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Vážení partneři,

v první řadě Vám chceme srdečně poděkovat za podporu třetího ročníku Metronome Festivalu Prague.  
Společnými silami jsme potvrdili pozici největšího pražského hudebního festivalu nejen na mapě met-
ropole, ale především na festivalové mapě celé Evropy. I díky Vám jsme mohli návštěvníkům nabídnout 
hudební zážitky světového formátu ve spojení s kvalitními službami a nadstandardním komfortem.
Třetím rokem vzrostla návštěvnost a spolu s ní i celý Metronome Festival Prague.

Nadále počítáme s dalším rozvojem akce a bude nám ctí, pokud potrvá i Vaše zapojení. 
Věříme, že i pro Vás byla spolupráce nejen přínosná, ale také radostná a plná zážitků.

Děkujeme za podporu, důvěru a spolupráci,

David Gaydečka a Martin Voňka

ÚVODNÍ SLOVO ORGANIZÁTORŮ



ROČNÍK 2018 OBRAZEM



METRONOME V ČÍSLECH

33
SVĚTOVÝCH A ČESKÝCH HVĚZD
Více než 50 hodin hudby
4 hlavní scény
7 doprovodných scén

18 200 
DIVÁKŮ
50 000 lidí projevilo zájem o vstupenky
51 % ženy, 49 % muži
25 – 45 let nejčastější věk
45 % z Prahy, 30 % ze zahraničí,
25 % z ČR
Nejvíce zahraničních diváků 
z SK, DE, UK, AT a USA

Komfort, kvalita, služby
¬ Cashless systém
¬ Tribuny na sezení
¬ Bezbariérový přístup
¬ Vstupné 990 – 4 990 Kč

100 
TISÍC M2 AREÁLU
¬ Výstaviště a Stromovka
¬ Revitalizace areálu
¬ Kemp

40
PARTNERŮ FESTIVALU
1 generální partner
4 oficiální partneři
1 generální mediální partner
3 hlavní mediální partneři

HODNOTA PROPAGACE VÍCE NEŽ

25 MILIONŮ KČ

190 000 unikátních uživatelů webu
33 % meziroční nárůst

Téměř 1 milion zobrazení webu
35 % meziroční nárůst

25 000 fanoušků na Facebooku
25 % meziroční nárůst

Devítiměsíční mediální kampaň
 v ČR i v zahraničí

Přes 1 000 výstupů v tuzemských 
i zahraničních médiích



METRONOME FESTIVAL PRAGUE 2018
Metronome Festival Prague třetím rokem opět rostl a potvrdil tak novou tradici velkého multižánrového 
festivalu v srdci Evropy. Více než 18 tisícům diváků nabídl vystoupení těch největších zahraničních hvězd 
ve spojení s unikátními koncerty tuzemských interpretů, to vše na pozadí nadstandardního diváckého 
komfortu, kvalitních služeb a inovativních řešení.

„Klademe důraz na dovoz výrazných hudebních hvězd ze světa, stejně jako na pozvání významných 
tuzemských interpretů s unikátním programem, který uslyšíte jen na Metronome Festivalu Prague. 
Inovace a komfort jsou změnou, kterou chceme na scénu přivést. Máme za sebou teprve třetí ročník, 
každý rok se učíme a věřím, že ten příští ročník bude zase výrazně lepší,“ říká David Gaydečka,  
producent festivalu.

Metronome Festival Prague bude i nadále představovat jedinečné interprety, rozvíjet kvalitu služeb 
a přispívat k růstu české metropole jako jednoho z nejvýznamnějších kulturních měst Evropy.



I třetí ročník Metronome Festivalu Prague se odehrál v areálu Výstaviště Praha Holešovice, které těsně 
sousedí s největším městským parkem Stromovka. V letošním roce navíc areál prošel rozsáhlou 
revitalizací, která ještě zvýšila komfort Výstaviště. Došlo k renovaci tzv. Bruselské cesty, zpevnění 
dalších ploch, instalaci nových vodních prvků a mnohému dalšímu. Metronome Festival Prague  
návštěvníkům na 100 tisíci m2 nabídl 4 hlavní open-air scény, 7 doprovodných scén, bohatý dopro-
vodný program, luxusní Bruselskou restauraci, odpočinkové a zelené plochy, netradiční obýváčky 
s pohodlnými křesly, unikátní umělecké instalace, gastro zóny s velkým výběrem pokrmů i nápojů, 
úschovnu zavazadel, bankomat, wi-fi, dobíjecí stanice nebo kempování pod korunami stromů.  
Již tradičně se na komfortu podílely i velkorysé buňky s keramickými toaletami s tekoucí vodou  
a veškerými hygienickými potřebami. Divákům jsme nabídli moderní bezhotovostní systém placení, 
bezbariérový přístup nebo 1 200 tisíc míst k sezení na tribuně a v gastro zónách.
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CASHLESS
Metronome Festival Prague se přidal po bok světových festivalů, jako jsou například Coachella,  
Tomorrowland nebo Garorock, a od letošního ročníku používá RFID technologii pro kontrolu vstupů na 
festival a bezhotovostní platby u všech prodejních míst v areálu festivalu. Tzv. cashless systém nabízí 
divákům bezpečné placení na festivalu, kratší fronty u prodejních míst, rychlejší odbavení při vstupu 
do areálu nebo přesnou kontrolu nad utracenými financemi.

„Díky cashless systému také získáme data o vytíženosti konkrétních míst a zón festivalu v přesných 
časech, díky čemuž můžeme v dalších ročnících areál dále rozvíjet, optimalizovat a zvyšovat tak  
pohodlí návštěvníků. Pozitivní poznatky z letošního ročníku budeme rozvíjet, negativní odstraníme,“ 
říká Martin Voňka, producent festivalu.

Současně lze RFID náramky a jejich technologie využít i pro další benefity, jako jsou například nápo-
je zdarma, happy hours, ale i různé další benefity u partnerů nejen v areálu a době konání festivalu. 
Technologie navíc do budoucna skýtá téměř neomezené možnosti, které mohou festivalové zážitky 
posouvat ještě dál.



PROPAGACE – MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Tisk
167 článků
(např. Reflex, Blesk, Lidové noviny, Forbes ad.)

On-line a tabletová média
478 článků
(např. Novinky.cz, iDnes.cz, Headliner)

Rozhlas
332 rozhovorů, reportáží a moderátorských vstupů
(např. ČRo, Radio 1, Radio Beat)

Televize
24 reportáží
(ČT, Prima)

Celkem 

1 001 
mediálních výstupů

Tisk
167 článků

On-line
478 článků

Rozhlas
332 rozhovorů

Televize
24 reportáží



MEDIÁLNÍ VÝSTUPY



NAPSALI O NÁS
„Třetí ročník Metronome Festivalu Prague se uskutečnil minulý pátek a sobotu. Jestliže se vloni mluvilo 
o potvrzené smysluplnosti akce, tentokrát už přehlídka dostala nejen jasný dramaturgický řád, ale 
také ji ovládla příjemná specifická atmosféra.“

Ondřej Bezr, Lidové noviny

„Fakt, že se Metronome zjevně ve zdravé kondici dočkal třetího ročníku, je dobrá zpráva. Sebevědomé 
a kulturou tepající hlavní město si takovou akci zaslouží.“

Václav Hnátek, iDnes.cz

„Metronome Festival Prague přinesl ve svém třetím ročníku informaci o tom, že si dobře žije a roste. 
Praha se konečně dočkala životaschopné velké hudební akce pod širým nebem.“

Jaroslav Špulák, Novinky.cz

„Vystoupení Davida Byrnea na pražském festivalu Metronome bylo k nevíře. Člověk stál pod pódiem 
a nepřetržitě se usmíval, odzbrojený tím poetickým hemžením, přelomovou kombinací hudby, tance, 
snad až baletu. Byl to koncert zbavený konvencí? Pohybové divadlo? Pop-music baletních kvalit? 
Úžas vyvolalo sobotní vystoupení skotského hudebníka Davida Byrnea na pražském festivalu Metronome. 
Pro leckoho se jednalo o koncert roku. Pro jiné možná víc než to.“

Daniel Konrád, Aktuálně.cz

ŘEKLI O NÁS
„Organizátoři odvedli skvělou práci a jak my, tak náš tým si odvážíme skvělé zážitky.“

The Chemical Brothers, 23. 6. 2018, Metronome Stage

„Každý koncert je pro nás zážitkem, ale tenhle byl ještě o něco speciálnější a silnější! Možnost hrát 
přímo před Chemical Brothers pro nás byla zásadní, jednoznačně totiž patří mezi naše hlavní oblíbence.  
Doufáme tedy, že jsme se této příležitosti důstojně zhostili a potkáme se tak s diváky z Metronomu  
třeba i na nějaké z našich solo shows.“

Žofie Dařbujánová, Mydy Rabycad, 23. 6. 2018, Metronome Stage



30 let od svého vzniku a 20 let od vydání zásadního alba Mezzanine na Metronomu oslavily ikony 
trip-hopu Massive Attack. Během 90 minutového koncertu zazněly všechny zásadní hity, před-
stavilo se několik hostů včetně Young Fathers a na pozadí běžely projekce komentující aktuální 
světově i české společensko-politické dění.

Po dlouhých 11 letech se v Praze představili kultovní The Chemical Brothers. Jejich 90 minutový 
live set uhranul návštěvníky strhující audio-vizuální show, v níž nechyběli ani dva několikametroví 
pohybující se roboti.

Zpěvák a zakladatel slavných Talking Heads David Byrne přijel na Metronome Festival Prague se 
svým novým opěvovaným sólovým albem. Předvedl nevídaný koncert na hranici performance či 
divadelního vystoupení a pro mnohé se stal nečekaným vrcholem festivalu.

¬ Zakladatel The Velvet Underground John Cale s průřezem půlstoletím své tvorby

¬ Britský písničkář Tom Odell

¬ Sister Bliss s Faithless DJ setem

Unikátní vystoupení tuzemských hvězd:
¬ Návrat Sexy Dancers po 20 letech
¬ Tata Bojs a oslava jejich 30. narozenin
¬ Mydy Rabycad na hlavní scéně s Tonyou Graves a Michaelem Viktoříkem (J.A.R.)

A mnoho dalších

PROGRAM V BODECH



PROGRAM PO DNECH
PÁTEK 22/6

METRONOME 
STAGE TH!S TOM ODELL (UK) MASSIVE ATTACK (UK)

ČT PARK STAGE PRAGO UNION SEXY 
DANCERS

JOHN CALE
& BAND (UK)

MOON STAGE UMAKART MIDI LIDI ZRNÍ TATA BOJS 30 DAVE 
ROWNTREE MARDOŠA

RADIO WAVE 
NEW STAGE ZAGAMI JERICHO HRTL VENTOLIN

DOPROVODNÝ PROGRAM
PENDULUM TENT DJ FUNKY MACHINE POSTBEAT – EMPE

OPERO FORUM ART IN THE CITY GROWING THE CITY SHARING THE CITY

AMNESTY INTERNATIONAL HUB ŽIVÁ KNIHOVNA

JAMESON BARREL ALEXI MOREN THE WILD ROOTS MOVE BREAKERS OPEN MIC DJ ANDRE ALLIN

BECHER ZONE DJ MICROSLEEPER

KRUŠOVICE #MOJEKRALOVSTVI MALALATA

BAR NEBE / BRUSELSKÁ RESTAURACE DJ DOM QUARK DJ SUNBEAM DJ STAYER DJ JOHN RING DJ BLUE EYES

SOBOTA 23/6
METRONOME 

STAGE
BRUNETTES SHOOT

BLONDES (UA)
THEM THERE

(DE / IRL / AUS) MYDY RABYCAD THE CHEMICAL BROTHERS
(UK)

ČT PARK STAGE BAD KARMA BOY (SK) PLACES HUSKY
LOOPS (IT) DAVID BYRNE (UK)

MOON STAGE MEGAPHONE
DORJ 

(IL)
SUPERORGANISM

(INT) BOKKA (PL) FAITHLESS DJ 
SET(UK) BARBORA ELECTROM

RADIO WAVE 
NEW STAGE NYLON JAIL COLD COLD NIGHTS CARI CARI

(AT)
COMMUNIONS

(DK)
DOPROVODNÝ PROGRAM

PENDULUM TENT 4BECOME1 W DUDU MORAIS 
DRUMS & FLAUTISTAR - LIVE

DIVADLO
ZASETO STAND UPCOMEDY

OPERO FORUM START-UP CITY FUN CITY SMART CITY CROWDSOURCING THE CITY

AMNESTY INTERNATIONAL HUB MILOŠ GREGOR: FAKE NEWS  DEBATA S MARTINEM BALCAREM ART SHOW

JAMESON BARREL THE SILVER SPOONS ALASDAIR BOUCH (UK) PIQI MIQI (US) OPEN MIC STANZIM & SIRIUS B2B

BECHER ZONE DJ MICROSLEEPER

KRUŠOVICE #MOJEKRALOVSTVI MALALATA

BAR NEBE / BRUSELSKÁ RESTAURACE
DJ D-JAY

DJ TOKATKO DJ LUKAS
INNEMANN DJ HRUSHA DJ JEAN LUC

DJ MIKE FROST



Tom Odell John Cale & Band

30. narozeniny Tata Bojs

Massive Attack

Them There

Faithless DJ set

David Byrne

Sexy Dancers po 20 letech

Mydy Rabycad



K hudebnímu festivalu neodmyslitelně patří i doprovodný program. Pro letošní ročník Metronome 
Festivalu Prague jsme připravili dosud vůbec nejrozsáhlejší doprovodný program, který návštěvní-
kům nabídl dostatek kultury, sportu, relaxu i party.

Pendulum Tent
Středem zóny doprovodného programu byl Pendulum Tent, který jsme připravili ve spolupráci se Stop 
Zevling. Ve stanu se odehrálo např. představení Divadla Zaseto Shoes Jana Krause nebo site-specific 
představení hraničící s performance Kvílení 2.18, které je uměleckým zpracováním slavného Ginsber-
gova textu s hudebním podkresem. Přidali se i populární stand-up komici, taneční představení a DJs.

Neziskové organizace
Letos jsme se zaměřili na lidská práva a ochranu zvířat. Amnesty International na Metronomu 
spustila unikátní projekt Freedomselfies, který vznikl u příležitosti výročí 70 let od vzniku Deklarace 
lidských práv a svobod. Se speciálním programem se v sektoru neziskových organizací představili 
také organizace Post Bellum nebo Člověk v tísni, ochranu zvířat zastoupily Vegan Fighter, Farma 
naděje nebo Svoboda zvířat.

Umělecké instalace
Výraznou novinkou byly instalace Michala Cimaly nebo Jense Bessera. První jmenovaný připravil 
speciálně pro Metronome sochu Akustikman, která se stala dominantou areálu. Německý street 
artista předvedl graffiti live show a vybraná místa areálu vyzdobil svým specifickým stylem. Instalace 
vznikly za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Dále si návštěvníci vyzkoušeli tetování na banány, netradiční i běžné sporty, přednášky v Opero 
Fóru nebo mohli využít půjčovnu koloběžek.

DOPROVODNÝ PROGRAM



DOPROVODNÝ PROGRAM OBRAZEM

Umělecké instalace vznikly s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.



Počet Období Umístění

Rollingboardy (JCDecaux) 30x 11. – 23. 6. 2018 frekventovaná místa v Praze

Billboardy (BigMedia) 45x 1. 3. – 31. 3. 2018 frekventovaná místa v Praze, Brně a Ostravě

LED obrazovky (BigMedia) 2x 1. – 21. 6. 2018 Nuselský most, Praha

A4 plakát DPP 2 740x 12. – 23. 6. 2018 tramvaje a autobusy DPP, Praha

LCD rámečky metro (JCDecaux) 42x 19. 2. – 11. 3. 2018 eskalátory stanice metra Národní třída

Railreklam rámečky ve vlacích 250x 1. 4. – 30. 4. 2018 vlaky ČD

Railreklam CLV + vario 10x 1. 5. – 31. 5. 2018 Frekventovaná místa na vlakových nádražích v Praze

CLV 20x 19. 2. – 11. 3. 2018 frekventovaná místa v Praze, Brně a Ostravě

A1 plakát 280x 19. 2. – 11. 3. 2018
2. 4. – 22. 4. 2018

frekventovaná místa v Praze a dalších 6 krajských 
městech ČR

A2 plakát 2 500x 15. 12. 2017 – 21. 6. 2018 průběžná distribuce po více než 150 klubech, barech 
a restauracích v celé ČR

A5 leták 35 000x 20. 4. – 21. 6. 2018

distribuce na více než 50 hudebních a společenských 
akcích v krajských městech ČR, v klubech v Praze, 

v Drážďanech, Vídni a dalších městech 
sousedních zemí

PROPAGACE – OUTDOOR



PROPAGACE – OUTDOOR

Vstupenky na www.metronomefestival.cz a V síti ticketpro.
Generální 
partner

Generální 
mediální 
partner

Hlavní 
mediální 
partneři

Za podpory 
hl. m. prahy

DaviD Byrne / tom oDell / tata Bojs 30 
john cale & BanD / sexy Dancers 

faithless Dj set / superorganism / ventolin
husky loops / umakart / Dave rowntree 

Brunettes shoot BlonDes / BaD karma Boy / places
Dorj / Bokka /  nylon jail / colD colD nights / cari cari 
hrtl / zagami jericho / prago union / zrní / miDi liDi / th!s

                 and many more

the chemical
 Brothers

massive 
attack



Počet Velikost Data

Blesk

3x 1/8 strana 6. 6., 11. 6., 14. 6.

2x 1/6 strana 16. 6., 20. 6.

1x 1/3 strana 18. 6.

Reflex

1x 1/3 strana 19. 4.

2x 1/2 strana 7. 6., 14. 6.

1x junior page 21. 6.

E15 2x 1/4 strana 19. 6., 21. 6.

Forbes
2x 1/2 strana duben, květen

1x celostrana červen

Reportér 2x 1/2 strana květen, červen

Full Moon
2x celostrana květen, červen

1x 1/2 strana duben

Headliner 3x celostrana 1x květen, 2x červen

UNI Kulturní magazín

1x 1/4 strana duben

1x 1/2 strana květen

1x celostrana červen

MoMag 1x celostrana duben

Metro 1x celostrana 21. 6.

PROPAGACE – TIŠTĚNÁ INZERCE



PROPAGACE – TIŠTĚNÁ INZERCE

Jedna z nejinovativnějších 
cestovních aplikací na 
světě se zabydlela v para-
doxně nemoderním pro-
středí: ve stále funkční 

zinkovně ležící v bývalé montrealské 
průmyslové čtvrti plné textilek. Za-
kladatel a generální ředitel aplikace 
Hopper Fred Lalonde prochází spletí 
prskajících zařízení a kádí plných 
chemikálií a vysvětluje, proč si v roce 
2009 právě tohle místo vybral. „Ne-
vypadá to tady sice vábně, ale je to 
snad to nejideálnější místo na vybu-
dování datového centra,“ říká. Budova 
je elektřinou napájena z hydroelek-
trárny, jež je součástí kanadské sítě 
dodávající levnou energii, po které 
nejrychleji rostoucí aplikace na rezer-
vaci letenek na světě přímo hladoví. 
Pracuje totiž s obrovskými objemy 
dat a vsadila na to, že díky zapojení 

umělé inteligence uživatelům sežene 
levnější a na tělo ušité letenky, jaké by 
si lidé jinak nedokázali sami zajistit.

Na rozdíl od jiných cestovních 
aplikací a webů, které vás tlačí k oka-
mžité rezervaci, je Hopper založen na 
trpělivosti. „Představte si komerční 
aplikaci, která vám v 70 procentech 
případů říká: Ještě nic nekupuj,“ vy-
světluje Sophie Forest, partnerka spo-
lečnosti Brightspark Ventures, jež 
byla prvním investorem Lalondeho 
startupu. „Hopper je právě takovou 
anomálií.“ Aplikace se zaměřuje pře-
devším na dovolenkáře, jimž pomocí 
složitého algoritmu vyhledává nej-
lepší nabídky a termíny letů i koupě –
posílá jim totiž s předstihem upo-
zornění, kdy je optimální doba k ná-
kupu letenky, tedy ještě dříve, než 
ceny o určitou částku stoupnou nebo 
klesnou. 

Od svého spuštění v roce 2015 zís-
kala více než 20 milionů uživatelů 
a stala se úctyhodným soupeřem na 
800miliardovém trhu, jemuž domi-
nují hlavně Expedia, kde byl Lalonde 
kdysi zaměstnán, a Booking Holdings 
(dříve známé jako Priceline).

V lednu byl Hopper čtvrtou nejsta-
hovanější cestovní aplikací v USA –
hned za Uberem, Lyftem a Airbnb. 
Firma, jejímiž zakladateli jsou 44letý 
Lalonde a 46letý technický ředitel 
Joost Ouwerkerk, zaměstnává 120 lidí
a loni dosáhla tržeb ve výši 15 mi-
lionů dolarů – většinu letenek prodala 
právě pomocí zasílaných upozornění.

Přes aplikaci se prodávají letenky 
více než 300 společností a denní ob-
jem prodeje dosahuje 1,5 milionu do-
larů. Z každé letenky uživatelé zaplatí 
Hopperu poplatek 5 dolarů (aerolinky
platí provizi ve výši 1–4 procent). 

INZERCEDOVOLENÁ
PODLE PŘEDPOVĚDI 

TECHNOLOGIEHOPPER
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Seriál První republika 
bude mít čtvrtou řadu

Diváci výpravného seriálu 
První republika se s největší 
pravděpodobností dočkají 
i čtvrtého pokračování ságy, 
uvedl spoluautor projektu 
České televize Petr Šizling. 
Seriál mapuje na pozadí 
osudů rozvětvené podni-
katelské rodiny Valento-
vých vývoj československé 
společnosti v meziválečném 
období.

Brémy připomenou 
okupaci z roku 1968
V německých Brémách se 
návštěvníkům otevřela 
výstava fotografi í z doby 
okupace Československa 
vojsky uskupení Varšavské 
smlouvy v roce 1968. V pro-
storách tamního parla-
mentu bude k vidění do
22. srpna. Kurátorka 
Dana Kyndrová do výběru 
zařadila mimo jiné práce 
Jiřího Všetečky, Vladimíra 
Lammera nebo Dagmar 
Hochové.

Porta vzdá poctu 
Wabimu Daňkovi
Festival Porta, který se 
uskuteční od 29. června 
do 1. července v Lesním di-
vadle v Řevnicích u Prahy, 
nabídne program na dvou 
soutěžních scénách. Mimo 
interpretační soutěž 
vystoupí Roman Horký, 
Ivan Hlas, Robert Křes-
ťan a další představitelé 
české folkové a country 
scény. Festival bude také 
vzpomínkou na Wabiho 
Daňka. /čtk/

Krátce

 Nová adaptace slav-
ného románu
451 stupňů Fahrenheita 
od Raye Bradburyho 
o totalitě a požárnících 
ničících knihy nechává 
vlivem příběhových 
klišé a sklonu k sen-
timentu diváky spíš 
v chladu. Dystopickou 
budoucnost ovšem do-
káže předvést dostateč-
ně děsivě.

Iva Přivřelová

Na rozdíl od děl on-line video-
téky Netfl ix, produkce kabelo-
vé televize HBO se na letošním 
fi lmovém festivalu v Cannes 
mohla ukázat v rámci sekce 
Půlnočních fi lmů. Tím uve-
dení nové adaptace proslulé 
dystopie Raye Bradburyho
451 stupňů Fahrenheita 
pravděpodobně skončilo. Ani 
přes účast Michaela Shannona 
z oscarového hitu Tvář vody 
a Michaela B. Jordana z ko-
merčního hitu Black Panther 
diváky totiž příliš nerozpálila. 

Přesto stojí snímek za vi-
dění. Bradbury román z časů, 
kdy se už nesmí číst knihy, vy-
dal v ledové době protilevico-
vého mccarthismu roku 1953. 
Temná budoucnost zobrazená 
v letošní adaptaci už nápadně 
připomíná dnešní svět. Akce 
požárníků zodpovědných 
za pálení ukrývaných knih 
a zatýkání jejich čtenářů jsou 
přenášeny na všudypřítomné 
obrazovky a okamžitě lajko-
vány masovým obecenstvem. 

Vítězství obrazu nad slovem
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451 stupňů Fahrenheita

(sci-fi  drama, USA, 100 minut)
Režie: Ramin Bahrani
Hrají: Michael Shannon, Michael 
B. Jordan, Sofi a Boutellaová
Hodnocení: 60 %

TEMNÁ BUDOUCNOST. Příběh zobrazený v letošní adaptaci šest desítek let staré a slavné knihy 
Raye Bradburyho nápadně připomíná dnešní svět.
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Obrazy zprostředkované 
moderní technologií nahradi-
ly slovo, samostatné myšlení 
nahradila uniformita, která 
má zajistit mír a prosperitu. 

Vykreslení prostředí, 
v němž mladá hvězda požár-
ního sboru Montag začíná 
vlivem přitažlivé Clarissy po-
chybovat o svém poslání, patří 
k největším kladům snímku 
i k důvodům, proč mělo smysl, 
aby nahradil adaptaci Fran-
coise Truffauta z roku 1966.

Novinka těží i z obsazení 
Michaela B. Jordana. Ačkoliv 
černošský herec hraje víc cha-
rizmatem než talentem, díky 
své barvě pleti působí jeho 
postavení v bělošském týmu 
ve službách neofašistického 
státu výjimečněji a křehčeji.

V roli kapitána odvádí stan-
dardní výkon v hrozivé roli 
sadisty sžíraného vlastními 
démony Michael Shannon. 
Jeho osobní konfl ikt s knihami 
je nakonec o dost poutavější, 
než ten Montagův.

Režisér Raman Bahrani 
s Michaelem Shannonem na-
točil už nenápadně silné mo-
rální drama 99 Homes. Ten-
tokrát ale ve zjednodušeném 
a upraveném příběhu, který 
však brzo směřuje k nepříliš 
originálnímu vyústění, pod-
lehl nutkání dilemata hrdinů 
balit do sentimentu a zatěžo-
vat hrdinským patosem. 

Nová verze má sama 
paradoxně blíž k těm, kteří 
preferují vizuál nad knihou. 
Bradburyho román přibli-

žuje generaci, která víc než 
Truffauta hltá sérii Black 
Mirror. Přitom neuspokojí 
svou protahovanou zápletkou, 
málo akční i provokativní a ne 
tak chytrou jako knihy, které 
tu cituje. Její neonová temná 
vize blízké budoucnosti, která 
tu tak nepříjemně připomíná 
současnost, by ovšem mohla 
proniknout do nočních můr 
některých diváků.

Autorka je spolupracovnicí redakce
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Text:  Hana Zejdová
Foto: Martin Přibyl,

reprofoto z knihy

V půlce 80. let se Havel 
zmítal mezi manželkou a 
milenkou, s níž čekal dítě, 
avšak vzhledem k tehdejší 
situaci ji poslal na potrat.

Nerozhodný Vašek
„S*re mne, že nejsem 
schopen žít ani s Olgou, 
ani bez ní, že nejsem 
schopen se rozhodnout, 
že chci žít jen s Tebou, že 
nejsem schopen Ti zajis-
tit aspoň trochu relativ-
ního štěstí,“ napsal Vác-
lav své milence Jit-
ce. Nako-

Zpěvačka Moni-
ka Absolonová 
(41) plní sen sy-
novi Tadeášo-
vi (2,5), který 
se chtěl podívat 
na letiště na le-
tadla. „Tak jsem 
koupila krátkou 
dovolenou do 
Splitu a pole-
tíme tam leta-
dlem, moc se tě-
ším, jak se bude 
tvářit,“ prozradila 
Monika.

Absolonová 
v letadle

Miss České 
repu bliky 2002 
Kate řina Prů-
šová (34) si li-
buje v odváž-
ných mode-
lech. „Sportu-
ji a žiji zdravě, 
tak si to můžu 
dovolit a mám to 
ráda vzít si na sebe 
něco odváž ného,“ 
svěřila Průšová, 
která se dobře cítí 
i v teplákách.

Vyzývavá 
Průšováů

Zpěvák Sagvan 
Tofi  (53) měl v 
minulosti velké 
podnikatelské 
plány. „Jezdil 
jsem do Afri-
ky. Myslel jsem 
si, že zbohat-
nu na zlatě, a 
tam jsem pak 
prodělal něja-
ký peníze,“ svě-
řil, ale přesnou 
částku neuvedl. 
Nyní připravuje 
nový muzikál 
Děti ráje 2.

Zlatokop 
Tofi fi

Pondělí 18. června 2018

Exprezidentova láska Jitka              Vodňanská prozradila v knize:p

Havel se chtěl

PRAHA – Chybělo málo a Václav Ha-
vel (†75) se ještě jako disident rozvedl! 
Opustit manželku Olgu (†62) ale ne-
dokázal. „Promarnili jsme požehnání, 
kterého se nám dostalo,“ píše ve své 
knize exmilenka Jitka Vodňanská (73).

nec to za váhavého Havla 
rozhodla manželka!

„Ten plánovaný roz-
hovor s Olgou už byl! 
Sama si ho vyžádala... 
Tak jsem jí řekl vše, co 
jsem chtěl říct, trvalo to 
asi dvě hodiny, byl to ho-
vor velmi klidný, věcný, 
rozumný: ba zdálo se mi 
dokonce, že některé as-
pekty věci vidí dokonce 
Olga reálněji a lépe než 
já,“ svěřil Václav milence 
v dopise otištěném v knize 
Jitky Vodňanské – Voda, 
která hoří.

Konec nadějí
I přes požeh-

nání, jež 

se jim ze strany manželky 
dostalo, se Václav k rozvo-
du s Olgou nerozhoupal. 
Ač zpočátku žili ve třech, 
Havlové to časem vadi-
lo. Důkazem toho je zá-
pis z deníku z února 1986.  
„Olga se začíná trápit 
víc a celá křehká rovno-
váha dopadá s ještě větší 
tíží na všechny. Nikdo se 
nikoho nedokáže vzdát,“ 
zapsala si tehdy Vodňan-
ská.

Nejhorší období si Ji-

tka s Václavem prožili v 
roce 1987. „Olga ho pře-
stává pouštět na naše dů-
ležitá setkávání. Na mé 
narozeniny. Václav měl 
strach, že ho opustím. 
Poznával svoje limity,“ 
posteskla si.

Ultimátum
Konec nadějím na roz-
vod přišel ale až v červen-
ci 1988. „Dala mi ultimá-
tum: že když budu trá-
vit nějaký kus prázdnin s 

tebou, v září se se mnou 
rozvede,“ napsal Václav 
Jitce.  „Uvažoval jsem sa-
mozřejmě o tom, že ne-
budu žádné ultimátum 
přijímat... Ale posléze 
jsem zjistil, jak se ostatně 
dalo čekat, že na takový 
zásadní postoj nemám,“ 
přiznal si Havel. „Ona to 
totiž tentokrát myslí už 
vážně a já jsem taková zří-
ceninka, která touží jen po 
tom mít klid a nemít kom-
plikace, takže si neumím 

představit, že bych pod-
stupoval nějaké rozvody a 
s nimi spojená dusna,“ ro-
zepsal se Václav.

„Nehledě k tomu, že z 
nějakých tajemných důvo-
dů nejsem schopen měnit 
svůj život a začínat nějaký 
jiný, i kdybych měl jakou-
koliv zlou ženu a kdybych 
jakkoliv miloval jinou. 
Nepochybně se ti jevím 
jako srab, který je bez-
nadějně pod pantofl em,“ 
dodal bývalý prezident. 

Milostný trojúhelník trval až 
do smrti Olgy, která 27. led-
na 1996 podlehla rakovině. 
Ani poté se Václav nepřestal 
s Jitkou stýkat. Defi nitivní 

tečku za jejich 14 let trva-
jícím vztahem udělala až 
prezidentova svatba s he-
rečkou Dagmar Veškrno-
vou (65) v lednu 1997.

13 let se zmítal mezi 
manželkou a milenkou

Rozešli se až kvůli Dáše

ROZVEST!´

Nepochybně 

beznadějně pod 

se ti jevím jako 
srab, který je 

pantofl em...

Vztah Václava 
a Jitky začal 
v roce 1983.

Manželka Olga milenku tiše trpěla.

Milenci 
si psali i 
zamilované 
vzkazy.

Více se 
dočtete 
v právě 
vycházející 
knize.
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the chemical
 Brothers

massive 
attack

smysl života, jinak se stane pouze 
technickým oborem. Jestli mi ro-
zumíte.
Rozumím. 

Dnešní medicína má vynikající 
technologické možnosti, ale zcela 
nedoceňuje vliv prostředí, civili-
zační vlivy, předchozí zkušenost, 
pochopení příčin a důsledků po-
ruchy, emoční prožitky, kulturní 
faktory... Tyto vlivy nemají pouze 
psychickou rovinu, ale přes neuro-
regulační systémy ovlivňují i náš 
vegetativní, imunitní či hormo-
nální systém. Mají objektivní sy-
stémový dopad, který může pomo-
ci při léčbě, nebo naopak při vzni-
ku onemocnění. V tomto kontextu 
třeba není možné, aby vás jeden 
doktor indikoval k operaci, druhý 
vás operoval a třetí kontroloval. To 
je špatně. To je ten opravárenský 
způsob léčby. Při nedostatečném 
respektování těchto systémových 
souvislostí vám medicína nejen-
že nepomůže, ale můžete jí one-
mocnět. 
Jak to myslíte?

Medicína nedostatečně posu-
zuje psychosomatické souvislosti, 
a tím, že se stále více člení na dílčí 
specializované odbornosti, nedo-
statečně chápe systémové vlivy 
působící na organismus, a to včet-
ně psychiky. V tomto směru dnes 
chybí lékařský manažer nemoci, 
který by vyšetřování i léčbu pa-
cientů mezioborově koordinoval 
a také bránil pacienta proti zby-
tečným invazívním vyšetřením 
a zákrokům a doporučil mu postu-
py, které jsou pro něho přijatel-
né. A také posoudil, co má a nemá 
smysl, tedy aby určil, co je pri-
mární, včetně léků, a po konzul-

tacích řešil i lékové interakce s je-
jich  důsledky. Chybí mezioborový 
 přístup. 
V současné době se zachraňují 
stále nedonošenější děti, ne-
ustále se prodlužuje biologický 
věk seniorů. Souvisí onemocně-
ní medicínou i s etickými hrani-
cemi? 

Etická paralela medicíny bude 
mít stále větší význam. Víte, stoup-
la úroveň akutní medicíny a prak-
ticky totální pojišťovací systém 
umožnil indikovat léčbu a invazív-
ní výkony v takovém spektru, že je 
v řadě případů třeba diskutovat o je-
jich smyslu. Míním tím například 
složité chirurgické výkony u biolo-
gicky starých lidí, biologickou léč-
bu u onkologicky nemocných lidí 
v terminálním stadiu, zachraňová-
ní dětí s extrémně nízkou porodní 
hmotností a podobně. Důkazy ob-
hajující dané postupy jsou stavě-
ny na době přežití, novorozenecké 
úmrtnosti či na exaktních, ale čas-
to zcela izolovaných parametrech, 
ale již nejsou dostatečně hodno-
ceny v kontextu míry disability, 
tedy možnosti vykonávat rozsah 
dosavadních aktivit a také v míře 
následného společenského znevý-
hodnění. Současná medicína nesmí 
spočívat pouze v „adding years to 
life – přidat roky do života“ –, ale co 
nejvíc v „adding life to years – při-
dat život do těch roků“.
Jak to chcete změnit? 

Současnou medicínu uznávám 
a pracuji v ní. Jen v některých 
oblastech jde chybným směrem 
myšlení. Medicína musí více re-
spektovat biologickou přirozenost 
člověka, dbát více na mezioboro-
vou koordinaci, respektovat sy-

stémové regulační dopady, včetně 
psychiky. Dnes víme mnohem víc 
o mechanismech vzniku vzruchu 
na buněčné membráně či o nemo-
ci, kterou trpí jen pár jedinců, než 
třeba o působení chronické bolesti 
na tělesné, psychické, behaviorál-
ní a sociální procesy. Každá naše 
činnost, včetně našich myšlenek, 
je spojena s emocemi a ty jsou 
vždy spojeny se systémovými re-
gulačními mechanismy v organi-
smu. Řeknu vám například větu: 
To jste mi teda pomohla. A vy bu-
dete rozeznávat, zda jsem to my-
slel jako posměch, nebo jako po-
chvalu. Ta věta bude mít emoční 
dopad, jenž se objeví nejen v tom-
to emočním prožitku, ale i v che-
mické reakci, která bude mít sys-

témový – vegetativní, imunitní, 
hormonální dopad. Začnete jinak 
dýchat, ovlivní to potivost a tak 
dále. Vzniknou reakce ve vašem 
těle. Když vám třeba řeknu: To vás 
teda ale rád vidím...
… tak se rozbrečím, protože 
budu přesvědčená, že to myslíte 
ironicky. 

Kvůli jedné větě se toho zase 
tolik nestane, ale myslím, že ne-
smírně podceňujeme, jak dlou-
ho tyto podprahové vlivy působí. 
Dávám tomu vždy příměr kapky 
padající na jedno místo. Ta vám 
časem vykape díru i do betonu. 
Proto i malé síly, mechanické 
nebo emoční, když působí dlouho, 
dospějí v našem organismu k zá-
važným onemocněním. 

VSTUPENKY V SÍTI TICKETPRO 
A NA WWW.METRONOMEFESTIVAL.CZ 

DAVID BYRNE / TOM ODELL 
JOHN CALE & BAND 

SEXY DANCERS / TATA BOJS 30
FAITHLESS DJ SET / SUPERORGANISM / BOKKA

PRAGO UNION / ZRNÍ / MIDI LIDI / UMAKART / TH!S
                 and many more

THE CHEMICAL
 BROTHERS

MASSIVE 
ATTACK

  

Generální 
partner

Generální 
mediální 
partner

Hlavní 
mediální 
partneři

Za podpory 
hl. m. Prahy

Metronome INZ REFLEX 217x99 indd 1 13/04/2018 11:27:56287020/14

Zleva: Radek Štěpánek, Kateřina Neumannová, Zdeněk Svěrák, Jaromír Jágr, 
hrdina knižního křtu Pavel Kolář a Renata Čevenková, autorka velkého knižního 
rozhovoru Labyrint pohybu, který vyšel začátkem dubna

16 20-25 rozhovor KOLAR.indd   25 16.04.18   22:08



PROPAGACE – ONLINE
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* Údaje za období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Zobrazení stránek: 
1 025 790

WEB*

Počet návštěv: 
361 443

Počet 
unikátních 
uživatelů: 
202 413

Nejúspěšnější 
příspěvek: 
415 690 
zobrazení

Druhý 
nejúspěšnější 

příspěvek: 
140 815 
zobrazení

Událost: 21 715 
potvrzených 

uživatelů

FACEBOOK

Celkem likes: 
25 000

Celkový 
dosah: 

6 990 272 
(26% nárůst)

Engagement: 
nárůst 
o 60 %

TWITTER

Followers: 
1 788 Zobrazení: 

245 273

Nejúspěsnější tweet: 
7 056 zobrazení



PROPAGACE – ONLINE

INSTAGRAM

Followers: 
1 640 

(60% nárůst)

Nejúspěšnější příspěvek: 
8 148 zobrazení

INFLUENCEŘI

Zapojilo se: 
přes 

40 osobností
Sečtený 

dosah příspěvků: 
cca 2 000 000 

uživatelů

Vygenerovali: přes 60 příspěvků 
na sociálních médiích 
a desítky Instastories



GENERÁLNÍ PARTNER 
METRONOME FESTIVALU PRAGUE 2018
¬  Propojení veřejného a soukromého sektoru

¬  Prezentace České spořitelny na všech propagačních materiálech na prvním místě

¬  Benefity ve formě volných a zvýhodněných vstupů na festival

¬  Společná prezentace projektu na obou tiskových konferencích k festivalu

¬  Účast zástupce České spořitelny na oficiálním zahájení festivalu v pátek 22.6.   

na hlavní scéně společně s organizátory a zástupci dalších důležitých partnerů   

(Magistrát hl. města Prahy, Česká televize)



BENEFITY:
¬  20 ks dvoudenních vstupenek do exkluzivní UP zóny

¬ 100 ks dvoudenních vstupenek do nadstandardní VIP zóny

¬ 300 ks dvoudenních vstupenek

¬ 150 ks 1+1 na vstupenek (část využita pro Erste premier Benefit club)

¬  23 % návštěvníků využilo 15% slevu České spořitelny při nákupu vstupenky   
(sleva v rozmezí 253 - 343 Kč)



Jedna z nejinovativnějších 
cestovních aplikací na 
světě se zabydlela v para-
doxně nemoderním pro-
středí: ve stále funkční 

zinkovně ležící v bývalé montrealské 
průmyslové čtvrti plné textilek. Za-
kladatel a generální ředitel aplikace 
Hopper Fred Lalonde prochází spletí 
prskajících zařízení a kádí plných 
chemikálií a vysvětluje, proč si v roce 
2009 právě tohle místo vybral. „Ne-
vypadá to tady sice vábně, ale je to 
snad to nejideálnější místo na vybu-
dování datového centra,“ říká. Budova 
je elektřinou napájena z hydroelek-
trárny, jež je součástí kanadské sítě 
dodávající levnou energii, po které 
nejrychleji rostoucí aplikace na rezer-
vaci letenek na světě přímo hladoví. 
Pracuje totiž s obrovskými objemy 
dat a vsadila na to, že díky zapojení 

umělé inteligence uživatelům sežene 
levnější a na tělo ušité letenky, jaké by 
si lidé jinak nedokázali sami zajistit.

Na rozdíl od jiných cestovních 
aplikací a webů, které vás tlačí k oka-
mžité rezervaci, je Hopper založen na 
trpělivosti. „Představte si komerční 
aplikaci, která vám v 70 procentech 
případů říká: Ještě nic nekupuj,“ vy-
světluje Sophie Forest, partnerka spo-
lečnosti Brightspark Ventures, jež 
byla prvním investorem Lalondeho 
startupu. „Hopper je právě takovou 
anomálií.“ Aplikace se zaměřuje pře-
devším na dovolenkáře, jimž pomocí 
složitého algoritmu vyhledává nej-
lepší nabídky a termíny letů i koupě –
posílá jim totiž s předstihem upo-
zornění, kdy je optimální doba k ná-
kupu letenky, tedy ještě dříve, než 
ceny o určitou částku stoupnou nebo 
klesnou. 

Od svého spuštění v roce 2015 zís-
kala více než 20 milionů uživatelů 
a stala se úctyhodným soupeřem na 
800miliardovém trhu, jemuž domi-
nují hlavně Expedia, kde byl Lalonde 
kdysi zaměstnán, a Booking Holdings 
(dříve známé jako Priceline).

V lednu byl Hopper čtvrtou nejsta-
hovanější cestovní aplikací v USA –
hned za Uberem, Lyftem a Airbnb. 
Firma, jejímiž zakladateli jsou 44letý 
Lalonde a 46letý technický ředitel 
Joost Ouwerkerk, zaměstnává 120 lidí
a loni dosáhla tržeb ve výši 15 mi-
lionů dolarů – většinu letenek prodala 
právě pomocí zasílaných upozornění.

Přes aplikaci se prodávají letenky 
více než 300 společností a denní ob-
jem prodeje dosahuje 1,5 milionu do-
larů. Z každé letenky uživatelé zaplatí 
Hopperu poplatek 5 dolarů (aerolinky
platí provizi ve výši 1–4 procent). 

INZERCEDOVOLENÁ
PODLE PŘEDPOVĚDI 

TECHNOLOGIEHOPPER

¬  Společná kampaň v hodnotě více než 25 milionů Kč   
(leden – červen 2018)

¬  Česká spořitelna na všech propagačních materiálech   
na prvním místě mezi partnery

¬ Uvedení loga na všech inzerátech v tištěných médiích

¬  Uvedení loga České spořitelny 3x na webových stránkách   
(floating banner, podval na homepage, sekce Partneři)

¬  Zmínky o službách České spořitelny pro návštěvníky festivalu   
na Facebooku a v newsletteru

Počet návštěv webu: 361 443
Počet likes na Facebooku: 25 000

PROPAGACE PŘED AKCÍ:

DaviD Byrne / Tom oDell 
John Cale & BanD 

Sexy DanCerS / TaTa BoJS 30
FaiThleSS DJ SeT / SuperorganiSm / Bokka

prago union / Zrní / miDi liDi / umakarT / Th!S
                 and many more

The ChemiCal
 BroTherS

maSSive 
aTTaCk

Vstupenky na www.meTronomeFeSTival.CZ a V síti TiCkeTpro.
Generální 
partner

Generální 
mediální 
partner

Hlavní 
mediální 
partneři

Za podpory 
hl. m. prahy
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PROPAGACE NA MÍSTĚ:
¬  Kampaň aplikace mobilního bankovnictví GEORGE na LED obrazovkách   

(Metronome Stage, ČT Park Stage a Bruselská brána)

¬ Branding  VIP zóny

¬ Bankomat

¬ 2 dobíjecí stanice (v areálu a ve VIP zóně)

¬ Poděkování za spolupráci moderátorskou dvojicí

¬  Umístění loga na 3 open-air scénách, na 3 infověžích, na logostěně ve VIP zóně, při vstupu do areálu   
na cashless branách, na vlajkách u vstupu do areálu, na LED obrazovkách na 2 hlavních scénách,   
na festivalové pásce a programovém letáku



SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Generální partner Za podpory hl. m. Prahy Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

Oficiální partnerOficiální energie festivalu Oficiální pivní partner
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY



SPOLUPRÁCE S MEDIÁLNÍMI PARTNERY



PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou v roce 2019!

David Gaydečka
david.gaydecka@metronomefestival.cz

+420 724 295 013

Martin Voňka
martin.vonka@metronomefestival.cz

+420 603 469 970

Eliška Pírková
Fundraising

eliska.pirkova@metronomefestival.cz
+420 607 046 941




