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Serial Killer festival 2022 zná své vítěze 

 

Pátý ročník televizního festivalu Serial Killer, který se zaměřuje na kvalitní evropskou 

seriálovou tvorbu, i letos odevzdal cenu nejlepšímu TV seriálu střední a východní Evropy. 

Oceněn byl také nejlepší web seriál.  

Pětičlenná mezinárodní porota vybírala ze šestice titulů. Letošním vítězem se stal ukrajinský 
seriál režisérky Iryny Gromozdy Piknik, ve kterém se tři manželské páry a jejich děti sejdou 
na břehu moře, aby společně oslavili čtyřicáté narozeniny jednoho z nich – Olega. Toho ráno 
vyhodili z práce, má krizi středního věku a ani jeho žena Věra neprožívá právě nejšťastnější 
období. Hned v první epizodě ukrajinského dramatu se rodinný systém Olega a Věry 
spektakulárním způsobem zhroutí a postupně se odhaluje, co všechno k napětí ve zdánlivě 
spokojené rodině vedlo. Seriál při tom odkrývá problémy dospělých, ale i perspektivu 
dospívající dcery a narušené vztahy celého původně přátelského tělesa tvořeného několika 
rodinami. 

Čestné uznání od poroty získal chorvatský seriál Bez signálu (originální název: Područje 
bez signala. anglický název: The Last Socialist Artifact) od režiséra Dalibora Matanice. Jde o 
adaptaci románu známého chorvatského autora Roberta Perišiće, kde do zapomenutého 
balkánského městečka přijíždějí se zájmem o místní dvacet let nečinnou továrnu na turbíny 
přátelé Oleg a Nikola s plánem znovu ji za pomoci peněz tajemného zahraničního investora 
nastartovat. Kromě skvěle odvedených výkonů všech zúčastněných tvůrců se minisérii 
povedlo zachytit melancholii evropských postkomunistických zemí pár dekád po pádu 
Železné opony a odvyprávět příběh, který je o minulosti i budoucnosti. 

Cenu za nejlepší webseriál si letos od porotce a světového odborníka na tuto kategorii 
Joëla Bassageta odnesl nový webseriál České televize Pět let od scenáristky Sáry 
Zeithammerové a režiséra Damiána Vondráška. Seriál sleduje jeden rok, kdy se Tereza 
rozhodne vytáhnout na světlo staré vzpomínky na maturitní ples a divokou afterparty po tom, 
co na ulici potká svého starého spolužáka Davida a naplno se jí vybaví tehdejší události. 
Rozhodne se Davida se vzpomínkami na onen večer konfrontovat, ten si ale tehdejší večírek 
vybavuje úplně jinak. 
Alžběta Malá získala za ztvárnění Terezy také cenu časopisu Harper’s Bazaar. 

Známé je také jméno laureáta čtvrtého ročníku ceny Progressive Killer pro výjimečnou 
osobnosti televizní tvorby s vlastní vizí a celoevropským přesahem. Letošním držitelem se 
stal ředitel vývoje obsahu TV Nova Michal Reitler. 

Festival Serial Killer letos uvedl na 40 seriálů z 20 zemí a v rámci odborného programu a 
delegací k jednotlivým titulům uvítal více než 80 domácích i zahraničních hostí. Letos poprvé 
hostil také vedení Netflixu ze střední a východní Evropy, které se v Brně potkalo s českými i 
slovenskými producenty a tvůrci. 

Letošní fokus festivalu na švédskou televizní dramatiku přivedl do Česka také zástupce 
švédských vysílatelů, například šéfku dramatiky švédské veřejnoprávní televize SVT Annu 
Croneman, její kolegyni a šéfku vývoje Malin Nevander nebo šéfa vývoje největší komerční 

http://www.serialkiller.tv/
https://serialkiller.tv/porota-2022/


švédské televize TV4 a její digitální platformy C MORE Piodora Gustafssona. V rámci 
odborné konference TV Days vystoupili však i hosté z BBC, finské veřejnoprávní televize 
YLE, belgické VRT nebo britské společnosti K7 Media.  

Domácí televizní scéně se věnovala například panelová diskuze generální ředitelky a ředitelů 
českých a slovenských vysílatelů moderovaná Danielou Písařovicovou. Klára Brachtlová 
z TV Nova, Petr Dvořák z České televize, Marek Singer z FTV Prima a Matthias Settele ze 
slovenské televize Markíza se v hodinové debatě věnovali budoucnosti televize v regionu 
střední a východní Evropy. 

Pátý ročník festivalu přinesl i ve spolupráci s Českou televizí, TV Nova, TV Prima a HBO 
bohatý doprovodný program. Návštěvníci mohli navštívit hned několik koncertů, diskuzí či 
přednášek, zasoutěžit si ve vědomostních kvízech, vidět Dračí lebku, ale také si zaběhnout 
charitativní Red Dress Run. 

Šestý ročník mezinárodního festivalu Serial Killer se bude v Brně konat v termínu 19. – 24.9. 
2023. 

Trailery: 
Nejlepší seriál ze střední a východní Evropy – Piknik: https://vimeo.com/742157698 
Čestné uznání od poroty – Bez signálu: https://vimeo.com/742157778 
Nejlepší webseriál – Pět let: https://vimeo.com/742158887 

Fotografie: https://mab.to/wZs3bgCSGI7Hm 
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