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Herec Karel Vochoč nikdy
neopustil Ostravu
Titův partyzán z jugoslávských hor byl v divadle, televizi a ve filmu mistrem malých rolí

BOLESLAV NAVRÁTIL

O stravský herec
Karel Vochoč ni-
kdy nepatřil mezi
velké hvězdy fil-

mového nebo televizního
nebe. Byl však nepřehléd-
nutelný, říkalo se mu mistr
malých rolí. Známá byla je-
ho úsporná gesta a mimika.
Diváci ho měli rádi, ačkoliv
byl často obsazován do pro-
režimních kusů. Ale hrál
i v umělecky významných
kusech, a to v divadle, tele-
vizi a ve filmu. Populární byl
i v rozhlasových pořadech.
Dostával nabídky k angažmá
z Prahy, ale Vochoč pokaždé
odmítl.

TITŮV PARTYZÁN
Narodil se 7. dubna 1930
a už od dětství se u něho
projevovalo herecké nadání.
Ač pocházel z chudé dělnic-
ké rodiny, rodiče pomáhali
jeho talent rozvíjet. Karel
Vochoč zpíval v Kühnově
dětském souboru, takže vy-
stupoval ve Vinohradském
i v Národním divadle v Pra-
ze. Po obsazení Českoslo-
venska německou armádou
se rozhodl, že bude bojovat
proti okupantům v zahrani-
čí. Do ciziny odjel takzvanou
jižní cestou a dostal se do
Jugoslávie. V této zemi zů-
stal. Vstoupil do jednoho z
partyzánských oddílů, které
vedl komunista Josef Brož
Tito. Vochoč – jak později
vyprávěl – několikrát jen
o vlásek unikl smrti a byl
svědkem nesmírné krutosti
německých protipartyzán-
ských oddílů, viděl zohavené
mrtvoly partyzánů i civilis-

tů. To ho poznamenalo na
celý život, v němž se přimkl
ke komunismu. Ostatně ne-
byl sám, například malíři
Dobeš a Kristin, před válkou
avantgardní umělci, kteří
prošli koncentráky, začali po
roce 1945 tíhnout k socia-
listickému realismu.

HERECTVÍ JAKO OSUD
Vochoč pracoval po válce
jako dělník a při zaměstnání
začal studovat, ale jen krát-
ce. Stal se stranickým akti-
vistou a po únoru 1948,
který s velkým zaujetím
přivítal, zahájil svou herec-
kou dráhu, aby i v této ob-
lasti pomohl novému reži-
mu. Chtěl vytvářet „novou
socialistickou kulturu“. Je
zajímavé, že poté působil
výhradně v moravských di-
vadlech v Jihlavě, Opavě ne-
bo Českém

Jihlavě,
Českém

Jihlavě,
Těšíně. V roce

1963 přijal angažmá ve
Státním divadle v Ostravě.
A bylo to na celý život. V le-

tech 1974 až 1981 se dokonce
stal šéfem činohry, ale o tu-
to funkci přišel v době nor-
malizace, protože údajně
nastudované hry nebyly
dostatečně angažované.
Jako divadelní herec vy-

nikl Vochoč v řadě populár-
ních kusů, byl dokonalý
Falstaff ve Veselých panič-
kách winsdorských, s chutí
si zahrál Švejka,

winsdorských,
Švejka,

winsdorských,
v Drdových

Hrátkách s čertem byl Mar-
tin Kabát nebo čert Trepi-
fajksl, byl Leonardo v Krvavé
svatbě Garcíi Lorcy a po-
dobně. Ve filmu se – až na
několik epizodních rolí –
vůbec neukazoval. V Tanko-
vé brigádě z roku 1955 si
zahrál anonymního vojáka.
Ale pak přišly lepší role, na-
příklad ve filmu o českém
vynálezci penicilínu Mykoin
510.
Svou vrcholnou filmovou

roli vytvořil ve filmu Vojtě-
cha Jasného Všichni dobří
rodáci, představoval nového

předsedu Městského národ-
ního výboru (MNV) Petona.
Více se ve filmech začal ob-
jevovat až v době normali-
zace, ale zase jen v menších
rolích. Byly to filmy Zatykač
na královnu, Město nic neví,
Profesoři za školou, Hop – a
je tu lidoop, Řeknem

Hop
Řeknem

Hop
si to

příští léto. V osmdesátých
letech se objevil v takových
filmech jako Vítr v kapse,
Nashledanou v lepších ča-
sech, Diskopříběh. Se svou
připlešlou hlavou a „funkci-
onářským ksichtem“, jak si
ho kolegové dobírali, dostá-
val role předsedů MNV,
stranických funkcionářů či
úředníků. „Karle, voni si tě
vochočili,“ dobíral si ho he-
rec Josef Kobr, ačkoliv ani on
sám nebyl nijak k režimu
vzdorný.
Vochočova vizáž ho

opravdu předurčovala
k funkcionářským rolím,
které v osmdesátých letech
vynikajícím způsobem
ztvárňoval nejen na prknech
divadla v Ostravě, ale také
v Brně a Praze. Objevil se
v televizních seriálech jako
Kamenný řád, Plechová ka-
valerie, Haldy, Přátelé zele-
ného údolí, Bez ženské a bez
tabáku, Velké sedlo nebo
Černá země. V roce 1976 do-
stal titul Zasloužilý umělec.
Mezi lidmi byl jako herec

velmi oblíbený, podivuhod-
ně dokázal ztvárňovat cha-
rakterní role. Miloval silné
motorky a auta. Právě s au-
tem projel desítky zemí,
například Sicílii, Sardinii,
Korsiku, zatoulal se do Afri-
ky, na Blízký východ, dopu-
toval až za polární kruh.
V roce 1987 se rozvedl, což
psychicky velmi těžce nesl.
Zemřel krátce poté 12. čer-
vence 1987.

Významné osobnosti

VEFILMU.Karel Vochoč seobjevil v epizodních rolích různých fil-
mů a televizních seriálů. Na snímku je s LaďkouKozderkovou ve fil-
muŘeknemsi to příští léto. Foto: archiv
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Kina
OSTRAVA, Cinema City: Americký
zabiják (so+ne-19.10, 21.00), Barry
Seal: Nebeský gauner (so+ne-19.20),
Dunkerk (so+ne-18.50), Emoji ve
filmu (so+ne-12.30), Hurvínek a
kouzelné muzeum (so+ne-11.00,
14.50), Já, padouch 3 (so+ne-13.10),
Kingsman: Zlatý kruh (so+ne-11.40,
13.20, 14.30, 16.10, 17.20, 19.00,
20.10, 21.50), Který je ten pravý?
(so+ne-14.40, 17.10, 19.10, 21.20),
Lego Ninjago Film (3D, so+ne-11.00,
12.50, 15.00, 17.00), Lego Ninjago
Film (so+ne-11.10, 12.10, 14.20,
16.30, 18.40), Loganovi parťáci
(so+ne-21.40), Nejsledovanější
(so+ne-12.40, 16.50), Po strništi bos
(so+ne-16.40), To (so+ne-15.10,
17.50, 20.40, 21.30), Velká oříšková
loupež 2 (so+ne-11.00, 13.00, 15.00),
Zabiják & bodyguard (so+ne-21.10),
CineStar: Kingsman: Zlatý kruh
(so-11.10, 20.00, ne-14.10, 20.00),
To (so+ne-11.20, 17.00), Lego Nin-
jago Film (3D, s+ne-11.50, 14.00,
16.10), Americký zabiják (so+ne-
18.50, 21.20), Emoji ve filmu
(so+ne-10.45, 12.45, 14.45, 16.45),
Hurvínek a kouzelné muzeum
(so+ne-11.00, 12.15, 14.15), Já, pa-
douch 3 (so+ne-12.30), Kingsman:
Zlatý kruh (so+ne-13.00, 15.50,
18.40, 21.30), Který je ten pravý?
(so+ne-13.50, 18.20, 20.30), Lego
Ninjago Film (so+ne-10.50, 13.00,
15.10, 17.20, 19.30, 21.40), Nejsledo-
vanější (so+ne-11.50, 16.00), Po str-
ništi bos (so+ne-15.00, 17.30,
20.00), To (so+ne-16.15, 18.00,
19.00, 20.45, 21.45), ART DKMO:
Příchozí (so-17.00), Das Satanische
Dickicht: Drei (ne-17.00), Můj ar-
chitekt Louis Kahn (so-19.30), Ci-
neport: Paterson (so-17.30), První
akční hrdina (ne-14.00), Měsíc Ju-
pitera (ne-17.30), Rosemary má
děťátko (ne-20.00), Luna: Harry
Potter a Kámen mudrců (so-12.15)
Harry Potter a tajemná komnata
(so-15.00), Harry Potter a vězeň z
Azkabanu (so-18.00), Harry Potter a
Ohnivý pohár (so-20.30), Harry
Potter a Fénixův řád (ne-12.15),
Harry Potter a Princ dvojí krve
(ne-15.00), Harry Potter a relikvie
smrti – 1. část (ne-18.00), Harry
Potter a relikvie smrti – 2.část
(20.30), Minikino: Letíme (so-
15.00), Extrano pero verdadero (so-
17.00), If I Think of Germany at
Night (so-19.30), Matrix (so-21.30),
Auta 3 (ne-15.00), Blade Runner /
Blade Runner: Final Cut (ne-17.00),
Star Trek: Do neznáma (ne-19.30),
VRATIMOV, Hvězda: Mikeš hrdina
(so-10.00), FRÝDEK-MÍSTEK,
Vlast: Bijásek: Auta 3 (so-15.00),
Lego Ninjago Film (17.00), Válka o
planetu opic (so-19.00), Život za
život (ne-19.00), FRÝDLANT

19.00),
FRÝDLANT
19.00),

N. O.:

Lego Ninjago Film (15.00), Loganovi
parťáci (so-17.00), Kingsman: Zlatý
kruh (so-19.30, ne-17.00), Dvojitý
milenec (ne-19.30), TŘINEC,

17.00),
TŘINEC,
17.00), Dvojitý
TŘINEC,

Dvojitý
Kos-

mos: Lego Ninjago Film (14.00),
Kingsman: Zlatý kruh (17.30),
Americký zabiják (20.00), KARVI-
NÁ,
Americký
NÁ,
Americký

Centrum: Lego Ninjago Film
(15.00, so-17.15), Kingsman: Zlatý
kruh (ne-17.15, so-19.30), Víno nás
spojuje (ne-20.00), BOHUMÍN,

19.30),
BOHUMÍN,
19.30),

K3:
Ostře sledované vlaky (so-9.00),
Anděl na horách (so-11.00), Dívka
ve vlaku (so-13.00), Po strništi bos
(20.00), HAVÍŘOV,

(so-
HAVÍŘOV,
(so-13.00),
HAVÍŘOV,

13.00),
Centrum: An-

gry Birds ve filmu (ne-10.00), Lego
Ninjago Film (16.00), Barry Seal:
Nebeský gauner (17.30), Kingsman:
Zlatý kruh (19.00), Annabelle 2:
Zrození zla (20.00), ORLOVÁ, O.:
Lego Ninjago Film (15.00), Loganovi
parťáci (so-17.30), Kingsman: Zlatý
kruh (so-20.00), Nejsledovanější
(ne-17.30), NOVÝ

20.00),
NOVÝ
20.00),

JIČÍN,
Nejsledovanější
JIČÍN,
Nejsledovanější

Květen:
Lego Ninjago Film (so-15.00, 17.30),
Kingsman: Zlatý kruh (20.00), BÍ-

17.30),
BÍ-
17.30),

LOVEC, Radost: Lego Ninjago Film
(17.00), FRENŠTÁT

Lego
FRENŠTÁT

Lego
P. R.: Lego

Ninjago Film (18.00), Který je ten
pravý? (20.00), KOPŘIVNICE,

(18.00),
KOPŘIVNICE,

(18.00), Který
KOPŘIVNICE,

Který je
KOPŘIVNICE,

je
kino

Kopřivnice: Lego Ninjago Film
(15.30), Dobrý časy (so-17.30),
Kingsman: Zlatý kruh (so-20.00),
Tulipánová horečka (ne-17.30), To
(ne-20.00), ŠTRAMBERK:

(ne-
ŠTRAMBERK:

(ne-17.30),
ŠTRAMBERK:

17.30),
Dvojitý

milenec (ne-18.00), OPAVA, Cine-
Star: Lego Ninjago Film (3D, so-
12.15, 16.30, ne-12.00, 16.15), Ame-
rický zabiják (so-21.00, ne-20.45),
Annabelle 2: Zrození zla (so-21.20),
Barry Seal: Nebeský gauner (so-
21.20, ne-21.00), Emoji ve filmu
(so-14.30, ne-11.20, 14.15), Hurvínek
a kouzelné muzeum (so-11.00,
13.00, 17.10, ne-12.00, 14.00, 16.00),
Kingsman: Zlatý kruh (so-12.00,
14.50, 17.40, 18.45, 20.30, ne-
11.40, 14.30, 17.20, 18.10, 20.10),
Který je ten pravý? (so-13.45, 15.00,
19.10, ne-14.40, 16.50, 19.00), Lego
Ninjago Film (so-11.15, 13.30, 15.45,
18.45, ne-11.00, 13.15, 15.30, 18.30),
Nejsledovanější (so-14.40, ne-15.40),
Po strništi bos (so-12.20, 16.40,
19.00, ne-13.20, 17.40, 20.00), To
(so-16.00, 18.00, 20.45, 21.30, ne-
17.45, 20.30, 21.10), Velká oříšková
loupež 2 (so-11.45, ne-12.40), HRA-
DEC N. M., Orion: Lego Ninjago
Film (so-16.00, ne-10.00), O těle a
duši (so-18.00), BRUNTÁL,

10.00),
BRUNTÁL,
10.00),

Cent-
rum: Lego Ninjago Film (15.30),
Kingsman: Zlatý kruh (18.00), Víno
nás spojuje (19.30), KRNOV, Mír
70: Hurvínek a kouzelné muzeum
(15.45), Černý Petr (17.00), Po str-
ništi bos (17.45), Neruda (19.30),
Kingsman: Zlatý kruh (20.00), RÝ-

(19.30),
RÝ-

(19.30),

MAŘOV:
Kingsman:
MAŘOV:
Kingsman:

Lego Ninjago Film (16.00),
Dobrý časy (19.00)

Alex Mynářová z Barrandova plánuje další miminko

Praha – Na podzim přišel
pořad Vlivní s Alex Myná-
řovou s novinkou. „Diváci se
mají rozhodně na co těšit.
Pořad Vlivní dostal více
prostoru. Nově trvá pěta-
čtyřicet minut. Rozhovor
a mimopracovní aktivita
vlivného hosta zůstaly, při-

dali jsme dva prvky, a to
zpověď rodinného přísluš-
níka a, jak se říká, lidské
otázky. Otázky jsou ale
osobní, nikoli bulvární,“
popisovala nadšená mode-
rátorka, která je ráda, že její
pořad diváky baví sledovat.
Kromě práce, která je pro

Alex velkým koníčkem, plní
kráska roli maminky a
manželky.
Naštěstí nemusí volit

mezi prvním či druhým.
„Scénář k Vlivným píšu do-
ma, rozhovory si chystám
také doma, popřípadě u
nich ve fitku šlapu na kole
a malý Vrátík si mezitím
hraje v dětském koutku,“
vysvětlila Mynářová a do-
dala, že se právě u syna
Vratislava hodně nasměje.
„Každý den s ním je zá-

bavný a zajímavý. Těžko se
mi vyhodnocuje, co udělá
nejzajímavějšího či nejzá-
bavnějšího. Nic hrozného se
mi v poslední době naštěstí

nestalo a já ťukám na dřevo,
aby to tak zůstalo co
nejdéle,“ dodala.

NEZŮSTANE SÁM
A nás zajímalo, co nového
se děje v jejím soukromí.
„Nic mě nenapadá,“ roze-
smála se moderátorka Vliv-
ných s tím, že je pro média
její život nejspíš velmi běž-
ný.
„Mám stejného manžela –

díkybohu – a syna, kterému
bychom rádi pořídili souro-
zence,“ prozradila moderá-
torka své plány do budouc-
na. Nezbývá nám tedy nic
jiného, než pohledné bru-
netce držet palce! (pr)

ModerátorkuAlexMynářovou (34) znáte
z televizní obrazovkydíkybarrandovským
NašimzprávámavlastnímupořaduVlivní,
který se vysílá každouneděli ve 12.55 naTV
Barrandov.Miluje nejen svoupráci, ale sa-
mozřejmě i rodinu, a vypadá to tak, že v ži-
votě krásnébrunetky seudály velké změny.

SRODINOU.Moderátorka smanželema synem: Foto: TV Barrandov

Ze zákulisí

staňte se fanouškem Deníku
www.facebook.com/msdenik.cz


