
Noční můra jménem To
Strach. Každý nějaký
máme. Jen některé se
ale zhmotní. Sugestiv-
ním způsobem o tom
vypráví film To podle
stejnojmenné knihy
Stephena Kinga.

JANA PODSKALSKÁ

T hrillery Stephena
Kinga jsou léta
vděčným námětem
filmařů, kteří se už

v minulosti chopili Carrie,
Misery či Osvícení, přičemž
posledně jmenovaný patří
dnes k filmovým špičkám
ve svém žánru.
Román To psal mistr ti-

ché hrůzy čtyři roky (1981-
1985) a první filmová verze
vznikla v roce 1990. Příběh
se odehrává ve fiktivním
městě Derry ve státě Maine,
kde dochází na sklonku 50.
let za podivných okolností k
vraždám místních dětí. Vše
odstartuje skon malého Ge-
orgie, jenž je uprostřed
dlouhých dešťů nalezen
mrtev u vodní jímky. Jeho
starší bratr s koktavým
handicapem se rozhodne
přijít událostem na kloub a
začne s partou přátel odha-
lovat temné tajemství mi-
nulosti města. Spojuje je
stigma outsiderů, jež nemají
zrovna vlídné rodinné záze-
mí a které navrch tyranizují
zdejší brutální výrostci.
Nová filmová adaptace

režiséra Andy Muschiettiho,

jež dnes vstupuje do kin, se
knihy víceméně drží, určité
zkratky tu ovšem jsou. Pod
scénářem je podepsán mj.
Cary Fukunaga (Jana Eyro-
vá), který spolu s režisérem
vzdálil film Kingově ta-
jemnosti založené
na mystickém
uchopení
po- divných

souvislostí v his-
torii města a přidal na

explicitě strašidelných scén.

Podívaná ale naštěstí nestojí
jen na tom, podstatný je tu
příběh (který má v knize
dva časové úseky, adaptují
se oba). A ten vyprávějí
tvůrci přesvědčivě.
Především díky tomu, že

jsou skvěle napsané dětské
postavy i dialogy a že autoři
dobře vystihli jejich svět. Se
všemi strachy, problémy i
slastmi teenagerů, kteří
kromě síly přátelství obje-
vují i půvab své kurážné
rusovlasé spolužačky.

Nejsme tak odevzdáni jen
napospas syrové hrůze dě-
sivého klauna s červe-
ným balonkem
(jehož

konání
tu na rozdíl

od knihy chybí
hlubší souvislosti a moti-
vace), ale užíváme si – po-
pravdě, z celého filmu nej-
více – skvěle natočené od-
lehčené scény s mladými
hrdiny. Nejen proto, že mají

své pozemské handicapy
(astma, koktání, obezita či
černá kůže), jimž rozumí
každý mladý teenager, ale
díky pečlivému castingu i
brilantní dětské interprety.
Za všechny alespoň Jaeden
Lieberher jako koktavý Bill,
Jeremy Ray Taylor v roli
tlouštíka Bena, Finn Wol-
fhard jako ukecaný Stanley
a Sophia Lillis jako cha-
rismatická zrzka Beverly.
Role klauna se zhostil
neméně přesvědčivě Bill

Skarsgård, syn
známého švédského

herce Stellana Skarsgårda.
Skoro se chce říct, že by

to mohl být parádní film
pro teenagery, jen ten horor
to trochu kazí. Ale to by
nebylo fér. Náladu totiž bu-
duje Muschietti vcelku zku-
šeně – i když blíže je Kin-
govi v méně okázalých mo-
mentech (úvodní scéna

s lodičkou na ulici, historie
Derry oživlá na stránkách
dobového tisku, napínavé
bloudění kanály).
Uvidíme, jak bude příběh

mezi světem reálným a tím,
kde se „všechno vznáší“,
pokračovat.
Druhou část,
kde se hrdi-
nové vrátí
už dospělí,
uvidíme
v kině příští
rok.
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TO. Partu dětskýchpřátel spojí boj proti zlu přicházejícímu z hloubiminulosti. Ale hlavněproti vlastnímu
strachu. Foto: Freeman Ent.

Když v Německu nezafouká,
pojistí to norské elektrárny
Berlín – Německo a Norsko
se rozhodly prohloubit pro-
pojení svých energetických
soustav a vytvořit zajímavý
způsob, který by měl přede-
vším Německu pomoci se
zálohováním nestabilních
větrných a fotovoltaických
elektráren. A to v situaci, kdy
naši západní sousedé opouš-
tějí jadernou energetiku.
Co se chystá?
Elektrorozvodné soustavy

Německa a Norska se v roce
2020 propojí díky novému
podmořskému kabelu, jehož
pokládka byla nedávno za-
hájena. Přenosová kapacita
kabelu dosáhne až 1400
megawattů, což odpovídá
instalovanému výkonu velké
uhelné nebo jaderné elek-
trárny a zásobování 600 tisíc
domácností.
Nová přenosová trasa mezi

severním Německem a již-
ním Norskem nazvaná „Nor-
dlink“ měří 623 kilometrů,
z toho 516 kilometrů povede
pod mořským dnem. Kabel,
jehož metr váží až 70 kilo-
gramů, pokládá speciální
norské plavidlo Nexans
Skagerrak. Následuje ho
loď „Polar King“, která
kabel zahloubí až dva
metry pod mořské
dno.
Německo díky ka-

belu získá odbyt pro
elektřinu z baltských

a severomořských větrníků,
jejíž nadbytek v případě vě-
trného počasí není schopné
dopravit na průmyslový jih
kvůli chybějícím přenosovým
trasám. V důsledku toho
vzniká nejen v Německu, ale
i v sousedních zemích včetně
Česka, nebezpečné přetížení
sítě hrozící rozsáhlým
blackoutem.
Nový kabel umožní poslat

přebytečnou elektřinu do
Norska, které více než
95 procent energie vyrábí ve
vodních elektrárnách. Ty
jsou schopné velice rychle
reagovat na měnící se
spotřebu, protože jejich
spuštění na plný vý-
kon nebo odstavení
jsou otázkou
minut.

Dalším benefitem
pro Německo bude

možnost nakupovat v
době bezvětří relativně
levnou elektřinu přímo z
norských vodních elektráren.
Německá média v souvislosti
s tímto „megaprojektem“,
jehož náklady se odhadují na
1,5 až 2 miliardy eur, zdůraz-
ňují, že projekt má přispět k
vytvoření integrovaného ev-
ropského trhu s elektřinou.
Evropská investiční banka
ostatně již poskytla úvěr ve
výši 300 milionů eur. (lk)

NETRADIČNÍŘEŠENÍ. Německobude výpadek
větrných elektráren řešit pomocí podmořského kabelu.

Čeští vědci našli novou
látku na léčbu obezity
Praha – Vědcům z Ústavu
organické chemie a bioche-
mie (ÚOCHB) Akademie věd
organické chemie a bioche-
mie (ÚOCHB) Akademie věd
organické chemie a bioche-

ČR se podařilo objevit látku,
která má pozitivní účinky při
léčbě obezity a diabetu dru-
hého typu.
Látka působí na jiné re-

ceptory než dosavadní ob-
dobné přípravky, a proto by
u některých pacientů mohla
být vhodnější. Zatím se
účinky potvrdily u myší.
O další vývoj látky včetně
klinických studií projevila
zájem farmaceutická firma
Novo Nordisk, vědci s ní již
podepsali smlouvu. Martin
Fusek z ÚOCHB míní, že v
podepsali smlouvu. Martin
Fusek z ÚOCHB míní, že v
podepsali smlouvu. Martin

ideálním případě by se mohl
nový lék objevit na trhu za
osm let.
Látku objevil tým Lenky

Maletínské, který se zaměřil
na syntézu a zkoumání tak-
zvaných modifikovaných
analogů přirozených neuro-
peptidů. Jde o skupinu látek,
které mají vliv na příjem
potravy. Zjednodušeně řeče-
no, včas člověku při jídle

řeknou, že víc už by jíst ne-
musel. „Má to pozitivní
efekty při úpravě stavu, který
nastává při diabetu II. typu,“
vysvětlil Fusek.
Možné léčivo vědci z Cen-

tra vývoje originálních léčiv
ÚOCHB testovali na myších a
tra vývoje originálních léčiv
ÚOCHB testovali na myších a
tra vývoje originálních léčiv

potkanech s vyvolanou obe-
zitou. Prokázalo se, že snižu-
je příjem potravy. „Odbourá-
vají se především tuky, ne
svalová hmota,“ řekl vědec.
Výsledkem je, že zvíře hubne
a upravuje se mu metabolis-
mus cukru.
Léků s podobnými efekty

je více, účinkují ale trochu
jiným způsobem. „Ty naše
cílí na jiné receptory, které
dosud nebyly využívány,“
uvedl Fusek a dodal, že pro
některé lidi s obezitou či
cukrovkou druhého ty-
pu může být tato
cesta vhodnější
než ty do-
savadní.

Není
to první

úspěch odborníků
ze stejného pracoviště.

V minulosti například vyvi-
nuli nové antivirotika. (čtk)

Průzkum: Prvňáčkové
s mobilem? Každý druhý

D říve než se naučí
číst, psát a počítat,
budou umět zavo-
lat domů vlastním

telefonem. Kdo?
Velká část prvňáč-
ků, kteří v těchto
dnech nastoupili
do základní
školy.

Jak totiž
ukázal
poslední
prů-
zkum

agen-
tury Ip-
sos pro
MONETA

Money Bank,
každý druhý

prvňáček vyrazí letos
do školy vybaven mobil-
ním telefonem, tabletem,
chytrými hodinkami nebo
jiným přenosným elektro-
nickým zařízením. Hlavním
důvodem je snaha rodičů

být s dětmi v kontaktu, či si
je přes nějaké zařízení „po-
hlídat“. Čtvrtina rodičů v
je přes nějaké zařízení „po-
hlídat“. Čtvrtina rodičů v
je přes nějaké zařízení „po-

průzkum uvedla, že techni-
ku pořizuje dětem pro ra-
dost, a stejné množství od-
povědělo, že kvůli podpoře
jejich vzdělávání. „Zjistili
jsme, že už nejmenší školáci
vlastní pokročilé mobilní
přístroje s aplikacemi. To
ukazuje, že s nástupem do
první třídy je řada dětí digi-
tálně gramotná a že
virtuální prostředí jim je
blízké.“ uvedl Dalibor Šajar
virtuální prostředí jim je
blízké.“ uvedl Dalibor Šajar
virtuální prostředí jim je

z MONETA Money Bank.
Podobný průzkum reali-

zoval i mobilní operátor O2.
Kromě brzkého nákupu
mobilu prvňákům se uká-
zalo, že rodiče jsou opatr-
nější v tom, zda mají mít
děti od začátku v mobilu i
internet: Polovina dotazo-
vaných by s pořízením da-
tového balíčku počkala, až
děti budou navštěvovat
druhý stupeň. Pětina by
dokonce čekala až na skon-
čení základní školy.
Tím ale často veškerá

kontrola nad používání in-
ternetu u dětí prakticky
končí – 35 % rodičů totiž
například vůbec neví, na
kterých sociálních sítích má
jejich dítě profil, a 28 % lidí
netuší, s kým je na nich je-
jich dítě v kontaktu.
Přitom z nedávného vý-

zkumu Univerzity Palackého
a O2 vyplynulo, že české
děti si dobře neuvědomují
hrozby v kyberprostoru.
„Každé šesté dítě nemá
problém sdílet po síti své
intimní fotografie nebo vi-
dea. Výchova k zásadám
bezpečného chování v onli-
ne prostředí je tak dnes
jednou z nejdůležitějších,“
zdůraznil Tomáš Minka,
odborník na internetovou
bezpečnost O2. (jak) FOTO: SHUTTERSTOCK; ZDROJ: PRŮZKUM AGENTURY IPSOS PRO MONETA MONEY. 

Průzkum proběhl metodou telefonického dotazování na vzorku 525 respondentů z celé ČR.

Stále na drátě. Už od první třídy 

Pokud se chystáte dítě elektronickým 
zařízením vybavit, jaké to bude?

Z jakého důvodu jste elektronické zařízení pořídili?

Chytrý mobilní telefon  
s dotykovou obrazovkou

Chceme být  
s dítětem v kontaktu

Věříme, že dítěti pomůže  
při plnění školních povinností

Dítě dané zařízení 
potřebuje pro 
osobní účely

(například sportovní  
či jiné zájmové aktivity)

Chceme dítěti 
udělat radost

Jednoduchý mobilní  
telefon s tlačítky

Chytré hodinky

Notebook

Čtečka knih

Jiné zařízení

Herní konzole 
(přenosná)

Tablet

56 %

79 % 26 %
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Padesátiny slaví DJská legenda. Fran-
couz David Guetta začal mixovat
své první vinyly už ve 13 letech. V 17 se
stal rezidentním DJem pařížského
klubu Broad, což odstartovalo jeho
kariéru. Hrál pro rádio Nova i na
španělském festivalu Creamfields po
boku The Chemical Brothers či Carla
Coxe. V červnu 2007 se stal prvním
DJem, který hrál živý set na palubě
letadla na lince z Paříže na Ibizu.

Rizikové povolání:
rocková hvězda

V tento den před deseti lety
vyšla studie, která tvrdí, že
rockové hvězdy mají dvakrát
větší šanci, že zemřou před-
časně. Jejich povolání by se
tak mělo dostat do kategorie
s „vysokým rizikem“.

Láska s princem
Americká herečka Meghan
Markle (36), známá ze seriálu
Kravaťáci (Suits) poprvé veřejně
promluvila o vztahu s britským
princem Harrym (32). Chodili
spolu prý 6 měsíců, než se to
dozvěděla veřejnost. „Změnila se
jen pozornost lidí. Jsme šťastní
a zamilovaní,“ řekla herečka.

Pád zpěváka Metalliky
James Hetfield (54) měl v pon-
dělí v Amsterdamu nehodu. Bě-
hem songu Now That We're Dead
zpěvák a kytarista spadl z pódia.
Naštěstí se mu nic nestalo a
koncert pokračoval. Incident za-
chytil jeden z diváků na videu.
Metallica vystoupí 2. dubna
v O2 areně v Praze.

Novinka Moniky Načevy zařídí Průvan v hlavě
Právě vychází singl Průvan
v hlavě z nové stejnojmenné
desky zpěvačky a herečky
Moniky Načevy. Křest
proběhne 29. září
v prostorách Anežského
kláštera, Národní Galerie
v Praze.

Při přípravě alba se opět
potkala s básnířkou Sylvou
Fischerovou a DJ Five. Po-
prvé na albu spolupracuje se
slovenským beatmakerem
Valérem Smutkem alias
Tentato, jehož tvorba dává
tušit nadějnou budoucnost
elektronické scény. Díky
kombinaci těchto silných
osobností vznikla deska,
která spojuje dva zdánlivě
rozdílné světy – křehká slo-
va zpívaná sametově
uhrančivým hlasem Načevy
doplňují temně vrzající a

úderné beaty Tentato a Five.
Singl Průvan v hlavě, kte-

rý právě vychází, reprezen-
tuje novou desku Moniky
Načevy velmi výstižně. Poe-
ticky něžná, sice mnohdy
tíživá, slova Sylvy Fischero-

vé jsou vystřídaná skřípo-
tem a hluky. Nejedná se
o boj, ale o souhru – často
znepokojivě naléhavý zvuk
je důkazem toho, že zdánli-
vě nevinné obrazy mají i
druhou tvář.

„Básnické texty Sylvy
Fischerové jsou pro mě
rovnocenným pokračová-
ním zhudebňování silných
básní po dlouholeté spolu-
práci s Jáchymem Topolem.
Cítím stejně silné propoje-
ní,“ vyjádřila se Načeva o li-
terátce, která debutovala
v roce 1986 básnickou sbír-
kou Chvění závodních koní.
Její verše se přeložily do řa-
dy jazyků, dva básnické vý-
bory vyšly ve Velké Británii,
výbor Stomach of the Soul
dokonce v USA.
Křest desky proběhne

v pátek 29. září v pražském
Anežském klášteře. Kmo-
trem alba, jehož obal vy-
tvořil umělec Josef Bolf, bu-
de Otto M. Urban. Jako sup-
port vystoupí skupina
BA:ZEL. (hal)

MONIKANAČEVApřichází s novýmalbem. Foto: Kristína Košíková

Neruda
Píše se rok 1948 a studená
válka dosáhla k chilským hra-
nicím. Senátor Pablo Neruda
(Luis Gnecco) během kongre-
su obviňuje vládu ze zrady
Komunistické strany, za což
jej prezident Gonzalez Videla
(Alfredo Castro) zbavuje funk-
ce. Následně je policejní pre-
fekt Oscar Peluchonneau pověřen básníkovým zatčením.

Červená
Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově
proslulé operní pěvkyni a he-
rečce Soně Červené je příbě-
hem ženy, jejíž malé dějiny
byly ovlivněny velkými ději-
nami Evropy 20. století. Zají-
mavostí také je, že kamera-
mankou dokumentu byla Olga
Špátová, která je dcerou Olgy
Sommerové a dalšího doku-
mentaristy Jana Špáty.

Dále v kinech


