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Herec Ondfiej Vetch˘ 
v Löw-Beerovû vile ve Svitávce

V Löw-Beerovû vile ve Svitávce najdete knihovnu nebo muzeum rodu Löw-Beer, ale pfiedev‰ím
Nejkrásnûj‰í obecní úfiad v âR. Vedení mûstyse Svitávka Jaroslav Zoubek, starosta a Miroslava Holasová,
místostarostka zvou do vily známé osobnosti k pfiíjemnému posezení s obãany nejenom ze Svitávky.
Koncem loÀského roku to byl herec Zdenûk Junák a následoval ho se sv˘m povídáním Petr NároÏn˘. 

29. ledna 2017 probûhla beseda
tentokrát s Ondfiejem Vetch˘m.
Pan Vetch˘ dorazil jak jinak neÏ
s úsmûvem na rtu a „na pohodu”
se svou parÈaãkou fenkou Beebou.
Ta si s Ondfiejem Vetch˘m stfiihla
roli uÏ ve dvou filmech. Znát ji
mÛÏeme tfieba z Pohádek pro Emu.
Celá beseda se nesla ve velmi pfiá-
telské atmosféfie, znám˘ herec 
ochotnû odpovídal na v‰echny do-
tazy. Dozvûdûli jsme se napfiíklad,
Ïe se Ondfiej Vetch˘ bojí zl˘ch
a hloup˘ch lidí, 30 let aktivnû
sportoval a tak mu nedûlá problém
zastat se cizího ãlovûka tfieba
v metru nebo na ulici, kdyÏ vidí,
Ïe mu nûkdo ubliÏuje… Povídal
nám o práci na novém filmu reÏi-
séra Jana Svûráka Po strni‰ti bos,
kter˘ bude promítán v kinech od
17. srpna 2017. Ve snímku Po str-
ni‰ti bos je osmilet˘ Eda vytouÏe-
né, opatrovávané dítû, které rodiãe
stfieÏí víc, neÏ je zdrávo, protoÏe
o jedno dítû uÏ pfii‰li. Dûjovû film
pfiedchází první spoleãné práci
ZdeÀka a Jana Svûrákov˘ch
Obecné ‰kole z roku 1991.

Ondfiej Vetch˘ prozradil, Ïe kvÛli
jedné z hlavních rolí musel zhub-
nout 10 kilo (dennû dûlal 300 klikÛ
a 300 shybÛ, hodinu a pÛl jezdil
v parnu na kole) a musel si nechat
vyholit vr‰ek hlavy, protoÏe ve fil-
mu má „nalepenou pfiehazovaã-
ku”…  Ve filmu hraje hlavní roli
jednoho z rodiãÛ dûtského hrdiny,
malého Edy. ManÏelku hraje Tereza

Vofií‰ková. Film
Po strni‰ti bos
ãerpá ze vzpo-
mínek na dût-
ství, které proÏil
Zdenûk Svûrák
za války na ven-
kovû. Sv˘m ná-
mûtem zapadá
do fiady filmÛ
Obecná ‰kola,
Kolja a Vratné
lahve. Námûtem
byla stejnojmen-
ná kniha otce re-
Ïiséra, ZdeÀka
Svûráka. Na be-
sedû mûl pan
Vetch˘ pûkn˘,
moderní krátk˘
sestfiih a jak sám
fiekl, film je ho-
tov, nyní probíhá
jen úprava ve
stfiiÏnû, takÏe
vlasy pomalu
dorÛstají… 

Ondfiej Vetch˘
také zavzpomínal na svého ne-
dávno zesnulého kamaráda a ko-
legu, úÏasného ãlovûka, Michala
Pavlatu. Michal Pavlata pÛsobil
jako pedagog na praÏské DAMU
a Ondfiej Vetch˘ bude od fiíjna
2017 na fakultû jako pedagog ta-
ké pÛsobit. V den besedy probíhal
na fakultû DAMU v Praze posled-
ní den talentov˘ch zkou‰ek. Jak
pan Vetch˘ fiekl, sedí v komisi

a kvÛli besedû ve Svitávce se mu-
sel omluvit… 

Sérii v‰ech tfií besed moderoval
Vojta Polansk˘. Jestli bude mûstys
pokraãovat v tûchto veãerních po-
fiadech s v˘znamn˘mi osobnostmi
âeské republiky, bude záleÏet na
zájmu vefiejnosti. 

Hodina a pÛl ubûhla velmi rych-
le a byl ãas se rozlouãit. Pan
Vetch˘ je bezesporu pozitivní, mi-

l˘, pfiátelsk˘, pfiím˘ a velmi seãtû-
l˘ a inteligentní ãlovûk a takové
jeho motto, které na besedû také
zaznûlo, jsem si vryla do pamûti.
„KdyÏ nemá‰
fiíct co pûkného,
tak drÏ hubu”.

Text a foto:
Renata Kuncová
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Ondfiej Vetch˘ a moderátor Vojta Polansk˘.


