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■  Metronome Festival 
hlásí česko-slovenské 
umělce

Festival Metronome Prague 
při příležitosti třicátého výročí 
rozpadu federace zveřejnil 
prvních pět českých a  sloven-
ských interpretů. Jsou to Jana 
Kirschner, Midi lidi, Zrní, My-
dy a  The Silver Spoons. Pro 
návštěvníky festivalu chystají 
exkluzivní koncertní speciály. 
Akce se odehraje 22. až 
25. června 2023 na pražském 
Výstavišti.  (ŠB)

■  Krausberry 
vydali album

Bluesrocková skupina Kraus-
berry vydala po patnácti letech 
od předchozí nahrávky Nálada 
sedmé řadové studiové album 
Poslední nádražák. Kapela 
v čele se zpěvákem a skladate-
lem Martinem Krausem ji na-
hrála ve studiu Sono Records, 
v němž pracovala už na několi-
ka předcházejících nahrávkách. 
Obal vytvořil Karel Haloun 
s Luďkem Kubíkem. (ČTK)

■  Barenboim 
v Berlíně skončí

Světoznámý pianista a  diri-
gent Daniel Barenboim po více 
než třiceti letech opustí post šéfa 
berlínské Státní opery. Osmde-
sátiletý hudebník oznámil, že ze 
zdravotních důvodů na prestiž-
ním místě skončí ke konci měsí-
ce. Už loni v  říjnu Barenboim 
ohlásil, že hodlá zvolnit pracov-
ní tempo poté, co mu lékaři dia-
gnostikovali vážnou neurologic-
kou poruchu. (ČTK)

Lenka Hloušková, 
Novinky.cz

Na jeho komedii o  fotbale 
loni přišlo do kin více než 661 
tisíc diváků. Utržila více než 
108 milionů korun hrubého. 
Vyšehrad: Fylm se tím dostal 
do třicítky nejnavštěvovaněj-
ších porevolučních českých 
snímků. „Je to dobré, jen pů-
vodně jsme chtěli milion divá-
ků,“ tvrdí Jakub Štáfek, reži-
sér, scenárista a herec. 

■ Váš Lavi, který začal ja-
ko seriálová postava, vám vy-
nesl titul komerčně nejúspěš-
nější český fi lm roku 2022. Jak 
se to poslouchá?

Dobře, ale my jsme původně, 
v  době před covidem, mířili 
ještě výš. Chtěli jsme dostat do 
kin milion lidí. Jenže během 
pandemie jsme registrovali, že 
se trh mění. Takže i těch 661 ti-
síc diváků je vlastně zázrak. 
Těší nás, že se nám lidi do kin 
vůbec podařilo dostat, že on-
line platformy ještě nemají vy-
hráno.

■ Mám z  vás pocit, že si 
dokážete v  životě věci spočí-
tat. Předpokládám proto, že 
víte, jak vypadá divák, který 
na komedii o fotbale dorazí. 

Je to mladý člověk do čtyři-
ceti pětačtyřiceti let. Možná lé-
pe řečeno ten, kdo je mladý 
duchem. Musí mít rád fotbal, 
i když to jsme se snažili vyřešit 
předem. Záměrně jsme dali do 
fi lmu věci, které jsou s  fotba-
lem spojené a část lidí na něm 
zcela odrazuje. 

Cílili jsme tedy na jeho fa-
noušky i  odpůrce. S  nejlepším 
vědomím, svědomím jsme pak 
do kin poslali mainstreamovou 
věc, jež pobaví. Ano, Vyšehrad 
je úlet, ale kvalitní, o tom jsem 
přesvědčen. 

A ještě se vrátím k divákům. 
Mnoho jsme jich osobně potka-
li v  době, kdy jsme s  fi lmem 
objížděli republiku. Některým 
bylo více než sedmdesát a  vý-
borně se bavili. Dokázali při-
jmout naši nadsázku. 

■ Baví vás vidět diváky 
tváří v tvář?

Ano, to k  naší práci patří. 
Vzpomenu si ovšem i  na lidi, 
kteří promítání zajišťují. Jeden 
majitel kina nám třeba říkal, že 
takový zájem jako o Vyšehrad: 
Fylm nezažil od doby, kdy kino 
v  roce 1993 otevřel. To se po-
slouchá krásně. 

■  Ve starém zápisu na 
ČSFD u  vašeho jména stojí: 
na konzervatoř se překvapivě 
nepřihlásil, chtěl se stát sce-
náristou a režisérem. Zdá se, 
že se vám sny plní.

Prvně za scenáristu se roz-
hodně nepovažuju, ačkoli mě 
být u zrodu scénářů baví. Obec-
ně si myslím, že jsem lepší dra-
maturg než scenárista. Je to 
i  těžká práce, všechna ta slova 
naťukat. Upřímně řečeno ale ani 
nevím, co ke mně ČSFD uvádí.

■ Profi l vypadá staře, 
uznávám. Ale novinka Za-
tmění, jež jde do kin v břez-
nu, v něm nechybí. Jde o kon-
verzační thriller s  nádechem 
cynické komedie. Co si máme 
představit?

Já vám nevím … Slyšel jsem, 
že je to česká tarantinovka, což 
je podle mě trošku nešťastné. 
I  když nějaké podobné prvky 
tam jsou. Řekl bych spíš, že je to 
situační komedie, jež se v jednu 
chvíli přehoupne v  thrillerový 
žánr s nádechem tajemna. 

Děj se točí kolem autoneho-
dy tří postav. V  retrospektiv-
ních fl ashbacích divák zjišťuje, 
že v  autech lidé neměli vůbec 
sedět, vidí, co se stalo před ha-
várii. Žánrově je to trochu zma-
tek, ovšem podle mě fi lm za 
vidění stojí. 

Něco podobného se u  nás 
moc netočí. Navíc je fi lm dobře 
herecky obsazený. Sešel jsem 
se v  něm i  s  Honzou Zadraži-
lem, s nímž jsem hrál ve Spe-
cialistech. On byl i  důvodem, 
proč jsem v něm chtěl hrát, lépe 
řečeno, chtěl jsem znovu hrát 
s ním.

■ Natáčelo se v  lese, často 
v noci. Dokážete po téhle prá-
ci přes den spát?

Tohle je vždycky složitější. 
Abyste mohla v noci fungovat, 
musíte si režim den a noc v so-
bě obrátit, zvyknout si na něj. 
V  rámci zažitého cirkadiální-
ho kódu vás to ovšem stejně 
vyřídí tak, že přes den spíte. 
Víte, že v noci vás znovu čeká 
práce. 

■ Důležitá pro děj je i les-
ní cesta kdesi ve Voděrad-
ských bučinách. Nemýlím se?

Tam vznikla nejdůležitější 
scéna. Jelikož pršelo, místy ji 

chránily veliké plachty, aby se 
vůbec dalo točit a  my mohli 
hrát. Důležité v ději je i zatmě-
ní měsíce, respektive krvavý 
měsíc. 

■ Díváte se sám na podob-
ný žánr?

Dívá m se na všechno. Na 
dobré i  špatné věci. Mám rád 
komedie i  horory. Trošku se 
u nich sebetrýzním. Vím, že mi 
nedělají úplně dobře, ale pořád 
se dívám. Třeba Conjuring 
(česky v Zajetí démonů – pozn. 
red.) jsem viděl už mnohokrát, 
stejně se ale leknu. Jenže mě 
lekání baví. Ta všehochuť ve 

fi lmech je pro mě důležitá, 
abych mohl jako herec, tvůrce 
přeskakovat z  jednoho žánru 
do druhého.

■ Letos má premiéru i se-
riál Voyo Extraktoři, v němž 
hrajete. O čem je?

O  české tajné službě. Hraju 
agenta BIS. Zatím jsme točili 
v  Turecku, natáčení stále po-
kračuje. 

■ Seriály k  vám obecně 
patří. Proslavila vás Ulice, 
pak Specialisté. Z  obou jste 
dobrovolně odešel. Jak je těž-
ké opustit práci, která vám 
spolehlivě platí složenky?

Tohle není jednoduché ni-
kdy. Ulice byla asi jasná, ne?

■ Začínal jste v  ní velmi 
mladý a hádám, že jste chtěl 
změnu?

Přesně. U Specialistů to zase 
bylo tak, že jsme z původní se-
stavy zůstali se Zuzkou Kaina-
rovou. Rozpadla se nám fantas-
tická parta, do níž vedle Honzy 
Zadražila patřil i  David Pra-
chař. Seriál pak neplnil naše 
očekávání, která jsme ze začát-
ku měli. Ve chvíli, kdy jsem 
zvažoval odchod, jsem se i při-
pravoval na zápas MMA. Natá-
čení mě brzdilo … Věděl jsem, 
že je čas od času dobré vystou-
pit z komfortní zóny a šlápnout 
do neznáma. 

■ Svoboda je hezká, jenže 
co peníze?

Peníze řešíme asi všichni. 
Ale tím, že jsem měl svobodu, 
jsem si je začal vydělávat jinak. 
To byl i  důvod, proč jsem ne-
dávno odmítl vrátit se do Spe-
cialistů. Tím neříkám, že to 
někdy neudělám, ale momen-
tálně nemám důvod vstoupit do 
něčeho, co znám.

■ A když nyní potkáte člo-
věka, jenž zná jen vaši práci, 
jste pro něj Matěj Jordán,  ka-
pitán Panenka, či Lavi?

Asi Lavi.
■ Takže ve vás vidí primi-

tiva?
Jak kdy a  jak kde. Někdo si 

nedokáže ani představit, že nej-
sem jako má postava, že můžu 
být normální. Dokonce se mi 
i  stalo, že si lidé mysleli, že 
jsem skutečný fotbalista. Není 
jich většina, ale jsou mezi ná-
mi. Takže menšina ve mně sku-
tečně primitiva vidí.

■ Bude mít Vyšehrad v ki-
nech pokračování?

My k  tomu říkáme, že jsme 
nikde ve světě neviděli, aby se 
přeskočila dvojka a  natočila 
rovnou trojka. Proto bude-li po-
kračování, uděláme hned troj-
ku. Kam se jako Lavi posunu, 
vám ještě říct nechci. 

Prozradím, že budu hrát fot-
bal jako nikdy v životě a podí-
vám se i  za hranice. Půjde-li 
vše dobře, půjdeme do kin v ro-
ce 2024 nebo 2025.

Štáfek: Menšina ve mně vidí primitiva
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Momentálně nemám důvod vstoupit do něčeho, co znám, říká Jakub Štáfek.

Vyšehrad je úlet, 

ale kvalitní, o tom 

jsem přesvědčen

Radmila Hrdinová

Ve věku devadesáti let zemřel 
v sobotu po dlouhé nemoci bás-
ník, režisér a  pedagog Miloš 
Horanský. Právu to sdělil cho-
reograf Zdeněk Prokeš s odka-
zem na Horanského manželku. 
Horanský byl významnou osob-
ností české režie druhé poloviny 
dvacátého století, jedním ze za-
kladatelů Klubu angažovaných 
nestraníků i  autorem několika 
básnických sbírek.

„Přínos Miloše Horanského 
nejen v  oblasti divadla, ale 
i  v  oblasti literatury a  péče 
o kulturu mluveného projevu je 
nesporný. Jsem nesmírně rád, že 
jsem měl možnost mu udělit me-
daili Artis Bohemiae Amicis za 
šíření dobrého jména české kul-
tury doma i ve světě a poděko-
vat mu za jeho celoživotní umě-
leckou a  pedagogickou práci,“ 

řekl loni ministr kultury Martin 
Baxa při udělení ceny k Horan-
ského devadesátinám.

Narodil se 14. června 1932 ve 
Veľké Bytči na Slovensku. Režii 

vystudoval na pražské DAMU 
a  brněnské JAMU. Prošel an-
gažmá v divadlech v Novém Ji-
číně, Opavě a Ostravě a Divadle 
E. F. Buriana v  Praze. V  roce 

1970 spoluzaložil experimentál-
ní Bílé divadlo a  poté působil 
v Západočeském divadle v Che-
bu, kde byl i uměleckým šéfem. 

Od roku 1973 vedl deset let 
činohru Divadla F. X. Šaldy 
v Liberci. Poté působil v Měst-
ském divadle v Kladně a Měst-
ských divadlech pražských. 
Dlouholetá byla jeho spolupráce 
s  pražským Divadlem Viola, 
v němž vytvořil řadu výrazných 
inscenací. Významnou stopu 
zanechal i  v  Českém rozhlase 
a  televizi. Od devadesátých let 
byl pedagogem a v letech 1994 –
97 děkanem DAMU.

Jeho básnický odkaz čítá řadu 
sbírek (Lunovrat, Grafi cké bás-
ně, Amortale, Ruce Goliášovy, 
Tykavka, Pálení hlíny, Texta-
menty, Dlužní knihy milosti), 
v nichž obohatil poezii i  český 
jazyk o řadu novotvarů a neotře-
lých básnických metafor.

Zemřel básník a režisér Miloš Horanský

Ilja Kučera ml.

Pražský slabikář: Od Kafky 
k Havlovi a zpět. Tak se jmenu-
je audiokniha polského bohe-
misty Aleksandra Kaczo-
rowského, která docela nedávno 
spatřila světlo světa v  podání 
Igora Bareše a Jana Vondráčka. 

Sám Kaczorowski, který se 
narodil v roce 1969, je jedním 
z výrazných představitelů sou-
časné polské školy literární re-
portáže, tedy žánru, jenž při-
nesl mezinárodní úspěch a vě-
hlas hned několika publicistům 

a spisovatelům ze země našich 
severních sousedů. Navíc on 
patří k  těm, kteří mají zjevně 
silný vztah k  české kultuře, 
historii a  literatuře a  dovedou 
o ní působivě a současně pouč-
ně psát. 

Žádná suchá hesla
Jakýmsi volným rámcem této 

audioknihy je autorova náklon-
nost k  Praze coby historické 
a  magické evropské metropoli. 
Praha nicméně působí spíše ja-
ko poetická kulisa k příběhům 
a  osudům českých spisovatelů 

jakými jsou Franz Kafka, Jaro-
slav Hašek, Jiří Weil, Karel Ča-
pek, Bohumil Hrabal, Milan 
Kundera, Ota Pavel a další. 

Rozhodně se nejedná o žád-
ná suchopárná encyklopedická 
hesla, ale spíš o zábavné a pest-
ré eseje. Autor je barvitě pro-
kládá svými zážitky a  svým 
pohledem na věc a nutno čestně 
přiznat, že od polského bohe-
misty se dozvídáme spoustu 
věcí, které bychom v  českých 
čítankách marně hledali.  

Sám Kaczorowski se o  čes-
kou literaturu zajímá soustavně 

a dlouhodobě. Je kromě jiného 
autorem původních polských 
biografi í Václava Havla, Bohu-
mila Hrabala nebo Oty Pavla, 
které, jakož i další autory, pře-
kládá do polštiny. 

Pražský slabikář je dalším 
dokladem jisté nevyváženosti, 
snad až nespravedlivé jed-
nostrannosti polsko-českých 
a česko-polských kulturních zá-
jmů a vztahů. Dalším dokladem 
toho, že z polské strany je o čes-
kou kulturu výrazně větší zájem 
než opačným směrem, což je 
jednoznačně velká škoda. 

Zvukové listování Pražským slabikářem

● DVĚ CENĚNÉ KAPELY 
se již 7. února představí ve spor-
tovní hale Fortuna na Výstavišti 
v  Praze-Holešovicích. Britští 
Bring Me The Horizon v  roli 
hlavních hvězd a  američtí 
A Day To Remember jako jejich 
hosté. Vstupenky na koncert 
jsou stále k mání.  (jaš)

Nadějí roku
jsou Flo

V  tradiční hudební anketě 
BBC Sound of 2023, v níž od-
borníci tipují novou hudební 
hvězdu nadcházejícího roku, 
zvítězilo r’n’b a popové trio Flo. 
O vítězství dívčí skupiny z Lon-
dýna, která je na scéně od roku 
2019, rozhodlo více než 130 od-
borníků z hudebního průmyslu.

Zpěvačky Jorja Douglasová, 
Renné Downerová a Stella Qua-
resmaová debutovaly singlem 
Cardboard Box, který se stal hi-
tem. Následující písně Immatu-
ra a Not My Job ukázaly, že ne-
šlo o jednorázový úspěch. Loni 
vyšlo minialbum The Lead.

Na druhé příčce v  anketě 
skončil londýnský zpěvák Fred 
Again, třetí zpěvačka Nia Ar-
chives pocházející z  Leedsu, 
čtvrtá její kolegyně Cat Burnso-
vá, v jejímž soundu jsou patrné 
i  názvuky gospelu, a  pátá brit-
sko-americká jazz-gospelová 
kapela Gabriels.

Předchozími vítězi se stali 
50  Cent, Keane, The Bravery, 
Corinne Bailey Rae, Mika, Ade-
le, Little Boots, Ellie Goulding, 
Jessie J, Michael Kiwanuka, 
Haim, Sam Smith, Years and 
Years, Jack Garratt, PinkPanthe-
ress a Sam Fender. (jaš)
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