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Radim Kopáč
spolupracovník MF DNES

Nová Soukupová, tak jak ji
znáte a máte rádi – stojí na

obálce desáté knížky Petry Souku-
pové. Takže stereotyp, repete?
Recyklace úspěšných próz, ať pro
dospělé, nebo pro děti a mládež,
jako K moři, Pod sněhem, Bertík
a čmuchadlo? Co od titulu Nikdo
není sám čekat?
Třeba silně dějový příběh napsa-

ný realistickým, imaginativně dost
nevýbojným, ale jinak dramatic-
kým, filmovou scenáristikou žive-

ným stylem? Třeba další lekci z ro-
dinného hroucení, z kolabujících
a vyhaslých vztahů mezi generace-
mi:mezi dětmi a rodiči, rodiči a pra-
rodiči, dětmi a prarodiči?
Portrétní galerii vybraných exis-

tencí, které fungují jako zoufale uza-
vřené jednotky, jež mají strach ze
světa, a nejvíc ze sebe? Co se k dru-
hému vztahují hlavně přes ublíže-
nost, křivdu, nepochopení, prostě
všechny ty komplexy a pocityméně-
cennosti a nenaplněnosti? Další os-
trou dávku minimální radosti a ma-
ximální bolesti ze života, lidské
tragédie, která je někdy tak tragic-
ká, až je vlastně komická? Všechny

tyhle ingredience, motivy a postu-
py Petra Soukupová ve své novince
zužitkovala, a naplno! V tom příbě-
hu, rozlitém přes více než tři sta pa-
desát stránek, sice matka s otcem
drží spolu, a to místy až překvapivě
silně – jenže s dětmi i prarodiči jim
to povážlivě hapruje.
Babička je spíš bába: protivná

a zlomyslná ženská, která nejradši
sekýruje a obviňuje druhé. Když
pak jednoho dne odejde na věč-
nost, dědovi se dočasně uleví – než
začne couvat z normality, aby se
zvolna propadl do náruče Alzhei-
merovy nemoci. Děti, kluk a holka,
někde kolem třinácti a patnácti, si

léčí své dětské neduhy: prudké
emoční vzněty, první lásky a nená-
visti, anorexii a skejtování, šikanu a
nechuť ke škole, závislost na mobi-
lu a komputeru. A máma s tátou?
Hlavně matka šílí. Klepe se stre-

sema nervozitou jako pes, jde z dra-
matu do dramatu, nemá chvíli klid.
Řeší děti, řeší mrtvou matku, jejíž
hlas jí zní v hlavě i ze záhrobí, řeší
odcházejícího otce, za nímž dojíždí
do baráku na vsi. A pak řeší taky
práci a svou roli manželky. Je fatál-
ně vyčerpaná, hroutí se v pláči
a únavě, zle spí. A čím dál častěji
nad sebou ztrácí kontrolu.
Je to všecko perfektně napsané,

respektive opsané z reálu, psycho-
logie i sociologie, dialogy stejně
jako kulisy. Skvěle se to čte, jistě i
díky střídání vypravěčů a retrospek-
tivním vsuvkám, ale z odstupu – nic
nového pod sluncem. Autorčino po-
znání je nakonec pořád stejné. Stej-
ně čisté, stručné, jasné: „Lidi jsou si
cizí.“ Každý je sám.
Ten výrok na obálce je z první půl-

ky jistě pravdivý: „Nová Soukupo-
vá, tak jak ji znáte.“ Jestli platí i dru-
há polovina, je už na čtenáři.

Téměř třicet procent
Čechů hlásí, že si kvůli
stoupajícím cenám od-
pustí návštěvu kina či
divadla. Kulturní zaří-
zení ale pokles zájmu
zatím nezaznamenala.

Monika Zavřelová
redaktorkaMF DNES

E
nergie, návštěvy restaurací,
ale i kulturních zařízení. To
jsou nejčastější odpovědi,
na čem lidé šetří podle nové-
ho průzkumu, který si ne-

chala zpracovatMFDNES. Z celkové-
ho počtu 1 016 respondentů plných
29,8 % uvedlo, že kvůli vyšším výda-
jům omezují návštěvy kin, muzeí či
divadel.
Samotní provozovatelé ale zatím

zásadní úbytek diváků výrazně ne-
zaznamenali. „Proměnila se však je-
jich struktura a případně rizikovost
uvádění určitých titulů. Naopak po-
kud jde o tituly hrající na jistotu, vel-
ké blockbustery jak české, tak zahra-
niční, tak těm se daří velmi dobře,“
uvedla za distribuční společnost Ae-
rofilms Beata Mrazíková.
„V roce 2022 přišlo do kin zhruba

o 25 procent lidí méně než v rekord-
ním roce 2019, ale přinesli tam „jen“
o 15 až 20 procent méně peněz v cel-
kovém součtu za vstupenky. Vidíte,
že tam žádná relevance s výzkumem
není,“ reaguje pak Jan Bradáč, který
vede distribuční firmu Falcon a síť
kin Cinestar. „Ano, lidé šetří. Také
lze vidět, že si výrazně víc vybírají,
na co půjdou. Je jich celkově méně,
ale to není hlavně cenou, nýbrž cel-

kovou nabídkou, co a kde to můžete
sledovat, cena je až druhý faktor
v pořadí,“ uvažuje Bradáč v narážce
na dlouhotrvající vzestup streamova-
cích služeb. „Je to i otázka motivace.
Nový Avatar nezlomí všechny rekor-
dy, ale řadu z nich zlomí nejrychleji
mezi všemi filmy všech dob v rámci
Česka. A cena, kterou stojí vstupen-
ka do kina, překážkou zjevně není,“
dodává.

Diváci hledají rozptýlení
Národní divadlo dokonce v prvním
lednovém týdnu zaznamenalo stou-

pající zájem diváků. „Za srovnatel-
né období loňského roku vzrostl
prodej vstupenek o 18 %. Celková
návštěvnost však byla před pande-
mií lepší,“ uvedl ředitel první scé-
ny Jan Burian.
„Za Národní divadlo moravsko-

slezskémusím říct, že zatím na diva-
dle lidé nešetří,“ hlásí pak z Ostravy
jeho mluvčí Šárka Swiderová. „Uvi-
díme, co ukážou další měsíce. Od
našich diváků víme, že chodí rádi,
že v dnešní době hledají rozptýlení
a jdou si k nám odpočinout, kultivo-
vaně se pobavit,“ dodává. Prosinec

2022 byl prý dokonce nejlepšímmě-
sícem za dlouhá léta, dokonce i
před covidem. „Měli jsme většinu
představení vyprodaných dlouho
dopředu a průměrnou návštěvnost
blížící se 90 %. Před Vánocemi lidé
hodně kupovali divadlo jako dárek
a slušně zatím vypadá i lednový pro-
dej,“ upřesňuje Swiderová a dodá-
vá, že v této sezoně počty diváků
rozhodně neklesají.
Pokles zájmu Národní divadlo

moravskoslezské zaznamenalo jen
u opery. Ostravská scéna nezazna-
menala za poslední dva měsíce ani

pokles útrat v divadelních bistrech
či kavárně.

Ceny lístků i knih se drží nízko
A jak vypadá situace u organizátorů
koncertů? „Prodeje před Vánocemi
splnily naše očekávání. Předpoklá-
dáme menší zájem o nákup vstupe-
nek teď v zimních měsících, ale se
zkušenostmi z poslední sezony oče-
káváme opět nárůst cca měsíc před
koncertem,“ říká Ondřej Pojzl
z agentury Live Nation.
Viktor Palák z Fource Entertain-

ment připouští, že odliv části publi-
ka, spíše toho staršího, je zřetelný
napříč kulturními odvětvími.
„Vzhledemk nelehké sociální situa-
ci tolika lidí se není čemu divit.
I proto se snažíme vycházet naše-
mu publiku vstříc tím, že držíme
na co nejnižší hladině ceny vstupe-
nek. Umělkyně a umělci chtějí vy-
stupovat, a přestože náklady na or-
ganizaci turné či koncertů signifi-
kantně narostly, děláme vše pro
to, aby to zákazníci pocítili co
nejméně.“
Cenovou hladinu se snaží udržet

i nakladatelé. „Nepředpokládáme
další růst maloobchodních cen
knih, tak jak tomu bylo v uplynu-
lém roce, myslíme si, že cenový
skok máme již za sebou a trh bude
v tomto roce spíše stagnovat,“ říká
Petr Baláš, ředitel knižních vydava-
telství Albatros Media.
Dále pak vysvětluje: „V rámci na-

šeho nakladatelství jsme začali šet-
řit. V letošním roce vydáme méně
překladových titulů, mírně snižuje-
me výši nákladů vydaných knih
a výrobní kapacity se snažíme najít
i v zemích, kde ceny energií nerost-
ly tak jako u nás.“
S přispěním Mirky Spáčilové,

Tomáše Šťástky a Jindřicha Götha

Nikdo není sám
Petra Soukupová

Soutěžní otázku najdete v deníku MF DNES
dne 14. 1. 2023

Pravidla na www.mfdnes.cz/souteze

Více na www.bioscop.cz

Nový film

v kinech od

19. 1. 2023 DENÍKU MF DNES A NOVÉHO
FILMU PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

S O U T Ě Ž

5 výherců získá balíček k filmu Přání k narozeninám
(mandle v čokoládě a tričko)

Spisovatelka Petra Soukupová.
Foto:Michal Sváček,MAFRA

A merická metalová skupina
Slipknot sice vydala loni v září
album The End, So Far, ale její

diskografie by se už letos mohla roz-
šířit o další počin Look Outside Your
Window. Nejde ale o novinku, kape-
la ji nahrála v první polovině roku
2008.
Souběžně s nahráváním desky All

Hope Is Gone, která vyšla v roce
2009, pracovala čtveřice Corey
Taylor (zpěv), Jim Root (kytara), Sha-
wn Crahan (perkuse) a Sid Wilson
(gramofony) na nahrávce nazvané
Look Outside Your Window. Zatím-
co „plnohodnotná“ verze Slipknot
natáčela desku v jejich typickém
soundu, zmíněná čtveřice pracovala
na nahrávce, která se zvuku kapely
vzdalovala. Spíše než nu-metal expe-
rimentální rock.

Čekání se vyplatí
„Je to úžasné dílo. Nikdy jste Corey-
ho Taylora neslyšeli zpívat takhle.
Ta hudba a slova... Je to jedna z nej-
lepších věcí, které jsem kdy v životě
udělal,“ prohlásil o nahrávce Shawn
„Clown“ Crahan v rozhovoru pro
magazín Upset. Původní idea byla
namíchat tento materiál s písněmi
připravenými pro All Hope Is Gone,
ale tu sdílel jen Taylor, zbytek kape-
ly byl proti.
Ve zmíněném rozhovoru pro Up-

set kapelník Crahan dále prozradil,
že kapela chce, aby se tomutomate-
riálu dostalo náležité pozornosti.
„Je to dílo Boží a fanoušci si zaslou-
ží si ho vychutnat se vším všudy.
A jelikož nám letos v dubnu vyprší
smlouva s nahrávací společností, je
velmi pravděpodobné, že ho velmi
brzy po ukončení kontraktu vydá-
me. Věřte, že se opravdu vyplatí si
na ty skladby počkat,“ slibuje Sha-
wn Crahan. — Jindřich Göth

70 %

Cena není překážkou
Na filmový hit Avatar se po-
dle distributora vstupenky

prodávají velmi dobře.
Foto: Falcon

Slipknot vydají
patnáct let
skryté album

Petra Soukupová nepřekvapila. Přesně tak, jak ji znáte

Na kultuře se zatím nešetří


