Rodina otec na konec
Igora Chmelu můžete vidět nejen v televizi. Hraje
i v Divadle Palace. Přijďte třeba 24. 6. na předpremiéru
nové divadelní hry Úča musí pryč! Společně s Igorem
ve hře hrají Petra Špalková, Linda Rybová, Jana
Janěková ml., Kateřina Winterová a David Prachař.

chází až tehdy, kdy dokážete, že jste schopen
se o všechny postarat. Být hrdý na to, že dokážu plodit, k zdravému sebevědomí nestačí.

Plníte doma nějakou speciální
otcovskou povinnost?
Povinnosti jako nákupy, koupání, vyzvedávání ze školky jsme si nikdy striktně nerozdělovali. Pracujeme oba a dle momentální situace
jsme schopni se o různé povinnosti podělit.

Nedržíte tedy tradiční rozdělení mužských
a ženských prací? Kdo je vlastně u vás
doma šéf přes praktické záležitosti?
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S herečkou Janou Janěkovou
ml. mají sedmiletou Aničku
a pětiletá dvojčata Elu
a Antonína. Text: Alena Bartošová
Jaký vidíte rozdíl mezi tím,
když se narodí jedno dítě,
a když se narodí dvojčata?
Poprvé jsem si to zřetelně uvědomil v okamžiku,
kdy žena už byla v porodnici a já jsem v ložnici smontoval druhou postýlku a na vlastní oči
uviděl, co nás asi čeká. Pak se ten rozdíl dal pocítit v daleko větším počtu probdělých nocí.

Cítil jste radost a pýchu, nebo
jste spíš propadal panice?
Obojí. Z počátku pýcha, že kvantitou potomků ‚v jednom vrhu‘ předčím řadu svých kamarádů, ale čím víc se blížil termín porodu, tím
častěji se projevovaly obavy z toho, jestli budu
schopen ten počet lidí uživit, a jiné strachy.

Zahýbe tedy počet dětí
s mužovým sebevědomím?
Myslím, že to oprávněné sebevědomí při-
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Matky někdy říkají, že si chodí
od dětí odpočinout do práce. Máte
to taky tak? Nebo se dá se třemi
dětmi doma odpočívat?
Často to opravdu nebývá relax, který by si člověk ideálně představoval. Děti, a zvlášť ve větším
počtu, dokážou být pořádně hlasité a nezřídka
je během několika divokých her potřeba ošetřit
řadu zranění. A navíc být soudcem ve sporech,
do kterých při nejlepší vůli nelze objektivně nahlédnout. Takže ano, někdy jsem rád, že mohu
z domu vypadnout, i když je to třeba do práce.

Dívají se děti a manželka na Partičku?
Partička teď běží od 23 hodin a to bych byl rád,
aby už spaly. A když se to povede, chápu, že je žena
natolik unavená, že si na pořad, ve kterém hraju, ani nevzpomene. Samozřejmě pár dílů viděla
a smála se při tom, což je v podstatě pochvala.

Kdo se u vás doma stará o legraci?
My se o legraci nestaráme vůbec.
Ona se vždycky nějak stane.

A čemu jste se naposledy zasmáli?
Vesmírné nudli! Vlastně netuším, kde se to vzalo,
ale když jsme hráli naši oblíbenou hru na to, kdo
vydrží být dýl vážný s kamenným výrazem při pohledu na druhého, stačilo vyslovit ‚vesmírná nudle‘,
a děti propukly v záchvat smíchu a my s nimi.
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Otázky

Tradiční model nedržíme, ale je docela možné, že si to
jen myslím a přehlížím skutečnost, ve které žiju. Protože moje žena je praktická v praxi a má to výsledky,
zatímco já umím být hodně praktický teoreticky.

