Klára a Honza
s dětmi. „Zpočátku
ve scénáři Klářino
těhotenství nebylo,
ale pak se tam
promítla moje
realita. Hlídala jsem
si, aby se moje
gravidita nestala
hlavním tématem,
a scenáristé se s tím
vyrovnali se ctí,“
prozrazuje Tereza.

Lukáš Langmajer
(Jirka, kamarád Honzy)
Vzniká už třetí pokračování Bobulí.
Ve stejném prostředí, se stejnými kolegy. Baví vás stejně jako předchozí?
No... Nebaví mě to stejně, protože nic
není jako tenkrát. Jsem o dost starší
a úplně jinak se na to teď koukám.
Na víno i na scénář?
Ano, na obojí. Během té doby se v mém
životě událo mnoho věcí. Když se točila
jednička, nosil jsem například růžové
tričko s malým stojáčkem, měl jsem
o patnáct kilo míň, nebyl jsem
ženatý, neměl jsem dvě děti
a měl jsem úplně jiného
psa. Všechno je jinak.
Dalo se podle scénáře odhadnout,
že by to mohl být
zajímavý film?
Snažil jsem se vizualizovat si to.
Abych věděl, jestli

na to vůbec mám. A pak mě potěšilo, že
scénář měl oslí můstek na první Bobule, které byly velmi příjemné a poetické.
Právě to, že se vracíme do dřívějších kolejí, do něčeho milého, byla pro mě jedna z důležitých věcí, díky nimž jsem se
rozhodl nabídku přijmout.
K pohodě přispívá i půvab jižní Moravy, její specifická atmosféra, ne?
Jsem z Plzně, rodilý Západočech a přiznám se, že jsem pivař. Víno pít neumím
a ani ho moc nepiju. Na Moravu patřím
jen jako návštěvník, určitě ne jako člověk, který by tady měl podnikat nebo
dokonce žít.
Jak se změnil Jirka, kterého ve
filmu hrajete?
Nechci říct že hodně, protože od začátku je nositelem určité komiky, je
to neřízená střela, ale
změnil se už jen tím,
že má syna, kterého
má rád, a že nakonec
našel někoho, kdo to
s ním vydrží.
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