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Vítěze ankety 25 objevů v české kultuře za 25 let už čtenáři iDNES.cz 

znají, díky jejich hlasům vyhrál zpěvák Tomáš Klus. Nyní přinášíme 

celkové pořadí podle počtu hlasů napříč kategoriemi.  

 

Anketa 25 objevů | foto: Archiv MF DNES, Michal Barák,  iDNES.cz  

1. Tomáš Klus 

Populární autorský písničkář, ale také herec, naposledy se objevil v hudební pohádce Tři bratři. 

2. Cirk La Putyka 

Soubor zaměřený na žánr nového cirkusu vozí zahraniční hosty a nedávno otevřel v Praze další scénu. 

3. Dejvické divadlo 

Soubor se silnou hereckou sestavou, který se proslavil také v televizním seriálu Čtvrtá hvězda. 

4. Divadlo Na Jezerce 

Divadelní společnost, v jejímž čele stojí Jan Hrušínský, navazuje na dávnou rodinnou tradici. 

5. Česká soda 

Satirický televizní pořad, který záhy zlidověl, Fero Fenič slibuje, že ho v dohledné době obnoví.  

6. Míla Fürstová  

Výtvarnice žijící v Londýně získala prestižní zakázku, stvořila obal desky Ghost Stories pro kapelu 

Coldplay. 

7. Jan Svěrák  

Režisér, jediný polistopadový nositel Oscara; dostal jej za film Kolja, jejž točil dle scénáře svého otce 

Zdeňka Svěráka. 

http://www.idnes.cz/
http://www.narodni-divadlo.cz/cs?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.cedok.cz/exotika/?utm_source=idnes.cz&utm_medium=display&utm_campaign=toptext+exotika+2014-2015&utm_term=tradice
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8. Dan Bárta 

Textař, fotograf, ale hlavně originální zpěvák nezávislé domácí scény, kterého do ankety nominovali 

sami čtenáři.  

9. Michal Viewegh  

Král knižního trhu, autor bestsellerů,  mnohé od Báječných let pod psa k Andělům všedního dne byly 

zfilmovány. 

10. David Černý  

Výtvarný umělec proslulý originálními nápady včetně plastiky trabantu, růžového tanku a černých 

miminek. 

11 Lucie: Černý kočky, mokrý žáby  

Třetí studiové album kapely Lucie, které produkoval Ivan Kral, přineslo přelomové hity Amerika nebo 

Sen. 

12. Comeback  

Populární původní sitkom Novy, kde exceloval Martin Dejdar v roli nezvladatelného pivního rockera 

Ozzáka. 

13. Tančící dům  

Stavba zvaná podle slavných tanečníků také Ginger a Fred stojí na pražském nábřeží od roku 1996. 

14. Petr Sís 

Světově uznávaný autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce tapisérií i animovaných filmů; působí 

v New Yorku. 

15. Ztohoven  

Provokativní seskupení umělců na sebe upozornilo fiktivním výbuchem v televizi či esemeskami 

zaslanými poslancům. 

16. Jesus Christ Superstar 

Rocková opera, kterou vytvořili Tim Rice a Andrew Lloyd Webber, se u nás prvně hrála v půli 90. let. 

17. Zapomenuté světlo  

Film režiséra Vladimíra Michálka v roce 1997 získal tři České lvy včetně trofeje pro Bolka Polívku v roli 

faráře. 

18. Petr Lébl  

Režisér, scénograf, herec, výtvarník, umělecký šéf Divadla Na zábradlí, v jeho zákulisí ukončil svůj 

život ve věku 34 let. 

http://dobresenajim.cz/restaurace/restaurant-daliborka_9961?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.asiana.cz/letenky/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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19. Magdalena Kožená  

Pěvkyně světového formátu žijící v Berlíně, která vystupuje na předních scénách včetně newyorské 

Metropolitní opery. 

20. Jan Balabán  

Spisovatel zemřel před čtyřmi lety, za povídky Možná že odcházíme i román Zeptej se táty má ceny 

Magnesia Litera. 

21. Monika Načeva 

Zpěvačka, šansoniérka, členka Divadla Sklep, pracovala například s Jáchymem Topolem či Michalem 

Pavlíčkem. 

22. Jan Mikulka  

Malíř, jehož díla vystavuje i Národní galerie v Praze, vyhrál první soutěž britské Královské společnosti 

o autoportrét. 

23. Vladimir 518  

Rapper spjatý s uskupením Peneři strýčka Homeboye se věnuje i komiksům a ilustracím, stojí za 

knižními Kmeny, 

24. Kabát na Vypichu  

Původem teplická kapela si připisuje rekordy, letos její koncert na pražském Vypichu navštívilo přes 

70 tisíc lidí. 

25. Deníky Pavla Juráčka 

Svědectví filmaře, jehož dochované zápisky vedou od počátku 50. do půli 70. let, má cenu za 

nakladatelský čin. 

Zdroj: http://kultura.idnes.cz/anketa-vysledky-komoplet-0y2-

/show_aktual.aspx?c=A141117_183159_show_aktual_spm 

 

http://www.erimobile.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://kultura.idnes.cz/anketa-vysledky-komoplet-0y2-/show_aktual.aspx?c=A141117_183159_show_aktual_spm
http://kultura.idnes.cz/anketa-vysledky-komoplet-0y2-/show_aktual.aspx?c=A141117_183159_show_aktual_spm

