
Rozhovor s populárním imitátorem a moderátorem Vladimírem Hronem, kterého můžete také na JUNIORFESTU potkat

Doba první republiky se mi velmi líbí. Dámy byly
dámami a pánové skutečnými gentlemany
Populární moderátor, zpěvák,
komik a imitátor Vladimír Hron
navštíví také letošní ročník JU-
NIORFESTU. Chystá se přede-
vším provázet slavnostním ve-
čerem na zámku v Horšovském
Týně, kde bude konat festivalo-
vý ples v prvorepublikovém du-
chu.

Za své působení získal několik te-
levizních cen TýTý. Navštívil jste již
někdy dětský filmový festival?

Ano, pochopitelně jsem si ne-
nechal ujít festival vašeho nej-
většího konkurenta. Byl jsem
nasát atmosféru ve Zlíně. Takže
jsem zvědavý na konfrontaci.
Osobně si totiž myslím, že není
až tak třeba štědrých mecenášů,
jako obětavých a pro společnou
věc zanícených nadšenců. Pro-
šel jsem si vaše webové stránky
a jsem moc rád, že k vám se lidé
vracejí a ne sami, vždy jich tu

máte víc a víc. Určitě je to tím,
že máte stále co nového nabíd-
nout.

Letošní novinkou je třeba festiva-
lový ples a to v prvorepublikovém
aranžmá, jaký máte vztah k první
republice vy?

Tuto dobu vnímám určitě po-
zitivně, třeba tak, že se lidé k
sobě chovali laskavěji, silní byli
ohleduplnější k slabším. Ve
společnosti se lidé uměli chovat
důstojně, dámy byly skutečný-
mi dámami, pánové pak oprav-
dovými gentlemany. Hrála se
skvělá muzika, ostatně zásadní
díla tehdejších hudebních auto-
rů přežila všechny režimy i vál-
ky a hrají se dodnes. Dobová ki-
nematografie patří k opravdo-
vým skvostům kulturního dě-
dictví. I já se ve svých televiz-
ních či zájezdových pořadech
převtěluji do role milovníka

stříbrného plátna Oldřicha No-
vého a zpívám „My tancujem
swing“ nebo „Jen pro ten dnešní
den“, a ať je to v Čechách, na
Moravě či Slovensku, publikum
ztichne a dámy zjihnou. Fungu-
je to od Aše po Košice.

Co chystáte v nejbližší době pro
Západočechy?

Vedle účasti na mezinárod-
ním soutěžním filmovém festi-
valu pro děti a mládež JUNIOR-
FEST 2014, který se koná od 7.
do 12. listopadu, se objevím se
svým vánočním programem
třeba 30. listopadu v Chebu na
náměstí krále Jiřího z Po-
děbrad, další informace jsou k
dohledání na mých webových
stránkách.


