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LichožroutíLichožroutí »porod« »porod«
se protáhl na 7 let!
PRAHA (idh) – Psal se rok 
2005, když se v hlavě básní-
ka Pavla Šruta »vylíhl« prv-
ní lichožrout. Tři roky nato 
už o těch malých zlodějíč-
cích, jejichž vinou nám v 
prádelnících zůstává z páru 
zpravidla jen jedna ponož-
ka, vyšla první knížka. Z té 
se stal dětský bestseller, poz-
ději dokonce kniha deseti-
letí. Dostala pak ještě dva 
bratříčky, souběžně se ale 
už od roku 2009 začal chys-
tat animovaný fi lm. A vidí-
te, sedm let poté už přichází 
fi lm Lichožrouti do kin!

Proč tak dlouho? „Půl 
roku jsme psali první ver-
zi scénáře, dva a půl roku 
jsme ji pak přepisovali, až 
jich bylo deset,“ popisuje re-
žisérka a výtvarnice fi lmu Ga-
lina Miklínová (46). Další je-

den rok pak zabraly přípra-
vy. „No, a samotná výroba a 
animace zabrala něco málo 
přes tři a půl roku. V Ho-
llywoodu na tom dělá ně-
kolik set lidí, náš fi lm vy-
robila parta asi pětadvaceti 
nadšenců…“ vyzdvihuje.

Film i dítě
Sama si během té doby stihla 
ještě ke starší dcerce Rozár-
ce (8) pořídit synka Jonáše 
(3). Ve třiačtyřiceti letech! 
„Vlastě se v jednu chvíli 
stalo všechno to, co 
si člověk hodně 
přál. Takže teo-
reticky to byla 
paráda. No, 
a prakticky? 
Prostě jsme to 
všichni přeži-
li…“ směje se.

   Hvězdný dabing
Hihlík (Kryštof Hádek)
Tulamor (Jan Maxian)

Ramses (David Novotný)
Padre (Ondřej Trojan)

Kudla Dederon (Marek Taclík)
Žiletka (Táňa Vilhelmová)

Profesor (Josef Somr)
Dědeček (Stanislav Zindulka)

Vasil (Matěj Ruppert)

Na upíry 
povolal 
armádu!
PRAHA – Na 40 zpěváků a PRAHA – Na 40 zpěváků a 
tanečníků se objeví v chys-tanečníků se objeví v chys-
taném muzikálovém hitu taném muzikálovém hitu 
Ples upírů. Na jeho realiza-Ples upírů. Na jeho realiza-
ci musel producent Fran-ci musel producent Fran-
tišek Janeček (72) povolat tišek Janeček (72) povolat 
doslova armádu umělců!

„Na jevišti je totiž 
takřka neustále vý-
razně více účinkují-
cích než v dosud nej-
výpravnějším Fan-
tomovi,“ prozradil 
Blesku režisér Ple-
su upírů Radek Ba-
laš (50). „Předsta-
ví se u nás zhruba 
dvacet sólistů, stej-
ný počet taneční-
ků, a to ani nemlu-
vím o početném or-
chestru a armádě 
kostymérů, vizážis-
tů a dalších profe-
sí, bez kterých by 
představení neby-
lo,“ upřesňuje Ja-
neček s tím, že i fi -
nančně proto bude 
Ples upírů náročněj-
ší než stávající hit 
Fantom Opery. 

„Laťku je nut-
né neustále pře-
kovávat,“ dodává 
producent, který 
ohlásil slavnostní 
premiéru Plesu na 
12. února 2017.

Text: P. Macek
Foto: P. Machan

Ačkoli je premiéra až pří-
ští rok, vystupenky jsou 
v předprodeji už nyní. 
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