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 1.  Viktor Sheen 

Příběhy a sny

 2.  Kabát El Presidento

 3.  Calin Popstar

 4.  Robin Zoot 

Make Sudety Great Again

 5.  Yzomandias

J. EDEN E-GEN 

(#freekarlo edition)

 6.  Viktor Sheen 

Černobílej svět

 7.  58G City Park

 8.  Viktor Sheen Barvy

 9.  Harry Styles 

Harry’s House

10.  PTK Trappin Lonely

Žebříček nejúspěšnějších CD

podle IFPI. (ŠB)

ve 41. týdnu
TOP 10 HUDBA

Alena Urbánková

Minulý víkend se v Havlíčkově 
Brodě odehrál dvaatřicátý ročník 
Podzimního knižního veletrhu. 
Na průběh dohlížela jeho zakla-
datelka Markéta Hejkalová, jež 
v letošním roce vydala pod zášti-
tou brněnského nakladatelství 
Host novou románovou knihu 
Dům pod náměstím.

■ Havlíčkobrodský knižní 
veletrh má již poměrně dlou-
hou tradici. Jaké vývojové 
trendy sledujete v  souvislosti 
s počtem návštěvníků či vysta-
vovatelů?

Zvyšování počtu návštěvníků 
probíhalo až do covidu stále, od 
dvanácti až k  šestnácti tisícům. 
Vystavovatelů dříve bylo víc, 
když byli opravdu nacpaní, bý-
valo na veletrhu sto padesát až 
sto šedesát vystavujících. Letos 
jich bylo sto třicet pět, a to z dů-

vodu, že se v postcovidovém ro-
ce omezila tržní místa, aby byly 
prostory ve velkém sále trochu 
vzdušnější. 

Lidé si mohou stánky projít, 
v klidu se podívat a vybrat si, 
a to se dobře projevuje na kou-
pi knih. Více vystavovatelů by 
vlastně ani přijít nemohlo, pro-
tože prostory nejsou nafukova-
cí. Zájem ze strany nakladate-
lů i autorů bývá velký, někteří 
autoři se hlásí třeba i  na po-
slední chvíli s  tím, že by rádi 
přijeli. 

■ Podle jakého klíče vybí-
ráte autory a hosty, již se obje-
ví v doprovodném programu?

Obvykle je nevybírám. Jistě, 
některé oslovím, protože už se 
za ta léta známe a jsme kamará-
di. Letos jsem byla takto domlu-
vená s  Alenou Mornštajnovou, 
která ovšem kvůli covidu ne-
mohla přijet. Jinak hlásí autory 
nakladatelé. Osobně program 

netvořím, ale sestavuju, aby se 
nepotkali dva autoři stejného ty-
pu v  tutéž dobu a  lidi nemuseli 
váhat, na kterého se vydat. 

Jsme otevření všem naklada-
telům i autorům. Kdo se přihlá-
sí, může přijet a prezentovat se, 
tedy pokud nejde o nějakou ex-

tremistickou aktivitu. I  autoři, 
kteří vydávají knížky ve vlast-
ním nákladu, si mohou prona-
jmout salonek, představit se 
a snažit se oslovit čtenáře.

■ Jezdíte se v současné do-
bě inspirovat také na knižní 
veletrhy do zahraničí?

Když jsem v devadesátých le-
tech začínala, jezdila jsem všude 
možně, především do Frankfur-
tu, kde bývá největší knižní vele-
trh, nebo do Budapešti. Kdysi 
dávno jsem byla v Moskvě a ve 
Finsku, protože umím fi nsky 
a  z  fi nštiny překládám. Sleduju 
slovenské veletrhy, byla jsem 
v Bratislavě. Teď už tolik nejez-
dím, protože mám svou předsta-
vu. Dění v Havlíčkově Brodu je 
ustálené. Když však můžu a ně-
kam vyjedu, snažím se vnímat 
spíše drobné technické záleži-
tosti, třeba jak mají organizátoři 
vyřešené vstupenky, vyhlašová-
ní pořadů nebo označování pro-
gramů.

■ V  rámci letošního před-
prodeje vstupného jste nabídli 
možnost pořízení zlevněných 
vstupenek školám. Jaký ohlas 
tato nabídka měla?

Nabídka měla obrovský ohlas. 
Lístky se prodávaly po desetiko-

runě místo normální ceny šede-
sát korun. Školy si předem kou-
pily více než dva tisíce vstupe-
nek. Nebyly jen z  Havlíčkova 
Brodu a Vysočiny, ale i z jiných 
míst. Děti a  studenti možná na 
veletrhu tolik nenakupují, ale je 
důležité, že na něj chodí a  na-
cházejí si vztah ke knihám 
a k literatuře.

■ Říkávalo se, že Češi jsou 
národem vášnivých čtenářů. 
Myslíte si, že to platí i dnes?

Na tuto otázku asi odpovědět 
nedokážu. Mladí lidé čtou 
možná málo, ale jiní zase hod-
ně, a to nejenom česky, ale i an-
glicky. Mají knižní bloky a klu-
by, zajímají se o literaturu. Ne-
vím, jestli vášniví, ale čtenáři 
pořád jsme. Stačí se podívat, 
kolik máme knihoven, knihku-
pectví a  nakladatelství, nebo 
kolik lidí přichází na Podzimní 
knižní veletrh. Letos jich bylo 
kolem čtrnácti tisíc.

Markéta Hejkalová: Češi jsou stále národem čtenářů

Od pátku bude v  barokním 
Clam-Gallasově paláci na Mari-
ánském náměstí v Praze otevře-
na výstava Josef Mysliveček, 
detto Il Boemo (1737–1781). 
Seznámí návštěvníky se skla-
datelovým životním příběhem 
a  tvorbou. Přenese je do světa 
osmnáctého století a přiblíží jim 
Prahu, ze které Mysliveček ode-
šel, aby se mohl stát operním 
skladatelem. 

Poutavé obrazové materiály 
představí návštěvníkům Itálii 
Myslivečkovy doby a seznámí je 
se světem a  zvyky zadavatelů 
Myslivečkových oper, s  výcho-
vou a  osudy kastrátů, načrtnou 
dobrodružství tehdejšího cesto-
vání a  nastíní problémy života 
tehdejších umělců. Součástí vý-
stavy budou fi lmové kostýmy 
a paruky ušité pro fi lm.

Bude možné zhlédnout pro-

jekci Myslivečkových árií nato-
čených pro fi lm Il Boemo, a  to 
včetně bonusových materiálů. 
Nahrávky vznikly ve spolupráci 
s  barokním orchestrem Collegi-
um 1704 pod taktovkou Václava 
Lukse a vystupují v nich přední 
světoví sólisté Philippe Ja-
roussky, Raffaella Milanesi, 
Emöke Baráth, Krystian Adam, 
Sophie Harmsen a další.

Zahájení výstavy bude spoje-

no se křtem knihy Josef Myslive-
ček amerického muzikologa Da-
niela E. Freemana, který se jako 
konzultant podílel na vzniku fi l-
mu Il Boemo a jenž se studiu ži-
vota Josefa Myslivečka věnuje 
dlouhodobě. Jeho kniha je první 
moderní vědeckou monografi í 
věnovanou Myslivečkovu životu 
a  dílu. Přeložila ji Petra Johana 
Poncarová a vyšla 17. října v na-
kladatelství Vyšehrad. 

Úvodní část rekonstruuje My-
slivečkův život a  zkoumá poz-
dější vnímání jeho osudu a tvor-
by. Druhá část přináší podrobné 
rozbory jeho oper, oratorií a  in-
strumentální hudby včetně uká-
zek. Zahrnuje rovněž zcela nové 
objevy týkající se třeba Mysli-
večkových kontaktů s Antoniem 
Salierim. Zvláštní kapitola je pak 
věnována Myslivečkovu vztahu 
s W. A. Mozartem.  (kul)

Začne výstava k novému fi lmu Il Boemo

V Los Angeles byly vyhlášeny 
výsledky The Page International 
Screenwriting Awards, největší 
scenáristické soutěže na světě. 
Poprvé v historii festivalu zabo-
doval český scenárista. Patrik 
Křivánek získal stříbrné ocenění 
v kategorii dramatu. 

Napsat vítězný scénář s  ná-
zvem Zablácené boty (v  anglic-
kém originále Muddy Shoes) mu 

trvalo pět let. Čtyři roky ho psal 
při studiu režie a scenáristiky ve 
Velké Británii a  poslední rok 
s americkou režisérkou a scená-
ristkou Laurie Weltzovou. 

Scénář přináší nový pohled na 
válku a  traumata z  ní. Příběh 
o  staré ženě, která unikla holo-
kaustu, celý život se snažila uta-
jovat svou hrůznou minulost 
před okolím a  jež se ve chvíli, 

kdy je jí diagnostikována demen-
ce, rozhodne se svým tajem-
stvím svěřit své dospělé dceři. Je 
to totiž jediná cesta, jak může 
předat příběh dál a najít tak své-
ho ztraceného bratra. 

Do devatenáctého ročníku 
soutěže bylo přihlášeno 8920 
scénářů z více než osmdesáti ze-
mí. Ty hodnotí a  čtou někteří 
vlivní hollywoodští producenti, 

agenti, literární manažeři a  ve-
doucí vývojových oddělení ame-
rických fi lmových studií. Všem 
dosavadním majitelům cen tato 
zajistila zastoupení největšími 
talentovými agenturami. Výher-
ci podepisují opční smlouvy na 
svá díla, jejich scénáře se ve vel-
ké většině dostaly do výroby 
a poté se jako fi lmy nebo seriály 
promítaly na streamovacích plat-

formách, v  televizi a  v  kinech 
celého světa.

Zablácené boty před několi-
ka týdny vyhrály i cenu pro nej-
lepší celovečerní scénář na 
fi lmovém festivalu The New 
Renaissance Film Festival 
v Londýně. Samotný snímek by 
se měl začít natáčet v Křiváko-
vě režii příští rok v česko-brit-
ské koprodukci. (ŠB)

Český scenárista uspěl na soutěži v Los Angeles

Radmila Hrdinová

Televizní soutěž StarDan-
ce… když hvězdy tančí přitahu-
je už od roku 2006 pozornost 
diváků. Méně známý je projekt 
Roztančené divadlo autorské 
dvojice Martin Šimek a Tereza 
Řípová, jehož pražský pátý roč-
ník vyvrcholí v neděli 23. října 
v Divadle na Vinohradech. O ti-
tul nejlepšího tanečníka nové 
divadelní sezony se v něm utká 
osm herecko-tanečních párů 
z osmi pražských scén. 26. lis-
topadu se pak koná fi nále klání 
v Městském divadle v Mladé 
Boleslavi. Zúčastní se ho i he-
rečka Nikol Kouklová, která je 
zároveň i PR projektu.

■ Vznikl projekt Roztan-
čené divadlo jako ohlas na 
popularitu StarDance?

Šimek: Paradoxně nikoli. 
Pořádali jsme v Mladé Bolesla-
vi pravidelné tematizované ta-
neční večery. Líbilo se nám, že 
na divadelních prknech ožil 
starý ráz tance jako vztahu mu-
že a  ženy v  určitém příběhu. 
V  té době soutěž StarDance 
měla za sebou asi šestý ročník 
a její popularita nás jen utvrdi-
la, že o tančící herce je zájem. 
Nechtěli jsme ale akci přenášet 
do médií, rozhodli jsme se za-

chovat autentický zážitek z pří-
mého setkání lidí v divadle.

■ Proč se projektu chopily 
i jiné scény?

Šimek: Vyzvali jsme je k to-
mu, takže se pár ročníků ode-
hrálo v Západočeském divadle 
v Chebu, rozjednáno bylo Mo-
ravské divadlo v Olomouci, Br-
no a  Bratislava, dokonce jsme 
jednali i v německém Mnicho-

vě. Jenže zasáhl covid. Teď se 
snažíme na tyto plány navázat.

Kouklová: Letos se koná 
šestý ročník v Mladé Boleslavi 
a pátý v Praze. V obou jsou za-
pojeny dvojice z různých diva-
del, včetně těch pražských. Na 
večeru v  Divadle na Vinohra-
dech se představí Dana Moráv-
ková za Divadlo Bez zábradlí, 
Aneta Krejčíková za Divadlo 

na Fidlovačce, Anna Fialová za 
Národní divadlo, Nikola Ďuri-
cová za Hudební divadlo Kar-
lín, Martin Kraus za Divadlo 
Metro, Tomáš Dastlík za Diva-
dlo na Vinohradech, Martin 
Schreiner za Divadlo Broad-
way a Richard Trsťan za Diva-
dlo Palace.

Šimek: V Boleslavi to budou 
herci Diana Šoltýsová a  Vuk 

Čelebič za domácí soubor, Ma-
rie Křížová a Jan Kříž za Diva-
dlo Kalich, Šimon Bílina za 
Divadlo na Fidlovačce a Nikol 
Kouklová za Divadlo Bez zá-
bradlí, samozřejmě každý 
z nich se svými tanečními part-
nery.

■ Kdo bude posuzovat je-
jich výkony?

Kouklová: Porota je složená 

z  osobností různých oborů. 
Usednou v ní zpěvačka Helena 
Vondráčková, moderátorka Da-
niela Písařovicová, herečka Ve-
ronika Arichteva a  herec 
a  skladatel Ondřej Gregor Br-
zobohatý. Každému páru byly 
vylosovány dva tance, klasika 
a latina , a živě je doprovodí ka-
pela Gin in Jam. Večerem bu-
dou provázet Světlana Wi-
towská a Jan Řezníček.

■ Jaký je ze strany herců 
zájem o účast v projektu?

Šimek: Docela velký. Ze za-
čátku jsme je museli trochu 
přesvědčovat, ale teď už za ná-
mi chodí sami, že by se rádi 
zúčastnili.

■ Nikol, jak se těšíte na své 
taneční vystoupení?

Kouklová: Těším se. Proto-
že se druhého ročníku zúčast-
nil i můj manžel Karel Heřmá-
nek ml., vím, do čeho jdu. Ta-
nec mě baví a  v  Divadle Bez 
zábradlí jsem se v  posledních 
letech přeškolila z  činoherní 
herečky na muzikálovou. Hraju 
v  inscenacích Cikáni jdou do 
nebe i Cabaret. 

Nejsem typ, který mučí tělo 
v posilovně, ale když se herec-
tví spojí s pohybem, moc mě to 
baví. A  atmosféra hereckého 
tanečního klání je velmi pří-
jemná, nevládne v ní žádná ri-
valita. Navíc se potkáme s ko-
legy z  různých divadel, což je 
zase příležitost, která se pozdě-
ji zúročí třeba na jevišti při 
společné herecké práci. Mys-
lím, že Roztančené divadlo je 
atraktivní i pro diváky, takže je 
na oba večery srdečně zveme.

O PROJEKTU ROZTANČENÉ DIVADLO S HERCI MARTINEM ŠIMKEM A NIKOL KOUKLOVOU:

Tanec jako vztah muže a ženy

Martin Šimek stál u zrodu projektu Roztančené divadlo.
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Nikol Kouklová se zúčastní mladoboleslavského klání.

Atmosféra hereckého 
tanečního klání je 
velmi příjemná

Nikol Kouklová

Markéta Hejkalová se v minulosti ráda inspirovala v zahraničí.
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