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Tohle téma jsem si vybrala, protože J je můj nejoblíbenější herec. Dívám se na filmy, kde hraje,
už od malička a vždy jsem ho obdivovala pro jeho všestranost. Taky jsem zjistila,ž e toho máme hodně
společného, t akže si myslím, že by jsme si  rozuměli .
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Osobní život 

Joshua Ryan Hutcherson  se narodil 12.října.1992 v USA,Kentucky.
Jeho matka se jmenuje Michelle Hutcherson.Dříve pracovala ve firmě Delta,ale teď pracuje jako
Joshova manažerka.
Jeho otec Chris Hutcherson je analytik EPA.
Josh má mladšího bratra Conora,který je pro něj taky jeden z nejlepších kamarádů.
Další z jeho nejlepších kamarádů je např. Alexander Ludwig,se kterým hrál ve filmu Hunger Games
nebo Avan Jogia.                                                                             Jeho nejlepší kamarádky jsou např.
Jennifer Lawrence,se kterou se seznámil na natáčení Hunger Games. Hodně si padli do oka,protože
toho mají hodně společného. Oba jsou z Kentucky,oba milují basketbal,jejich nejoblíbenější zpěvák je
Justin Timbrlake,mají smysl pro humor,líbí se jim stejné filmy a dokonce jim chutnají stejná jídla.
Další je AnnaSophia Robb,se kterou si zahrál ve filmu Most do země Terabithia.Chvíli spolu dokonce
chodili,ale řekli si,že bude lepší,když zůstanou kamarádi.
Má hodně domácích mazlíčků-3 psy jménem Diesel,Driver a Nixon,2 kočky Jell-O a  Paws a jednu
rybičku. Říká ale,že tím ještě nekončí a pořídí si další.
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Kariéra

Josh se chtěl stát hercem už od svých 4 let a tak se i se svými rodiči přestěhoval do Californie.
Tam chodil na různé hodiny herectví kde se učil vše o hraní. Když mu bylo 9,poprvé se postavil před
kamery. Zahrál si menší roli v Seriálu Strážkyně zákona nebo Liga spravedlivých. Po jeho výkonu v
těchto seriálech si ho začali všímat různí režíséři a  už v roce 2003 si zahrál jeho první hlavní roli v
dětském filmu Zázrační pejsci.              Nestal se z něj jen herec,ale také dabér a v roce 2004 daboval
hlavní roli ve filmu Polární expres.
V roce 2005 měl jedny z hlavních rolí rovnou ve třech filmech. První byla ve filmu Zelená je tráva,kde si
zahrál malého fotbalistu. V druhém filmu to byla role Waltera ve filmu Zathura:Vesmírné
dobrodružství,kde si zahrál s herečkou Kristen Stewart.    Ve třetím filmu,který se jmenuje Malý
Manhattan si zahrál bezhlavě zamilovaného Gaba.
V roce 2006 měl jen jednu roli ve filmu Rodinná dovolená a jiné neštěstí.                     Přišel rok 2007 a
Josh dostal jednu z jeho největších rolí vůbec a to byla role Jesseho Aaronse ve filmu Most do země
Terabithia. Později v roce 2007 si zahrál ve filmu Hafan hasičem roli Shana Faheyho.

V roce 2008 dostal roli ve filmu Okřídlené bytosti. Není to žádný fantasy film jak to zní podle názvu,ale
je to drama,ve kterém Josh hraje chlapce jménem Jimmy Jaspersens,který málem příjde o život . 

Další role v tomto roce byla ve filmu Cesta do středu Země,kde hrál Seana Andersona a zahrál si po
boku Brendena Frasera.  
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V roce 2009 dostal roli ve filmu Upírův pomocník,kde hrál Steva,ze kterého se stal vampír a musel
bojovat proti svému nejlepšímu kamarádovi.

V roce 2010 si zahrál ve filmu Děcka jsou v pohodě,kde si zahrál s herečkou Julianne Moore.

V roce 2011 si zahrál Claptona Davise v hororové komedii Detention,kde hrál se svým kamarádem
Josephem Kahnem,který tento film i režíroval.

Rok 2012 byl pro Joshe velmi náročný. Natočil totiž 5 filmů . Dva z nich byly nominovány na nejlepší film
roku 2012 a jeden z nich dokonce vyhrál.

První film je 7dní v Havaně. Tento film u nás není známý hlavně proto,že nebyl nadabován ani přeložen
do češtiny. 

Další film,ve kterém si v roce 2012 zahrál je Red Dawn,neboli Rudý úsvit. Zahrál si v něm s hercem
Chrisem Hemswortem.

Další hlavní roli měl ve filmu Carmel,kde hrál Joshuu,kterého opustila matka a on se ocitl na ulici.
Jednoho dne se dostal do domu jistého padělatele obrazů a začal mu pomáhat.

Čtvrtý film je pokračování filmu Cesta do středu Země,který se jmenuje Cesta na tajuplný ostrov 2,kde si
zahrál s Dwaynem Johnsonem . Při natáčení se seznámil s Vanessou Hudgens,se kterou se potom dal
dohromady. 

Pátý a nejdůležitější film jeho kariéry je Hunger Games. Tento film Joshe proslavil ze všech nejvíc a
dostal ho až na vrchol.

Hraje tam roli Peety Mellarka,pekařova syna,který byl vylosován na Dnu sklizně do 74.ročníku
Hladových her,aby bojoval s dalšími 23 splátci doslova na život a na smrt.

Smůla je ale na jeho straně a vylosují k němu i dívku (Jennifer Lawrence) Katniss Everdeenovou,do
které je už několik let tajně zamilovaný.
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Tito osudem pronásledovaní „milenci“ se musí pokusit přežít v krvavém boji za každou cenu,aby se
mohli vrátit domů za svojí rodinou a kamarády. Je tu však jeden problém. Domů se může vrátit jen
jeden ze všech 24 splátců.

V roce 2013 si zahrál v pokračování filmu Hunger Games.

Film Hunger Games-Vražedná pomsta dosáhl snad ještě větší chvály než první díl.

V prvním díle vyhráli hry Peeta s Katniss a teď už jen mají mít jen turné vítězů.

Tento rok má být 75. ročník Hladových her,takže mají být i Čtvrtohory. Čtvrtohory jsou co čtvrt století a
to znamená,že to bude krutější než normální Hladové hry. Pro každé Čtvrtohory je vybraná nějaká
zvláštnost a pro tento rok je ta zvláštnost to,že do arény se vylosují splátci ze současných vítězů.
Katniss,jako jediná vítězka ze 12tého kraje ví,že se tam vrátí,ale mužští vítězové jsou dva. Vyberou
jiného vítěze než je Peeta,ale on se nabídne jako náhradník. Do arény se tedy opět rací Peeta s
Katniss.

 

V roce 2014 se natáčí již třetí pokračování Hunger Games,které bude v kinech už v polovině listopadu.

Josh mezi tím musí chodit ještě na natáčení filmu Ztracený ostrov. Má to být drama   a Josh tam má
jednu z hlavních rolí.

V roce 2015 má vyjít čtvrtý a také poslední díl Hunger Games. Na natáčení ze Josh prý už moc
těší,protože role Peety je pro něj nejlepší,kterou kdy hrál.

V tomto roce se má také natáčet třetí pokračování Cesty do středu Země.Tento díl se bude jmenovat
Cesta ze Země na Měsíc 3. Ještě se neví kdo v tomhle díle bude hrát, Jistý je jen Josh a Dwayne
Johnson.
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Fakta
1.Mezi jeho přezdívkypatří Hutch , Jhutch

2.Měří 170 cm

3.Kristen Stewart mu ke 13.tým narozeninám dala želvu jménem Bob.

4.Miluje basketbal(fandí Kentuckým Cats)

5.Mezi jeho oblíbené filmy patří Klub Rváčů, Řidič a Cool Hand Luke
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6.Když byl malý, jeho oblíbený film byl lví král

7.Má dvě tetování: znak váh na levém zápěstí a kotvu na pravém boku.

8.Nechodil do školy, ale doma ho učila jeho matka

9.Narodil se ve znamení váh

10.Měl rád algebru, a nebyl velkým fanouškem čtení

11.Jeho oblíbený hrdina je Batman

12.Josh míval deku, kterou pojmenoval "Yellow Blankie" a kterou nosil všude s sebou

13.Jeho oblíbené módní značky jsou Modern Amusement a Ed Hardy

14.Říká,že je velmi špatný zpěvák

15.Jeho oblíbení hráči v jsou Cincinnati Bengals a Rudi Johnson

16.Nesnáší dlouhé cestování autem nebo letadlem

17.Kdyby nebyl herec, byl by fotbalista

18.Když mu bylo 6 let, zlomil si loket

19.Josh přiznal, že je zamilovaný do Angeliny Jolie a Jamie Lynn Spears

20.Rád by někdy spolupracoval s hercem Jakem Gyllenhaalwm

21.Jeden z nejkrásnějších vánočních dárků jaké kdy dostal byla hra Guitar Hero v roce 2006

22.První polibek zažil v 11

23.Jeho oblíbená kniha je Kdo chytá v žitě

24.Nejvíc ze svých filmových rolí se mu líbí role Peety

25.Má panickou hrůzu z pavouků

26.Miluje zvířata

27.Myslí si,že kdyby byl doopravdy v Aréně smrti,dokázal by přežít

28.Má smysl pro humor

29.Líbí se mu přirozené holky

30.Umí jezdit na motorce

31.Rád serfuje

32.Jezdí na skateboardu a longboardu

33.Je sportovní typ

34.Nedávno si koupil dům na stromě

35.Miluje táboření a turistiku

36.Když byl malý,miloval hry v lese
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37.Je skromný 

38.Radši kamarádí s holkama

39.Má rád dlouhé procházky

40.Na první pohled nevypadá jako bojovník,ale když na to příjde,rve se jako lev

41.Do školy přestal chodit v páté třídě

Filmografie

Hunger Games: Mockingjay - Part 2, The                                

Journey 3: From the Earth to the Moon

Hunger Games: Mockingjay - Part 1, The 

Paradise Lost

Hunger Games: Catching Fire (2013)-Peeta Mellark
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Carmel (2012)-Joshua

Cesta na tajuplný ostrov 2 (2012)-Sean Anderson

Hunger Games (2012) -Peeta Mellark

Red Dawn (2012)-Robert

7 días en La Habana (2012)

Detention (2011)-Clapton Davis

Děcka jsou v pohodě (2010) -Laser

Upírův pomocník (2009) - Steve

Cesta do středu Země (2008) -Sean Anderson

Okřídlené bytosti (2008) - Jimmy Jaspersens

Hafan hasičem (2007) -Shane Fahey

Most do země Terabithia (2007) -Jesse Aarons

Rodinná dovolená a jiná neštěstí (2006)

Malý Manhattan (2005) -Gabe

Zathura: Vesmírné dobrodružství (2005) -Walter

Zelená je tráva (2005)

Motocross Kids (2004) - TJ

Party Wagon (2004)

Divoké dny (2003)

Můj svět (2003)

Poslední sázka(2003)

Zázrační pejsci (2003)

Strážkyně zákona (2001) 

Liga spravedlivých (2001)  
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