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Vážení partneři,

rádi bychom vám za celý náš tým poděkovali za spolupráci na Metronome Festival  
Prague 2019. Právě i díky vám se mohl uskutečnit a přinést tak již po čtvrté spoustu skvělé 
zábavy. 

Mimo to ale také přinesl mnoho novinek a inovací. Představili jsme mnohem větší a výrazně 
vylepšený areál, ve kterém jste si mohli vy i diváci užívat maximální pohodlí. Získali jsme si dů-
věru velkého množství partnerů, kteří investovali do svých aktivací v areálu a pomohli nám 
vytvořit opravdové festivalové město. I přes obrovskou konkurenci kulturních akcí v současné 
době se nám podařilo udržet návštěvnost na stejných číslech jako v předchozím roce.

Vedle samotného festivalu jsme letos překonali i svoje hranice a ve čtvrtek 20. 6. jsme 
uspořádali pro novou slovenskou prezidentku festivalový warm-up na Kampě s ná-
zvem Zuzana není sama doma s řadou významných českých i slovenských účinkujících.  
Následovaly dva dny plné koncertů a další zábavy během Metronome na Výstavišti Pra-
ha a tečkou hudebního víkendu byl Spořka Fest, uspořádaný pro zaměstnance České 
spořitelny,  generálního partnera Metronome Festival Prague.

Věříme, že i pro vás byla spolupráce přínosná, a bude nám velkou ctí rozvíjet ji i v dalším 
roce, již během 5. ročníku festivalu, který se uskuteční 19.-20. 6. 2020. 

Děkujeme za vaši podporu, moc si jí vážíme.

David Gaydečka a Martin Voňka

ÚVODNÍ SLOVO 
ORGANIZÁTORŮ



4. ROČNÍK
21.-22. 6. 2019
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA



MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
10 hvězd světové scény
Unikátní koncerty sestavené pouze pro Metronome
30 nejzajímavějších českých i zahraničních kapel
Nezkrácené koncertní sety – větší prostor pro muziku
Metronome Square –  doprovodný program v příjemném 
prostředí Stromovky



METRONOME SQUARE
● Vzdělávání, věda a technologie
● 30 let svobody
● 9 samostatných prezentací/stanů
● 60 participujících institucí
● 2 unikátní výstavy

3 AKCE 
během festivalového víkendu
● 20. 6. Zuzana není sama doma, Kampa
●  21.–22. 6. Metronome Festival Prague, 

Výstaviště Praha
● 23. 6. Spořka Fest, Výstaviště Praha

V součtu více než 

40 000 DIVÁKŮ
na všech 3 akcích 
● Téměř 30 000 unikátních diváků
● Více než 18 000 diváků na Metronome
● 53,5 % ženy, 46,5 % muži
● 25–44 let nejčastější věk
●   49 % Praha, 26 % ČR (Praha, Brno,   

Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec),   
25 % zahraničí (SK, DE, UK, PL, USA)

Více než 
50 PARTNERŮ 
●  1 generální partner
●  1 generální mediální partner
●  Za podpory Magistrátu hl. města Prahy
●  5 oficiálních partnerů
●  3 hlavní mediální partneři
●  20 partnerských aktivací   

v areálu festivalu 

Hodnota propagace více než

 30 MILIONŮ KČ 
●  Téměř 200 000 unikátních uživatelů 

webu 
●  28 000 fanoušků na Facebooku 

Přes 

1 800 ZÁZNAMŮ 
v tuzemských i zahraničních médiích
●  10měsíční kampaň v ČR i zahraničí

40 SVĚTOVÝCH A ČESKÝCH HVĚZD
● 5 hlavních scén
● 10 doprovodných scén
● Více než 50 hodin hudby
● Unikátní koncert českých zpěvaček Hlasy svobody
● Liam Gallagher týden po Metronome hvězdou i legendárního festivalu Glastonbury
● Zpěvák Primal Scream během Metronome oslavil své narozeniny
● Ojedinělý koncertní set Pražského výběru
● Nové vnitřní scény: Radio Wave New Stage, Planetarium Stage
● Finále soutěže Czeching nově součástí Metronome Festival Prague



HUDEBNÍ PROGRAM



PÁTEK / FRIDAY    21. 6. 

METRONOME 
STAGE

ČT PARK 
STAGE

MOON 
STAGE

RADIO WAVE 
NEW STAGE

PLANETARIUM 
STAGE

JAMESON 
 BLACK 

BARREL BAR

ZÓNA
TVOJE 

KRÁLOVSTVÍ
BECHER 

ZONE
CAPTAIN 
MORGAN

DOPROVODNÝ PROGRAMHLAVNÍ HUDEBNÍ PROGRAM

15:00 – 17:15 
MICROSLEEP

18:15 – 20:00 
MICROSLEEP

21:15 - 22:55
MICROSLEEP

00:30 – 02:30
MICROSLEEP

14:45 – 16:15 
COOL DJ SCHOOL

19:00 – 20:00 
ZOE HAYTER

00:30 – 02:30
SAKU

21:15 – 22:00
THE WILD ROOTS

16:30 – 17:30
MĚSÍČNÍ SONÁTA

18:00 – 19:00
NOČNÍ OBLOHA 8K

23:15 – 00:15
ADRIAN T. BELL

19:30 – 20:30
VOYAGER

21:45 – 22:45
PRAŽSKÝ FILMOVÝ 

ORCHESTR

14:45 – 15:30
NYLON JAIL

16:00 – 16:45
MARGO

17:15 – 18:00
MARKET

18:45 – 19:30
VIAH

20:15 – 21:00
BRANKO‘S BRIDGE

22:00 – 23:00
FLOEX & TOM HODGE

00:30 – 01:30
WWW

02:00 – 03:00
REYKJAVIKURDAETUR

14:45 – 15:45
ILLE

16:15 – 17:15
DIE ALTEN MASCHINEN 

19:00 – 20:00
OHM SQUARE

21:15 – 22:15
NOGA EREZ

00:45 – 02:45
DIGITALISM 

DJ SET

02:45 – 05:30
LAST ROBOTS 

16:00 – 17:00  
BLACKWAVE.

18:30 – 19:45  

ANNA CALVI

21:30 – 22:45  

PRIMAL SCREAM

13:45 – 15:00  
KING SKATE 

PROJEKCE

20:00 – 21:15  

HLASY SVOBODY

17:15 – 18:15  

JUNGLE

23:00 – 00:30  
KRAFTWERK 3-D

13:30 – 16:00
ASK

17:00 – 18:30
ASK

00:30 – 02:00
ROXTAR

19:45 – 20:20
BULDOG

13:45 – 14:45
TOM HART

16:15 – 17:15
MALALATA DJS

22:00 – 23:00
MALALATA DJS

00:30 – 02:30
MALALATA DJS

18:15 - 19:00
MALALATA DJS

METRONOME 
STAGE

ČT PARK 
STAGE

MOON 
STAGE

RADIO WAVE 
NEW STAGE

PLANETARIUM 
STAGE

JAMESON 
 BLACK 

BARREL BAR

ZÓNA
TVOJE 

KRÁLOVSTVÍ
BECHER 

ZONE
CAPTAIN 
MORGAN

DOPROVODNÝ PROGRAMHLAVNÍ HUDEBNÍ PROGRAM

14:15 – 17:00 
MICROSLEEP

17:45 – 19:15 
MICROSLEEP

20:15 – 22:00 
MICROSLEEP

23:30 – 02:00
MICROSLEEP

15:45 – 17:00  
TYGROO

18:00 – 19:15 
SEVENTH 
PASSION

23:45 – 02:00
FEFE&DAVE 

TRUMPETEER

21:30 – 22:15
TRAVIS O‘NEILL

 & IRONKAP

16:00 – 17:00
HORIZON

17:30 – 18:30
VOYAGER

19:30 – 20:30
BÁRA ZMEKOVÁ

22:30 – 23:30
DNÉ

15:30 – 16:30
JOHN WOLFHOOKER

17:30 – 18:30
THE ILLS

19:15 – 20:15
LAZER VIKING

21:30 – 22:30
KHOIBA

00:00 – 01:00
LAURAN HIBBERD

01:45 – 02:45
MANON MEURT

16:00 – 17:00
U-PRAG

18:00 – 19:00
ÄTNA

20:30 – 21:30
KAMP!

00:00 – 02:00
DANNY HOWARD

02:00 – 03:45
DAN COOLEY

03:45 – 05:00
CULTURE PIZZA

16:00 – 17:00  
KATARZIA

18:00 – 19:00  

BAND OF SKULLS
20:45 – 22:00   

PRAŽSKÝ VÝBĚR 
& HOSTÉ 

14:00 – 16:00
ASK

17:00 – 17:50
BULDOG

23:45 – 02:00
ROXTAR

19:00 – 20:40
BULDOG

14:15 – 15:45
THOMIQ

20:30 – 21:30
NAMAAZ

23:45 – 02:00
DENIS WEISZ

19:15 – 20:30   

MORCHEEBA

17:00 – 18:00 
LENKA DUSILOVÁ

(SÓLO)

22:15 – 23:45   
LIAM GALLAGHER

19:05    

ZAHÁJENÍ FESTIVALU

SOBOTA / SATURDAY    22. 6. 



„Nasadit si 3D brýle a vyrazit na Kraftwerk, na kapelu, která vložila základní genetický 
kód elektronické muzice, byl obrovský zážitek! Odskotačit si do přelomu osmdesá-
tých a devadesátých let s Primal Scream taky. Dát si cover bowieovky Let’s Dance s 
Morcheebou bylo stejně příjemné.“

Marek Gregor, Reflex

„Navzdory využití nejmodernějších trojrozměrných technologií se mnohá multimediální 
kouzla vyznačovala až „retro-futuristickým" půvabem, srovnatelným se starožitně na-
ivní filmovou magií z počátků kinematografie. Když nad hlavami diváků, kteří u vstupu 
do areálu obdrželi papírové 3D brýle, začal prolétat virtuální létající talíř a někteří z nich 
se ho bezděčně snažili dotknout rukou.“ 

Tomáš Seidl, aktuálně.cz



„Předčasným vrcholem festivalu bylo sobotní podvečerní vystoupení 
britské zpěvačky, skladatelky a kytaristky Anny Calvi. Myšlenkově vy-
chází z alternativního rocku, ale navěšuje na něj myšlenky další. Zjevně 
ji fascinuje art rock, zjevně psychedelický rock a také práce s dynamikou. 
To všechno její set měl, toho všeho si mohli diváci užít.“

Jaroslav Špulák, novinky.cz



METRONOME SQUARE
DOPROVODNÝ PROGRAM



VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, INOVACE 
A 30 LET SVOBODY
● Interaktivní expozice v Playful Explorer Tent
● Diskuzní stan Opero Forum
● Interaktivní stanoviště v Offline Tent
● Diskuze a stand-up comedy v Pendulum Tent
● Sochy (Trudi One, Wunderkind) a další umělecké instalace Michala Cimaly
● Partnerské aktivace (Jsme Spořka zone, ČRo Radiožurnál airstream ad.)
●  2 unikátní výstavy: Kytary proti totalitě (ve spolupráci s Popmuseem,   

slovenským festivalem Pohoda a za přispění Nadačního fondu Avast, MHMP a MK ČR)  
a Náměstí nebeského klidu (ve spolupráci s projektem Sinopsis a Velvyslanectvím USA)

UMĚNÍ NA METRONOME 
(v rámci Radio Wave New Stage)
● Kurátorská výstava ve spolupráci s The Chemistry Gallery
●  Projekt německého street art umělce Van Raye s finanční podporou Česko-německého 

fondu budoucnosti



PO OBA DNY
PLAYFUL EXPLORER TENT

VR model Osvětimi /Smíchovská střední průmyslová škola/
VR chůze po prkně mezi mrakodrapy /Smíchovská střední průmyslová škola/
Závodní simulátor /Smíchovská střední průmyslová škola/
Rozšířená realita /Smíchovská střední průmyslová škola/
Studentský vývoj a výroba dronů - možnost pilotování a výklad /Smíchovská střední průmyslová škola/
3D tisk /Smíchovská střední průmyslová škola/
Beat Saber /AVRAR - Asociace virtuální a rozšířené reality/
Podnikatelské inovační centrum /MHMP/
Prague Startup Centre /MHMP/
Pražský voucher /MHMP/
Prostor pro vaše hvězdné nápady /ESA BIC Prague / MHMP/ 
Nano degree / Akcelerátor VŠEM /VŠEM/
Testy, pub kvízy, soutěže /Ústav mezinárodních vztahů/
Učíme se jinak /SCIO školy/
MQ tester /Jeden svět na školách/
Tvořivě myslet, nacházet řešení a inovovat /Společnost pro kreativitu ve vzdělávání/
Zažij stáří na vlastní kůži /Život 90/
Divadlo roku - pojďte být součástí /Divadlo pod Palmovkou/
Obyčejné hrdinství /DOX - Centrum současného umění/
Hodnotové vzdělávání /Škola Cyril Mooney/ 
Future of mobility - elektrické longboardy /Light/

Opravme Česko /Opravárna.cz/
Virtuální realita /IT Step Praha/ 
3D tisk - ukázky s výkladem /IT Step Praha/
Workshop Anatomie počítače /IT Step Praha/
3D tisk ve škole /Siran 3D Evolution s.r.o./
Postav si lego robota /KIDDŮM/
Psychohygienický stánek /Nevypusť duši/ 
Akce Cihla /Portus Praha/
Geografie nás baví /Přírodovědecká fakulta UK/

SAMOSTATNÉ EXPOZICE
VR Prisonexit /Amnesty International/
Projdi se Prahou 16. stol. ve virtuální realitě a oživ legendárního Golema! /DIVR/
Fond vzdělání pro znevýhodněné studenty /Výbor dobré vůle/
IT hrou pro všechny: Vyzkoušej si kódovací twister Czechitas! /Czechitas/
Pozorování Slunce a okolí dalekohledy hvězdárny /Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy/
O pravdu? Mediální výchova hrou /výstava Jeden svět na školách/
Ukázky robotů s výkladem /IT Step Praha/

SPORTOVIŠTĚ 
● Discgolf ● Pingpong ● Kubb ● Mollky ● Pétanque ● Surf aréna

PÁTEK   21. 6. 
OPERO 
FORUM OFFLINE TENT PENDULUM 

TENT
OPERO 
FORUM OFFLINE TENT PENDULUM 

TENT

14:00 – 17:00
CHILLOUT

19:45 – 20:30
JAKUB NEŠETŘIL 

FUCKUP NIGHT 
– METRONOME SPECIAL

21:30 – 24:00
ASP DJS 

+ JAN TURNER (SAX)
CHILLOUT 

15:30 – 16:30
DJ PROBE

17:00 – 18:00
DJ PROBE

21:15 – 24:00
DJ LILLOU

18:30 – 20:30
DJ PROBE

16:30 – 17:00
DANCE WORKSHOP

ANEŽKA STRÁNÍKOVÁ

18:00 – 18:30
TIGRAN, FERENC, 

DZOKIC
STAND-UP COMEDY

14:00 – 15:00
DJ PROBE
15:00 – 15:30

DANCE WORKSHOP
ANEŽKA STRÁNÍKOVÁ

20:30 – 21:15
L$D KREW

VYSTOUPENÍ A WORKSHOP

18:15 – 19:00
MICHAEL KOCÁB

TŘICET LET PO SAMETOVÉ 
REVOLUCI

17:00 – 17:45
ALEŠ OPEKAR, OLIVER REHÁK

STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ HUDBY 
S TOTALITNÍM REŽIMEM

20:45 – 21:30
TOMÁŠ SEDLÁČEK 

VS LUKÁŠ SEDLÁČEK

SOBOTA   22. 6. 

21:30 – 24:00
DJ ELECTROM

20:15 – 21:30
AXÉ CAPOEIRA

 SHOW ZAŽIJTE AXÉ!

16:00 – 17:00
DIVADLO ZASETO

SHOES JANA KRAUSE 2

13:30 – 16:00
DJ MR. FUNKY 

MACHINE

17:00 – 18:00
DJ MR. FUNKY 

MACHINE

19:15 – 19:45
LUDĚK STANĚK 

A JIŘÍ CHARVÁT, 
Comedy Praha

Stand-up Comedy

18:00 – 18:45
RUDOLF FÜRST 

Krocení rokenrolu 
v Číně, aneb proč rock 
nezboural v Číně režim

13:30 – 14:30
CHILLOUT

20:30 – 21:15
BOB KARTOUS 

VS ONDŘEJ KANIA 
BUDOUCNOST ČESKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

21:30 – 24:00
ASP DJS 

+ CHILLOUT 

16:30 – 17:15
HUDBA: SOUNDTRACK 

K REVOLUCI NEBO SILNÁ ZBRAŇ

17:30 – 18:15
ROBERT SOVIK 

STARTUP GRIND PRAGUE 
FIRESIDE CHAT

 18:30 – 19:15
DITA PŘIKRYLOVÁ 
A MICHAEL ŠEBEK

DIGITÁLNÍ ČESKO, DIGITÁLNÍ SVĚT

14:30 – 15:15
ŠTĚPÁN STOLZ

KLIMATICKÁ ZMĚNA 
A VZDĚLÁVÁNÍ

15:30 – 16:15
JAKUB ROZEHNAL

NÁŠ AKUSTICKÝ VESMÍR

19:30 – 20:15
JAN LUKAČEVIČ, JIŘÍ KŮS, 

VILIAM LISÝ  
ŠPIČKOVÁ ČESKÁ VĚDA

14:00 – 15:15
Kovyho mediální ring, 
o fake news, o trollingu 
Projekce: Jeden svět na 

školách

15:15 – 16:00
My jsme svět 

Workshop: Škola Cyril Mooney

16:00 – 16:30
Relaxační workshop

Nevypusť duši

16:30 – 17:00
Edu-workshop, SCIO školy

17:00 – 17:30
Jak český startup mění svět 
komunikačních technologií

17:30 – 18:00
Branky, body, kokoti 

Divadlo pod Palmovkou

18:00 – 18:30
PUB kvíz 

Ústav mezinárodních vztahů

18:30 – 19:00
Algorytmy v rytmu 

Workshop: Společnost pro 
kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. 

19:00 – 19:30
Obyčejné hrdinství

Workshop: DOX – Centrum 
současného umění

19:30 – 21:00
Každý den s energií

Koučinkový workshop 
Aumakua centrum

13:30 – 15:00
Kovyho mediální ring, 
o fake news, o trollingu 
Projekce: Jeden svět na 

školách

 15:00 – 15:30
Bubenický workshop 

Batala Praha

15:30 – 16:00
Opravme Česko

Jan Charvát, Opravárna.cz

16:00 – 16:30
Relaxační workshop

Nevypusť duš

16:30 - 17:00
Algorytmy v rytmu 

Workshop: Společnost pro 
kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. 

17:00 – 17:30
PUB kvíz 

Ústav mezinárodních vztahů

17:30 – 18:00
Bourání stereotypů

Workshop: DOX - Centrum 
současného umění

18:00 – 18:30
Dítě v síti: Jan Müller, 

Daniel Dočekal, Flowee

18:30 – 19:00
Data-detox workshop  

DOX - Centrum současného 
umění

19:00 – 19:30
Workshop: Bollywoodský 

tanec, Jana Baudisová

19:30 – 21:00
Každý den s energií

koučinkový workshop, 
Aumakua centrum





„Navzdory tomu, že akce od svého startu nabobtnala na více než dvojnásobek, nebylo 
v areálu nijak nepříjemně narváno. Je vidět, že o návštěvnický komfort se organizátoři 
opravdu snaží."

Václav Hnátek, iDnes.cz

AREÁL
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AREÁL FESTIVALU / FESTIVAL AREA

1. 
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opero Forum
Socha/ Statue Metronome by 
Michal Cimala
ZÓNA 0,0% alk.
Jsme Spořka zone
Offline tent
ČRo Radiožurnál airstream
Pendulum tent
Playful Explorer tent
Výstava Kytary proti totalitě / 
Guitars Against Totality Exhibition

METRONOME SQUARE

Costa Coffee
PAUL

BRUSEL FOOD ZONE #1

1. 
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mastercard Music Lounge
Strongbow zóna / zone
Sencor zone / G-Shock U-rampa
SEAT Beats a elektrické koloběžky / 
electric scooters
Captain Morgan
ČEZ energy zóna / zone
Reflex Bus Café
Panasonic Festival Zone
Shell food truck
Souboj chuti / Taste Challenge
Výstava Náměstí nebeského klidu / 
Tiananmen Square Exhibition

FUN ZONE #1

FUN ZONE #2

1. 
2.

1. 
2.
3.
4.

GLO Lounge
Mazagrande chillzóna / chillzone
Leo Express chillout zóna / zone
IPR Praha

PUB

BAR

TOALETY / TOILETS

MERCHANDISE

KEMP / CAMP
PRVNÍ POMOC /
FIRST AID
FUN ZONE

BISTRO&RESTAURANT
BEZBARIÉROVÁ ZÓNA /
BARRIER FREE ZONE
CASHLESS TOP UP

CESTY / PATHS
HRANICE AREÁLU /
AREA BOUNDARIES

LEGENDA



KOMFORT, SLUŽBY
● Cashless systém
● Bankomat
● Tribuny na sezení
● Bezbariérový přístup
● VIP zóna
● Úschovna zavazadel
● Více než 200 vakuových toalet
● Vysokorychlostní internet
● Zázemí pro 2 500 zaměstnanců

120 000 m2 
● Rozšířený a vylepšený areál
● Výstaviště a Stromovka
● Kemp ve Stromovce

GASTRO A BARY
● 37 barů + 50 gastronomických zážitků
● Neobvyklé mezinárodní kuchyně: japonská, barmská, srbská, indická nebo gruzínská

„V jakémkoli místě areálu jste pár minut od města a jeho výdobytků. Letos bylo fajn i to, 
že se člověk nemusel nikde tlačit, u stánků nebyly velefronty atd., ale bylo tu dost lidí na 
to, aby byla atmosféra OK – a přálo nám počasí, takže přes hrůzyplnou předpověď ani 
jeden z večerů nekazily žádné lijavce.“

Jana Kománková, protisedi.cz



CASHLESS

● Vypito více než 70 000 piv a ciderů 
●  Připraveno 30 000 míchaných nápojů a přes 20 000 nealkoholických nápojů
● Vydáno přes 37 000 porcí jídel

Díky datům z loňského ročníku jsme mohli areál i služby výrazně vylepšit:
● Vznikl nový průchod za Metronome Stage – rychlejší pohyb diváků po areálu
● Nové pozice pro partnery - diváci využili služby na širší ploše areálu
●  Zbudovaná velkokapacitní festivalová recepce (koncipovaná na 80 000 lidí)  

– rychlé odbavení výměny pásek i v nejfrekventovanější časy
● Zrušili jsme refundační poplatky
● Žádné fronty u stánků

„Mluví se hodně o tom, jestli udělat festivaly cashless, nebo ne. My zastáváme názor, že 
to pro diváky znamená větší komfort, menší fronty a pro nás naopak přístup k důležitým 
údajům o tom, kde se návštěvníci v areálu pohybují, jak se chovají, co je pro ně důležité. 
Máme za sebou již dvouletou zkušenost s cashless, kterou využijeme i pro další zlepše-
ní příštího ročníku tak, aby co nejvíce odpovídal jejich nárokům a potřebám. Cashless 
navíc jednoduše řeší i EET a hlavně zrychluje placení u občerstvení a snižuje tak alespoň 
jeden z negativních dopadů EET na provoz areálu."

Martin Voňka, producent festivalu



VIP ZÓNA 



● Umístěna na střeše Křižíkova pavilonu B
●  Unikátní výhled na Metronome Stage   

a areál festivalu
● Vlastní exkluzivní bar s rozšířenou nabídkou
● Welcome drink ve spolupráci s Pernod Ricard
● Pohodlné zázemí s dostatečnou kapacitou
● Oddělený vstup do areálu
● Vlastní cashless top-up point
● Dětský koutek s odborným dohledem
● Sezení na tribuně umístěné ve VIP zóně
● Komfortní hygienické zázemí 



PROPAGACE – MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

Celkem 

1 817   
mediálních 

výstupů

TISK
920 článků

(např. Reflex, Blesk, 
Lidové noviny, 

Deník ad.)

TELEVIZE 
46 reportáží 

(ČT, Prima, 
Seznam TV, 
Prague TV)

ONLINE 
539 článků 

(např. blesk.cz, iDnes.cz, 
musicserver.cz, 
novinky.cz ad.)

ROZHLAS 
312 vstupů 

(např. ČRo, Beat, 
Kiss, Radio 1 ad.)



ČTENÍ NA VEČER

Michael Kocáb: Neusínat na vavřínech!
K největším tahákům fes-
tivalu Metronome, který se
koná 21. a 22. června na
pražském Výstavišti, patří
koncert Pražského výběru.
Lídr kapely Michael Kocáb
slibuje hosty i speciálně
upravený repertoár.

MICHAL BYSTROV

V
ystoupení na akci
Metronome Fes-
tival Prague bude
jediným open-air
koncertem Praž-

ského výběru v tomto roce.
Naposledy se Michael Kocáb
a jeho spoluhráči Michal
Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius
Kryšpín a Jiří Hrubeš vyřádili
v červenci 2018 v roli zvlášt-
ních hostů britských Rolling
Stones na obří show v Letňa-
nech.

Pražský výběr s koncerty še-
tří, a proto je každé jeho vy-
stoupení napjatě očekáváno.
Užmůžete prozradit, čím bu-
de specifické hraní na festi-
valuMetronome?
No, uvidíme. Už se to rýsuje.

Jednak jsme zařadili některé
písně, které jsme dlouho ne-
hráli, a jednak jsme přes po-
lovinumateriálu předělali do
nového, řekněme současněj-
šího hávu. Já se v těch stylech
tolik nevyznám, takže bych to

nerad specifikoval. To ne-
chám na posluchačích. Ale pro
mě osobně je takovým před-
obrazem skupina Prodigy,
kterou ovšem ani náhodou
nekopíruju.

Říkáte: současnější háv. Do
jakémíry je záhodnomoder-
nizovat Výběr?
O tom v kapele vedeme pře

celá léta. Můžeme pořád drbat
staré pecky v původních aran-
žích, a často to i děláme, ale
mě už to nebaví. Chápu názo-
ry některých našich kluků

i fanoušků, kteří se odvolávají
na příklad „Stounů“ Ale mě
nebaví neustále omílat, natož
skládat nové skladby v kla-
sickém stylu Pražského výbě-
ru. Jsem programověmoder-
nista, a pokud necítím vývoj,
ztrácím chuť. To je problém,
protože jsme se ještě nedoká-
zali dohodnout a čas běží.

Hlad po novém albu Pražské-
ho výběru je s každým rokem
větší. Shodnete se aspoň na
tom, co by deskaměla sdělit?
V podstatě celý novýmate-

riál mi leží v počítači už tři
roky a narážíme na problém,
který jsem popsal. Do skládání
se tentokrát pustili všichni
členové kapely a výsledek je
každý pes jiná ves. Písničky
jsou dobré, některé i skvělé,
ale stylově se od sebe zásadně
liší a veškeré pokusy nějak to
dramaturgicky pojmout zatím
ztroskotávají. Přímo ve sděle-
ní já za sebe problém nevi-
dím. Mé texty vždycky obsa-
hovaly společenskou a poli-
tickou kritiku. V tomto směru
dnesmáme velkou žeň.

Metronome navštíví i němec-
ká legenda elektronické hud-
by Kraftwerk. Ovlivnila vás
v době, kdy jste Výběr zaklá-
dal? Snažil jste se všechny ty
„technicistní“ styly, jako je
industrial, krautrock nebo

synthpop, vstřebat a ve své
hudbě využít?
Tehdy jsem o této kapele

ani nevěděl. Nás ovlivnily no-
vovlnné a punkové skupiny.
Ale takových pokusů, na které
se ptáte, mám ve své tvorbě
dost. Vezměte si třeba album
Za Kyslík nebo Vymlácený
rockový palice a vmenší míře
desku Aftershocks. Ale hlavně
poslední CD Abstract. Já k to-
mu vyloženě inklinuju, a kdy-
by bylo namně, celý Výběr
bych transformoval tímto
směrem. Pražáci nepražáci.

Stále mě ale baví prvky punk-
rocku a kombinace těchto
stylů mě dost zajímá. Možná
i s příměsí jazzových harmo-
nií, které umožňují hudbu
posadit do jakéhosi astrálna.

Na příkladu Petera Gabriela
se dá ukázat, že progresivní
rockmůže být velice angažo-
vaný. Pražský výběr si vždy
ponechával možnost obec-
nějšího sdělení. Ale necuká
vám jako autorovi ruka, když
se lidé srocují po tisících na
náměstích a šlo by je ovlivnit
přímo, bezmetafor?
Já mluvím k lidem napřímo

celých těch třicet let, která
uběhla od sametové revoluce.
Na těchto pražských demon-
stracích jsem nevystoupil jen
proto, že mě nikdo nepo-
zval. A já se nerad
vnucuju. Ale rád
jsem vystoupil
třeba v Děčíně,
kde promě
osobně same-
tová revoluce
začala – a to
mým připome-
nutím výroku, že
„každýmá tako-
vou vládu, jakou si
zaslouží“. Tehdy to pla-
tilo jen do určité míry, dnes už
to platí stoprocentně. Mám
i další pozvání do českých a
moravskýchměst, což pova-
žuji za možná ještě důležitější.
Praha nás mohla vytrhnout
v roce 1989, protože tenkrát
jsme to valili vabank bez
ohledu na to, co si o tom 1,7
milionu komunistů plus jejich
rodinní příslušníci, roztrou-
šení po celé zemi, myslí. Dnes,
v demokratických poměrech,
se musíme ohlížet i na regu-
lérní voliče protistrany, a ti
žijí ve větší míře vmimo-
pražských oblastech.

Podtitul letošního festivalu
Metronome zní 30 let svobo-
dy. Bojíte se o svobodu u nás,
nebo víte, že vydrží?
Kdo ví, že vydrží, nečetl na-

še dějiny. Po roce 1918 jsme
dostali samostatný demokra-
tický a svobodný stát – a bác
ho, Hitler nám udělal čáru
přes rozpočet, ani jsme ne-
stačili polknout. Po roce 1945
měli Čechoslováci pocit, že
porážkou Třetí říše jsme svo-
bodu získali zpět – a ejhle,

jednu okupaci vystřídala dru-
há. V roce 1968 jsme se ko-
nečně rozžehnali se stalinis-
mem a blýskalo se na svo-
bodnější časy. Ovšem jen do
21. srpna. Já myslím, že tyto tři
důkazy naší naivity, nedo-
statku předvídavosti či smůly
bymohly stačit k tomu, aby-
chom pochopili, že o svobodu
semusíme starat každý den.
Nesmíme nikdy usnout na
vavřínech a nikdy si nemůže-
me být moc jistí.

Starat se, to jistě. Ale bát se?
Nastíním vámmodel, jak

o svobodumůžeme opět při-
jít. Za prvé: zklamání předse-
dy vlády z Evropské unie, kte-
rou „tolik podporoval“ a ona
semu odvděčila tím, že ne-

chce přimhouřit oči nad
jeho excesy. Za dru-
hé: politickáma-
sáž ze strany
jím vlastně-
ných cent-
rálníchmé-
dií. Za třetí:
referendum.
Za čtvrté:
czexit. Za
páté: nabídnutá

pomocná ruka ze
strany Ruska nebo

Číny při vyrovnávání našich
dluhů vůči EU. Za šesté: pár
poradců od „nových přátel“,
kteří nám pomohou novou
situaci „stabilizovat“... A už se
zase vezeme. Od komunistů
nebude hrozit návrat kmar-
xismu-leninismu, ale „pomo-
hou“ se svými „dobře využi-
telnými“ schopnostmi z ob-
lasti politické agresivity a di-
rektivního řízení státu. O to
se mimochodem pokoušejí
už dnes.

A co odkaz Václava Havla?
Chvíli se o něm nemluvilo,
teď však jehomyšlenky opět
rezonují. Vaše nadace sbírá
dokumenty s ním spojené.
Budou tedy nové filmy, kni-
hy? Co všechno se chystá?
Kolem třicetiletého výročí

„sametovky“ toho dělám více.
Jednak s Nadací Michaela Ko-
cába a režisérem Petrem Jan-
čárkem připravujeme filmový
dokument, pro který jsme
shromáždili přes 200 hodin
videomateriálu. Práce na tom-
to díle je v pokročilém stadiu.
A pokračujeme i v projektu

Amálie, což je sbírka zvuko-
vých záznamů 86 pětihodi-
nových debat, které vedl Vác-
lav Havel s významnými
osobnostmi v prezidentské
vile Amálie a které jsemmo-
deroval. Ale já jsem se od led-
na do konce dubna letošního
roku nejvíce soustředil na se-
psání knihy o sametové revo-
luci a odsunu sovětských
vojsk. Své akce z té doby jsem
až dosud detailně neuveřejnil,
a tak cítím určitý dluh. Popi-
suji to z hlediska iniciativy
MOST, jejímž prostřednictvím
jsme s MichalemHoráčkem
průběh revoluce dost ovlivni-
li. A soustředím se zejména
na rizika ozbrojeného zásahu
tehdejší moci. Původně jsem
to psal jako své paměti, ale
protože to přeteklo až na ně-
jakých 800 stran, vydám letos
jen politickou část a životopis
s důrazem na Pražský výběr

vyjde později. Václav Havel
byl ústřední postavou polis-
topadového vývoje a takémůj
blízký přítel. Mou knihou tedy
prochází kontinuálně.

Nedávno jste v jednom roz-
hovoru připomněl, že jste
částečně vyšel z jazzu a k jaz-
zu byste se chtěl někdy zase
vrátit. Jak by to vypadalo?
Jako když jste točil s Evou
Olmerovou skvělou desku
Zahraj i promne?
Až tak už asi ne. Kdybych to

zrealizoval, tak spíše na bázi
jazzového bigbandu. Tenmě
vždycky hodně bavil. Celý ži-
vot mám skrytou touhu pro
bigband ještě něco napsat
a natočit. V tommohutném
zvuku a interpretační výbuš-
nosti cítím určitou spřízně-
nost s expresivitou rocku. Už
existují i nějaké domluvy, ale
nechci předbíhat.

Foto: 3 xWarner Music

Nebaví mě skládat
nové skladby v klasic-
kém stylu Pražského vý-
běru. Jsem programově
modernista. Pokud necí-
tím vývoj, ztrácím chuť.

Michael Kocáb

2114. června 2019 Deník
www.denik.cz
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Více informací na events.mafra.cz

1 Ochrana kritické infrastruktury státu
i běžných uživatelů internetu

2 Stát jako garant bezpečnosti
v oblasti kyberprostoru

3 Internet jako svobodný,
ale bezpečný prostor

KYBERNETICKÁ
BEZPEČNOST

pondělí
27. KvěTNa 2019
09.00 - 12.00 hod.
(8.30 hod. registrace)

President Hotel Prague,
Nám. Curieových 100, Praha 1

DISKUTUJÍCÍ

Lubomír Metnar, ministr, Ministerstvo obrany ČR

Jan Beroun, ředitel, Vojenské zpravodajství

Dušan Navrátil, ředitel, NUKIB

Daniel Rous, ředitel bezpečnosti skupiny ČEZ

Karel Krejza člen, Výbor pro obranu PS PČR

Tomáš Pojar, garant programu MBA – kybernetická
bezpečnost, prorektor pro zahraniční vztahy,
CEVRO Institut, z. ú.

aleš Špidla, prezident, ČIMIB

HaRMONOGRaM

8.30 – 09.00 příchod a registrace, malé občerstvení
09.00 – 11.15 příspěvky přednášejících
11.15 – 12.00 závěr akce a oběd, networking

PRAHA/MIKULOVKoho zajímá sou-
časný design a zároveň archeolo-
gie, ten může od pátku zamířit do
jihomoravského Mikulova. Ten
den tam začíná „letní edice“
Designbloku – festival sběratel-
ského designu Křehký Mikulov.
Potrvá do 9. června, kdy v prosto-
rách místního zámku nabídne
zdarma instalace českých a zahra-
ničních návrhářů. Téma letošního
ročníku je archeologie coby zkou-
mání historických pramenů.
Designérka Veronika Jirouško-

vá představí projekt Trvalé, krá-
lovské koruny ze soudobých i his-
torických natáček, šperkařka Kar-
la Olšáková novou kolekci objek-
tů a šperků Archeologie součas-

nosti a fotograf Vojtěch Veškrna
sérii snímků Boxeři, která vznikla
na loňském festivalu, kdy paralel-
ně s výstavou probíhal ve spole-
čenském domě boxerský turnaj.

Koberec pro veličenstva
Site specific objektMalá veličen-
stva připravila současná Grand
designérka roku Tereza Rosalie
Kladošová s Annou Štěpánko-
vou. Půjde o tuftovaný koberec in-
spirovaný motivy mikulovského
zámku a okolní Pálavy. Oděvní
značka Bro nabídne ručně vyrábě-
né výšivky Bohové.
Velká část expozice bude stej-

ně jako v minulých letech věnova-
ná „výzkumu bílé hmoty“, tedy

porcelánu, na který se festival po-
řádaný Janou Zielinskou a Jiřím
Mackem specializuje.
Autorské vázy coby samostat-

né objekty představí Tereza Hruš-
ková (Oblaka), Simona Janišová
(Insideout), Roman Šedina
(Vázy) a Michal Strach (Slovák
a Mimozemšťan).

Kroj pohřbený v zemi
Svou novinku uvede také značka
Křehký, a to džbánMA-MA od ni-
zozemské designérky Ineke Han-
sové, jenž slouží jako matrjoška.
O nový motiv se rozšíří i porcelá-
nová edice Chudá sada, kterou
Archeologickými apokryfy vyzdo-
bil ilustrátor Michal Bačák.

Kromě mikulovského zámku
bude část expozice k vidění v Diet-
richsteinské hrobce, kam fotograf-
ka Michaela Karásková, krajinář-
ská architektka Lucie Králíková
a designérka Kateřina Plamitzero-
vá, tvořící pod značkou Czechia,
umístily kroj, jenž byl rok pohřbe-
ný v zemi. Projekt nese název Šes-
tá expedice –Mikulov. Co se zahra-
ničních návrhářů týče, pozvání ten-
tokrát přijali Diego Faivre, Edina
Andrásiová a Zuzana Svatiková.
Křehký Mikulov se letos koná

podeváté. Oproti minulým roční-
kům nabídne více doprovodného
programu v čele s workshopy
s jednotlivými designéry. Více na
www.krehky.cz. pv

Na pražském Metronome
Festivalu, jenž na Výstavišti
proběhne 21. a 22. června,
zahraje i skotská legenda
Primal Scream. Založil ji
zpěvák Bobby Gillespie roku
1982. Druhým služebně
nejstarším je kytarista
Andrew Innes, který
odpovídal na otázky LN.

ANNA MAŠÁTOVÁ

LN Poslední dobou saháte s Pri-
mal Scream spíše do šuplíků
a vytahujete na světlo starší ma-
teriál. Chystáte nové písně?
Skládáme muziku a docela tvr-

dě dřeme. Netuším, kdy ji vydá-
me nebo jak se to bude celé jme-
novat. Jsme pořád v jednom kole.
V loňském roce jsme vydali LP
Give Out But Don’t Give Up: The
OriginalMemphis Recordings, le-
tos vydáváme kolekci singlůMa-
ximum rock’n’roll. Takže oprav-
du dřeme.

LN Primal Scream pracují
s mnoha žánry. Jak k vám při-
cházejí inspirace? Necháváte
se ovlivnit i hudbou svých kole-
gů?
Ano, je to tak. Třeba po Screa-

madelice (nejslavnější album ka-
pely z roku 1991 – pozn. aut.)
jsme byli všichni vyčerpaní z celé
té show kolem, tak jsme sjížděli
soulové balady. Navíc jsme Sko-
ti, a proto máme rádi pomalé pís-
ně. Rádi se napijeme a k tomu ty
pomalé písně posloucháme a plá-
čeme. (smích) Už jste byla ve
Skotsku? Jeďte do Glasgow a po-
chopíte, o čem mluvím.

LNMá Glasgow specifickou hu-
dební scénu?
Už dlouho žiju v Londýně, ale

mám pocit, že dříve mělo v Britá-
nii každé město trochu odlišnou
scénu. Kapela z Glasgow by ni-
kdy nezněla jako ta z Mancheste-
ru nebo Leedsu, a to i přesto, že
všichni hráli punk a postpunk.
Každá se trošku lišila. Sheffieldu
vládla elektronika, Manchester,
to jsou Joy Division, Smiths.

Glasgow mělo třeba Orange
Juice. Dnes už to tak úplně není,
možná to zapříčinil internet nebo
globalizace, možná se vytrácí jis-
tá identita. Ale třeba Mogwai si
zachovali vlastní zvuk.

LN Frontman Primal Scream
Bobby Gillespie se poměrně
dlouho netají skepticismem
k rockové scéně – prohlásil, že
současná rocková scéna je vtip,

rock’n’roll je mrtvý a celá
„bílá“muzika je zcela irelevant-
ní. Ztotožňujete se s ním?
Občas narazím na kapely, které

se mi líbí, většinou mi něco pustí
děti, a jsou to pěkné věci. Dnes,
kdy je vše online, si skoro říkám,
proč někdo sedá ke kytaře, když
je o tolik lehčí k tvorbě používat
počítač, než svolávat čtyři lidi na
zkoušku. Sám mám rád synťáky
i kytary, veškerou hudbu.

LN Dotýkají se vás debaty a ne-
jistota kolem brexitu, obzvlášť
když je známo, že Skotové mu
nejsou nakloněni?
Tím, že bydlím v Londýně,

jsme od spousty věcí ochráněni.
Podle mě to znamená nárůst ang-
lického nacionalismu, což je vel-
mi ošklivá a děsivá věc. Není to
skotská ani velšská záležitost, ti
mají zas své věci. Zdá se, že v kaž-
dé evropské zemi teď řádí krajní

pravice. Domnívám se, že je to
i tím, že není dostatek pamětníků,
kteří zažili válku. Není tak nikdo,
kdo by tu zkušenost předával dál
a upozorňoval, aby se lidé vyvaro-
vali opakování chyb. Už tu není
mnoho těch, co by mohli říct – ne-
chtějte projít tím, čím jsme si pro-
šli my. Každá zeměmá teď nějaké-
ho oportunistu, který situace zneu-
žívá. A poslouchat řeči o tom, že
nesnášíme imigranty a podobné
výroky, to je příšerné. Teď jste mi
to zase všechno osvěžila, brrr...
Něco příjemnějšího: přijdete se
podívat na náš koncert?

LNNepochybně.
Mám velmi vřelé vzpomínky na

festival Trutnoff, hráli jsme tam
v roce 2009. To bylo skvělé místo.
Existuje pořád ten festival?

LNUž ne, prý se hledá nové mís-
to konání.
To je škoda! Vzpomínám si na

Geronima. Barrie Cadogan (býva-
lý kytarista Primal Scream –
pozn. aut.) má pořád půl láhve
jeho slivovice doma, snažili jsme
se ji dopít cestou domů, jenže to
nešlo. Velmi silné pití!

LN Třeba vás nějaké podobně
silné zážitky čekají i v Praze.
Na Metronome se strašně těší-

me! Hrají tamKraftwerk svou spe-
ciální 3D show, viděl jsem je
v Royal Albert Hall a bylo to
úchvatné. Víte, myslel jsem si, že
to mají všechno nahrané, ale zdá
se, že hrají naživo, což je neuvěři-
telné. To bude tedy noc! Navíc,
Praha je krásná. Moje sestra za
námi dokonce přiletí z Glasgow.
Popravdě, je to datum, na které se
z letní sezony těším nejvíc.

Autorka je hudební publicistka

Křehký Mikulov letos přeje archeologii

Návštěva z Budapešti. Vázy designérky Ediny Andrásiové. FOTO BARBARA NYIRI

Přelom. Výtvarný motiv za hlavou zpěváka Bobbyho Gillespieho připomíná album Screamadelica, jímž skupina zasáhla do dějin hudby. FOTO MAFRA – TOMÁŠ KRIST

Posloucháme balady a pláčeme
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To, co se odehrálo minulý
čtvrtek v pražském Foru
Karlín, byl splněný sen

asi každého posluchače alterna-
tivní hudby, progresivního jaz-
zu, ale i jednoho ramene soudo-
bé klasiky. Americký skladatel,
saxofonista a vůbec muž mnoha
aktivit John Zorn přivezl počet-
nou muzikantskou menažerii,
která ve čtrnácti blocích – da-
ných sestavami kapel, případně
sólovými výstupy – provedla
asi padesát ze tří set Zornových
skladeb z cyklu Bagatelles. Byl
to takový čtyřhodinový hudební
maraton. Ne nadarmo dostal ná-
zev Bagatelles Marathon.
Poslouchat v klidu tolik hud-

by jednoho autora najednou by
se mohlo zdát jako docela těžký
úkol. Omyl! Muzikanti, potaž-
mo Zorn nedali člověku ani na
vteřinu šanci se nudit a i ti nej-
vášnivější kuřáci odkládali od-
chod na cigaretu ven před Fo-
rum skladbu za skladbou. „Teď
přece nemůžu odejít... no a teď
už vůbec ne...“
Na dramaturgii večera bylo

skvělé, jak byla dokonale pro-
aranžována, jak experimentální
momenty střídaly standardnější,
jak hlučné kapely (něco takové-
ho jako v podstatě hardcorové
trio Trigger myslím neslýchají
každý den ani v žánrově vyme-
zenějším prostředí) prokládaly
vyloženě tiché okamžiky.
Mezi účinkujícími byly mno-

hé veleslavné osobnosti americ-
ké scény, za všechny jmenujme
varhaníka a pianistu Johna Me-
deskiho či kytaristu Marka Ribo-
ta. Naprosto okouzlili ale i hu-
debníci, které na našich pódiích
nevídáme zdaleka tak často, tře-
ba kytaristka Mary Halvorsono-
vá, jež se předvedla ve dvou for-
macích, pokaždé s úplně jiným
herním stylem. Fenomenální
houslista Mark Feldman, který
v duu s klavíristkou (a svou man-
želkou) Sylvií Courvoisierovou
ukázali, co je naprostý soulad,
synergie, čtyři ruce, ale jeden
hudební prožitek. A samozřej-
mě i samotný Zorn, navrátivší
se do Prahy po devatenácti le-
tech. Kéž by ne naposled...

ONDŘEJ
BEZR
redaktor LN

REPROBOX

Co znamená Cena
Francouzské akademie
za rok 2019 pro Petra Krále?
A co znamená pro zdejší
literární, potažmo kulturní
provoz? Dost – a možná
ještě víc.

RADIM KOPÁČ

Alenaštěstí tentokrát nejde
o vyčítavý štulec zvenčí.
Krále, ročník 1941, básní-

ka a esejistu, jednoho z nejpůvod-
nějších a nejpilnějších tvůrců čes-
ké literatury posledního půlstole-
tí, jsme zaplaťpámbů ocenili ne-
dávno i doma – minimálně Státní
cenou za literaturu před čtyřmi
lety.
Tehdy byl vyzdvižen jeho titul

Vlastizrady. Provokativní, jak se
na Krále sluší a patří: jak svým
rozsahem (málem čtrnáct set strá-
nek), tak svým dosahem. Secese
jako poslední univerzální sloh je
sice dávno minulostí, ale univer-
zální esejista, jak vidno v jeho pří-
padě, nikoli. Vlastizrady svižně
a pružně kloubí rozsáhlou esej

s poznámkou na okraj stejně jako
zájem o literaturu a film se zájmy
o vážnou i jazzovou hudbu nebo
výtvarné umění. A vždycky na vý-
vojové ose od pozorné a přesné
analýzy detailu k nadosobnímu,
mnohdy podivuhodně předjíma-
vému zobecnění.
A nejen veVlastizradách. Mož-

ná ještě víc v titulu Konec imagi-
nárna (2017), zabírajícím klíčo-
vouKrálovu esejistiku ze sedmde-
sátých a osmdesátých let, psanou
v inspirativním ovzduší francouz-
ského exilu: co zbylo z objevůme-
ziválečného surrealismu, z něhož
Král vyrostl; kam se vyvinul, jak
se projevuje půlstoletí po svém
zrodu? Jaký film, jaký obraz má
šanci, že obstojí v dnešním světě?
Který literární žánr pasuje době
nejlíp? Román, anebo text roztr-
haný do deníkových zápisů?

Pro zasvěcence a spiklence
Král sice pohrdá vnějškovostí,
jde vždycky k jádru, k podstatě,
ale trochu si tím zavírá dveře.
Hlavně v Čechách. Nepíše pro le-
daskoho, píše pro zasvěcence
a spiklence, pro hluboce zaintere-
sované a sečtělé, potažmo obecně
vzdělané, kultivované jedince.

Ne kolektiv, vždycky jednotka, in-
dividualita. Dva tři přesní, pečliví
čtenáři jeho práce jsou pro něj víc
než tisíc obyčejných konzumentů
textu, kterými slova, věty pro-
šumí jako limonáda, v lepším pří-
padě šampaňské.
V tom je Král – v dobrém

i špatném – typicky francouzský,
aristokraticky výběrový; ostatně

ve Francii prožil málem půlstole-
tí (mezi roky 1968 a 2006). Jeho
hrdost, jistě posilovaná jeho umě-
leckými kořeny čili étosem před-
i poválečné avantgardy, od Vítěz-
slava Nezvala po Vratislava Ef-
fenbergera, stejně jako nesouhla-
sem s neomaleným, všeobecně
vlezlým diktátem doby, v níž au-
tor dozrával, je na jednu stranu

obdivuhodná – a na druhou tro-
chu úsměvná. Ostatně jako celá
avantgarda, možná znovu víc ta
česká než francouzská. Dobývá-
ní nových světů, nových horizon-
tů má v sobě jistě krásný elán,
ale zároveň vždycky potenciální
hřbitov.

Živá imaginace
Petru Královi to píše – na rozdíl
od svých generačních druhů Pro-
kopa Voskovce, Romana Erbena
nebo Stanislava Dvorského využi-
je každé příležitosti ve svůj pro-
spěch. Proč ne? Zdrženlivost se
cení, ale pokud má jistá nezdržen-
livost na svém líci tituly jako Lás-
ka k Benátkám (2017),Kolem vej-
ce (2017), Místo pro Hastroše
(2018),Uskutečňování (2018), Se-
brané básně II (2018), Vynálezci
nových omylů (2019) a Šíření
(2019), mezi nimiž lze sotva najít
vadný, prošlý kus?
Králova imaginace žije, ať je

datovaná rokem 1959, nebo
2019. Jeho lačnost, chuť zahryz-
nout se do světa kolem, do všed-
nodennosti, která roste v jeho nej-
těsnější blízkosti i na dalekém
rubu reality, je vždycky podaná
s maximálním citovým zaujetím

a zároveň znale, analyticky, ze-
vrubně, že těžko cokoli vyčítat.
Král prostě kraluje. Sice po větši-
nu času stranou hlavního proudu,
mimo zář reflektorů, sice pro
mnohé přehnaně osobně, kritic-
ky, nesmiřitelně – ale vždycky ob-
jevně. Číst Petra Krále je prostě
radost: ze slovníku, ze stylu,
z myšlení, z fantazií, které mu lé-
tají hlavou, z nekonečné básnické
touhy. Je svůj, hluboce a neúhyb-
ně svůj.
Co znamená Cena Francouz-

ské akademie za rok 2019 pro Pet-
ra Krále? Jedno z možných uzná-
ní jeho velkého díla. A co zname-
ná pro nás, čtenáře? Nejen provo-
kaci, hlavně inspiraci. Ukázku
myšlení, které díky imaginativní-
mu potenciálu nehyne v nudě vě-
deckých floskulí. Začíná a končí
vždycky v životě. Pro Petra Krále
totiž surrealismus, který mu uča-
roval ve všech svých vývojových
proměnách, není únikem z reali-
ty, ale návratem k ní – prožitkem
hlubšího, důkladnějšího rázu. Psa-
ní o světě za oknem je vždycky
psaním o sobě. Slovo je vždycky
tělem.

Autor je literární a výtvarný kritik

Čtvrtý ročník hudebního
festivalu Metronome bylo
možno vnímat dvěma
způsoby. Buď se věnovat
primárně dění na hlavních
scénách a odnést si dojem
dobře vybrané retro
přehlídky. Anebo obcházet
menší scény a udělat si
obrázek o části hlavně
domácí mladé scény.

ONDŘEJ BEZR

Oficiální prohlášení pořada-
telů uvádí, že na Metro-
nome Festival Prague si

našlo cestu za oba dny, tedy pátek
a sobotu, dohromady osmnáct ti-
síc návštěvníků. Což by mělo
zhruba odpovídat loňskému po-
čtu. Je ale fakt, že pravidelný ná-
vštěvník přehlídky se nemohl zba-
vit dojmu, že letos akce přilákala
méně lidí než vloni. Možná to byl
ale jen optický dojem, daný tím,
že areál byl oproti minulým letům
výrazně rozšířen. Bylo možné jej
vlastně celý obkroužit po cestách
lemovaných stánky (většinou s jíd-
lem a nápoji, tradiční festivalové
„cetky“, oblečení a propagační
předměty byly tentokrát v napros-
té menšině), a návštěvníci se tak
možná více rozprostřeli.
Potvrdilo se také to, o čem pořa-

datelé mluvili dlouho dopředu, to-
tiž že kromě dobrého hudebního
programu je pro ně prioritou ná-
vštěvnický komfort. Nejenže
bylo všude nebývale čisto a napří-
klad toalety by leckterý x-násob-
ně větší festival v zahraničí mohl
Metronomu závidět, ale napří-
klad od velké většiny stánků na
rozdíl od minulých let prakticky
zcela zmizely fronty. Což bylo
dáno jednak navýšením jejich po-
čtu, jednak tentokrát opravdu bez-
problémovým a rychlým cashless
systémem.

Královna Lenka
Je to možná paradox a bylo to i do
jisté míry překvapení, ale vlastně
největším zážitkem prvního dne
Metronomu byl podvečerní sólo-
vý blok české zpěvačky a instru-
mentalistky Lenky Dusilové. Jed-
nak proto, že bylo překvapením,
jak přirozeně se popasovala s ne-
vděčnou pozicí „rozjížděče“ pro-
gramu na hlavní, největší scéně
festivalu, jednak proto, že její sou-

časná hudba, velmi hledačská
a emotivně mimořádně působivá,
dokáže evidentně působit v jakém-
koli prostředí – přizpůsobí se mu
a to nejdůležitější přitom zůstane
na svém místě. Dlužno také do-
dat, že toto jediné vystoupení se
neneslo v retro duchu, typickém
pro obě hlavní venkovní scény.
Takové dramaturgické pojetí

ale samo o sobě vůbec nevadilo.
Páteční Morcheeba má sice už
nejzajímavější léta dávno za se-
bou, ale když v naprosto vyklidně-
ném posezu pozvala fanoušky na
procházku vlastní (a tedy i jejich)
minulostí, nebylo to vůbec nepří-
jemné, zvlášť když je na zpěvač-
ku Skye Edwardsovou stále hez-
ký pohled.
Hlavní hvězdou večera byl

LiamGallagher se svým britpopo-
vým retrem, které se netýká jen
hitů z doby Oasis, ale i jeho sou-
časné sólové tvorby. Mohlo to být
bez debaty dobré vystoupení, set-
list byl sestaven vysloveně „pro
lidi“, kapela hrála, seč mohla,

a do mikrofonu zpíval jeden
z nejcharakterističtějších hlasů
„devadesátek“. Jenže – způsob,
jak byl Gallagher s kapelou nazvu-
čen, působil, jako by nástroje
i zpěv zněly jen z pódiových odpo-
slechů nebo pod nějakou duchnou
či v tunelu. Na vině byl nejspíš lid-
ský faktor – při Morcheebě na stej-
né scéně aparatura hrála výborně.
Ani zvuková mizerie ale nezabrá-
nila fanouškům v radostných reak-
cích a jistému europoslanci-rocke-
rovi asi ani nevadilo, že při finální
Wonderwall špatně zní kytara:
„ostré riffy“ songu si ve slastném
vytržení sám odehrál na imaginár-
ní nástroj.

Živé exponáty
Hlavní zahraniční jména soboty
byla čtyři. Britští Jungle předved-
li velmi dobrou ukázku popového
soulu, které by ale možná slušela
spíš noční tančírna než odpolední
open air prostředí. Jejich krajan-
ka Anna Calviová je samozřejmě
v prostředí alternativního rocku

pojmem a na její více než hodino-
vé vystoupení se dalo zírat bez de-
chu. Někomumožná dlouhá kyta-
rová sóla vadí (v tomto smyslu je
i tato stále ještě třicátnice také re-
tro), ale komplexnost její hudby
je prostě mimořádná.
Popravdě řečeno, velmi mile

překvapili Primal Scream. Přes
obavy z „kočkopsa“, budou-li
hrát probírku všemi dost rozdílný-
mi etapami své kariéry, jejich
blok výborně držel pohromadě,
kapela měla energii i potřebný
atak. Mimochodem, když zpěvák
Bobby Gillespie pro jistotu třikrát
zopakoval, že píseň Swastika
Eyes je protifašistická, jako by
znal jednu ze smutných historek
českých mediálních dějin, kdy
Rada Českého rozhlasu v roce
2008 nařkla Rádio Wave z propa-
gace fašismu, když právě tuto pí-
seň uvedlo na svých vlnách.
Večer a celý festival vyvrcholi-

ly skvělým koncertem němec-
kých elektronických legendKraft-
werk. Ti přinesli přesně to, co na

nich svět miluje, čím změnili hu-
dební dějiny a kvůli čemu je mají
fanoušci dodnes rádi. Jejich retro
v hudbě i videu je jako návštěva
galerie moderního umění (kde
ostatně jako „živé exponáty“ také
hrávají), a jestliže snad někomu
připadá jejich robotická stylizace
až příliš „germánsky chladná“,
měl by si o Kraftwerk něco nastu-
dovat. Anebo jít na jiný koncert.
Jak totiž už bylo svrchu řečeno:

komu by snad nevyhovovaly kape-
ly střídající se na hlavních pó-
diích, mohl navštívit kryté scény
s přehlídkou kontinentálních mla-
dých objevů typu Kamp!, Ätna
nebo The Ills, případně se zaměřit
na domácí alternativní scénu, kte-
rá se prezentovala například v so-
botu při finále soutěže Czeching
pod křídly Rádia Wave. Vybrat si
mohl každý – a takový koncept
festivalu dává smysl.

Metronome Festival
Prague
21. a 22. června, Výstaviště, Praha

Něco, co se
už nebude
opakovat

Petr Král akademický anebo Slovo vždy tělem

Petr Král. Jeden z nejpůvodnějších českých básníků. FOTO GÉRARD GRATADOUR

Trojrozměrná show. Kraftwerk přemostili minulost a současnost. Jejich klasické projekce měly prvky ve 3D. FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ

Metronome dal na výběr
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JINDŘICH BÁLEK

V pondělí bylo možné na
Pražském jaru zažít asi
nejslavnějšího flétnistu

současnosti – Emmanuela Pahu-
da. Vedle sólové dráhy ho dobře
známe jako prvního flétnistu Ber-
línských filharmoniků. Do orches-
tru ho přivedl v první polovině
90. let Claudio Abbado v rámci
výrazné generační obměny Kara-
janova orchestru. Je to hráč s jedi-
nečně plným a barevným tónem,
který v Praze nehrál poprvé, ale
provedení koncertu Jacquese Iber-
ta bylo v tomto případě prostě
vzorové. A Orchestre National du
Capitole de Toulouse mnoha atri-
buty své hry posluchače přemístil
rovnou do jižní Francie. A tak to
má být.

Debussy, jak jej chceme slyšet
Šéfdirigent ruského původu Tu-
gan Sochiev přesně ví, v čem na-
vazuje na svého předchůdce Mi-
chela Plassona. Může to vypadat
jako publicistické klišé, ale
v dnešním globalizovaném světě
je velmi působivé slyšet Iberta
nebo Debussyho a přední fran-
couzský orchestr právě s těmi atri-
buty, které si s francouzským im-
presionismem spojujeme. Tedy
se schopností přicházet s novými
a novými nástrojovými barvami
v neotřelých kombinacích. Debus-
syhoMoře bylo vrcholem progra-
mu úterního závěrečného koncer-
tu, druhého vystoupení orchestru
na festivalu.
Ani první polovině nechyběl

atraktivní sólista. Dvořákův
Houslový koncert hrál Renaud
Capuçon, asi nejzářivější fran-
couzský houslista dneška. Je dob-
ré opakovaně zvát zahraniční só-
listy do českého repertoáru (a stej-
ně důležité pěstovat domácí inter-
pretační tradici).

Od prvního tónu bylo zjevné,
o jak mimořádného hráče se jed-
ná, Capuçonova hra byla vřelá
a zároveň elegantní, technicky na-
prosto svrchovaná. Zajímavé
bylo, že hrál z not a nepotřeboval
za každou cenu vypadat, že všech-
no umí zpaměti. Bylo ale trochu
znát, že skladbu nemá tak zažitou,
aby celé provedení přineslo na-
prosto osobité a opakovaným hra-
ním zažité provedení. U častěji
hraných koncertů je toho v kaž-
dém případě schopen.
Celý závěrečný koncert Praž-

ského jara uzavřel Pták ohnivák
Igora Stravinského, v tomto podá-
ní opět zcela impresionistická
skladba, ve které se ovšem tro-
chu ztrácel rytmický pulz. Dva
přídavky z Bizetovy Carmen

měly nádech lehkého letního šam-
paňského. Alespoň virtuální kon-
trast s dusnem o přestávce ve stís-
něných chodbách Obecního
domu – během ní se dalo snít
o dovolené na riviéře nebo o no-
vém koncertním sále.

Pražské jaro – Orchestre
National du Capitole de
Toulouse
Tugan Sochijev – dirigent
Emmanuel Pahud – flétna
Obecní dům, Smetanova síň, 3. 6.

Závěrečný koncert festivalu
Tugan Sochijev – dirigent
Renaud Capuçon – housle
Obecní dům, Smetanova síň, 4. 6.

Autor je redaktor ČRo 3 – Vltava

Svoji současnou výstavu
anoncuje Galerie Villa Pellé
jako pozvánku do magického
světa ilustrátorky Renáty
Fučíkové. Prostřednictvím
výjevů z jejích knížek se
divák pohybuje v říši dějin,
mýtů, snů a pohádek.

BLANKA FRAJEROVÁ

Zatím nejrozsáhlejší autorči-
na výstava, prezentující
její práce za posledních tři-

cet let, zabírá tři patra, kterými ga-
lerie Villa Pellé disponuje. Kurá-
tor Radim Kopáč a architekt Jan
Pfeiffer si dali záležet, aby obsah
instalace odpovídal jejímu názvu
příběhy/stories a byl přitažlivý
pro dětské i dospělé diváky.
Retrospektivu umělkyně, jejíž

jméno je spojeno především s kni-
hami pro děti, koncipovali jako in-
teraktivní procházku. Návštěvní-
ky zavede do mnoha fiktivních
i skutečných světů, do několika
půvabných zákoutí, kde se potka-
jí nejen s hrdiny z pohádek. Tema-
tický záběr Renáty Fučíkové je
velmi široký a je obdivuhodné,
jak dokáže různorodou látku vý-
stižně textově, ale především vý-
tvarně zpracovat.
Nejčastějším námětem autorky

je Praha, dále tuzemské i světové
historické události a jejich klíčo-
vé postavy. Jeden z výstavních
sálů například zaplňují příběhy
evropských dějin od pravěku po
současnost, které autorka shrnula
v knize Historie Evropy. Příno-
sem její tvorby je fakt, že Fučíko-
vá pojímá jednotlivá období ve
všech souvislostech, zmíní nejen

hlavní události, vůdčí osobnosti
a myslitele daného období, ale ne-
zapomíná ani na zprostředkování
pohledu na běžný život tehdej-
ších lidí. Dětským návštěvníkům
například přiblíží, jak vypadala
meziválečná česká domácnost,
a to tak, aby si uvědomili kontrast
mezi životními podmínkami teh-
dy a dnes. V oblasti české historie
se zaměřuje na životy veliká-
nů – Karla IV., Jana Amose Ko-
menského, Jana Husa a podobně.
Některé osobnosti nejsou pre-

zentovány jen obrazovou formou.
Dá se například vstoupit do poko-
je, kde v posteli leží Řehoř Samsa
v podobě brouka z Kafkovy po-
vídky Proměna. Fučíková neopo-
míjí ani biblickou tematiku. Část
výstavy je věnována její nedávno
vyšlé knize Jakub a hvězdy. Obsa-
huje příběhy o souhvězdích, která

lidé pozorují od nepaměti, dávají
jim jména, věří v jejich magické
kouzlo a snaží se z nich věštit bu-
doucnost.
Inspirována kulturami z celého

světa vytvořila Renáta Fučíková
novou mytologii vztahující se
k dvanácti znamením zvěrokruhu.
S názvem korespondují i ilustrace
laděné převážně domodrých a zla-
tých tónů. Ilustrátorka preferuje
srozumitelné výjevy, v nichž záro-
veň nechává dostatek prostoru
k podněcování dětské fantazie. Vý-
stavu, otevřenou do 19. června,
provází celá řada besed, tvůrčích
dílen a komentovaných prohlídek.

příběhy/stories
Kurátor: Radim Kopáč
Villa Pellé, Praha, do 19. 6.

Autorka je publicistka

Stylově francouzské zakončení
Dvojicí francouzských koncertů skončilo Pražské jaro opravdu v letní atmosféře

Ve Ville Pellé se dají
prožít desítky příběhů

ŠUMPERK Čtyřiadvacátý ročník
mezinárodního festivalu Blues
Alive se uskuteční ve dnech 14.
až 16. listopadu tradičně
v Domě kultury v Šumperku.
Včera vyhlásil kompletní pro-
gram, jemuž dominují hudební-
ci ze Spojených států a Velké
Británie.
„Tváří“ festivalu a hudební-

kem, jehož koncertem třídenní
dění vyvrcholí, bude letošní dr-
žitel nejprestižnější ceny blueso-
vého světa Blues Music Award
v kategorii současného blues,
multiinstrumentalista a zpěvák
KennyNeal z Louisiany. Headli-
nery dalších večerů pak budou
nejlepší současná pianistka po-
dle týchž cen Marcia Ball a je-
den z nejvýznamnějších předsta-
vitelů střední generace chicag-
ského blues Ronnie Baker
Brooks.
I mnohé další programové po-

ložky patří k velmi proslulým
jménům, například gospel-blue-
sová zpěvačka Lizz Wright, jež
se do České republiky vrátí rok
po mimořádně úspěšném vy-
stoupení na pražském festivalu
Struny podzimu, kdy naplnila
Dvořákovu síň Rudolfina. Ke
kytarovým hvězdám ročníku pa-
tří Doyle Bramhall II, který je
kromě vlastní tvorby známý
jako dlouhodobý člen doprovod-
né kapely Erika Claptona.
Dramaturgie festivalu předsta-

ví i řadu objevů z nejaktuálnější-
ho bluesového dění, například
americko-britskou kapelu
Beaux Gris Gris and The Apoca-
lypse, amerického kytaristu
Noaha Wotherspoona, britskou
kapelu Catfish anebo českého
bluesového písničkáře Jana
Fice ve společném projektu s al-
ternativním hudebníkem Marti-
nem E. Kyšperským. kul

Hlavní hvězdou festivalu
Metronome v Praze na
Výstavišti bude zpěvák Liam
Gallagher, bývalý frontman
nejúspěšnější britské kapely
90. let Oasis. Ani
v následujícím rozhovoru
nezapřel svéráznou
osobnost, jež si je dobře
vědoma své ceny.

ONDŘEJ BEZR

LN Zanedlouho vám vyjde nové
album. Jaké bude?
Bude se jmenovat Why Me?

Why Not. Písničky, které na něm
budou, jsou mnohem lepší než ty,
které byly na minulé desce As
You Were, a to je co říct. Nahráv-
ky taky mají mnohem monumen-
tálnější sound. Což je u druhého
alba vždycky potřeba.

LN V době existence Oasis bylo
nejdůležitějším hudebním mé-
diemCD. Dnes se hodně fanouš-
ků vrací k vinylu. Který formát
preferujete vy?
Umě jednoznačně vítězí vinyl.

LN Přizpůsobíte setlist na festi-
valu Metronome tomu, že jste
v České republice více než dva-
cet let nekoncertoval?
Budeme hrát hodně písniček

z As You Were, nový singl z Why
Me? Why Not, no a samozřejmě
staré zlaté songy z doby Oasis.

LN Kolik zhruba písní budete
mít na programu pro nadcháze-
jící letní turné?
Obvykle hráváme tak šedesát

až pětasedmdesát minut. Každý,
kdo hraje déle než hodinu a půl,
by se měl nechat vyšetřit...

LN Je rozdíl mezi koncertem só-
lového zpěváka s doprovodný-
mi muzikanty a koncertem ka-
pely?Máte pocit, že je na vás vy-
víjen větší tlak?
Nic takového necítím nikdy,

když dělám, co mám rád. Jen mu-
sím doufat, že se lidem líbí, co dě-
lám. Ale protožemyslím, že to mi-
lují, veškerý tlak je „nezaměstna-
ný“ a „musí platit účty“.

LNKolik dní budete v Praze trá-
vit? A máte v plánu se projít po
městě?
Bohužel přiletíme v noci před

koncertem na Metronomu a odle-
tět musíme hned následující den,
protože hrajeme v Corku v Irsku.
Ale přesto doufám, že něco z Pra-
hy uvidím. Určitě si půjdu ráno
zaběhat, což je skvělý způsob, jak
se do města dostat.

LN Pocházíte z Manchesteru,
z města s velkou hudební tradi-
cí. Je tato tradice důležitá i pro
vaši současnou tvorbu?
Člověk vždycky musí zůstat

věrný především sám sobě, ale
taky si pamatovat, odkud vzešel.
Ano, pocházím z Manchesteru,
ale taky se cítím být součástí pla-
nety Země a vesmíru.

LNMáte čas sledovat nové brit-
ské kapely? Má některá šanci
dostat se do pozice „nových
Oasis“?
Žádní noví Oasis nikdy nebu-

dou. Ale v dnešní době člověk ne-
může říct nic, aby se to neobrátilo
proti němu.

LNV červnu bude mít premiéru
filmový životopisný dokument
Liam Gallagher: As It Was. Co
se v něm o vás dozvíme?
Nebude tam nic, co byste nevě-

děli. To, že jsem skvělý, přece
víte dávno...

Závěrečný koncert. Toulouský národní orchestr vystoupil s ruským šéfdirigentem
Tuganem Sochijevem a houslistou Renaudem Capuçonem. FOTO ČTK

Blues Alive
zveřejnil
program

Praha v srdci. Kniha příběhů, které se staly za 200 let. REPRO VILLA PELLÉ

Liam Gallagher není jen jednou z hlavních hvězd Metronomu, ale i celé festivalové sezony v Česku FOTO METRONOME

Že jsem skvělý, to přece víte
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Čtvrtý ročník pražského festivalu
Metronome se posouvá zase
o kousek dál. Nejenmnožstvím
a velikostí hlavních hvězd, ale
také zajímavostí osazenstva
menších koncertů a nehudebními
okolnostmi, které jsou u takové
velké akce pod širým nebem
nepostradatelné.

ONDŘEJ BEZR

O
dsamého začátku si pořa-
datelé Metronome festiva-
lu Prague, jak zní jeho celý
název, zakládají nejen na
dobrém vkusu při výběru

hudebního programu, ale také na návštěv-
nickém komfortu, kterým pro ně je napří-
klad rozmanitost cateringu nebo dostatek
kvalitních toalet (v obou těchto segmen-
tech má festival u nás jen malou konku-
renci), ale také na bezhotovostním plateb-
ním systému, který se prý po menší loň-
ské kontroverzi rozhodli dotáhnout k do-
konalosti.

Tím, co na letní festivaly táhne nejví-
ce, je ovšem samozřejmě samotná hud-
ba. Pořadatelům Metronomu se podařil
letos husarský kousek v přilákání Liama
Gallaghera, frontmana bez nadsázky nej-
populárnější a komerčně nejúspěšnější
britské kapely 90. let Oasis. Gallagher
přiveze program složený z písní ze své só-
lové dráhy včetně pilotního singlu nad-
cházející albové novinky, ale největší
úspěch se samozřejmě očekává od písňo-
vých připomínek právě kapely Oasis, kte-

rá u nás koncertovala pouze jednou,
v roce 1997.
Druhým headlinerem je kultovní ně-

mecká kapela Kraftwerk, která stála
u skutečné kolébky veškeré elektronické
hudby a dodnes ji obohacuje svým origi-
nálním rukopisem. Skupina vždy kladla
velký důraz i na vizuální stránku svých
produkcí, a tak není divu, že se svým pro-
gramem s třídimenzionálními projekce-
mi, který bude prezentovat na Metrono-
mu, objela nejen koncertní haly, ale

i řadu slavných světových galerií, jako je
Tate Modern v Londýně nebo Gug-
genheimovo muzeum v Bilbau.
Mezi dalšími hvězdami světově zná-

mých jmen na programu Metronomu
jsou letos i britská Morcheeba nebo skot-
ští Primal Scream, obě kapely, které vý-
raznou stopou poznamenaly devadesátá
léta, zejména jejich taneční scénu, a obě
slibují provést návštěvníky festivalu svo-
jí dlouhou kariérou lemovanou spoustou
globálních hitů.

Dramaturgie Metronomu se ovšem ne-
dívá pouze dozadu, naopak. V kytaristce
a zpěvačce Anně Calviové přiváží „no-
vou PJ Harveyovou“, jednu z nejvýrazněj-
ších umělecky soběstačných ženských
osobností rockové hudby, v kapele Band
of Skulls zase jednu z aktuálně nejsledo-
vanějších ostrovních kapel dneška. Milov-
níkům taneční scény pak nabídne přehlíd-
ka tak slavná jména, jako jsou Danny Ho-
ward nebo Digitalism. Islandský soubor
s názvem Reykjavíkurdaetur tvoří deset

hiphopových raperek, vyrovnávajících se
feministicky se společenskými tématy.
Stranou nezůstane ani česká scéna. Za-

sloužilou hvězdou programu bude Praž-
ský výběr, řada výrazných domácích zpě-
vaček ve speciálním bloku pod taktovkou
Romana Holého připomene třicet let od sa-
metové revoluce, a zahrají mimo jiné ka-
pely Khoiba, WWW, Nylon Jail nebo Ille.

Metronome Festival Prague, 21.–22. června,
Praha, Výstaviště

Starý svět barevně

Černobílá fotografie vládla světu od
poloviny 19. do poloviny 20. století,
v méně pokročilých oblastech
a v amatérské produkci ještě mnohem
déle. Zaniklý svět, který zobrazovala,
máme tendenci vnímat také jako
černobílý či šedivý, přestože
nepochybně hýřil barvami podobně
jako ten náš. Černobílé fotografie se
kolorovaly již v době svého vzniku.
O co se dříve pokoušeli malíři, to dnes
obstarají odborníci se speciálními
počítačovými programy. Jak výsledek
jejich práce může vypadat, dává
nahlédnout kniha Historie v barvě,
kterou připravili Wolfgang Wild
a Jordan Lloyd. Sto dvacet
„ikonických“ černobílých snímků je
digitálně kolorováno – a výsledky jsou
někdy skutečně působivé, i když
mnozí se asi nevyhnou pocitu jisté
nepatřičnosti. Nevýhodou knihy je její
„amerikocentričnost“, pět přidaných
snímků pro české vydání absolutní
převahu amerických témat neohrozí.
Jako dárková publikace pro někoho,
kdo si rád prohlíží historické snímky,
však publikace nemá chybu. Petr Zídek

Wolfgang Wild, Jordan Lloyd: Historie v barvě.
Ikonické momenty z dějin lidstva, jak je viděli
tenkrát. Extra Publishing, s. r. o., Brno 2019,
272 stran

Lze žít bez obalu?

Jak žít zero waste, podtitul publikace
Barbory Tlusté napovídá, čím se pestře
koncipovaná kniha Bez obalu zabývá:
ano, životem, jaký bychom měli a mohli
žít, pokud nám záleží na snesitelné
budoucnosti planety. Nejde o žádné
utopie, nenabádá k recyklaci odpadu,
ale spíše k jeho zásadnímu omezení.
Konkrétní návody od nakupování
v bezobalových obchodech nebo na
trzích přes vaření, které využije i třeba
zatím nezpracovávané slupky, jak
omezit chemii v domácnosti a nahradit
ji přírodními čistidly a odmašťovadly,
jak se oblékat účelně a ne bezohledně,
jak se chovat ke zvířatům… a jak
k tomu vychovávat děti. Kniha oplývá
nápady, které jsou užitečné, provokují
tvořivost a vyhovují lidem zvídavým
a hravým. Jsou asi méně pohodlné než
automatické nakupování
v hypermarketech, kdo však některé
z nich zkusí, dosáhne dvojího účinku:
omezí hory odpadu, jenž se
v domácnostech a v kontejnerech jen
vrší, a opatří si dobrý pocit, že není jen
pasivním konzumentem, ale
přemýšlivou bytostí, která myslí na
prostředí pro děti a vnoučata.
Marta Švagrová

Barbora Tlustá: Bez obalu, Jota 2019,
205 stran

Psychedelie se vrací

Fanoušci psychedelického rocku by
neměli vynechat ve čtvrtek 20. června
návštěvu pražské MeetFactory.
Vystoupí zde totiž americký hudebník
Kurt Vile, jehož vizáž i hudba jako by
vypadly z dokumentárního filmu
o „největším rockovém mejdanu světa“
ve Woodstocku. Ale ten se odehrál před
padesáti lety... Kurt Vile samozřejmě
není pouhý kopista hudby květinových
dětí, je to – dnešními slovy řečeno –
indierockový písničkář. Záda mu bude
krýt jeho skupina The Violators a na
programu budou kromě starších
kousků hlavně písně z albové novinky
Bottle It In. Podle recenzentů je album
„zprávou o lásce, ztrátě a vším mezi
tím“. Vile patří k etablovaným tvůrcům,
koncertoval například s Dinosaur Jr.,
Flaming Lips, Neilem Youngem či
Johnem Calem. Kurt Vile se do Prahy
vrací po šesti letech. Před ním vystoupí
producent a vizuální umělec Jorge
Elbrecht, jehož magazín Stereogum
označil za předního inovátora indie
rocku. Tvoří pod několika jmény, záleží
pouze na žánru, v němž se zrovna
pohybuje, a měl co dočinění se jmény
jako Ariel Pink, Sky Ferreira či Wild
Nothing. Ondřej Bezr

Kurt Vile & The Violators, Jorge Elbrecht,
Praha, MeetFactory, 20. června

K poctě Josepha Rotha

Spisovatel a novinář Joseph Roth je
spjatý s českými zeměmi a Prahou jen
nepřímo. Tím, že byl loajálním občanem
Rakouska-Uherska v téže době jako
Masaryk, že jako Žid z Haliče považoval
habsburskou monarchii za svoji
skutečnou vlast a že se nikdy nesmířil
s jejím rozpadem. Ale právě tím byl pro
Masarykovu republiku reakcionářem.
Až z odstupu můžeme posoudit jeho
jasnozřivost, která mu umožnila vidět
rizika už v době, kdy se nové státy
radovaly ze samostatnosti. A pochopit,
proč se nakonec upil v Paříži rok před
její okupací nacisty. Letošek připomíná
125 let od jeho narození a 80 let od jeho
smrti (2. 9. 1894 – 27. 5. 1939). A jak už
je v Praze tradicí, připomínky autora,
na kterého se u nás vždy hledělo tak
trochu skrze prsty, se ujali Zuzana
a Eugen Brikciusovi formou plakátové
výstavy. Začíná ve čtvrtek 20. června
v 17 hodin vylepením prvního plakátu
Na Poříčí a pak se pokračuje po pravém
i levém břehu pražského centra. Sloupy
s plakáty budou od sebe poměrně
vzdálené, leč pro orientaci poslouží
vytištěný plánek výstavy na každém
z nich. Zbyněk Petráček

Zuzana a Eugen Brikciusovi: Joseph Roth
slovem i obrazem, centrum Prahy, od 20. 6.
(vernisáž v 17 hodin) do 30. 6.

Do Akvaparku za vědci

Kdo by se chtěl v nadcházejících dnech
zchladit a zároveň trochu vzdělat, bude
mít možnost v novém pražském
Akvaparku. Nepůjde o žádnou
monstrbudovu, ale o pouliční festival
o vodě, který se bude konat od 21. do
30. června okolo fontánek před
holešovickým Výstavištěm či přímo
v nich. „Název Akvapark má evokovat
špatné zacházení s vodou v naší
společnosti a dávat prostor
k zamyšlení. Cílem akce je zábavnou
formou oslovit co nejširší veřejnost
a nabídnout pestrý program, který
bude upozorňovat na problémy s vodou
a jejím stále větším nedostatkem
a znečištěním,“ říká autorka projektu
Kateřina Vídenová. Hlavní kostrou
programu budou večerní přednášky
a besedy s vědci, ekology, politiky,
aktivisty, architekty a zemědělci.
Poslechnout si je bude možné s nohama
ve vodě, ti odvážnější se budou moct ve
fontánách i vykoupat. V Akvaparku
promluví Jiří Malík (21. 6.), Pavel
Šremer (25. 6.), Bedřich Moldan (26.
6.), Jan Pokorný (27. 6.) nebo Václav
Cílek (28. 6.). V dopoledních
a odpoledních hodinách budou probíhat
programy pro děti. Pavel Vokatý

Akvapark, fontány před holešovickým
Výstavištěm, Praha, 21.–30. 6.

Liam Gallagher přiveze
program složený z písní ze své
sólové dráhy, ale největší
úspěch se samozřejmě očekává
od písňových
připomínek kapely
Oasis

Roboti. Skupina Kraftwerk si zakládá na vizuální stránce svých koncertů, nabízí při nich projekci ve 3D a sama se v části programu stylizuje do podoby robotů. FOTO METRONOME FESTIVAL PRAGUE

Britpop, tanec i „elektrárna“
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Frontman ikony devade-
sátých let Oasis Liam 
Gallagher, spolutvůrci 

žánru elektronické hudby 
Kraftwerk či Morcheeba. 
Také čtvrtý ročník největší 
pražské hudební přehlídky 
Metronome Festival Prague 
nabídne umělce z první 
světové hudební ligy. „In-
vestujeme do většího počtu 
hudebních hvězd a vyššího 
komfortu, služeb a odbavení 
diváků v areálu festivalu,“ 
říká zakladatel akce David 
Gaydečka.

 Změnil se nějak 
počet scén oproti 
loňskému ročníku a počet 
vystupujících kapel 
a interpretů?
Letos máme pět hlavních 
a deset vedlejších scén. 
Přivezeme větší počet hvězd. 
Velká část z nich bude pre-
zentovat jak své největší hity, 
tak nový materiál.

Hlavní hvězdou festivalu 
je jeden z nejslavnějších 
britských hudebníků všech 
dob Liam Gallagher. V Praze 
premiérově představí svoje 
zcela nové album nazvané 
Why Me, Why Not a stejnou 
show, jakou odehraje o týden 
později na největším brit-
ském festivalu Glastonbury.

Do Prahy přijedou 
další slavní interpreti, jako 
například Morcheeba se 
zpěvačkou Skye, Kraftwerk 
s 3D projekční show, skotská 

Metronome nabídne patnáct scén

a spoluzakladatele skupiny 
RSJ Libora Winklera trvá? 
Zvyšuje se, nebo se snižuje 
objem fi nancí, které 
do festivalu vkládá? 
Společně s Liborem Winkle-
rem jsme investovali výrazné 
prostředky do vybudování 
akce hned v prvních letech. 
Největší investice byla hned 
v počátku a pak se každým 
rokem nutné investice sni-
žovaly.  

 O kolik letos stouply 
ceny vstupenek a co na to 
mělo vliv?
Oproti loňsku se cena vstu-
penek zvýšila zhruba o deset 
procent. Vzhledem k tomu, 
že Metronome festival 
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kultovní kapela Primal 
Scream, stále více populární 
kytaristka Anna Calvi, neo-
souloví Jungle, Digitalism DJ 
set, britský DJ Danny Howard 
a mnoho dalších.

 Kolik činí rozpočet 
festivalu pro letošní rok, je 
vyšší, nebo nižší než loni 
a proč?
Loňský rozpočet byl 60 mi-
lionů korun, letos je o deset 
procent vyšší. Investujeme 
do většího počtu hudebních 
hvězd a vyššího komfortu, 
služeb a odbavení diváků 
v areálu festivalu. 

 
 Bude letos festival 

poprvé v zisku?

Předpokládáme vyrovnaný 
rozpočet, ale vše přece jen 
ještě záleží na počtu proda-
ných vstupenek. 

 Podpora ze 
strany miliardáře 
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MIKULÁŠ MINÁŘ  
REBEL, KTERÝ DOSTAL LIDI DO ULIC PRÁVĚ  

V PRODEJI

KUPUJTE TAKÉ NA WWW.IKIOSEK.CZ/REFLEX

225x80 RX23 indd 1 05/06/19 16:59

pořádáme v konkurenčním 
prostředí evropské scény, 
máme zatím to štěstí, že jsme 
s cenou níže než slavné akce 
v Evropě, ale musíme se 
trendům na trhu také přizpů-
sobovat. 

 
 Areál Výstaviště při 

prvním ročníku působil 
dost provizorně, ale každý 
další rok je vidět pokrok. 
Jaké vylepšení chystáte 
pro letošní rok?
Prostor se zlepšuje jak 
ze strany provozovatele 
Výstaviště, tak i z naší, kdy 
přispíváme různými řešeními 
komfortu pro návštěvníky 
akce.

Například všechny toalety 
budou keramické s vakuo-
vým systémem, jaký je znám 
třeba z letadel. Změnili jsme 
dodavatele bezhotovostního 
platebního řešení. Chystáme 
velkokapacitní festivalovou 
recepci tak, aby nebyly fron-
ty při příchodu diváků.  Je 
připravena barová zóna a za-
jímavá nabídka občerstvení 
buď u stánků, nebo v zóně 
s populárními foodtrucky.

Důležité je také říci, že 
jsme zvětšili prostor vnitř-
ních scén, když jsme obsa-
dili všechny čtyři Křižíkovy 
pavilony. Oba dny budeme 
do půlnoci venku, pak se 
program přesune dovnitř, 
kde se bude hrát až do pěti. 

Dušan KÜTNER

Liam Gallagher 
představí svoje nové 
album nazvané Why 
Me, Why Not a stejnou 
show, jakou odehraje 
o týden později 
na největším britském 
festivalu Glastonbury.
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OSLAVIT 30 LET SVOBODY A PŘIVÉZT HVĚZDY

DavidGaydečkaprosvůj fes‑
tival udělá cokoliv. Před
několika letysezanímotá‑
čeli kolemjdoucí, kdyžměl

jednu stranu tvářeoholenouavla‑
sy ostříhané, zatímco tu druhou
zarostlou.Názornětímnasobě ilu‑
stroval, že jehofestivalvcrowdfun‑
dingovékampanivybral jenpolovi‑
nu potřebných peněz. Zbylé vlasy
a vousy shodil teprve po dosažení
cílové částky.
Teď přichází na rozhovor v trič‑

ku s nápisem „Komunismus bolí
dodnes“ a zase je jasné, že to bude
nějaká chodící reklama. V tomto
případě nejen na Gaydečkův ce‑
loživotní názor, ale také na čtvr‑
tý ročník jeho hudebního festiva‑
lu Metronome, který se na praž‑
ském Výstavišti uskuteční pří‑
ští pátek 21. a sobotu 22. června.
Přestoževětšinaposluchačůpřijde
kvůli britskému zpěvákovi Liamu
GallagheroviaskupinámMorchee‑
ba,PrimalScreamneboKraftwerk,
budemít také politický přesah.
„Chcemeuž s předstihempřipo‑

menouttřicátévýročísametovére‑
voluce,“ vysvětlujeGaydečka,proč
skupina Pražský výběr na festiva‑
lu zahraje speciální „koncert proti
komunismu a fašismu“. V těchto
dnechzačínázkoušet,prýpřekvapí
výběremhostů i repertoáru.
Druhá zvláštní položka v pro‑

gramu se jmenuje Hlasy svobody.
České zpěvačky různých generací
odpětašedesátiletéLenkyFilipové
po čtyřiadvacetiletou Žofii Dařbu‑
jánovou v ní budou interpretovat
různéskladbyuplynulýchtřiceti let
„naoslavuvšeho,covesvobodných
časechmůžemeříkat,psátazpívat,
anižbynászatoněkdopronásledo‑
val“, vysvětluje Gaydečka.
A tím politická linka Metrono‑

mu nekončí: ve spolupráci s pro‑
jektem Sinopsis, mapujícím dění
v Číně, bude v areálu umístěna fo‑
tografická výstava připomínající
třicáté výročí protestůnanáměstí
NebeskéhokliduvPekingu.Druhá
a ještě rozsáhlejší výstava nazva‑
náKytaryproti totalitě zaseukáže,
„jakv letech1968až 1989fungovala
hudební scénaa jak seprotloukala
totalitním režimem“.

Originální pražská kavárna
Politická linka není náhodná.
DvaačtyřicetiletýDavidGaydečka
jepříslušníkemoriginální „pražské
kavárny“, tedyskupiny lidí,kterási
pořádánímkoncertůčipolitických
happeningů před lety vysloužila
hanlivounálepkupoužívanoudnes
už nejen prezidentem republiky.
Metafora zřejmě odkazova‑

la k Mlýnské kavárně na pražské
Kampě. „Tam jsme se sice občas
scházeli, většinu akcí jsme ale vy‑
mýšleli U Jelínků, U Černého vola
a v dalších putykách otevřených
do pozdních hodin,“ nesouhlasí
Gaydečka, byť chápe, že sousloví
„pražskáhospoda“nezní takatrak‑
tivně jakopražskákavárna, evoku‑
jící obraz jakýchsi odcizených elit
pletichařících v nějaké Slavii.
Politicky se angažuje dlouho‑

době. Někdy pod hlavičkou svých
produkčních společností, jindy
s obecně prospěšnou společností
Opona.Zorganizovaloslavy20.vý‑
ročí sametové revoluce, při nichž
naNárodnítříděhrálakapelaMon‑
key Business a kterých se účastnil
ještě Václav Havel, nebo třeba re‑
cesistické akce podporující umís‑
tění americkéhoradarunačeském
území.
„To jsme tehdy pojali tak, že ra‑

dar je málo, že na našem území
chceme rovnou rakety. A když
pak jiní aktivisté na protest proti
radaru drželi hladovku, my jsme
naopak uspořádali žranici za ra‑

Zatímco United Islands dnes
spíš objevují talenty či hudební
subkultury, cílem Metronomu je
stát seevropskýmfestivalemsrov‑
natelným třeba s budapešťským
Szigetem. Letos se Metronome
koná počtvrté a jistých úspěchů
už dosáhl: do Prahy přivezl zpěvá‑
ky Iggyho Popa, Stinga či Davida
Byrnea. Návštěvnost z původních
7500 lidí vzrostlana loňských 18 ti‑
síc. A rozpočet vyskočil na součas‑
ných 66milionů korun.
„Ještěpořádsinasebenevydělá‑

me,aleuž jsmetomublízko,“podo‑
týkáGaydečka.Festivalprodukuje
se svouspolečností, vníž jsou spo‑
lečníky dlouholetý kolega Martin
VoňkaapodnikatelLiborWinkler
zeskupinyRSJ. „Plánmámepětile‑
tý.Nazačátku jsmesi řekli, ževelký
festival v Praze nelze pořádat tím
způsobem, že se napoprvé udělá
malý abudeopatrně růst. Zároveň
jsme to ale první rok nechtěli pře‑
pálit a skončit vdluzích,“ vysvětlu‑
jeGaydečka, kterýpřesně takovou
zkušenost kdysi učinil sUnited Is‑
lands a skončil v dluzích.Dostal se
z nich se splátkovým kalendářem
a dnes se těší důvěře společností
jako Česká spořitelna nebo Mas‑
tercard, které jsou partnery Met‑
ronomu.A tenpomalu, přesto sta‑
bilně roste.
Vloni tržby ze vstupného i part‑

nerských spoluprací poskoči‑
ly zhruba o 25 procent. Letos bu‑
dou zase vyšší, mimo jiné kvůli
dražším vstupenkám. Dvoudenní
návštěvníci za ně zaplatí 2400 ko‑
run.
„Jak se přestala prodávat cédéč‑

ka a kapely začaly vydělávat jen
na koncertech, neustále zvyšují
ceny. Iggy Pop u nás hrál před tře‑

kety, přesvědčeni, že hladovka je
symbol sebeohrožování, zatímco
radar nás ochrání amy se podním
budememocivklidunajíst,“ směje
se Gaydečka. Akce zaujala i ame‑
rický establishment a vyvrcholila
návštěvou tehdejšíministryně za‑
hraničí USA Condoleezzy Riceo‑
vé a generála Henryho Oberinga
vMlýnské kavárně.
Ne vždy ale bylo Gaydečkovi

do smíchu. Třeba při obou revolu‑
cích na Ukrajině, nejprve té oran‑
žové v roce 2004 a devět let nato
přiMajdanu,sebralněkolikčeských
kapel a vyrazil s nimi hrát protes‑
tujícím Ukrajincům. Jiný jeho au‑
tobus se zdejšími muzikanty dojel
až do běloruského Minsku. „Tam
to bylo drsné, policie dokonce za‑
víralakluby, kdeměly českékapely
vystoupit. Stejně se toalepodařilo,
koncertybylynarvané, Bělorusové
nadšení.Amytamobjevilibělorus‑
kémuzikanty, které jsme pak zvali
doČech,“ vzpomíná. Později na své
pražskéakcepozvalkubánskoudi‑
sidentskouskupinuPornoparaRi‑
cardonebozorganizoval první čes‑
ké vystoupení ruských aktivistek
z Pussy Riot. „Teď si trochu dávám
pohov, ale tenhle příběh ještě ne‑
končí. Když budou někde někoho
zakazovat,vždyckyhosemrádipři‑
vezeme,“ konstatuje.

Mírný růst
VGaydečkověprofesnímživotopi‑
su to jsou ale přece jenom okrajo‑
vé záležitosti. Historicky největší
úspěch měl se dvěma akcemi: hu‑
dební přehlídkou United Islands
of Prague, která se letos konala
pošestnácté a opět byla zdarma,
a festivalem Metronome, jenž je
naopak placený.

mi roky, od té doby ale jeho hono‑
rář zase vzrostl o třetinu. Poptáv‑
ka ve světě stoupá a my kapelám
musíme platit stejné částky jako
festivaly v Berlíně nebo Londýně,
které vybírají nesrovnatelně vyš‑
ší vstupné,“ vysvětluje Gaydečka,
který třebaprávědoLondýnasko‑
legy Martinem Voňkou a drama‑
turgyní Barborou Šubrtovou jezdí
podepisovat smlouvy s manage‑
menty nejznámějších sestav.
Letos by byli spokojení, kdyby

na Výstaviště přišlo 20 tisíc platí‑
cích diváků. „Strop je okolo 25 až
30 tisíc, pak už by se lidi v areálu
tlačili. My ale nechceme dělatma‑
sovou akci. Raději trochu zdraží‑
me vstupné, ale zároveň zvýšíme
komfort a přivezeme více hvězd,
než abychom se podbízeli,“ přibli‑
žuje producent.

Hlavně se cítit příjemně
Právě v tom, jak stoupají náro‑
ky návštěvníků, spatřuje největ‑
ší rozdíl oproti začátku tisíciletí,
kdy pořádal své první koncerty –
zprvu festivalnazvanýBluesv lese
aodroku2004pakpravidelněUni‑
ted Islands.
„Dnes musíte víc myslet na di‑

váky.Předdvaceti letybyli šťastní,
že do Česka nějaké kapely vůbec
jezdí, často poprvé slyšelimuziku,
kterábyla zakomunistůzakázaná.
Dnes je nabídka široká a spousta
lidí se rozhoduje podle toho, jestli
je jim na festivalu příjemně,“ míní
Gaydečka a vyjmenovává, že areál
nesmíbýtpřeplněný, lidémusímít,
kde se v klidu najíst nebo schovat
ve vedru či dešti.
„Spousta lidí jde na koncert jed‑

nou začas, ale pak to chtějí v plné
parádě. Pro ně máme VIP vstu‑

penky se sezením na tribunách
a vstupem do speciální zóny. Ale
vysokou laťku držíme pro všech‑
ny.Letos třebanaVýstavištěveze‑
me200vakuových toalet, protože
naklasicképlastovétoaletníbudky
už se dnes lidem prostě nechce,“
ilustruje.
A důležité začínají být i jiné fak‑

tory,kterékdysinehrályroli.Třeba
informace, nakolik je festival šetr‑
nýkživotnímuprostředí. „Nechce‑
me to přehánět, ale jednorázové
plastovévidličkyunásnedostane‑
te.Všechnonádobí jebiorozložitel‑
né a vplastunedáváme skoronic,“
podotýká Gaydečka.
Zásadní prý je, aby se lidé naVý‑

stavišti cítili dobře,měli si kde od‑
počinout nebo vystřídat hudbu
jiným zážitkem, aby se u vstupu
nemuseli zbavovat batohů, pokud
v nich nemají zakázané předmě‑
ty jako zbraně. „Prostě aby člověk
zažil festivalovou atmosféru, aby
secítil svobodnějinežnakoncertu
ve sportovní hale,“ shrnuje.

Bez hotovosti
S tím souvisí novinka, kterouMe‑
tronome zavedl vloni. Jako prv‑
ní velký pražský festival přešel
na takzvaný model cashless, kdy
si návštěvníci u vchodu vymění
vstupenku za náramek s čipem,
na něj převedou peníze z bankov‑
ního účtu a uvnitř už nepoužíva‑
jí hotovost – vše platí přiložením
čipu ke čtečce na stánku.
Loňský první cashless ročník

u návštěvníků vzbudil rozpaky.
„Zavedli jsme to rychleji nežostat‑
ní, ale příští rok na provozovatele
festivalůdopadneelektronickáevi‑
dencetržebacashless festivalůpři‑
bude.Tohle je jedinýzaručenýzpů‑
sob, jak mít pod kontrolou všech‑
ny finanční transakce v areálu až
poposledníplatbuzahotdog,“ vy‑
světluje Gaydečka.
Po loňských zkušenostech však

vyměnil dodavatele náramku.
Letos by se tak už neměly tvořit
frontyuvstupunaVýstaviště, kde
vstupenkyzanáramkybudevymě‑
ňovat víc lidí. Stejně tak odpad‑
nou kritizované poplatky ve výši
desítek korun za aktivaci účtu či
refundaci nevyužitých peněz. „To
nám lidi hodně vyčítali. Letos už
refundační poplatky uživatelům
náramků hradíme sami. Zároveň
firma Mastercard dává prvním
5000 lidem, kteří si náramek do‑
bijí, bonus v hodnotě 100 korun,“
slibuje pořadatel. A rychlejší prý
budetakésamotnéplacenínáram‑
kemu stánků.
Systémcashlessnavícpořadate‑

lůmhodněnapověděl. Díkyněmu
třeba posilují stánky s občerstve‑
ním, o které byl vloni největší zá‑
jem. „Také víme, že aťmáme sebe‑
zajímavější kapely, lidé stejně při‑
jdouokolo čtvrté páté odpoledne.
Tomu jsme přizpůsobili program.
A ještě se ukázalo, že v areálu zů‑
stávají i po skončení programu
a chtějí se bavit, naposledy se tý‑
denpředzačátkemprázdninvidět
s kamarády. Proto jsme rozšířili
počet scén uvnitř v Křižíkových
pavilonechsnočnímprogramem,“
líčí.
Čtvrtý ročník Metronomu tedy

nebude běžnou záležitostí. Půjde
zaprvéovíkendoslavující třicet let
svobody, zadruhé o test, zda si ná‑
vštěvníci zvyknou bez hotovosti,
a především o klíčový rok, který
pořadatelům ukáže, jestli v Praze
dovedou být finančně soběstační.
„Jábychšel ještědál,“navrhujeDa‑
vidGaydečka,kterýprovelkáslova
nikdynechodídaleko. „Letošníroč‑
ník Metronomu bude přímo pře‑
lomový. Kdo přijde, jednou na něj
bude vzpomínat!“

Zrozený pro festivaly
David Gaydečka (na snímku)
kdysi v Praze pořádal
festival Blues v lese. Od roku
2004 s kolegou Martinem
Voňkou stojí za festivalem
United Islands, před čtyřmi
roky si k tomu přibrali ještě
Metronome.
Foto: Milan Bureš

daniel.konrad@economia.cz

NEJEN JAZZ
DANIELA KONRÁDA

Chceme už
s předstihem
připomenout
třicáté výročí
sametové revoluce.
David Gaydečka
zakladatel festivalu
Metronome
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Šárka Hellerová

Britský zpěvák a hudebník 
Liam Gallagher je hvězda brit-
popu. Se svou skupinou Oasis 
vystavěl stylu věhlas a do světa 
poslal řadu hitů. V roce 2009 
ale vyvrcholily jeho spory s bra-
trem Noelem a Oasis skončili. 
Následně vydal dvě alba s ka-
pelou Beady Eye a sólový de-
but. Jeho druhá pro lová deska 
vyjde co nevidět. Liam Galla-
gher bude hlavní hvězdou hu-
debního Metronome Festivalu 
Prague 21. a 22. června na 
pražském Výstavišti.

■ Po rozpadu skupiny Oa-
sis v roce 2009 jste založil ka-
pelu Beady Eye. Vydala dvě 
alba a  v  roce 2014 přestala 
fungovat. Je to její defi nitivní 
konec, anebo se může stát, že 
ji někdy ještě oživíte?

Beady Eye už pokračovat ne-
budou. Obávám se, že odteď už 
se budete muset spokojit jen se 
mnou. 

■ Beady Eye hráli v době, 
která pro vás vzhledem k roz-
padu Oasis mohla být těžká. 
Jak jste tu kapelu vnímal? 
Užíval jste si ji naplno?

Moc ne. Upřednostnil bych 
zůstat v Oasis, ale nebylo to jen 
v mých rukou. Nechtěl jsem být 
bez kapely, Beady Eye se zdáli 
být součástí přirozeného vývoje.

■ Své první sólové album 
As You Were jste vydal v roce 
2017. Jaké bylo jít na trh pou-
ze s  vlastním jménem, když 

jste byl do té doby vždy čle-
nem kapel? 

Byla to pro mě nová éra, no-
vá pozice, to je pravda. Ale 
když jsem šel na pódium, cítil 
jsem se pořád úplně stejně. Po-
kud mám dobré písně a cítím se 
dobře a  zdravý, dělám věci co 
možná nejlépe.

■ V únoru 2018 jste dostal 
cenu Godlike Genius. Pova-
žujete ji za důležitou?

Ceny pro mě nejsou tak důle-
žité jako pro ostatní.

■ Brzy vydáte nové album. 
Zmínil jste se, že písně budou 
dost punkové. Jaká hudba na 
něm bude? 

Je na něm od všeho trochu, 
ale moc rád bych jednoho dne 
nahrál skrz naskrz punkovou 
desku. Žádné balady, žádné 
smyčce, jen čistý punk. Mé 
druhé sólové album navazuje 
vývojem na to první As You 
Were. Jsem pyšný na to, že jsou 
na něm skvělé písničky a  jak 

rychle se mi je podařilo dát do-
hromady.

■ K  albu by měl být uve-
den i fi lm. Co bude jeho obsa-
hem? 

Je to dokument nazvaný As 
It Was a zaznamenává můj po-
byt ve studiu, mé cesty a začá-
tek sólové kariéry poté, co 

skončily kapely Oasis a Beady 
Eye. 

■ Hudba se neustále vyví-
jí. Sledujete trendy a pracuje-
te s nimi?

Osobně nemám v  hudbě 
změny rád. Je v ní příliš mnoho 
lidí, kteří štěkají na špatný 
strom. Co se muziky týká, nej-
sem ten, kdo by chtěl znovu vy-
nalézat kolo. Je tu mnoho lidí, 
kteří hudbu posunují dál, ale 
pokud jde o  můj názor na ně, 
posunují ji špatně.

■ Jaké kapely dnes po-
sloucháte? 

Mám rád Slowthaie, grimeo-
vého hudebníka z Northampto-
nu. Líbí se mi jeho punkový 
styl. Miluji jeho písničku Door-
man.

■ Nedávno jste řekl, že na 
koncertech budete hrát více 
písniček z  repertoáru Oasis. 
Bude to tak již na turné po 
vydání vaší druhé desky, kte-
ré zahajujete právě v Praze? 

Ano, vždy do koncertů zamí-
chám slušnou porci písní od 
Oasis, protože je lidé chtějí sly-
šet. Mají rádi hudbu, která jim 
připomene mládí. Ale budu 
hrát i dost nových skladeb.

■ Jsou ve vašem hudebním 
životě věci, které byste dnes 
udělal jinak, než jak jste je 
udělal v době, kdy se děly? 

Ne, vše se děje z  nějakého 
důvodu.

■ Myslíte si, že se skupina 
Oasis někdy vrátí na scénu 
s vámi i bratrem Noelem v se-
stavě? 

Určitě, možná. (anglicky De-
fi nitely Maybe, což je název 
prvního alba Oasis – pozn. 
red.)

NA METRONOME FESTIVAL PRAGUE DORAZÍ LIAM GALLAGHER, KTERÝ PRÁVU ŘEKL:

Rád bych nahrál punkovou desku

Liam Gallagher chystá nové album, své druhé sólové.
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Ceny pro mě
nejsou tak důležité 
jako pro ostatní

Petra Hanušková

Letošní sezonu zakončilo Di-
vadlo A. Dvořáka v  Příbrami 
premiérou hry irského dramati-
ka Briana Friela Tanec na konci 
léta. Částečně autobiografi cké 
dílo je nostalgicky laděné vy-
právění Michaela, muže ve 
středním věku, který vzpomíná 
na léto roku 1936. Bylo mu 
sedm, vyrůstal na chudém ir-
ském venkově a  byl formován 
především ženami. Kromě svo-
bodné matky Kristy ho vycho-
vávaly ještě její čtyři sestry. 

Tanec na konci léta patří 
v českém divadelním prostředí 
k  vyhledávaným dramatům. 
Poskytuje totiž vynikající pří-
ležitost rovnou pěti herečkám. 
A právě na vztahu mezi sestra-
mi Mundovými postavil režisér 
Petr Hruška celou inscenaci. 

Každá ze sester je povahově 
jiná, každá si v  sobě nese jiné 
životní trauma a  všechny se 
snaží nějak přežít. Jaké jsou do-
opravdy a co se skrývá za drs-
nými řečmi, se divák dozvídá 
postupně a  z  náznaků. Vrcho-

lem celé inscenace je pak scéna, 
kdy se sestry roztančí na lido-
vou irskou hudbu z  rádia. Na-
jednou jsou všechny svobodné, 
vzájemně propojené a vypustily 
pečlivě ukryté emoce. 

I v tanci se ale zrcadlí rozdíl-
nost jejich povah. Přísná a vel-
mi nábožensky založená Kate 
(Helena Lapčíková) spíše způ-
sobně cupitá, kdežto její přímý 
protiklad, drzá a rozpustilá Ma-
ggie (Anna Fixová) tancuje, ja-
ko by jí šlo o život. 

Hudba a  tanec se prolínají 
celou inscenací, nostalgické 
písně třicátých let podkreslují 
Michaelovo bloudění pamětí, 
a  tanec tak patří k nejšťastněj-
ším okamžikům jinak osamě-
lých sester. Michaelova matka 
Krista (Monika Timková) se 
rozzáří pouze v okamžiku, kdy 
přijede na návštěvu Michaelův 
otec a  vyzve ji k  tanci. Stejně 
tak se při tanci se stejným mu-
žem rozzáří i  její sestra Agnes 
(Ivana Krmíčková). 

V českém prostředí se trochu 
upozadila další velká témata 
hry – prostředí rituálů ve střetu 

s moderním světem a střet kato-
licismu s pohanstvím. Ta v sobě 
nese především strýček Tom na-
vrátivší se z misie v Africe. Je-
ho vzpomínky na Afriku a záli-
ba v rituálech slouží spíše jako 
herecký prostředek k  jeho vy-
kreslení jako podivína, který si 
v sobě nese životní trauma. 

Ačkoliv jsou ve hře některá 
témata bytostně irská, inscena-
ce akcentuje především osamě-
lost člověka, sílu žen a boj a za 
jejich místo v hroutícím se svě-
tě. To vše je zahalené do nostal-
gických vzpomínek možná tím 
pádem trochu nespolehlivého 
vypravěče.

Drsný irský tanec v Příbrami
Radmila Hrdinová

Činohra pražského Národní-
ho divadla se snaží jít s dobou. 
Poté, co diváky v inscenaci Ná-
vštěva povodila zákulisím Nové 
scény v pokusu o  imerzivní di-
vadlo, rozhodla se objevit jim 
divadlo vyprávění neboli story-
telling. A zvolila si k  tomu hru 
italského dramatika Ascania 
Celestiniho Proslov k národu.

Diváky usazené na jevišti 
v  neformálním besedním půl-
kruhu osloví herci oblečení 
v červených svetrech s nápisem 
proslov k  národu, přičemž si 
červená barva i  typ písma po-
hrávají s názvukem na logo Ná-
rodního divadla. Diváci jsou 
varováni, že se bude vyžadovat 
jejich aktivní účast, i  uklidňo-
váni, že to nebude tak zlé. 

Postupně před ně předstupují 
herci s  krátkými historkami. 
Někteří jsou autentičtí a  jejich 
kontakt s  diváky nenásilný 
(Saša Rašilov, Filip Kaňkov-
ský), jiní spíš křečovitě zábav-
ní (Petr Vančura), ostatní se do 
komunikace s diváky spíš nutí 

(Lucie Juřičková, Tereza Vili-
šová, Jindřiška Dudziaková). 
Oslovují diváky, ale do herec-
kých akcí je nenutí. 

Na to, aby komunikace fungo-
vala, mají nasazené spojence 
v publiku, kteří se postupně ja-
koby sami od sebe zapojují do 
akce. Tím se ovšem bezpro-
střednost a  nenásilnost této ko-
munikace značně relativizuje.

Jednotlivá vyprávění s větší či 
menší zábavností a  formou  na-
ivní či skrytější metafory pojed-
návají o „aktuálních“ tématech, 
od spotřebního kapitalismu, 
přes imigraci, xenofobii vůči ja-
kékoli jinakosti až po korupci, 
mafi i, machismus, queer a další. 
Pěkně po pořádku a s učitelsky 
zdviženým prstem. 

To vše na ploše bezmála 
dvouhodinového proudu bez 
pauzy. A bohužel s notně zjed-
nodušenou optikou západního 
salonního levicového intelektu-
ála, což je postoj zvláště pro ty, 
kteří – na rozdíl od autora – 
prožili dlouhá léta v  realitě, 
dost nesnesitelný.

Málo o tom ví i režisérka Pet-

ra Tejnorová. Inscenace připo-
mene její poněkud stereotypní 
práce se studenty katedry alter-
nativního a  loutkového divadla 
na DAMU. Vrcholem oné levi-
cově rozjuchané nepoučenosti 
je scéna, kdy jsou diváci za zpě-
vu „sametového hitu“ Jednou 
budem dál vtahováni do rádoby 
multikulturálního happeningu, 
připomínajícího ovšem sociali-
stické festivaly písní a tanců. 

Pokud to měla být ironická 
parodie, pak moc nevyšla. 
Zvláště na této scéně, kde v lis-
topadu 1989 odstartovaly za 
zpěvu stejné písně diskusní po-
litické večery. Tenkrát to ale 
bylo ještě „doopravdy“.

Storytellig salonního levičáka

Brian Friel:
Tanec na konci léta
Režie: Petr Hruška, 
dramaturgie: Pavlína 
Schejbalová, hrají: 
Monika Timková, Anna 
Fixová, Ivana Krmíčková, 
a další. Premiéra
6. a 7. června, Divadlo
A. Dvořáka, Příbram

Hodnocení 80 %

Ascanio Celestini: 
Proslov k národu
Překlad Tereza Sieglová, 
úprava a režie Petra 
Tejnorová, scéna Dragan 
Stojčevski, kostýmy 
Adriana Černá. České 
premiéry 6. a 7. června 
na Nové scéně ND, Praha

Hodnocení 50 %



PROPAGACE – OUTDOOR + INDOOR
Počet Období Umístění

LED obrazovky 
(BigMedia) 9  1. 3. – 30. 4. Nuselský most Praha a další frekventovaná 

místa v Praze

Billboardy
(BigMedia) 32  1. 3. – 28. 3. frekventovaná místa v Praze a celá ČR

Rollingboardy 
(JCDecaux) 30 25. 4. – 8. 5. frekventovaná místa v Praze

Polep vlaků
(Leo Express) 6 9. 5. – 22. 5. vlaky jezdící v ČR, Polsku a SR

Polep tramvají 
(BigMedia)  35  21. 5. – 20. 6. tramvaje celá Praha

CLV 173 1. 12. – 17. 6. frekventovaná místa v Praze

Plakáty A1 8 724 1. 5. – 21. 6. frekventovaná místa v Praze 
a dalších 7 krajských městech ČR

Plakáty B1 50 1. 6. – 30. 6. eskalátory metra, celá Praha

Plakáty A2  3 573 1. 12. – 31. 5. průběžná distribuce po více než 150 
klubech, barech a restauracích v celé ČR 

LCD obrazovky 
(metro, CineStar) 154 16. 5. – 21. 6. 

eskalátory stanice metra Národní třída, 
CineStar pobočky, čerpací stanice Mol ad., 
celá ČR

Letáky A5 16 000 20. 5. – 21. 6. distribuce na hudebních 
a společenských akcích po Praze

Letáky A6 89 600 1. 12. – 21. 6.

distribuce na více než 50 hudebních 
a společenských akcích v krajských 
městech ČR, v klubech v Praze, v Berlíně, 
Drážďanech, Bratislavě a dalších městech 
sousedních zemí, kavárny, vlaky Leo Express, 
Costa Coffee, Paul, Prague City Tourism,
Česká centra ad.





Počet Velikost Data

Radio spoty 1 469x 20–30 s 
1. 12. 2018 – 21. 6. 2019 

(ČRo, Beat, Kiss, Radio 1, Expres FM,
 Impuls, RockZone)

TV spoty  26x  20 s 22. 4. – 16. 6. (Česká televize)

Blesk

5x 1/8 strany 9. 4., 2. 5., 30. 5., 10. 6., 17. 6.  

3x 1/6 strany 1. 4., 25. 4., 4. 6.

1x 1/3 strany 15. 5.

Reflex

2x 1/2 strany 4. 4., 6. 6.

1x 1/3 strany 23. 5.

1x Junior page 2. 5.

E15 2x 1/4 strany 15. 5., 5. 6.

Forbes  2x 1/2 strany  2. 5., 4. 6.

Reportér 3x 1/2 strany 11. 3., 8. 4., 6. 5.

Full Moon 3x 1/1 strany 11. 3., 4. 4., 6. 5.

Rock&Pop 2x 1/2 strany  květen, červen

Headliner 1x 1/1 strany červen

Kulturní magazín UNI 2x 1/1 strany květen, červen

Costa Coffee Times 1x 1/2 strany květen, červen

Metro 1x 1/1 strany 20. 6.

Prague Morning 1x 1/1 strany květen

Prague Resident 1x 1/1 strany červen

TIŠTĚNÁ INZERCE, RADIO A TV



PRAHA – Pár dní poté, co našli v kou-
pelně bezvládné tělo Dana Nekoneč-
ného (†52), začali sousedé zapalo-

vat svíčky a klást květiny na okno 
místnosti, kde vydechl naposledy. 
„Byl to skvělý člověk,“ shodují se.

   Text:  Hana Höschlová
Foto:  Martin Sekanina, 

Vladimír Jindřich
Daniel se s obcí rychle 

sžil. Oslavoval s míst-
ními různá výročí, vy-
stupoval na radnici a 

nikdy si nevzal honorář. 

Před pohřbem
Blesk na místě zastihl sta-
rousedlíka Vladimíra Jin-
dřicha (71). V ulici Na vr-
chu s rodiči dlouho žil. 
Nyní má s rodinou dům 
o pár ulic dál. „Dan mezi 
nás okamžitě zapadl. Byl 
to pohodář,“ vzpomíná 
pohnutě. Vlastnoručně vy-
robil k obyčejným svíč-
kám i elektrickou, která 
bude svítit až do pohřbu, 
který je 4. dubna v 14:15 
v motolském krematoriu. 

Dobrý soused
„Dan bydlel v domě, kde 
před ním žila taková hlasi-
tá rodina. Podle lidí z uli-
ce sem museli jezdit poli-
cisté dokonce několikrát 
za noc,“ prozradil Bles-
ku Jindřich, synovec slav-
ného skladatele Jindřicha 
Jindřicha (†91). „Když se 
nastěhoval Daniel, nasta-

la velká pohoda,“ dodává. 
Všichni se shodují na tom, 
že tak dobrého souseda jen 
tak nenajdou.

Konec Šum svistu 
Kapela Nekonečného do-
stala polibek smrti. Po 
jeho odchodu končí i jeho 
doprovodná kapela Šum 

svistu. „Dan byl jedineč-
ný a show stála na něm, 
nikdo ho už nemůže na-
hradit,“ shodují se její 

členové, které mrzí i to, že 
se už nebudou spolu tak 
často vídat, protože kaž-
dý má jiné zaměstnání. 

Pietní místo na 
okně, za nímž 
zemřel

Danu Nekonečnému (†52)
zapalují  svíčky

Na římse okna udělali 
sousedé pietní místo. 

Svíčky v noci dojemně 
světélkují do tmy.
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Vladimír Jindřich 
přinesl elektrickou 
svíčku a zapálil i 
normální. 
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20 SPORT  Pondělí 17. června 2019

Fotbal
● Trenérem Juventusu se 
po Missimilianu Allegrim (51) 
stal Maurizio Sarri (60), jenž 
přichází z londýnské Chelsea.
● Zlatý pohár (mistrovství 
Severní a Střední Ameriky): 
Mexiko – Kuba 7:0, Kanada – 
Martinik 4:0.

Hokej
● Los Angeles vyplatilo ze 
smlouvy obránce Diona Pha-
neufa (34).
● Němec Dominik Kahun 
(23) byl z Chicaga vytrejdo-
ván do Pittsburghu za beka 
Olliho Määttu (24).

Tenis
● STUTTGART (754 540 
EUR) – muži, fi nále: Berretti-
ni – Auger-Alissime (7) 6:4, 
7:6.
● HERTOGENBOSCH (250 
000) – ženy, fi nále: Riskeová 
– Bertensová (1) 0:6, 7:6, 7:5.

Jednou větou
● Italskou rallye vyhrál Špa-
něl Dani Sordo (36) poté, co 
suverénní lídr Ott Tänak (31) 
z Estonska skončil v závěreč-
né RZ mimo trať.

Vyhráli jste?
● Šťastných deset (16. 6., 
polední): 2, 14, 19, 23, 25, 26, 
28, 32, 37, 47, 48, 49, 56, 60, 
61, 65, 67, 68, 79, 80. Králov-
ské číslo: 65. Šance milion: 
906 832.
● Šťastných deset (15. 6., ve-
černí): 6, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 
29, 32, 33, 34, 40, 41, 50, 54, 
55, 56, 58, 71, 79. Královské 
číslo: 32. Šance milion: 502 
153.
● Euromiliony (15. 6.) – osu-
dí č. 1: 1, 3, 7, 10, 29, 34, 35. 
Osudí č. 2: 5. Eurošance: 
19277. (Bez záruky!)

Ve zkratce

CHOMUTOV – Srdce puká a po zádech běhá 
mráz. „Připravili jste mého nemocného syna 
skoro o milion,“ vzkázal vedení zadluženého 
Chomutova Juraj Valach (30), jeho hokejista. 

Text: Jan Hamrník
Foto: J. Legner (Sport),
          Archiv J. Valacha 

Na ledě je obráncem, tragédiím 
v životě však zabránit nedokáže. 
Před třemi lety jako by si štěstí 
řeklo, že se ke slovenskému chla-
píku Jurajovi otočí navždy zády.

Smrt při porodu
V červnu 2016 se s manžel-
kou Simonou (†22) těšili na 

narození dvojčátek. Po-
rod se však změnil v ho-
ror, při kterém Valacho-
va žena zemřela. Malič-
ké Jerguše a Amálii se 
podařilo zachránit, ale 
chlapeček utrpěl poško-

zení mozku. „Po paní manželce 
mi tu zůstaly dvě krásné dětičky 
a budu žít pro ně a nikdy neza-
pomenu,“ svěřil se Blesku necelý 
rok po tragédii. Jenže když mu ne-
chodí peníze, bojuje se tuze těžko.

Zničená kariéra
A po letošním sestupu z extraligy 
v Jurajovi bouchly saze! „Také 
zdravím vedení klubu Chomu-
tova a děkuji mu za to, že při-
pravili mého nemocného syna 
o skoro jeden milion korun,“ 
napsal na Facebook (příspěvek 
později smazal). Podle všeho v 
klubu skončí, upřímné díky si 
od něj vysloužili fanoušci a rea-
lizační tým – ovšem kromě tre-

nérů! Jako hlavní kouč mužstvo 
vedl Vladimír Růžička (po se-
zoně skončil), jeho asistent Petr 
Martínek patrně zůstává. „Zni-
čil mi kariéru,“ tvrdí o něm Va-
lach. Pokud mu vedení visí skoro 
milion, neviděl peníze odhadem 
za sezonu. „Částku nemohu 
komentovat, ale v týdnu jsem 
s ním mluvil a dohodli jsme se 
na splátkovém kalendáři,“ řekl 
Blesku Jaroslav Veverka mladší, 
šéf klubu. Aktuálně prý dochá-
zí k jeho „předání do rukou lidí, 
kteří jsou ochotni se přihlásit k 
závazkům“. „Celá situace nás 
opravdu mrzí,“ dodal Veverka 
upřímným hlasem. Jenže Valach 
potřebuje víc než slova… 

Juraj Valach v Chomutově pů-
sobí od konce roku 2015, českou 
extraligu hrál předtím i za Slavii a 
Kometu Brno. 

Životní bojovník Juraj Valach obvinil vedení hokejového Chomutova:

Vzali milion 
mému synovi! nemocnému

KAZAŇ – Martinu Šonkovi 
(41) se vzdaluje obhajoba ti-
tulu v letecké sérii Red Bull 
Air Race. V Kazani obsadil 
třetí místo, a vítězný Japo-
nec Muroja mu tak opět utekl. 
Druhý Čech v seriálu Petr Ko-
pfstein (41) zase zuřil, že mu 
sudí udělili chybnou penali-
zaci. „Byli jsme poškozeni,“ 
tvrdil pilot, který skončil 13.

Šonkovi 
odlétá titul

LONDÝN – Vstup 
do nové sezo-
ny Světové-
ho poháru 
mu vyšel 
na dvoj-
ku. Ka-
jakář Jiří 
Prskavec (26) 
v Londýně ne-
stačil jen na do-
mácího Clarka. 
„Stříbro je ale su-
per!“ radoval se 
»malý Jířa«.

– Vstup 
sezo-

vé-
u 

ří 
(26) 

ě ne-
na do-
Clarka. 

e ale su-
oval se 

a«.

Prskavec 
začal stříbremč

LE MANS – Vítěz-
ství v legendár-
ním automo-
bilovém zá-
vodě 24 
h o d i n 
Le Mans 
o b h á j i l 
Španěl Fer-
nando Alon-
so (31). Býva-
lý šampion for-
mule 1 opět 
kraloval s tý-
mem Toyota 
Gazoo.

 – Vítěz-
egendár-
omo-
zá-
4 

 
er-
Alon-
Býva-

on for-
opět 

s tý-
Toyota 

Alonso: 
Král Le Mansá

Na Facebooku zveřejnil 
hodně ostrý příspěvek. 

V dresu 
Chomutova Juraj 

Valach odehrál 
celkem 193 

zápasů.

Se synkem 
Jergušem a 
dcerkou 
Amálií. 

CHOMUTOV
mráz. „Při
skoro o m
Chomutov

Text: Jan Hamrník
Foto: J. Legner (Sp
          Archiv J. Val

Na ledě je obránc
v životě však zabr
Před třemi lety ja
řeklo, že se ke slov
píku Jurajovi otočí

Smrt při
V červnu 201
kou Simonou

narození d
rod se vša
ror, při kt
va žena z
kéké JJerergugu
podařiloo
chlapeče

V dresu V dresu 
Chomutova Juraj Chomutova Juraj 

Valach odehrál Valach odehrál 
celkem 1 3 celkem 193 

zápasů.zápasů.

O S T R A V A 
(haj, ČTK) 
– Chce běžet 
rychleji než le-
gendární Usain 
Bolt (32) před jede-
nácti lety! Americ-
ký sprinter Christian 
Coleman (23) věří, že 
v Ostravě může pře-

konat jeho re-
kord Zlaté tret-
ry. 

Atletický mí-
tink se uskuteční 

ve čtvrtek a Coleman 
už na něj ladí formu 
ve Slezsku. Zaběhne 
dvoustovku v lepším 
čase, než je Boltova 

hodnota 19,83 sekun-
dy? „Není to nemož-
né, můj osobák je jen 
o dvě setiny horší, na-
víc už je dva roky sta-
rý. Od té doby jsem 
udělal dost velký po-
krok,“ hlásí sebevědo-
mě muž, jenž je pova-
žován za nástupce Ja-

majčana. „Je to ob-
rovská pocta, proto-
že jsem si Bolta vždy 
ohromně vážil,“ roz-
plývá se. V Ostravě, 
kam jeho předchůd-
ce jezdil moc rád, ho 
čeká premiéra. „Mám 
bouřlivé publikum 
moc rád,“ těší se. 

Christian Coleman si 
na dvoustovku věří.

Překoná v Ostravě Bolta?
Nejrychlejší muž světa Coleman 

Usain 
Bolt
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tích, chodí do kina… Není mu proti 
srsti nechat se vydržovat ženami. 
I muži. Chce se proslavit. Lho-
stejno jak. A tak odjíždí „na lov“ 
do Cannes.

Tentýž rok tu má premiéru sní-
mek o císařovně Sisi s mladou, 
ale už tehdy velmi slavnou Romy 
Schneiderovou. Zatímco se Delon 
pokoušel zaujmout agenty v hote-
lových lobby, Schneiderová kráčela 
jako hvězda po červeném koberci. 
Už o rok později spolu budou hrát 
pár v historickém snímku Kristý-
na. Začínajícího herce si vybere 
sama Schneiderová podle foto-
grafi e. 

Tou dobou už má Delon svou 
agentku a o publicitu se stará jeho 
osobní manažer, novinář Georges 
Beaum. Delon s ním sdílí byt a o je-
jich vztahu se hovoří jako o důvěr-
ném, což nebude jediný případ. 
Schneiderová je rozkošné talento-
vané děvče z vážené rakouské he-
recké rodiny, Delon je zatím nikdo, 
slibný, ale nikdo. Setkání se Schne-
iderovou je kvůli tisku pečlivě zre-
žírované. Ona vystupuje z letadla, 
on stojí dole u schůdků s kyticí ru-
dých růží. Připadá jí „zoufale nud-
ný“. Jemu je z ní naopak „na zvra-
cení“. Tak proběhlo první setkání 
páru, jenž se za pár týdnů stane 
nejsledovanějším na světě. 

Teprve po natáčení jim dojde, 
že se milují. Schneiderová ute-
če od matky a ubytuje se u Delo-
na. Ten je zaskočený, do té doby 
měl pletky jen se ženami výraz-
ně staršími. Později bude o Romy 
Schneiderové mluvit jako o své 
první skutečné lásce, ale také 
dodá: „Byla symbolem světa, kte-
rý se mi hnusil, měšťácké vrstvy, 

kterou jsem pohrdal.“ Jejich vztah 
je intenzívní a bouřlivý. Schnei-
derová divokého Delona kultivuje, 
herec se během pár měsíců snaží 
přečíst všechno, co za léta zane-
dbal. Bere to všechno šmahem, 
dějiny divadla i fi lozofi cké knihy. 

KRÁSNÝ, NEZÁVISLÝ 
A BEZ SKRUPULÍ
Rodina Romy Schneiderové trvá 
na zásnubách, Delon na to přistu-
puje. Což mu nebrání, aby si bě-
hem natáčení fi lmu V plném slun-
ci nezačal románek se zpěvačkou 

Nico. O devět měsíců později se na-
rodí chlapec, jejž Nico pojmenuje 
Christian Aaron. Delon ho nikdy 
za svého nepřijme a velmi ostře se 
vůči svému údajnému otcovství 
ohradí, přestože geny nelze zapřít, 
což je brzy patrné na první pohled. 
Chlapce se nakonec ujme Delonova 
matka a dá mu příjmení Boulogne 
po svém muži. 

V roce 1964 se Delon zapletl s jis-
tou Francine (Nathalií) Barthéle-
myovou, pohlednou rozvedenou 
Maročankou s pochybnou pověstí. 
Každopádně pro Delona měla kouz-
lo, pocházela z nižších vrstev jako 
on a musela se životem protlouct 
jako on. Prý si byli velmi podobní: 
krásní, nezávislí a bez skrupulí. 
Delonovi teď nedělalo problém po-
obědvat s Romy, rozloučit se, ces-
tou vyzvednout Nathalii a odvézt 
si ji na natáčení. Romy se o tom 
vztahu dozvěděla z fotek v novi-
nách. Následoval rozchod, který 
herečka nesla nesmírně těžce. 

V srpnu 1964 se Delon s Natha-
lií oženil. Byla v osmém měsíci 

NENÍ MU PROTI 
SRSTI NECHAT 
SE VYDRŽOVAT 
ŽENAMI. I MUŽI. 
CHCE SE PROSLAVIT. 
LHOSTEJNO JAK. 
A TAK ODJÍŽDÍ 
„NA LOV“ 
DO CANNES. 

 Alain Delon 
debutoval v roce 
1957 ve filmu Když 
se do toho zaplete 
žena

S Romy 
Schneiderovou 
tvořili nej-
sledovanější 
pár své doby

HUDEBNÍ LÉTO 

STARTUJE 

V PRAZE!
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přišlo album Magie. Následuje pak 
poslední a čtvrtý Best of kousek, 
který vyšel v roce 2002. 

Skladby Šumu svistu jsou plné 
slunce, rozličných zvuků a pozitiv-
ní nálady, jež vás v mžiku přenese 
na odlehlou písečnou pláž tropic-
kého palmového ostrova, kde se 
tančí od rána do večera a pije se 
z kokosových ořechů brčky s para-
plíčky. Klipy k písním hýří barva-
mi a až snovými výjevy a nechy-
bějí samozřejmě ani exotické ženy, 
tanec, havajské věnce nebo brazil-
ské karnevaly. Kdo nezná hity, jako 
jsou Samba King nebo Aya Arriba, či 
počeštěnou verzi Hafanana původ-
ně od Afrika Simona, ten nepoznal 
radost. 

Během svých vystoupení byl 
pověstný mnoha nepředvídatelný-
mi kousky, mezi něž patřily i četné 
pyrotechnické efekty. „Mnohdy 
ve smlouvách bylo, že je pyrotech-
nika zakázaná. Nikdy jsme ale ne-
věděli, s čím Dan přijde,“ vysvětlu-
je Jana Ulrychová. „Vždycky ji měl 
někde zašitou a během vystoupení 
ji vytáhl. Potom jsme měli už i při-
pravených několik hasičáků, pro-
tože mu v tom nikdy nešlo zabránit 
a vždycky měl něco v zásobě. Byl to 
ale svéráz a člověk se na něj zkrát-
ka nemohl zlobit. Byla to nekont-

rolovatelná osoba. Přirovnala bych 
práci s ním k jízdě na dostihovém 
koni. Jakmile kůň vyběhne, už se 
nedá zastavit. Buď pak něco vy-
bouchne a vy se musíte přizpůso-
bit, nebo to dopadne dobře.“ 

VŠUDEDOMOVEC
K životní náplni tohoto extrava-
gantního umělce patřilo bezpo-
chyby také cestování. Označoval 
se sám jako „všudedomovec“. „My-
slím, že byl snad všude, nemělo by 
smysl vyjmenovávat všechny země, 
které navštívil. Byl všude, kde mohl 
chodit bos a s věncem na krku, aniž 
by se na něj okolí dívalo divně. Tam 
patřil a tam zapadal,“ líčí nakonec 
jeho bývalá manažerka. 

Daniel Nekonečný se nikdy ne-
oženil a neměl žádné děti. Po dlou-
hou dobu mu byla životní oporou 
Zuzana Kardová, jež do vztahu při-
šla s dcerou, Terezou Kardovou. Ta 
na něj vzpomíná jen v tom nejlep-
ším, a po dlouhou dobu dokonce 
v Šumu svistu vystupovala jako 
tanečnice. 

HOSTOVÁNÍ 
NA DISKOTÉKÁCH
V roce 2008 se Daniel Nekonečný 
zúčastnil národního kola soutěže 
Eurovize, kde ale neuspěl, přes-
tože dle dostupných komentářů 
renomovaných českých médií té 
doby mohl mít se svým vystou-
pením, na rozdíl od konkurence, 

šanci na úspěch v mezinárodní 
soutěži právě on. 

Přesto je život tohoto „velvyslan-
ce ministerstva lásky“ obestřen 
určitou tajemnou aurou. Soukromí 
držel z velké části pod pokličkou. 
Musel čelit mnoha prohlášením 
o tom, že je gay, což sám vyvracel 
tím, že miluje jen ženy. Spekulova-
lo se také o drogové závislosti, ale 
to vyvrací i Jana Ulrychová, která 
uvedla, že u něj nikdy žádné nevi-
děla. V posledních letech se o něj 
jako manažer staral Petr Zname-
náček. Daniel Nekonečný se v této 
době specializoval zejména na hos-
tování na diskotékách a byl vyhle-
dávaný jako host na různé fi remní 
večírky, plesy a narozeninové osla-
vy. Koncertní akce z nejasných dů-
vodů téměř vymizely.

Daniel Nekonečný zemřel před-
časně v 52 letech v podnájmu 
v domě v Řeporyjích. Vždy hlásal, 
že „člověk je předurčen a stvořen 
k tomu, rozkoš prožívat a života 
si užívat, nejen ho přežívat“, nebo 
„užívejte každého dne, jako by byl 
poslední“. Nakolik sám tato hesla 
v soukromí dodržoval, je otázkou. 
Bezpochyby je ale kvůli ztrátě toho-
to člověka, jehož posláním bylo při-
nášet lidem radost a pomáhat, svět 
zase o něco chudší a smutnější. 

S dlouholetou přítelkyní Zuzanou Kardovou a její dcerou Terezou
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PROPAGACE – ONLINE

Zobrazení stránek: 
815 009

WEB

Počet návštěv: 
324 037

Počet 
unikátních 
uživatelů: 

190 237

Zúčastní se 
a zajímá to celkem:

 19 300

FACEBOOK

Událost, 
dosah: 

529 216

Celkem 
na stránce: 

28 330

Nárůst: 
13,32 %

TWITTER

Followers: 
2 036 Zobrazení: 

250 300

Nárůst: 
13,87 %

Nejúspěšnější 
příspěvek, dosah: 

340 054

Nejúspěšnější
 tweet:
27 424

Druhý 
nejúspěšnější 

příspěvek: 
257 658



INSTAGRAM

Nejúspěšnější 
příspěvek:
likes 239 / 

dosah 2 457 Followers: 
2 525

Zobrazení: 
302 062

Dosah: 
99 989

Nárůst: 
53,96 %

BANNEROVÁ 
KAMPAŇ

Celkový 
dosah:

13 176 579

INFLUENCEŘI

Zapojilo se: 
přes 

40 osobností
Sečtený 
dosah 

příspěvků: 
cca 

2 000 000 
uživatelů

Vygenerovali: 
přes 60 příspěvků 

a instastories

 Zobrazení na serverech: 
aktualne.cz, blesk.cz, 

ceskatelevize.cz, 
musicserver.cz ad.



GENERÁLNÍ 
MEDIÁLNÍ PARTNER 
METRONOME FESTIVAL PRAGUE 2019

●  Nadstandardní přístup ke spolupráci – patronát nad hlavní scénou #2 – ČT Park Stage 
s exkluzivními interprety, jako jsou Primal Scream, Pražský výběr nebo Anna Calvi

● Přednostní servis pro zpravodajství a publicistické pořady – exkluzivní informace předem
● Benefity ve formě volných a zvýhodněných vstupů na festival
● Prezentace České televize na propagačních materiálech
●  Účast generálního ředitele České televize na oficiálním zahájení v pátek 21. 6. na 

hlavní scéně společně s organizátory festivalu a zástupci dalších důležitých partnerů



BENEFITY
●  Branding stage
●  2 ks dvoudenních vstupenek do exkluzivní UP zóny 
●  15 ks dvoudenních vstupenek do nadstandardní VIP zóny
●  36 ks standardních dvoudenních festivalových vstupenek
●  15% sleva na nákup dvoudenních vstupenek na stání pro zaměstnance ČT 
●  Novinářské akreditace



M_2019_poster_A1_May_Vstupenky_2_.indd   1 07.05.2019   9:44:42

 ●  Společná kampaň v hodnotě více než 30 milionů Kč (leden–červen 2019)
●  Česká televize uvedena na všech propagačních materiálech jako generální  

mediální partner
●  Uvedení loga na všech inzerátech v tištěných médiích
●  Uvedení loga České televize na webových stránkách (generální mediální partner, 

sekce Partneři)
●  ČT Park Stage uvedena na všech programových a dalších materiálech, kde byly 

zmiňovány scény
●  Zmínění názvu ČT Park Stage i v několika příspěvcích na Facebooku

Počet návštěv webu: 324 037
Počet likes na Facebooku: 28 330

PROPAGACE PŘED AKCÍ



PROPAGACE NA MÍSTĚ
●  Patronát České televize nad festivalovou scénou ČT Park Stage, která byla takto 

prezentována na programových materiálech, v tiskových zprávách, na webu a na 
Facebooku

●  Program na scéně uváděla moderátorka ČT
●  Umístění loga na 2 open-air a 2 indoor scénách, na 3 infověžích, na logostěně 

ve VIP zóně, ve speciálním časopisu UP zóny, na vlajkách u vstupu do areálu, na LED 
obrazovkách na 2 hlavních scénách, na festivalové pásce a programovém letáku

●  Oficiální festivalová zdravice generálního ředitele České televize, promítaná na   
všech hlavních scénách oba festivalové dny 

●  Spoty na LED obrazovkách na všech hlavních scénách (Metronome Stage, ČT Park 
Stage a Moon Stage)

●  Přednostní servis pro zpravodajství a publicistické pořady – zprostředkování 
rozhovorů, možnosti záběrů z koncertů a dalších materiálů během festivalu



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ CASHLESS PARTNER

ZA PODPORY HL. M. PRAHY

OFICIÁLNÍ PIVNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ HOTEL FESTIVALU

SPOLUPRÁCE S PARTNERY 



SPOLUPRÁCE S MEDIÁLNÍMI PARTNERY 



SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

ČESKÁ SPOŘITELNA

MASTERCARD

SEAT

MAGISTRÁT HL. MĚSTA PRAHY

ČEZ

KRUŠOVICE

PANASONIC G-SHOCK A SENCOR

GLO 



LEO EXPRESS

JAMESON BECHEROVKAPEPSI

MATTONI

COSTA COFFEEBEEFEATER CAPTAIN MORGAN

PAUL SHELLTCHIBO MAZAGRANDE SHELL

ARCADIA A VIOLET KANGAROOCONMOTO HÄSTENS ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA



Co se nám letos povedlo:
● Přivezli jsme hvězdy světové hudební scény
● Představili jsme nejzajímavější mladé umělce
● Otevřeli jsme diskuzi nad budoucností vzdělávání
● Zahájili jsme oslavy 30 let svobody
● Výrazně jsme rozšířili areál 
● Vybudovali jsme exkluzivní VIP zónu
● Díky cashless systému jsme odstranili fronty
● Odstranili jsme cashless refundační poplatky
● Rozšířili jsme výrazně partnerské spolupráce
● Navýšili jsme mediální pokrytí na více než 1 800 výstupů
● Během prodlouženého víkendu jsme uspořádali 3 akce pro 40 000 diváků

Pracujeme na zlepšení:
● Technické stránky cashless systému
● Zjednodušení a zrychlení akreditačního systému
● Využití areálu v odpoledních hodinách
● Rozmístění aktivit po areálu na základě zpětných vazeb partnerů 
● Včasnější potvrzení vzájemné spolupráce s partnery

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
METRONOME FESTIVAL PRAGUE 2019

4. ROČNÍK
21.-22. 6. 2019
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA



Děkujeme za spolupráci na 
METRONOME FESTIVAL PRAGUE 2019! 

 I díky vám se čtvrtý ročník festivalu mohl uskutečnit 
a přinést spoustu skvělé zábavy.

Těšíme se na setkání v roce 2020!

David Gaydečka
david.gaydecka@metronomefestival.cz

+420 724 295 013

Martin Voňka
martin.vonka@metronomefestival.cz

+420 603 469 970



WWW.METRONOME.CZ

„Metronome prostě rok za rokem potvrzuje, že velký hudební festival Praze sluší.“

Václav Hnátek, iDnes.cz


