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ROZHOVOR
RADIM FIALA 

foto Bc. Antonín Tino Kratochvil

Radim Fiala je populární známá herecká osobnost, 
kterou vídáte v poslední době především v seriálu 

Ordinace v růžové zahradě v roli vojenského lékaře Petra 
Hanáka. Pochází z Brna. Po studiu na JAMU získal an-
gažmá v Divadle Na provázku a po určité době přesídlil do 
Prahy. Kromě zmiňovaného televizního seriálu se věnuje 
filmovým rolím a se svým kamarádem založil společnost 
StageArt.cz.

Dokladem jeho vynikající profesionality je pečlivá pří-
prava na každou roli, pro kterou je ochoten se leccos 
naučit. Žonglovat, házet nožem, vzdát se na čas svojí 
sportovní postavy a přibrat 14 kg, absolvovat speciální 
drsný vojenský výcvik atd. Je hrdým “nositelem” brýlí, 
dokonce sběratelem, ve volném čase se rád věnuje vaření 
a sní o vlastním vinohradu.

NOSÍTE BRÝLE? JAKÉ?
Byly doby, kdy jsem si myslel, že brýle jsou jen pro staré 
lidi. Dnes bez nich téměř nevycházím z domu, pakliže 
neprší… Převážně nosím sluneční brýle a zvláště v autě 
oceňuji polarizaci. Občas se mi stane, že brýle nesundám 
i když slunce svítí již na druhou stranu naší planety. 
V poslední době  mi přibyla další starost – nezapome-
nout brýle na čtení. Znáte to, ruce se nedají neustále 
natahovat do nekonečna…

ODKDY BRÝLE POUŽÍVÁTE?
Postupně si na ně zvykám již nějaký ten pátek. Jinak 
jsem měl chuť „chytit pod krkem“ toho očního lékaře, 
který mi se slavnostním tónem v hlase oznámil: „To je 
stařecká vetchozrakost, pane Fialo.” Ale postupně jsem 
mu musel dát za pravdu a v duchu se ujišťovat, že ten 
svůj diplom nedostal z protekce!

CO PRO VÁS KROMĚ ZDRAVOTNÍHO HLEDISKA 
VAŠE BRÝLE ZNAMENAJÍ?
Jak se říká, oči jsou branou do duše a tak to mám já 
i s brýlemi. Ne nadarmo se staly brýle jakousi formou 
protestu a pózy. I podle brýlí poznáte člověka a uděláte si 
na něj první dojem. Ovšem i zde se můžete ošklivě zmýlit.

JAKÝM JSTE MAJITELEM BRÝLÍ?
PEČLIVÝM, S KRAJNÍ STAROSTÍ O NĚ NEBO 
BĚŽNÝM UŽIVATELEM, KTERÝ BRÝLE LECKDE 
ZAPOMÍNÁ ČI DOKONCE ZTRÁCÍ?
Rád bych řekl, že si své brýle opečovávám a hýčkám. 
Pravda ovšem je, že zvláště v posledních letech se mi pár-
krát stalo, že jsem brýle někde nechal nebo vytratil a proto 
jejich novým majitelům přeji dlouhou životnost. 

MÁTE KE SVÝM BRÝLÍM VZTAH?
Jistě. Také mají jména!

REAGUJETE NA MÓDNÍ TRENDY 
V OČNÍ OPTICE?

V tomto ohledu  jsem trochu konzervativnější. Již pár 
desítek let jsem obdivovatelem jedné legendy. Ale když 
jsem se seznámil s kolekcí od Toma Forda, otevřely se 
mi oči. Takže krom legendy mám i několik modelů od 
Forda. A jsem za ně moc rád!

JSTE ATRAKTIVNÍ MUŽ, VYBÍRÁTE SI TYPY BRÝLÍ, 
KTERÉ VAŠI ATRAKTIVITU PODTRHNOU NEBO 
TAKOVÉ, KTERÉ VÁM VYHOVUJÍ POUZE PO 
PRAKTICKÉ STRÁNCE?
Opravdu si to myslíte?! Spíš za mě vybírají modely jiní, 
ti, kteří tomu rozumějí. Pan Urbánek z brněnské firmy 
OPTIPRO a.s.již při našem prvním setkání přesně věděl, 
co mi sedne a bude se i líbit. Co si víc přát! Dobrý výběr, 
servis, kvalita! Očekává člověk ještě něco jiného od brýlí? 
Možná v budoucnu budou brýle suplovat i druhou osobu…

JAKÉ ZNAČCE BRÝLÍ DÁVÁTE PŘEDNOST A PROČ?
Jak jsem říkal, legenda Ray Ban a Tom Ford. Dříve 
i Persol.

SLYŠELA JSEM, ŽE MÁTE SBÍRKU BRÝLÍ, TO JE VELICE 
NEOBVYKLÉ, JAK JSTE K TÉTO ZÁLIBĚ PŘIŠEL?
Jak slepý k houslím! Moje babička dovezla první pilotky 
na začátku 80.let a postupně s novými trendy nastupo-
valy další a další modely. Dnes moje kolekce čítá něco 
přes 30 kousků.

CO VÍDÁTE RÁD?
Lidskou radost, pěkné lidi, dětský smích.

CO NAOPAK?
Ty zlé věci.

NASAZUJETE SI NĚKDY „RŮŽOVÉ BRÝLE“?
Spíš si je občas musím sundat.

JSTE VEŘEJNĚ ZNÁMÁ ÚSPĚŠNÁ OSOBNOST,  
JAK SE VÁM PROFESNĚ DAŘÍ? KDE NYNÍ KROMĚ 
ZNÁMÝCH TELEVIZNÍCH SERIÁLŮ PŮSOBÍTE?
S mým kamarádem Petrem Halberstadtem jsme si založili 
spol StageArtCz, kde uvádíme původní náměty v české 
premiéře. Takže nás můžete vidět v K–Pax, Svět podle 
Prota, světový knižní bestseller a filmový hit s Kevinem 
Spacym a Jeffem Bridgesem, Like Shakeaspeare, project 
pro středoškolskou mládež a v komedii The naked truth 
pro 6 výjmečných hereček u tyče! (více na www.stageart.cz).

V JAKÉM ŽÁNRU BYSTE SI CHTĚL ZAHRÁT  
A SPLNIT SI SVŮJ SEN, POKUD JEJ MÁTE? BYL BY TO 

RICHARD III., CALIGULA NEBO DÁVÁTE PŘEDNOST 
MODERNĚJŠÍM SOUČASNÝM POSTAVÁM?
Romeo mě minul… Hmm, kdyby byl volný Bond, nevá-
hám. Bylo by to moc fajn patřit do tohoto výjmečného 
klubu, ne?! Pohádkový také moc nejsem, tak si budu 
muset něco napsat sám…

JAK VIDÍTE A VNÍMÁTE SOUČASNÝ SVĚT , 
CHTĚL BYSTE ŽÍT V JINÉ DOBĚ, NA JINÉM MÍSTĚ? 
POKUD ANO, PROČ?
Jak praví klasik: „Na světě jsem jednou pro vždy, děti! 
Život je dar, tak si ho užijme!”

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.
Já Vám děkuji.


	_GoBack

