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Jejich svět. Jejich spravedlnost.

Rozhovor – Josef Klíma
Každá činnost mívá zpravidla
spouštěcí činitel. Co jím
bylo v případě Expozitury
a jak dlouho jste pracovali
na scénáři?

Seriál je vaším společným
dílem s Jankem Kroupou.
Kdo z vás dvou byl při práci
větší realista a kdo naopak
odvážnější snílek?

Rozhovor – Janek Kroupa

Spouštěcím ventilem byl seriál
reportáží o Berdychově gangu,
který Janek kroupa točil pro
pořad Na vlastní oči. Uvědomili
jsme si, že to nejsou jen krimi
příběhy, ale zároveň tradiční
konflikt dobra a zla, který
nemusíme vymýšlet, protože se
přímo odehrál.
Josef Klíma
autor scénáře
Těžko říct. Janek víc dodával
zápletky a já je spíš víc zpracovával.
Oba jsme se přitom snažili
co nejvíce držet reálií, které jsme znali ze své
novinářské praxe.

Scénář k seriálu Expozitura
jste psal společně s kolegou
Klímou. Jak dlouho scénář
vznikal? A nebyly mezi vámi
tvůrčí spory?

Scénář samotný vznikal rok. Reportérsky
ale mnohonásobně déle. Případy, které
popisujeme, jsme si nevymýšleli, ale jako
novináři jsme na nich pracovali. Spory mezi
námi byly, jsou a budou. Ale pořád jsme
kamarádi a kolegové.

Expozitura je seriál založený
na skutečných událostech.
Do jaké míry odpovídají
exteriéry, postavy i dějová
linie reálným kauzám?

Všechny případy se staly. Jen někdy
jiným lidem a za trochu jiných okolností.
Příběhy jsou na motivy těch skutečných.
S realitou v příběhu jsme ale měli neustálý
problém. Pravda je totiž ve filmu někdy
příliš nepravděpodobná. Ve scénáři jsme se
vyhýbali náhodám, řešení našich zápletek je
přísně logické. To v reálném životě nebývá.

S kolegou Kroupou jste
zpracovali mnohem víc témat
a lidských příběhů, než se
v seriálu skutečně objevilo.
Nebylo těžké vybrat ty
"pravé"?

Nebylo to tak těžké, protože ne každý příběh se hodí pro fiktivní
zpracování. Spíš když člověk pracuje s realitou pro fiktivní
zpracování, kombinuje jak zápletky, tak charaktery. Od všeho
kousek a ještě fabulovat.

Sice jste ostřílený novinář,
ale nebál jste se přece jen, že
by vám mohl seriál způsobit
problémy u zločineckých
skupin?

Bál a bojím. Zejména proto, že právě
v těchto dnech z vězení vycházejí lidé, na
základě jejichž příběhů je seriál postavený.
Nemyslím, že je to potěší. V seriálu totiž
člověk občas může napsat i věci, které sice
ví, ale dokázat by je bylo obtížné...

Při práci tohoto druhu se
v podstatě neustále brodíte
bahnem lidské společnosti.
Nemáte už toho někdy plné
zuby?

Mám. Proto jsem se už před lety rozhodl, že si budu hlavně vybírat
příběhy s tzv. kladným hrdinou. To znamená někým, kdo se dostal
do problémů bez vlastního přičinění, je to slušný občan a instituce,
které by se ho měly zastat proti lumpům, totálně zklamaly. Pak
aspoň vím, že za někoho můžu bojovat, a nelámu si hlavu, zda
jen nezobrazuji příběhy, v nichž jsou jen větší či menší lumpové.
A průběžně se čistím. Hlavně muzikou, kterou hraju v poslední
době s kapelou.

Jak vůbec zvládáte
reportérskou práci tohoto
druhu? Co na to říká vaše
rodina?

Nezlobte se, ale o svých blízkých z důvodů
jejich bezpečí nikdy nemluvím. Práci ale
snad zatím zvládám.

Formát seriálu nepatří mezi
ty klasické. Protíná se zde
několik linií. Inspirovali jste
se nějakými zahraničními
kriminálními seriály?

Ano. Chtěli jsme napsat něco lepšího.

S Jankem často trávíte víc
času než se svými nejbližšími.
Nejdete si už někdy na nervy?

Jdeme. Ale to je takový průvodní jev intenzivní spolupráce, už
to bereme oba jako nutné zlo a snažíme se aspoň minimalizovat
body střetů. Ale pamatuju si, jak jednou v noci Janek mlátil
rukou do futra u střižny a litoval, že ho doma učili, aby starší
nebil – a taky jak jsem jednou já vysklil ve vzteku dveře u redakce
Na vlastní oči, když mě rozčílil. Ale stejně jsme si souzeni, protože
naše cesty se už několikrát formálně rozešly a zase jsme nakonec
skončili ve stejném pořadu.

Jak se vám spolupracovalo
s režiséry seriálu Petrem
Kotkem a Ivanem Pokorným?
Vystihli váš scénář tak, jak
jste si představovali?

V zásadě dobře. Naslouchali, ale hádali
se s námi. Viděli film a my realitu. Naše
spory s nimi mírnil (a jak to chodí, dostával
vynadáno z obou stran) dramaturg Petr
Bok, který má na tom, jak seriál nakonec
dopadl, velkou zásluhu.

Expozitura vychází ze
skutečných událostí. Myslíte,
že se v ní aktéři kauzy
Berdychova gangu poznají?

My doufáme, že ne.

Nebojíte se pomsty?

My doufáme, že nemusíme.

Při psaní vlastně ne. Postavy policistů jsou
Spolupracovali jste při
natáčení nebo tvorbě scénáře ale také na motivy skutečných postav,
se skutečnými kriminalisty? které dobře známe. Při samotném natáčení
si režizéři na plac brali policisty, aby
kupříkladu policejní zásahy odpovídaly
tomu, jak skutečně probíhají.

autor scénáře
Janek Kroupa
Foto: Jan Zátorský

POSTAVY

Vyšetřovací metody,
které využívají
kriminalisté v této
místnosti, se velmi
často pohybují na
hraně zákona.
Dan Chládek

(Robert Jašków)

Přes všechny nástrahy osudu je bytostným
realistou. Ví, že boj proti zlu je nekonečná pouť,
která nemusí skončit úspěchem. Ve složitých
situacích si často hází korunou.

Ota Kofčín

(Jan Dolanský)

Jaroslav Brousil

Ota je zakomplexovaný mladík, který má
problém se ženami. Jeho životním krédem
je nečinit rozdíly mezi dobrem a zlem.
Hlavním cílem je urvat peníze.

(Jan Novotný)

Zástupce velitele jednotky. Je namyšlený a snobský.
Rád ukazuje se svou mladou milenkou, nevynechá jediné
příležitosti zviditelnit se v médiích a stravuje se pouze
v těch nejlepších restauracích

Vladimír Orava (Pavel Zedníček)
Je nejstarším členem jednotky, u kolegů
je velice oblíben pro své zdánlivě čestné
jednání a jistou míru žoviality. Působí
lidsky, moudře a přátelsky.

Tereza Hodačová

(Hana Vagnerová)

Mladá členka vyšetřovacího týmu. Na začátku přišla jako
výpomoc v případu záhadného zmizení mladé prostitutky.
Záhy se setkává se zcela novým brutálním světem.
Ke svým kolegům obdivně vzhlíží jako ke skutečným
profesionálům.

Anna Hajnová

(Zuzana Bydžovská)

Analytička oddělení. Anna je poněkud zahořklá
stará panna. Citově je fixována na svého psa,
kterého často vodí do práce. Je velice schopná,
čestná a spravedlivá.

Drobeček

(Martin Sitta)

Drobeček se může pochlubit
nepřeberným množstvím kriminálních
aktivit a bohatými kontakty
s podsvětím.

Viktor Skutek

(Jan Kanyza)

Velitel jednotky. Je unavený
životem a alkoholem. Přesto
zůstává policistou se smyslem
pro spravedlnost. V seriálu
zemře záhadnou smrtí.

Rozhovor – Hana Vagnerová
Expozitura je seriál
založený na skutečných
událostech. Nebála jste
se vstoupit do takového
projektu? Rozhodovala jste
se dlouho?

To rozhodnutí bylo v podstatě jasné hned, protože
to je seriál, založený na skutečných událostech,
a že autory scénáře byli Josef Klíma a Janek
Kroupa. Takže i když jsem se kvůli tomuhle
projektu musela vzdát divadla a stálého angažmá,
byla jsem rozhodnutá okamžitě.

Jak se vám spolupracovalo
s kolegy z týmu s Janem
Dolanským a Robertem
Jaškówem?

Já myslím, že Honza Dolanský i Robert Jašków
jsou oba vynikající herci, a naštěstí jsme si sedli
i lidsky, takže spolupráce byla výborná. A doufám,
že oni dva odpověděli stejně!

Seriál je plný akčních
scén, zbraní a podobně.
Vyhovovalo vám tohle
prostředí? Musela jste
projít nějakým výcvikem?

V seriálu vzplane
mezi vámi a Robertem
Jaškówem láska. Jiskřilo
to i na place?

Spolupracovali jste při
natáčení i se skutečnými
policisty?

Museli jsme několik měsíců před začátkem
natáčení trénovat. Chodili jsme čtyřikrát týdně
do posilovny, na sebeobranu. Učili jsme se střílet,
abychom pak při natáčení se zbraní v ruce působili
přirozeně a věrohodně. Byla to výborná příprava
a vůbec si nedokážu představit, že bychom se vrhli
do natáčení bez ní.
S Bobem jsme strávili nepřetržitě celý rok
a stihli jsme se navzájem úplně poznat a naštěstí
i skamarádit. A jelikož to bylo časově i fyzicky
hodně náročné, byla jsem ráda, že jsem natáčela
s někým, kdo mě dokázal podržet, když bylo
nejhůř. A právě protože jsme se stihli skamarádit
a poznat, tak se nám potom vznikající vztah mezi
našimi postavami hrál o něco lépe.

Fakta

Rozhovor – Robert Jašków
V Expozituře hrajete
zpočátku ironického parťáka,
který své nové kolegyni moc
nevěří. Sedla vám tahle role?
A máte s touto postavou něco
společného?

Jsem ironický, dokud to jde. Jsem sarkastický,
dokud to jde. Snažím se být někdy i vtipný. Role
mi sedla. Hrála se mi opravdu skvěle, neboť ze
začátku to byla mezi mnou a Hanou ryzí nenávist.
Myslím mezi našimi postavami. A to se dělá
krásně.

S vaší hereckou partnerkou
Hanou Vagnerovou jste
točili několik měsíců vkuse,
nepropukla u vás ponorková
nemoc?

Hanka je kamarádka, kterou jsem znal už před
natáčením. Kdyby mi tehdy, kdy jsem ji poznal,
někdo řekl, čeho je tahle drobná holka schopná,
co všechno snese jak po fyzické, tak psychické
stránce, tak ho pošlu do blázince. Hanka
Vagnerová je vynikající herečka.

Expozitura je plná policejních
zásahů a akčních scén.
Musel jste projít nějakým
tréninkem?

Ano, prošli jsme si - na naše malé, české poměry
- nebývalým výcvikem a průpravou. Dva měsíce
před první klapkou jsme s Hanou dřeli na fyzičce,
prošli jsme kurzy sebeobrany, kung-fu, boxu,
naučili jsme se zatýkat, střílet, poutat, křičet
na pachatele a hlavně Hana se naučila řídit auto
a zároveň při tom mluvit. To jí do té doby dělalo
trochu potíže.

Ve složitých situacích si
v Expozituře často házíte
mincí. Platí to i ve vašem
soukromém životě?

Neházím. Často řeším situace běžného života
spíš bez přemýšlení, intuitivně, srdcem. Mincí
si házíme doma s rodinou, když se nemůžeme
rozhodnout, jestli patku od chleba zbaštím
k snídani já, nebo má žena.

Když jste dostal nabídku hrát
v Expozituře, přemýšlel jste
dlouho nebo jste po ní hned
sáhl?

Nabídku na roli Dana Chládka jsem nezvažoval
ani minutu. Ani vteřinu! Režisér Petr Kotek si
mne na ni vybral a já to s potěšením akceptoval.
Takováhle role se přece nenaskytne každý den!

Já jsem se setkala s Helenou Kahnovou, což je
policistka, která skutečně odhalila Berdychův
gang a podle které scenáristé napsali moji
postavu. Neuvěřitelně chytrá a odvážná žena.
I kvůli ní jsem ráda, že se tenhle projekt natočil.

Šla byste do tak náročného
projektu znovu?

Určitě. Tím, že byl tak náročný a že se toho
po mně tolik vyžadovalo, měla jsem možnost
hrozně moc se naučit.

Můžete říct, že Expozitura
je projekt, na který jste
opravdu hrdá?

Ano. Jsem hrdá, že jsem se takového projektu
mohla zúčastnit.

- celkem 260 natáčecích dnů
- hlavní hrdinka měla 218 natáčecích dní
během 269 kalendářních dní
- v seriálu hrálo celkem 338 herců
- celý výrobní štáb čítal více než 180 lidí
- seriál se natáčel ve více než 300 lokacích
- v seriálu se natáčela unikátní vzpoura
ve vězení a to v reálném prostředí přímo
ve fungujícím zařízení
- v seriálu hraje živý lev
- v jedné epizodě dojde k nehodě kamionu
- při natáčení byl používán vrtulník
- během natáčení seriálu celkem
havarovalo, vybouchlo, bylo prostříleno
nebo jinak zničeno 13 aut a jedna loď
- jedna luxusní vila byla zasažena protitankovou
střelou
- jeden rodinný dům byl vypálen
- v seriálu si zahrál i Vladimír Dlouhý, je to jedna
z jeho posledních rolí

