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 1.  Ant-Man a Wasp: 
Quantumania
(USA) 73 943

 2.  Ostrov (Česko) 45 427

 3.  Kocour v botách: 
Poslední přání
(USA) 33 126

 4.  Avatar: The Way of Water
(USA) 28 273

 5.  Asterix a Obelix: Říše 
středu (Francie) 15 460

 6.  Přání k narozeninám 
(Česko)  13 398

 7. Mumie (USA)  9595

 8.  Zoubková víla
(Německo)  8451

 9.  Muž jménem Otto
(USA)  8148

10.  Bez kalhot:
Poslední tanec 
(USA) 7924

Žebříček nejnavštěvovanějších

fi lmů podle UFD. (míš)

v týdnu od 16. do 23. 2.
TOP 10 FILMY

(I
nz

er
ce

)

Andrea Zunová

Hned tři nominace na České-
ho lva za televizní tvorbu má ředi-
tel vývoje TV Nova a Voyo Michal 
Reitler. Minisérie či seriály, na 
nichž pracoval a za které je no-
minován, pocházejí z České tele-
vize i  Novy. Jsou to Podezření, 
Devadesátky a  Král Šumavy: 
Fantom temného kraje. Reitler lo-
ni přestoupil z  České televize, 
kde byl kreativním producentem, 
na Novu.

■ Necítíte se trochu schi-
zofrenně, když jste nominován 
za tvorbu v České televizi i na 
Nově?

Upřímně řečeno mě ta situace 
dostává do rozpaků. Sám se di-
vím, co se mi to přihodilo. 

■ Je pro vaši práci nomina-
ce důležitá?

Ano, je. Pro mě jsou důležité 
tři parametry. Prvním je můj po-
cit před odvysíláním z toho, jest-
li jsme to udělali nejlépe, jak 
jsme v  danou chvíli mohli. Po-
třebuji ho pro svůj duševní klid. 
Druhý je divácký rozsah, protože 
když chci vyprávět vtip, tak jej 
chci vyprávět co nejvíce lidem. 
Chci, aby na něj reagovali, aby se 
zasmáli. Čeští lvi jsou třetí para-
metr. Na nich vás oceňují ti nej-
lepší v oboru. A když mají pocit, 
že si například Král Šumavy za-
slouží soutěžit ve dvou kategori-
ích, je to prostě skvělé. 

■ Minisérie Král Šumavy: 
Fantom temného kraje se na 
Voyo dostala před méně lidí 
než třeba Devadesátky v České 
televizi. Počítáte s tím, že byste 
ji promítali i na Nově?

Jednou to možná bude možné. 
Já se ale vždy soustředím na 
úkol, jejž mám v tu chvíli. Vím, 
že mám k dispozici českou plat-
formu, která chce dělat s český-
mi tvůrci pro české předplatite-
le. A jestliže jsme schopni díky 
Králi Šumavy získat nové před-
platitele a potěšit ty, které už má-
me, myslím, že děláme dobrou 
službu. 

■ Jaké je sledovat nyní, 
když už jste rok na Nově, že se 
v  České televizi stále vysílají 
vaše projekty? Teď třeba Dob-
ré ráno, Brno!

Cokoli se na trhu podaří, je 
pro něj dobré, a je jedno, z jaké 
televize to přichází. Dobrému 
ránu jsem držel palce, protože 
jsem ho opustil ve fázi raných 
scénářů. Doufal jsem, že si udrží 
nějakou drzost, ostrost, hrana-
tost. Podobné to bylo s Devade-
sátkami i  s  Podezřením, které 
jsme sice, když jsem odcházel, 
měli hotové, ale byl jsem zvěda-
vý, jestli to ve společnosti bude 
mít nějaký ohlas, jestli ji to oslo-
ví. Naším úkolem přece je dělat 
i něco, kolem čeho vznikne spo-
lečenská debata. A to je pro pro-
jekty, za které mám nominace, 
společné.  

■ Jako ředitel vývoje TV 
Nova a Voyo jste nově předsta-
vil čtyřiadvacet projektů růz-
ných žánrů, které jsou ve vý-
robě. Jaké množství z celkové-
ho počtu námětů, které vám 
přicházejí na stůl, to je?

Může to být tak třetina. 
Vždycky je nejrychlejší a  jed-
noduché říct ne. A  pak zbývá 
poměrně velký balík věcí, které 
musíte rozlousknout. Zjistit, 
jestli jsou pro nás, zda se autoři 
shodují s  naší představou 
v  tom, jak by to mohlo fungo-
vat. Některé projekty postupně 
opouštíme, zastavujeme, proto-
že bychom si vzájemně třeba 
ubližovali nebo bychom z toho 
neměli radost. Nakonec zůsta-
nou ty, které prošly početím 
i narozením.

Michal Reitler: Divím se, 
co se mi to přihodilo

Östlund povede 
porotu v Cannes

Ruben Östlund, dvojnásobný 
držitel Zlaté palmy za fi lmy 
Čtverec a Trojúhelník smutku, 
bude předsedat porotě 76. roční-
ku festivalu v Cannes, který se 
uskuteční od 16. do 27. května.

„Jsem šťastný, hrdý a pokor-
ný, že mi byla svěřena čest před-
sedat porotě letošní soutěže na 
festivalu v  Cannes,“ řekl k  to-
mu. (míš)

Jaroslav Špulák

Na desce Široko daleko zužit-
kovala kladenská skupina Zrní 
své nabyté zkušenosti. Vrátila 
se přitom na začátek své karié-
ry, do doby, kdy nepoužívala 
samply ani elektronika a vychá-
zela z  folkové hudby. V  březnu 
vyjede na turné k desce, pokřtí 
ji pak 26. října v brněnské Flédě 
a  1. listopadu v  pražském Lu-
cerna Music Baru. Na otázky 
odpověděli zpěvák Jan Unger 
a houslista Jan Fišer. 

■ Jak jste prošli pande-
mickou dobou?

Unger: Týden před začát-
kem lockdownu jsme vydali al-
bum Nebeský klid, ale na turné 
k  němu už jsme nevyjeli. Ná-
sledovala zhruba rok a půl trva-
jící vynucená pauza, během 
které jsme si odpočinuli jak od 
sebe, tak od koncertního reži-
mu. 

Měli jsme při tom čas tvořit 
nové skladby a znovu se na se-
be začali těšit. Nový materiál 
jsme nazkoušeli v době covidu, 
a  protože jsme nemuseli spě-
chat, byla při tom uvolněná at-
mosféra. Ta pauza nám tedy 
prospěla. 

Fišer: My ji ale měli naplá-
novanou. Jenom o rok později. 
Covid ji vlastně jenom stvrdil. 

■ Jak jste ji zvládli ekono-
micky?

Fišer: Rozdělili jsme si pení-
ze, které jsme měli našetřené 
na nahrání nové desky. Pomoh-
la nám i  fi nanční kompenzace 
od ministerstva kultury a  při 
streamovaných koncertech nás 
hodně podpořili fanoušci. A je-

likož jsme nejezdili na koncer-
ty a  turné, neutráceli jsme na 
benzinkách a  večírcích, což 
nám rovněž pomohlo pandemii 
zvládnout.

■ Nechyběly vám pak pe-
níze na album?

Unger: Udělali jsme sbírku 
a  naši fanoušci nám poslali 
v součtu pět set tisíc korun. Až 
nás zaskočilo, jak nám přejí. 
Žijí s  námi náš příběh, za což 
jim moc děkujeme. 

■ Co vás přimělo vrátit se 
ke klasickým písničkám?

Fišer: Vybavuji si jednu naši 
kapelní debatu v  dodávce ces-
tou z koncertu. Shodli jsme, že 
by nová deska měla být jedno-
dušší a  mít funkční aranže 
i strukturu písní. Chtěli jsme si 
také užít to, že nové písničky 
zvládneme zahrát pouze na své 
nástroje. 

Dohodli jsme se, že k  albu 
budeme po tvůrčí stránce 
a  z  hlediska nahrávání přistu-
povat tak, jak jsme v roce 2012 
přistupovali k albu Soundtrack 
ke konci světa. Tenkrát jsme 
složili jednoduché písničky, 
které jsme i jednoduše nahráli. 

■ Na albech Jiskřící (2017) 
a  Nebeský klid (2020) i  mi-
nialbu Spící (2018) jste praco-
vali s  elektronickými zvuky. 
Co to pro vývoj kapely zna-
menalo?

Unger: Hodně nás to ovliv-
nilo. Naučili jsme se víc o aran-
žování i skládání písniček, zjis-
tili jsme, že s jejich základním 
tvarem lze pak ještě dělat 
spoustu věcí. Otevřelo nám to 
oči.

Fišer: Pracovali jsme se slo-
venským producentem a  hu-
debníkem Jonatánem Pastirčá-
kem, který do našich písní vne-
sl novou perspektivu a náhled. 
Odrazilo se to na jejich struktu-
ře a  bylo to pro nás nesmírně 
přínosné. Ta zkušenost nám ta-

ké umožnila mít srovnání, což 
zřejmě určitě oceníme ve chví-
li, kdy se budeme rozhodovat, 
jaká bude naše další deska. 

■ Texty na novém albu 
jsou obsahově jednoduché, 
řemeslně dobře zvládnuté, 
mnohdy až básnivé. Jakou ro-
li pro vás hrají?

Unger: Chtěl jsem, aby ne-
byly složité ani aktivistické, 
aby nebyly vysvětlující nebo 
mudrující, jak tomu někdy bylo 
v minulosti. Neměl jsem tento-
krát potřebu vyjadřovat se ke 

všemu, co se kolem mě dělo. 
Soustředil jsem se na intuici 
a svůj vnitřní, nikým nekontro-
lovaný svět. 

Vznikly tak leckdy jednodu-
ché, občas repetitivní texty, 
které vnímám jako vhodné pro 
to, abych lidem mohl předat ra-
dost, kterou teď v životě cítím. 
Věřím, že je inspirují. 

V  minulosti jsem většinou 
psal texty na hudbu, tentokrát 
to bylo obráceně. Před covi-
dem jsme měli soustředění, na 
němž vzniklo několik hodin 

hudebních nápadů a motivů. Já 
si je doma pouštěl a při tom si 
psal básničky. Když mi přišlo, 
že by se některá hodila k něja-
k muzice, začal jsem to t ma 
rozvíjet. Album, kter vznik-
lo, je podle mě velmi kom-
paktní. 

■ Říkal jste, že jste se 
v nových textech vyhýbal ak-
tivismu či vyjadřování se 
k věcem, které se děly kolem 
vás. Přitom vznikaly v  době 
lockdownu, tedyv v době dra-
matické. Proč jste neměl po-
třebu o něm psát?

Unger: Já se tím tématem cí-
til přesycený, přeposlouchaný 
názory a rozhovory i vlastními 
myšlenkami. Dá se říct, že ty 
texty jsou protipólem, nebo od-
počinkem. Psal jsem v  módu 
úplného klidu a nadhledu, kte-
rý jsem právě díky pandemii 
ucítil.

Když jsme album dokončili 
a vše bylo připravené k nahrá-
vání, začala válka na Ukrajině. 
K  ní jsem se už vyjádřit chtěl 
a vzniklo několik těžších písni-
ček. Nakonec jsme se ale s klu-
kama shodli, že desku necháme 
radostnou a lehkou. I proto, že 
nám to dává v  dnešní době 
smysl. Téma války si schovává-
me na později.

■ Co na změnu zvuku ka-
pely říkají fanoušci?

Fišer: Máme fanoušky, kteří 
jsou rádi, když je překvapuje-
me. Nejčastěji nám píší, že je 
baví čekat na to, s  čím přijde-
me. Po vydání videoklipu 
k písničce Dráha nám řada lidí 
napsala, že jsou rádi, že nás teď 
zase mají tam, kde nás měli 
před lety. 

SKUPINA ZRNÍ VYDALA NOVÉ ALBUM ŠIROKO DALEKO A ŘÍKÁ:

Téma války jsme si schovali na později

Když jsme album 

dokončili a vše 

bylo připraven

k nahrávání, 

začala válka 

Nominace na České lvy je oce-
nění od těch nejlepších v obo-
ru, říká Reitler.

Ilja Kučera ml.

Skutečná cesta ven, tak se 
jmenuje audiokniha romského 
novináře, hudebníka a milovní-
ka starého pražského Žižkova 
Patrika Bangy. Jedná se o detail-
ně, bezprostředně a otevřeně vy-
právěný životní příběh, přičemž 

autenticitu audioknihy podtrhuje 
i  fakt, že jejím interpretem je 
v tomto případě autor sám. 

Banga popisuje své osudy od 
útlého dětství, kdy vyrůstal 
v romské komunitě na Žižkově. 
To od počátku předznamenávalo 
jeho přijetí většinovou společ-
ností. Jakkoli posluchač v příbě-

hu naráží i na zábavné momenty 
a veselé historky, přímé svědec-
tví o  tehdejším školství tak 
úsměvné není. Ovšem šokující 
jsou Bangovy zevrubné popisy 
střetů s policií, k nimž docháze-
lo už od jeho pubertálních let. 

Hovoří o naprostém bezpráví, 
zvůli a  surovosti policie, kte-

rých se beztrestně a bez odvolá-
ní dopouštěla. A  to už se jeho 
líčení pohybuje v devadesátých 
letech, tudíž nikoli v časech so-
cialistické Veřejné bezpečnosti. 
Krok za krokem přibližuje běh 
svého života, v  němž působil 
v ulicích Prahy jako terénní pra-
covník pro pomoc drogově zá-

vislým, vystudoval a stal se pro-
gramátorem. 

Zajímavým až dobrodružným 
momentem audioknihy je jeho 
cesta do válčící Jugoslávie. Jako 
sedmnáctiletý se tam octl v roce 
1999 a z uprchlického tábora po-
skytoval zevrubné informace 
českým médiím. Tím odstarto-

vala jeho novinářská činnost, 
rozšířená posléze i  prací pro 
Českou televizi a psaním blogů. 

Audiokniha Skutečná cesta 
ven je působivá a  otevřená re-
portážní autobiografi e, která na-
víc nabízí vhled do prostředí 
a  souvislostí, o  nichž toho lidé 
obvykle mnoho nevědí.

Otevřená zpověď romského novináře

Zrní, zleva Jan Juklík (kytara), Jan Fišer (housle), Jan Unger (zpěv), Ondřej Slavík (bicí) a Jan 
Caithaml (klávesy).
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