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(1) Syn Michal se nám narodil, až když už jsem byl v Praze. V té době 
jsem byl ale na začátku své kariéry a zřejmě jsem se mu nevěnoval tolik, 
jak bych měl. Je mi to dodnes líto.

Hned po příchodu do Semaforu jsme začali zkoušet první inscenaci, 
která se jmenovala Škrobené hlavy. Za zkoušky jsme ale nedostávali žádné 
peníze. Protože jsem neměl žádný jiný příjem a doma manželku s malým 
synem, Jiří Suchý mi dal ještě navíc místo osvětlovače. Takže jsem přes 
den zkoušel a večer svítil. Díky tomu jsem z osvětlovačské kabiny mno-
hokrát viděl všechny ty vynikající inscenace jako Člověk z půdy, kde ten-
krát alternovali Kopecký s Horníčkem, Taková ztráta krve nebo Zuzana 
je sama doma. Po vojně to byla úžasná změna.

Škrobené hlavy byly ideou Honzy Švankmajera. Do jednotlivých rolí 
obsadil naše spolužáky z loutkařiny na DAMU, s Jiřím Procházkou jsme 
měli společný výstup, klauniádu. Oba jsme měli na hlavách připevněny 
druhé hlavy, obrovské a kašírované. Ty jsme si sami vyráběli, a to po-
měrně složitým způsobem. Nejprve se vymodelovala forma z hlíny, ta se 
musela olepit natrhanými papírky a ty se naškrobily. Odtud se také vzal 
název inscenace Škrobené hlavy. Když škrob zaschl, hlavy se odřízly, za-
čistily a pomalovaly barvami. Lidé od kumštu si ke Škrobeným hlavám 
našli vztah, ale běžný divák, který přišel na písničkovou feérii, jako byla 
Zuzana je sama doma, většinou odcházel zklamán. I tak jsme ale měli 

Syn Michal se nám narodil, až když už jsem byl v Praze.

Rakve jsou 
pravé, mrtvoly 
zatím živé
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se vrátil.“ řekl jsem publiku. „Jenomže teď neucítíte nic, protože ten roz-
střikovač zmizel.“

Obecenstvo zařvalo smíchy.
Zůstal jsem chvíli nehybně stát, protože se mi z hlavy vše vykouřilo a já 

neměl ani ponětí, jak ten monolog pokračuje. Podíval jsem se do obecen-
stva a přiznal: „Já nevím, jak je to dál.“

Diváci se zase rozesmáli, protože si mysleli, že to je typický semafor-
ský vtip. Já jsem se ale na ně rozčílil, protože mi vadilo, že mi nevěří. Stál 
jsem tam, potil krev, vysvětloval jim, že opravdu nevím kudy kam, a čím 
jsem byl přesvědčivější, tím víc se lidé smáli a pak i tleskali jako blázni. 
To mě samozřejmě rozčilovalo ještě víc. Do toho mi běželo hlavou, že to 
je nejen moje první režisérská premiéra, ale také poslední, protože v hle-
dišti je samozřejmě spousta kritiků. Z nějakého důvodu jsem ale z jeviště 
neutekl a zarputile tam stál dál.

Když už to bylo opravdu dlouhé, řekl jsem, že jestli diváci dovolí, zku-
sil bych svůj výstup vzít ještě jednou od začátku a snad si vzpomenu.

Diváci dovolili s obrovským potleskem. Já začal svůj monolog znovu, 
velmi rychle, ale jakmile jsem se dostal k rozstřikovači, zase tma před 
očima a konec.

Škrobené hlavy byly ideou Honzy Švankmajera. Do jednotlivých 
rolí obsadil naše spolužáky z loutkařiny na DAMU, s Jiřím 
Procházkou jsme měli společný výstup, klauniádu.

úspěch a bylo vyprodáno, protože se Škrobené hlavy uváděly v Semaforu 
a tam bylo v té době automaticky vyprodáno všechno.

Hned po Škrobených hlavách mi Jiří Suchý nabídl, abych společně s ním 
režíroval další inscenaci. Ta už s loutkami neměla vůbec nic společného. 
Jmenovala se Papírové blues a bylo to pásmo sestavené většinou z básní 
Christiana Morgensterna. Já jsem znal německé originály a věděl jsem, 
že se Morgensternovy verše překládají velice obtížně, ale v našem přípa-
dě je skvěle přeložil Emanuel Frynta. Na mně bylo ty verše divadelním 
způsobem zrežírovat.

Sako, jež ve dne pracuje
za noci odpočívá, když
v rukách jeho rajtuje
si myš.

V rukávech jeho rajtuje
sem tam si strašidelně myš.
Sako, jež ve dne pracuje,
za noci odpočívá, když.

Odpočívá, vždyť pracuje
ve dne, a v noci potom, když
má volno, tak to rajtuje
v něm myš.

Sako létalo vzduchem, principem černého divadla ho vodil Honza 
Švankmajer. Využívali jsme rekvizity natřené luminiscenčními barvami 
a nasvícené ultrafialovým světlem, takže jakoby zářily, a Honza vymyslel 
celou řadu pro divadlo tehdy poměrně neobvyklých efektů.

Já jsem tam měl roli vypravěče a výtvarník Zdenek Seydl mi do ní navrhl 
černobíle pruhovaný kostým a na hlavu slamák. Ten slamák pak převzal 
Jiří Suchý a je jeho symbolem dodnes.

Papírové blues pro mě mělo velmi podstatné následky. Měl jsem v něm 
dlouhý monolog, během něhož jsem využíval nejrůznější rekvizity, počí-
naje dámskými punčochami, které jsem tahal z kapsy saka, a rozprašova-
čem s voňavkou, položeným na kraji scény, konče. Monolog byl o žárlivém 
muži, kterého podvádí jeho manželka. V jednu chvíli jsem potřeboval ten 
rozprašovač – jenomže Jiří Procházka, který měl výstup přede mnou, do 
toho rozprašovače nechtěně kopnul a ten odletěl někam do zákulisí. Já 
si toho nevšiml, a teprve až když jsem se sklonil, abych ho sebral, jsem 
zjistil, že tam není.

Trochu zmatený jsem se narovnal. „Kdyby tady byl rozstřikovač – kte-
rý tu měl být a není – rozstřikoval bych vůni, co byla v pokoji, když jsem 
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„Nezlobte se, ale já vážně nevím, co má přijít teď.“
Slabším povahám v hledišti už tekly slzy smíchu. Jak jsem byl vzteklý, 

ještě jsem dodal: „A v tomhle posraným divadle nemají ani nápovědu!“
To už slzeli smíchy všichni, až na Františka Filipovského, který seděl 

někde uprostřed hlediště. V Papírovém blues totiž také hrála jeho dce-
ra Pavlína a on se na ni přišel podívat. Filipovský, starý divadelník, si 
v téhle chvíli jako jediný uvědomil, že teď už opravdu něco není v po-
řádku. A tak zatímco jsem diskutoval s diváky, Filipovský se prodíral 
z řady a z hlediště utíkal do zákulisí. Tam nebyl vůbec nikdo, ale ně-
jak se mu podařilo najít text hry a začal mi napovídat, ale samozřejmě 
nevěděl, kde přesně jsem skončil, takže mi házel jiné repliky, než jsem 
potřeboval.

„To už jsem říkal,“ zařval jsem na něj vzekle a diváci málem zbourali di-
vadlo. Filipovský už nevěděl, jak mi pomoct, a tak se odevzdaně na scénu 
vsunula jeho ruka s textem. A jak jsem ten text dostal do ruky, ani jsem 
ho nemusel otevřít, a okamžitě mi naskočilo, co mám říct.

„Pudrovala se, potvora.“ To byla ta věta, která mi chyběla.
Obecenstvo mi samozřejmě ani teď nevěřilo, že jsem ten text zapomněl. 

Dopověděl jsem celý monolog, divadlo pokračovalo dále, já jsem zpíval, 
stepoval, ale uvnitř jsem byl naprosto zničen. Skončilo to s obrovským 
potleskem a v novinách kritici napsali, že zdaleka nejlepší výstup byl ten, 
kdy Herz předstíral, že zapomněl text.

Řekl jsem Jiřímu Suchému, že už nikdy nepůjdu na scénu, když v zá-
kulisí nebude nápověda. A skutečně, na další reprízy už tam nějaká ná-
pověda byla.

Díky těm skvělým kritikám se o mně začalo ale trochu mluvit a pak 
za mnou přišel asistent Zbyňka Brynycha. Nabídl mi malou roličku za-
městnance pohřebního ústavu v komedii Každá koruna dobrá, kterou 
tehdy Brynych zrovna připravoval. Zbyňka Brynycha jsem měl moc rád, 
ale tenhle film byl nepovedený. Když jsem se ale už dostal do filmařské-
ho prostředí, rozhodl jsem se, že si z něj odnesu co nejvíc. Vůbec jsem 
neodcházel z placu a celou dobu jsem stál za Brynychem a díval se, jak 
režíruje. Když to Brynych zjistil, obrátil se na mě: „Pane Herzi, proč nej-
dete do šatny? To čekání vás přece musí nudit.“

„Ne, mě to nenudí. Právě naopak. Já jsem sice teď v Semaforu, ale straš-
ně rád bych začal u filmu jako asistent režie.“

„To myslíte vážně?“
„Naprosto vážně.“
„Tak víte co? Nastupte u mě. Já vás vezmu.“
Rovnou z natáčení jsem odešel do Semaforu a dal tam výpověď.
Bylo to v době, kdy v den zahájení předprodeje stáli diváci před Semafo-

rem celou noc obrovskou frontu, aby dostali jeden lístek. Když výjimečně 
nějaké místo v hledišti nebylo obsazené, bylo jasné, že ten, kdo si lístek koupil, 
určitě přinejmenším zemřel, a já měl z prázdného místa zkažený večer. Dát 
tehdy výpověď v Semaforu bylo víc než dát výpověď z Národního divadla.

Moji přátelé mi to rozmlouvali. Tehdy jsme jako divadlo museli do 
prvomájového průvodu a skoro celou dobu, co jsme pochodovali, do mě 
hučeli zprava a zleva mladí barrandovští asistenti.

„Režiséři nás mezi sebe nepustí,“ říkali. „My sice děláme na Barrandově 
asistenty, ale jak to vypadá, nikdy sami točit nebudeme.“ 

Oba jsme měli na hlavách  
připevněny druhé hlavy,  

obrovské a kašírované.

Když škrob zaschl, hlavy se 
odřízly, začistily a pomalovaly 
barvami.
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Ale já jsem měl samozřejmě svoji hlavu, a jak to šlo, nastoupil jsem 
ještě na Každou korunu dobrou jako Brynychův asistent. Těmi, co mi bar-
randovské angažmá rozmlouvali, byli Janko Roháč, který později natočil 
Kdyby tisíc klarinetů, a Miloš Forman.

V Semaforu jsem samozřejmě ještě dohrával Papírové blues, když mě 
Honza Švankmajer přemluvil, abych vzal roli v jeho Faustovi. To byla 
inscenace, kde hrály velké loutky, živí lidé oblečení ve škrobených papí-
rových figurách, moje role byla jediná bez těch papírových krunýřů. Měl 
jsem jen v ruce dvě masky, andělskou a ďábelskou, a hrál jsem dvojroli 
Mefistofela a Anděla. To už jsem ale vystupoval externě, protože na Bar-
randově jsem měl smlouvu jako druhý asistent režie.

Na filmu Každá koruna dobrá pracoval jako pomocný režisér můj pří-
tel a spolubydlící z koleje v Hradební Řek Jorgos Skalenakis. Jorgos se mu 
ovšem nikdy nesmělo říkat, chtěl, abychom ho oslovovali George. Geor-
ge byl velice podivná postava. V Řecku měl obrovské problémy, protože 
byl komunista, a aby se problémů zbavil, odjel do Prahy. Potíž byla v tom, 
že i když byl komunista, miloval Západ a západní styl života. Nejraději 
si pouštěl americkou hudbu, a to hodně nahlas, takže v Československu 
měl problémy také. Myslím, že George by měl problémy všude.

„Co mám dělat?“ zeptal jsem se Jorgose-Georga. „Pozítří už točím jako 
asistent a má to být nějaká zahrada. Je to ale ve městě – mají tam kolem 
chodit lidi?“

S Honzou Švankmajerem po padesáti letech  
od nástupu do divadla Semafor.

„To je jednoduché. Točíš až pozítří, tak tam zítra jdi, podívej se, kdo 
tam je, co se tam děje, a jen to zopakuj.“ To byla první filmová režijní rada, 
kterou jsem dostal.

Šel jsem tam, jak mi Jorgos-George poradil. Viděl jsem tam nějakou 
paní s kočárkem, někdo tam jezdil na kole, jiný nesl lopatu, a přesně ta-
kové postavy se pak objevily na plátně.

První den asistenta režie na skutečném celovečerním filmu pro mě byl 
obrovský zážitek. Poprvé jsem mohl spolupracovat se spoustou skvělých 
herců, jako byli Miloš Kopecký, Miroslav Horníček, Karel Höger nebo Ji-
řina Šejbalová. Náladu mi kazila jen jedna mladá herečka, tenkrát jí bylo 
čtyřiadvacet, která se ke všem kolem chovala děsivým způsobem. Byla 
neuvěřitelně domýšlivá, tvářila se, jako by právě přijela z Hollywoodu. 
Řekl jsem si, že pokud se někdy stanu režisérem, tak tuhle dívku nikdy 
neobsadím. A přestože se z ní později stala velmi známá hvězda, jednu 
dobu byla dokonce ředitelkou vinohradského divadla, já na ten první den 
nezapomněl a nikdy jsem ji do žádného svého filmu neobsadil.

Během natáčení za mnou přišel Miloš Kopecký, chvíli mě pozoroval 
a pak řekl zlomyslně, ale vtipně: „Poslouchejte, já jsem o vás už slyšel. Samé 
dobré věci, jako o Leninovi.“ Když jsem hrál v Semaforu, psalo se o mně jako 
o „novém a mladém Kopeckém“ a myslím, že to Milošovi dost vadilo.

Každá koruna dobrá skončila a Zbyněk Brynych mi rovnou nabídl spolu-
práci na svém dalším filmu. Pracovní název byl Šaty ze silonu, ale nakonec 
ho přejmenovali na Neschovávejte se, když prší. Mohl to být docela hezký 
film, kdyby ho naprosto nezničila tehdejší komunistická dramaturgie. Byl 
to milostný příběh, ale oni si zavolali Brynycha a řekli, aby z toho udělal 
„příběh vesnice“. Chtěli tam mít zlé kulaky, záporného faráře, kterého hrál 
Horníček, a tak podobně. Brynych jim řekl, že se to nehodí, ale oni trvali 
na svém a protože jim chtěl – a nakonec samozřejmě i musel – vyjít vstříc, 
natočil příběh vesnice. Dramaturgové pak přišli do střižny, řekli, že se tam 
ta vesnice opravdu nehodí a chtěli, aby ji vystříhal a udělal z toho zase mi-
lostný příběh. To už samozřejmě pořádně nešlo a celý film šel do háje.

Zbyněk Brynych byl nejen vynikající režisér, byl to také skvělý člověk. 
V té době jsem to samozřejmě nevěděl a dozvěděl jsem se až po jeho smrti, 
že spolupracoval s StB. No spolupracoval – podepsal spolupráci proto, že 
dostal nabídky točit v Německu televizní detektivky a to bylo hodně pe-
něz. Tomu nedokázal odolat, ale že by někoho udal tomu nevěřím. Velmi 
jsme si tenkrát rozuměli a právě u něj jsem se naučil psát co nejpečlivěji 
technický scénář. Brynych úzce spolupracoval s výborným kamerama-
nem Janem Čuříkem. Tři měsíce před natáčením si každý záběr zahráli. 
Lezli po zemi, pobíhali sem a tam, mlátili se, a tak si představovali každý 
záběr. Jaká bude kompozice, kde budou kantny – kraje záběrů, a to všech-
no samozřejmě také napsali. V technickém scénáři pak bylo úplně všech-
no včetně velikosti objektivů, počtu lidí v komparsu a tak dále. Jakmile 
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Pepíkovi role předepisovala jízdu na motocyklu, on ale neměl řidičský 
průkaz. Brynych proto zařídil, že si Pepík udělá řidičák přímo v Říčkách. 
A když už si ho dělá on, ať se přihlásí každý, kdo řidičák nemá, a může 
si ho udělat taky. Já jsem řidičák neměl, tak jsem se přihlásil. Zbyněk byl 
dokonce natolik velkorysý, že mě uvolnil z natáčení, když jsem měl mít 
učební jízdy. Jeho velkorysost ovšem trvala jen tak dlouho, než jsem mu 
i s učitelem autoškoly vjel do roztočeného záběru.

Na place se kolem nás neustále potuloval mladý kluk. Pak za mnou 
přišel a ptal se, jestli by mi nemohl dělat asistenta. Já byl sám asistent, 
proto jsem mu řekl, že sice může dělat asistenta asistentovi, ale platit ho 
nikdo nebude a místo mne bude nosit kávu režisérovi on. Krávy do zá-
běru budeme honit spolu.

Tak mi dělal asistenta, později se dostal na FAMU na režii, odtamtud 
přestoupil na střih a dnes je to jeden z nejznámějších a nejlepších českých 
střihačů a držitel několika Českých lvů – Alois Fišárek.

Tenkrát se točilo dost dlouho, nešlo tolik o počet natáčecích dnů. 
V Orlických horách jsme byli spoustu týdnů a já už jsem se začal nervo-
vě hroutit. Už jsem to, obklíčen přírodou, nemohl vydržet. Toužil jsem 
po třech věcech: projít se po Václavském náměstí, zajít si do kina a najíst 

Zdenek Seydl mi navrhl  
černobíle pruhovaný kostým  
a na hlavu slamák.

dopsali technický scénář, film byl v podstatě hotový, stačilo ho jenom 
nasnímat. Když jsem dostal do ruky technický scénář Neschovávejte se, 
když prší, věděl jsem úplně všechno. Bral jsem to jako samozřejmost, že 
takhle se prostě připravuje každý film. Proto mě trochu překvapilo, když 
jsem časem zjistil, že někteří režiséři všechno řeší až na place a zbytečně 
tím ztrácejí čas, který je při natáčení velmi drahý.

Neschovávejte se, když prší se točilo v Orlických horách. To byla pro 
mě katastrofa, protože nemám rád přírodu. Já patřím do kavárny a ne 
do lesa.

Bydleli jsme přímo v Říčkách. Široko daleko nebyl žádný hotel, takže 
jsme přespávali u místních obyvatel, dost improvizovaně. Každý měl ně-
jakého spolubydlícího, mně produkce přidělila mladého herce, ještě stu-
denta, pro kterého byl Neschovávejte se, když prší také jedním z prvních 
filmů vůbec. Jmenoval se Josef Abrhám.

Bydleli jsme nad stájí u jednoho sedláka, muselo se tam po žebříku. 
Pepík navíc nenáviděl mouchy a nad stájí jich samozřejmě bylo strašně 
moc, takže než jsme šli spát, vždycky vychytal všechny mouchy. Chytal 
je neuvěřitelně šikovně, přímo v letu. Pak si z mně neznámého důvodu 
změřil teplotu, omotal si hlavu ručníkem a lehl si do postele.

Návrh Clowna pro  
mou inscenaci Papírové blues  

od Zdenka Seydla.



 128 | 129kolize

se v restauraci. Brynych ale dobře věděl, proč si mě vzal. Tak trochu mě 
zkoušel, protože pro další film, který už zároveň připravoval, potřeboval 
někoho, kdo znal prostředí koncentračního tábora. Ten chystaný film 
se totiž odehrával v terezínském ghettu a byl to Brynychův majstrštyk, 
Transport z ráje.

Na Transportu z ráje už jsem teoreticky povýšil na pomocného režisé-
ra, ale fakticky jsem dostával stále ubohoučký honorář druhého asistenta. 
Zatímco v Neschovávejte se, když prší jsem do záběru honil krávy, tady 
už jsem měl pod sebou denně třeba i osm set lidí, protože celý tábor byl 
plný. Točili jsme v Terezíně, který byl tak velký, že jsem dostal motocykl, 
abych mohl dojet od kamery ke komparsistům až vzadu a zase zpátky. 
Funkci pomocného režiséra, jsem ale zastával zcela neoficiálně. Jak to 
tak na Barrandově chodilo, musel jsem si svůj post odsloužit, což během 
jednoho filmu nešlo. Štempl na to, že už jsem první asistent, jsem dostal, 
když už jsem točil svůj první krátkometrážní film Sběrné surovosti, a až 
při natáčení celovečerního debutu Znamení Raka jsem mohl oficiálně 
vykonávat práce pomocného režiséra.

Při natáčení v ghettu se mnou Brynych občas konzultoval různé situa- 
ce a dá se říct, že jsem mu do toho dost mluvil. On mi ale dával velkou 
volnost a seznámil mě s autorem scénáře Transportu z ráje, Arnoštem 

Podíval jsem se  
do obecenstva a přiznal:  
„Já nevím, jak je to dál.“

Papírové blues  
bylo pásmo  

sestavené většinou  
z básní Christiana  

Morgensterna.

Tehdy jsme jako divadlo museli do prvomájového průvodu.
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Lustigem. Lustig byl tehdy poměrně ještě mladý, byl to jeho první scénář. 
Začal Brynychovi mluvit do toho, jak by to natáčel on, což mě, který měl 
za sebou už filmy dva, samozřejmě navztekalo. „Poslouchej, Arnošte,“ řekl 
jsem mu, „nejlepší autor je mrtvý autor, protože se do toho nesere.“ Ar-
nošt to kupodivu nějak spolkl a stali jsme se kamarády. Po nějaké době 
jsem chtěl podle jeho románu Bílé břízy na podzim natočit film, ale, žel, 
to nevyšlo. Myslím, že Bílé břízy na podzim byly jediným Arnoštovým 
románem, který se neodehrával mezi Židy v koncentračním táboře, ale 
v armádě, mezi černými prapory, tedy proslulými pétépáky. Byl to velký 
milostný příběh, také velmi erotický, což byl hlavní důvod, proč jsem to 
chtěl točit a zároveň proč mi to na Barrandově nedovolili.

Zbyněk Brynych mi dal dva hlavní úkoly. Prvním bylo navrhnout ob-
sazení pětice mladíků asi mého věku. Pro jejich šéfa určil Brynych Josefa 
Vinkláře, protože Vinklář byl Brynychův celoživotní kamarád a hrál mu 
skoro v každém filmu. Zbytek byl ale na mně. Našel jsem pro něj Františka 
Němce. Pro Františka to byl první celovečerní film vůbec, stejně jako pro 
původní profesí semaforáckého inspicienta Vladimíra Hrabánka. Vybral 

V Semaforu jsem samozřejmě ještě dohrával Papírové blues,  
když mě Honza Švankmajer přemluvil, abych vzal roli v jeho Faustovi.

—

Ve Švankmajerově inscenaci Fausta. Manželka Eva a syn Michal.
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jsem i Ladislava Potměšila, toho jsem musel přesvědčit, aby nebral něja-
ký film o vodácích, který mu tehdy nabídli. Brynych si prohlížel seznam 
těch, co mu nabízím, a v seznamu našel jméno Juraj Herz.

„To je kdo?“
„To jsem já.“
„Ano, ale ty tady máš na starosti osm set lidí, a ty v tom chceš ještě 

hrát?“
„Ne, že chci, já v tom budu hrát. Myslím, že se hodím pro roli Lorda.“
„Jestli to zvládneš, tak dobře. Mně to nevadí.“
Pak mě požádal, abych napsal životopisy všech hlavních postav, proto-

že ve scénáři byly jejich charakteristiky jen naznačeny. Sedl jsem a napsal 
pět životopisů. Vymyslel jsem si nejen, co mají za sebou, ale také jaké mají 
vlastnosti, co mají rádi, co nemají, odkud pocházejí, odkud vlastně přišli 
a tak podobně. Byla to pro mě dost velká škola.

Druhou věcí, o kterou mě Brynych požádal, bylo, abych zjistil, co bylo 
v Terezíně to nejdůležitější. Šel jsem tedy na Židovskou obec a tam jsem 
dostal adresy na lidi, kteří v Terezíně byli a ještě žili. Sešel jsem se s prv-
ním z nich.

„Mám na vás jednoduchou otázku. Co bylo v Terezíně to nejdůležitější?“
„To je opravdu jednoduché. Co může být nejdůležitější v ghettu, kde 

není pořádně co jíst? No přece chleba. A samozřejmě nejdůležitější lidi, 
kteří v ghettu byli, to byli ti, co dělali ten chleba, tedy pekaři.“

„A co jste byl vy?“
„Já jsem byl pekař.“
Šel jsem ke druhému a ptal se, co bylo v ghettu nejdůležitější.
„No to je přece jasné. Bylo tam strašně moc lidí, bydleli, kde se dalo, i na 

půdách. Načerno si tam ohřívali čaj, dokonce si tam vařili. Takže největší 
nebezpečí bylo z ohně. A hasičský sbor měl tehdy k dispozici tajné rádio, 
takže při kontrolách hasiči navíc roznášeli nejnovější zprávy.

Nabídl mi malou roličku 
zaměstnance pohřebního 
ústavu v komedii Každá 
koruna dobrá, kterou  
tehdy Brynych zrovna  
připravoval.

„Pane Herzi, proč nejdete  
do šatny? To čekání vás 
přece musí nudit.“

—


