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Taekwondista a herec
Filip Gavlas:
Mým snem je na Ostravsku
začít točit ﬁlmy
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Filip Gavlas: Mým velkým snem je
Filip Gavlas za posledních 10 let od žákovských kategorií po dospělé nepoznal porážku. K úspěchům na mistrovstvích republiky přidal dva tituly mistra
Evropy v taekwondu. Vystudoval herectví na Janáčkově konzervatoři a v tomto
ou
budoucnost. Chce být ﬁlmovým
oboru vidí svou
a producentem.
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začít na Ostravsku točit ﬁlmy
Před rokem a půl jste se odstěhoval do Ostravy. Žije se v ní
jinak než ve Frýdku-Místku?
Většinu aktivit jsem měl v Ostravě, takže to byla nutnost.
Život v Ostravě je rychlejší.
Chybí mi tam ale hory. Tady
jsem se sebral a za chvíli jsem
byl na Lysé. Z Ostravy je to
přece jen dál. V Ostravě je také
horší vzduch. Rád do Frýdku-Místku jezdím za kamarády,
a buď spolu trénujeme, nebo si
jdeme sednout do baru Mamma Mia v Místku.

proﬁl
Filip Gavlas
TRÉNINK. Filip Gavlas vede trénink v tělocvičně 8. zákaldní školy v Místku. Foto: Robert Mročka
a odjel. Jakub Kohák je svůj,
má vlastní drsný humor. Nikoho mu podobného neznám
a myslím si, že zrovna on je
velkou budoucností české komedie.

Neuvažujete o angažmá v divadle?
Rozhodl jsem se pro studium
managementu, takže o divadle
jsem ani neuvažoval. Přitom
mí spolužáci jsou úspěšnými
herci, například Vanda Chaloupková hraje v Divadle Na
Fidlovačce, Zuzana Truplová
v ostravské Aréně a Ondra
Malý tam pravidelně hostuje. Mě to táhne spíše k ﬁlmu,
určitě se zúčastním castingů.

Mám však přání začít točit
ﬁlmy na Ostravsku. Jsou tady
skvělí herci i kameramani. Rád
bych založil vlastní produkční
společnost, která by natáčela
ﬁlmy v našem regionu. Byla
by to taková malá konkurence
Barrandovu. Umělci by aspoň
nemuseli utíkat do Prahy.
Zatím jste se ale vydal jinou
cestou a pracujete pro sdružení
Cirkus trochu jinak...
Jiná cesta to není – je to velice
úzce spojeno s tím, co mám
v plánu. Pracuji v Cirkuse
trochu jinak, ale právě tady
pracuji s umělci, vytvářím
projekty a realizuji nápady.
Původně má přítelkyně dělala

vzdušnou akrobacii na šálách,
já to s ní zkusil a nakonec jsme
vytvořili společné představení.
Mělo a má úspěch, vystupovali
jsme v republice i v zahraničí. Od toho pak byl jen krok,
abych se dostal k managementu. Nyní se starám především o produkci a posouvám
naše fungování o kousek dál
- komerčním směrem. Zároveň pořádáme kroužky pro
děti, kde se věnují žonglování
i akrobacii na šálách. Mimochodem, Cirkus trochu jinak
se představil i ve vánočních
programech na místeckém
náměstí. Určitě si vzpomenete
na anděly, kteří procházeli
náměstím na chůdách.

se narodil 26. dubna 1991 ve FrýdkuMístku. Po základní škole se přihlásil
na herectví na Janáčkovu konzervatoř
v Ostravě a v současné době studuje
management na Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské v Ostravě.
V taeakwondu je mnohonásobným
mistrem republiky a dvojnásobným
mistrem Evropy. Na 8. základní škole
trénuje děti a mládež. Před rokem a půl
se odstěhoval do Ostravy. Vedle školy
a taekwonda se věnuje práci ve sdružení
Cirkus trochu jinak.
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