Tisková zpráva
Oblíbený herec a sportovec František Peterka
oslavil devadesátiny
Od mládí toužil stát se profesionálním vzpěračem a olympionikem, osud měl ale pro něj
přichystané jiné plány, posilovnu nakonec vyměnil za hereckou konzervatoř a svou životní kariéru
zasvětil herectví. Na filmovém plátně ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí a téměř čtyřicet let
hrál v libereckém Divadle F. X. Šaldy. V sobotu 17. března František Peterka oslavil 90. narozeniny.
K jeho významnému životnímu jubileu mu v pondělí 19. března poblahopřála na liberecké radnici
primátorka Liberce Martina Rosenbergová společně s dalšími představiteli města.
Nejznámějšímu libereckému herci nechyběla při oslavě na radnici dobrá nálada a přítomné hosty
bavil svými historkami z filmování a ze života. Pogratulovat mu přišly i jeho sudičky, jak nazývá své
pečovatelky. Primátorka Martina Rosenbergová a její náměstci předali Františkovi Peterkovi kytici a
dárky - knihu Dějiny českých zemí a varnou konvici, kterou právě v domácnosti potřebuje. Po
gratulacích a přípitku si vysloužil od všech přítomných dlouhý potlesk ve stoje. Herec neskrýval dojetí.
Primátorka popřála Františkovi Peterkovi mnoho zdraví, spokojenosti a ještě spoustu krásných let.
„Jste pro nás všechny ohromným vzorem, ve své odvaze a odhodlání bojovat s vaším zdravotním
stavem,“ řekla. A jakou jeho filmovou roli má nejraději? „Vždycky jsem ho obdivovala v roli boxera
Bédi ve filmu Dáma na kolejích. Která žena by si nepřála, aby o ni bojovali dva muži, a ještě k tomu v
ringu,“ prozradila primátorka.
František Peterka věří na osud. Věří i svým snům, o kterých po probuzení vždy přemýšlí a mnohokrát
se mu již vyplnily. I proto také nebral na lehkou váhu věštbu cikánky, která mu v mládí předpověděla
herectví, dlouhý život, ale bohužel i vážný úraz nohou ve stáří. Vše se mu vyplnilo. „Jednoduše mi
vzala ruku a povídá, že mám velice zajímavou ruku s dlouhou čárou života. Hned mi řekla, že jsem
umělec, a že budu dvakrát ženatý. Předpověděla také, že sice nebudu nikdy bohatý, ale že nebudu mít
nouzi,“ vyprávěl František Peterka.
Mezi jeho nejznámější filmové role patří série komedií Zítra to roztočíme, drahoušku, kde hrál
manžela Ivy Janžurové, dále i navazující snímky Co je doma, to se počítá, pánové a Příště budeme
chytřejší, staroušku!, kde se proslavil po boku Karla Augusty a Heleny Růžičkové. Známá je i jeho role
trenéra juda Tulpacha z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! Děti si jej oblíbily jako Krakonoše ve
večerníčkové sérii Krkonošské pohádky, hrál také v seriálech Arabela, kde vytvořil postavu českého
Fantomase.
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