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O prostoru
Industriální budova MeetFactory ve vlastnictví magistrátu 
hl.m. Prahy stojí v sevření dálnice a kolejiště na jižní 
hranici Smíchova:

Celková užitná plocha    
ateliéry, zkušebny, studia, deposit  
předsálí + zázemí      
velký multifunkční sál     
malý multifunkční sál     
galerie hlavní trojsálí    
Galerie Kostka     

 
 
cca 5100 m2

3500 m2

450 m2

600 m2

150 m2 
300 m2

100 m2
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Vážené dámy a pánové,
předně mi dovolte, abych za své spolupracovníky a spokojené 
návštěvníky MeetFactory  poděkoval všem, kteří nás podporují. Bez 
grantové podpory hl.m. Prahy, státních dotací, evropských dotací, 
bez pomoci mezinárodních partnerů, sponzorů, přátel a dobrovolníků 
bychom nenaplnili poslání obecně prospěšné společnosti MeetFactory 
– „podporovat a rozvíjet současné umění a kulturu vůbec, 
s důrazem na umění výtvarné a jeho zpřístupnění veřejnosti“. 

MeetFactory, o. p. s., byla založena roku 2001 s cílem zapojit 
Prahu do dění na mezinárodní scéně současného umění - rozvíjet 
a provozovat mezinárodní umělecké a kulturní centrum prolínajících 
se žánrů a tvůrčích skupin.  Praha, která byla vždy centrem evropské 
kultury, je tak obohacena o myšlenkové hodnoty a navenek 
dává vědět o svém uměleckém a kulturním potenciálu. Koncept 
MeetFactory je inspirován podobnými centry v evropských 
a amerických městech, která získala výsadní postavení na 
mezinárodní umělecké scéně. Výstavní a rezidenční programy, jako 
je IASPIS ve Stockholmu, DAAD v Berlíně, PS1 v New Yorku nebo 
Rote Fabrik v Zürichu, jsou také založeny na grantovém způsobu 
financování s výraznou podporou domovských měst. 

Ve stávající unikátní industriální budově na Smíchově o užitné 
ploše 5 100 m2 zahájila MeetFactory provoz koncem roku 2007. 
MeetFactory nabízí v rámci rezidenčního programu umělcům, předně 
zahraničním, zázemí a prezentaci výsledků jejich tvorby, pořádá 
výstavy, divadelní a filmová představení, koncerty, večírky atd. 

Rok 2016 navázal na mimořádně úspěšné předchozí roky. Podařilo se 
nám ukončit druhý rok projektu SHAPE a získat grantovou podporu 
projektu pro rok třetí. Tento projekt je podpořený grantem Evropské 
unie a realizujeme ho ve spolupráci s 15 partnery z 12 evropských 
zemí. 
Dále jsme v roce 2016 ukončili projekt SYNAPSE. Jednalo se 
o projekt vzájemné výměny mezi norskou a českou uměleckou obcí, 
který byl iniciován naším norským partnerem, festivalem Insomnia 
v Tromso, a který je financován z fondů EHP 2009 – 2014.
V roce 2016 jsme realizovali mnoho divadelních představení, 
koncertů, výstav a rezidenčních pobytů výtvarných umělců. Čtvrtý 
rok o prázdninách promítalo letní kino (s laskavou podporou MČ 
Praha 5) a proběhl letní divadelní site-specific projekt realizovaný na 
dvoře MeetFactory.
O podrobnostech všech našich akcí se můžete dozvědět na 
následujících stránkách.

  
Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým spolupracovníkům, 
protože bez jejich obrovského pracovního nasazení a obětavosti 
by nic z toho, co se nám podařilo, nebylo možné.

Děkuji za pozornost a těším se na shledanou!

Marek Lakomý, ředitel MeetFactory o.p.s
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GALERIE  
MEETFACTORY  
2016

Výstavní program galerií MeetFactory je 

zaměřen na současné umělecké tendence. 

Jeho snahou je vytvořit funkční dialog mezi 

českou uměleckou scénou a významnými 

zahraničními tvůrci, klade důraz na 

mezigenerační konfrontaci. Výstavy se 

pokoušejí přesahovat rámce jednotlivých 

médií i uměleckých disciplín a reagovat na 

aktuální témata otevírající řadu filosofických 

i sociopolitických otázek. Ruku v ruce 

s vysokými nároky na prezentaci usiluje 

MeetFactory o vytváření přirozeného, 

otevřeného prostředí pro setkávání veřejnosti 

s živým uměním. MeetFactory disponuje 

třemi galerijními prostory s vlastní specifickou 

koncepcí a dramaturgií:
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Galerie 
MeetFactory (300 m2) 
 
reprezentuje aktuální domácí i zahraniční uměleckou tvorbu. 
Galerie poskytuje prostor pro koncepčně vyzrálé a produkčně 
náročné výstavy uvádějící místní autory do mezinárodního kontextu 
a obráceně. Díky své velkorysé dispozici umožňuje vystavujícím 
razantně vstupovat do prostoru, měnit jeho půdorys a celkový 
charakter. Tím má v českém prostředí unikátní místo. Program 
Galerie MeetFactory se soustředí zejména na tematické skupinové 
výstavy, ale také na prezentace rezidentů MeetFactory v dialogu 
s místními umělci a na hostující kurátorské projekty. 

Galerie Kostka (160 m2) 
 
je zaměřena na samostatné výstavy a projekty uměleckých dvojic 
či skupin. Galerie slouží jako prostor pro umělecké experimenty 
a site-specific instalace přímo reagující na netradiční typologii tohoto 
místa. Je určena zejména nastupující generaci umělců a samostatným 
projektům rezidentů MeetFactory. Každý rok nabízí MeetFactory 
polovinu výstavních termínů v tomto prostoru široké výtvarné obci 
formou otevřené výzvy. 

Galerie Zeď (130 m2) 
 
představuje na fasádě boční zdi budovy MeetFactory monumentální 
malby, plastiky nebo instalace. Cílem je vyvážit street-artové formy 
a projekty pro podobný prostor méně obvyklé, od konceptuálně 
laděných realizací až po formy geometrické abstrakce. 

Little Warsaw: Fightlessness, pohled do instalace, foto: Tomáš Souček

Jan Poupě: Proudění, pohled do instalace, foto: Tomáš Souček

Little Warsaw: Fightlessness, pohled do instalace, foto: Tomáš Souček

Tušení světla, pohled do instalace, foto: Tomáš Souček
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Galerie MeetFactory
 
Na začátku roku 2016 bylo možné zhlédnout v prostorách Galerie 
MeetFactory přetrvávající výstavu s názvem „Kdo hraje?“. Skupina 
devíti vystavujících umělců - Olaf Breuning (CH), Zuzanna Janin 
(PL), Pawel Kruk (USA), Annika Larsson (SWE),  Jean-Ulrick 
Désert (Haiti), Shaun Leonardo (USA), Anetta Mona Chişa & 
Lucia Tkáčová (SK), Assa Kauppi (SWE) se pokusila o vytvoření 
komplexního obrazu skryté role emocí ve světě sportu. Výtvarníci se 
ve svých dílech pokoušeli o vcítění do rolí sportovců a sportovního 
světa. Nahlíželi na skryté působení emocí, formální a performativní 
aspekt prožívání prohry anebo manipulativní zacházení s vypjatými 
situacemi s cílem vyvolat u diváků emfázi. V měsíci lednu 
proběhlo několik komentovaných prohlídek a edukačních programů 
vztahujících se k této výstavě. 

Po ukončení skupinové výstavy přichází do prostoru galerie 
maďarská umělecká dvojice - Little Warsaw. Vystavující umělci 
András Gálik a Bálint Havas patří k nejvýraznějším představitelům 
generace, která nastoupila na scénu po roce 1989. Jejich dílo je 
úzce provázáno s otázkami, které jsou specifické pro kontext zemí 
bývalého východního bloku. Výstava nesoucí název Fightlessness 
byla první samostatnou prezentací umělecké skupiny v České 
republice. Převážně sochařská výstava rozvíjela několik paralelních 
témat, které jsou v poslední době v centru zájmu Little Warsaw, 
a to ve dvou základních liniích: individuální konfrontace s vnějším 
světem a individuální konfrontace se sebou samým (jakási umělecká 
introspekce).

V polovině dubna vystřídala maďarskou dvojici kolektivní výstava 
pod kurátorským vedením Jara Vargy a externí kurátorky Lucie 
Tkáčové. Výstava s názvem Tušení světla byla inspirována dílem 
Ludvíka Součka (1978-1926), vynikajícího autora sci-fi a zcela 
ojedinělého zjevu na literární scéně bývalého socialistického 
Československa. 

Ludvík Souček byl celoživotním vášnivým kronikářem starověku, 
hledačem zmizelých civilizací a nadšencem na poli neortodoxní 
archeologie, exobiologie, kosmologie a alchymie. V den Součkovy 
smrti záhadně zmizel jeho poslední rukopis přímo z budovy 
nakladatelství. Tyto okolnosti se staly kostrou, odrazovým 
můstkem, nití, která se dále vinula touto výstavou. Výstava byla 
zkomponována z uměleckých děl sedmi umělců (Caroline Achaintre, 
Agnieszka Brzeżańska, Dominik Císař, Mark Fridvalszki, Maria 
Loboda, Milan Mikuláštík, Shana Moulton), která mají potenciál 
být zprostředkovateli této moudrosti, citlivými membránami, 
které zachycují světlo zaniklých kultur, kanály hyper-rozvinutého 
vědomí. Výstava vytvořila oblouk mezi starověkem a sci-fi, mezi 
dávno zapomenutým a dosud ani nepředstavovaným, pozemským 
a kosmickým, a tím, co mohlo být a co by mohlo být, kdyby...

Dvouměsíční výstavu vystřídal v polovině července další výstavní 
projekt Ztvárnění klidu hostující americké kurátorky Sary Reisman. 
Vystavující skupina vizuálních a performativních umělců - Rehan 
Ansari, Nicolás Dumit Estévez,  Brendan Fernandes, Yoko Inoue, 
Claudia Joskowicz, Kirsten Justesen, Clifford Owens, Jan Pfeiffer, 
Emily Roysdon a Roman Štětina - se věnuje tématům nehybnosti, 

Tušení světla, pohled do instalace, foto: Tomáš Souček

Ztvárnění klidu, pohled do instalace, foto: Tomáš Princ
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pozastavení a zpomalení v performativním kontextu.  
Na výstavě využívají taková gesta, jako jsou odklon, předklon 
a záklon, jimiž potlačují naše očekávání kontinuity tanečních 
a divadelních kompozic a linií pohybu a myšlení. Výstava naznačuje, 
že nečekané (pohybové) rozruchy mohou generovat politický 
a emoční potenciál jak u umělce, tak i u diváka.  V spolupráci 
s Divadlem MeetFactory v galerii probíhá scénické čtení hry Rehana 
Ansariho „Nezatížený“. Je to příběh kanadského novináře, který 
informuje o válce v pákistánském Karáčí, kde žije u své obstarožní 
tety a strýce, kteří uchovávají tajemství ještě z doby rozdělení 
Indie. Ansariho hra byla přeložena do češtiny. Scénu vytvořil český 
umělec Jan Pfeiffer. 

Podzimní sezónu jsme zahájili výstavou Smích a zapomnění. 
Kurátorský projekt Olgy Stefan zkoumá tvárnost paměti, bolest 
smíchu, vzájemný vztah mezi soukromým a veřejným životem 
a zrádnost lidských vztahů. Výstava vychází z díla Milana 
Kundery Kniha smíchu a zapomnění z roku 1978, která vyšla 
během autorova pařížského exilu. Smích, zapomnění, hranice, lítost 
(mučivý stav po uvědomění si vlastní nedostatečnosti či mizérie) 
a andělé, strážci nezpochybnitelné pravdy a diktátoři absolutna, to 
jsou témata, která opakovaně rezonují v Kunderových textech jako 
v hudební partituře. Na výstavě jsou prezentována rozšířenými video 
a foto-projekty, v nichž se odráží vztah těchto médií ke konstruování 
a obměňování historie, k vyvolávání afektových reakcí, nebo ke 
skutečné dokumentaci minulých zkušeností. Na výstavě představuje 
svoje dílo více českých i zahraničních umělců: Esther Shalev-Gerz, 
Dor Guez, Clemens Von Wedemeyer, Agnieszka Polska, Sarah 
Sweeney, Nedko Solakov, Himali Singh Soin, Sophie Calle, Kateřina 
Šedá, Hito Steyerl, Dorothy Iannone, Dread Scott, Adam Vačkář,  
Dan Acostioaei.
 
Závěr roku patřil výstavě Time after Time (pracovní název Vizionáři), 
která vznikla ve spolupráci s rezidenčním programem MeetFactory 
a s rezidenčními umělci pro rok 2016. Čas plyne v nekonečném 
kruhu a všechno se donekonečna opakuje, dokonce i opakování 
se opakuje. Jsme přesvědčeni o jedinečnosti a neopakovatelnosti 
prožívaného momentu, netušíce, že jsme ho prožívali mnohokrát 
v minulosti a budeme ho prožívat znovu a znovu. Každé slovo bude 
opět vysloveno v téže souvislosti, každá věta nabere tentýž význam. 
Opakovaně donekonečna věříme v jedinečnost okamžiků, které zmizí 
navždy a nikdy se nevrátí. Donekonečna setrváváme v iluzi plynutí 
času. Na výstavě představili svá díla čeští i zahraniční umělci: Manon 
de Boer, Kara Rooney, Ben Landau, Cristina David, Martin Vongrej, 
Marie Lukáčová & Jakub Roček, Jaro Kyša, Viktor Frešo, Rona 
Stern, Khalifa Ababacar Dieng, András Cséfalvay, Caroline Kryzecki, 
spolupráce: Jonathan Ravasz; Textoví přispěvatelé: Sarah Jones, 
Yonatan Raz-Portugali, Roswitha Schuller, Jaro Varga, Christina 
Gigliotti, Zuzana Jakalová.

Galerie Kostka
Do poloviny ledna v Galerii Kostka probíhala výstava nadaného 
francouzského umělce a hudebníka Axela Goualy. Niternější než 
kost je jméno výstavního projektu, který vznikl na základě zkoumání 
důležitosti kostí jako základního architektonického prvku lidského těla. 
Zahraničního rezidenta vystřídal český multimediální umělec Jiří Žák, 

Smích a zapomnění, pohled do instalace

Time after Time, pohled do instalace, foto: Tomáš Souček

Jan Poupě: Proudění, pohled do instalace, foto: Tomáš Souček



MeetFactory / Výroční zpráva 2016

13 

který je studentem ateliéru Tomáše Vaňka na AVU. Jiří Žák oplývá 
nebývalým rozsahem, což je patrné i z jeho měsíční výstavy v Galerii 
Kostka, a také skutečnosti, že je letošní laureát ceny EXIT. Obvykle 
se jeho práce zabývají sociálními tématy, která zpracovává širokou 
paletou médií. Jeho časté vyjadřovací prostředky jsou video, psané 
slovo, fotografie. Fikční narace s názvem Mateřské město využívá 
právě těchto tří stěžejních pilířů Žákova výtvarného vyjadřovacího 
jazyku. Samotný projekt se zabývá konkrétními historickými 
souvislostmi kolonizace brazilských území společností Baťa. Autor se 
soustředil výhradně na činnost a plány J. A. Bati v několika městech 
v Jižní Americe, které zasáhly do podoby krajiny a způsobu života 
místního obyvatelstva. 

V únoru patřil prostor Galerie Kostka Janu Poupě. Autor ve 
svém projektu Proudění rozvíjí svůj dlouhodobý zájem o přírodní 
a meteorologické jevy, tentokrát vystupuje z dvojrozměrného plátna 
a snaží se komplexnost tématu uchopit komplexním environmentem 
– totální instalací. Vytvořil aerodynamický tunel s proudícím větrem, 
jehož pohyb byl znásobený efektem mlhy, který ve spodní části 
tunelu procházel modelem města, obléhal jeho budovy a tvořil 
vzdušné víry. Jan Poupě vytváří uměle simulovanou realitu, aby 
přiměl člověka žasnout nad přírodními fenomény a také nastolil 
otázku hranic mezi realitou, percepcí a reprezentací.

V měsíci dubnu Kostku vyplnila velkorysá dřevěná konstrukce 
Juraje Gábora s názvem Vertikální gradace. Vertikální gradace byla 
prostorovou situací, objektem, místem pro fyzickou i percepční 
kontemplaci. Vybízela k tělesnému prozkoumání i k soustředěnému 
pozorování, a s divákem si tak vytvářela mnohovrstevnatý vztah 
vzájemných interakcí. Výstava byla realizována ve spolupráci 
s rezidenčním programem MeetFactory. Kurátorkou výstavy byla 
Zuzana Jakalová. 

Po instalaci Juraja Gábora následuje samostatná prezentace polské 
umělkyně Izy Tarasewicz ULTRA HIGH TURBO TURBO III 
a kurátorky Zuzany Jakalové. Turba Turbo byl modulární sochařský 
systém inspirovaný teorií chaosu a informačními teoriemi a formálně 
vycházel třeba z podoby velkého hadronového urychlovače částic či 
z modernistického kruhového stojanu na květiny. 

V letním období jsme pro naše diváky připravili výstavu Spirit 
World Rising, která představila spolupráci Anežky Hoškové 
a Anderse Grønliena. V projektu se překrývají různá média, jako je 
instalace, scénografie, sochařství, hudba, performance, dokumentace 
i dvojrozměrné výtvory. Vystavená díla zkoumají přetváření 
a spojování různých náboženských a duchovních signifikátorů do 
experimentálního synkretického výrazu. Projekt se také snaží využít 
zahájení výstavy jako rituálního aktu v souladu s vystavenými díly.  

Podzimní sezónu v Galerii Kostka jsme zahájili výstavou Radky 
Salcmannové s názvem Monument pozorovaní. „Monument 
pozorování je výstava sestávající ze tří krátkých filmů - Outside 
of Relativity, The Touch of Eclipse, Monument of Observation, 
které jsou vzájemně propojené a vytvářejí koherentní příběh. 
Videa jsou promítána simultánně a umožňují tak divákovi vnímat 
souvislosti jednotlivých příběhů. Diváci se ocitají v situaci podobné 
labyrintu. Sledují tři děje, jež vytváří moment psychologického 
opakování v různých vizuálních kontextech. Vychází z autorčiny 

Juraj Gábor: Vertikální gradace, pohled do instalace,  
foto: Tomáš Souček

Iza Tarasewicz: ULTRA HIGH TURBO TURBO III, pohled do instalace, 
foto: Jan Šipöcz

Spirit World Rising, performance, foto: Tomáš Souček 

Monument pozorovaní, performance, foto: Tomáš Souček 
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vlastní zkušenosti přivykání novému kulturnímu prostředí, jeho 
pomalého akceptování coby nového domova. Filmy odrážejí tento 
proces psychologické transformace člověka žijícího mezi dvěma 
kontinenty. Prostupuje je jedna postava, která se neustále proměňuje 
v postavy jiné, zakoušející obdobné situace. Třebaže prostředí i ona 
sama podléhají neustálým, často radikálním změnám, zůstává starý 
psychologický vzorec týž a opakuje se ve snaze o přizpůsobení 
novému kontextu.“   

Dále následoval umělecký projekt Ivana Svobody Doba Ledová. 
Autor zde spojil dva navenek nesouvisející náměty, které volně 
asociuje s dobou ledovou. Prvním námětem je těžko přístupná 
kotlina, uzavřená pískovcovým skalním masivem, která se nachází 
v severních Čechách, v blízkosti rodinné rekreační chaty umělce. 
Druhým námětem je aktuální situace migrantů z Afriky a Blízkého 
východu a jejich nebezpečná cesta přes kontinent za lepším životem. 
Výsledná videoinstalace představila fiktivní příběh postav a jejich 
putování z doby ledové do současné venkovské usedlosti. Video bylo 
komponované do velkorysé sochařské instalace, která bude připomínat 
atmosféru lesního prostředí. Závěr roku v Galerii Kostka patřil výstavě 
Pivot umělecké dvojice Markus Hanakam a Roswitha Schuller z Vídně. 
V tajemně atmosférickém prostoru Galerie Kostka umělci představili 
nové video, které sice částečně odkazovalo k historickým modelům 
zobrazování, ale bylo zároveň transformováno novými impulsy 
a utvářením divácké zkušenosti. Projekt byl součástí skupinové 
výstavy Time After Time v Galerii MeetFactory.

Markus Hanakam & Roswitha Schuller, pohled do instalace,  
foto: Tomáš Souček
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Jan Brož: FCCA, foto: Tomáš Princ

Galerie Zeď
V roce 2016 jsme v rámci projektů Galerie Zeď představili dílo 
mladého českého umělce Jana Brože s názvem FCCA. Pro výstavní 
stěnu MeetFactory Jan Brož navrhl motiv s logem nedalekého Centra 
pro současné umění Futura, jehož vizuální identity je spoluautor. 
Rozhodl se pro neplacenou velkoformátovou reklamu na jiný, 
konkurenční, i když neziskový subjekt, realizovanou z výstavního 
rozpočtu MeetFactory. Dílo pojednává o nadprodukci vizuálních 
motivů v kontextu umělecké a kulturní produkce. 

Doprovodný program
Mimo hlavního výstavního programu jsme pro naše návštěvníky 
připravili atraktivní doprovodný program. Výstavní projekty 
doprovázely pravidelné komentované prohlídky s kurátorem a umělci 
a edukační programy. Zrealizovali jsme několik diskusí, např. diskuse 
s bolívijskou umělkyni Claudiou Joskowicz, s českým umělcem 
Milanem Mikuláštíkem nebo s pakistánským spisovatelem Rehanem 
Ansarim. Momentálně probíhá vyhodnocování otevřené výzvy na 
realizaci umělecké knihy Artist Book#1, pilotním projektem rozšíření 
galerijní dramaturgie MeetFactory o publikační činnost, která bude 
zaměřená výhradně na vydávání autorských knih a uměleckých 
publikací. 
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KOMPLETNÍ PŘEHLED ČINNOSTI 
(REALIZOVANÉ VÝSTAVY, DOPROVODNÉ 
PROGRAMY) V ROCE 2016 

 
G A L E R I E  M E E T F A C T O R Y

KDO HRAJE  / 10. 12. 2015–8. 2. 2016
Kurátor: JaroVarga 
Umělci: Olaf Breuning (CH), Zuzanna Janin (PL), Pawel Kruk (USA), Annika Larsson (SWE),   
Jean-Ulrick Désert (Haiti), Shaun Leonardo (USA), Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (SK),  
Assa Kauppi (SWE)

MEDIÁLNÍ OHLASY 
http://literarky.cz/kultura/art/21478-kdy-se-nezlepujete-zhorujete-se 
http://artalk.cz/2016/02/03/kdo-si-troufa-vitezi/  
http://www.respekt.cz/kultura/klouzaji-dovnitr-nebo-ven 
http://akce.nekultura.cz/events/view/czech-republic/praha-5/meetfactory-6/vernissage-guided-tour-screening

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 10.12.2015 873
Průběžná návštěvnost 11.12.2015 – 8.2.2016 1679
Návštěvnost dohromady 10.12.2015 – 8.2.2016 2552

LITTLE WARSZAW / 18. 2.–3. 4.2016
Kurátor:JaroVarga 
Umělci: Little Warsaw

MEDIÁLNÍ OHLASY 
http://artalk.cz/2016/03/06/little-warsaw-v-meetfactory/ 
https://www.respekt.cz/kultura/kdyz-mi-robert-zaruba-pripadal-dospely 
http://www.protisedi.cz/article/little-warsaw-fightlessness-v-meetfactory

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 18. 2. 2016 159
Průběžná návštěvnost 19.2.- 3.4.2016 1030
Návštěvnost dohromady 18.2.- 3.4.2016 1189
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TUŠENÍ SVĚTLA / 14. 4.–31. 5. 2016
Kurátoři: Jaro Varga, Lucia Tkáčová 
Umělci: Caroline Achaintre, Agnieszka Brzeżańska, Dominik Císař, Mark Fridvalszki, Maria Loboda, Milan Mikuláštík, Shana Moulton

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://artalk.cz/2016/05/11/tuseni-svetla/
http://www.shekel.cz/38941/tuseni-svetla-a-rona-stern-umelkyne-bude-opet-vystavovat-v-praze

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 14.4.2016 836
Průběžná návštěvnost 15.4. – 31.5.2016 1384
Návštěvnost dohromady 14.4. – 31.5.2016 2220

ZTVÁRNĚNÍ KLIDU / 11. 6.–28. 8. 2016
Kurátorka:SaraReisman 
Umělci: Rehan Ansari, Nicolás Dumit Estévez,  Brendan Fernandes, Yoko Inoue, Claudia Joskowicz, 
Kirsten Justesen, Clifford Owens, Jan Pfeiffer, Emily Roysdon a Roman Štětina  

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://artalk.cz/2016/08/26/ztvarneni-klidu/
http://martinfryc.eu/vystavy/vystava-ztvarneni-klidu/ 
http://www.radio1.cz/kulturni-servis/?den=2016-08-25

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž Muzejní noc 11.6.2016 679
Průběžná návštěvnost 12.6. – 28.8.2016 597
Návštěvnost dohromady 11.6. – 28.8.2016 1276

SMÍCH A ZAPOMNĚNÍ / 8. 9.–13. 11. 2016
Kurátorka: OlgaStefan  
Umělci: Esther Shalev-Gerz, Dor Guez, Clemens von Wedemeyer, Agnieszka Polska, Sarah Sweeney, Nedko Solakov, Hi,ali 
Singh Soin, Sophie Calle, Kateřina Šedá, Hito Steyerl, Dorothy Iannone, Dread Scott, Adam Vačkář, Dan Acostioaei

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://revistaarta.ro/en/traces/ 
http://artalk.cz/2016/09/26/tz-smich-a-zapomneni/
http://artalk.cz/2016/10/07/smich-a-zapomneni-v-meetfactory/

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 8.9.2016 486
Průběžná návštěvnost 9.9. – 13.11.2016 1249
Návštěvnost dohromady 8.9. – 13.11.2016 1735
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Time after Time / 24. 11.–3. 1. 2017
Kurátorka:JaroVarga,ZuzanaJakalová  
Umělci: Manon de Boer, András Cséfalvay Abacar Dieng, Viktor Frešo, Caroline Kryzecki, Jaro Kyša, 
Ben Landau, Marie Lukáčová a Jakub Roček, Kara Rooney, Rona Stern, Martin Vongrej.
Spolupráce: Jonathan Ravasz

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://artalk.cz/2016/12/05/tz-time-after-time/
http://artalk.cz/2016/12/31/cas-vanocni-namesicnosti-v-meetfactory-2/

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 24.11.2016 -3.1.2017 612
Průběžná návštěvnost 25.11.2016 – 3.1.2017 1480
Návštěvnost dohromady 24.11.2016 – 3.1.2017 2092

G A L E R I E  K O S T K A

NITERNĚJŠÍ NEŽ KOST  / 10. 12. 2015–17. 1. 2016
Kurátorka: Zuzana Jakalová  
Umělec: Axel Gouala (FR)

Partneři: CEAAC
Institute Francaise

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 10.12.2015 837
Průběžná návštěvnost 11.12.2015 –17.1.2016 396
Návštěvnost dohromady 10.12.2015 –17.1.2016 1233

MATEŘSKÉ MĚSTO / 21. 1.–7. 2. 2016
Umělec: Jiří Žák (CZ)
Kurátor: Jaro Varga

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://www.artmap.cz/jiri-zak-materske-mesto-0

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 21.1.2016 47
Průběžná návštěvnost 22.1. – 7.2.2016 320
Návštěvnost dohromady 21.1. – 7.2.2016 367
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PROUDĚNÍ  / 18. 2.–3. 4. 2016
18. 2. - 3. 4. 2016 19:00 
Kurátor: Jaro Varga  
Umělec: Jan Poupě 

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 18.2.2016 159
Průběžná návštěvnost 19.2. – 3.4.2016 1030
Návštěvnost dohromady 18.2. – 3.4.2016 1189

VERTIKÁLNÍ GRADACE  / 14. 4. –31. 5. 2016
Kurátorka:ZuzanaJakalová 
Umělec: Juraj Gábor

MEDIÁLNÍ OHLASY
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/17/vernisaz
http://www.bobovibe.cz/lifestyle/veronika-jeji-kvetnove-tipy-kam-za-kulturou/
http://artalk.cz/2016/05/20/vic-nez-meditace/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3622283

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 14.4.2016 836
Průběžná návštěvnost 15.4. –31.05.2016 1384
Návštěvnost dohromady 14.4. - 31.05.2015 2220

ULTRA HIGH TURBA TURBO III (background noise) / 11. 6.–20. 7. 2016
Umělkyně: Iza Tarasewicz 
Kurátorka: Zuzana Jakalová

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://artalk.cz/2016/07/04/iza-tarasewicz-v-meetfactory/
http://www.prague.eu/cs/detail-akce/11717/ultra-high-turba-turbo-iii-background-noise?back=1

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž, Muzejní noc 11.06. 2016 679
Návštěvnost 12.06. –30.06.2016 597
Návštěvnost dohromady 11. 06. –30.06.2016 1276
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SPIRIT WORLD RISING / 28. 7. 2016–31. 8. 2016
Umělkyně: Anežka Hošková, Anders Gronlien
Kurátorka: Jaro Varga

MEDIÁLNÍ OHLASY
https://media.monitora.cz/pdf-preview/17004835-93773f28cbfe8fe095f6/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1877252-kresbou-az-do-mystickeho-prostoru-vtahne-divaky-vystava-v-meetfactory
http://artalk.cz/2016/08/24/anezka-hoskova-anders-gronlien-v-meetfactory/
http://nezpravy.cz/?p=16742489
http://cz.prague-stay.com/novinky-v-kulture/
http://www.radio1.cz/kulturni-servis/?den=2016-08-25

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 28.7.2016 166
Návštěvnost 29.7. – 31.8. 2016 452
Návštěvnost dohromady 28. 7. –31.8.2015 618

MONUMENT POZOROVÁNÍ / 8. 9.–6. 10. 2016
Umělkyně: Radka Salcmannová
Kurátorka: Nina Michlovská

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://artalk.cz/2016/09/28/radka-salcmannova-v-galerii-kostka/ 
http://artalk.cz/2016/09/26/tz-radka-salcmannova/ 

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 8.9. 2016 486
Návštěvnost 9.9. –6.10.2016 312
Návštěvnost dohromady 8.9. –6.10..2016 798

DOBA LEDOVÁ / 11.10.–17. 11. 2016
Umělec: Ivan Svoboda

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://artalk.cz/2015/09/24/tz-program-galerie-kostka-doplni-v-roce-2016-pet-novych-projektu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/muzea_a_vystavy/vystava_ceske_umelkyne_zijici_v_new.html
http://www.protisedi.cz/article/vystavy-divadla-film-hudba-v-listopadove-meetfactory
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3722285

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 11.10.2016 128
Návštěvnost 12.10. – 17.11.2016 358
Návštěvnost dohromady 11.10. – 17.11.2016 486
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PIVOT / 24. 11.–8. 1. 2017
Umělci: Markus Hanakam a Roswitha Schuller
Kurátorka: Christina Gigliotti

MEDIÁLNÍ OHLASY
http://artalk.cz/2016/12/05/tz-markus-hanakam-roswitha-schuller/
http://akce.nekultura.cz/events/view/czech-republic/praha/galerie-kostka/pivot

NÁVŠTĚVNOST
Návštěvnost Datum Počet návštěvníků
Vernisáž 24.11.20106 612
Návštěvnost 25.11.2016 -31.12.2016 228
Návštěvnost dohromady 24.11. 2016 – 31.12.2016 840

G A L E R I E  Z E Ď

JEANIUS / 3. 9. 2015–31. 5. 2016
Vystavující: David Krňanský (CZ)

FCCA / 11. 6. 2016–20. 8. 2016
Vystavující: Jan Brož
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REZIDENČNÍ  
PROGRAM  
MEETFACTORY  
2016 Jádrem rezidenčního programu je 

poskytování zázemí pro krátko- i střednědobé 

pobyty (1 měsíc – 3 měsíce) zahraničních 

umělců v Praze a posilování a rozvíjení 

mezinárodní spolupráce, jak na úrovni 

mobility uměleckých a kulturních 

profesionálů, tak na úrovni rozvoje 

výstavní činnosti galerií MeetFactory 

a prezentací zahraničních umělců 

v kontextu samostatných i skupinových 

výstav v českém prostředí. To umožňují 

dlouhodobé spolupráce se stávajícími 

partnery, Francouzským institutem v Praze, 

CEAAC ve Štrasburku, Českými centry, 

Goethe-Institutem v Praze, ZK/U Zentrum 

für Kunst und Urbanistik v Berlíně a Česko-

německým fondem budoucnosti, Americkou 

ambasádou, Mezinárodním Visegradským 

Fondem, izraelským rezidenčním centrem 

ArtPort Tel Aviv, Zastoupením České 

republiky v Senegalu apod. Tyto spolupráce 

umožňují získávat kvalitní umělce 

a vytvářet tak dlouhodobý dialog mezi 

českou a mezinárodní uměleckou scénou. 

Vedle umělců, kteří přijíždějí na rezidenční 

pobyty díky spolupracím s těmito partnery, 

vítá MeetFactory i individuální rezidenty 

vybranými na základě kurátorské selekce. 

Od roku 2013 je součástí spolupráce také 

iniciování krátkodobých produkčních 

rezidenčních pobytů umělců participujících na 

chodu výstavního provozu MeetFactory. 
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Základem prezentací rezidenčních umělců je kombinace 
posílených otevřených ateliérů a samostatných výstav v Galerii 
Kostka. Rezidenční program také ve snaze o bližší spolupráci 
s živou českou uměleckou scénou pokračuje v navazování 
kontaktů s dalšími galeriemi a alternativními prostory v Praze 
(Centrum pro současné umění FUTURA, SVIT, Entrance 
Gallery, ARE, Cena Jindřicha Chalupeckého), se kterými 
realizuje společné prezentace umělců, nebo poskytuje zázemí 
pro tvorbu umělců, kteří ve zmíněných institucích vystavují nebo 
se zmíněnými organizacemi jiným způsobem spolupracují.  

Rezidenční umělci 
MeetFactory  
v roce 2016
V roce 2016 poskytl rezidenční program MeetFactory zázemí více 
než 35 rezidenčním umělcům a kolektivům z celého světa. Mezi 
jiné jako součást rozšiřování geografického působení na krajiny 
globálního jihu jsme přivítali rezidenty ze Senegalu či z Izraele. 
Součást rezidenčního programu byly od začátku roku i kolektivy, 
např. weimarský Giegling Label, nebo lipské kurátorské duo Büro 
für kulturelle Übersetzung. V průběhu letošního roku se nám také 
podařilo obohatit program o mnohé multižánrové rezidence, které 
překračují rámec výtvarného umění, např. v případě audiovizuálního 
umělce Gila Delindra či choreografky Anny Konjetzky. 
Rezidenční program MeetFactory se pokouší kontinuálně vytvářet 
kvalitní produkční a intelektuální zázemí, které by umožňovalo 
naplňovat individuální představy uměleckých a kulturních 
profesionálů o jejich vlastní rezidenci. Snažíme se také udržovat 
rovnováhu mezi prostorem rezidentů na vlastní práci a jejich 
zapojením se širší uměleckou i neuměleckou komunitou. Pořádáme 
mnoho individuálních setkání s rezidenty (studio visits, produkční 
setkání a.j.) i společné aktivity (diskusní fora, večeře, výlety, a.j.), 
čímž chceme vytvářet silnou mezinárodní komunitu.  

Sarah Jones (AU) ve svém studiu v průběhu otevřených ateliérů

Khalifa Dieng (SEN) ve svém ateliéru. 
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Giegling Label (DE) leden 

Rona Stern (IL) únor–duben 

Anne-Claire Barriga (FR) únor–červenec

Przemek Bramas (PL) únor–březen

Sian Dorrer (UK) únor

Juraj Gábor (SK) únor–duben 

Büro für kulturelle Übersetzung (DE) / 
Kristina Semenova + Olga Vostretsova

únor

Bartosz Kokosinski (PL) březen–květen

Alicja Rogalska (PL) duben–červen

Alice De Mont (BE) duben–červen

Sarah Jones duben–květen

Iza Taraszewicz (PL) duben–červen 

Cristina David (RO) květen–červenec

Robert Šalanda (CZ) květen–červenec 

Anna Konjetzky (DE) červen

Khalifa Dieng červenec–srpen

Ben Landau (AU) srpen–říjen

Gaelle Cressent (FR) srpen–říjen

Asuncion Molinos Gordo (ES) září–říjen

Mark Dorf (US) září–říjen

Jakub Roček a Marie Lukáčová (CZ) září–prosinec

Kara Rooney (US) září–prosinec

Markus Hanakam a Roswitha Schuller (AT) říjen–listopad

Gil Delindro /(DE) listopad 

Garance Malivel (FR) listopad–prosinec

Radu Oreian (RO) listopad–prosinec

Eszter Sipos (HU) listopad–prosinec

Urban Space Epics (CZ)/(US) únor–červenec

Viktor Valášek (CZ) únor–červenec
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 VEŘEJNÉ AKTIVITY  
REZIDENČNÍHO  
PROGRAMU  
V ROCE 2016 

Otevřené ateliéry 
Formát otevřených ateliérů je jedním ze základních pilířů 
prezentace rezidenčních umělců MeetFactory. Otevřené ateliéry jsou 
neformálním setkáváním se zahraničními umělci, kteří pobývají 
a pracují v rezidenčním programu. Návštěvníci mají možnost 
zhlédnout umělecká díla v průběhu jejich vzniku. Otevřené ateliéry 
iniciují osobní kontakt mezi rezidenčními umělci a publikem, 
a zahraničním umělcům poskytují zázemí pro jiný typ prezentace 
umělecké práce než klasický výstavní formát (speciální projekty 
připravené pro prostor studia, projekce, prezentace portfolií atd.). 
Na otevřené ateliéry také aktivně zveme umělce a kurátory z české 
i mezinárodní umělecké scény a provokujeme tak jiskrný dialog mezi 
domácí a zahraniční uměleckou scénou.   

Otevřené ateliéry kromě toho aktivně rozšiřují program Galerie 
Kostka, který stojí na dvou pilířích – projektech vybraných 
z každoročně vyhlašované otevřené výzvy a ze sólových výstav 
zahraničních rezidenčních umělců. V roce 2016 realizoval rezidenční 
program MeetFactory několik otevřených ateliérů aktuálních 
rezidenčních umělců, korespondující s termíny vernisáží výstav 
v Galerii Kostka. Návštěvníci tak mají možnost zhlédnout nejen 
vernisáž výstavy, ale také navštívit prostor jeho studia a promluvit si 
s ním o jeho práci. V roce 2016 jsme snížili počet otevřených ateliérů 
a zvýšili důraz na jejich kvalitu a multižánrovost. Podařilo se nám 
díky tomu realizovat více performativních a kolaborativních výstupů. 

Výstavy 
rezidenčních umělců
I v roce 2016 tvořily výstavy rezidenčních umělců podstatnou 
složku výstavního programu, zejména Galerie Kostka. 
Slovenský umělec Juraj Gábor realizoval svoji výstavu Vertikální 
gradace. Monumentální schodiště postaveno diagonálně 
v prostoru galerie bylo otevřeno pro interakci s divákem. 
Výstava polské umělkyně Izy Tarasewicz vycházela z jejího 
modulárního systému Turba Turbo inspirovaného teorií chaosu 
a informačními teoriemi. Pro výstavu v Galerii Kostka se původně 
rigidní tunelová struktura Turba Turbo mění v organickou a intuitivní 
instalaci, která se stává východiskem pro zvukové performance. 

Komentovaná prohlídka rezidenční dílny v průběhu otevřených ateliérů.

Umělecké dílo Markuse Hanakama a Roswithy Schuller (AT) 
na výstavě Pivot.

Pohled do instalace Turba Turbo Izy Tarasewicz v Galerii Kostka
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Výstava rakouského dua Roswitha Schuller a Markus 
Hanakam pod názvem Pivot odkazovala ke knize Sira Joshua 
Reynolds Patnáct pojednání, zdlouhavé příručce uměleckých 
a stylistických „pravidel“ pro studenty Královské akademie.
Skupinová výstava pod názvem Time After Time, která proběhla 
v Galerii MeetFactory byla výsledkem koncepční a kurátorské 
spolupráce Zuzany Jakalové a Jara Vargy. Pracovala s myšlenkami 
na různé povahy času, a primárně sestávala z rezidenčních umělců. 

Seznam otevřených 
ateliérů a výstav 
rezidenčních umělců 
v roce 2016
18.2. Otevřené ateliéry + vernisáž Jan Poupě (CZ): Proudění

14.4. Otevřené ateliéry
+ vernisáž Juraj Gábor (SK): Vertikální gradace / Veřejný     
   dům

18.5. Otevřené ateliéry + komentovaná prohlídka Vertikální gradace

11.6. Otevřené ateliéry 
+ vernisáž Iza Tarasewicz (PL): Ultra High Turba Turbo  
  (background noise) / Muzejní noc

8. 9. 2016 Otevřené ateliéry + vernisáž 

13.10. 2016 Otevřené ateliéry + vernisáž 

24. 11. 2016 Otevřené ateliéry
+ vernisáž Markus Hanakam a Roswitha Schuller (AT):  
   Pivot a výstavy Time After Time +performance Kary   
   Rooney (US)

 

Pohled do výstavy Time After Time.
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Komentované 
prohlídky  
po rezidenčním 
programu
V rámci přibližování zahraničních umělců a jejich práce veřejnosti 
se i v roce 2016 rezidenční program soustředí velkou mírou na 
komentované prohlídky, workshopy a dílny pro studenty  
a další zájemce. V rámci série workshopů připravených na míru 
jsme pozvali desítky studentů, dobrovolníků a veřejnosti, aby 
v úzké spolupráci s umělcem spolupracovali na vytváření jeho 
díla, či si vyzkoušeli pomocí hands-on aktivit jejich techniky.
Realizovali jsme také rozličné komentované prohlídky a in-house 
prezentace, které měly veřejnosti v podobě intenzivního setkání 
s rezidenčním umělcem v prostředí jejich ateliéru představit tvorbu 
a myšlení zahraničních umělců. Příkladem může být workshop se 
slovenským výtvarníkem Jurajem Gáborem pro děti v jeho výstavě  
v Galerii Kostka. Komentované prohlídky se staly v roce 
2016 pravidelnou součástí otevřených ateliérů.

Performance Kary Rooney v rámci výstavy Time After Time.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou rezidenčního programu 
MeetFactory, otevřené ateliéry 14.4.2016

Juraj Gábor a děti po worskshopu v Galerii Kostka
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MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
ONLINE: 
 
http://www.radio.cz/fr/rubrique/culture/khalifa-ababacar-dieng-prague-va-forcement-minspirer
 
http://artalk.cz/2016/06/22/tz-iza-tarasewicz/
 
http://www.advojka.cz/tipy/otevrene-ateliery-umelcu-meetfactory_110101
 
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/17/vernisaz
 
http://www.bobovibe.cz/lifestyle/veronika-jeji-kvetnove-tipy-kam-za-kulturou/
 
http://artalk.cz/2016/05/23/juraj-gabor-v-galerii-kostka/

http://www.citybee.cz/akce/68534-open-studios/

https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-207/open-call-artist-in-residency-3358 
 
http://artalk.cz/2016/07/05/do-1-8-2016-meetfactory-otevrene-vyzvy-na-rezidencni-pobyty-v-antverpach-budapesti-a-
tel-avivu/ 
 
http://artalk.cz/2016/09/05/8-9-2016-verejny-dum-v-meetfactory/ 
 
http://artalk.cz/2016/09/15/efa-project-space-v-new-yorku-misto-kde-mnohe-je-mozne/ 
 
http://artalk.cz/2016/10/20/do-7-11-2016-meetfactory-hleda-kuratorakuratorku-rezidencniho-programu/ 
 
http://www.protisedi.cz/article/vystavy-divadla-film-hudba-v-listopadove-meetfactory 
 
http://artalk.cz/2016/11/17/tz-nechte-se-pohltit-svetem-soucasneho-umeni-na-listopadovem-verejnem-dome-v-
meetfactory/ 
 
http://www.protext.cz/zprava.php?id=26087&utm_source=rssweb&utm_medium=rss&utm_campaign=rsskanaly 
 
http://kultura21.cz/divadlo/15484-meetfactory

TISK: 
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HUDEBNÍ  
DRAMATURGIE  
MEETFACTORY  
2016

MeetFactory v sedmém roce samostatného 

hudebního programu nabídla divákům 

silnou sezónu o rozsahu 85 akcí (42 ve 

vlastní produkci, 43 v koprodukci či 

pronájmu) s celkovou návštevností přes 

37 tisíc návštěvníků. Mírný propad 

proti předešlému roku je způsobený jak 

konkrétní koncertní nabídkou jednotlivých 

kapel a jejich managementů, tak širšími 

socioekonomickými změnami ve společnosti 

a v zájmech cílového mladého publika. 

Navzdory tomu MeetFactory ukázala 

dramaturgicky sevřený program s důrazem 

na představování nových trendů na světové 

nezávislé scéně, a upevnila si tak pozici 

pravidelné zastávky nových světových talentů 

během svých evropských turné. 
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Díky tomu, a stoupající úrovni produkčního zajištění koncertů, se 
MeetFactory opakovaně stává jednou z mála klubových vystoupení 
hvězd, které běžně hrávají v mnohem větších prostorech – příkladem 
budiž třetí návrat britsko-španělské elektro-folkové party Crystal 
Fighters, česká premiéra nejznámějšího představitele norského space-
disca Todda Terjeho, nebo hypnotizující show britského rappera 
Skepty. 
Jádro programu ovšem zůstává v objevování nových jmen současné 
hudební krajiny v sériích Bohemian Like You nebo Kontakt, v stále 
silnější míře také ve spolupráci s platformou SHAPE, nebo v práci 
s lokálními komunitami (taneční akce, hudebně-módní blešáky). 
Tak jako v předešlých letech, i v roce 2016 byly všechny 
koncerty v MeetFactory nekuřácké a bezbariérové.

Bohemian Like You 
Již sedmým rokem pokračuje spolupráce se spolkem FKDM 
v prezentaci nejnovějších trendů současné nezávislé světové scény – 
v roce 2016 se v osmi koncertech představilo 13 nových zahraničních 
jmen a 5 domácích talentů. První vystoupení v Praze si střihnul 
newyorský queer rapper Le1f, který doplnil pomyslný triumvirát 
s Mykki Blancem a Zebra Katz, premiéru měla i kanadská zvuková 
úderka Holy Fuck, která se na pódia vrátila po dlouhých 6 letech, první 
byla i fascinující show psych-folkového sesterského dua Prince Rama. 

Tommy Cash (EE), 12. 11. 2016

Le1f (US),  16. 2. 2016
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Le1f (US),  16. 2. 2016

Kontakt
Pátá sezóna koncertní série Kontakt byla doposud divácky i umělecky 
nejúspěšnější – v sedmi večerech vystoupilo celkem 14 hudebníků 
či kapel v různých stádiích své hudební kariéry. Vedle ostříleného 
veterána norského space-disca Todda Terjeho nebo manželského 
dua Alexander Hacke (z legendárních Einstürzende Neubauten) 
a Danielle Picciotto to byly například mlaďouncí electro-popoví 
Kate Boy ze Švédska nebo talentovaná kanadská producentka Jessy 
Lanza. Série dávala i loni příležitosti nadějím domácí scény osahat 
si velké podium – v MeetFactory tak zahráli mimo jiné ambientní 
Sítě, brněnský elektro-boy Atrey nebo plzeňský producent Diom.

Taneční akce 
 
Díky posouvajícímu se zájmu v mladší cílové skupině návštěvníků 
(18–25 let) se na úkor kytarové hudby a koncertů dostávají do 
popředí opět taneční parties. Vlastní série Kinetic pokračovala 
velmi úspěšným konceptem představováním progresivních labelů na 
pomezí house a techna – ke slovu se tak dostal „Gesamkunstwerk“ 
kolektivu Giegling, značka Maeve v čele s hlavní hvězdou Mano 
le Tough, sublabel legendárního !K7 AUS music nebo první 
představení úspěšné nizozemské značky Dekmantel v podání 
8-hodinového setu otců zakladatelů Tomase Martoja a Caspera 
Tielrooje. I v roce 2016 jsme spolupracovali s novou pražskou krví 
– promotéry za sérií Harmony či Nite Vibes doplnili nově Hedone 
či Index Agency, celkový počet akcí se zastavil na dvanácti.

Holy Fuck (CAN), 29. 9. 2016 

Le1f (US), 16. 2. 2016

Kinetic w/ Maeve (Mano Le Tough, Baikal), 10. 6.  2016
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Komunitní projekty
S až 2000 návštěvníky a čtvrtletní periodicitou jsou bleší trhy 
v MeetFactory bezpochyby jednou z největších hudebně-gastro-
módních akcí v Praze. S rozsahem až 70 stánků (v létě také na 
zadním, částečně krytém dvorku) a výhradně second-handovým 
oblečením či doplňky. A je tak největší akcí toho druhu v Praze, 
návštěvnost se pohybuje mezi 1500 a 2000 osob. Kontinuální práci 
s uměleckými komunitami se věnují také akce Veřejný dům, ve 
kterých se propojují výtvarné, hudební a divadelní scény jak napříč 
žánry, tak v mezinárodním rozměru. Tak jako i v předešlém roce, 
hudební program byl zajišťován ve spolupráci s platformou SHAPE, 
viz níže. Návrat do MeetFactory hlásí také studentské akce, po 5 
letech se zde uskutečnila oblíbená Beánie Architektů, na závěr roku to 
byl večírek pražských uměleckých škol SUPŠ Hellichova a Hollarka.

Koprodukce
MeetFactory nadále spolupracuje s většinou zavedených pražských 
promotéru nezávislé světové hudby – k dlouholetým partnerům 
D Smack U a Fource Entertainment loni přibyli také Scrape 
Sound orientující se na americkou kytarovou scénu, rockový 
festival Mighty Sounds nebo žánrově neukotvení Charm Music. 
Po předloňské pauze se do MeetFactory opět vrátily i oblíbené 
afterparties United Islands of Prague, dalšími důležitými partnery 
jsou například Stimul festival a Radio Wave nebo hard & heavy 
promotéři Obscure či Pragokoncert. MeetFactory loni hostilo mimo 
jiné finále mistrovství ČR v Slam poetry, večer migrantských kapel 
Open Stage či tradiční mikulášská akce „Tady nízkoprahy“.
  
 
 

Dekmantel Sound System (NL), 23. 9. 2016 

Pearson Sound (UK), 2. 12. 2016

Crystal Fighters (ES), 4. 11. 2016
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Datum Akce

9. 1. On-Set uvádí Phantomlab‘s Birthday Bash

16. 1. 10. narozeniny Radia Wave: Omar Souleyman  + Clap! Clap! (IT)

22. 1. Pragokoncert uvádí: Kataklysm (CA)

26. 1. Bohemian Like You: Com Truise (US) + Pjoni presents Isama Zing (SK)

30. 1. Stand High Patrol feat. Pupajim + Rootystep + Mac Gyver + Merry

4. 2. Pragokoncert uvádí: Behemoth (PL)

5. 2. nite vibes w/ Polar Inertia live (FR), Dr. Rubinstein (DE)

6. 2. Kontakt: Alexander Hacke & Danielle de Picciotto (DE) + Sítě (CZ)

12. 2. HEDONE 001 w/ SNTS Live (DE) & Lars Huismann Live (DE)

16. 2. Bohemian Like You: Le1f (US) + Dizzcock (CZ)

19. 2. United Soundsystems

22. 2. Bohemian Like You: Youth Lagoon (US) + The Mild High Club (US)

4. 3. Kinetic w/ Giegling

9. 3. Ciderfest

12. 3. SBCR (The Bloody Beetroots) (IT)

13. 3. Jarní bleší trh v MeetFactory

19. 3. HEDONE 002 /w Svreca (ES)

20. 3. Pragokoncert uvádí: Van Canto + Grailknights + Winterstorm (DE)

27. 3. Pragokoncert uvádí: U.D.O. (DE)

30. 3. Bohemian Like You: Ringo Deathstarr (US) + DIV I DED (CZ)

6. 4. Kontakt: Skepta (UK) + Smack (CZ)

8. 4. Kinetic w/ AUS music (Nick Höppner, Will Saul, Youandewan)

9. 4. Mighty Sounds Spring Edition

14. 4. IVVVO   + We Will Fail (PL) + Kaitlyn Aurelia Smith (US)

15. 4. Mladí Ladí Jazz: Kris Bowers (US) + Android Asteroid (CZ)

16. 4. Music School of Prague

SEZNAM AKCÍ HUDEBNÍ DRAMATURGIE V ROCE 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet veřejných akcí 72 86 77 82 88 93 85

- ve vlastní produkci 43 50 35 54 55 49 42

- v koprodukci a pronájmy 29 36 42 28 33 44 43

Celková návštěvnost 21,000 29,284 36,684 31,638 34,912 45,077 37,788

Průměrná návštěvnost na akci 292 341 476 386 397 485 445

PŘEHLED 2010 AŽ 2016 
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18. 4. Deaths (DE) + Mayen (CZ) + Still Parade (DE)

21. 4. Pragokoncert uvádí: Kamelot (US)

23. 4. Sexual Healing #1 w/ MADTEO (US)

25. 4. Obscure uvádí: Never Say Die! Spring Fest 2016:

27. 4. Obscure uvádí: Cannibal Corpse + Krisiun, Hideous Divinity

29. 4. Max Cooper (UK) + DJ Floex (CZ)

7. 5. Radio Wave Stimul Festival: Lafawndah (US) + Throwing Shade (UK)

11. 5. Bohemian Like You: Prince Rama (US) + OwL (CZ)

14. 5. Kontakt: Kate Boy (SE) + Atrey (CZ)

24. 5. Alkinoos Ioannidis (GR)

28. 5. Charm Music: Tremonti (US)

30. 5. Porches (US) + Frankie Cosmos (US)

9. 6. Kamp! (PL) + Fiordmoss (CZ)/(NO)

10. 6. Kinetic w/ Maeve (Mano Le Tough, Baikal)

11. 6. Muzejní noc: M.E.S.H (DE) + Kablam (SE) + Why be (DK) + TOLE (CZ)

17. 6. Kontakt: Todd Terje (NO) + Diom (CZ) + Roi Perez (IL)

19. 6. Letní blešák ve fabrice

23. 6. Klubová noc United Islands od Prague 2016: A Tribute to Vladimír Mišík

24. 6. Harmony w/ Marko Fürstenberg

25. 6. Afterparty United Islands of Prague

15. 7. Index Agency uvádí: Seb Zito (UK) + Oshana (US)

29. 7. Sexual Healing Summer Camp

12. 8. Dirty Dirty Dancing #2

2. 9. Inertia w/ dné volk pharaoh

8. 9. Veřejný dům: Klara Lewis (SE) + Hyperaktivist  + NEORU (CZ)

15. 9. Bookni si

18. 9. Podzimní blešák ve fabrice

23. 9. Kinetic w/ Dekmantel Sound System (NL)

29. 9. Bohemian Like You: Holy Fuck (CA) + Chiyoda Ku (UK)

1. 10. Cestovatelský festival

7. 10. Bohemian Like You: Operators (CA)

8. 10. Unrest Records uvádí: Enemy of the Sun Fest 2016

13. 10. Mount Kimbie (UK) + Děti mezi reprákama (CZ)
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16. 10. Pragokoncert uvádí: Pain (SE) + The Vision Bleak (GE)

19. 10. Kontakt: Parquet Courts (US) + Pill (US)

22. 10. Pragokoncert uvádí: Lordi (FI) + Shiraz Lane (FI) + Silver Dust (FR)

24. 10. Radio Wave Stimul festival: Death Grips (US) + Raime (UK)

27. 10. Bohemian Like You: Mykki Blanco (US)

29. 10. Pragokoncert uvádí: KORPIKLAANI & MOONSORROW (FI)

2. 11. Kontakt: Jessy Lanza (CA) + Olga Bell (US)

3. 11. Beánie Architektů

4. 11. Crystal Fighters (UK)

5. 11. Podzimní Mighty Sounds 2016

7. 11. MIDI LIDI – křest desky

8. 11. 65daysofstatic (UK) + Thought Forms (UK)

9. 11. Autechre (UK) + Rob Hall (UK)

12. 11. Tommy Cash (EE)

14. 11. Pragokoncert uvádí: Amaranthe (DK)/(SE) + Sonic Syndicate (SE)

17. 11. Plechová huba

18. 11. Kontakt: Asaf Avidan (IL)

22. 11. Pragokoncert uvádí: Max and Iggor Cavalera Return to Roots 

24. 11. Peder Mannerfelt (SE) + Hieroglyphic Being (US) + Gil Delindro /(DE)

25. 11. OPEN STAGE – Noc migrantských kapel vol. III

26. 11. Inc. No world (US)

2. 12. Kinetic w/ Pearson Sound (UK) + Perm (DE) + Fatty M (CZ) + 64 (CZ)

3. 12. Finále mistrovství ČR ve SLAM Poetry

4. 12. Taneční Battle

7. 12. Andy McKee (US)

10. 12. Mist Agency uvádí: Omnia (NL)

14. 12. Marissa Nadler (US) + Mary Lattimore (US)

18. 12. Zimní blešák ve fabrice

22. 12. SupšHollarHell – vánoční soirée uměleckých středních škol

Zpracoval: Michal Brenner, 29. 1. 2017
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NEJLEPŠÍ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 2016 
Kompletní monitoring na vyžádání 

26. 1. 2016 / Bohemian Like You :Com Truise) (US) + (Pjoni presents Isama Zing) (SK) 
http://musicserver.cz/clanek/52263/guru-disco-beatu-com-truise-vystoupi-v-meetfactory-v-praze/

6. 2. 2016 / Alexander Hacke (Einstürzdende Neubauten, (DE) & Danielle de Picciotto (DE) + Support: Sítě (CZ)
http://archiv.ihned.cz/c1-65146190-hacke-di-picciotto-meetfactory
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16. 2. 2016 / Bohemian Like You: Le1f (US) + Dizzcock (CZ)
http://www.lui.cz/co-se-deje/item/6807-znamy-gay-raper-le1f-roztanci-meetfactory-
koncentrovanou-davkou-temne-rozverneho-queer-rapu-jiz-toto-utery

4. 3. 2016 / Kinetic w/ Giegling 
http://www.techno.cz/clanek/47102/report-z-akce-kinetic-w-giegling-od-ahz
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6. 4. 2016 / Skepta (UK)
http://www.blogerky.cz/blogy/prispevek/206355 

18. 4. 2016 / Deaths (DE) + Mayen (CZ) + Still Parade (DE)
http://cestovani.idnes.cz/mozart-opet-v-praze-a-sedm-tipu-na-dalsi-koncerty-klasiky-
i-moderny-1dl-/kudyznudy.aspx?c=A160408_155545_kudyznudy_kro
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29. 4. 2016 / Max Cooper 
http://czechmag.cz/max-cooper-po-roce-opet-navstivil-prazskou-meetfactory/

11. 5. 2016 / Bohemian Like You: Prince Rama (US) + OwL (CZ)
http://www.rockandpop.cz/do-meetfactory-zamiri-brooklynska-formace-prince-rama/
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9. 6. 2016 / Kamp! (PL) + Fiordmoss (CZ/NO)
http://www.radio1.cz/clanek/rozhovory/5614-kamp

10. 6. 2016 / Kinetic w/ Mano Le Tough
https://goout.net/en/magazine/je-vikend-jdeme-ven-stehovacka-na-smichov-muzea-a-tilda-swinton/uqf/
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13. 10. 2016 / Mount Kimbie (UK) + Děti mezi reprákama (CZ)
http://www.protisedi.cz/article/rijnove-koncerty-v-meetfactory-ukazi-mnohe-z-indie-sceny

9. 11. 2016 / Autechre (UK)
http://musicserver.cz/clanek/54346/vizionari-autechre-svou-prazskou-premieru-zahali-do-temnoty/
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12. 11. 2016 / Tommy Cash (EE)
http://www.rozhlas.cz/radiowave/hudba/_zprava/tommy-cash-nemusis-byt-krasny-proto-abys-byl-krasnym--1669882

18. 11. 2016 / Asaf Avidan (IL) 
http://art.ihned.cz/hudba/c1-65387370-asaf-avidan-koncert-meetfactory
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14. 12. 2016 / Marissa Nadler (US) + Mary Lattimore (US)
http://akce.nekultura.cz/events/view/czech-republic/praha/meetfactory/marissa-nadler-us-mary-lattimore-us



MeetFactory / Výroční zpráva 2016

55 

divadlo
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DIVADELNÍ 
DRAMATURGIE  
MEETFACTORY  
2016

V roce 2016 byly v Divadle MeetFactory 

(dále jen DMF) uvedeny tři premiéry vlastní 

produkce a čtyři premiéry koprodukční.

DMF si udržuje status vysoce profesionální 

experimentální scény, přičemž dbá na 

rozvoj i udržitelnost své činnosti. Pokračuje 

v hledání na poli cross-over projektů, 

adaptací současných textů světové i domácí 

prózy a dává prostor výrazným osobnostem 

českého divadla a umění. S mimořádným 

úspěchem se setkalo světově první divadelní 

zpracování románu současné německé 

autorky íránského původu Hoří, které 

režírovala Natália Deáková. Již potřetí v řadě 

DMF připravilo speciální letní divadelní 

program: v prostorách dvorku MeetFactory 

byla uváděna inscenace, která spojovala 

divadelní a filmový jazyk; Bůh by řekl: bože, 

vy jste divný byla společná inscenace Aleše 

Čermáka a Viktorie Čermákové. V prosinci se 

se svou teprve druhou divadelní režií divákům 

představila Halka Třeňáková: autorská 

inscenace V oku smyčky řeší témata spojená 

se sebevraždou. 

Rok 2016 přinesl rovněž úspěchy mimo 

domovskou scénu. Naše inscenace se hrály 

na Mezinárodním festivalu Divadlo v Plzni, 

ne DreamFactory Ostrava, na festivalu 

Malá inventura v Opavě, na Next wave 

v Brně, ostravském Divadle bez bariér či 

mezinárodním Skupi festivalu v makedonské 

Skopji. 
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PŘEHLED PREMIÉR
 
V koprodukci s Kolonie o. s. proběhla 10. ledna premiéra 
textu Elfriede Jelinek Poutník v režii Lucie Ferenzové.
Všechna temnota světa nemůže uhasit světlo jediné malé 
svíčky, inscenace divadla OffNárod měla premiéru 21. února. 
12. června měla svou světovou premiéru divadelní adaptace románu 
Sudabeh Mohafez Hoří za účasti autorky.  
Své první režie v MeetFactory se ujala umělecké šéfka 
Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Natália Deáková. 
15. července měla premiéru hudebně performativní 
inscenace, reflektující téma imigrantů NOMAD, ve které 
účinkoval Hamza Nassib, žijící v detenčním centru. 
3. srpna jsme premiérovali letní open-air site spefic inscenaci 
Bůh by řekl: bože, vy jste divný. Její filmovou část režírovala 
Viktorie Čermáková, tu divadelní pak Aleš Čermák.
V rámci rezidenčního programu DMF proběhla 6. listopadu 
premiéra inscenace Bunkr Divadelního studia Rote. 
17. prosince byla poprvé uvedena autorská inscenace 
Halky Třešňákové a kol. V oku smyčky. 

Jiří Konvalinka v inscenaci Hoří
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Sudabeh 
Mohafez: Hoří
 
Překlad románu: Tereza Semotamová 
Režie: Natália Deáková 
Scéna: Lukáš Kuchinka 
Kostýmy: Jana Smetanová 
Hudba: Jakub Kudláč 
Dramatizace a dramaturgie: Matěj Samec 
Produkce: Dominika Andrašková  
Hrají: Anita Krausová, Jiří Konvalinka, Zuzana Ščerbová,  
Diana Toniková   
 
Světová premiéra divadelní adaptace románu současné německé 
autorky íránského původu. Úspěšné hudební producentce Mané 
vyhoří byt, přežije jen zázrakem. Její psychický stav se ovšem 
i měsíce po katastrofě setrvale zhoršuje. Kdo je Pia, která s ní vede 
vyčerpávající noční rozhovory? Kdo je Hjartan, který se Mané 
měl údajně potřebu pomstít? A kdo vlastně založil požár? Na 
povrch pozvolna vyhřezne hluboko zasutá minulost. Ta odhaluje 
obraz ženy, která je pod rouškou úspěšné, uznávané a nezávislé 
osobnosti zoufalou a fatálně osamělou bytostí. Skvostně vystavěný 
psychologický thriller s detektivními prvky podává sugestivní zprávu 
o člověku, pro kterého byla kdysi hudba vším. 

„Hoří lze označit za inscenaci klidné síly. Pozorujete hrdinčin vnitřní 
boj, znázorňovaný bez jakéhokoli afektu,  
a v závěru zjistíte, že vás nečekaně zasáhla lavina”  
(Lenka Dombrovská, Instinkt)

“Dráždivá nejasnost v duchu kultovních thrillerů, jako byl třeba 
Šestý smysl, je devízou nové inscenace smíchovské scény.”  
(Dominik Melichar, Divadelní noviny)

“V roli Mané exceluje Anita Krausová. Její výkon je úsporný na gesta 
a pohyb je postaven především na civilní rétorice a potvrzuje, že do 
MeetFactory má smysl chodit nejen kvůli originální dramaturgii, ale 
i modernímu herectví, které se nepitvoří.”  
(Marcela Magdová, deník Metro)

“Výborná dramaturgická příprava opravdu současné předlohy 
Matějem Samcem a přesný, v prostředcích herectví bohatý hlavní 
herecký part Anity Krausové.”  
(Roman Černík v komentáři svého hlasu pro anketu Inscenace roku 
Divadelních novin, kde hlasoval právě pro Hoří)

“Někdo tady skutečně velmi dobře pochopil problematiku toho, co je 
uvnitř a vně, existenci či neexistenci hranic. Jsem nadšená. Skládám 
hercům, zejména představitelce hlavní role obrovský kompliment. 
Textům jsem rozuměla i přesto, že neznám řeč – myslím, že o moc 
větší pochvalu už vyslovit nelze. To, co jsem viděla, mě dojalo a jsem  
z toho šťastná.”  
(Sudabeh Mohafez o inscenaci Hoří v rozhovoru pro Orientaci 
Lidových novin)

Hoří jsme uvedli v roce 2016 celkem 9x (z toho 2x na zájezdě).

Sudabeh Mohafez: Hoří
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Bůh by řekl: bože, 
vy jste divný
Scénář: Viktorie Čermáková, Aleš Čermák, Matěj Samec 
Režie (divadlo): Aleš Čermák 
Režie (film): Viktorie Čermáková 
Dramaturgie: Matěj Samec 
Výprava: Matěj Sýkora, Petr Demek 
Kamera: David Kerny 
Hudba: Petr Skala 
Zvuk: Marie-Magdalena Kochová 
Produkce: Dominika Andrašková, Andrea Černá  
V divadelním představení hrají: Aleš Bílík, Matěj Nechvátal, 
Lída Němečková
Ve filmu hrají: Tomáš Mižigár, Vladimír Demeter, Josef Richter, 
Roman Michalčík, Lída Němečková,  
Radim Vašinka   

Tři sourozenci po smrti rodičů hledají víc srandy a víc lásky.  
Je hrozně těžké být otevřený a velkomyslný a vstřícný a mít 
pochopení a umět odpouštět, ale to jediné má v životě smysl.  
Nejlepší způsob, jak vyhrát závod, je zamilovat se do pocitu, který 
tento pocit spouští. Na pipličí štípanec je nejlepčí udělat křížek takle. 
Již třetí letní inscenace, tentokrát na pomezí divadla a filmu je 
tentokrát společným dílem Viktorie Čermákové a Aleše Čermáka. 
V inspirativních industriálních prostorech zadního dvorku 
MeetFactory, mezi graffiti a pod dálnicí.

Text v nejsilnějších momentech má totiž mimo kritického rozměru 
také ohromnou duchovní dimenzi. Tvůrcům přes nesmírnou skepsi 
a ostré společenské vyhranění zůstává i trochu prostoru pro hledání 
odpuštění. Hledají jej velmi křehce v náznacích, ve snaze uchopit 
smíření se současností.  
(Martin Macháček, Rádio Wave)

Industriální prostředí dodává tu správnou atmosféru neutěšenému 
příběhu opuštěných sourozenců a jejich osudům. Cítíme tu syrovost 
až do morku kostí. Vyzdvihnout bychom určitě měli herecké výkony 
všech přítomných herců včetně těch filmových, a to zejména postavy 
tří synů hlavní hrdinky.  
(Anna Malimánková, kulturio.cz)

Z pochytaných fragmentů vět tak vzniká kouzlem nechtěného podivná 
textová šifra. Paradoxně je však nejvýmluvnějším obrazem narušené 
mezilidské a mezigenerační komunikace, jaký si dokážete představit.  
(Veronika Boušová, Divadelní noviny)

Bůh by řekl: bože vy jste divný jsme uvedli celkem 10x. 

 

Bůh by řekl: bože, vy jste divný - divadelní část

Bůh by řekl: bože, vy jste divný - filmová část
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V oku smyčky
 
Scénář: Halka Třešňáková a kol. 
Režie: Halka Třešňáková 
Scéna a kostýmy: Jana Preková 
Hudba: Jan Burian ml.
Dramaturgie: Nina Jacques a Matěj Samec 
Produkce: Magda Juránková 
Hrají: Ivana Chýlková, Philipp Schenker, Kateřina Dvořáková, 
Kryštof Krhovják 
 
Asijský fast-food, kde obsluhuje neasijská žena středního věku.  
Je uzavřená. Proč tu pracuje? Nevíme. Umakart, tapety, mastnota, 
umělé květiny, asijský kalendář, fotky jídel nad barem. Místo 
zbloudilých osudů, samoty. Lidé, kteří se rozhodli zemřít, ale 
dneska se půjdou ještě najíst. Místnost je těsná, při jídle se zákazníci 
občas srazí lokty při krájení sousta. Rozhovor od vedlejšího stolu 
vyslechnete, i když nechcete. A tak číšnice poslouchá.   
Jak se váže oprátka? Jak vyřešit svou pozůstalost? Zablokovat 
bankovní účet, vypovědět smlouvu telefonnímu operátorovi, zrušit 
profil na sociálních sítích. Někdo odchází připraven, někdo chce 
jenom odejít. Jak často musel stát nad propastí a koukat se dolů, 
než skočil? Anebo tam stál jenom jednou? A jak to možná vypadá 
v okamžicích krátce po vykonané sebevraždě?   
 
V oku smyčky jsme uvedli zatím 2x.

Ivana Chýlková a Kateřina Dvořáková v inscenaci V oku smyčky
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REPRÍZOVÁNÍ 
STARŠÍCH 
INSCENACÍ  
A DALŠÍ PROGRAM
 
Uváděli jsme také starší inscenace. Milence Avhrama B. Jehošuy  
(6x, derniéra), Třetí lež podle Agoty Kristof (8x, z toho 3x na zájezdě), 
Malinu Ingeborg Bachmannové (7x), autorskou inscenaci Nespavost 
(10x, z toho jednou na zájezdě), Za noci našeho bytí Fernanda Pessoy 
(6x, derniéra) a Tsunami blues Markéty Pilátové (8x, z toho jednou na 
zájezdě). 

Stejně jako v minulých letech spolupracujeme na dramaturgii projektu 
Veřejný dům. Celkem jsme během roku 2016 uvedli 84 představení, 
které navštívilo 2595 diváků.Všechny inscenace naší produkce jsou 
opatřeny anglickými titulky, a tedy přístupné nečesky mluvícímu 
publiku. Připravujeme divadelní newsletter, který v elektronické 
podobě zasíláme našim divákům. Představujeme v něm zajímavé 
osobnosti, které s naším divadlem spolupracují, a články týkající se 
témat inscenací, které uvádíme. Spolupracujeme s Klubem mladého 
diváka. 
 
 
 
 
 
 

Ingeborg Bachmann: Malina
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MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ

Bůh by řekl: bože, vy jste divný
 
ONLINE
 
25. 6. 2016 prazskypatriot.cz  
http://www.prazskypatriot.cz/boze-vy-jste-divny-chysta-se-rict-buh-v-byvale-smichovske-sklarne/ 
 
12. 7. 2016 ČT24  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1844263-meetfactory-vypravi-o-dospelosti-kterou-privedla-smrt 
 
30. 7. 2016 rozhlas.cz  
http://www.rozhlas.cz/cajovna/aktualne/_zprava/letna-hronov-meetfactory--1637008 
 
1. 8. 2016 koule.cz  
http://www.koule.cz/cs/clanky/leto-na-plne-koule-aneb-kam-vyrazit-za-kulturou-v-srpnu-velky-prehled-akci-z-cele-cr-65501.shtml 
 
4. 8. 2016 idnes.cz  
http://kultura.zpravy.idnes.cz/buh-by-rekl-boze-vy-jste-divny-recenze-d88-/divadlo.aspx?c=A160804_104356_divadlo_ts 
 
10. 8. 2016 prazskypatriot.cz  
http://www.prazskypatriot.cz/na-smichovskem-dvorku-se-muzete-vydat-smer-dospelost/ 
 
22. 8. 2016 wave.cz  
http://www.rozhlas.cz/radiowave/tyjatr/_zprava/tyjatr-meetfactory-si-predchazi-boha-outdoorovym-psychem--1642056 
 
7. 9. 2016 e-kultura.cz  
http://e-kultura.cz/predstaveni-v-meetfactory-pusobi-jako-od-pejska-a-kocicky/

ROZHLAS 

12. 7. 2016 ČRo 3 Mozaika  
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3666135

TV 

12. 7. 2016  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/216411012000712

PRINT 

18. 6. 2016 MF Dnes, Šťástka T. Hercům se stýská, divadelní prázdniny proto rádi obětují. str.12

24. 6. 2016 City Life, MeetFactory, letní premiéra se odehraje mezi graffiti a dálnicí. str. 9 
 
1. 7. 2016 Naše Praha 5, Najdou lásku? str. 3 
 
4. 8. 2016 Instinkt, Bůh by řekl: bože, vy jste divný. str. 41 
 
4. 8. 2016 MF Dnes, Šťástka, T. Bůh by řekl: bože, jaké by to bylo, kdybych tomu rozuměl. str. 10 
 
16.8.2016 MF Dnes, Jeviště mezi graffiti a pod dálnicí. str.13 
 
26. 8. 2016 Právo, Kříz J.P., I pán bůh se někdy ve smíchovské MeetFactory diví. str.12
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LETNÍ SCÉNA
KOSTKA A NĚMEC SE SCHÁZEJÍ
NAD HROBEM OSUDOVÉ ŽENY.

Podvanácté ožije v hradčanské ulici Nový svět Letní scéna
Divadla Ungelt. Mezi nejlepší kusy letošního ročníku spo-
lehlivě patří i hra Pan Halpern a pan Johnson, ve které září
Petr Kostka a Jiří Němec. Ti se jako dva zcela neznámí muži
potkávají nad hrobem zemřelé. Ač jsou rozdílní, jak to jen
jde, postupně zjišťují, že mají společného více, než by si přáli.
Z další produkce letní scény stojí zmínit například Kurtizánu
s Chantal Poullain a Igorem Orozovičem či Mezi úterým
a pátkem, kde si vedle Reginy Rázlové, Petry Nesvačilové
a Jitky Čvančarové zahraje i ředitel scényMilan Hein.
PanHalpern a pan Johnson, Letní scéna, první letní
repríza 26. 8., režie: Ladislav Smoček, hrají: František
Němec, Petr Kostka.

LETNÍ LETNÁ
ČESKÝ NOVÝ CIRKUS DÁ OCHUTNAT
TROCHU KALIFORNIE.

Stejně jako loni i třináctý ročník festivalu Letní Letná má v plánu premiéru čes-
kého novocirkusového souboru Losers Cirque Company. Po loni úspěšnýchWalls
& Handbags letos tým okolo Petra Horníčka připravil kus inspirovaný estetikou

kalifornského retra, tedy surfy, pláží a nekonečným sluncem. „Pláž je krásný místo.
Kdo by nechtěl na pláž? Pláž je písek, slunce, moře, sůl a hlavně vítr a vlny! Jenže co

když vítr a vlny nejsou a vy jste surfař nebo kitař? Co pak s tím?“ ptají se tvůrci.
Beach Boy(s), Letní Letná, premiéra 19. 8., režie: Jiří Havelka, hrají: Losers

Cirque Company

MEETFACTORY
LETNÍ PREMIÉRA SE ODEHRAJE MEZI

GRAFFITI A DÁLNICÍ.

V době, kdy mají jiné scény prázdniny či svým divákům na-
bízejí odlehčenou produkci na letních scénách, přichází už
potřetí alternativní prostor MeetFactory s letní premiérou.
Po kusech Atlas Ukrajiny a O něco horší než Romeo nyní
uvádí novinku těžkého názvu „Bůh by řekl: bože, vy jste div-
ný“. Režisérka Viktorie Čermáková zde spolu s režisérem
Alešem Čermákem připravila kus na pomezí filmu a diva-
dla, který vypráví příběh tří sourozenců po smrti rodičů.
Hraje a promítá se na zadním dvorkuMeetFactory, tedy
v prostředí vymezeném dálnicí a graffiti.
Bůh by řekl: bože, vy jste divný, premiéra 12. 7., režie
Viktorie Čermáková, Aleš Čermák, hrají: Aleš Bílík,
Matěj Nechvátal, Lída Němečková, TomášMižigár,
Vladimír Demeter, Josef Richter, RomanMichalčík,
RadimVašinka.
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STRANA 12 PÁTEK 26. SRPNA 2016 u PRÁVO PRAHA – STŘEDNÍ ČECHY

Praha
DIVADLA
Letní scéna Vyšehrad: 4 se-
stry, komedie, od 20 hod.
Letní shakespearovské slav-
nosti 2016: Večer tříkrálový
aneb Cokoli chcete, od 20.30
hod.
Divadlo v Celetné, Kašpar:
Rozmarné léto (V. Vančura), od
19.30 hod.
AKCE
Blues sklep: Tonny Blues
Band, od 21 hod.
Jazz & Blues Club U Malého
Glena: Charlie Slavik Revue,
od 21 hod. (JB)

NAŠE TIPY

Petr Janiš
Opoziční strany v pražském

zastupitelstvu kritizují vedení
města za nečinnost, chtějí, aby
se začala řešit důležitá témata,
jako jsou stavba metra D,
Pražského okruhu nebo lítač-
ka. Proto včera podaly žádost
o svolání schůze mimořádného
zastupitelstva. 

K TOP 09, ODS a pirátům,
kteří odevzdali podpisy pro svo-
lání mimořádné schůze, se ne-
přidala KSČM. Mluvit se má
o lítačce, okruhu či dozorčích ra-
dách.

„Rada ANO, Trojkoalice
a ČSSD opakovaně ignoruje us-

nesení zastupitelstva v mnoha
ohledech,“ uvedl šéf klubu TOP
09 Václav Novotný. Podle něho
těžko říci, na kdy primátorka
Adriana Krnáčová (ANO) zastu-
pitelstvo svolá, mělo by to být
ale v září. Řádná schůze se má
konat 15. září „Primátorka mezi-
tím jede na výlet do Číny, vybar-
terovat (vyměnit) pandu za Epo-
pej,“ uvedl Novotný. Pokud
Krnáčová o iniciativě opozice
řekla, že jde o šaškárnu, má No-
votný pocit, že primátorka „ztra-
tila veškerou soudnost“. 

Opozice podle šéfa pražské
ODS Filipa Humplíka předkládá
apolitické návrhy, které nelze
spojovat s levicí či pravicí. „Pra-

ha se nikam neposunuje. Praha
v současné době stojí. Je to me-
chanismus podobný Titaniku,

dokud nenarazí na ledovec,“
uvedl Humplík.

Podle Mikuláše Ferjenčíka (pi-
ráti) platí postoj jeho klubu, kte-
rý by nešel do koalice s ODS
a KSČM. Pro podporu návrhů do
programu opozice osloví koalič-
ní strany. 

„Ve chvíli, kdy nalezneme
věcnou shodu, je nám jedno,

s kým ji v zastupitelstvu prosa-
zujeme,“ řekl Právu Ferjenčík.

Šéf klubu pirátů Jakub Michá-
lek poukázal na fakt, že u lítačky
zastupitelé nedostali posouzení,
zda odpovídá zákonu o veřej-
ných zakázkách. „Náklady, za
které bývalí radní ODS a TOP 09
stojí před soudem v kauze Open-
card, jsou nižší, než kolik dnes
stojí lítačka. Přijde mi to napros-
to nehorázné,“ uvedl Michálek. 

Pirátům také vadí, že nebyla
zpracována témata pro obsazová-
ní dozorčích rad politiky, pro 
něž vzniklo označení trafikanti.
Úkol zadalo zastupitelstvo před
tři čtvrtě rokem. 

,„Každý jeden z těchto trafi-

kantů stojí více peněz než jedno
mimořádné jednání zastupitel-
stva,“ poznamenal Michálek.

Podle Jiřího Nouzy (TOP 09)
by zastupitelstvo mělo probrat
výkup pozemků pro metro D
a případně rozhodnout o zvýšení
kupních cen. Zároveň by mělo
apelovat na vládu kvůli proble-
matické stavbě 511, okruhu mezi
dálnicemi D 1 a D 11. 

„Nelze říci, že když v Praze
nejsou volby, tak 511 nepotřebu-
jeme a vyškrtneme ji ze sezna-
mu,“ řekl Nouza.

TOP 09 poukázala také na to,
že stojí připravovaná rekonstruk-
ce Výstaviště, dostavba levého
shořelého křídla Průmyslového

paláce. Chtěla by se věnovat ces-
tě Slovanské epopeje na Dálný
východ, stojícím přípravám na
black-out. 

„Současnou politickou repre-
zentaci nezajímá nic jiného než
věci, které jdou realizovat do vo-
leb 2018,“ podotkl Novotný.

S tím ovšem nesouhlasí místo-
předseda klubu ANO Patrik Na-
cher. Zda budou koaliční kluby
hlasovat pro program navržený
opozicí, není jasné, kluby se po-
radí. 

„V některých bodech mi to
přijde jako vlamování se do ote-
vřených dveří. Typickým příkla-
dem je stavba 511,“ reagoval pro
Právo Nacher. 

Opozice: Praha se nikam neposunuje

Jiří P. Kříž
To by se mělo vidět, pomyslí si

milovník divadla, natožpak kritik
nad lákavým titulem Divadla
MeetFactory Bůh by řekl: bože,
vy jste divný. A vypraví se do
ztraceného kouta Prahy v ulici
Ke Sklárně, kde se cesty ztrácejí
před spletí kolejí smíchovského
nádraží.

Obdrží program, ve kterém si
při kofole či žejdlíku piva stačí
osvěžit Platónovy výchovné Zá-
kony nebo sentence Rolanda
Barthese o Rolandu Barthesovi,
a pak už usedne do hlediště na
dvorku pod rampou magistrály,
aby se „továrně setkával“ s umě-
leckým experimentem.

Pod textem Bůh by řekl: bože,
vy jste divný jsou jména Viktorie
Čermáková, Aleš Čermák a Ma-
těj Samec. Z nich nejvíc skalpů
má na svém kontě požehnaná
mezi ženami – Viktorie.

Uhranula už čtyřmi desítkami
titulů; mimo jiné Máchovým
Májem u Kašparů, Marivauxo-
vým Sporem v ústeckém Čino-
heráku, Koljadovou Murlin Mur-

lo v experimentálním prostoru
NoD, Českou pornografií Hůlo-
vé nebo Steigerwaldovou Políbi-
la Dubčeka (1968, čas utopie)
v La Fabrice, Posledním ohněm
Dey Loherové na Nové scéně
Zlaté kapličky…

Prázdninovým úletem v Meet-
Factory se nezaskví. Sentence
o životě dvou týpků z ulice, před-
stavovaných Alešem Bilíkem
a Matějem Nechvátalem, a má je
na svědomí Aleš Čermák, s fil-
movými dotáčkami vzpomínek
na dětství z dílny Čermákové,
v nichž prim hraje ne zrovna vy-
rovnaná matka v podání Lídy
Němečkové, jsou postaveny,
stručně řečeno, na klišé.

Partnerská ztroskotání, frustra-
ce, alkohol, nejspíš i tráva matči-
na chlapa, absence jakékoli vý-
chovné metody, hrátky dětí
v městské pustině pod mostním
nájezdem dálnice, v krajině vy-
prahlé skládkami a zbořeništi, ar-
got namísto jazyka – to všechno
jen vzdáleně připomíná tvrdost
obrazů společenského zmaru tře-
ba Marka Ravenhilla nebo Matta
Charmana.

Pojednat prostor dlouhého, úz-
kého dvorku mezi šestiproudou
silnicí, MeetFactory a kolejemi
není lehké, přesto od prvního vý-
stupu nekontakt s publikem zvý-
razňuje vzdálenost mezi hlediš-
těm a scénou. Tak akorát na
kukátko. Když se zhruba v polo-
vině inscenace mají diváci pře-
skupit – vůbec nechápou proč –
je už na dotek se syrovým příbě-
hem pozdě.

MeetFactory je v Praze už 15
let, aby zkoušelo, hledalo, pokou-
šelo, provokovalo, dráždilo, ape-
lovalo. Ne vždy se to podaří. Bůh
tentokrát neřekl nic. Jen by se di-
vil. Až kamsi do jeho svědomí za-
šmodrchali autoři apel: Lidi, to-
hle jsem přece nechtěl. A přece:
Ve filmové dotáčce se naposledy
mihne i věčný rebel, anděl Radim
Vašinka. Umřel.

I pán bůh se někdy ve smíchovské MeetFactory diví

Pro všechny milovníky nostal-
gie a zájemce o krátkou chmelo-
vou brigádu připravil Pivovar
Nymburk na tuto sobotu mož-
nost vyzkoušet si, jak se češou
chmelové šištičky. Brány areálu
budou  pro příznivce lahodného
moku otevřeny už od 10 hodin,
chybět nebude ani doprovodný
hudební program. 

Nymburský pivovar na svém
pozemku již  druhým rokem pěs-
tuje chmel a ječmen. Na sklizeň
čeká 68 rostlin chmele, a to od-
růda žatecký poloraný červeňák.

„Pozná se podle červeného ston-
ku, ne že by měl červené listy ne-
bo šištičky. Nás zajímá žlutý prá-
šek, co je v šištičce. Tam jsou
ukryty hořké chutě, takzvané
hořčiny,“ říká Bohumil Valenta,
sládek pivovaru, kde se vaří po-
střižinské pivo. 

V areálu blízko Labe mají rost-
linky ideální podmínky pro svůj
růst a letošní příznivé počasí už
dovoluje slavnostně zahájit dobu
sklizně. 

Návštěvníci budou moci začít
česat asi v 10 hodin a podle zá-

jmu a rychlosti novodobých bri-
gádníků potrvá samotné česání
asi dvě hodiny. Pivovar bude
otevřen pro všechny až do od-
poledních hodin, vstupné se ne-
platí.

Pro zahnání žízně se připravu-
je čepované jedenácti- a dvanác-
tistupňové postřižinské pivo ne-
bo třináctistupňový polotmavý
Něžný barbar. Kdo přijede na ko-
le či autem, dostane nealko stříz-
líka s poctivou chutí piva. Více
informací lze nalézt na stránkách
www.postriziny.cz. (zr)

Jak se češe chmel v Nymburce
V Praze vznikají dva nové ryb-

níky. Jeden bude v chystaném
parku Zahrádky ve Vysočanech,
druhý pod lesoparkem Cibulka
v Motole. Letos už byly dokon-
čeny další čtyři, dva ve Stromov-
ce a po jednom v Hloubětíně a na
okraji Kunratického lesa. 

Ve Stromovce se dokončuje
jižní rybník, severní už je napuš-
těný. Jsou na nich i nová dřevěná
mola. Na jaře byl napuštěn nový
Polifkův rybník v Hloubětíně,
který vznikl na místě zaniklého
koupaliště. Nová vodní plocha
vznikla také v prostoru suchého

poldru i na okraji Kunratického
lesa na Roztylském potoce.

„Rybníky jsou nejen důleži-
tým faktorem, který pozitivně
ovlivňuje klima v Praze, a to
především v letních měsících, ale
plní také funkci rekreační. Praha
bude v těchto investičních akcích
pokračovat i v dalších letech,“
uvedla pražská radní Jana Pla-
mínková (STAN/Trojkoalice). 

Magistrát podle ní připravuje
například stavbu rybníka na Li-
bušském potoce na dolním konci
Modřanské rokle nebo v Bohnic-
kém údolí.  (ČTK)

Nové rybníky v metropoli

Zákon o odpadech stanovuje
výrobcům i prodejcům pneuma-
tik a autoservisům povinnost
odebírat ojeté kusy zdarma, a to
bez ohledu na nakoupené množ-
ství, velikost či značku. Pneuser-
visy, autoservisy i firmy v celé
republice i v Praze stále více vy-
užívají nabídky nové neziskové
společnosti Eltma a zapojují se
do kolektivního odběru.

V místech kolektivního odbě-
ru se ojeté gumy odevzdávají
bezplatně a bez podmínky koupě
nových výrobků. Pro řidiče to
například znamená, že nemusejí
platit za uložení pneumatik
v městských sběrných dvorech
až 120 korun za kus. Do sběr-
ných dvorů přitom jenom Praža-
né odevzdají ročně až 280 tun
ojetých gum.

I pražská radní Jana Plamínko-
vá (Trojkoalice, STAN) nyní
upozornila, že lidé s pneumati-
kami až do sběrných dvorů ne-
musejí. „O tom, že prodejci
pneumatik a pneuservisů mají
povinnost odebírat zdarma ojeté
pneumatiky, se ví poměrně málo.
Při nákupu nových pneumatik
lze nejen ušetřit poměrně vý-

znamnou částku, ale také čas.
Tímto způsobem bych také ráda
předešla možnosti vzniku čer-
ných skládek na území hlavního
města či v jeho nejbližším oko-
lí,“ řekla Plamínková.

Ze zákona se o ojeté gumy
musejí starat pneuservisy a pro-
dejci. Odebrat k dalšímu zpraco-
vání mají ročně nejméně 35 %
z prodaného množství. „V přípa-
dě, že povinná osoba odmítne
převzít výrobky před dovršením
100 % úrovně zpětného odběru,
zásadně porušuje povinnosti
zpětného odběru a vystavuje se
sankcím ze strany České inspek-
ce životního prostředí,“ varoval
v červnu odbor odpadů minister-
stva životního prostředí.

Ojeté gumy mají podle magi-
strátu energetické využití jako
palivo pro spalovny a teplárny.
Tuna gum může nahradit až 750
kubíků zemního plynu. 

Pneumatiky se také drtí, zba-
vují kovové výztuže a používají
dále v automobilovém průmyslu
či stavebnictví. Granulát z něko-
likrát semletých pneumatik prý
také dokáže nahradit mulčovací
kůru. (trj)

Ojeté pneumatiky 
lze vracet zdarma

n Dítě zemřelo 
po porodu

Krátce po porodu zemřelo dítě
u matky v malé obci na Nymbur-
sku. Náhlé úmrtí vyšetřují krimi-
nalisté. „Vzhledem k ochraně
údajů a citlivosti nebudeme zve-
řejňovat žádné další informace,“
řekla mluvčí středočeské policie
Michaela Nováková. Podle zatím
nepotvrzených informací žena
nejspíš porodila minulý týden do-
ma. Přivolaní záchranáři už ne-
mohli dítě oživit. Co bylo příči-
nou úmrtí, objasní pitva. (rap)

n Kinematograf 
míří do Lidic

Netradičně zahájí Památník Li-
dice 12. ročník Lidických zim-
ních večerů, a to promítáním
v letním kině. Na počátku září
sem zavítá i Kinematograf bratří
Čadíků a na zahradě Lidické ga-
lerie se bude promítat. Ve dnech
7. až 10. září tady budou moci li-
dé vidět postupně filmy Lída
Baarová, Teorie tygra, Sedmero
krkavců a Život je život. Začátky
představení jsou naplánované
vždy na 20 hodin. (rap)

Pro podporu návrhů
opozice osloví 
koaliční strany

POJĎTE SI HRÁT. Lední medvědi Tom, Berta a Bora dostali do výběhu nové hračky – podstavce pod slunečníky. Největší radost udě-
laly Tomovi (na snímku), který je nejčinorodějším medvědem ve skupině. „Běžně medvědi dostávají míče, pneumatiky, námořní bójky
a silniční kužely. Podstavce pro ně byly novým prvkem a Tom s ním nakonec skončil ve vodě. Dovádění pobavilo i návštěvníky, na kte-
ré při Tomových skocích do bazénů několikrát vyšplouchla voda,“ popsala mluvčí Zoo Praha Jana Myslivečková.  (sts)
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Matěj Nechvátal a Aleš Bilík
v inscenaci Bůh by řekl: bože, vy
jste divný.

Hodnocení 50 %
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Škola se rozroste 
o čtyři třídy
Radotín – Přístavbou k zá-
kladní škole v Praze-Rado-
tíně objekt získá čtyři nové 
třídy. Projekt zahrnuje také 
kabinety pro učitele, sociál-
ní zázemí, výtah a únikové 
schodiště. Po dostavbě 
bude mít škola kapacitu 
900 žáků, v současné době 
se jejich počet pohybuje na 
hranici schválených mož-
ností školy – 780 míst. 

Vlastní stavba začala 
v půli června a nezasáhne do 
konce školního roku. Hrubá 
stavba by měla být hotova 
do 30. září a celý projekt do 
prosince. Začátek školního 
roku 2016–2017 by neměl být 
stavbou ovlivněn. (red)

Najdou lásku? 
Smíchov – Divadlo MeetFac-
tory zve na inscenaci Bůh by 
řekl: bože, vy jste divný, která 
vypráví příběh tří sourozenců 
hledajících po smrti rodičů 
více lásky a radosti. Premié-
ra proběhne v MeetFactory 
v úterý 12. 7. od 20:00 h. Info 
na www.meetfactory.cz. (red)

Po předložení tohoto kupónu, 
získáváte v lékárně Vodičkova 38, 
kartu věrného zákazníka se slevou 15 %.
na celý volně prodejný sortiment. 
(sleva se nevztahuje na již zlevněné produkty, Akce a Dermokosmetiku)

Praha 1 - Vodičkova 1935/38
Po-Pa: 8:00 - 20:00 hod
So: 9:00 - 20:00 hod
Ne: 10:00-20:00 hod

Platnost kuponu do 31. 8. 2016
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Kde nepoteče voda?
Hlubočepy – Ve čtvrtek 
7. července (8:00-16:00 hod.) 
dojde z důvodu napojení nové 
vodovodní přípojky k ome-
zení dodávky pitné vody 
v ulicích Devonská a Geolo-
gická 1085. (red)

U NÁS NA PĚTCE
redaktor: 
Martin Dudek 
tel.: 774 820 075
martin.dudek@-
ceskydomov.cz

Jahodové šílenství nezadr-
žitelně fi nišuje a mnozí z vás, 
kteří nechtějí trávit čas samo-
sběrem, rádo využije služeb 
stánkařů obsypaných košíky 
s červenými plody. Jednoho 
jsem si vybral i já.
Obsah půlkilové papírové 
vaničky nevypadal špatně, 
dokonce mi prodavačka jednu 
trochu bledou jahodu vymě-
nila za rudější. Spokojen s pří-
stupem jsem zaplatil a nákup 
odnesl domů. Zde moje nadše-
ní poněkud opadlo, bledulí bylo 
ve spodnějších řadách více. 
A také se mi zdálo, že je přece 
jen jahod nějak pomálu. Když 
jsem všech 26 kousků pře-
vážil, váha mi ukázala včetně 
vaničky 385 gramů! Dříve se 
nepoctiví prodejci máčeli ve 
Vltavě, dnes mohu jen zvolat – 
Čojku (ČOI) na vás!

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Magistráte, chceme více peněz!
  Jednotlivé městské 

části nejsou spokojené s výší 
dotace na jednoho svého 
obyvatele, kterou získávají 
z pražského magistrátu. 
Peníze z hlavního města 
jsou přitom velice důleži-
tou položkou v rozpočtech 
městských částí.

Martin Dudek

Praha – S jakou výší dota-
ce by tedy byli na radnicích 
spokojení a kam by získané 
fi nance nasměrovali? Na tyto 
otázky Naší Prahy 5 odpově-
děli dva starostové a starostka 
a v odpovědích se shodli – 
současná dotace 2900 korun/
obyvatel je nedostatečná, 
radnice potřebují minimálně 
3100 korun.
David Vodrážka (ODS), 
starosta MČ Praha 13

Uvítali bychom 
zvýšení částky 
na 1 obyvatele 
minimálně na 
3100 Kč, ale podle 
propočtu ještě 
lépe na 3350 Kč. 

V letošním rozpočtu jsme to-
tiž museli dotovat svoji hlavní 
činnost částkou 27,3 mil. Kč, 
to znamená, že nám chybělo 
přibližně 450 korun na oby-
vatele (Praha 13 má přibližně 
61 000 obyvatel). Pokud by 
se částka zvýšila, využili 
bychom ji například na úklid, 
rekonstrukce hřišť a na údrž-
bu zeleně a parků.

Radek Klíma (TOP 09), 
starosta MČ Praha 5

Stávající dotační 
stav 2900 korun na 
obyvatele je v po-
rovnání s rokem 
2015 vyšší o 400 
korun. Je to výsle-
dek silného tlaku 

nás, starostů městských částí. 
Potřebovali bychom ale nejmé-
ně 3900 Kč na obyvatele. To by 
konečně umožnilo lépe pečovat 
o čistotu veřejných prostran-
ství, více peněz bychom mohli 
dát například do školství.
Marcela Holovská (BEZPP), 
starostka MČ Praha Řeporyje

V letošním roce 
došlo poprvé 
v historii do-
tačních vztahů 
k použití jednot-
ného výpočtového 
vzorce pro všech-

ny městské části hl. m. Prahy. 
Konkrétně pro naši MČ Praha 
Řeporyje to znamenalo 100% 
nárůst celkového dotačního 
vztahu. Z tohoto pohledu jsme 
spokojeni. Co se však týče 
dotačního vztahu na jednoho 
obyvatele – zde je situace jiná. 
Pro rok 2016 byl stanoven ve 
výši 2900 Kč na obyvatele. 
Domnívám se, že částeč-
né zvýšení by bylo vhodné 
a přivítali bychom, kdyby se 
pohybovalo v rozpětí od 3100 
do 3500 Kč.

Pokud by k tomu došlo, 
určitě bychom získané fi nance 
využili na rekonstrukci povr-
chů komunikací a chodníků, 
které jsou v některých ulicích 
v naprosto žalostném stavu.
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Scéna

Jak by třeba jednou mohl vy-
padat prostor tržnice v praž-

ských Holešovicích, naznačuje
postranní ulička u Jatek78. Magis-
trát ji nechal vyklidit od nevzhled-
ných stánků a hned zde vznikl pří-
jemný venkovní prostor, kde mo-
hou návštěvníci po představení
postát či posedět. Ostrůvek kultu-
ry uprostřed slev a veteše se tak
opět zvětšil. — Tomáš Šťástka

Prožijte to znovu,
lásku i účetního.
Máme dovolenou

Tuzemské televize očividně
zahajují celozávodní dovole-

nou stále dřív (už v polovině červ-
na), aby mohly stále dříve začínat
podzimní sezonu (už v polovině
srpna). Jinak si nelze vysvětlit, že
pouhý týden po finále pořadu
Tvoje tvář má známý hlas zařadi-
la Nova na dnešní večer nejprve
jeho sestřih s výzvou „prožijte
znovu nejlepší okamžiky a překva-
pení“, který na poslední chvíli vy-
měnila za Pretty Woman, a že zít-
ra TV Barrandov nasadí nejtěžší
kalibr legrace, tradiční symbol let-
ního duchaprázdna v podobě Ma-
lérů pana účetního. Hrdina série
italských komedií Hugo Fantozzi
přišel na svět roku 1975 ve filmu
Zrození pana účetního, následova-
ly Nesnáze pana účetního, po Ma-
lérech pana účetního příběh Pan
účetní jde do důchodu, Super-
účetní, Fantozzi v ráji, Fantozzi
ve škole či Návrat pana účetního
a jako poslední hřebík do rakve le-
gendy Pan účetní opět zasahuje.
Pětadvacetiletá anabáze postavič-
ky ze zamýšlené knihy přes tele-
vizní skeče do filmové série doka-
zuje výmluvně, co se stane, když
i takový profesionál s kabaretní
průpravou jako Paolo Villaggio za-
pomene heslo V nejlepším pře-
stat. Na druhou stranu bez pana
Fantozziho bychom si za sychra-
vějšího počasí ani nevšimli, že se
blíží prázdniny.

Omylník

Letní divadlo táhne stá-
le více. Vedle zavede-
ných scén, jako je letní
produkce Ungeltu či
Studia DVA, totiž po-
slední dva roky hlásí
plný stav i alternativní
prostor MeetFactory.

Tomáš Šťástka
redaktor MF DNES

V
ýraz prázdniny se po škole
ze slovníku pracujících
rychle vytratí, aby ho na-
hradila obligátní dovolená.
Výjimku v tomto procesu

vedle učitelů vždy tvořili snad jen
herci, které i s vidinou případných
povinností u filmu či televize čeka-
ly týdny bez kolegů, líčidel, kos-
týmů a skřípotu pódia. Posledních
více než deset let se však trend vý-
razně obrátil. Většina letních scén
hlásí každý rok vyprodáno, takže
se nabízí, zda není termín divadelní
prázdniny už trochu přežitek.

Od čtyř řad k desetitisícům
„Když jsme začínali, využívali jsme
pouze jednu scénu – areál Nejvyšší-
ho purkrabství Pražského hradu. Pa-

matuji si večery, kdy jsme stavěli
třeba jen čtyři řady sedadel. V loň-
ském roce jsme odehráli 140 před-
stavení na pěti stálých scénách
v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.
Celkemnavštívilominulý ročník fes-
tivalu 90 661 diváků,“ hlásí za Letní
shakespearovské slavnosti Michal
Rychlý, ředitel agentury Schok, kte-
rá stojí za populární letní produkcí
od roku 1998. Historie shakespea-
rovských slavností přitom sahá až
do roku 1990, kdy se zde odehrál
Sen noci svatojánské s Milošem Ko-
peckým či Eliškou Balzerovou.

Cvičiště Hradní stráže
Letní divadlo nechybí ani protilehlé
pražské dominantě, Vyšehrad hostí
Metropolitní léto osobností od roku
2006, kdy zdejší prostor při vycház-
ce objevil producent divadla Studio
DVA Michal Hrubý. Jeho scéna už
však měla tou dobou s letní produk-
cí zkušenosti. „V červnu 2004 se
odehrála premiéra MadameMelville
s Ivanou Chýlkovou, která jindy než
v létě neměla čas,“ vzpomíná Hrubý
na první takový počin, tehdy ještě
ve zdech Švandova divadla.
„Ani nás tehdy nenapadlo, že

vzniká tradice Metropolitního léta
hereckých osobností. Když jsme za-
čínali, bylo náročnější diváky při-
vést do prostoru, který neznali.
Představení jsou však v posledních

letech dopředu vyprodaná i bez
ohledu na počasí,“ dodává Hrubý.
Triumvirát pražských divadel

pod letním nebem uzavírá Letní
scéna Divadla Ungelt. Ředitel Milan
Hein s ní před dvanácti lety přišel,
aby uspokojil zájem diváků, kteří
se do malého divadla přes rok ne-
vejdou. „Trvalo to dvě tři sezony,
než se Letní scéna dostala do pově-
domí,“ popisuje Hein, který pro ni
vybral místo na Hradčanech, kde
dříve cvičila Hradní stráž. Jeho her-
cimusí s letní produkcí dopředu po-
čítat. „Vědí, že je součástí provozu
Ungeltu,“ dodává Hein. V minulos-

ti zkoušel na letní scéně i premiéry,
konkrétně muzikál Touha jménem
Einodis a činohru Sklenice vody. In-
scenace určené pouze pro letní hra-
ní se v celoročním provozu příliš
nevyplácejí. „Do budoucna bych je
však opět přivítal,“ tvrdí Hein, kte-
rý letos na Letní scéně vedle nejú-
spěšnějších her sezony uvede i ně-
kolik starších kusů se Simonou Sta-
šovou. „Otevírala Ungelt před dva-
ceti lety, nabídl jsem jí proto dvacet
večerů,“ vysvětluje speciální akci
k výroční sezoně.

Pro náročnějšího diváka
Poslední roky přibyla na letní diva-
delní mapě alternativní produkce.
Letos potřetí totiž smíchovská Meet-
Factory chystá červencovou premié-
ru. „Je obrovské potěšení sedět
v teple před MeetFactory a pozoro-
vat vlaky. Připadalo mi škoda, že si
právě během léta divadla dávají pau-
zu,“ vysvětluje dramaturg pražské
scény Matěj Samec. „Od začátku to
sice jako tradice plánováno nebylo,
nicméně po úspěších Autoatlasu
Ukrajiny a projektu O něco horší než
Romeo se mi zdálo přirozené pokra-
čovat,“ dodává před uvedením no-
vinky v režii Viktorie Čermákové.
Samec připouští, že letní produk-

ceMeetFactory je divácky vstřícněj-
ší než tituly uváděné během sezo-
ny. „Zároveň však nenabízíme úpl-

né oddechovky. Tudíž jsme možná
tak trochu zalepili díru na trhu –
jiná divadla pro náročnějšího divá-
ka v létě nehrají,“ uvažuje. Všech-
ny letní reprízy vminulých dvou le-
tech totiž byly vyprodány.

Kašperk i Kunětická hora
Z regionálních scén si nejvíce po-
pularity drží Otáčivé hlediště Čes-
ký Krumlov. Avšak divadlo se přes
léto hraje například i na Kašperku,
kampřijíždí pražský Kašpar, ústec-
ký Činoherák přes léto vystřídá do-
konce tři působiště. Předvoj letní
sezoně tvoří plenérová produkce
Východočeského divadla na Kuně-
tické hoře, kde nechala pardubic-
ká scéna před osmi lety pro velký
zájem pořídit konstrukci pro diva-
delní amfiteátr. „Od té doby zde
hrajeme pravidelně každý rok
v květnu a červnu, letos jsme
v tommagickém prostoru nazkou-
šeli Hrubínovu Krásku a zvíře,“ po-
pisuje mluvčí Radek Smetana.
Přes léto je tedy plno: zástup čer-

vencových premiér navíc v srpnu
doplní festival nového cirkusu Letní
Letná. „Myslím, že divadelníci obec-
ně nemají léto příliš rádi. Každý sice
rád odjede na pár dnů někam na vý-
let, ale po divadle se jim stýská.
A protožemají v létě méně závazků,
bývá snazší se s nimi domluvit na
termínech,“ uvažuje Samec.

Návrat na Rock for
People hlásí i britská
kapela Enter Shikari.
Electro-hardcorová
parta pomůže pro-
gram festivalu uzavřít.

Václav Hnátek
redaktor MF DNES

E nter Shikari jsou u nás častými
hosty, jen loni hráli v Česku
hned třikrát. Neznamená to

ovšem, že by se na ně tuzemské pu-
blikum těšilo o to méně. Kapela
z předměstí Londýna totiž ví, jak se
o lidi pod pódiem postarat. „Mys-
lím, že návštěvníci festivalů často
potřebují trochu probudit, dostat

se z toho ‚zombie‘ stavu, do něhož
vás dostala spousta vypitého piva.
Rozhýbat se. Na to je naše muzika
opravdu ideální,“ tvrdí zpěvák Rou
Reynolds. Publikum se tedy v úterý
5. července může těšit na energic-
kou show.

Třešnička na dortu
Vedle své nespoutanosti jsou Enter
Shikari známí také nesmlouvavými
postoji k politice, ekologii a dalším
problémům současného světa, kte-
ré rezonují i v jejich písních.
„Máme kliku, že skoro všude, kam
přijedeme, jsou lidé, kteří jsou šťast-
ní z toho, že se v naší hudbě zamě-
řujeme na různé problémy,“ říká
Reynolds. „Nevím, jestli bych bez
toho chtěl koncertovat. Co bychom
byli? Jen hlučná popová kapela, kte-
rá nemá co říct.“
Na druhou stranu především v ze-

mích, kde angličtina není prvním ja-
zykem, může takové poselství za-
niknout. Ovšem ani to hudebníky
příliš netrápí. „Samozřejmě, že nej-
důležitější pro nás je, aby si lidé uži-
li naši muziku, aby je zasáhly něja-
ké emoce. Pokud rozumí textům,
nebo si je později vyhledají a něco
jim to dá, to je taková třešnička na
dortu,“ soudí zpěvák.
Svou třetí desku kapela nahrávala

v Thajsku, zatím poslední nahráv-
ku The Mindsweep pořídila v Ang-
lii. „Našemu kytaristovi Rorymu se
zrovna narodilo dítě, takže pocho-
pitelně nechtěl jet nikam daleko,“
vysvětluje Reynolds a dodává, že
práce v exotické cizině byl velký zá-
žitek. „Slyšeli jsme o úžasném no-
vém studiu v Thajsku. Snažili se
tam dostat nějaké zahraniční kape-
ly, takže jsme dostali dobrou nabíd-
ku,“ dodává.

Výročí týdne

Kris Kristofferson
zpěvák, herec
Z jeho skladeb je u nás asi nejzná-
mější Me And Bobby McGee, kte-
rou zpíval Pavel Bobek: Čekám na
svůj náklaďák, co mě vezme dál...
Z filmů pak dva z poloviny 70. let –
Alice už tu nebydlí a Zrodila se
hvězda. Syn generálmajora sám
sloužil pět let v armádě jako pilot
vrtulníku, ale pracoval i jako vrát-
ný v baru, než se konečně prosadil
a stal se jednou z největších hvězd
americké country, člen její Dvora-
ny slávy. Za hudbu má Grammy,
za herectví Zlatý glóbus. A k osm-
desátinám, které oslaví 22. června,
připravil posluchačům dárek: šest-
náctidiskový soubor svých písní
včetně řady dosud nevydaných na-
hrávek. — Alena Slezáková

Milník
Enter Shikari udělí Rock for People energii

4 sestry V komedii na pražskémVyšehradě si zahrají (zleva) Jana Stryková, Ivana Chýlková, Anna Šišková a Berenika Kohoutová. Foto: Studio DVA

Nová produkční společnost
Signal Pictures vznikla doho-

dou korejských investorů a Mi-
chaela Uslana, producenta
Batmana. Co bude točit? Slíbila
hned tři superhrdiny, a to spoje-
né s asijskými mýty a s Čínou.
Jiný americký tvůrce chystá akční
film podle čínské videohry. Ještě
se nám po klasických komiksech
zasteskne.—Mirka Spáčilová

Televizionář
Mirky
Spáčilové

Hercům se stýská, divadelní
prázdniny proto rádi obětují

Festivalové léto Enter Shikari loni hráli mimo jiné naMighty Sounds, na
snímku je zpěvák RouReynolds. Foto: Petr Lundák,MAFRA

Fakta
Vybrané letní premiéry

28. června
Večer tříkrálový anebo Cokoli
chcete (Letní shakespearovské
slavnosti, Praha)
11. července
4 sestry (Metropolitní léto herec-
kých osobností, Praha)
12. července
Bůh by řekl: bože, vy jste divný
(MeetFactory, Praha)
14. července
Příhody lišky Bystroušky (Otáči-
vé hlediště Český Krumlov)
19. srpna
Beach Boy(s) (Letní Letná, Praha)
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Václav Hnátek
redaktor MF DNES

PRAHA Kapela Hodiny vydala dru-
hý singl a k němu videoklip s ryze
letní náladou, záběry v obilí a ces-
tou historickým „kulatým“ autobu-
sem. „Byla to neskutečná zábava
a splněný klukovský sen,“ přiznává
zpěvák Tomáš Sehnal. „Překvapilo
nás, jak pohodlné to tehdy bylo.
Akorát bezpečnost nic moc. Žádné
pásy, divně uložené kufry. To už by
dneska neprošlo.

Hodiny se netají tím, že spolu-
pracují s Richardem Krajčem.
A ozývají se i hlasy, že zníte jako
Kryštof. Jak na to reagujete?
Bylo by horší, kdyby lidi říkali, že
se podobáme Evě a Vaškovi. Pokud
nás připodobňují k nejúspěšnější
kapele v zemi, tak to není zlé. Samo-
zřejmě to bereme i tak, že naše prá-
ce je trochu nedoceněná a lidi si
myslí, že jsme jen něco obšlehli. Ri-
chard nám pomáhá s aranží a pro-
dukcí, ale rukopis je náš. Bohužel
nebo bohudík je hodně podobný
tomu jeho, nicméně není to záměr.
Je slyšet, žemáme rádi stejně napsa-
né skladby a možná používáme po-
dobnou lyriku. Takže budeme mu-
set tu kritiku snést.

Teďmáte vydané dva singly, tak-
že můžeme předpokládat, že
pracujete na celé desce?
Zatím vybíráme skladby a předpo-
kládám, že začneme točit v říjnu.
Možná vyjde ještě letos, anebo za-
čátkem příštího roku.

Budete pokračovat ve spoluprá-
ci s producentem Milanem Cim-
fem?
Myslím si, že ano, nám se s ním
moc dobře dělá a sedí nám i po lid-
ské stránce. Je to super chlap a na-
víc přesně ví, co dělá, což se nedá
říct o každém. Průměrný věk v ka-
pele je pětatřicet let, takže nejsme
dvacetiletí kluci, kteří by chtěli ex-
perimentovat se syntezátory. Chce-
me dělat moderní písničky se skvě-
lým zvukem postaveným na kyta-
rách. A Milan je v tomhle řemeslně
kovaný asi nejlíp v téhle zemi.

A navíc jeho studio Sono je taky
asi nejlepší v zemi...
Těch dobrých už je víc. Ale výsle-
dek nahrávání nestojí jen na techni-

ce, ale na rukách, uších a zkušenos-
tech. Než jsme s Hodinami začali na-
hrávat, projeli jsme pár studií a mu-
sím říct, že Sono není o jednu, ale
o padesát úrovní dál. Navíc víte, že
tam točil Bowie, Linkin Park, Glen
Hansard...

Jak jsou na tomHodiny s koncer-
továním?
Od května do července jsme toho
najezdili dost, takže srpen si dává-
me volný. Na září a říjen pak už
máme domluvených asi dvacet kon-
certů. Všichni máme svá zaměstná-
ní, takže víc bychom toho ani ne-
stihli. A jakmile bude deska, tak ur-
čitě vyrazíme na turné, to se nabízí.

Chtěli byste se hudbou živit?
Taková ambice samozřejmě je a nej-
víc by nás lákalo, že bychom se
mohli soustředit jen na jedinou
věc. To je asi ten hlavní benefit. Ve
dvaceti bychom po tom toužili, ale
všichnimáme vybudovanou základ-
nu a snad i kariéru někde jinde. Ty
nás můžou živit i při neúspěchu
s muzikou. Což je taky výhoda.

Dá se však hudbě věnovat na sto
procent, když máte povinnosti
i jinde?
Naštěstí jsou ta naše zaměstnání
volnější, takže to jde přizpůsobit.
Zatím to není takový „mazec“, ale
stejně jsme rodiny připravili na to,
že doma necháme fotku a uvidíme
se po půl roce. „Horší“ bude, až při-
jde dvojnásobek koncertů, což se
na příští rok rýsuje. Tak si třeba
koupíme autobus a budeme jezdit
na koncerty jako na výlet.

Karolína Stránská
spolupracovnice redakce

V knižní předloze k údajně nej-
smutnějšímu seriálu z produk-

ce HBO Pozůstalí se Tom Perrotta
pouští do atraktivní spekulace. Křes-
ťané věří, že ti, kteří přijali Ježíše
Krista jako svého spasitele, s ním bě-
hem takzvaného Vytržení odejdou
do nebe. Nevěřící většina zemské po-
pulace bude ponechána na zemi
zmítané válkou, nemocemi a pobláz-
něnýmpodnebím. Kniha, která nyní
vychází i česky, však pokládá otáz-
ku, co se stane, když se do nebe do-
stanou kroměhrstky oddaných křes-
ťanů i mormoni, gayové a ateisté.
V říjnu roku 2011 zmizí dvě procen-

ta populace. I přes zdánlivě zanedba-
telné číslo tento drastický odchod
společností otřese. Přes sto milionů
lidí nezahyne během vlny tsunami či
teroristického útoku, za hromadné
zmizení může Vytržení.
Kniha, která právě vychází v čes-

kém překladu, vtáhne slibným za-
čátkem, během nějž Perrotta mož-
ná až příliš svižně zasvěcuje do své
představy, jak obyčejní lidé reagují
na neobyčejné události. Matkám
mizí z aut děti, dospívajícím dív-
kám nejlepší kamarádky.
V centru Perrottova románu, je-

hož počátek se datuje tři roky po
hromadném odchodu, stane rodi-
na Garveyových. Kevin, Laurie a je-
jich dvě děti jsou obyvateli městeč-
ka Mapleton, v němž trucují křesťa-
né, kterým připadá nefér, že pro-

švihli linku do nebes. Skupina mla-
díků je naopak přesvědčena, že
správnou reakcí na hromadné zmi-
zení tisíců lidí je nonstop večírek.
To vše v nervózním očekávání apo-
kalypsy, jež se nedostavuje.
Perrotta si ve své polemice servítky

nebere. Nelichotivě popisuje značně
vyhraněný kult, jehož Bohu oddaní
členové musí mlčky chodit jen v bí-
lém oblečení a neustále kouřit. Žlučí
čtenáři pohne Holy Wayne, guru,
který pod svá slizká křídla seskupuje
jednu dospívající dívku za druhou.
Zatímco Kevin Garvey po svém zvo-

lení míní být ukázkovým starostou
městečka Mapleton, ukazuje se, že
ve chvíli krize jde zdravý rozum stra-
nou a do popředí se derou strach a
panika, jež se v závěru rychle promě-
ňují v extremismus. Čtena jakometa-
fora roztříštěné americké společnos-
ti po 11. září 2001, Perrotova diagnó-
za se jeví překvapivě mrazivá.
Pozůstalí nicméně nejsou pouze

kronikou civilizace otřesené krizí. Již
během úvodních kapitol se ukazuje,
že neútěšný a šedivě zbarvený život
lidí Vytržení nijak radikálně nezměni-
lo. Nedostatky systému jsou zvýraz-
něny, životy nenávratně postiženy.
Obyvatelé městečka však nevyužijí
moment absolutního kolapsu jako
příležitost k přetvoření světa, a tak
se vše vrací do stereotypně zajetých
kolejí, což představuje nejhororověj-
ší aspekt Perrottova románu.

Namoment si dali pře-
stávku a jsou tu zas.
Zombie ze seriálu Živí
mrtví: Počátek konce
se vracejí do televize
a nabízejí krvavější po-
dívanou než kdy dřív.

Monika Zavřelová
redaktorkaMF DNES

PRAHA Seriál Živí mrtví: Počátek
konce začala americká televize
AMC vysílat v loňském roce. Uve-
den byl jako takzvaný prequel,
tedy série, která se odehrává před
událostmi původního a už zajeté-
ho seriálu Živí mrtví. Ve Spoje-
ných státech si i přes prvotní roz-
paky rychle vydobyl své místo
mezi fanoušky zombie a svým
úspěchem téměř zastínil slávu Ži-
vých mrtvých.

Jestli si Češi zvyknou
Stanice AMC druhou sérii velmi
strategicky rozdělila do dvou částí.
První odvysílala na jaře a druhou
si připravila na srpen. Učinila tak
krok, který sice praktikují i kolego-
vé v konkurenčních televizích u se-
riálů jako Kravaťáci nebo Upíří de-
níky, přece jen však jde o praktiku
především americkou. Hollywood-
ští producenti tak moc nemysleli
na diváky, kteří na takovéto mezi-
přestávky nejsou zvyklí, Čechy ne-
vyjímaje.
Je tedy otázka, zdali se k seriálu

fanoušci 22. srpna, kdy má u nás
premiéru, vrátí. Potenciál tu však
je. První dva díly, které byly uvol-
něny zahraničním novinářům,
jsou totiž něčím trochu jiným než
prvních sedm epizod druhé série.
Ty totiž sledovaly osud hrdinů pře-
devším jako jednoho celku, týmu,

který musí spolupracovat. Vzhle-
dem k situaci se však někteří pro-
tagonisté museli vydat na vlastní
cestu.

Vzhůru do divočiny
Osmá a devátá epizoda druhé sé-
rie se tak téměř bezvýhradně pro-
měnila v one man show mladého
britského herce Franka Dillana,

který v seriálu představuje posta-
vu problémového Nicka Clarka.
Ten putuje po Mexiku, kde chce
znovu nalézt civilizaci nepostiže-
nou virem, který z mrtvých dělá
zombie. Na dalekou cestu, která
chvilkami připomíná film Seana
Penna Útěk do divočiny nebo účin-
ný návod na to, jak přežít v pusti-
ně, by se však Clark nevydal, kdy-

by neobjevil způsob, jakým se dá
chránit před útoky zombie – stačí
si pokrýt celé tělo jejich krví.

Zlatý Frank Dillane
Tvůrci se mohou modlit, že si pro
roli Nicka vybrali talentovaného
Dillana, jehož herecký výkon do-
káže udržet diváka u televize bez
sebemenších problémů. Žádná

jiná z hlavních tváří seriálu totiž
prozatím nedokázala, že by byla
něčeho obdobného schopná. Nej-
zkušenější herečku seriálu Kim
Dickensovou nevyjímaje.
Diváky čeká celkem osm nových

epizod, které bude AMC vysílat od
konce srpna každé pondělí. Příští
rok se pakmohou těšit na šestnácti-
dílnou třetí sezonu.

Frontman kapely Hodiny Tomáš
Sehnal. Foto:MarekMusil

Pozůstalí
Tom Perrotta

Tomáš Šťástka
redaktor MF DNES

PražskáMeetFactory už potře-
tí přidává namapu letního hra-

ní originální kousek, kterým dopřá-
vá pohodu pod širým nebem i těm,
jimž odpočinková produkce tradič-
ních letních scén nic neříká. Letoš-
ní premiéře však uškodily problé-
my se zvukem.
Matěj Samec, který má ve smíchov-

ském industriálním prostoru divadlo
na starosti, letos opět ke spolupráci
přizval Viktorii Čermákovou. Etablo-
vaná režisérka, jež se vedle tvorby
v pražském Národním či Švandově
divadle nebojí ani práce v alternativ-
ních centrech, má ve zdejší novince
s krkolomným názvem Bůh by řekl:
bože, vy jste divný na starosti filmo-
vou část. Tu divadelní vytvořil mladý
režisér Aleš Čermák. Před diváky tak
na dvorku tísnícím semezi zadní stě-
nou MeetFactory a dálničním nájez-
dem společně připravili neobvyklý
filmově-divadelní kus.

Nit se hledá těžko
Záběry zachycující příběh romské
rodiny střídají divadelní vstupy.
Hrát se má o „třech sourozencích,
kteří po smrti rodičů hledají víc sran-
dy a víc lásky“. To slůvko „má“ je
zde bohužel namístě – minimálně na
premiéře se totiž inscenace potýka-
la s takovými technickými problé-
my, že nebylo téměř rozumět. Zatím-
co kiks s vypadávajícím zvukempor-
tu herečky Lídy Němečkové dokázal
duchapřítomně zachránit její kolega
Matěj Nechvátal, problém absolutní
nesrozumitelnosti filmu neřešil ni-
kdo. Několik metrů od kol svištících
aut to totiž asi ani dost dobře nejde.
Náročný kus tak divákovi špicující-
mu uši uteče hned ze začátku a nit
se pak hledá těžko. Čermák v jed-
nom rozhovoru stylem mladého za-
ťatého umělce prohlásil, že ho reak-
ce publika nezajímá. Takhle doslov-
ně to však asi nemyslel.

už zítra v časopise
Rodina DNES

Proměny české rodiny
Jak se vyvíjejí naše
rodiny?

Bůh by řekl:
bože, vy jste divný

70 %

Úmrtí

Zemřel sklářský
výtvarník Milan
Vobruba

Ve věku jedenaosmdesáti let podle-
hl těžké nemoci český malíř, so-
chař a sklářský výtvarník Milan Vo-
bruba. Zemřel ve Švédsku, kam
v roce 1968 emigroval a kde také za-
ložil sklářskou huť. Vobruba vyvi-
nul unikátní zušlechťovací techni-
ku a jeho skleněná díla byla součás-
tí světových výstav EXPO 58 v Bru-
selu i EXPO 67 v Montrealu. (kul)

Hudba

Festival zahájí
vítěz Domingovy
soutěže
Koncertem v zámecké zahradě za-
čne v sobotu osmnáctý ročník Mezi-
národního hudebního festivalu Pet-
ra Dvorského v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Na prvním večeru vy-
stoupí sopranistka Kateřina Kněží-
ková a rumunský tenorista Ioan Ho-
tea, vítěz soutěže Plácida Dominga
Operalia z loňského roku. (vd)

Lepší Kryštof než Eva a Vašek

Jak se chránit Jeden z hrdinů seriálu objevil, že na útočné zombíky platí, když se člověk potře jejich vlastní krví. Foto: AMC

Bůh by řekl:
bože, jaké by to
bylo, kdybych
tomu rozuměl

30 %
Když se do nebe dostanou
gayové, ateisté i mormoni

Živí mrtví se po pauze vrací.
Ale vrátí se k nim diváci?
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Každodenní příloha pro metropoli

praha.idnes.cz

Praha
Letní tipy MF DNES
Filmové plakáty
vytvořil uprchlík

Na třech místech v Praze, konkrét-
ně na piazzettě Národního divadla,
v ulici Na Příkopě blízko Václavské-
ho náměstí a v parku Kampa, je pří-
stupná výstava DO NOT PASS BY.
Výstava předkládá inspirativní pří-
klady toho, jak může společnost
profitovat z plurality a jak může
emigrace obohatit hostitelskou
zemi. Představuje dílaMiloše Reind-
la (1923–2002), který je známý pro
velkoplošné nástěnné malby a fil-
mové plakáty. V roce 1968 Reindl
s rodinou emigroval do Kanady.
Kdy: výstava trvá do 28. srpna
Kde: třídílná výstava je na piazzettě
Národního divadla, v ulici Na Příko-
pě a v parku Kampa
Za kolik: zdarma

Jeviště mezi graffiti
a pod dálnicí

V industriálních prostorech zadní-
ho dvorku MeetFactory mezi graffi-
ti a pod dálnicí čeká příchozí diva-
delní zážitek. Přesněji – dnešní in-
scenace balancuje na pomezí diva-
dla a filmu. Hra „Bůh by řekl: bože,
vy jste divný“ je dílem Viktorie Čer-
mákové a Aleše Čermáka. Vypráví
o třech sourozencích po smrti je-
jich rodičů. „Nejlepší způsob, jak
vyhrát závod, je zamilovat se do po-
citu, který tento pocit spouští,“ zní
část anotace k představení.
Kdy: dnes od 20.00
Kde: MeetFactory, Ke Sklárně
3213/15, Praha 5
Za kolik: 200 Kč, snížené vstupné
je 120 Kč

Legendy a strašidla
Malé Strany

Seznámení se strašidly a legenda-
mi, které se vážou k uličkám Malé
Strany, nabízí Pražská informační
služba. Pro čtvrteční vycházku jsou
stále ještě volná místa. Účastníci si
poslechnou vyprávění o ohnivém
psovi a kněžně Drahomíře, zjistí,
kdo se v noci potuluje po Černín-
ském paláci nebo kudy vede cesta
bezhlavého jezdce. Vycházka je
vhodná pro děti od šesti let v dopro-
vodu dospělé osoby. Vstupenky je
vhodné zakoupit v předprodeji na
http://eshop.prague.eu.
Kdy: ve čtvrtek 18. srpna
Kde: sraz je v 18.00 na zastávce
tramvaje číslo 22 Pohořelec ve smě-
ru z centra
Za kolik: 100 Kč, snížené vstupné
je 70 Kč

Jakub Heller
redaktor MF DNES

PRAHA Skupina asi dvaceti Praža-
nů včera způsobila stovky metrů
dlouhé kolony. Svérázným způso-
bem totiž protestovali proti tomu,
že není dokončena jihovýchodní
část Pražského okruhu a že se tato
stavba naopak neustále odkládá.
Sešli se hodinu po poledni v Uhří-

něvsi u přechodu přes ulici Přátel-
ství, po níž každý den jezdí tisíce vo-
zidel, která by mohla jezdit právě
po okruhu. Přibližně dvě a půl mi-
nuty pak v rouškách na obličeji
a s transparenty v rukou přecházeli
z jedné strany ulice na druhou,
čímž zcela zastavili tamní dopravu.
Prakticky ihned vznikly po obou
stranách přechodu kolony, jež sa-
haly, kam oko dohlédlo.
„Jsou prázdniny, jedna hodina od-

poledne a není dopravní špička. Při-
tom stačí dvě minuty a auta stojí až
k Říčanům,“ řekl po ukončení pro-
testu jeho organizátor a zastupitel
Prahy 11 Petr Sýkora (Jižní Město
náš domov). Cílem akce podle něj
bylo upozornit na dvacet let trvající
situaci, kdy zdraví Pražanů ničí
hluk, smog a kolony, které způso-
bují kamiony, jež si krátí cestu skrz
metropoli.
Původně chtěli demonstranti uli-

ci uzavřít na dvakrát delší dobu, na-
konec se však rozhodli, že protest
zkrátí. „Naší snahou není rozčilit ři-
diče, ale upozornit na nutnost do-
stavby Pražského okruhu,“ dodal
Sýkora. Protest je podle něj i reakcí
na skutečnost, že zmíněný úsek
okruhumezi dálnicemi D1 a D11 vlá-
da nedávno vyřadila ze seznamu
prioritních staveb, čímž jeho do-
končení znovu oddálila.

Okruh bude nejdřív za sedm let
Uhříněves patří spolu se Spořilo-
vem k místům, která jsou absencí
okruhu nejvíce postižena. „Jsme
tady takovým hromosvodem. Do-
pravní situaci, kterou zde vidíte, za-
žíváme každý den. Uhříněvsí proje-
de denně 26 tisíc aut, a to kolem
školky či školy,“ říká Martin Tur-
novský (bez politické příslušnosti),
starosta Prahy 22, kam obec spadá.
Radnice proto podle něj dostavbu
okruhu i aktivitu protestujících
plně podporuje.
Někteří řidiči, kteří stáli v koloně

způsobené demonstranty, měli po-
chopení. „Sám si myslím, že by
tady měla jezdit jen ta auta, která
nezbytně musí. Často tady rozvá-
žím zboží a kolony tu jsou na den-
ním pořádku,“ říká Zbyněk Kovář,
jeden z řidičů, kteří v zácpě uvázli.
Kromě blokády přechodu sbírali

organizátoři v ulici Přátelství podpi-
sy pro již druhou petici za dostavbu
okruhu. Tu první podepsalo téměř
dva a půl tisíce lidí. Sýkora rovněž
sepsal otevřený dopis premiéru Bo-
huslavu Sobotkovi (ČSSD) a minist-
ru dopravy Danielu Ťokovi (ANO).
V něm mimo jiné premiérovi navr-
huje alternativní řešení mimoúrov-
ňové křižovatky u Běchovic. „Od
odborníků víme, že existuje nové
řešení tohoto problému. Tím je čás-
tečné zatunelování problematické
části obchvatu,“ píše se v dopise.
Větším problémem stavby je

v současnosti chybějící platná EIA,
tedy dokument vyhodnocující její

vliv na životní prostředí. Zařazení
mezi prioritní stavby mělo této čás-
ti okruhu umožnit vzniknout podle
staré EIA. Kvůli vyřazení ze sezna-
mu bude ale muset pro tento úsek
vzniknout posouzení nové. To stav-
bu alespoň o rok prodlouží.

„Chceme, aby na přelomu srpna
a září proběhlo setkání na nejvyšší
ministerské úrovni, kde chceme sly-
šet jasný plán, jak dostavby dosáh-
neme,“ říká náměstek Petr Dolínek
(ČSSD), který spolu s hejtmanem
Středočeského kraje Milošem Pete-
rou (ČSSD) vyzval k jednání minist-
ry dopravy a životního prostředí.
Podle Dolínka je ve hře stále mož-

nost, ač malá, že by stavba získala
výjimku a vznikla podle staré EIA.
„Daleko zásadnější je ale teď připra-
vit veškeré podklady pro nové po-
suzování v případě, že to bude po-
třeba,“ říká náměstek.
Stavba jihovýchodní části okruhu

tak nezačne dříve než v roce 2019.
Další tři až čtyři roky budou silničá-
ři potřebovat na její dokončení.
„Nemohu tyto termíny ale bohužel
potvrdit, právě proto, že nás mi-
nistři zatím nepřesvědčili, že by
měli zmíněné podklady dostatečně
připravené,“ dodává Dolínek.

Dostavbu okruhu podporují i stře-
dočeská města, kterými dnes řada
kamionů kvůli jeho absenci projíž-
dí. „Situace je dlouhodobě neudrži-
telná. Kamiony patří na dálnice a je
absolutně nepřijatelné, aby jezdily
kolem škol a rodinných domů a blo-
kovaly tam dopravu,“ říká napří-
klad starosta Říčan Vladimír Kořen
(bez politické příslušnosti).
Obce se mimo jiné obávají i záka-

zu vjezdu kamionů delších dvanác-
ti metrů do centra Prahy. Ten by
měl začít platit od ledna příštího
roku a dost možná donutí řidiče ná-
kladních vozů krátit si cestu přes
menší obce a města za hranicí met-
ropole.
„Myslím si, že z tohomůže být do-

cela pěkná šlamastyka a může na-
stat dopravní kolaps,“ dodává sta-
rosta. Podle něj se obec na tuto
možnost připravuje. Řada tamních
obyvatel prý dokonce požaduje,
aby se Říčany k blokádě připojily.

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

PRAHA Politici hlavního města se
rozhodli vylepit v Praze plakáty,
které připomenou jejich úspěchy.
Zatím našli tři: kartu Lítačka, zruše-
né parkoviště na Malé Straně
a zákaz segwayů. Za podobnou
kampaň sklidil předchozí primátor
Tomáš Hudeček (tehdy TOP 09) os-
trou kritiku. Stejně jako Adriana Kr-
náčová (ANO) dnes, i on tehdy tvr-
dil, že se inspiroval v zahraničí.
Vedení Prahy včera představilo

plakáty od designéra Pavla Fuksy.
Podle radnice mají upozorňovat na
důležitá témata. Plakáty s prvními
třemi tématy už visí v ulicích, další
z celkem jedenácti témat budou při-
bývat postupně. Pro vizuální komu-
nikaci vznikne i oddělení magistrá-
tu, jak včera uvedla primátorka Ad-
riana Krnáčová.
Podle primátorky se město v tom-

to směru inspirovalo Londýnem,
New Yorkem či Paříží. „Ráda bych,
aby Praha komunikovala navenek
jednotně, aktivní, hravou, ale zapa-

matovatelnou formou,“ uvedla. Pla-
káty se objeví na zastávkách nebo
pouličních reklamních nosičích.
Designér Fuksa se podílel na kam-

pani pro amerického prezidenta Ba-
racka Obamu, pracoval i pro Goo-
gle a Facebook. „Hlavní myšlenkou
byla jednoduchost, srozumitelnost
a přiblížení se obyvatelům,“ popsal
svá díla pro magistrát. Za jedenáct
návrhů mu město zaplatilo 96 tisíc
korun. Podle primátorky jeho nápa-
dy obsahují humorný prvek. Napří-
klad plakát k Malostranskému ná-
městí, ze kterého podle Fuksy auta
zmizela jako mávnutím kouzelné-
ho proutku, odkazuje na víly s kou-
zelnými hůlkami.
Další témata, ke kterým Praha

nové plakáty vydá, nechtěla Krná-
čová komentovat. Ředitelka magis-
trátního odboru marketingu a ko-
munikace Jana Berková zmínila
opravu Šlechtovy restaurace. Spo-
lupráce s Fuksou je podle ní zkušeb-
ní, osvědčí-li se, může pokračovat.

Předseda pražské ODS a opoziční
zastupitel Filip Humplík kritizuje
plakátovou kampaň jako předvo-
lební marketing. „Nejsou vyřešené
věci, které by se vyřešit měly, jako
cesta na letiště, obchvat, metro D,
a Praha vytiskne plakáty, na kte-
rých říká, jak se máme dobře. To je
laciný předvolebnímarketing za pe-
níze magistrátu,“ uvedl Humplík.
Podobnou informační kampaň,

která upozorňovala na pozitivní vý-
sledky práce magistrátu, spustilo
vedení Prahy v červnu 2014. Tehdy
se na sloupech veřejného osvětlení
a na plakátech v hromadné dopra-
vě objevily krátké texty začínající
slovy Víte, že... Na každém letáku
byla fotografie a podpis tehdejšího
primátora Tomáše Hudečka. I on
tehdy tvrdil, že se pro kampaň in-
spiroval v zahraničí. Opozice namí-
tala, že kampaň za 350 tisíc korun
z městské kasy je v podstatě propa-
gací TOP 09, a to krátce před komu-
nálními volbami. (fil, frk, ČTK)

11 °C

Auta jsou out, Praha in. Umí se pochlubit na plakátech

KampaňDesignér Pavel Fuksa, který ve svémportfoliu uvádí i práci pro BarackaObamu,má pro Prahu vytvořit je-
denáct plakátů, jež připomenou výsledky práce vedení Prahy. Plakáty zatím propagují omezení pro segwaye, zru-
šení parkoviště naMalostranském náměstí a zavedení karty Lítačka. Foto: ČTK aMagistrát hl. m. Prahy

23 °C

Fakta
Pražský okruh, stavba 511

● Jihovýchodní část Pražského
okruhu, která nese označení 511,
by měla propojit dálnice D1 a D11.
● Celý úsek má měřit přes 12 kilo-
metrů a jeho součástí by měly být
čtyři mimoúrovňové křižovatky
a dva tunely.
● Procházet by měl územím obcí
Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Krá-
lovice, Nedvězí, Kolovraty, Říčany
a Nupaky.
● Podle odhadů z roku 2012 bude
stát téměř 12 miliard korun.

Blokáda přechodu Občanská iniciativa za dostavbuPražského okruhu obsadila na dvě a půlminuty přechod v Uhříněvsi. Způsobila tak okamžitě několik
stovekmetrů dlouhé kolony. Protestující chtěli poukázat na to, že jim kamiony, které byměly jezdit po okruhu, ničí zdraví. Foto: František Vlček ,MAFRA

Není okruh? Uděláme zácpu
Protestující zastavili dopravu v Uhříněvsi. Stěžovali si, že jim kamiony ničí zdraví
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Titulní roli ztvárňuje 
zpěvák a muzikálový 
herec Tomáš Savka, 

jenž dobře recituje Shakespea-
rovy verše, Hamletovu ro-
zervanost ovšem podává po-
vrchně a nemotivovaně, zato 
nešetří velkými, trochu ope-
retními gesty. Jeho předstíra-
né šílenství pak působí pouze 
jako frajerské špičkování, ne 
jako jediné možné řešení neře-
šitelné situace. Pavla Gajdoší-
ková hraje křehkou Ofélii na-
opak velice citlivě, scéna 
jejího šílenství (zde zesílená 
labutí písní zlomené, pomate-
né dívky) je dojemná a vprav-
dě tragická. A jistě ne jen pro-
to, že je podtržena hudbou 
a Gajdošíková emotivně zpívá.

Tento tklivý obraz je však 
výjimkou. Inscenace většinou 
působí bezkrevně, i přes snahu 
inscenátorů posílit tragikomic-
ký ráz hry a některé repliky 
a situace za každou cenu před-
vést jako humorné. Moderní 
Joskův překlad je dramatický, 
břitký i zábavný, herci své dia-
logy přednášejí přesně a záro-

veň lehce. Promyšlené scéno-
vání ovšem citelně chybí, 
protagonisté se často na jevišti 
pouze míjejí – mnohdy jen při-
jdou, přednesou svou repliku 
a zase odejdou.

Uvěřitelných emocí je 
v tomto Hamletovi pomálu, 
jsou totiž předváděny příliš 

okatě a hlasitě. Inscenaci neza-
chrání ani velký lední medvěd 
na scéně, právě naopak. Jen 
jednou svitne divákům naděje 
na pochopení této symboliky, 
když se duch zavražděného 
krále objeví, vidíme, že má bí-
lý kožešinový plášť. Vnějšková 
podobnost tedy existuje, ale 
dál se nedozvíme už nic.

Rozpaky u ostravského pří-
spěvku letošním „Shakespea-
rovkám“ vzbuzují také pře-
mrštěné kostýmy, které by se 
hodily spíš do nějaké kome-
die G. B. Shawa. Na Hamleta 

jasně a živě interpretovaného 
a se skvělým hercem (Patri-
kem Děrgelem) v hlavní roli 
doporučuji po prázdninách 
zajít do Švandova divadla. Na 
Letních shakespearovských 
slavnostech za pozornost stojí 
starší vydařené tituly, napří-
klad dvě inscenace od dua 

SKUTR – snová tragédie Ro-
meo a Julie a omamná sva-
tební komedie Sen noci sva-
tojánské. 

Necitlivý Hamlet 
Letošní novinkou oblíbeného a hojně navštěvovaného festivalu 
Letní shakespearovské slavnosti je Hamlet. Režisérka Janka Ryšánek 
Schmiedtová však jednu z největších tragédií zploštěla na úroveň 
nenáročné detektivky. 

kultura divadlo i

DIVADELNÍ NOVINKY
Otevřené manželství
Letní scéna Vyšehrad, Praha

Tragikomedie o odvrácené straně lásky 
z pera italského nobelisty Daria Foa a je-
ho ženy v podání Karla Rodena a Jany 
Krausové. Oba herce je na Letní scéně 
Vyšehrad možné v srpnu vidět i ve hře 
Sex pro pokročilé o páru, který spolu žije 
již pětadvacet let.

Loď
Švestkový Dvůr, Malovice u Hluboké nad 
Vltavou
Divadlo Continuo láká během již
20. ročníku festivalu Mezinárodní 
divadelní projekt na fi ktivní plavby 
na svém statku, který se vždy večer od 
11. do 16. srpna promění ve stylizovanou 
loď. Na vizuálně působivém pohybovém 
představení s živou kapelou a originál-
ním výtvarným řešením se podílejí mla-
dí umělci hned z několika zemí.

Bůh by řekl: bože, vy jste divný
MeetFactory, Praha

Tři sourozenci hledají po smrti rodičů 
cestu, jak dál. Jak si užít víc srandy, víc 
lásky a jak umět odpouštět? V inscenaci 
na pomezí divadla a fi lmu v industriál-
ních prostorech mezi graffi  ti kousek od 
dálnice hrají Aleš Bílík, Matěj Nechvátal 
a Lída Němečková.

The Elephant in the Room
Letní Letná, Praha

Již 18. srpna startuje další ročník 
mezinárodního festivalu Letní Letná. 
Oblíbená přehlídka akrobacie, tance, 
pohybového divadla a klaunérií na-
bídne přes 170 vystoupení, worksho-
pů a představení pro děti. Francouzský 
Cirque Le Roux zavede diváky do roku 
1937, kdy slečna Betty v odlehlém 
kuřáckém salonku své luxusní rezi-
dence potká tři muže a jednoho slona. 
V představení inspirovaném kouzlem 
černobílých fi lmů se cirkusové šapitó 
mění v zakouřený svět intrik, grotesky 
a zločinu.

William Shakespeare: 
Hamlet. Překlad Jiří Josek. 
Režie Janka Ryšánek Schmied-
tová. Hudba Jan Burian. 
Úprava, dramaturgie Tomáš 
Vůjtek. Scéna Lucie Labajová. 
Kostýmy Katarína Kováčiko-
vá. Hrají Tomáš Savka, Jan 
Vápeník, Jan Fišar, Dana 
Růžičková, Miroslav Etzler, 
Pavla Gajdošíková a další.

RECENZE Lenky Dombrovské

i Moderní překlad Jiřího Joska je 
dramatický, břitký i zábavný, herci své 
dialogy přednášejí přesně a zároveň lehce.

Z MUZIKÁLŮ 
K SHAKESPEAROVI.  
Výkon Tomáše 
Savky v novém 
Hamletovi zastiňuje 
křehká Ofélie Pavly 
Gajdošíkové.
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Sudabeh Mohafez: Hoří
ONLINE

27. 5. 2016 i-divadlo.cz  
http://www.i-divadlo.cz/zpravy/hori-v-meetfactory/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+i-
divadlocz-zpravy+%28i-divadlo.cz+-+zprávy%29 
 
19. 9. 2016 divadelni-noviny.cz  
http://www.divadelni-noviny.cz/meetfactory-sudabeh-mohafez-hori-recenze 
 
6. 10. 2016 protisedi.cz  
http://www.protisedi.cz/article/obnazeni-vyvrzeni-take-v-brne 
 
25. 10. 2016 protisedi.cz  
http://www.protisedi.cz/article/vystavy-divadla-film-hudba-v-listopadove-meetfactory 
 
Fullmoonzine.cz  
http://www.fullmoonzine.cz/clanky/opustene-nadrazi-veskrze-novorocni 
 
TV 
 
14. 6. ČT24  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1816034-v-meetfactory-hori-a-lidska-duse-je-spalena-na-skvarek

ROZHLAS 

9. 6. 2016 ČRo 3 Mozaika  
http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/hori-v-meetfactory-minimalisticka-inscenace-bez-zbytecnych-gest--1622032

PRINT 

30. 5. 2016 Naše Praha 5, Premiéra hororové detektivky. str. 4 

11. 6. 2016 MF Dnes, Šťástka T. Proč životem tolik chvátáme, ptá se hra o požáru bytu. str. 13 

23. 6. 2016 Instinkt, Dombrovská L. Požár v duši. str. 51 

2. 7. 2016 Lidové noviny, Lizcová Z., Každý má právo na vlastní tempo. str. 23 

10. 9. 2016 Plzeňský deník, Mezinárodní festivalo Divadlo. str. 16 
 
15. 11. 2016 Metro, Magdová M. Rozpálené MeetFactory. str. 11
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Mnoho povyku pro nic
Divadlo Bez zábradlí, Praha 

Shakespearova klasika jako rozhlasový 
přenos z doby náletů na Británii za 
druhé světové války. Inscenaci s živou 
hudbou nechybí hravost ani vtip. Pod 
vedením režiséra Guye Robertse hrají 
Roman Zach, Veronika Žilková, Lucie 
Benešová, Karel Heřmánek ml., Martin 
Zbrožek, Veronika Freimanová.

Dobré mravy
Městské divadlo ve Zlíně

Vášnivý výsměch českému hulvátství 
a buranství i opačným snahám o kře-
čovitou hyperkorektnost. Za základ své 
morbidní grotesky à la Forman a Taran-
tino si režisérka Anna Petrželková vzala 
dílo Ladislava Špačka o etiketě. Hrají Ja-
na Drgová, Markéta Kalužíková, Vojtěch 
Johaník nebo Marek Příkazký.

Don Juan
Národní divadlo Brno

Slovenský režisér Rastislav Ballek, který 
v Brně neotřele nastudoval již Shake-
spearova Othella, nyní sáhl po Molièrovi. 
Postavu Dona Juana, který porušuje 
dobové zvyklosti, svěřil Petru Bláhovi, 
v dalších rolích temné komedie o „skoku 
do svobody“ hrají Ondřej Jiráček, Jan 
Grundmann nebo Lucie Schneiderová.

Lidská tragikomedie
Komorní scéna Aréna, Ostrava

Hra o nesplněných snech stárnoucích 
spolužáků z pera spisovatele a fi lozofa 
Ladislava Klímy v režii Ivana Krejčího. 
V chmurné grotesce o obelhávání sebe 
sama, alkoholismu a marnosti lidského 
hemžení hrají Michal Čapek, Tereza 
a Marek Cisovští, Štěpán Kozub a další.

Román Hoří německé au-
torky s íránskými koře-
ny Sudabeh Mohafez 

postupně odkrývá, jaká trau-
mata vytlačuje úspěšná žena. 
Hudební producentka Mané 
ztratí při požáru všechno a je 
nucena vzpomínat a oživovat 
staré rány, aby mohla vkročit 
do budoucnosti. Jak v románu 
i inscenaci zazní – náhody ne-
existují, požár je spíše očist-
ným ohněm než ničícím 
živlem. Nic v našich životech 
přitom není takové, jak se na 
první pohled může zdát.

„Hoří je román o onom často 
odpíraném právu na pomalost,“ 
řekla o své knize autorka. Také 
inscenace v MeetFactory je po-
zvolná – režisérka Natália Deá-
ková s autorem dramatizace 
Matějem Samcem přikládají 
největší význam slovu a dušev-
ním procesům hlavní hrdinky. 

Nic zbytečně neilustrují, ne-
chávají příběh plynout, až na 
konci přichází odhalení a snad 
i rozřešení. To je podrženo 
úsporným, ale přesným herec-
tvím Anity Krausové. Ta per-
fektně modeluje hlas, ani na 
okamžik nesklouzává do faleš-
ných poloh, navíc umně použí-
vá gestiku. Stačí se dívat na její 
ruce, to, co se ani tolik nezrca-
dlí v hlase, může divák pozoro-
vat na jejich prstech, zaťatých 
pěstích. Na tom, jak se balí do 
své zprvu perfektně bílé, na-
žehlené košile, která se na kon-
ci exkurze do Manina nitra 
změní ve zmuchlaný hadr.

Protože sledujeme příběh 
(a také duševní proces) hudební 
producentky, nesmí chybět vý-
razná hudba. Jakubu Kudláčovi 
se opět povedlo vytvořit zvu-
kový podkres, který diváci 
chvílemi skoro ani nevnímají, 

ale přitom dotváří atmosféru, 
jež vyvolává silné emoce. Přes 
všechno řečené není divadelní 
Hoří depresivní, zdařile jsou do 
něj začleněny humorné mo-
menty. Především Diana Toni-
ková jako pětiletá dívka vyvo-
lává u diváků úlevný smích.

Hoří lze označit jako insce-
naci klidné síly. Pozorujete hr-
dinčin vnitřní boj, znázorňo-
vaný bez jakéhokoli afektu, 
a v závěru zjistíte, že vás neče-
kaně zasáhla lavina.  

Co se skrývá pod povrchem 
úspěšných žen? A proč je 
důležitá pomalost? Nová 
inscenace v industriálním 
prostoru MeetFactory 
naznačuje odpovědi. 
V dramatizaci německého 
románu exceluje mladá 
herečka Anita Krausová.

RECENZE Lenky Dombrovské

Požár 
v duši

POCHOPIT SAMA SEBE. 
Na složité cestě potkává 
Mané (Anita Krausová, 
vpravo) holčičku Koralínu 
(Diana Toniková) a hasiče 
Sebastiána (Jiří Konvalinka).

Sudabeh Mohafez: Hoří. 
MeetFactory. Překlad: Tereza 
Semotamová. Dramatizace: 
Matěj Samec. Režie: Natália 
Deáková. Kostýmy: Jana Sme-
tanová. Hudba: Jakub Kudláč. 
Hrají Anita Krausová, Jiří 
Konvalinka, Zuzana Ščerbová 
a Diana Toniková.
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Sykot, šustění a šelestění, naléhavé
promluvy dvou vnitřních hlasů.
Právě to slyší úspěšná hudební
producentka Mané dlouhé měsíce
potom, kdy jí od základu vyhoří byt
a nahrávací studio. Dosavadní život
se jí rázem rozplyne, málem zemře.
Dokáže se s traumatem vyrovnat?
Odpověď ve svém románu Hoří
hledá německá spisovatelka
íránského původu Sudabeh
Mohafezová. A nově i divadelní
představení vzniklé na základě
jejího příběhu v pražské Meet
Factory v režii Natálie Deákové.

ZUZANA LIZCOVÁ

LN Ve své knize Hoří zachycujete, jak
může lidský život poznamenat tragic-
ká událost. Kniha přitom nepůsobí
bezvýchodně, je v ní hodně pozitivní
energie. Co si podle vás můžeme z po-
dobných zlomových momentů od-
nést?

Velmi mnoho. Traumatické události
nás přivádějí na hranice. Je velké riziko,
že je člověk nepřežije tak, aby s tím mohl
ještě něco zásadního dělat. Ale pokud je
zvládneme, dostaneme se k tomu skuteč-
ně zásadnímu. Naučíme se rozlišovat
podstatné od nepodstatného. Je to velká
šance pro další život –, pokud pak ještě
máme možnost žít.

LN V průběhu knihy se ukáže, že požár
nebyl v životě Mané prvním trauma-
tem, že se spíše stal impulzem, aby se
zabývala věcmi, které zůstaly potlače-
né v její minulosti. Je nezbytné vybočit
ze zajetých kolejí, aby si člověk uvědo-
mil, že tak jako doposud už nemůže jít
dál?

Myslím, že většinou to třeba není.
Pravda ovšem je, že tíhneme k tomu, ne-
dívat se tak do hloubky. Pokud je možné
se bolesti vyhnout, raději to uděláme. Po
traumatu je člověk rád, že je to pryč,
a nemá úplně zájem se svojí bolestí dál
zabývat, aby ji – psychologicky řečeno –
zpracoval. Chce mít jen svůj klid. Je to
konečně pryč, chce žít dál. Často to vede
k tomu, že lidé své pocity potlačují. Pak
ovšem nemohou využít veškerý svůj po-
tenciál, protože jsou nevědomky zahale-
ni strachem. Naopak se může stát, že
spadnou do dalšího problému. U Mané
v mé knize to tak není. Nemůže za to, že
požár vypukne. Vytáhne se tím však na
povrch něco nezpracovaného.

LN Psala jste svoji knihu s úmyslem
upozornit na to, že je třeba se s minu-
lostí vyrovnat?

Nebyl to úplně můj záměr. Pouze to
vyplynulo z látky, jíž jsem se zabývala:
ta próza hlavně pojednává o tématu, kte-
ré je pro mě ústřední v životě i při psaní
– o právu na vlastní tempo. Ještě extrém-
něji řečeno: o právu na pomalost. To je
nám dnes opakovaně odpíráno. Jsme
často vytrhováni ze svého rytmu. Už od
počátku, kdy jsme v průběhu těhoten-
ství dítětem v matčině břiše. Dělají se
opatření, aby se porod odehrál rychleji
nebo pomaleji. Jeden můj známý, který
je mi hodně blízký, přišel na svět o den
později, protože se lékaři nechtělo v ne-
děli na porodní sál. Jeho matka dostala
prášky a musela své dítě porodit o den
později. Je nepochopitelné, když tvůj ži-
vot začíná už takhle. Zpomalování a ča-
sový tlak přicházejí zvenčí a my nežije-
me podle svého vlastního tempa. Jsme
kvůli tomu nemocní a vzdalujeme se
sami sobě, zejména pokud se to odehrá-
vá v cizí režii.

LN Proč se společnost snaží vměstnat
všechny do stejného rychlostního pru-
hu?

Z mnoha důvodů. Jeden je zcela banál-
ní – společnost stále silněji směřuje ke
kapitalismu sázejícímu na efektivitu. Po-
malost je ve smyslu rychloobrátkového
zboží neefektivní. Pokud však chcete žít
šťastným životem, je někdy pomalost
velmi efektivní. Cílem kapitalismu je
nicméně spíše produktivita. A další dů-
vod je rovněž značně pragmatický – žije-
me ve stále větších společenstvích. Nej-
větší město v mém okolí je Stuttgart, kte-
rý má 600 000 obyvatel, s aglomerací
milion. A pro mě je to velmi malé měs-
to. Milion lidí a já to tak vnímám. Tolik
lidí se jen špatně organizuje, nebo si to
alespoň myslíme. Chybí nám čas, aby-
chom si dali načas. Ale přesto bychom
se o to měli pokusit.

LN Ve svém profesním životě jste se
dlouho zabývala krizovou prevencí,
prací s rodinami a mladistvými. Oce-
ňujete pomalost díky zkušenostem
z této oblasti?

Také. Dlouho jsem pracovala v domo-
vě pro zneužívané ženy, které zažily do-
mácí násilí. Byla to jistě část mého živo-
ta, v níž jsem jasně pocítila, jak je důleži-
té dopřát si čas. Ale myslím, že to zná-
me všichni i ze svého vlastního života.
Vím, jak moc mě ruší, když nemohu
psát svým vlastním tempem.

LN Čerpala jste ze svých pracovních
zkušeností i při psaní románu Hoří?

Ano, v knize se například vyskytují dva
vnitřní hlasy – Lars a Pia. To neznamená,
že Mané trpí schizofrenií, nýbrž u ní došlo
k disociaci osobnosti. Osobnost hlavní hr-
dinky se rozdělí na různé části, probíhá
v ní vnitřní trialog. Různé postavy zastáva-
jí různá hlediska – Pia je agresivní a nemi-
losrdná, Lars je láskyplný. U Mané se na-
shromáždil zmatek. S tím jsem se v práci
s traumaty a zneužívanými ženami a dětmi
často setkávala. Vnější svět je těžko oslovi-
telný, jen málo láskyplný a soucitný. Člo-
věk proto začne všechno řešit pouze sám
se sebou nebo se zachraňuje v disociaci,
rozdělení osobnosti.

LNVaše kniha zdaleka není jen o poma-
losti. Vypovídá i o toleranci a porozu-

mění lidem, kteří se chovají „nenor-
málně“, pro vnější pozorovatele zcela
nepochopitelně...

Mané se z hlediska „normality“ chová
iracionálně, ale ve smyslu toho, co potře-
buje, je to, co dělá, velice racionální. Jen
nikdo nerozumí tomu, co se jí stalo.

LN Je tato vnitřní logika při zpracová-
vání traumat důležitá?

Určitě. Vše, co traumatizovaný člověk
dělá, má zásadní důvod. Jinak by to nedě-
lal. Je velmi důležité neříkat, že to přece
nejde, nebrat hned prášky, abychom moh-
li zase normálně fungovat. Je třeba mlu-
vit s lidmi o tom, jaký smysl má trauma
v jejich světě, pochopit jej; dostat se do
hovoru, pomoci jim získat zase důvěru
vůči okolí.

Román Hoří je i knihou o pochopení
a toleranci. To proto, že je vlastně knihou
o lásce. Láska takhle funguje: pokud ji cí-
tím, jsem automaticky tolerantní a mám zá-
jem, pochopit, co se s mým protějškem
děje. Chci si dát práci tomu druhému poro-
zumět. Jen tak je uzdravení možné. Mimo-
chodem, nemám ráda pojem uzdravení.
Vždycky mluvím o transformaci, protože
uzdravení sugeruje dojem, že existuje
správný a špatný stav. Ale my děláme zku-
šenosti. Pokud je akceptujeme, prochází-
me přeměnou.

Traumatizovaný člověk má samozřej-
mě velmi špatné zkušenosti a potřebuje
během své transformace velmi pozorný
doprovod, aby mohl začít znovu milovat
a důvěřovat. To je proces, kterým prochá-
zí i Mané.

LN Existují vůbec nějaké univerzální
rady a metody, které lidem v podob-
ných situacích mohou pomoci, nebo je
pro ně třeba mít hlavně pochopení
a pozorně naslouchat?

Dobrá psychoterapie nebo terapie
traumatu samozřejmě může velmi po-
moci. Ale traumatizovaného člověka
může dobře doprovázet snad téměř kaž-
dý –, když prostě jen naslouchá svému
srdci. Většina z nás to nechce, od trau-
mat se odvracíme. Provázet traumatizo-
vaného člověka znamená také sdílet tu
hrůzu, kterou si v sobě nese.

LN Obáváme se hlavně bolesti, kterou
bychom sami pocítili?

Bojíme se bolesti, ale také námahy.
Procházet s někým bolestí je velmi na-
máhavé a nepohodlné, protože nás to sa-
motné staví před otázky, které bychom
si možná jinak pokládat nechtěli. Ale
není to pouze namáhavé. Také se nám
to vyplácí, protože sami se tím rovněž
transformujeme – jsme si svou láskou
jistější.

LN Jednou z metod, která se využívá
při zpracování traumat, je psaní. Hra-
je roli ve vaší knize, v reálném životě
jste vedla literární dílny pro oběti mu-
čení a chystáte se je organizovat pro
válečné uprchlíky. Jak moc psaní po-
máhá?

Psaní je mocný nástroj. Není dobrý
pro všechny, pro mnoho lidí je lepší ma-
lování, kreslení nebo divadlo. Všechny
tělesné úkony. Psaní je pro ty, kdo to
umějí, vynikající. Je totiž skvělé, když
získáte bezpečná útočiště, kde lze díky
psaní dostat traumatické zážitky ven, na
papír. A když třeba text jednou vyjde
jako kniha, báseň nebo povídka, pak se
zážitek vrací zpět do společnosti. Může
to být velmi osvobozující.

LN Je důležitý samotný proces psaní,
nebo i to, zda si pak text někdo skuteč-
ně přečte?

Záleží na osobnosti. Mnozí píší jen
pro sebe, pomáhá jim to a ani více ne-
chtějí. Někteří lidé píší proto, aby si to
ostatní přečetli. Někdy je to literatura,
jindy jen čtení nebo dopis pro nejlepší
kamarádku, pro psychoterapeuta. Nelze
to zobecnit.

LN Proč jste se rozhodla zorganizovat
dílnu psaní pro uprchlíky?

Jsem ráda, když můžu také něčím pro-
spět lidem, kteří zažili hrozné věci. Pak
také jednoduše dostávám nabídky. Ví
se, že jsem již dělala řadu dílen psaní
s lidmi, pro něž není němčina mateřšti-
nou, kteří jí mluví jen částečně nebo vel-
mi špatně. Sama mluvím pěti jazyky –
německy, persky, anglicky, francouz-
sky a portugalsky. Mám proto kde navá-
zat, můžu také celkem dobře modero-
vat, mám zkušenosti s vedením lidí, je-
jichž němčina je ještě příliš slabá na to,
aby v ní psali. Můžu se pokusit pocho-
pit, o co jde, a pak text společně s auto-
rem převést do němčiny. Často dostá-
vám podobné nabídky. Je to směs vlast-
ní a cizí iniciativy.

LN Byl už váš román Hoří někdy před
českým uvedením převeden na divadel-
ní prkna?

Ještě ne. Jsem velmi ráda, že se do
toho Meet Factory pustila. Před pár mě-
síci mě oslovili, jestli jsem ochotná po-
skytnout práva. Hned jsem řekla: Jasně,
bude mi ctí. Především je skvělé, že kni-
ha byla vůbec přeložena a vyšla v nakla-
datelství Větrné mlýny, jinak by ani ne-
vznikla tato divadelní hra. Je to řetězec
zájmu a ocenění této knihy, pro mě řetě-
zec dárků. Mám z nich velikou radost.

LN Jak se vám představení líbilo?
Velice. Bohužel nemluvím česky, ale

musím se to naučit, přijet zpět a znovu
se na představení podívat. Jsem nadše-
ná ze scény – zdrženlivé, avšak přesvěd-
čivé. Zároveň otevírá vnitřní i vnější
svět. V knize zazní věta: „Už neexistuje
žádná hranice mezi tím, co je venku
a uvnitř,“ a tato hranice je na scéně jas-
ně patrná přesto, že po celou dobu zůstá-
vá průhledná. Úžasné! I detaily byly
pěkné, například sedátka z izolačního
materiálu pro nahrávací studia. Očaro-
val mě i pohyb světla, ty prostory, které
vytváří. Choreografie postav je zdrženli-
vá, téměř se nepohybují, ale když už,
tak působivě. Někdo tady skutečně vel-
mi dobře pochopil problematiku toho,
co je uvnitř a vně, existenci či neexisten-
ci hranic. Jsem nadšená. Skládám her-
cům, zejména představitelce hlavní role
(Anitě Krausové – pozn. red.) obrovský
kompliment. Textům jsem rozuměla
i přesto, že neznám řeč – myslím, že
o moc větší pochvalu už vyslovit nelze.
To, co jsem viděla, mě dojalo a jsem
z toho šťastná.

Autorka je stálá spolupracovnice LN

Narodila se roku 1963 v Teheránu,
po otci Íránka, po matce Němka.
V době islámské revoluce rodina odešla
do Západního Berlína. Nyní žije
v Bádensku-Württembersku.
Studovala hudbu, anglistiku
a pedagogiku. Léta pracovala
pro neziskové organizace v oblasti
prevence násilí, pracovala s imigranty.
Literární texty publikuje od konce
90. let, knižně debutovala
povídkovou sbírkou Pouštní nebe
plné hvězd (2004), následoval román
Rozhovor v blízkosti moře (2005). Roku
2010 publikovala jednak knížku
Desetiřádkové povídky, jednak román
Hoří, který o tři roky později v českém
překladu vydalo brněnské
nakladatelství Větrné mlýny.

Každý má právo
na vlastní tempo

FOTO LN - RICHARD CORTÉS

SUDABEH MOHAFEZOVÁ

S německou spisovatelkou íránského původu Sudabeh
Mohafezovou o tlaku dnešního světa na jedince, o síle lásky
či třeba o tom, jak šťastná se cítila v pražské Meet Factory
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Pozoruhodná diva-
delní adaptace sou-
časného románu.

MeetFactory, která platí za
přední pražskou avantgardní
scénu, uvedla ve světové pre-
miéře inscenaci Hoří. Adapta-
ce původního románu Suda-
behMohafez, autorky s němec-
ko-íránskými kořeny, se zhos-
til dramaturg Matěj Samec, je-
hož umělecké preference
a smysl pro aktuální témata
již nějakou dobu formují zdej-
ší výjimečný repertoár. Hoří
poukazuje na dvě tváře součas-
ného člověka.

Úspěšné hudební manažer-
ce Mané vyhoří byt a studio.
Šok zmožné smrti u ní zapříči-
ní posttraumatický syndrom
a vyvolá dávno vytěsněné vzpo-
mínky. Minulost se zhmotňu-
je do hlasů, které s hlavní hr-
dinkou začnou vést nepříjem-
ný dialog. Realita se začíná roz-
pouštět do abstrakce a posléze
si nemůže být divák vůbec ni-
čím jistý. Existuje vůbec hasič
Jiřího Konvalinky, s nímž si
Mané začne až absurdně směš-
ný románek, nebo holčička Ka-
rolína, kterou s odzbrojujícím
bezprostředností ztvárnila Dia-
na Toniková?

A kdo je vůbec strůjcem po-
žáru? Pocit nejistoty se daří re-
žisérce Natálii Deákové udržet
až do konce, a to i díky mini-
malistické inscenační koncep-

ci, jež se opírá především o slo-
vo. Scéna, jednoduchá kon-
strukce ve tvaru krychle, před-
stavuje hrdinčinu mysl, z níž
se nemůže vymanit a kterou je
doslova pohlcena.

V roli Mané exceluje Anita
Krausová. Její výkon úsporný
na gesta a pohyb je postaven
především na civilní rétorice
a potvrzuje, že do MeetFactory
má smysl chodit nejen kvůli
originální dramaturgii, ale
i modernímu herectví, které
se nepitvoří. MARCELA MAGDOVÁ

Zprávy krátce

inzerce

Kapela O5 a Radeček na jaře
odehrála sérii koncertů na stře-
chách tuzemských divadel, ale
třeba i Národního památníku
na Vítkově. V rámci turné vzni-
kl i klip k písni Prázdný lahve.
V netradičně pojaté šňůře
bude kapela pokračovat.
„Chceme objevovat nová mís-
ta s výhledem na svět. Ozývají
se nám fanoušci z celé republi-
ky a dávají tipy,“ říká zpěvák
Tomáš Polák. Ještě nejsou zná-
ma místa ani data, ale fanouš-
ci si již můžou zakoupit vou-
cher, napsat si o ně můžete na
Facebooku kapely. iDNES.cz

Rozpálené
MeetFactory

VÍCE NEŽ
200 ZNAČEK
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Diana Toniková MEETFACTORY

Moderní Tonka
Oceňovaný snímek Tonka
Šibenice, který je považo-
ván za jeden z prvních čes-
kých hraných ozvučených
filmů, právě vychází na
DVD. Film na motivy po-
vídky Egona Erwina
Kische režisér Karel An-
ton. Snímek je je výjimeč-
ný svým mezinárodním
hvězdným obsazením,
Tonku hraje jugoslávská
herečka Ita Rina, její mat-
ku pak představuje slavná
Vera Baranovskaja, Jana
Jack Mylong-Münz.

Ženy v kole
Od zítřka na tři týdny zís-
ká Jungmannovo náměstí
novou dominantu: ne-
zvykle pojatou venkovní
výstavu fotografií českých
ženských osobností, je-
jichž životy jsou spojeny
s občanskou statečností
a morální integritou. Pro-
jekt nazvaný České stří-
bro tvoří dvanáct velkofor-
mátových portrétů od fo-
tografa Karla Cudlína, kte-
ré krouží na dvanáct met-
rů vysokém kovovém otá-
čivém kole. MET

Hoří

Reprízy v MeetFactory budou
29. listopadu a 4. prosince.

● Překlad: Tereza Semotamová
Režie: Natália Deáková
Hrají: Anita Krausová,
Jiří Konvalinka, Zuzana
Ščerbová, Diana Toniková

O5 a Radeček.
Zase na střechy

Linkin Park: přijedou po deseti letech
Americká kapela Linkin Park vystoupí 11. června v Praze, do Česka se vrací po deseti letech.
Zavítá sem během světového turné, na které vyjedou na podporu svého sedmého studiové-
ho alba, jež právě nahrávají. Skupina vystoupí na Letišti v Letňanech v rámci čtvrtého roční-
ku Aerodrome festivalu. Lístky budou v prodeji od pátečních 10 hodin. ARCHIV LP



MeetFactory / Výroční zpráva 2016

75 

MLADÁ FRONTA DNES ❘ sobota 11. 6. 2016 13

Scéna

Příběh Hledá se Nemo
získal Oscara za nejlep-
ší animované dílo jako
první v barvách společ-
nosti Pixar. Dnes už
má firma Oscarů přes
dvacet a třináct let po
Nemovi uvádí do kin
filmHledá se Dory.

Mirka Spáčilová
redaktorkaMF DNES

V
pořadí sedmnáctý celove-
černí titul z dílny Pixaru
Hledá se Dory vrací do kin
modrou rybu s výpadky pa-
měti, která v hitu Hledá se

Nemo provázela nešťastnéhoMarli-
na při pátrání po jeho zmizelém sy-
novi Nemovi až do akvária austral-
ského zubaře. Nyní se role obrací.

S technikou opatrně
Všichni tři spokojeně žijí na korálo-
vém útesu, než si Dory náhle vyba-
ví, že kdysi kdesi ztratila své rodiče.
Takže Marlin a Nemo pro změnu
provázejí kamarádku po stopě je-
jích blízkých, která je zavede do ob-
řího akvária v Kalifornii, kde se léčí
nemocní mořští živočichové.
Samozřejměpřibudou vedlejší po-

stavy. Patří k nim Hank, nevrlý zá-

stupce rodu chobotnic, který věčně
uniká zřízencům, dále hypochondr
Bailey, což je samec běluhy, a ko-
nečně krátkozraká velryba Naděje.
Podle režiséra Andrewa Stantona

se pod dobrodružnou cestou tají
příběh na téma, jak Dory hledá
sama sebe. „Vždy jsemměl spoustu
nápadů, jak vysvětlit, kde se Dory
vzala, a teď přišel čas je využít,“ tvr-
dí. Navícmu nahrál vývoj technolo-
gií, i když vlastně nesmí být příliš
znát. „Od roku 2003, kdy se zrodil
šlágr Hledá se Nemo, technika hod-
ně pokročila, jenže my jsme vázáni
podobou původního filmu. Pokra-
čování nesmí vypadat moc odlišně,
takže jsme různá vylepšení do no-
vinky propašovali. Máme dokona-
lejší nasvícení, flóra i fauna obsahu-
jí více detailů,“ slibuje režisér.

Staronové série
Produkce přidává lákadla ve stati-
kách: dekorační tým musel rozmís-
tit 26 705 korálů, v expozici otevře-
ného moře v Institutu pro výzkum
mořského života lze spatřit celkem
16 091 ryb, migrace rejnoků obsáh-
la pět tisíc jedinců, v karanténním
oddělení institutu se nachází jede-
náct set pacientů.
Ovšem jen statistické velikášství

nestačí, naopak se původní podsta-
tě Pixaru vzdaluje. Od roku 2006,
kdy přešel pod značku Disney, při-
bývá pochybností, zda se někdejší
vývojová laboratoř animační bu-
doucnosti nerozpustila v továrně

na rodinnou zábavu. Zdá se totiž,
že místo nových originálních nápa-
dů už Pixar jen recykluje ty staré.
Naznačují to návrat Nema s Dory,
ale také tři díly vůbec prvního titu-
lu Pixaru, Toy Story – Příběh hra-
ček, dva díly Aut – třetí dorazí za
rok – či dva díly Příšerek s.r.o. Na-
víc zakladatel studia John Lasseter
ohlásil čtvrtý Příběh hraček na rok
2018 a v roce 2019 se druhým dílem
vrátí Úžasňákovi.

Dušičky v Mexiku
Vůči skepsi, zda se někdejší tvořivá
síla Pixaru ještě vymaní ze soukolí
disneyovské továrny, lze však po-
stavit tři argumenty. Prvním je le-
tošní oscarový vítěz animované ka-
tegorie, snímek V hlavě, jímž Pixar
znovu objevil dosud neprobádané
krajiny fantazie. Druhý přináší sku-
tečnost, že značka pokračuje ve vý-
robě krátkých filmů, na nichž si tes-
tuje nové talenty – právě tak v Pixa-
ru zazářil rodák Jan Pinkava, který
získal Oscara za miniaturu Geriho
hra a nyní vyvíjí krátké filmy pro
Google. A třetím důkazem živo-
taschopnosti Pixaru se může stát
Coco, celovečerní film chystaný do
kin stylově na listopad 2017. Původ-
ně totiž nesl název Dia de los Muer-
tos, což je výraz pro mexickou ob-
dobu našich Dušiček, svátku zemře-
lých, který však Mexičané slaví úpl-
ně jinak: radostně, barevně, jako
velký rodinný piknik na hřbitově.
A to v Pixaru taky ještě nebylo.

Spisovatel a divadel-
níkMiloň Čepelka
vzpomíná v knize na
svémládí, setkání se
Zdeňkem Svěrákem
i začátky Cimrmanů.

Tomáš Šťástka
redaktor MF DNES

T vář Miloně Čepelky je většině
populace známá především
z Divadla Járy Cimrmana. Sou-

putník Zdeňka Svěráka je však
vedle působení na kultovní divadel-
ní scéně i úspěšným textařem, sce-
náristou a moderátorem, což také
ilustruje aktuálně vydaná kniha Ne-
dělňátko aneb s Cimrmanem v zá-

dech. Formou velkého rozhovoru ji
připravil Aleš Palán pro nakladatel-
ství Vyšehrad.

Tak ven s tím, volové
Čepelka stál u prapočátků takzva-
ných Cimrmanů, základ položili
společně s Jiřím Šebelkou a Zdeň-
kem Svěrákem už zkraje šedesátých
let, kdy společně působili v armád-
ní redakci Československého rozhla-
su. Stejně jako Svěrák byl i Čepelka
vystudovaným učitelem, který od
školní tabule zběhl k mikrofonu.
„Jezdili jsme na posádky, ptali se

odvedenců, jak to jde v zeleném,
dali slovíčko se vzorným vojákem.
Zkrátka to bylo dost nezáživné. Bra-
li jsme to ovšem s nadhledem, já do
pořadu občas strčil nějakou básnič-
ku,“ popisuje Čepelka umělecké za-
čátky, které probublávaly skrze ne-
záživný armádní rozhlas. Odtud už

nebylo daleko k předobrazu Diva-
dla Járy Cimrmana, tedy k Vinárně
U pavouka, který Svěrák s Šebán-
kem připravovali v rámci vysílání

jako zábavný pořad pro vojáky. „Já
se bavil. Vinárnu vymýšleli ve ved-
lejší Šebánkově kanceláři, a když se
tam kluci smáli víc než obvykle, za-

šel jsem za nimi, ‚tak ven s tím, volo-
vé, co zas máte?‘ Žili jsme si tam
v parádním poklidu,“ vzpomíná le-
tos osmdesátiletý Čepelka a zdůraz-
ňuje, že pozdější Divadlo Járy Cimr-
mana by nevzniklo bez osobnosti
režisérky Heleny Philippové, která
stála i za založením scény Na zá-
bradlí a Semaforu.

Na dvou židlích
Právě ona se zasadila o to, aby se
uvažované divadlo zrealizovalo,
a stála i za nápadem, aby se část ve-
čera skládala ze semináře o fiktiv-
ním autorovi. „Cimrman se ve Vi-
nárně U pavouka objevil nejdřív
jako náš současník, naivní vynález-
ce, který tvořil nafukovací sochy,“
popisuje Čepelka, jak vznikla posta-
va vídeňského Poločecha.
Čepelka se jako jeden z mála ne-

přestal vídat s Jiřím Šebánkem ani

po jeho odchodu z rozjíždějící se
scény v roce 1969 a působil i v jeho
konkurenčním projektu Salón Ci-
mrman. „Definitivně skončil listo-
padovými událostmi 1989. V listo-
padu všechna divadla vyhlásila stáv-
ku, Šebánek pro Salón Cimrman
taky, ale byla časově neomezená,“
popisuje. „I když jsem seděl na
dvou židlích, s ničím jsem se neta-
jil, hrál jsem otevřenou hru,“ říká
po letech.
Sámovšem zůstal primárně v sou-

boru se Svěrákem a Smoljakem,
i proto, že oba znal od mládí. Se
Svěrákem se potkal už na vysoké
škole. „Já obdivoval svého Vachka,
on svého Čapka. Ohlíželi jsme se
prostřednictvím těchto autorů za
první republikou a jistě si ji idealizo-
vali,“ vzpomíná na studia a svůj ob-
div ke spisovateli Emilu Vachkovi,
jehož v Praze poznal i osobně.

Nejen staří známíModrá rybka s výpadky paměti Dory je už známá z příběhu Hledá se Nemo, na rozdíl od nevrlé
chobotnice, která ji provází při jejím druhémdobrodružství. Foto: Falcon

Oblíbené ženské roleMiloň Čepelka v divadle často vystupuje v dámských
šatech, třeba jakomatka Žílová v Aktu. Repro: Vyšehrad

Mirka Spáčilová Václav Hnátek Monika Zavřelová Věra Drápelová Tomáš ŠťástkaČekárna
Co redaktory
Scény
čeká v příštích
dnech, jak se na
to těší a co od
toho očekávají

Vyčištěná
Ikarie XB 1 jde
znovu na start
Vznikl na politickou zakázku k po-
ctě sovětské kosmonautiky, stál
pouhých šest milionů korun, na
barevný materiál už tehdy nezby-
lo a scenáristovi Pavlu Juráčkovi,
tehdy ještě studentovi, stál věčně
za zády ideologický kibic. Přesto
vznikl ojedinělý film, který se pro-
dal do desítek zemí včetně Spoje-
ných států, kde si jej však upravili
po svém, a jehož digitálně vyčiště-
ná verze dostala pozvání na letoš-
ní festival v Cannes do sekce světo-
vé klasiky, kde potkala mimo jiné
Formanova Valmonta. Sci-fi Ikarie
XB 1, kterou v roce 1963 natočil Jin-
dřich Polák volně na motivy díla
Stanislawa Lema, se nyní vrátí do
kin. Což slibuje zajímavý souboj
s vesmírnými vetřelci z druhého
dílu Dne nezávislosti.

Oceán pokřtí
desku a představí
nový program
O obnovení kapely Oceán se začí-
nalo jednat ještě s Petrem Mu-
kem, bohužel se toho zpěvák ne-
dožil. Muk zemřel tragicky v květ-
nu 2010. O rok později přibrali
jeho bývalí spoluhráči zpěvačku
Jitku Charvátovou a po období
oťukávání s fanoušky začátkem
června konečně vydali album, jež
dostalo název Ve smíru. Kapela
jej pokřtí na volné sérii tří koncer-
tů v Praze, Brně a Bratislavě. Prv-
ní křest se v pražském klubu
Roxy uskuteční ve středu od 21
hodin. Petra Kučeru, Jana Vozáry-
ho a Jitku Charvátovou v nové se-
stavě doplňuje i dvorní textař sku-
piny Petr Hons. Právě na prvním
křtu desky v Praze společně před-
staví zbrusu nový koncertní pro-
gram.

Kniha, která
poodhalí prostou
cestu k neštěstí
Vychází první román americké
básnířky Jill Alexander Essbaumo-
vé s názvem Hausfrau. Pro autor-
ku je typické mísit černý humor
s erotikou a román Hausfrau ne-
bude výjimkou. Zkoumá totiž ob-
líbené téma, jak i bez důvodu
k neštěstí může člověk v životě cí-
tit pramálo radosti. Hlavní hrdin-
ka knihy na první pohled nic ne-
postrádá – žije v Curychu, má za
muže švýcarského bankéře, tři
krásné děti, spoustu času a plno
milenců, kterými si dokazuje svo-
ji výjimečnost. Přesto se životem
potlouká ode zdi ke zdi bez jasné
vize. V tu chvíli se však smrtelně
zraní její syn a život ve vakuu se
rychle promění ve sled životních
tragédií. Román Hausfrau vydává
nakladatelství Ikar.

Zazpívá hvězda
kinopřenosů
z Metropolitní
Milovníci recitálů operních hvězd
si na závěr sezony ještě jednou při-
jdou na své. 13. června v pražském
Obecním domě vystoupí ruský
basista Ildar Abdrazakov, kterého
si diváci mohou pamatovat z loň-
ského společného koncertu s An-
nou Netrebko, Jekatěrinou Gubano-
vou a Aleksandrsem Antonenkem.
Anebo z kinopřenosů z newyorské
Metropolitní opery, v níž pravidel-
ně hostuje. Takto byl k vidění na-
příklad jako Jindřich VIII. v Doni-
zettiho Anně Boleynové nebo jako
Figaro v Mozartově Figarově svat-
bě. Na pražském recitálu zazpívá
za doprovodu PKF – Prague
Philharmonia a dirigenta Fabia
Mastrangela ukázky z děl Mozarta,
Verdiho, Bizeta, ale také Rachmani-
nova a Rimského-Korsakova.

Proč životem tolik
chvátáme, ptá se
hra o požáru bytu
To odpírané právo na pomalost.
Jako bychom byli nuceni svými ži-
voty chvátat – bez ohledu na to,
co prožíváme nebo musíme pro-
žít. Jako bychom byli popoháněni
a řízeni a žádná přestávka v dohle-
du. Tak charakterizovala svůj ro-
mán Hoří německá spisovatelka
íránského původu Sudabeh Moha-
fezová. Jeho dramatizaci chystá
na zítřek do pražského prostoru
MeetFactory režisérka Natálie Deá-
ková. Příběh pojednává o úspěšné
hudební producentce, která jen
zázrakem přežije požár svého
bytu. Její psychický stav se ovšem
i měsíce po katastrofě setrvale
zhoršuje a na povrch vyplouvá mi-
nulost osamělé ženy. Na pódiu se
objeví Anita Krausová, Jiří Konva-
linka či Diana Toniková.

Nema našli, teď hledají Dory. A nápad

Járu Cimrmana zplodil nezáživný armádní rozhlas
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Denní zpravodajství na www.nasepraha.czpraha 5

KRÁTCE Z PĚTKY
Premiéra hororové 
detektivky
Smíchov – Světová premiéra 
divadelní adaptace detektiv-
ního románu s prvky hororu 
Hoří se uskuteční za účasti 
německé autorky íránského 
původu Sudabeh Mohafez 
12. června od 20:00 hod. 
v divadle MeetFactory. 
První repríza je plánová-
na na 16. června. Info na 
www.meetfactory.cz. (md)

Pneumatiky se 
už vrací
Praha 5 – Kolektivní systém 
zpětného odběru pneumatik 
začala provozovat nezisková 
společnost ELT Management 
Company – Eltma. Umožňu-
je pneuservisům, autoservi-
sům, místům prodeje pneu, 
ale i fi rmám s vozovým par-
kem bezplatný svoz a likvi-
daci použitých pneumatik. 
Sběrná místa jsou zatím na 
Smíchově a Zlíchově, info na 
www.eltma.cz. (red)

Přednáška o Karlu IV.
Smíchov – Pražská infor-
mační služba (PIS) připravi-
la na 16. června od 17 hodin 
přednášku Karel IV. doma 
i na cestách. Připomenete si 
na ní nejvýznamnější cesty 
a události našeho panov-
níka. Akce proběhne v sále 
PIS, Arbesovo nám. 4. (red)

Hasiči zvou na pouť
Třebonice – V neděli 
5. června od 15 hod. pořádá 
SDH Třebonice Hasičskou 
pouť ke dni dětí. Zábava je 
připravena ve Sportovním 
areálu Třebonice. (red)

Nová mateřská třída
Barrandov – MŠ a ZŠ Ba-
rrandov I bude provozo-
vat třídu mateřské školy 
pro dvou- až tříleté děti. 
„Škola reaguje na poptáv-
ku rodičů. Po posouzení 
všech okolností se paní 
ředitelka rozhodla zřídit 
třídu pro děti od dvou let 
úpravou stávající třídy 
v objektu Renoirova,“ sdělil 
zástupce starosty Vít Šolle 
(KDU–ČSL). Záměr školy 
schválila Rada MČ Praha 5 
coby zřizovatel a zároveň 
uvolnila dvě stě tisíc korun 
na přestavbu třídy. (red)

Koupací sezona v Biotopu zahájena
Radotín – Přírodní koupa-
liště Biotop, jehož voda není 
chemicky upravovaná, je 
opět otevřeno pro všech-
ny plavce i začátečníky. 
Koupací jezero má půdo-
rysný tvar nepravidelného 
oválu připomínající ledvi-
nu o rozměrech přibližně 
62,0 x 75,0 m. Je umístěno ve 
střední části areálu a kou-
pací část má proměnlivou 
hloubku 0,40—1,20 m (ne-
plavecká část) a maximálně 
3,25 m (plavecká část). 

Důležité informace: do 
areálu mají zvířata vstup 
zakázán; kola lze zaparkovat 

pouze do stojanů; nelze platit 
platební kartou a v případě 
uzavření areálu z důvodu na-

plnění kapacity není umož-
něn vstup ani držitelům 
permanentek. (red)

ČISTÉ KOUPÁNÍ bez chloru, to nabízí ojedinělé radotínské koupaliště. 
Foto: Biotop/Rostislav Zapletal

JAK SE MI TU ŽIJE

Daniel Rous, herec
Místo, kde v Praze 5 bydlím, je pro mě zcela ideální, 
klidné, včetně blízkého parku Santoška, dosahu MHD 
a centra, kam můžu dojít i pěšky. Jako příklad uvádím 
mé domovské Divadlo Na Fidlovačce, kde jsem rych-
lou chůzí přes Železniční most za cca 30 minut.
Prahu 5 jako celek mám v oblibě od roku 2000, kdy jsem se sem 
nastěhoval. Především pak blízkost Vltavy a jejích překrásných 
náplavek, které jsou v dosahu chůzí během pár minut.
Na druhou stranu se mi hrubě nelíbí některá rozhodnutí radních 
Prahy 5. Jako příklad uvedu příšerné betonové truhly na jistý 
druh porostu, které hyzdí vzhled okolí Anděla a Knížecí. Dále pak 
stále horší možnost parkovacích míst nejen v blízkosti domova, 
ale po celé Praze 5. (md) Foto: Divadlo Na Fidlovačce

Vydejte se za vodicími psy
Jinonice – „Vpřed, přechod, 
převeď, hledej chodník, 
vpravo, schody nahoru, vy-
veď, doleva, zastávka.“ Toto 
jsou povely, které vodicí 
psi důvěrně znají. A je jich 
mnohem víc, základních je 
celkem 34. Chcete-li vidět 
největší a nejstarší školu 
v České republice, kde se 
tyto dovednosti vodicí psi 
učí, navštivte Středisko vý-
cviku vodicích psů Sjedno-
cené organizace nevidomých 
a slabozrakých v sobotu 
18. 6. od 10:00 do 17:00 hod. 

v Klikaté 2a, kde se bude 
konat den otevřených dveří.

Co vás zde čeká? Pro-
hlídka areálu a seznámení 
s profesionálními cvičiteli 
i se psími studenty, ukáz-
ky výcviku vodicích psů 
v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin; 
zvuková střelba, labyrint 
potmě, neviditelná kavár-
na a společenské hry pro 
nevidomé a také čerstvé psí 
pamlsky ze psí pekárny. 
Celým dnem vás provede 
modelka a moderátorka 
Hanka Mašlíková. (red)

Vyhlášena projektová soutěž „Na Pláni“
Malvazinky – Praha 5 vyhlásila dvoukolovou projektovou 
soutěž „Na Pláni“, jejímž cílem je nalézt vhodné krajinářsko-
-urbanistické řešení území, které je v současné době v pře-
vážně zdevastovaném stavu. Veškeré podrobnosti k soutěži 
jsou na naplani.praha5.cz. Dotazy soutěžících v prvním kole 
mohou být podány nejdéle do 10. 6., konečný termín pro 
odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole je 30. 6. (red)

Rekonstrukce 
dostihové školy
Chuchle – Unikátní střed-
ní škola dostihového sportu 
a jezdectví, která sídlí ve Velké 
Chuchli, byla silně zasažena 
povodněmi v roce 2012. Nyní 
se dočká dostavby a rozšíření, 
které má za cíl do budoucna 
eliminovat škody způsobe-
né právě záplavami. Hlavní 
město Praha uvolnilo na 
stavební práce částku bez-
mála 33,5 milionu korun bez 
DPH. Je to o více než 6 milionů 
nižší částka, než bylo původ-
ně stanoveno zadavatelem 
jako předpokládaná hodnota 
zakázky. Cílem investiční 
akce bude odstranění škod po 
povodni, odstranění stávající 
havarijní střechy a rozšíření 
školy o nástavbu ve třetím pa-
tře. Stávající kotelna a provoz 
školní jídelny a kuchyně se 
přesunou nad zátopové pásmo 
do druhého patra. (red)

Naučte se 
neplýtvat jídlem
Smíchov – Přistupujte k oby-
čejným surovinám netradičně 
a přijďte se 11. června od 10:00 
hodin inspirovat na food festival 
BezeZbytku. Na Hořejším ná-
břeží vám organizátoři ukážou, 
jak neplýtvat potravinami při 
vaření, jak je správně ucho-
vávat, proč znát jejich původ 
a složení. Budete moci ochutnat 
nové směry ve stravování jako 
je například raw food, super-
food, veganská, vegetariánská 
či paleo strava. Dozvíte se, jak 
používat a pěstovat čerstvé 
bylinky, jak zapracovat do jí-
delníčku vše, co nabízí příroda. 
Součástí festivalu budou i ukáz-
ky pěstování zeleniny. (pet)
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 V oku smyčky
ONLINE

17. 8. 2016 expres.cz  
http://www.expres.cz/halka-tresnakova-ma-slizkeho-bankere-dv8-/celebrity.aspx?c=A160817_085006_dx-celebrity_shu 
 
20. 9. 2016 i-divadlo.cz  
http://www.i-divadlo.cz/zpravy/9-sezona-v-meetfactory/ 
 
1. 12. 2016 i-divadlo.cz  
http://www.i-divadlo.cz/zpravy/v-oku-smycky/ 
 
5. 12. 2016 protisedi.cz  
http://www.protisedi.cz/article/program-meetfactory-na-prosinec-2016 
 
6. 12. 2016 cianews.cz  
http://www.cianews.cz/cs/2278976-nova-inscenace-v-divadle-meetfactory-ukaze-jake-to-je-v-oku-smycky 
 
8. 12. 2016 protext.cz  
http://www.protext.cz/zprava.php?id=26205&utm_source=rssweb&utm_medium=rss&utm_campaign=rsskanaly 
 
16. 12. 2016 idnes.cz  
http://kultura.zpravy.idnes.cz/meetfactory-ivana-chylkova-df3-/divadlo.aspx?c=A161216_094645_divadlo_kiz 
 
17. 12. 2016 prazsky.denik.cz  
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/kratce-instituce-podporuji-varhany-pro-svatovitskou-katedralu-20161217.html 
 
21. 1. 2017 respekt.cz  
https://www.respekt.cz/kultura/kdyz-se-intelektualni-elitarky-staraji-aby-nam-bylo-lepe

TV 
 
21. 12. 2016 ČT24  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1989538-meetfactory-uvazuje-nad-sebevrazdou-v-oku-smycky

ROZHLAS 
 
15. 12. 2016 ČRo 3 Mozaika  
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3764117

PRINT 

15. 8. 2016 Ona Dnes, Vrštíková Nejezchlebová L. Doma mám „slizkého bankéře“, říká herečka Halka Třešňáková. str. 13 

17. 12. 2016 Blesk, Chýlková má bistro. str. 10 

17. 12. 2016 Deník, Ivana Chýlková v bistru. str. 13
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Dva dny před 
Štědrým dnem 
vejde do kin 
Manžel na ho-
dinu. V po-
kračování ko-
medie z roku 
2014 Hodinový 
manžel chys-
tá Bolek Polív-
ka (67) svatbu s 
Evou Holubovou 
(57), ač se ještě 
nestihl rozvést se 
Zdenou Studen-
kovou (62). 

Polívka
na hodinu

O sebevraždě 
pojednává diva-
delní novinka 
pražské Meet-
Factory V oku 
smyčky, která 
má dnes premi-
éru. „Hraji ma-
jitelku asij-
ského bistra, 
která ho nejen 
vlastní, ale také v 
něm obsluhuje, vaří, 
uklízí,“ popisuje Iva-
na Chýlková (53).

Chýlková
má bistroá

Autor hudby k fi l-
mu Gladiátor, Lví 
král nebo Pi-
ráti z Karibi-
ku Hans Zim-
mer (59) vy-
ráží v příštím 
roce na tur-
né,  v jehož 
rámci vystou-
pí 4. června v 
pražské O2 are-
ně.  Zimmer je 
v Hollywoodu 
nejžádaněj-
ším skladate-
lem fi lmové 
hudby.

Zimmer 
veze Gladiátora

Pavel Černocký (71)
Nesnese se se sestrou

Začínal jako zpěvák ve skupině 
Donald. Diskžokeje dělal od roku 
1967, tedy od svých 22 let, až do 
roku 1991. Vystupoval v klubech po 
celé ČSSR a také na lodích v Praze. 
Pouštěl především britskou hudbu 
70. až 80. let. Nejraději vzpomíná 
na začátky a hraní v rámci progra-
mů Miroslava Šimka (†63) a Jiřího 
Grosmanna (†30) v divadle Sema-
for. Později se věnoval politice a od 
roku 2000 podniká. Se sestrou Pe-
trou Černockou (67) se nestýká. 

Jaromír Tůma (70)
Playboy z Vinohrad

Desky začal pouštět ve čtyřiadvaceti. 
Věnoval se tomu 22 let, až do sameto-
vé revoluce. V 70. letech kavárna Valdek 
na pražských Vinohradech, v osmdesá-
tých kavárna Rostov (dnes Duplex) na 
Václavském náměstí a Sklářská chalupa 
v Harrachově, to byly jeho revíry. Poté 
byl šéfredaktorem měsíčníku Melodie a 
šéfdramatur-
gem hudby na 
TV Nova či edi-
torem časopisu 
Playboy. Nyní 
uvádí pořad 
Větrník na Ra-
diu Beat. Hrál 
novinky z hit-
parád a pozdě-
ji house music.

Michael Viktořík (51)
Vrtulník ještě létá

Začínal v 15 letech ještě ve škole. 
Po vojně od roku 1986 hrál pro-
fesionálně a věnuje se tomu do-
dnes. Známý je též pod pseudo-
nymem Vrtulník Michael V. Vystu-
poval v pražských hudebních klu-
bech a vinárnách jako Déčko, Eden 
či Lucerna. Inklinoval k černošské 
muzice jako soul a funky, v 80. le-
tech hrál britskou muziku. Věnuje 
se hraní dodnes, od roku 1989 pů-
sobil ve skupině JAR, pracuje v hu-
debním rádiu Color, vystupuje na 
diskotékách, občas i v televizi.
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Text: Zdeněk Matyáš
Foto: Zdeněk Matyáš

Sto pět minut trvající fi lm 
mapující život bývalého 
ministra zahraničí ČSR Ja-
na Masaryka (†61) v době 
kolem osudného ro ku 
1938 odměnili velvyslan-
ci aplausem.
 „Nesmírně silný pří-
běh,“ popsala první dojmy 

Livia Klausová (73), vel-
vyslankyně Česka na Slo-
vensku.

Krevnatý portrét
„Konečně fi lm, který při-
bližuje historii a historic-
kou osobnost správným 
způsobem. Žádné učeb-
nice, ale krevnatý por-
trét,“ reagoval ministr za-

hraničních věcí Lubomír 
Zaorálek (60).

Dotyk Ameriky
Předpremiéru v brněnském 
kině Scala si nenechal ujít 
ani americký velvyslanec 
v ČR. „Období 1937 až 
1939, kterým Masaryk 
ve fi lmu prochází, bylo 
velmi složité. A nakonec 
se zásadně dotklo i Spo-
jených států amerických. 
Jsem zvědavý, jak diváci 
v kinech zareagují,“ řekl 
Blesku po zhlédnutí fi lmu 
Andrew Schapiro (53).

Od 25. do 31. prosin-
ce bude fi lm Masaryk v li-
mitované premiéře promí-
tat jako jediné pražské kino 
Lucerna. Premiéra v čes-
kých kinech je naplánová-
na na 9. března. 

BRNO – Jako první zhlédli nový čes-
ký fi lm Masaryk v anglické verzi za-
hraniční diplomaté působící v Čes-
ku a na Slovensku. Blesk byl u toho!

Zadáno pro velvyslance!

Do Brna přijeli Klausová i Schapiro
Film přišel na 2 miliony 
eur (asi 54 milionů ko-
run). Točilo se v Holand-
sku, Bratislavě, a přede-
vším v Praze. Třeba v 
Rudolfi nu, na Pražském 
hradě, ve Vojenském 
historickém ústavu.

p

Nebyl homosexuálZa kontroverzní lze označit scé-ny Jana Masaryka holdujícího sexu, jazzu, a především kokai-nu. „Nikdo ho u toho neviděl, na druhou stranu chodil do vyš-ší společnosti, kde šlo takřka o normu. A jeho náklonnost k že-nám? Nikdy se neoženil, ale ne-byl homosexuál. Pro mě je ne-jen diplomatem, ale i člověkem z masa a kostí,“ tvrdí producent fi lmu Rudolf Biermann.
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Skutečný Jan Masaryk. 

Livia Klausová a Jaroslav Ludva, 
velvyslanec ČR ve Spojených 
arabských emirátech.

Americký velvyslanec
Andrew Schapiro.

Koukněte, jak vypadali dýdžejové před 40 lety

Hej, pane diskžokej...
PRAHA (vin) – Hej, 
pane diskžokej, moc 
na ni nekoukej... Kdo 
by neznal jeden z prv-
ních hitů Ivety Bartošo-
vé (†48)! Jak vypadají a 
co dnes dělají dýdžejo-
vé 70. a 80. let?

V rámci prvního roč-
níku benefi ční diskoté-
ky pro charitativní orga-
nizaci DEBRA vystoupí 
už 22. prosince v pražské 
Lucerně desítka legen-
dárních českých dýdže-
jů, mezi nimiž nebude 
chybět bratr Saxany Pa-
vel Černocký či Michael 
Viktořík známý jako Vr-
tulník Michael V.

Celá show bude dopl-
něna vystoupením Mi-
chala Davida (56), který 
právě v těchto letech za-
čínal. Kompletní výtěžek 
ze vstupného, tomboly a 
dražby půjde na podporu 
pacientů s nemocí motý-
lích křídel.

1992

Jaromír Tůma

Mirek Černý

Slet diskžokejů 
u Karla Gotta
na Bertramce.

Petra Černocká
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 Karel GottHonza BenešMiloš Skalka

Jakub
 Jakoubek

Jitka
 Benešová

Pavel Černocký (71)
Nesnese se se sestrou

Začínal jako zpěvák ve skupině 
Donald. Diskžokeje dělal od roku 

Jaromír Tůma (70)
Playboy z Vinohrad

Desky začal pouštět ve čtyřiadvaceti. 
Věnoval se tomu 22 let, až do sameto-
vé revoluce. V 70. letech kavárna Valdek 
na pražských Vinohradech, v osmdesá-
tých kavárna Rostov (dnes Duplex) na

Michael Viktořík (51)
Vrtulník ještě létá

Začínal v 15 letech ještě ve škole. 
Po vojně od roku 1986 hrál pro-
fesionálně a věnuje se tomu do-

běh,“ popsala první dojmy trét,“ reagoval ministr za-“ Andrew Schapiro (53). historickém ústavu. arabských emirátech.arabských emirátech.

Koukněte, jak vypadali dýdžejové před 40 lety

PRAHA (vin) – Hej, 
pane diskžokej, moc 
na ni nekoukej... Kdo 
by neznal jeden z prv-
ních hitů Ivety Bartošo-
vé (†48)! Jak vypadají a 
co dnes dělají dýdžejo-
vé 70. a 80. let?

V rámci prvního roč-
níku benefi ční diskoté-
ky pro charitativní orga-
nizaci DEBRA vystoupí 
už 22. prosince v pražské 
Lucerně desítka legen-
dárních českých dýdže-
jů, mezi nimiž nebude 
chybět bratr Saxany Pa-
vel Černocký či Michael 

y y

Viktořík známý jako Vr-
tulník Michael V.

Celá show bude dopl-
něna vystoupením Mi-
chala Davida (56), který 
právě v těchto letech za-
čínal. Kompletní výtěžek 
ze vstupného, tomboly a 
dražby půjde na podporu 
pacientů s nemocí motý-
lích křídel.

1992

Jaromír Tůma

Mirek Černý

Slet diskžokejů Slet diskžokejů 
u Karla Gottu Karla Gotta
na B rtramna Bertramce.
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Jitka Benešová (59)
Gottova múza

Na gramofonech začala otáčet desky 
na gymnáziu a věnovala se tomu zhru-
ba 15 let. Vystupovala i v zahraničí, u 
nás na diskotékách Olympia, Bibita, Al-
hambra, Terasy, Jeskyně a také v hote-
lech Intercontinental, Panorama, Corin-
thia. Hrála hlavně soul, rap, rock a ob-
čas punk. Po revoluci začala jako jediná 
dívka moderovat první DJský pořad v 
tehdy ještě Čs. rozhlase – Noční proud. 
Karel Gott (77) a Janek Ledecký (54) o 

ní napsali song Slyším hlas z rádia.

Jitk B š

Do Brna přijeli Klausová
Livia Klausová a Jaroslav Ludva, Livia Klausová a Jaroslav Ludva, 

Č ýČ ý

Oskar Gottlieb

Předpremiéra fi lmu o zavražděném Janu Masarykovi

Filmový Jan Masaryk .
Natáčení v kulisách 

Pražského hradu. Oldřich Kaiser v roli prezidenta Beneše.
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KULTURA
Kam za kulturou

VÝSTAVA
Pohádkové
motivy
Galerie Smečky při-
chystala na tyto dny
vánočně laděnou vý-
stavu. Jmenuje se Po-
hádky a ve výstavní sí-
ni bude k navštívení až
do 28. ledna. Přehlídka
s podtitulem Motivy
českého symbolismu
a secese se soustředí na
dílo několika českých
umělců, kteří ve svém
díle výrazněji reflekto-
vali mýty a pohádkové
příběhy. Výstava je je-
dinečným průřezem
různých výtvarných
přístupů k danému té-
matu. V galerii jsou
k vidění díla Jana Preis-
lera nebo Jaroslava Pa-
nušky. (bes)

KONCERT
Apocalyptica
přidává matiné

O koncerty finské ka-
pely Apocalyptica
v rámci evropského
turné k oslavě dvaceti
let od vydání přelomo-
vého alba Plays Metal-
lica By Four Cellos je
velký zájem. Na všech-
na tři plánovaná vy-
stoupení v České re-
publice se již vyprodaly
vstupenky. Apocalypti-
ca chce ale vyjít svým
fanouškům vstříc, a tak
12. února od 14 hodin
přidá ještě jeden, tro-
chu netradiční koncert
– nedělní rockové ma-
tiné určené pro rodiče
s dětmi. (kul)

ROZLOUČENÍ
Zemřela Daisy
Mrázková
Výtvarnici a autorce
dětských knížek Daisy
Mrázkové dotlouklo
srdce. Umělkyni, která
v 70. a 80. letech vy-
dala 11 knih pro malé
čtenáře, bylo úctyhod-
ných 93 let. Mrázková
se vedle literatury vě-
novala také olejomalbě.
S manželem Jiřím byla
členkou skupiny UB 12.
Společným rysem
všech jejích knih bylo
umění zachytit malé
věci, kterých si dospělí
nevšímají a považují je
za samozřejmé. (kul)

DIVADLO
Ivana Chýlková
v bistru
Krátce před Vánocemi
uvede pražské Meet-
Factory další premiéru
sezony. Hra nazvaná
V oku smyčky, která se
částečně opírá o text
Jeana Améryho Vztáh-
nout na sebe ruku, zde
bude poprvé k vidění
v sobotu 17. prosince.
V hlavní roli se před-
staví Ivana Chýlková,
která v dramatu hraje
neasijskou majitelku
asijského bistra. Reži-
sérkou představení je
Halka Třešňáková, kte-
rá se v loňském roce
spolupodílela na vzniku
projektu O něco větší
než Romeo. Příběh hry
V oku smyčky se točí
kolem sebevražd. (bes)
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Havlovo výročí: Oslavy vrcholí
výstavami a filmovým maratonem
Hned dvojí jubileum
Václava Havla si letos
připomínají lidé po ce-
lém světě. Řada kultur-
ních akcí proběhla
v říjnu u příležitosti
nedožitých osmdesátin
našeho exprezidenta.
Další se chystají na
víkend. V neděli totiž
uplyne 5 let od chvíle,
co nás Havel opustil.

PAVEL BESTA

C eloroční program
věnovaný Václavu
Havlovi spěje do
velkého finále.

Vyvrcholí tento víkend sérií
nejrozmanitějších kultur-
ních akcí. V Národní tech-
nické knihovně se v pátek
rozběhl filmový maraton,
jehož cílem je přiblížit život
a tvorbu Václava Havla,
v divadle Alfred ve dvoře se
budou číst úryvky z děl bý-
valého prezidenta a v něko-
lika galeriích napříč repub-
likou bude možné navštívit
výstavy o našem nejslav-
nějším disidentovi. Nadace
Charty 77 navíc začala
s odléváním zvonu, jenž
ponese Havlovo jméno.

BYLO HO MÁLO
Snad nic nedokazuje ne-
změrnou sílu společenského
a kulturního odkazu našeho
zesnulého exprezidenta tak
jako množství akcí uspořá-
daných letos k jeho poctě.

Od počátku roku je iniciuje
především Knihovna Václa-
va Havla. Za tu dosud nej-
větší a nejblyštivější lze po-
važovat galavečer v Lucerně,
během něhož byla slavnost-
ně otevřena výstava Hele,
Havel a představena stejno-
jmenná kniha. Brněnské
Divadlo Husa na provázku
ve stejnou dobu uspořádalo
akci Málo bylo Havla. V Ga-
lerii DOX se 28. října roz-
běhla rozsáhlá výstava před-
stavující fotografické dílo
dvou předních českých fo-
tografů Tomkiho Němce a
Bohdana Holomíčka, kteří
řadu let zaznamenávali zá-
sadní okamžiky i obyčejné
chvíle v životě světově pro-
slulého dramatika. K vidění
tu bude až do 13. února.
Právě holešovická vý-

stavní síň se pasovala do
role druhého zásadního ta-
houna letošních oslav. Hav-
lovi už od počátku roku vě-
nuje velkou pozornost. Vče-
ra v ní odstartovala další
přehlídka nepřímo kroužící
kolem prezidentovy osob-
nosti. Jmenuje se Úmysl a
trochu náhoda. Tvoří ji nej-
novější obrazový cyklus vý-
tvarníka Tomáše Císařov-
ského zachycující Havla v
zásadních i méně zásadních
okamžicích. Soubor vznikl v
letech 2012 až 2016, tedy až
po prezidentově smrti.

PRAHA, OSTRAVA I VÍDEŇ
Největším tahákem tohoto
týdne bude ale jiná akce. V
rámci projektu Pocta Václa-
vu Havlovi byl včera zahá-
jen unikátní dvoudenní fil-
mový maraton. Ten hostí
Národní technická knihov-
na, kde již zájemci mohli
vidět záznam Havlova vy-
stoupení k oběti Jana Pala-
cha, snímky natočené ne-
závislými filmaři v disentu
i film Miroslava Janka o
Havlově první manželce Ol-
ze. „Maraton vedle toho na-
bídne filmy a dokumenty
režisérů Pavla Kouteckého,
Krystyny Krauze, Andreje
Kroba, Jana Němce, Jana
Nováka, Andrey Sedláčkové
či Olgy Sommerové,“ uvedla
mluvčí projektu. Dnešní
promítání proběhne od 10
hodin do 17.30. Během něj
bude možné zhlédnout šest

snímků. Těšit se lidé mohou
především na Odcházení
nebo dokumenty Srdce nad
Hradem a Život podle Vác-
lava Havla, který vznikl
v prestižní koprodukci fran-
couzské televizní společ-
nosti Arte, České televize
a společnosti Negativ.
V neděli se v divadle

Alfred ve dvoře uskuteční
akce Čtení z Havla. Přinést
si na ni připravený Havlův
text a přečíst ho může kaž-
dý. Díky Nadaci Charty 77
by měl být do kostela sv.
Havla brzy umístěn nový
zvon pojmenovaný po na-
šem prvním polistopadovém
prezidentovi. Peníze na něj
nadace získala i prodejem
zvonků v Žižkovském diva-
dle Járy Cimrmana. „Získali
jsme takto téměř 200 000
korun,“ prozradila za fond
Soňa Keppertová.
Řada akcí věnovaná ze-

snulému exprezidentovi
proběhne také mimo hlavní
město. V pondělí budou
moci lidé v Ostravě zavítat
do Centra Pant, kde na Vác-
lava Havla jako občana a
kamaráda bude vzpomínat
Petruška Šustrová a Martin
Vidlák. V Knihovně Liberec
zase až do 28. prosince pro-
bíhá zajímavá expozice
snímků Olgy Havlové. Vý-
ročí je připomínáno i v za-
hraničí. Až do 24. února
kupříkladu hostí Divadelní
muzeum ve Vídni výstavu
zasvěcenou Havlovým hrám.

POSMRTNÉPOCTY.Pobývalémprezidentovi se bude jmenovat i nově odlitý zvon. Foto: ČTK

POHLEDEM MALÍŘE. Obraz
Tomáše Císařovského. Foto: DOX

NEJEN VÝSTAVY. O Havlovi vy-
šlo i několik nových knih. Foto: NZ
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1317. prosince 2016 Deník
www.denik.cz

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

HiTRÁDi
... které hraje

P A R T N E R  P Ř E D S T A V E N Í

PRO
TEBE
COKOLIV
JEAN ROBERT-CHARRIER

18. 12.

Neejjlepepšíí dáárekk je skkvellá zzzábbavva!

NA VSTUPENKU 
DO DIVADLA KALICH

Nadělujte svým blízkým pod stromeček dárkové pou-
kazy, které potěší i pobaví! Zakoupíte 

je v divadelní pokladně nebo jednoduše 
a bez front na www.divadlokalich.cz

Vánoc ní
dárkovy´ poukaz

Petr AbrahamP t AbraahahahahhhaPeeeeeeetrtrtrtrtrtt  Abrrrrraaaaahahaha

21. 12. 22. 12.

DRAHOUŠKOVÉ
                DANY  LAURENTOVÁ
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JÁ JSEMVE SVÝM TĚLE
SPOKOJENÁ, NIJAK SE

ZA SEBE NESTYDÍM, ALE
MOŽNÁHONĚKDY ŘEŠÍ
LIDI, CO SE NAMĚ DÍVAJÍ.

Amaminka?
Ta s náma zasemluvila pořád, o všem. Ona
mluví furt a chce všechno probírat, ale já
na tonemámnervy.Vzpomínám,když jsem
měla nějaký průšvih, že si se mnou máma
a Karol sedli a začali to řešit. Proč to tak je,
proč se tak chovám, z čeho tomůže prame-
nit. A já si přitompřála dostat přes prdel!

Adostala jste někdy?
Jedinkrát. U známých jsme něco proved-
li. A měli jsme si vybrat proutek, kterým
dostanem. Sáhla jsem po tom nejsilnějším
prutu. Bolelo to, aleměla jsem pocit, že to je
tímvyřešený.

Divadlo jste začala hrát ještě v emigraci,
ve dvanácti letech. Pohybové jste si
vybrala kvůli jazykové bariéře?
Byla to přirozená cesta, němčinu jsem ne-
měla dokonalou. A většina věcí se fakt dá
vyjádřit pohybem, nemusí se okecávat.

Vaše doména je právě pohybové
divadlo, přitomnejste žádná vyzáblá
tanečnice. Hezká zdravá ženská
v kondici, ale ideálnímíry nemáte.
Jak vy sama vnímáte svoje tělo?
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, nepři-
padalo mi to důležité. Mám vyhřezlou plo-
týnku, před šesti lety jsem se asi dva měsí-
ce nemohla vůbec hýbat, tak jsem ráda, že
můžu skákat, běhat a žemi tělo funguje a je
relativně zdravé. Někdy mám chvíle, kdy
si připadám silnější, než bych chtěla nebo
i měla být, ale nevím, co bych musela ještě
udělat, kdyžběhám,dělám jógu, zdravě jím,
starám se o sebe.

Asimáte nespravedlivýmetabolismus.
Řešila jsem to i s lékařkou a došly jsme
k tomu, že mé tělo bývalo zvyklé opravdu

na velkou zátěž, od 20 do 34 let jsem dělala
fyzicky hodně náročné cirkusové předsta-
vení, to byla tvrdá dřina, metabolismus se
podle toho nastavil. Pak jsem se nějaký čas
hýbat nemohla. Teď jo, ale samozřejmě už
ne tak jakovcirkusovýchdobách, jenžeme-
tabolismus jede postaru. Ale já to neřeším
anijakse za sebenestydím.Vpohybuse tělo
dostává do nelichotivých pozic, znám he-
rečky, které se jim vyhýbají, aby nevykoukl
špek, ale mně by to bralo svobodu. Já jsem
ve svým těle spokojená, alemožná to někdy
řeší lidi, co se namědívají. Jedna studentka
prý četla omémpředstavení Fur dieMacht,
že „by se v dětech a mládeži měl pěstovat
spíš cit pro opravdovou krásu, ne v tak de-
kadentnímpředstavení“.

To zní jak zHaló novin.Měli namysli
představení, kde hrajeteMissWorld?
Jo, asi nejsem dostatečně krásná, abych
měla právo ji hrát. Co já si to vlastně dovo-
luju!?

VašeMissWorld chce, stejně jako každá
královna krásy, přinejmenším světový
mír. Tahle hovoří smyšleným jazykem,
ve kterémvynikne, jak je to banální.
Proč jste si vybrala tuhle „hrdinku“?
Hlavním tématemměla být „moc“, ale bylo
příliš složité to uchopit. Potřebovali jsme
konkrétnímotiv, takkoleguKrůšunapadlo:
„Buď Miss World, missky tyhle problémy

řeší přece pořád.“ Nakonec je to inscenace
obezmoci.Anaivitě.Ovelkýchpředstavách
o „spasení“ světa, které padají z úst tak jed-
noduše. Je to nadsázka.

Dlouhodobě se zabýváte alternativním
divadlem, ale lidé si vás vybaví spíš
jako sekretářku Lenku z kanceláře
Tondy Blaníka. Co tenhle seriál
znamená v rámci vaší kariéry?
Nikdy jsem se nechtěla dostat do bulváru,
ale skrz Blaník jsem se tam párkrát ocitla,
lidi mě oslovujou, chtějí se vyfotit, většinou
je to naštěstí v nějakých rozumných me-
zích, ale mám i pár nepříjemných zkuše-
ností. Když jsme se brali s Tominem, psali:
Nejbizarnější svatba roku! Slizký bankéř si
vzal sekretářkuTondyBlaníka.No, ale co to
znamená pro mě? Moc mě to baví a hodně
sena tomučím,hlavněpráci předkamerou.

Na čem teď pracujete?
Ve Vídni s herečkou a režisérkou Veroni-
kou Glatzner děláme projekt inspirovaný
KafkovýmProcesem,hlavně jeho ženskými
figurami. V Meet Factory mě zase oslovili,
abychrežírovalapředstaveníVokusmyčky.
O sebevraždách. Temný téma, dost mě to
zaujalo. DramaturgMatěj Samec o mě stál,
protože jsem na DAMU dělala představení
o šikaně a nešla jsem na to psychologicky,
ale spíš přes prožitek, přes nějakou repetici
pohybů a situace. Tohle bymělo být podob-
ný. Tragický a odlehčený zároveň. Otázka,
jestlimámena sebevražduprávo.

Máme?
Já myslím, že ne, že život nám byl svěřený,
nemáme právo ho sami skončit, ale to sou-
visí smojí vírou.Kolegové simyslí opak. I to
je zajímavý.●

ona@mfdnes.cz



MeetFactory / Výroční zpráva 2016

83 

 mezinárodní
projekty



84 

SYNAPSE
Projekt s norským partnerem, festivalem Insomnia v Tromso se 
uskutečnil z velké části v roce 2015, nicméně na jeho zakončení 
v roce 2016 jsme v rámci akce Veřejný dům 14. dubna 2016 uskutečnili 
veřejné shrnutí projektu a zároveň přednášku norského producenta 
a kulturního managera Stejna Bjelanda na téma „Jak se v roce 2016 
uživit hudbou?“ určenou pro české hudebníky a labely. Pomyslnou 
tečkou norsko-české spolupráce pak bylo první české vystoupení 
norské legendy space disca Todda Terjeho v pátek 17. června.

SHAPE
 
Rok 2016 byl druhým plným rokem fungování platformy pro podporu 
inovativních hudebních a zvukových umělců, ve které MeetFactory 
vede společenstvo 16 partnerských festivalů a organizací z 12 zemí 
Evropy za podpory Evropské unie z programu Creative Europe. 

Todd Terje (NO) v MeetFactory, 17. 6. 2016

Kablam (SE) v MeetFactory, 11. 6. 2016
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V roce 2016 jsme do platformy nominovali projekt TOLE českého 
umělce Martina Kohouta, v Česku žijící hudebnici mexického 
původu Lauru Lunu a slovenského experimentátora Jonáše Grusku. 
Zároveň jsme v MeetFactory z řady nominovaných evropských 
umělců představili 9 hudebníků během čtyř Veřejných domů, a to: 

14. 4. – We Will Fail (PL), IVVVO (PT) 
11. 6. – Kablam (SE), M.E.S.H. (DE), TOLE (DE/CZ) 
8. 9. – Klara Lewis (SE), Hyperaktivist (VE/DE) 
24. 11. – Peder Mannerfelt (SE), Gil Delindro (PT)

Desátým vystoupením z rozpočtu MeetFactory byla účast Laury 
Luny na největším festivalu elektronické hudby v severní Americe 
Mutek v kanadském Montrealu na přelomu května a června.
Gil Delindro zároveň v listopadu 2016 absolvoval v MeetFactory 
rezidenční pobyt zakončený účastí na otevřených studiích dne 
24. listopadu a výstavou v SHAPE prostoru trvající do ledna 2017. 
MeetFactory také zorganizovala v roce 2016 tři interní schůze 
realizačního teamu – během showcase evropských umělců na 
festivalu Mutek v Montrealu (viz výše), 19. srpna v lotyšské Rize ve 
spolupráci s lotyšským partnerem, festivalem Skanu Mežs a v pondělí 
5. prosince v brazilském Rio de Janeiru v rámci festivalu Novas 
Frequencias a showcase SHAPE umělců na něm (projektově tento 
meeting a showcase patří již do třetího roku platformy SHAPE).
Posledními výstupy platformy SHAPE v gesci MeetFactory byly 
vzdělávací aktivity – na festivalu Mutek jsme zorganizovali panelové 
diskuse o platformě SHAPE a s hudebníkem Lorenzem Sennim 
(ten byl do platformy nominován v roce 2015), v rámci realizační 
schůze v lotyšské rize peer-learning přednášku holandského experta 
na hudební publikum Michiela Roverse a během Veřejného domu 
24. listopadu field-recordingový workshop s Jonášem Gruskou.

Členskými organizacemi platformy v roce 2016 byli 
•    Biennale Némo / ARCADI – Paris, FR 
•    CTM Festival / DISK e.V. – Berlin, DE 
•    Cynetart Festival / TMA Hellerau e.V. – Dresden, DE 
•    Festival Maintenant / Association Electroni[K] – Rennes, FR 
•    Insomnia Festival / Association – Tromso, NO 
•    Les siestes électroniques / Association Rotation – Toulouse, FR 
•    MeetFactory – Prague, CZ 
•    MoTA – Museum for Transitory Art – Ljubljana, SI 
•    musikprotokoll im steirischen herbst / ORF – Graz, AT 
•    RIAM Festival / Technè – Marseilles, FR 
•    Rokolectiv Festival / Association – Bucharest, RO 
•    Schiev Festival / Black Drop Productions – Brussels, BE 
•    Skaņu Mežs Festival / Association – Riga, LV 
•    TodaysArt Festival / The Generator Foundation  
      – The Hague, NL 
•    UH Fest / Ultrasound Foundation – Budapest, HU 
•    Unsound Festival / Fundacja Tone – Krakow, PL   

SHAPE je tříletá iniciativa, spolufinancovaná programem EU 
Kreativní Evropa a pro rok 2016 také Ministerstvem kultury ČR.

Gil Delindro (PT) se svojí instalací, 24. 11. 2016
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NEJLEPŠÍ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 2016 
SHAPE / Kompletní monitoring na vyžádání 

14. 4. 2016 / Public House: IVVVO (PT) + We Will Fail (PL) + Kaitlyn Aurelia Smith (US)
http://musicserver.cz/clanek/52934/meetfactory-ve-ctvrtek-privita-
progresivni-jmena-elektronicke-sceny-v-cele-s-ivvvo/
http://www.fullmoonzine.cz/novinky/dubnovy-hudebni-mix-v-meetfactory?id=9780
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/tiskove_zpravy/prvni_letosni_verejny_dum_v_meetfactory.html

11. 6. 2016 / Public House: M.E.S.H (DE) + KABLAM (SE/DE) + Why Be (DK/DE) + TOLE (DE/CZ)
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/kratce-na-nadrazi-praha-bubny-se-otevre-
behem-festivalu-united-islands-bubenick-20160611.html
http://www.poslouchej.net/26242-Hvezdy-experimentalni-elektroniky-na-afterParty-Prazske-muzejni-noci.html
http://www.prazskypatriot.cz/smichovske-centrum-soucasneho-umeni-ozije-specialnim-programem/
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8. 9. 2016 / Public House: Klara Lewis (SE) + Hyperaktivist (VE) + NEORU (CZ)
http://www.fullmoonzine.cz/clanky/shape-v-meetfactory-klara-lewis-hyperaktivist
http://direct.techno.cz/party/86172/meetfactory-roztanci-ve-ctvrtek-experimenty/openinfo:47520/show:report

24. 11. 2016 / Public House: Peder Mannerfelt (SE) + Hieroglyphic Being (US) + Gil Delindro (PT/DE)
http://artalk.cz/2016/11/17/tz-nechte-se-pohltit-svetem-soucasneho-
umeni-na-listopadovem-verejnem-dome-v-meetfactory/
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NEJLEPŠÍ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 2016 
SYNAPSE / Kompletní monitoring na vyžádání 

14. 4. 2016 / Public House: přednáška norského producenta a kulturního managera 
Stejna Bjelanda na téma „Jak se v roce 2016 uživit hudbou?“
http://m.rozhlas.cz/czeching/2015/_zprava/stein-bjelland-v-czechingu-jako-hudebnici-
bychom-meli-byt-kreativni-i-v-obchodnich-zalezitostech--1608245

17. 6. 2016 / Todd Terje (NO) 
https://www.respekt.cz/tydenik/2016/23/hudba-koncerty-festivaly
http://musicserver.cz/clanek/52789/norska-disco-hvezda-todd-terje-poprve-zavita-do-prahy/
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MEETFACTORY – 
PROSTOR OTEVŘENÝ 
RŮZNORODÝM 
AKTIVITÁM
MeetFactory je otevřená spolupráci s různorodými organizacemi,  
díky čemuž se v průběhu celého roku 2016 uskutečnilo v našich 
prostorách pestré spektrum akcí, kterých se zučastnilo přes 3000 
návštěvníků. Již po osmé pořádala MeetFactory ve spolupráci 
s nízkoprahovým centrem a neziskovou organizací Jahoda o.p.s. 
Mikulášskou, den věnovaný především dětem, který tento rok 
proběhl 1. 12. Organizace Jahoda o.p.s. nabízí své aktivity dětem, 
mladým lidem, rodinám i širší veřejnosti žijící na Černém Mostě. 
Jedním z hlavních cílů organizace je nabídnout dětem a mladým 
lidem vhodné alternativy trávení volného času a předcházet 
rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě sídliště obvykle 
spojena. Den plný her, soutěží a hudebně-tanečních vystoupení 
tradičně vrcholil příchodem Mikuláše, čerta a anděla, kteří navodili 
sváteční předvánoční atmosféru a rozdali bohatou nadílku, 
kterou si děti odnesly společně se zážitky z celého dne domů. 
Mezi další akce pro děti patřily dvoudenní knižní festival Bookni 
si, festival Roztančené školy, taneční soutěž One Beat battle či 
soutěž v první pomoci Červeného kříže. Pro dospělé návštěvníky 
pak mimo jiné cestovatelský festival Slow Travel Festival, 
koncert na podporu integrace cizinců pořádaný ve spolupráci 
s Integračním centrem Praha či finále ČR ve Slam Poetry.
Úplnou novinkou byla letošní spolupráce s Institutem 
dokumentárního filmu v rámci projektu KineDok. Od 
října probíhaly pravidelně jednou měsíčně v prostorách 
Galerie MeetFactory projekce dokumentárních filmů za 
účasti tvůrců, kterým předcházely komentované prohlídky 
aktuálních výstav. Projekt KineDok je příjemnou alternativou 
k Letnímu kinu, které probíhá tradičně od června do září.
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LETNÍ KINO 
MEETFACTORY 2016 
V období 1.6. – 28.9.  probíhaly pravidelně během středečních 
večerů na dvorku MeetFactory filmové projekce v rámci projektu 
Letního kina, které v letních měsících doplnily početné umělecké 
aktivity tohoto multifunkčního centra. Až na dva večery, kdy 
byla filmová představení z důvodu nepřízně počasí zrušena, 
proběhlo celkem 16 projekcí s celkovou návštěvností 805 diváků, 
z čehož 167 diváků se přihlásilo o padesátiprocentní slevu 
na vstupném pro občany Prahy 5, které činilo 40,- korun.
Díky všestrannému programu (sami diváci měli možnost 
každý měsíc na Facebooku hlasovat z výběru deseti filmů) se 
Letnímu kinu podařilo oslovit různorodé publikum. Často se 
jednalo o návštěvníky, kteří do našich prostor zavítali poprvé 
a měli tak možnost seznámit se s rozmanitým programem, 
který MeetFactory nabízí. Před začátky projekcí byly například 
návštěvníkům kina otevřeny prostory našich galerií.
Letošní dramaturgický koncept vycházel z podtitulu Be Kind 
Rewind se zaměřením na ověřenou kinematografickou klasiku, 
která podle ohlasu diváků naplnila to, co návštěvník od letního kina 
žádá, tedy ne příliš těžké, ale zároveň kvalitní snímky. Jednotlivé 
měsíce byly rozděleny do čtyř tématických bloků (Summer 
Sex, Summer Love, Summer Trip a Summer Classics), v rámci 
kterých se objevily legendární filmy režisérů jako je například 
David Lynch, Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg či Sam 
Menders. Diváci ocenili také pravidelné úvody, formou krátkého 
okénka o režisérovi či vzniku daného snímku, před zahájením 
jednotlivých projekcí. Vzhledem ke kladným ohlasům plánujeme 
v tradici Letního kina rozhodně pokračovat i v budoucím roce.
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PARTNEŘI

Produktoví partneři

HILTI

Dial Telecom

Rekola

Ecomail  

 

Mediální partneři

Radio 1 

Radio Wave 

Goout 

ČTK Protext 

Aerofilms 

Artalk.cz 

Artmap 

Literární noviny 

expats.cz 

prague.TV 

 jlbjlt.net 

Prague Up

Partneři platformy SHAPE

Program Evropské unie Kreativní Evropa

Ministerstvo kultury ČR

Wire Magazine

The Quietus

Electronic Beats

 

Partneři MeetFactory

Hlavní město Praha

Ministerstvo kultury ČR

Budějovický Budvar / BU2R

Státní fond kultury ČR

Václav Dejčmar

Grant Thornton

Partneři rezidenčního a výstavního programu

AiR Antwerpen

Artport Tel Aviv

CEAAC Strasbourg

Česká centra

Česko-německý fond budoucnosti

FKSE

Goethe-Institut Prag

Institut français

Institut umění / Divadelní ústav

US Embassy Prague

Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

Visegrad Fund

ZK/U – Center for Art and Urbanistics

Partneři hudební dramaturgie

EEA Grants

Partneři divadelní dramaturgie

Goethe-Institut Prag

Ministerstvo kultury ČR

Rakouské kulturní fórum
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Výsledovka

Výnosy 44 031 122,54

Náklady 44 867 917,48

Zisk/ztráta -836 794,94

Rozvaha

Aktiva 23 391 748,82

Pasiva 24 228 543,76

Zisk/ztráta -836 794,94

Přehled přijatých dotací

grant Hlavního města Prahy 10 000 000

dotace MKČR 3 115 000

MF ČR 282 368,10                                           

SHAPE EU 498 976,19 EUR

Přehled finančních podporovatelů

Velvyslanectví US 148 976,20

International Visegrad Fund 238 988,25

Náklady jednotlivých dramaturgií a společné náklady

MF nedělitelné společné náklady 27 949 292,12  

MF galerie 2 677 096,67

MF divadlo 3 419 240,60

MF hudba 7 719 091,45

MF rezidenční program 3 103 196,64

Celkem 44 867 917,48

Vlastní finanční zdroje

vstupné 5 325 669,35

pronájmy a služby 5 858 106,08

tržby za prodej zboží 5 800 829,12

FINANČNÍ 
PŘEHLED
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PŘÍLOHA  
K TEXTOVÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY 
MEETFACTORY O.P.S. 2016
(v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 248/1995 Sb. o o.p.s.)

→ Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly  

    významné pro naplnění účelu výroční zprávy.

→ MeetFactory není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje ani v oblasti  

     životního prostření a pracovněprávních vztahů.

→ MeetFactory nemá organizační jednotku v zahraničí.

→ Lidské zdroje: plánovaný počet pracovníků 18 (outsourcingem),  

     ostatní služby zajištěny dodavatelsky; pro příbuzné odbornosti  

     možná kumulace funkcí; viz též příloha k účetní závěrce bod č. 20

umělecké rady

pr
og

ra
m

ov
é 

ve
de

ní

rezidence produkce

Zuzana Jakalová Nora Nesvadbová

provozní manager
Karel Mazač

Jaro Varga Sandra Sopková

Matěj Samec
Dominika Andrašková

Magda Juránková

Michal Brenner Marie Neumannová

galerie produkce

divadlo produkce

hudba produkce

PR

externí účetní

pokladna

finanční manager 
SHAPE / SYNAPSE

komerční pronájmy

propagace

údržba

úklid

správní rada

dozorčí rada

statutární orgán – ředitel
Marek Lakomý

David Černý, předseda 
Alice Nellis 

David Koller

Jindra Zemanová
Václav Dejčmar

Sebastian G. Pawlowski

do
da

va
te

lé

Jan Spiro

Mariya Tafichuk 

Šárka Maroušková Martina Knoblochová

Milan Palán
Marie Bláhovcová

Hana Bodláková

Ing. Božena Lakomá

Pavel Kraus
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→ Změny v zakládací listině a ve složení správní rady, dozorčí rady, 

osoby ředitele:

 

Správní rada (v roce 2016 ke změnám nedošlo)

Členové: 

   

Předseda:    

Statutární orgán

Ředitel:  

Dozorčí rada:  

Zakladatelé:  

Zakládací listina:

 

→ MeetFactory o.p.s. nemá fondy.

→ Pro informace o stavu majetku a závazků MeetFactory o.p.s.  

     k rozvahovéhu dni a o jejich stuktuře viz příloha k účetní  

     závěrce bod č. 33.

 
→ Pro informace o celkovém objemu nákladů v členění na   

     náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšné společnosti  

     a na odměnu členů správní rady a členů dozorčí rady viz  

     příloha k účetní závěrce bod č. 19, 21. Náklady na mzdu  

     ředitele v roce 2016 činily 161 tisíc Kč.

 

 

 

Alice Nellis

David Koller 

David Černý 

 

Marek Lakomý 

Václav Dejčmar 

Sebastian Georg Pawlowski

Jindra Zemanová

David Černý 

(Na základě smlouvy o převodu zakladatelských práv došlo 

8. 7. 2010 k vymazání Heleny Wiegandové z rejstříku obecně 

prospěšných společností.)

aktualizována na základě novely zákona  

o obecně prospěšných společnostech (červen 2011)
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