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Dětství  

 Pan Kundera se narodil 31. 7. 1960 v Jeseníku, je tedy ve znamení lva. Otec byl četník, na což 

Josef Kundera vzpomínal hodně při natáčení Četnických humoresek. Bratr je nadaný 

matematik, i když se vyučil v oboru kuchař-číšník.  

Josef Kundera jezdíval s rodinou do lázní Lipová. Měl v Jeseníku kamarády a spolužáky se 

kterými si hrál venku. Navštěvoval sportovní gymnastiku.  Když učitelé dělali nábor na tehdejší 

lidovou školu, tak začal hrát z vlastní iniciativy na housle. V roce 1969 se i se svou rodinou 

přestěhovali z Jeseníku do malé vesničky Horní Lhota, je 9 km od lázní Luhačovice. Josef 

jezdil na kole se koupat do Luhačovické přehrady, což bylo 7 km.   

Samozřejmě jsem měl kamarády, spolužáky, jako vy všichni jste vždycky měli a máte. Dělal 

jsem sportovní gymnastiku, hrál jsem na housle, na které jsem se sám přihlásil, protože přišli 

z lidové školy umění učitelé dělat nábor, kdo by nechtěl něco dělat, no a já jsem přišel domů a 

našim jsem oznámil, že jsem se přihlásil do houslí, takže jsem potom chodil tři roky do houslí. 

 

Dětství a studium 

 V roce 1969 se přestěhoval z Jeseníku do Luhačovic, kde také navštěvoval základní školu. O 

divadlo se začal zajímat v 8. třídě, když se šli podívat do divadla se školou. Na přijímacích 



zkouškách na konzervatoř mu doporučili studovat nějakou jinou střední školu, tak absolvoval 

gymnázium ve Zlíně. Kvůli nevyhovujícím kádrovým poměrům (pocházel z věřící rodiny, 

rodiče byli příznivci lidové strany) nemohl studovat na JAMU.  

já jsem potom zjistil až zpětně, v tu dobu taky jsem to neřešil, jsem si říkal hraju divadlo, baví 

mě to, umím to, tak se musím dostat. No pak jsem se dozvěděl, že to není jenom tak jednoduchý, 

že prostě přišel tady na místí národní výbor dotaz, posudek, jaká je to rodina, jaký mají k tomu 

názor a tam prostě napsali: nedoporučujeme přijetí na vysokou školu. 

Josef Kundera podal přihlášku na JAMU. Proto dělal operátora ve výpočetním středisku. V 

roce 1982 nastoupil na půl úvazku do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Jeho první role 

byla ve hře Lásky hra osudná. Poté napsal do divadla v Jihlavě a vzali ho. A od tohoto momentu  

hraje v Horáckém divadle Jihlava přes třicet let. 

 

 

 



První herecké zkušenosti 

V roce 1969 se přestěhoval z Jeseníku do Luhačovic, kde také navštěvoval základní školu. O 

divadlo se začal zajímat v 8. třídě, když se šli podívat do divadla se školou. Překvapilo ho, že 

to divadlo hráli jeho vrstevníci, a to ho zaujalo.  

… a šli jsme na divadelní představení. Tam je takové malé lázeňské divadlo v Luhačovicích a 

my jsme prostě jako že jdeme na představení. A mě hrozně překvapilo, že to představení hráli 

v podstatě moji vrstevníci, že to bylo vlastně dětský divadlo. 

Na přijímacích zkouškách na konzervatoř mu doporučili studovat nějakou jinou střední školu, 

tak absolvoval gymnázium ve Zlíně, kde později i začal hrát v divadle na malé scéně. Pracoval 

na poloviční úvazek. Jeho výplata byla 500 Kč. V roce 1982 nastoupil jako elév do Slováckého 

divadla v Uherském Hradišti. Od roku 1983 je věrným členem Horáckého divadla v Jihlava.  

 

Klady a zápory herectví 

Stinnou stránkou je, že s kolegy spolu tráví až moc času a odhalují svoje nitro během zkoušek. 

Někdy jsou si herci kolegové bližší než se členy rodiny. Konec sezony bývá ponorková nemoc. 

Jsou potřeba prázdniny. Po nich jsou všichni rádi, že se zase vidí. Hodně světlá stránka je to, 



že člověk dělá práci, která ho baví a ještě někomu něco dává. Třeba se divák někdy musí 

zamyslet. 

 

Cena Thálie 

Jako první herec Horáckého divadla získal v roce 2015 nominaci na cenu Thálie (cena 

udělována od roku 1933 hereckou asociací nejlepším hercům) za mimořádný jevištní výkon 

mlékaře Tovjeho ve hře Šumař na střeše. Josefovi Kunderovi nevadilo, že Thálii nevyhrál. Ani 

s tím nepočítal, pro něj i pro celé Horácké divadlo to bylo významné. 

Tu cenu jsem teda samozřejmě nedostal, ale i ta nominace je pro mě obrovským vyznamenáním 



 

 

Životní sen 

Sní o tom, že si jednou zahraje v divadle Járy Cimrmana. Naopak o Národním divadle nesní. 

Inscenace v Horáckém divadle Jihlava 

Martinů – Česká rapsodie Bohuslavova, Osudy dobrého vojáka Švejka, Tak šel čas jihlavskou 

ulicí, Šakalí léta, Škola základ života, O pejskovi a kočičce, O perníkové chaloupce aneb Jenom 

jako 



 

Filmová kariéra 

Josef Kundera hrál i v mnoha seriálech. Například v Četnických humoreskách, kde si zahrál v 

dílu Formule nebo Hypnotizér, zahrál si třeba i v detektivkách, můžeme zde zmínit třeba 

Labyrint. Modrý kód a Ordinace v růžové zahradě II., to jsou seriály, ve kterých si zahrál také. 

Z filmů to je například Postel, Bláto, Projekt 44, Čekání na Roberta a Postel. Rozhodně plánuje 

zahrát si i v dalších filmech, ale kvůli epidemiologické situaci se vše zdržel 

 

 



 

 Filmová kariéra 

Josef Kundera hrál i v mnoha seriálech. Například v Četnických humoreskách, kde si zahrál v 

dílu Formule nebo hypnotizér, zahrál si třeba i v detektivkách, můžeme zde zmínit třeba 

labyrint. I v dobrodružných filmech.  Modrý kód a Ordinace v růžové zahradě II., to jsou 

seriály, ve kterých si zahrál také. Z filmů to je například Postel, Bláto, Projekt 44, Čekání na 

Roberta a Postel. Rozhodně plánuje zahrát si i v dalších filmech, ale kvůli epidemiologické 

situaci se vše zdrželo. 

  

 

 

 

 

 

 

 


