia ve vûku 17 let dle poÏadavkÛ filma-
fiÛ. Hráli pfiirozenû sami sebe pfii pohybu
po ‰kolním schodi‰ti v dobû pfiestávky,
kdy na chodbách vládne ãil˘ ruch, vytvá-
fieli tzv. kfioví pro rozhovor vy‰etfiovatelÛ
s jednou ze studentek, která se v natáãe-
ném pfiíbûhu znala s obûtí. S pfiítomností
filmov˘ch celebrit Jifiího Langmajera
a Zuzany Kanócz  nemûli studenti 
nejmen‰í problém. Kamery, poãetného
‰tábu a techniky kolem dokola se nebáli,
stateãnû, odpovûdnû a témûfi profesionálnû
plnili pokyny filmafiÛ. V‰e se na‰tûstí ode-
hrálo v klidu v pozdních odpoledních ho-
dinách mimo bûÏné vyuãování, kdy uÏ ve
‰kolní budovû vládnou pouze paní uklí-
zeãky, které této v˘jimeãné pracovní pfie-
stávky vyuÏily a celé natáãení nad‰enû sle-
dovaly. Nûkter˘m se dokonce podafiilo 
ukofiistit rychlou fotografii pana
Langmajera do mobilu. 

O spoleãnou oficiální fotografii se stu-
denty septimy A, ktefií se asi na hodinu sta-

li filmov˘mi herci, poÏádala paní pro-
dukãní reÏiséra Jifiího Stracha a herce
Jifiího Langmajera a Zuzanu Kanócz.
Jejich vstfiícnost a profesionalita byly na-
prosto ohromující. 

Perliãky z natáãení?
• Poznat reÏiséra Jifiího Stracha, kter˘ se

skr˘val pod kapucí a pro náhodného ko-
lemjdoucího je jen tûÏko k rozeznání,
nebylo snadné. Na‰tûstí ho prozradil je-
ho nezamûniteln˘ hlas. 

• Oblíben  ̆herec Jifií Langmajer je charizma-
tick  ̆a sympatick  ̆fe‰ák. 

• Culík hereãky Zuzany Kanócz byl
pfieãesán a upraven paní maskérkou
devûtkrát.

• Text herci nespletli ani jednou.
• Komparzisté nechodili nûkolikrát po

schodech nahoru a dolÛ zadarmo.
• Po zaznûní slova AKCE musí zavládnout

skuteãn˘ klid a nikdo a nic se nesmí po-
hnout, ani jedin˘ lísteãek malé palmy
v truhlíku s kvûtinami pfied kanceláfií v pfií-
zemí ‰koly, kter˘ byl v zábûru kamery. To
se pak ãeká a ãeká…aÏ se h˘bat pfiestane.

• Hlavními pracovními nástroji v‰ech
zúãastnûn˘ch byly dokonalá souhra,
naprostá profesionalita, sebekázeÀ
a disciplína. 

Text a foto: Mgr. Jana Îilková

V pozadí Jifií Langmajer
a Zuzana Kanôcz.

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 500/7, 
Blansko (budova Zámeãku, 1. patro)

tel.: 736 108 536
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej zahrady s dvûma zdûn˘mi chatami, 1106 m2,
chatová oblast Blansko – Otisky. Elektfiina, uÏitková
voda, po rek. MoÏno prodat i samostatnû. Slunné

místo nad Blanskem. Cena – info v RK. 

Prodej OV 1+1 s balkonem, 38 m2,
Blansko – Sever, 4p/4 bez v˘tahu,

nízké náklady, vhodn˘ k modernizaci
dle vlastních pfiedstav. 

Cena 820.000 Kã + provize RK 


