
P
sala se polovina osmde-
sátých let a zase jednou 
se ukázalo, že socialis-
tické Československo je 

„sto let za opicema“. Slavný 
Rocky v podání Sylvestera 
Stallonea už bušil do soupeřů 
deset let a u nás se konečně 
rozhoupali k filmu na podobné 
téma. Česká odpověď na 
proslulou řadu příběhů 
boxerského outsidera italské-
ho původu Rockyho Balboy 
Pěsti ve tmě vznikla v hlavě 
scenáristy Jaroslava Vokřála 
a režiséra Jaroslava Soukupa.

Rady od mlátiček
Právě Soukup tehdy uvěřil 
pětadvacetiletému oplácané-
mu herci bez boxerských 
zkušeností Marku Vašutovi, 
že zvládne zahrát vicemistra 
světa z roku 1935. Ve filmu se 
jmenoval Vilda Jakub a o ti-
tul boxoval v Berlíně s Něm-

cem Kurtem Schallerem, ve 
skutečnosti však šlo o Viléma 
Jakše, který se utkal s Fran-
couzem Marcelem Thilem 
v pařížském Paláci sportu. 
Ale to není podstatné – 
důležité je, že film  
se povedl. 

„Vzpomínám na 
legendárního prvore-
publikového promoté-
ra české mlátičky 
Franty Nekolného, 
pana Malinského, 
který mi dal spoustu 
cenných rad,“ prozrazu-
je Marek Vašut, jak se na roli 
připravoval. Jeho hlavním 
poradcem a současně i trené-
rem ale byla česká kaskadér-
ská ikona Jaroslav Tomsa. 
„V průběhu skoro ročního 
natáčení se stal mým dobrým 
přítelem, stejně jako slavný 
fighter Rosťa Osička, který 
byl tehdy mým sparring 

Byla to jeho první velká role. A jak se 
ukázalo i role životní – v žádném jiném 
filmu se do srdcí diváků nezapsal tak 
razantně, jako boxer Vilda Jakš.
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Návrat rváče 
s něžným srdcem

Marek Vašut

jako aktivní rohovník, ale 
coby moderátor galavečerů 
Manažerské extraligy boxu 
zpřístupňující boxerský 
trénink všem zájemcům 
a popularizující tento sport 
v očích široké veřejnosti. 
Boxerské galavečery jsou 
tradičně spjaty s charitativní 
sbírkou – například ten, který 
se konal v březnu na Žižkově, 
vynesl nový elektrický vozík 
tělesně postižené Zuzance. 

Marek Vašut je fanouškem 
boxu už od dob natáčení Pěstí 
ve tmě. A tak není divu, že 
Vilém Jakš nebyl jediný boxer, 
kterého hrál – v roce 2011 
natočil pro italskou televizi 
RAI 1 snímek Tajná olympiá-
da, odehrávající se rovněž 
v boxerském prostředí. 
S návratem do ringu po třiceti 
letech to tedy není až tak 
úplně pravda. Ale zní to 
hezky, uznejte! ■■

                            Milan Šefl

 Jako Vilda Jakub  
v roli rohovníka, který se  
postavil mocným – film 
Pěsti ve tmě (1986).

 Marek Vašut se s léty  
propracoval do rolí (ne)stár-
noucích elegánů. Jako  
v romanci Bestiář (2007).

 ač se označil za 
nevařiče, v rondonu se 
objevil v komedii Veni, 
vidi, vici (2009).

partnerem,“ vysekl herec 
poklonu boxerovi známému 
kreacemi ve StarDance.

Zpátky do Ringu!
Od premiéry Pěstí ve tmě letos 
uplyne rovných třicet let – a po 
třiceti letech se Marek Vašut 
opět vrátil do ringu! Sice ne 

váš příběh
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