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Zajímavou kapitolu v historii Kostelní Břízy tvoří 
filmová „kariéra“. Natáčely se zde hned tři filmy.
V roce 1974 televizní film režiséra Vladimíra 
Čecha „ Příliš zelené jaro“.
Ve stejném roce film stejného režiséra , 
tentokráte kriminálka  Sedmého dne večer“ . V 
roce 2007 si filmaři  opět vybrali Kostelní Břízu a 
zdejší hospůdku. Natáčel se zde film na motivy 
spisovatele Jaroslava Durycha Boží duha. V 
hlavních rolích si zahráli Markéta Hrubešová a 
Milan Kňažko.



V dubnu 1974 natáčelo Filmové studio Barrandov 
Praha v Kostelní Bříze část televizního filmu „Příliš 
zelené jaro“ s herci Martinem Růžkem a dalšími. 
Československá televize vysílala premiéru tohoto 
filmu dne 6. října 1974. Podrobnosti, či záběry se 
mně zatím  nepodařily zjistit.



Martina Růžka , krále Kazisvěta 
představovat nemusíme, ale krátce  Vás 
vyzkouším, zda znáte tohoto herce, 
který v „Příliš zeleném jaře“  hrál?

Jeho poslední roli mlynáře Máchala v 
pohádce „S čerty nejsou žerty “  asi 
také nemáte spojenou s konkrétním 
jménem….

Nezapomenutelná je ale jedna jeho 
role, která se odehrává za 2.světové 
války v jednom českém sci-fi filmu…..



František Vicena jako Hitler  ve filmu „Zítra vstanu a opařím se čajem“.



Ve dnech od 20. dubna do 30. června 1974  natáčelo Filmové 
studio Barrandov Praha v Kostelní Bříze celovečerní širokoúhlý 
barevný film „Sedmého dne večer“ za režie Vladimíra Čecha, . 
Ve filmu hráli například tito známí herci:  Eduard Cupák
(Martan), Jan Přeučil (Tonda Randák), Karel Höger (mjr. 
Tichý), Luděk Munzar (kpt. Šrámek), Jiří Krampol (por. 
Jakeš), Oldřich Velen (hospodský), Eduard Kohout
(Randák st.),  Raoul Schránil (Rataj)

Dle kroniky Kostelní Břízy film pojednává o mladých lidech, 
kteří po těžkých dobrodružných začátcích přišli do pohraničí s 
cílem začít nový život a dostali se shodou okolností do 
nepříjemné situace, která však šťastně končí. 

Ve filmu Sedmého dne večer si zahráli i místní. Já osobně jsem 
byl kdysi na táboře, kde jsem měl vedoucího, jméno jsem již 
bohužel zapomněl, který se chlubil tím, že byl ve filmu vidět.





Tato událost pod názvem akce " KAZAR " proběhla u 7 bPS –
Sušice v roce 1962.

http://pohranicnik.bloguje.cz/882102-akce-
kazar-rok-1962.php

V době od 19.října do 26.října 1962 probíhala v prostotu Kvilda rozsáhlá pohraniční operace k zadržení 
vojenských zběhů Pavla a Ondřeje KAZAROVÝCH z osady Nové Hutě , kteří se ukrývali na různých 
místech v okolí svého bydliště. Operace byla rozvinutá na základě zprávy , která byla podaná 
velitelstvím pohraničního praporu Kvilda , že v prostoru Pravětínské Lady byli postřeleni dvěma 
neznámými muži vedoucí polesí Borová Lada – Josef Kutheil a lesník Ladislav Pěsta a pachatelé 
prchají neznámým směrem.



http://kostelnibriza.cz/2010/11/kostelni-briza-v-r-1974

Hlavní hrdina Martan (Eduard Cupák) přijíždí do Hatí
http://www.youtube.com/watch?v=ifja9LEM0_U&feature=player_embedded

http://www.czfilm.eu











Kolem parku směrem na Arnoltov. Vidíme dnes neexistující budovu na plácku, kde 
jsou dnes lavičky.







Vyšetřovatelé Munzar a  Höger kráčí ke kapličce v Dolních Lazech



Hlavní hrdina (Eduard Cupák) v akci, ve Slavkovském lese se svým koněm, na cestě z 
přehrady směr Lazy

















Herci Munzar a Krampol jako vyšetřovatelé





http://www.filmovamista.cz/863-Sedmeho-dne-vecer

Kromě na Kostelní Bříze se natáčelo také např. v kasárnách Mýtina na 
Tisové, nebo ve Žluticích a okolí na Karlovarsku



http://www.filmovamista.cz/863-Sedmeho-dne-vecer

Scéna poplachu jednotky pohraniční stráže byla natočena v kasárnách 
výcvikového praporu v Tisové. Poplach provedla 1. rota, účastníci filmového 
poplachu jsou pak skuteční vojáci z místního útvaru.  ( info: K.Kovařík)

http://www.csfd.cz/film/1418-sedmeho-dne-vecer/zajimavosti/



http://www.vojensko.cz/2-skolni-prapor-tisova

http://www.uloz.to/live/xPxeS1Q/sdv-wmv

Důstojník u ústředny je kpt. Korych, scénu natáčeli příslušníci 1. roty, povel k 
odjezdu vozidel dává velitel 1. roty kpt. Kamenský, dále jsem tam poznal dva 
poddůstojníky a to Juraj Valent z Bratislavy a Jiří Beyr, po vojně bydlel v 
Ostroměři okr. Jičín. Všechny zdravím, já 73-75 3. rota.



Stanice VB v této budově (stará škola)  nikdy nebyla.



Z kroniky: Rada MNV v Kostelní Bříze na svém mimořádném zasedání 14. VI. 1974 
rozhodla jednomyslně jmenovat národního umělce Karla Högera, člena Národního 
divadla, laureáta státní ceny KG, u příležitosti jeho 65. narozenin čestným občanem.
Podpisy (tři) a razítko.
PS. Vážený mistře – považujte tuto naši pozornost za výraz velké úcty k vašemu 
celoživotnímu dílu.
„S vděkem a dojetím tuto poctu přijímám!“ Höger (napsal Karel Höger)



© Josef Janoušek – Karel Hoeger s vrchním padouchem Přeučilem
http://www.kinobox.cz/film/18599-sedmeho-dne-vecer/fotogalerie/z-filmu#68831



Jen tak na okraj  - Karel Hoeger si zahrál v roce 1975 s Danou 
Medřickou jednu ze svých posledních rolí v povídkovém filmu 
profesoři za školou v nedalekém Sokolově.

http://www.youtube.com/watch?v=SeeVPQl4vr0&feature=player_embedded



Poměrně nedávno, v roce 2007 se opět v Kostelní 
Bříze natáčel film, tentokráte z doby okolo roku 
1945 s názvem Boží Duha režiséra Jiřího Svobody.
Další lokalitou filmu byla i Kostelní na Kraslicku, 
nebo Doubrava na Chebsku.
http://www.csfd.cz/film/234917-bozi-duha
Film nazvaný Boží duha je inspirován 
stejnojmenným románem Jaroslava Durycha. Jde 
o příběh stárnoucího muže – nemocný, utahaný a 
životem pokroucený přijíždí těsně po skončení 
války do pohraničí a hledá člověka, který za války 
udal a zlikvidoval jeho rodinu. Setká se s mladou 
německou ženou, kterou revoluční gardy připravily 
o poslední zbytek lidské cti. Je sama, bez rodiny, 
bez dítěte, schovává se před lidmi, kteří přicházejí 
do pohraničí rabovat a prosazovat samozvaný 
pořádek. Ti dva se sblíží, ale než si vůbec stačí říci 
svoje jméno, všechno se tragicky skončí. Příběh 
obnažuje vlastnosti, které vyburcovala atmosféra 
bezprostředně po osvobození, zpracovává téma 
poválečného vyhnání Němců a naznačuje možný 
společný počátek soužití obou národů. (oficiální 
text distributora)



Kromě na Kostelní Bříze se také natáčelo na Kostelní na Kraslicku, nebo 
v Doubravě na Chebsku.               (Zdroj : www.filmovamista.cz )



Milan Kňažko a Markéta Hrubešová       - zdroj : www.novinky.cz





http://kostelnibriza.cz/2007/08/z-nataceni-filmu-r-2007











Díky laskavosti ing.Vladimíra Číhala přidávám tyto unikátní záběry z natáčení 
filmu Boží Duha.























Děkuji Vám za pozornost  a  zase někdy u 
Bílého koníka 

(nebo v pobočkách Muzea Sokolov  )
Na shledanou!


