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DANIEL ALAN RADCLIFFE známý jako Harry Potter 
23.7.1989 

 

Celým jménem Daniel Alan Radcliffe. Narodil se 23. Července 1989 ve Fullhamu v Londýně. 
Ve filmu brýle nosí, ale ve skutečnosti to tak není. Má modré oči a tmavě hnědé vlasy, které 
nosí rozcuchané. Harry je ve znamení lva. 
 
Daniel je jediné dítě Alana Radcliffa, a Marcie Greshamové. Dan od svých pěti let toužil hrát. 
Jeho první rolí se mohl stát Dickensův Oliver Twist, ale maminka mu to zakázala. Povolila 
mu ale Davida Copperfielda, dalšího malého hrdinu od Dickense. Tak odstartovala Danielova 
herecká kariéra. Panamský krejčí je další Danův film, který ale nikdy neviděl. Harry Potter 
zasáhl Dannymu do života už v 8 letech, když se pokoušel číst první díl. Nedočetl ho ale do 
konce. Pořádně si Harryho dobrodružství prošel, až když byl obsazen jako jeho představitel. Z 
knih se mu nejvíc líbí Tajemná komnata. A jeho nejoblíbenější postavou je Hagrid. Daniel má 
2 psy, kolie, které se jmenují Binka a Nugget. Rád hraje na Playstationu, poslouchá hudbu 
(Stereophonics, REM a U2 tehdy, teď Sex Pistols a punk obecně) a píše povídky. Jeho 
oblíbeným televizním seriálem jsou Simpsonovi. Taky rád běhá, baví ho fotbal a další sporty. 
V březnu 2002 byl nominován a vyhrál cenu pro nejlepšího nového herce. Převzal cenu Sira 
Jamese Carrerase pro nové talenty za roli Harryho Pottera ve Variety Club Showbusiness 
Awards 2002. Zvolen osobou roku 2002 od Time Kids. Daniel chodil do chlapecké školy, ale 
teď školu změnil. Mimo jiné má na place soukromého učitele a tak má teď ve škole lepší 
prospěch. Mezi jeho oblíbené předměty patří přírodopis a tělocvik Nemá rád francouzštinu a 
matematiku. Jeho nejoblíbenější jídlo je cokoli od McDonald´s, ale s mírou. Oblíbené filmy 
jsou Apollo 13, 12 rozhněvaných mužů a Vykoupení z věznice Shawshank. Daniel je také 
velký vtipálek, známá je historka o tom, že během natáčení změnil Robbie Coltranovi jazyk 
na mobilu na turečtinu. 
 
Jeho filmografie: 

 

Harry Potter a kámen mudrců 
Harry Potter a tajemná komnata 
Harry Potter a vězeň z Azkabanu 
Tailor of Panama 
David Copperfield 


