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Končí populární seriál, končí i jedna krásná práce

Známý dabér a herec
Martin Stránský:

Nekone čné hodiny

PRAHA – Věděli jste, co spojuje doktora House a doktora Otu Kováře z Ordinace
dinace v růžové
zahradě? Jeden muž. Jmenuje se Martin Stránský (42). Jednoho dabuje, druhého hraje.
Jeho charismaticky nakřáplý hlas, kterým u nás mluví seriálový doktor House, mu zajistil
i cenu Františka Filipovského (†86) za nejlepší výkon v dabingu. Jak je vidět, role lékařů
se mu staly doslova osudnými. Co ale říká na to, že seriál Doktor House zmizí z obrazovek
a končí tak jedna zajímavá práce? Co ho na dabingu nejvíce štve? A co se v poslední době
stalo jeho velkou vášní? Na to Martin odpověděl Nedělnímu Aha!
Martine, vnímají vás
lidé spíše jako toho doktora Kováře z »Ordinace«,
nebo House?
„Abych ŉekl pravdu, myslím, že lidé si tyto dvė postavy
se mnou nijak nespojují. Buč
mají za to, že hraju Kováŉe, a
už nevėdí, že dabuju House, a
naopak.“
V lékařském prostředí se díky těmto dvěma postavám pohybujete
docela často. Kolik už jste
toho pochytil?
„Nėco asi ano. Ale nejsem si
jistý, jak to zvedlo moji úroveļ
v tom, jak poskytnout nėkomu
první pomoc. Spíš je to o tom,
že si Ālovėk Āuchne k vėcem,
ke kterým by se normálnė
nedostal. Tŉeba v »Ordinaci«
jsem dostal do ruky pŉístroj na
bronchoskopii k vyšetŉení dýchacích cest, vyvalil oĀi a zprvu nevėdėl, co s tím. Nakonec
jsem se s tím ale nauĀil dėlat.“

Doktora House dabujete už šest let, mrzí
vás, že seriál skončí?
„Mrzí, nemrzí, život jde
dál. I pro Hugha Laurieho
(pŉedstavitel House - pozn.
red.) by nebylo dobré, kdyby
do smrti setrval v této roli.
UrĀitė bude toĀit zase nėco jiného. Už jsem ho tŉeba daboval i v jedné zajímavé detektivce. Jak se ŉíká, nėco konĀí a
nėco zase zaĀíná.“
Čekal jste, že se
tento seriál v Čechách stane takovým fenoménem?
„Vśbec ne! Když jsem tenkrát dostal nabídku, produkce mi to nabízela tím stylem,
jako že pŉišel nový seriál,
nėco na zpśsob Diagnóza
vražda, což je v podstatė
»déĀkový« seriál. Myslím si,
že nikdo vĀetnė produkce netušil, co se tady chystá.“

Dá se říci, kolik jste
na tomhle protivném samorostovi strávil času?
„Vzhledem k tomu, že se
dėlalo šest ŉad po více než
dvaceti dílech, tak to vychází
na více než 180 hodin. Což je
v podstatė Āistého Āasu sedm
a pśl dne. “

českých dabérů, uživilo by
vás to?
„Asi ano, jenže nevím, zda
bych byl sám se sebou spokojený. Je to zajímavá práce, ale
trošku monotónní. Každopádnė i tak tahle práce není správnė placená. Svým zpśsobem si
za to mśžeme sami.“

Kdy vám poprvé došlo, že máte tak charismatický hlas?
„To mi nedošlo nikdy. A
ani mė na to nikdo neupozornil. (smích) K dabingu jsem se
dostal úplnou náhodou. Když
jsem pŉišel do Plznė, tak v jednom studiu jsme dėlali externė nėco pro Primu. Jednalo se
asi o dvacet filmś za rok. Na
tom jsem se zaĀal uĀit. Za pár
let nato mė pŉetáhli do Prahy a
nabídky se zaĀaly hrnout.“

Jak to myslíte?
„Vždyő nejsou vyŉešena ani
autorská práva. My tŉeba pŉedem musíme podepsat na každé smlouvė to, že se jich vzdáváme. Což znamená, že když
natoĀím seriál pro nėjakou
televizi a ta to pak prodá, napŉíklad na Slovensko, tak my
už z toho nemáme ani korunu.
Paradoxní je, že tohle je protiprávní. Ale je to natolik neprśstŉelné, že s tím nikdo nehne.“

Kolik toho během
roku stačíte nadabovat?
Jak dlouho vám trvá,
„RoĀnė mám v dabingu
zhruba tŉi sta smluv.“
než nadabujete jeden díl
dr. House?
To je teda pěkná
„V prśmėru hodinu.“
porce. Dabing je ale prý
finančně nedoceněný. Vy
přitom patříte mezi špičku

MARTIN STRÁNSKÝ

Foto Aha! – Alexandr Malachovský, ara
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Doktora House,
kterého ztvárnil
Hugh Laurie,
daboval Stránský
šest let.

s dr. Housem
Přiznejte, sbalil jste
někdy na svůj zajímavý hlas
nějakou ženu?
„Tak asi bych kecal, kkdybych ŉekl, že mė nepo
nepotėší,
když od nich slyším nėjako
nėjakou tu
chválu. Co však vím jistė, pŉítelkyni jsem na nėj urĀitė nesbalil.“ (smích)
O vašem soukromí se
Prozraďte,
toho moc neví. Prozraďte
jste ženatý, případně
zadaný?
„Jsem ro
rozvedený, dėti zatím nem
nemám.
V souĀasné
souĀ
dobė mám
m
pŉítelkyni,
telk
která je bezvadná. Klape nám to.“

V divadle už hrál jako dítě. V mládí hrál závodně
volejbal. Od roku 1993 je ve stálém angažmá v
Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde také žije. Od roku 1994
se věnuje dabingu (hlavní role v seriálu MacGyver,
Dr. House) a také se objevil v několika českých
seriálech (Ulice, Agentura Puzzle, Pojišťovna štěstí,
Kriminálka Anděl, Ordinace v růžové zahradě 2),
televizních ﬁlmech (Devatenáct klavírů, Boží duha,
In nomine patris) a pohádkách (Anička s lískovými
oříšky, Peklo s princeznou) či celovečerním ﬁlmu
(Pravidla lži, Crash Road, Habermannův mlýn).

ROZHOVOR

Svojí divadelní premiéru si Martin
Stránský odbyl už v jedenácti letech
při ochotnickém představení, které
připravil jeho tatínek s přáteli.

Děti
Dě
neplánujete?
neplánujete
„UrĀitė ano, ale
všechno má svśj Āas. Teč
jsou ještė dśležitėjší vėc
vėci na
poŉadu dne.“

Několik let
jste měl vážnou
známost s vaší
hereckou kolegyní
Bárou Munzarovou
(40). Proč to nakonec nevyšlo?
v„To je strašnė dávdno. Když to ŉeknu jednoduše, tak možná že
in
tomu napomohl BarĀin
le
odchod do Prahy. Ale
je nesmysl svalovat to
cí,
pouze na to. Tėch vėcí,
ylo
které to zapŉíĀinily, bylo
daleko víc.“

Pojďme k Ordidinaci v růžové zahradě,
dě,
kde hrajete už rok a
enpůl. Jak moc vám tenMartin Stránský jako
t?
to seriál změnil život?
doktor Ota Kovář v Ordinacii
„Pravda je, že mė zaĀali poznávat lidé na ulici v růžové zahradě.
a celkovė ten zájem o mou
osobu se zvýšil. Co see týĀe naTrochu
T h odbočíme,
db čí
táĀení, je to obĀas hrozná fabriprý se z vás stal vášnivý
ka, kdy jste bėhem jednoho dne
motorkář...
nuceni natoĀit obrovské množh)
„To je silné slovo. (smích)
ství zábėrś, ale má to nėco do
Mám Āopŉíka, pėknė vymazsebe. A vždycky se tėším.“
leného – Honda WTX 1800N.
Jezdím na pohodu, nejsem
Jak zvládáte nápor
dárce orgánś. Je ale pravda,
fanynek?
„Jsou to spíš takové návaly. že je to parádní relax. Když
Mėsíc tŉeba nic a pak najednou mám volný víkend, vezmu
bėhem jedno dne pŉijde dva- pŉítelkyni a vyrážíme na výnáct, patnáct dopisś. Snažím se lety. A když není zbytí, bereme s sebou i psa. Naštėstí je
všem odepisovat.“
malej. Jedem padesát, kocháCo vás baví více –
me se krajinou, pak zastavídabing, nebo herectví?
me v nėjaké hospśdce, dáme
„Nejvíce divadlo. Tam je
si jídlo a jedeme dál. ObĀas
ten okamžitý kontakt s dina »mašinė« jezdím i do Pravákem. Sice je to zdlouhavý
hy do divadla.“
proces, pėt, šest nedėl trvá,
Kde vás v současné
než se to nazkouší, ale pak to
stojí za to. Pokud dodržujete době můžeme vidět?
„Co se týĀe divadel, tak hramantinely, které máte domluvené s režisérem a kolegy, ji v Plzni, stálé hostování mám
máte otėže ve svých rukou a v Divadle na Palmovce, obĀas
mśžete si s tím dėlat, co chce- v Branickém divadle. Momente. A to se nedá v dabingu, se- tálnė hraji asi v deseti hrách.“
David LAŠTOVKA
riálu ani natáĀení filmu.“

O HOUSEOVI
„Na povrchu velký cynik, který nikomu
nevěří, ale má k tomu své důvody. Na druhou
stranu, i když se to nezdá, je to citlivý člověk.
Velmi empatický. Abych řekl pravdu, House je
mi bližší než doktor Kovář. Máme podobný
smysl pro humor, také mě baví si z
někoho dělat srandu.“

O KOVÁŘOVI
„Snaží se být ke všem rovný a upřímný. Není
to zákeřný člověk. Ale občas má problém, aby
ukočíroval svoji agresivitu a vznětlivost.
Bojuje s tím.“

DOTAZNÍK
 NEŘESTI: „Kouření…
Bez toho to nejde. Vím,
že to jednou dospěje do
bodu, kdy s tím definitivně přestanu, ale zatím na
to nedošlo. Je to silnější
než já.“
 RELAX: „Sport. Pravidelně hraji hokej a squash.
Dřív jsem ještě hodně hrál
fotbal, ale teď už moc ne,
přece jenom z něj bolí
kolena. Občas také rád
vyjedu na kole. Také jsem
hodně »ujížděl« na playstationu. Dokázal jsem u něj
prosedět celé odpoledne.
Teď už ale není čas.“

 ČÍM CHTĚL BÝT, KDYŽ
BYL KLUK: „Popelářem a
indiánem.“
 NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘEDMĚT VE ŠKOLE: „Zeměpis.
Nic jiného mě nebavilo.“
 CO HO V POSLEDNÍ
DOBĚ NAŠTVALO: „Řidiči
na silnicích, ti mě štvou pořád. Občas se k sobě chováme jako idioti, bezohlednost
některých je neuvěřitelná.“
 CO HO V POSLEDNÍ
DOBĚ POTĚŠILO: „Jak
jsme v plzeňském divadle
J. K. Tyla nazkoušeli hru
Macbeth od Shakespeara.“

