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Vojtěch Dyk
o novém filmu
Il Boemo

Přehled všech snímků,
které soutěží
o Zlatého ledňáčka
Kompletní program
Výběr TOP filmů,
které byste neměli minout
Mladí a nadějní:
Anna Fialová
Šimon Holý

Archiv TV Nova, Pan Profesor, 2. série
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Už 5 let si to užíváme společně

Oficiální voda a partner festivalových cen

Oslavte
český

s námi
film

Úvodem

Milí festivaloví přátelé,

Milí festivaloví návštevníci,

tak nám letos na dveře zaklepalo 35. výročí Finále Plzeň. Kdybych chtěla
použít klišé, řekla bych rozněžněně, že je to jako včera, kdy jsem bilancovala u 30. narozenin, jenže víte co? Není to tak. Když se ohlédnu za
uplynulými pěti lety, stalo se toho tolik, že by se za to nemusela stydět
ani celá dekáda. U každého výročí se ale trocha bilancování, vzpomínek
a vděku očekává a já bych se letos chtěla zaměřit na všechny, kteří nám
v těch uplynulých sedmi letech, kdy za festivalem stojí současný tým,
věřili. A jsem přesvědčena, že obzvláště na samém začátku to neměli
snadné – ubránit se všem pochybovačům, rádoby rádcům i škarohlídům.
Lhala bych, kdybych tvrdila, že ani nás někdy nezachvátil pocit „a co když
mají pravdu?”. Pravda se ale skrývá v každém z nás a když už ve vás nevěří
celé zástupy, je třeba věřit alespoň sám sobě. Jakým zadostiučiněním pak
je, když se z pochybovačů stanou vaši věrní fanoušci. A tak z celého srdce
děkuju všem filmařům, partnerům, politikům, členům festivalového týmu,
rodinným příslušníkům, ať už nám věřili od začátku nebo se k nám přidali
někde po cestě. Jen díky Vám může Finále Plzeň každým rokem růst.

po roku sa opäť stretávame v meste Plzeň na 35. ročníku festivalu českých filmov Finále Plzeň. Uplynulý rok bol, napriek tomu, že ho ešte stále
ovplyvnila pandémia, veľmi plodný a som rád, že Vám môžeme priniesť to
najlepšie, čo sa v českej kinematografii urodilo. A že bolo z čoho vyberať!
České filmy dominovali v domácej kinodistribúcii, mnohé tituly pokorili
hranicu, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani v predpandemických časoch.
Tiež sme boli svedkami uvedenia českých a koprodukčných filmov na
prestížnych svetových festivaloch v Berlíne, Locarne, Benátkách a mnohých ďalších. A všetky tieto tituly hneď po ich svetovej premiére máte
možnosť vidieť ako prví diváci v ČR práve u nás, na Finále!

A stejně tak, jako někteří vkládali víru do nás, my ji na oplátku věnovali
české kinematografii. A vyplatilo se! Stačí si prolistovat následující stránky. V soutěži celovečerních filmů se letos utká několik snímků, které měly
svoji premiéru na prestižních zahraničních festivalech v Benátkách či
Berlíně. Vyzdvihnout musím rovněž letošní zahajovací film Il Boemo, který
soutěží na významném festivalu v San Sebastianu či snímek Světlonoc,
jenž si dokonce odvezl cenu z festivalu v Locarnu. Oba dva jmenované
uvidí diváci na Finále v české premiéře. Opomenout však nesmíme ani
účast několika tuzemských filmů v soutěžních kategoriích letošního festivalu v Karlových Varech. Pozornost si jistě zaslouží i mnoho dalších filmů,
které například neoprávněně běžnou kinodistribucí jen prolétly. A právě
proto je tu Finále Plzeň!
Ale co bude dál? Říkají nám, že přichází krize, že kultura bude opět trpět
a bude prostě a jednoduše zbytná, že se toho moc nedá dělat. Já zase
říkám, pojďme za ni bojovat s vírou a nadějí, že i z téhle krize vyjdeme
s hlavou vztyčenou.

Okrem stabilných súťažných sekcií celovečerných hraných filmov a dokumentov, televíznych filmov a seriálov a študentských filmov vám prinášame v rámci sekcie Prvý úlovok deväť titulov, ktoré na svoju premiéru
v Českej republike ešte čakajú. Ide o tituly z produkcie Českej televízie
a platformy Voyo, ako aj o kinematografické filmy, ktoré boli len pred nedávnom uvedené na prestížnych svetových festivaloch.
Obzvlášť ma teší, že sa českí filmári nevyhýbajú ani krátkometrážnej tvorbe, vďaka čomu sme schopní priniesť divákom v rámci sekcie Zvláštne
uvedenie Výber z krátkych filmov, kde nájdeme úspešný animovaný dokument Milý tati, film, ktorý ČR reprezentoval na festivale v Berlíne, Zuza
v zahradách, alebo koprodukčný animovaný film Míry, ktorý bol v premiére uvedený na festivale v Cannes.
Nebudú chýbať ani stále sekcie Manipulace mocí, Německé kino a ZOOM,
kde sme sa tento rok zamerali na maďarskú kinematografiu. Prinesieme
vám víťazný film maďarských filmových cien Jiná smečka, ako aj víťaza
diváckej ceny maďarských filmových cien, komédiu Skvělé Vánoce.
Ako som spomínal, uplynulý rok bol veľmi plodný na skvelé filmové a televízne diela, a preto som presvedčený, že si každý určite dokáže vybrať
niečo zaujímavé z nášho festivalového programu.

Tak krásné narozeniny, milé Finále, a ty nejlepší filmové zážitky Vám
všem…
Eva Veruňková Košařová
ředitelka festivalu

Peter Badač
programový riaditeľ

Je v něm úplně všechno

Vstupenky stále za 100 Kč

Festival obsahuje výběr toho nejlepšího, co se u nás v uplynulém roce
událo v hraném, animovaném a dokumentárním filmu a mezi televizními
a internetovými projekty. Najdete v něm čtyři celé zahraniční poroty hodnotící soutěžní snímky. Pojme přes sto projekcí včetně premiér. A krásně
voní!*

Dobrá zpráva! Vstupenky u nás stále stojí 100 Kč. A pokud si pořídíte
akreditaci, vyjde vás jeden lístek pouze na 40 Kč. Navíc děti do 6 let
bez vlastního sedadla mají vstup zdarma. Předprodej vstupenek a akreditací bude zahájen 9. září 2022. Více informací nejen o nich najdete na
www.festivalfinale.cz.
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Nová festivalová aplikace
Mějte celý festival v kapse. Vytvořili jsme pro vás novou festivalovou
aplikaci, ve které budete mít po ruce vše, co na Finále potřebujete.
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Navíc funguje i offline, takže špatný signál nebo nedostatek dat vás
nezaskočí. A také nám pomůžete tisknout mnohem méně vstupenek,
které by jinak brzy směřovaly do koše.
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* festivalovou atmosférou

Říkáte si, proč instalovat další aplikaci?
• Najdete v ní kompletní a přehledný program.
• K tomu anotace ke všem filmům.
• A seznamy delegací, které na projekce dorazí.
• Nakoupíte v ní vstupenky bez front a čekání.
• Díky vlastnímu programu budete mít přehled o filmech, na které se
chystáte.
• Nahradí tištění papírových lístků, u sálu se prokážete QR kódem přímo
v aplikaci.
• Neuniknou vám novinky z aktuálního festivalového dění.
• Přečtete si v ní všechny festivalové noviny.

Stáhněte si aplikaci Finále Plzeň pro Android i iOS.
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A pokud nemáte chytrý telefon, nebojte. Vstupenky si stále můžete
vytisknout doma nebo na našich pokladnách.

Nesoutěžní sekce
V síti
Výběr z úspěšných českých hraných, dokumentárních a animovaných filmů uplynulého roku, které by neměly uniknout divácké pozornosti.
První úlovek
Předpremiéry a premiéry českých a koprodukčních filmů dle výběru programového ředitele festivalu.
České stopy
Snímky, na jejichž vzniku se nejrůznější formou podíleli čeští tvůrci – od
koprodukce, natáčení v České republice až po jednotlivé filmové profese.
K českým divákům se ale dostaly jen v omezené míře.
Manipulace mocí
Sekce sledující vliv politického prostředí na filmovou tvorbu v jednotlivých dekádách české historie. Každý ročník se věnuje jednomu desetiletí.
V roce 2021 jsme začali 50. lety 20. století. Tato sekce vzniká ve spolupráci
s neziskovou organizací Post Bellum.

Zvláštní uvedení
Tato sekce reflektuje aktuální témata a trendy, důraz je kladen i na její
společenský přesah. Jedná se např. o projekce na netradičních místech,
silent-kino, seriálové maratony, snímky plzeňských tvůrců apod. Letos
jsme se zaměřili na zajímavé krátké filmy.
Německé kino
Projekce vybraných oceněných německých snímků za účasti tvůrců a filmových profesionálů z Německa. Výběr filmů do této sekce je připravován ve spolupráci s německými filmovými festivaly Max Ophüls Preis
v Saarbruckenu a festivalem v Cottbusu.
ZOOM
Nejzajímavější středoevropské filmy posledních let. Každý rok se zaměřujeme na jednu zemi z našeho regionu. Po představení polské tvorby
v roce 2021, bude tato sekce letos věnována maďarské kinematografii.

Soutěžní filmy
Nejlepší
celovečerní hraný
nebo animovaný film

Kdyby radši hořelo
Adam Koloman Rybanský

107 matek
Peter Kerekes
je překvapení v podobě starého
cirkusového koně Buka, kterého jí
manžel zanechal v poslední vůli.
Možná právě proto, aby ji přivedl
na jiné myšlenky, protože Jarmila
se koní bojí.

Nový dokument režiséra oceňovaného snímku Jak se vaří dějiny
pojednává o Ukrajince Lesje. Ta si
odpykává sedmiletý trest odnětí
svobody v jedné z věznic v Oděse. Ve vězení porodila i své první
dítě a sžívá se s výhradně ženským
světem složeným z vězeňkyň, dozorkyň, matek, vdov, dcer i sester.
Jediný rozdíl mezi nimi často představuje uniforma a možnost z věznice odejít.
BANGER.
Adam Sedlák

Natočit banger s uznávaným rapperem může být pro začínajícího umělce jednoduchá zkratka
k úspěchu a slávě. Tuhle cestu si
vybral i Alex, který věří, že tak konečně bude moct opustit dráhu
dealera. Zbývá překonat poslední
překážku – sehnat během jednoho večera hromadu peněz a cesta
do studia bude volná. Alex ví, jak
rychle přijít k penězům, ale tak jednoduché to tentokrát nebude. Vidina slávy se během zoufalé toulky
městem pomalu rozpadá a úspěch
bude, když nikdo nepřijde o život.
Buko
Alice Nellis
Jarmila se přestěhovala se svým
mužem na důchod na chalupu.
Bohužel krátce na to její muž umírá
a Jarmila musí vzít život do svých
rukou. Impulsem do nového života

Hranice lásky
Tomasz Wiński

Zapadlá vesnice se chystá na
oslavy Velikonoc. Probíhá jarmark
a chlapi popíjejí pivo, když do kašny na náměstí vjede dodávka. Aby
zajistili bezpečnost v obci, pouští se místní dobrovolní hasiči do
vyšetřování podivného incidentu.
Komedie o Adama Kolomana Rybanského o hasičích, kteří nemají
co hasit, měla premiéru na MFF
Berlinale v sekci Panorama.

času všechny neshody překonat
a stanout na začátku neochvějného přátelství. Půvabný animovaný
film podle předlohy Ivy Procházkové se setkal s nadšeným přijetím
na významných domácích i zahraničních festivalech.

Nezanechat stopy
Jan Paweł Matuszyński

Myši patří do nebe
Jan Bubeníček, Denisa Grimmová

Hana (Hana Vagnerová) má dojem, že z jejího vztahu z Petrem se
vytrácí vášeň. Aby mu vrátila jiskru,
začne s Petrem sdílet své erotické
představy a tajné fantazie. Od slov
je jen kousek ke vzrušujícím prožitkům, ale každý experiment a každý vztah má i své hranice. Režisér
Tomasz Wiński má za sebou již
úspěšný krátký film Jiří pes uprchlík. Tento jeho celovečerní debut
měl mezinárodní premiéru v hlavní
soutěži letošního MFF v Karlových
Varech.
Il Boemo
Petr Václav

Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho
z nejvyhledávanějších hudebních
skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede
diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou,
ale také zemřel v zapomnění. Roli
hudebního génia obsadil herec
a zpěvák Vojtěch Dyk.

Myška Šupito a lišák Bělobřich byli
v životě zapřisáhlými nepřáteli. Ve
zvířátkovém nebi ale mají spoustu

Plzeň | Klatovy | Horšovský Týn

Jsme
hrdým partnerem
filmového festivalu
Finále Plzeň

V roce 1983 otřásl Polskem případ
Gregorze Prezymka, studenta ubitého milicemi k smrti. Jurek byl jediným svědkem tohoto incidentu,
což z něj přes noc udělalo nepřítele
státu číslo jedna. Represivní režim
se nerozpakoval využít všech prostředků k tomu, aby účastníky případu dopadl a umlčel. Koprodukční snímek měl světovou premiéru
na letošním MFF v Benátkách.

mělo také světovou premiéru na
letošním MFF v Benátkách.
Slovo
Beata Parkanová



Nejlepší
dokumentární film
Bratrství
Francesco Montagner

bourá zažitou představu o Romech
jako o pouhých obětech nacismu.
Silnou stránkou filmu je otevřenost
a osobní zaujetí autorky pro to, aby
příběh jejího praděda Jána Lacka
a ostatních Romů nebyl zapomenut a promlouval i k dalším generacím.
Nebe
Tomáš Etzler, Adéla Špaljová

Oběť
Michal Blaško

Svobodná ukrajinská matka Irina
žije v Čechách s dospívajícím synem Igorem, pro kterého by udělala všechno na světě. Během její
cesty na Ukrajinu Igora někdo surově zbije a mladík skončí v umělém spánku. Podezřelí z útoku jsou
místní Romové a Irina se rozhodne mobilizovat společnost v touze
po spravedlnosti. Co se ale oné
osudné noci skutečně stalo? Koprodukční drama Michala Blaška

„Kdy končí zodpovědnost člověka
za své činy, za svá slova..?” Václav
Vojíř je třebíčský notář a ve městě
uznávaná autorita. Se svou ženou
sdílí hluboký cit, je oddaný otec
a zásadový muž. Během léta 1968
je Václav ale podroben těžké životní zkoušce, která otřese jeho
etickými principy. Martin Finger
a Gabriela Mikulková v hlavních
rolích intimního dramatu, které
volně inspiroval osud režísérčiných
prarodičů. Beata Parkanová má již
na kontě úspěšný film Chvilky. Její
nový snímek získal dvě ocenění na
MFF v Karlových Varech.

Mladíci Jabir, Usama a Useir jsou
bratři z bosenské pastevecké rodiny. Vyrůstali ve stínu svého otce
Ibrahima, radikálního islamistického kazatele. Když je Ibrahim odsouzen ke dvěma letům vězení za
účast ve válce a terorismus, zůstávají chlapci náhle odkázáni sami
na sebe. Jak se změní jejich život,
když zmizí otcova přísná výchova?
Bydlet proti všem
Tomáš Hlaváček

Přípravy k filmu T
Milan Klepikov

Jsme česká soukromá
společnost, která přes 30 let
na českém a slovenském trhu
úspěšně zavádí a provozuje
užitečné informační
technologie.

Celovečerní dokumentární debut
Tomáše Etzlera, prvního českého
novináře oceněného cenou Emmy,
a Adély Špaljové. Každodenní syrová realita, kterou Tomáš v Číně
sedm let na vlastní kůži zažíval
jako zahraniční zpravodaj, silně
kontrastuje s mikrosvětem, který
objevil v malé vesnici na severovýchodě Číny. Snímek přímo a nepřímo řeší některá z největších témat
moderní Číny: politika jednoho
dítěte, lidská práva, nedostatek
svobody náboženského vyznání,
korupce nebo zhoršení lidských
hodnot v komunistickém režimu.

Dostupnost bydlení je velkým
tématem současnosti. Nejsilněji dopadá na ty, kteří se nejméně
účastní veřejné debaty – na nízkopříjmové domácnosti či rodiče
samoživitele. Dokument Tomáše
Hlaváčka sleduje skupinku aktivistů kolem zastupitele a člena hnutí
Žít Brno Martina Freunda při pokusech přesvědčit politiky o své vizi
bydlení dostupného pro všechny.
Jak jsem se stala partyzánkou
Vera Lacková

Kdo mladým lidem v rychle stárnoucím světě krade myšlenky, pohyby a gesta, dělá to i z přesvědčení o tom, že i teď je stále ještě
možné začít dělat filmy jinak. Tento
film chce aspoň naznačit jak. Experimentální poetický dokument
Milana Klepikova pracuje s myšlenkami básníka Petra Krále a formou filmového skicáře s nasbíranými okamžiky a vzpomínkami.
PSH Nekonečný příběh
Štěpán FOK Vodrážka

www.autocont.cz/jsmevaseit

Režisérka Vera Lacková ve svém
celovečerním debutu odhaluje
na pozadí vlastní rodinné historie
pohnuté osudy pěti romských partyzánů. Pátrá v archivech a vesnických kronikách. Prostřednictvím
rozhovorů s potomky a pamětníky

PSH, tedy skupinu Peneři strýčka
Homeboye, zná v Čechách snad
každý hudební fanda. Tři písmena,
tři výstřední slova, tři kamarádi. Třicet let dějin rapu ve střední Evropě. Dokumentární portrét hudební
legendy, přelomového alba Repertoár i třech kluků na prahu střed-

ního věku – Oriona, Vladimíra 518
a Mikea Trafika. Snímek Štěpánka
FOK Vodrážky plný dosud nepublikovaných záběrů se nebojí být
upřímný a jít na dřeň tak jako jeho
protagonisté.



Nejlepší televizní
a internetový projekt
v kategorii „seriálová
tvorba“
Devadesátky, 1. díl
Peter Bebjak

SEMLEROVA
REZIDENCE
SE OTEVÍRÁ

René, vězeň svobody
Helena Třeštíková

Nenapravitelný recidivista René
z mezinárodně úspěšného dokumentu Heleny Třeštíkové je zpět.
Režisérka sleduje dalších třináct
let jeho života, ve kterých se ze
všech sil snaží vyhnout kriminálu,
navázat funkční vztahy a zapojit se do běžné společnosti. René
v něčem možná dospěl, jeho odmítavý postoj vůči společenskému
systému ale zůstává stejný. Helena
Třeštíková vytvořila časosběrnou
metodou portét celkem půl století života jednoho muže ve všech
jeho zvratech, absurditě i pomíjivosti.
Síla
Martin Mareček

Rok 1993. Obávaný bodyguard je
zastřelen v tiché ulici. Další nájemná vražda, kterou musí vyřešit
pražské 1. oddělení. Vyřizují si tu
účty vládci podsvětí? Zločinů přibývá, mafiáni mají pocit, že tahají
za delší konec provazu a mnohý
z policistů přemýšlí, jestli nemá
přejít na druhou stranu zákona.

Prohlídky začínají 23. 9. 2022.
Předprodej vstupenek od 1. 9. 2022
na www.semler.cz
a www.adolfloosplzen.cz.

Národní házená, 7. díl
Vladimír Skórka, Michal Suchánek

Adam Ondra: Posunout hranice
Jan Šimánek, Petr Záruba
2022

V zapadlém městečku Nejdek žije
své rutinní životy skupinka svérázných přátel, kteří pomalu ztrácejí
své ambice, mladickou energii
i zdraví. Při vzájemných setkáních
se nostalgicky vracejí do zlatých
časů devadesátých let, kdy jejich
tým získal mistrovský titul v národní házené. Pozvání na klubové
házenkářské mistrovství veteránů
tak zlenivělé sportovce patřičně
vytrhne z nudné šedi.

creative
europe
media

Jan Žižka
Petr Jákl
2022

Il Boemo
Petr Václav
2022

Stíny v mlze, 1. díl
Radim Špaček
Filmový kritik Kamil Fila je známý
svým zájmem o kulturistiku a tělesnou sílu. Časosběrný dokumentární portrét Martina Marečka
sleduje známou osobnost a zároveň muže, který se snaží uvést do
souladu svůj osobní život, kariéru, fyzično i duchovno, ačkoliv se
spíše nachází na pokraji svých sil.
Snímek o hledání svého já mezi
kinem, posilovnou a prchavými
vztahy byl oceněn na MFDF v Jihlavě.

Supporting European
Stories since 1991
#ProudToSupportTheBest

Ostravští kriminalisté Magda Malá
a Martin Černý vyšetřují neobyčejné násilné případy. Náročnou
práci u policie se oba snaží co

inz 105x148.indd 1

11/08/22 14:07

Jitřní záře, 2. díl
Dan Wlodarczyk

Zlatí ledňáčci na dafilms.cz
retrospektiva vítězných filmů Finále Plzeň

k sexuálně motivované vraždě
studentky. Vyšetřováním případu
je pověřena pětatřicetiletá kriminalistka Lída Stehlíková (Martha
Issová), která žije v partnerském
vztahu se ženou, s níž čeká rodinu.

Vaše online kino, festival
a filmový klub v jednom.

nejlépe skloubit se svým osobním
dokáží být brilantní v dopadení zločinců, tak dokáží
chybovat se svými rodinami, dětmi
a partnery.

životem, ale jak
dafilms_plzen_105x74_cz.indd
1

TBH, 3 díl
Lucia Kajánková


04.08.22

Nejlepší televizní
a internetový projekt
v kategorii
„film a minisérie“
Divadlo ve filmu: Amerikánka
Viktor Tauš

Mladý pár Pavla a Karel se odstěhují na venkov, kde chtějí farmařit, založit rodinu a žít po svém.
Vymodlenou dceru se rozhodnou
pojmenovat Jitřní záře. Neobvyklé
jméno je ale trnem v oku úřadům
a spustí řadu událostí, které vedou
10:11
až k odebrání dítěte. Kde jsou hranice osobní svobody a kde už naráží na společenské normy a systém? Šestidílný seriál je inspirován
skutečnými příběhy.
Podezření, 1. díl
Michal Blaško

Na brněnské střední škole se život
točí kolem florbalu, mejdanů s levným alkoholem, instagramových
storíček a balení nejhezčích kluků.
Studenty Máju, Nessu a Lukyho by
nikdy nenapadlo, že na ně jejich
spolužák může vytáhnout zbraň.
Útok, který odkryje slabiny i věci,
co by si na instagram nedali ani za
nic, je východiskem prvního hraného webseriálu z produkce České televize.

Ema Černá prošla dětským domovem, pěstounskou péčí i pasťákem. Její nezdolnou vůli k životu
podporuje i jistota, že někde na
světě, třeba i v Americe, žije někdo,
komu na ní záleží. Příběh o lásce,
vydělenosti a síle vzdorovat vznikl
jako ojedinělý koncept „Divadlo ve
filmu“ během covidové pandemie.

Zdravotní sestra Hana Kučerová
přistupuje rázně jak ke svým pacientům, tak k vlastní dceři. Když
dojde k podezřelému úmrtí pacientky, mají její kolegové, policie
i média o viníkovi jasno. Hana i její
rodina tak stojí před největší životní zkouškou tváří tvář podezření.
Minisérie Michala Blaška podle
scénáře Štěpána Hulíka vychází
z reálných případů zdravotníků.

Ultimátum, 1. díl
Michal Kollár

Iveta, 3. díl Snad nám to vyjde
Michal Samir

Pozadí událostí, 1. díl
Jan Hřebejk

Policejní vyjednavač Dano Andrik se zaplétá do politicko-vyjednavačské krize na oddělení kardiochirurgie, kde se mimo ministra
obrany nachází i Danova těhotná
přítelkyně Lenka. Aby ji Dano
spolu s pacienty a personálem
osvobodil, musí čelit požadavkům
nevyzpytatelného únosce i tlakům nejvyšších politických špiček.
A čas neúprosně běží.

Mladé hvězdy československého
hudebního nebe, Iveta Bartošová
a Petr Sepéši, si kupují první auto.
Iveta je šťastná a plánuje Petra
představit rodičům. Co když ale
svět není tak růžový, jak ho Iveta
vidí? Závěrečná epizoda životopisné minisérie o ikoně české popové
scény s Annou Fialovou v titulní
roli.

Vojtěch Bohdanovský (Jiří Havelka) a Soňa Kostková (Petra Hřebíčková) jsou sourozenci. Oba učí
na univerzitě a oba prožívají krizi
v manželství. Soňa vydá pod pseudonymem velmi úspěšný erotický
román Pozadí událostí. Do funkce děkanky filozofické fakulty je
zvolena ambiciózní Alice Klusová
(Jitka Čvančarová), když dojde

ZÍCH
„O VÍTĚ DUJÍ
ROZHO I
ČT YŘ É
EL
ÚPLNĚ CIČNÍ
ZAHRANT Y“
PORO

Top filmy
Přinášíme vám přehled filmů, které by letos rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Hezky pěkně pohromadě.
Osobité dokumenty, snímky o velkých dramatech z historie i běžného života. V letošním výběru najdete také sedm
premiér nebo předpremiér.

„PŘES STO P
R
TOHO NEJLE OJEKCÍ
P
ZA LOŇSKÝ ŠÍHO
ROK“
A pak přišla láska...

Šimon Holý

Po loňském snímku Zrcadla ve tmě přichází mladý režisér Šimon Holý
s dalším niterným tématem. Pavla Tomicová jako šedesátnice Kristýna
zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne se proto jet se svou dcerou Sárou
na víkend za kartářkou Zdenou. Skrze rodové léčení a výklady karet zjistí
víc nejen o svém problematickém vztahu k okolí, ale také ke své dceři
i sobě samotné. Přijde na konci konečně láska? Film byl uveden na MFF
v Karlových Varech, kde získal cenu Proxima.

25. 9. 15:00 Malý sál, Měšťanská beseda 

Festivalová premiéra

Arvéd

Vojtěch Mašek

Život a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes obestřeny mnoha
tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda
smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však vzájemné služby nekončí. Groteskně temné obrazy, které získávají nadčasově mrazivý rozměr.

25. 9. 20:00 Malý sál, Měšťanská beseda

BANGER.

Adam Sedlák

V originálním snímku natočeném pouze na mobilní telefon měl mít Adam
Mišík původně úplně jinou roli. Nakonec získal tu hlavní a ztvárnil ji tak
dobře, až ho během natáčení zastavila policie s podezřením na intoxikaci.
Alex je začínající rapper, který potřebuje během jednoho večera sehnat
tolik peněz, aby mohl natočit tu nejlepší rapovou vypalovačku a stát se
slavným. Jednoduché to rozhodně nebude. Po boku Adama Mišíka se
představí také Anna Fialová a mladý objev Marsell Bendig.

25. 9. 14:30 Kinosál, Měšťanská beseda
28. 9. 14:30 Kinosál, Měšťanská beseda

Běžná selhání

Cristina Groșan

Na počátku scénáře Kláry Vlasákové stála myšlenka blížící se katastrofy a nevysvětlitelných detonací, které zahlcují město. „Postupem času
s dalším vývojem filmu a po vstupu režisérky do projektu se ale základ
vyprávění přesunul od tématu katastrofy k hlavním postavám a osobním
dramatům. Nejstarší z hrdinek filmu, čerstvě ovdovělá Hana, dostane nečekaně výpověď, Silvu zasáhne krize mateřství a nejmladší Tereza uteče
z domova. Dohromady je svede teprve chaos, který znenadání jejich město postihne. Rostoucí panika a krizová situace mohou hrdinkám paradoxně pomoci narovnat své životy.

26. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Festivalová premiéra

Buko

Alice Nellis

Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě „přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře míněným
radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na
chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád
především její muž. Ten jí navíc v závěti odkázal vysloužilého cirkusového
koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila
se koní bojí. V nové komedii Alice Nellis se v jedné z vedlejších rolí objeví
také Martha Issová.

23. 9. 16:00 Kinosál, Měšťanská beseda
26. 9. 20:30 Kinosál, Měšťanská beseda

Cesta do Tvojzemí

Peter Budinský

Půvabný film o dětské fantazii, který vznikal neuvěřitelných jedenáct let,
vás zavede daleko za hranice dětských hřišť, kde existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu
s přírodou. Ve snímku vyprávějícím příběh desetiletého Rikiho, jeho nové
drzé kamarádky Emmy a opičáka Tidlinga, kteří se vydávají na dobrodružnou výpravu z reálného světa do magického Tvojzemí, zazní výrazné hlasy
herců, jako jsou Jan Cina, Jan Vondráček, Klára Issová, Martin Myšička,
Václav Neužil nebo Jiří Lábus. Postavu námořníka z parní lodi namluvil
influencer a youtuber Karel „Kovy“ Kovář.

25. 9. 14:00 Malý sál, Měšťanská beseda

Docent

Jiří Strach

Ivan Trojan jako docent Stehlík v hlavní roli kriminální minisérie se vydává
po stopě chladnokrevného vraha jako vyšetřovatel s netradiční, ale o to
více fungující strategií. Novinku z produkce České televize napsali scénáristé Josef Mareš a Jan Malinda, minisérii režíroval Jiří Strach.

26. 9. 17:30 JoNáš, Měšťanská beseda

Festivalová premiéra

Hranice lásky

Tomasz Wiński

Petr a Hana se rozhodnou otevřít svůj vztah a vyprávět si o zážitcích s jinými partnery. Každý vlastní cestou začínají zkoumat hranice intimity, vyhledávají čím dál intenzivnější zážitky. Zkušenosti si následně navzájem
líčí doma a natáčejí se u toho na mobil. Postupně jim ale jejich experiment
se svobodou začne přerůstat přes hlavu a jejich vztah se ocitne v ohrožení. V hlavní roli odvážného filmu Tomasze Wińského září Hana Vagnerová,
která se podílela také na tvorbě scénáře. Pro lepší představu uvažovala
dokonce sama o návštěvě swingers party.

24. 9. 17:30 Kinosál, Měšťanská beseda
28. 9. 17:30 Kinosál, Měšťanská beseda

Jan Žižka

Petr Jákl

Režisér a scenárista Petr Jákl přiznal, že inspirací pro samotný vznik tohoto velkofilmu o Janu Žižkovi pro něj byly legendární filmy Statečné srdce
(1995), Gladiátor (2000) nebo Poslední Samuraj (2003), které v mládí obdivoval a vždy toužil takový film natočit, ovšem s českým hrdinou. Jako
nejvhodnější postava se mu nabízel právě nikdy neporažený Jan Žižka.
Film se až do začátku natáčení připravoval celých osm let. Režisér Petr
Jákl plánoval původní rozpočet kolem 80 milionů korun. Ten se ale nakonec během příprav filmu vyšplhal až na půl miliardy a stal se tak dosud
nejdražším filmem české kinematografie.

24. 9. 21:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Král Šumavy

David Ondříček

Jaro 1948. Ještě neodezněla radost z míru, a už se Východ i Západ bojí
třetí světové války. Oba světy od sebe oddělují hluboké lesy Šumavy.
V kuchyni Sboru národní bezpečnosti ve Zvonkové slouží čtyřiadvacetiletý Josef Hasil. Divoký kluk, který touží po svobodě a o politiku se vůbec
nezajímá. Třídílná minisérie představí legendárního převaděče v režii Davida Ondříčka.

28. 9. 17:00 Malý sál, Měšťanská beseda 

Festivalová premiéra

Krásné bytosti

Guðmundur Arnar Guðmundsson

Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené rodiny. Marně hledá
oporu doma i ve škole, kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy
potkává skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe. Parta, ve které dominuje násilnický Konni a inteligentní Addi, nabídne Ballimu chybějící domov. Druhý snímek Guðmundura
Arnara Guðmundssona vypráví s poetickým citem i syrovostí o vztazích,
které mohou trvat věčně a pomáhají nás formovat v těch nejdůležitějších
chvílích, o krutosti i něze, které se rodí na magické hranici mezi dětstvím
a dospělostí.

28. 9. 11:00 Malý sál, Měšťanská beseda

Michael Kocáb – rocker
versus politik

Olga Sommerová

Letošní Finále uvádí v exkluzivní předpremiéře nový dokument Olgy
Sommerové, který natočila společně s dcerou Olgou Malířovou Špátovou. Hlavního hrdinu režisérka Sommerová nachází v jakémsi stavu životní harmonie, a to ve vztahu k minulosti, přítomnosti a proklamativně
i k budoucnosti, což pozitivně potvrzují členové jeho rodiny v intimním
rodinném prostředí. Závažnější vrstvu dokumentu představuje rozkrývání
zdánlivě nesmiřitelných osobních poloh rockového hudebníka a umělce,
který stále intenzivně tvoří a žije, a politika, který nekompromisně prosazuje svobodu, lidská práva a demokracii. Paradoxně se tak ale stává
součástí establishmentu, proti kterému se musí vymezovat každý „poctivý
rocker“.
24. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Festivalová premiéra

Míry

Joseph Pierce

Animovaný film podle stejnojmenné předlohy Willa Selfa sleduje muže
ve středním věku, který jednoho dne ztratí cit pro míru a poměry věcí
ve světě, který ho obklopuje. Koprodukční snímek měl premiéru na MFF
v Cannes.

24. 9. 14:30 Divadlo Dialog
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Oběť

Michal Blaško

Příběh Iriny je inspirován skutečným příběhem svobodné matky původem z Ukrajiny žijící na českém maloměstě. Pro svého syna Igora by udělala cokoliv. Platí mu tréninky gymnastiky, pomáhá mu se školou a už řadu
let se snaží pro oba získat české občanství. Když Irina odjede na několik
dní na Ukrajinu, aby si nechala prodloužit víza, Igor zůstává v Čechách
sám. Na Ukrajině ji ale zastihne nečekaná zpráva. Igora kdosi surově zbil,
leží v umělém spánku a čeká na operaci. Hlavním podezřelým ze zdánlivě
bezdůvodného útoku jsou místní Romové, což Igor po probuzení z umělého spánku potvrdí. Irina se rozhodne bojovat za spravedlnost a její boj
mobilizuje celou společnost. Snímek byl poprvé uveden na MFF v Benátkách.
24. 9. 14:00 Malý sál, Měšťanská beseda
26. 9. 15:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Pohled motýla

Maksym Nakonechnyi

Koprodukční snímek ukrajinského režiséra vypráví příběh vojákyně Lilie
(29 let), která se po dvou měsících v zajetí vrací domů z fronty a po znásilnění dozorcem zjistí, že je těhotná. Podaří se jí toto trauma přežít a zachránit dítě ve společnosti, která není připravena přijmout ani jednoho
z nich?

25. 9. 11:30 Kinosál, Měšťanská beseda

Přes hranici

Florence Miailhe

Koprodukční animovaný film sleduje dramatické osudy sourozenců Kyony a jejího bratra Adriela, kteří utíkají před pronásledováním z blíže neidentifikované východoevropské země. Příběh o naší věčné snaze, s níž
jsme ochotni riskovat vlastní život a přitom hledat nový domov, v němž
bychom mohli lépe žít. Animované drama využívající unikátní animační
techniku malby na sklo mělo premiéru na prestižním festivalu v Annecy.

24. 9. 14:30 Kinosál, Měšťanská beseda

PSH Nekonečný příběh

Štěpán FOK Vodrážka

Snímek oceněný diváckou cenou na MFF v Karlových Varech. Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik jsou Peneři strýčka Homeboye. Tři kluci z Prahy,
legendární rapeři na prahu středního věku, kamarádi. Všechno začalo
v rozdivočelých devadesátkách, graffiti, první pokusy o rap, mejdany, sláva, chlast a drogy. Popularita raketová, ale odpracovaná, pády, krize, návraty. To vše ve znamení spiklenectví, které se postupně proměnilo v nerozlučné chlapské přátelství, zdroj energie i tvůrčích nápadů, rezervoár
individuální vnitřní síly nutné k přečkání kritických okamžiků. Vynalézavě
natočený trojportrét na tělo se nevyhýbá žádným tabu a možná zodpoví
i otázku, co bude, až nebude PSH.

24. 9. 20:30 Divadlo Dialog
27. 9.  14:30   Kinosál, Měšťanská beseda
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Slovo

Beata Parkanová

Slovo je film režisérky Beaty Parkanové s Martinem Fingerem a Gabrielou Mikulkovou v hlavních rolích. Sleduje příběh manželů Václava a Věry,
kteří si vzájemně dali slovo, že budou stát při sobě v dobrém i zlém
a nepřekročí určité morální a společenské hranice. Okolí a složitá doba
v Československu v letech 1968-69 je ale vystavuje zkouškám. Režisérka filmem ztvárnila vlastní autobiografický motiv. Získala cenu za režii na
MFF v Karlových Varech, kde byl oceněn také Martin Finger za nejlepší
mužskou roli.

25. 9. 17:30    Kinosál, Měšťanská beseda
27. 9.   20:00 Malý sál, Měšťanská beseda

Spolu

David Laňka, Martin Müller

Příběh Terezy, která se po rozchodu s přítelem vrací domů ke své mámě
a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém těle, aniž
by tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. Domácnost, do které
se vrátila, se totiž na rozdíl od ní nezměnila. Matka v podání Veroniky Žilkové pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost.
Tereza má intenzivní pocit, že by máma měla myslet víc taky na ni. A tak
se rozhodne udělat krok, po kterém už nic nebude takové, jako dřív. V roli
autistického syna se v netradiční herecké poloze představí herec a komik
Štěpán Kozub. Předlohou pro film byla původně divadelní hra.

25. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Festivalová premiéra

Světlonoc

25. 9. 17:00 Malý sál, Měšťanská beseda 

Festivalová premiéra

Tereza Nvotová

Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat
v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali za mrtvou.
Bojí se, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend straší
v okolních lesích. Se Šarlotou se sblíží pouze Mira, mladá excentrická bylinkářka v podání Ivy Bittové. Mira se snaží zahojit Šarlotinu bolavou duši tím,
že ji seznamuje s léčivou silou zdejší přírody. Když své nové přítelkyni vypráví historku o staré čarodějnici a divokém dítěti, v Šarlotě se probouzejí
vzpomínky na sestru, která se před lety ztratila. V místních stájích za nejasných okolností hynou zvířata a vesnicí se začínají šířit zvěsti o holohlavém
netvorovi v lesích. Vesničané Miru a Šarlotu obviní z bororáctví. Ta je, navzdory narůstající hrozbě, odhodlána zjistit pravdu o tom, co se před více
než 20 lety stalo s její sestrou. Druhý hraný celovečerní film Terezy Nvotové
byl v mezinárodní premiéře uveden na MFF v Locarnu, kde získal cenu.

Velká premiéra 

Miroslav Krobot

Pro herce Šnajdra je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí
vážně. Manželka Markéta je už na něj alergická a jejich krizi se snaží řešit
u psychologa. Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první
režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou. Oba totiž milují
improvizaci. Ředitel divadla, kariérista Grunt, doufá, že představení bude
událostí sezóny. To se nakonec stane, ale jinak, než si představoval. Sám
je totiž, aniž by chtěl, vtažen Šnajdrem do hry. Třetí celovečerní film režiséra Miroslava Kroboty měl premiéru na MFF v Karlových Varech.

24. 9. 20:00 Malý sál, Měšťanská beseda

V životě máte na každý
záběr jen jednu klapku.
Tak ať vás to moc nestojí.
Pojišťovna VZP, a. s.,
oﬁciální pojišťovna ﬁlmového festivalu.
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Vojta Dyk:
Málo je někdy
hodně a někdy
je to málo
Letošní Finále Plzeň zahájí historický koprodukční velkofilm Petra Václava o nejslavnějším českém skladateli 18. století Josefu Myslivečkovi. V titulní roli se představí herec a hudebník Vojtěch Dyk. Jak se vypořádal s dialogy v italštině, co má společného s barokním skladatelem, jak tráví čas na cestách a co mu dala a vzala doba covidová se
dočtete v následujícím rozhovoru.
Čím byla pro vás role Josefa Myslivečka výjimečná?
Inu, výjimečná vskutku byla. Za prvé tím, že jsem si poprvé v životě nějakou takovou roli přál. Když ne přímo roli Myslivečka, ale zkrátka roli, na
kterou se musím nějak výrazněji připravit, něco kvůli ní studovat a jít do
hloubky podstaty věcí s ní souvisejících. Za druhé spoluprací s Petrem
Václavem, producentem Honzou Macolou, kameramanem Diegem Romerem Suarezem a vůbec celý skvělým štábem, nu a za třetí tím, že se
velká část točila v zemi, která není mojí domovinou a v jazyku, který mi
není vlastní.
Opravdu jste se bez znalosti jazyka naučil dialogy v italštině?
Ano, co jsem měl dělat. Ale měl jsem štěstí, že Mysliveček netvořil třeba
v Burkině Faso. Tam bych se dialogy učil asi poněkud kostrbatěji. Italština
je přeci jen jazyk zpěvný, vzletný a tudíž melodický a k melodiím mám
celkem blízko.
Nepodnítila vás tato role k tomu se italsky naučit?
Podnítila, to víte, že jo. Ale vůle ustoupila zaneprázdnění, takže jsem předsevzetí zatím nedodržel. Ale říkám schválně zatím, protože těch pár týdnů
mi aspoň umožnilo celkem italštině rozumět. Tudíž by byla velká škoda se
nerozmluvit. Ale na to mám ještě celý zbytek života.
Bylo pro vás výhodou že jste nejen hercem, ale také zpěvákem a hudebníkem?
Řekl bych, že… jo.

Našel jste si s postavou Josefa Myslivečka něco společného?
Předně, já si mohl Myslivečka vystavět k obrazu svému, jelikož není moc
zdrojů a informací, ze kterých bych mohl čerpat, než bych hledal něco
vnějškově společného, radši jsem se snažil o protnutí vnitřní. A tím myslím
je a bude hudba. Mysliveček byl na svou dobu opravdu velmi nadčasový,
skoro bych řekl až jazzový skladatel. Byť v barokním hávu. A to mi je vlastní. No a pak takové letmé proplouvání světem s příležitostnými životními
eskapádami. To si myslím máme taky za jedno.
Nepřemýšlel jste někdy nad možností podílet se i na tvorbě filmové
hudby? Nebo už se objevila taková příležitost?
Ale celkem ano, ale zatím nejsem nástrojově, ani počítačově tak na výši,
abych se do toho mohl pustit bez toho, aniž by moje dovednost brzdila mou fantazii. Fantazie zatím převyšuje, a to pak člověk nebývá věčně
spokojený.
Napadá vás nějaká osobnost, kterou byste rád herecky ztvárnil?
Ale jo. Ale to vám neřeknu, jaká to je. Páč nápady se kradou...
V poslední době máte za sebou roli filmovou, divadelní i seriálovou,
jakým směrem se budete ubírat v nadcházejícím období?
No nutno říci, že kvůli pandemické době jsem teď hodně omezil tvorbu
hudební. Nebylo za prvé kde hrát a navíc i trocha té motivace mi scházela,
když jsem si vždy louskal ty strašlivé nadpisy všech možných zpráv. Páč já
bych hrál rád, ale lid se bál přijít.

Měl jste už někdy příležitost navštívit festival Finále?
Měl. To víte, že jo, ale co si pamatuju, tak si toho z toho večera moc nepamatuju.
Díky divadlu i koncertování musíte mít hodně nacestováno, čím trávíte čas na cestách?
Ty tam jsou doby, kdy jsem investoval čas do hraní FIFY, hada, nebo jiné
hry na telefonu. Teď už spíš spím, poslouchám přednášky všech možných
mudrců nebo dělám administrativu svého života. Třebas platím složenky,
komunikuju s plynárenskými společnostmi, lépe řečeno s jejich automatickými roboty, a to vám řeknu, to by často ani cesta z Opavy do Plzně
nestačila.
Jak vás ovlivnila „doba covidová”? Zvládl jste si odpočinout, nebo
jste se začal věnovat něčemu úplně novému?
Já si zvládl odpočinout, nasrat se, posléze zklidnit, udělat rybníčky, koupit
hrábě, hodně mluvit, hodně mlčet, napsat píseň, natočit dva filmy, poznat
nevýhody demokracie, výhody dobré nálady, koupit si tlačítkový telefon,
přijít o otce, ztratit se sám sobě v duši, pak se znovu najít, doufám, uvědomit si, že málo je někdy hodně a někdy je to málo a opačně, a hlavně
žít s tím, co mám.
No není toho zrovna málo, řekl bych.

Il Boemo
23. 9. 18:45 Kinosál, Měšťanská beseda
27. 9. 20:30 Kinosál, Měšťanská beseda

Finále zahájí
Il Boemo
Letošní zahajovací snímek Il Boemo vypráví příběh odvážného
a cílevědomého Pražana předurčeného k profesi mlynáře. Ten se
rozhodl vzepřít se vůli rodiny, jít za svým snem a stát se v Itálii,
tehdejší hudební velmoci, slavným skladatelem. Režisér Petr
Václav natočil podle vlastního scénáře film, který seznámí diváky
s příběhem Josefa Myslivečka (1737—1781), jenž se stal jedním
z nejvyhledávanějších operních skladatelů Itálie své doby. Jeho
hudba i svobodný přístup k životu se staly inspirací pro mladého
W. A. Mozarta.
Film popisuje, jak se proti vší pravděpodobnosti dokázal prosadit
ve vysoce konkurenčním prostředí tehdejší Itálie. „Mysliveček
byl nejen vynikající skladatel, ale především skvělý psycholog
a dramaturg. Skvěle dokázal svou hudbou podtrhnout konflikty
postav, zprostředkovat skrze ně skutečně silné emoce a dilemata
protagonistů. Myslím si, že Mozartova fascinace Myslivečkem
pramenila právě z obdivu k jeho dramatickému talentu,“ popisuje
svého filmového hrdinu režisér Petr Václav. Film byl natočen
v česko-italsko-slovenské koprodukci a ve světové premiéře byl
uveden na španělském filmovém festivalu v San Sebastian, kde byl
nominován i do hlavní soutěže.
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Zlatý Ledňáček – Soutěže TV a internetových projektů v kategorii seriálová tvorba
Zlatý Ledňáček – Soutěže TV a internetových projektů v kategoriiv kategorii film a minisérie
Zlatý Ledňáček – Soutěž studentských krátkometrážních filmů
Manipulace mocí aneb Dezinformace v audiovizuální tvorbě
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Doprovodný program
Finále Plzeň nejsou jen projekce filmů v kinosálech. Načerpat sílů na další zážitky můžete i na Festivalu vína, zjistit,
jak to vypadá, když herec napíše román a nebo můžete zajít do kina pod širým nebem s výborným drinkem na dosah.

Silent kino u Waltera ▶
Ani letos nebude chybět oblíbená venkovní silent projekce před vyhlášenou plzeňskou kavárnou Walter. V pátek 23. září si můžete od 20 hodin vychutnat úspěšný severský snímek loňského roku Nejhorší člověk
na světě, který na pomezí dramatu a komedie vypráví vtipně, pravdivě
a s citem o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné
možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě. Vstupné je
zdarma, ale místo si musíte v kavárně předem zamluvit.

Silent projekce filmu Nejhorší člověk na světě
23.9. 20:00 před kavárnou Walter

◀ Jiří Mádl a Přitažlivost planety Krypton
Jiří Mádl už prokázal, že je nejen talentovaným hercem, ale i režisérem
a scénáristou. Jak je na tom ale s psaním románů? To můžete zjistit přímo na Finále. Představí zde svůj nový román Přitažlivost planety Krypton
o jednom nevšedním vztahu dvou lidí. Připravte si dotazy a výtisky k podepsání!

paměť

národa

ký kraj
Plzeňs

Jiří Mádl – autorské čtení
25. 9. 16:00 Zahrada Měšťanské besedy, při nepřízni počasí uvnitř
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Procházky s Pamětí národa ▶
Vydejte se společně s Pamětí národa Plzeňský kraj a Finále Plzeň po stopách plzeňských odbojářů ve speciální edici večerních procházek. Mezi
centrem a periferií, tam, kde se odboji daří nejlépe, najdete během procházky celou řadu míst spjatých s odbojem v Plzni. Objevíme místa, kde
přebývali členové výsadků Anthropoid a Silver A, vysvětlíme si dobový význam Plzně, půjdeme i po stopách osvobození v květnu 1945. Nenechte
si ujít nevšední zážitek, součástí jsou i videoprojekce na domy. Trasu bez
problémů zvládnou vozíčkáři i rodiče s kočárky. Počet míst je omezen, kupte si včas svoji vstupenku. Stojí 100 Kč.
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Procházky s Pamětí národa
27. 9. a 28. 9. sraz ve 20:00 před Měšťanskou besedou

Festival vína ▶
Půjdete-li na Finále Plzeň, zastavte se aj na sklenku! Filmový a vinařský
festival se opět propojily, a tak to od Besedy k Brance bude žít. Vinaři vám
zde představí to nejlepší z českých a moravských vinic, což vám společně
s vystoupeními Cimbálové muziky Kaňúr, Pekaře či kapely Moodshake
zajistí neopakovatelný zážitek. Moderují Luděk Holý a Zdeněk Duki Kintr.
Vstup je zdarma, degustační sklenice je za 100 Kč. Akce začíná každý den
ve 13 hodin a degustuje se až do 22. hodiny večerní. Aktuální informace
naleznete na oficiálních stránkách akce www.plzenskyfestivalvina.cz či
na www.festivalyvina.cz.

Program Festivalu vína
pátek 23. 9.
12:00—18:00		 Cimbálová muzika Kaňúr
19:00—20:00		 Pekař
20:00—22:00		 DJ Laaw
sobota 24. 9.
12:00—17:00		 Cimbálová muzika Kaňúr
18:30—20:00		 Moodshake
20:00—22:00		 DJ Danda
ul. Kopeckého sady a Bedřicha Smetany

ENÍ
„A TO N O!“
VŠECHN

NEJVĚTŠÍ SÍŤ
BEZPLATNÝCH

LOKÁLNÍCH
NOVIN V ČR
U kamelotů, ve stojanech, na pobočkách České pošty nebo na webu.

www.nasregion.cz

Zazoomováno na Maďarsko
Letos pokračujeme v tradici představování výrazných snímků z kinematografie našeho evropského regionu. Tentokrát jsme se zaměřili na Maďarsko. Přinášíme vítězný film maďarských filmových cen a filmy, které rezonovaly jak
v maďarské kinodistribuci, tak na filmových festivalech.

Jiná smečka 

Hajni Kis

Vánoční vzplanutí 

Dániel Tiszekery

Dvanáctiletá Niki žije s prarodiči, její otec Tibor strávil posledních sedm
let ve vězení. Nedávno ho ale propustili a, i když jeho současný život má
velice daleko k vhodnému domovu pro dítě, Niki se ho rozhodne vyhledat. Koprodukční drama režisérky Hajni Kisové vypráví o střetu rozdílných světů a podobách rodičovské lásky.
24. 9. 20:00 JoNáš, Měšťanská beseda

Pokud vím 

Nándor Lörincz, Bálint Nagy

Denés a Nora oslavují vytouženou adopci dítěte. Uvolněný večer se ale
zvrtne a rozhádaní partneři jdou domů každý zvlášť. Nora se vrátí nesmírně pozdě a je jako vyměněná. Na povrch začínají vyplouvat podivné
okolnosti toho večera a jejího údajného znásilnění. Maďarské drama inspirované skutečnými událostmi.

25. 9. 20:00 JoNáš, Měšťanská beseda

Sebevědomý hasič Arnold miluje svoji práci stejně jako svoji přítelkyni.
Žádost o ruku je ale pořádný výbuch, po kterém Arnold začne trpět nevysvětlitelnými závratěmi a je suspendován. Jako požární dozor na vánočním trhu prožívá nejhorší advent svého života, než se mu do cesty
připlete roztržitá učitelka Ester… Romantická komedie představí řadu
populárních maďarských herců.
23. 9. 20:00 JoNáš, Měšťanská beseda

3 otázky pro: Natalia Libet
Jako předsedkyně poroty hlavní soutěže letos Finále Plzeň svou návštěvou poctí Lvovská rodačka Natalia Libet. Profesí filmová producentka, s nezanedbatelnými zkušenostmi z mezinárodních koprodukcí, má na kontě několik celovečerních filmů z Ukrajiny, Litvy nebo Francie. V hlavní porotě usedne s německým režisérem Mathiasem Luthardem
nebo uznávanou rumunskou herečkou Danou Rogoz.
Co vás přivedlo k práci producentky?
Když se mi v roce 2017 příležitost stát se producentkou naskytla, obrátilo
to můj život vzhůru nohama. Zjistila jsem, jak krásné a obohacující je
podílet se přímo na vzniku filmu. Pozici jsem přijala z touhy pomoci realizovat umělecké představy filmařů a následně jejich práci zviditelňovat.
Byla jste už dříve členkou festivalové poroty?
Jako porotkyně jsem byla mimo jiné pozvána do Bratislavy (Febiofest
2019), Londýna (The Calvert Journal Film Festival 2021) a Wiesenbadu
(GoEast 2022). Angažmá v porotách světových festivalů považuji za součást své práce, kterou mám upřímně ráda. Dovoluje mi zapomenout na
všechny okolnosti, které s výrobou filmu standardně řeším, a vychutnat
si samotná díla.
Jaký je váš vztah k české kultuře?
Mám ráda plzeňské pivo, uličky Starého Města, dílo Alfonse Muchy
i temnou prózu Franze Kafky. Jsem hrdá, že bondovské Casino Royale
ztvárnil karlovarský Grandhotel Pupp a velkolepou explozi akvária umístil tým Mission: Impossible do prostorů pražské pivnice.

Filmy pro malé i větší diváky
Pokud se chystáte na Finále s celou rodinou, věřte, že vaše děti se nudit nebudou. Při sestavování festivalového
programu se totiž snažíme myslet i na ty nejmladší filmové fanoušky. V rámci letošního ročníku tak uvedeme celou
řadu pozoruhodných novinek, které pobaví nejen malé diváky. Těšit se můžete na dvě celovečerní hrané pohádky,
několik animovaných dobrodružství a dokonce jeden dokument. Vstupenky na jednotlivé projekce seženete online
nebo v pokladně Měšťanské besedy za příjemných 100 Kč. A pokud děti do 6 let nepotřebují vlastní sedadlo a budou
raději sledovat film z bezpečí vaší rodičovské náruče, mají lístek zdarma.

Cesta do Tvojzemí
Peter Budinský

podle předlohy Ivy Procházkové
se setkal s nadšeným přijetím na
významných domácích i zahraničních festivalech a na Finále ho
uvádíme v hlavní soutěži.

Lábus) a Ferenc (Miroslav Vladyka) byli sice vyhnáni z království,
ale je jen otázkou času, kdy zase
začnou kout pikle a nastraží na
Karabu důmyslnou past.

Mimi a Líza: Zahrada
Ivana Šebestová,

lidé potřebují nejvíce. Jsou zde
však i drahokamy, ale toho, kdo
by chtěl některý z nich odnést,
postihne dávná kletba… V celovečerní hrané pohádce uvidíte Táňu
Pauhofovou, Karla Dobrého, Jana
Dolanského nebo třeba Predraga
Bjelaca.

25. 9. 14:00
Malý sál, Měšťanská beseda

Myši patří do nebe
Denisa Grimmová, Jan Bubeníček

24. 9. 11:30
Kinosál, Měšťanská beseda
28. 9. 11:30
Kinosál, Měšťanská beseda
Myška Šupito a lišák Bělobřich
byli v životě zapřisáhlými nepřáteli. Ve zvířátkovém nebi ale mají
spoustu času všechny neshody
překonat. Půvabný animovaný film

25. 9. 12:00
Velký sál, Měšťanská beseda
25. 9. 11:00
Malý sál, Měšťanská beseda
Katarína Kerekesová
Nevidomá Mimi a Líza jsou nejlepší kamarádky. Vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti
k celému světu a jeho pestrosti.
V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu
žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co
vyhodí Mimi a je překvapená, když
nic nevyhazuje. Pro Mimi jsou totiž
všechny staré věci doma pevnými
body a malými jistotami ve tmě.
Líza se rozhodne vyhodit svůj starý červený míč. Ten ale zapadne za
kontejner a dívky díky němu objeví
tajné dveře do Zahrady kouzelného skřítka Zázračníka…
Tajemství staré bambitky 2
Ivo Macharáček
Druhý díl oblíbené pohádky je tu!
Příběh napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho
odvážné dcery Aničky (Kamila
Janovičová), trochu nešikovného
prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav pokračuje. Z Jakuba je
král, z Aničky královna a rodina se
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Zlotřilí rádcové Lorenc (Jiří

Planeta Praha
Jan Hošek

24. 9. 11:00
Malý sál, Měšťanská beseda
Tvůrci oceňovaného filmu Planeta
Česko se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí
nečekaní zvířecí sousedé, jejichž
každodenní dobrodružství filmaři
zaznamenali díky nejmodernějším
technologiím z výjimečné blízkosti. Vydejte se na vzrušující výpravu
pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří tajně
žijí v naší metropoli.
Zakletá jeskyně
Mariana Čengel Solčanská
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví
pověst o zázračné jeskyni, v níž
jsou uložené vzácné poklady. Je
mezi nimi i obyčejná sůl, kterou

24. 9. 12:00
Velký sál, Měšťanská beseda

JE
TO
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DY
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Daleko za hranicemi dětských
hřišť existuje úžasný svět fantazie –
Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví
lidskou řečí a po zlatých pouštích
se procházejí neskutečné stroje,
které fungují v dokonalém souladu
s přírodou. Desetiletý Riki uteče
do Tvojzemí ze svého domova ve
skutečném světě, protože zachytí
signál vysílaný tajemným zářivým
kamínkem. Tento zdroj velké síly,
který chce každý získat, se ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki
sdílet toto tajemství? A jaké nebezpečí mu hrozí?

foto: Michal Pribylinec

Anna Fialová:
Cítím pochopení
a určitý druh
souznění

Herečka Anna Fialová se na Finále představí ve filmech BANGER. a Vyšehrad: Fylm a v minisérii Iveta. Osud populární zpěvačky ji zaměstnává i teď – vzniká totiž pokračování. Díky tomu skoro na nic jiného teď nemá myšlenky.
Na letošním Finále vás diváci budou moci vidět také v epizodě minisérie Iveta. Jaký byl váš vztah k Ivetě Bartošové před a po natáčení?
Předcházela pro vás natáčení nějaká speciální příprava?
Přiznám se, že před natáčením jsem Ivetu Bartošovou nijak zvlášť nevnímala. V době, kdy se kolem ní odehrávaly všechny ty kauzy jsem byla ještě
malá a její osud mi přišel spíše smutný. Po natáčení se ten vztah samozřejmě změnil. Během příprav jsme s Mikem Samirem koukali na všechna
dostupná videa z jejich začátků, plus jsme měli spoustu dalšího materiálu.
Snažili jsme se zachytit, jak rádi říkáme, esenci Ivety. Vojta Vodochodský
zase Petra Sepéšiho. Po tom všem jsem začala cítit pochopení a určitý druh
souznění. První série ztvárnila období končící smrtí Petra Sepéšiho. Teď

připravujeme druhou, které se odehrává v devadesátých letech, kdy byla
Iveta nejvíc na výsluní.
Napadá vás nějaká další osobnost české či zahraniční pop music, kterou byste ráda ztvárnila?
Vždycky mi přišlo jako hodně zajímavá práce ztvárnit osud nějaké skutečné
žijící osobnosti, ale nikdo mě teď nenapadá. Momentálně se soustředím
hlavně na Ivetu.
Při hostování s kapelou Monkey Business jste se představila také jako
skvělá zpěvačka, nemáte v plánu věnovat se také hudební tvorbě?

Měla jsem a mám. Ale začala jsem mít víc práce jako herečka a nemám na
to teď v hlavě prostor. Abych začala hudební dráhu, budu muset víc chtít.
Zatím jsem v tom taková ztracená, ale tuším, že se to jednou stane.
V poslednich letech vzrůstá podíl vlastní tvorby různých televizních
online platforem, myslíte že je to dobrá příležitost? Jsou nějaká specifika této produkce od klasických televizních seriálů a od celovečerních
filmů?
Pro mě jako pro herečku se toho, myslím, moc nemění. Příprava na Ivetu
byla specifická spíše kvůli tématu, bez ohledu na to, jestli byla natočena pro
platformu nebo do televize. Ale myslím, že je to dobrá příležitost. Prostor
dostávají zajímavé projekty.
Máte vy sama nějaký oblíbený seriál, který ráda sledujete?
Stabilně si jako kulisu pouštím Přátele, už spíš jako rozhlasovou hru k nějaké práci. Jejich díly znám nazpaměť. Mám moc ráda Stranger Things – ten
způsob, jakým je to natočené, ten prostor a svět mě baví natolik, ze pořád
držím, i když už to není tak dobré jako na začátku. Z české tvorby mám ráda
minisérie jako třeba Podezření a taky se mi líbily Devadesátky.
Váš dědeček se proslavil titulní rolí v populárním hudebním filmu Limonádový Joe, máte k filmu díky tomu sama blízký vztah? Ovlivnil vás
dědeček nějak ve vašem hereckém vývoji?
Ten film mi přijde jedinečný, nebojím se říct geniální. Už dlouho se tu nic
tak žánrově i vizuálně originálního neobjevilo. Je to nadčasový snímek. Dědeček mě ale k herectví nepřivedl, to spíš maminka, která tančila v taneční
skupině UNO a brala mě často na zkoušky. Naše rodina celkově dost umělecky vybočuje (smích).
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Od října natáčíme druhou sérii Ivety a v září budou asi velké přípravy. Od
února pak budu zkoušet hru Nebezpečné známosti v Národním divadle
a v dlouhodobém výhledu se rýsuje seriál pro Českou televizi.
Jak jste prožila dobu covidovou a v čem vás ovlivnila?
Byla jsem úplně bez práce. Měla jsem štěstí, že jsem nastoupila krátce

předtím do angažmá, což mi zajistilo přežití. Byli jsme zavření doma, neustále jsem zvyšovala počet pokojových rostlin. Potom jsme se přesunuli na
chalupu, kde jsem hrabala listí a sekala trávu a bylo to boží. Naučila jsem se
odpočívat. Hodně se vařilo. Nějak jsem v sobě paradoxně našla klid a snažím si ho aspoň trochu udržet.

Anna Fialová
vystudovala herectví na Pražské konzervatoři. Jejím filmovým
debutem byl Román pro ženy režiséra Filipa Renče, kde si zahrála
když jí bylo osm let. Od roku 2019 je členkou Činohry Národního
divadla. Zviditelnila se v minisérii Iveta na online platformě Voyo
o zpěvačce Ivetě Bartošové. Do konce letošního roku se bude
natáčet druhá řada. Je vnučkou herce Karla Fialy - legendárního
Limonádového Joe.

Vyšehrad: Fylm
23. 9. 22:00 Kinosál, Měšťanská beseda
Iveta
24. 9. 15:00 JoNáš, Měšťanská beseda
26. 9. 15:00 JoNáš, Měšťanská beseda
BANGER.
25. 9. 14:30 Kinosál, Měšťanská beseda
28. 9. 14:30 Kinosál, Měšťanská beseda

Tipy Michaely Benešové z Eurosoftware

Těší mě, že se do hlavních rolí
dostávají ženy
Michaela Benešová pracuje ve firmě Eurosoftware, která
je hlavním partnerem festivalu, již řadu let. Má vystudovanou germanistiku, proto se každoročně těší zejména
na filmy ze sekce Německé kino.
Máte letos nějaké favority?
Německou sekci sleduji už několik let a musím říct, že je tento ročník
opravdu silný. Všechny uváděné filmy považuji za kvalitní a zajímavé. Pozoruji tendenci tvůrců dávat stále častěji hlavní roli ženám, což mě neskutečně těší. Tentokrát jsou to úplně normální ženy, které ale musí čelit
mimořádným okolnostem. Jsou sice hodně citlivé, ale zároveň velmi silné.
Jsou nuceny vyrovnávat se se složitými životními situacemi. Ze všech filmů bych ráda jmenovala dva: krátkometrážní drama Světlá stránka věci
a celovečerní film Teentopie.

A v Teentopii od Dennise Stormera a Marisy Meier?
Tam jde také o drama, tentokrát s nádechem komedie a silným zastoupením prvků sci-fi, které mám moc ráda. Blíže neurčený algoritmus přiděluje
lidem práci na základě jejich příspěvků na sociálních sítích. Pokud práci
přijmou, stávají se dospělými. Zveřejněním nezralých příspěvků mohou
ale status dospělého zase ztratit. Dozrát k dospělosti zde však také znamená vzdát se postupně svých snů. Hlavní hrdinkou je Wanja, dívka žijící
zdánlivě bezstarostným životem v komunitě převážně mladých, nezkušených lidí. Společně obývají prostor opuštěné stodoly, jakéhosi squatu.
Členové komunity dělají na první pohled jen samé nepřístojnosti. Wanja
vyrůstala pouze se svým otcem a citově strádá. O to pevnější vztahy navazuje se členy komunity. Jednou dostává zprávu, že jí algoritmus přidělil
práci v architektonické kanceláři. Zpočátku si není jistá, ale nakonec tuto
práci přijme. Tím se stává dospělou. Zažívá úspěch, najednou je majitelkou bytu a auta, a dokonce se stará o svého otce, který se stal nezletilým.
Život jí přináší dobré věci, ale i negativní prožitky, které jsou přirozenou
součástí dospívání. Stydí se za své přátele z komunity, kteří mohou ohrozit její kariéru. Zlomovým bodem je okamžik, kdy zjistí, že je těhotná.
Co je vám na tom blízké?
Mám také děti a vidím na nich, jak složité je vyrůstat a dospívat. Myslím,
že se nejen mladí filmoví diváci dokážou s mnohými z těchto pocitů ztotožnit. Film je plný barev a proměn. Velké kouzlo má i jeho lokace nacházející se pravděpodobně někde v Porúří.
Vaše firma podporuje festival Finále již popáté, přičemž samotný festival letos slaví 35. narozeniny. Co byste popřála festivalu k výročí?
Festivalu přeji rostoucí přízeň fanoušků a stále větší pozornost veřejnosti.
Firma Eurosoftware slaví letos také, brzy jí bude 25 let. Oběma oslavencům přeji stále krásnější město Plzeň, kde je vždy dost místa pro umění
i průmysl.

Co vás na těchto filmech zaujalo?
Ve filmu Světlá stránka věci jsou zpracovávána tři témata lidského bytí:
láska, povinnost a naděje. Maximilian Conway, režisér filmu, vycházel
z klasického díla rakousko-uherského dramatika a prozaika Ödöna von
Horvátha „Glaube, Liebe, Hoffnung“ („Víra, láska, naděje“). Hlavní hrdinka
příběhu Elisabeth Gramm pracuje v supermarketu. Kvůli absurdní maličkosti dostane výpověď. Její vedoucí se jí nezastane a zbaběle se schovává
za rigidní interní pravidla. Paní Gramm naštěstí ihned nachází novou práci.
Nutně ji potřebuje, protože je velmi zadlužená. Na schodech ke svému
bytu potká exekutora. Za těchto zvláštních okolností se mezi těmito dvěma
postavami rozvine milostný poměr. Tento vztah, bohužel, Elisabeth Gramm
neochrání. Atmosféra celého filmu je velmi pochmurná, vše je temné a syrové. Režisérovi se podařilo podat látku velmi dramaticky, aniž by použil
nákladné prostředky. Herečka ztvárňující Elisabeth hraje velmi přirozeně.

Firmu Eurosoftware založili Stephan Kronmüller a Rainer Gläß v Plzni
před téměř 25 lety. Od té doby se neustále rozrůstá a dodává softwarové
produkty obchodním řetězcům na celém světě. Společnost se dělí o svůj
úspěch také tím, že již popáté podporuje jako hlavní partner festival Finále Plzeň.

Německé kino
Filmů z německé produkce se do našich kin či na televizní obrazovky příliš nedostává. Na Finále si ale tenhle nedostatek můžete vynahradit. I tento rok jsme ve spolupráci s filmovým festivalem v Cottbus a festivalem německých
filmů v Saarbruckene připravili sekci Německé kino, v rámci které promítneme celovečerní a krátké filmy mladých
tvůrců, které měly ohlas i za hranicemi Německa.

Děkujeme partnerům sekce
Německé kino

Papoušek z ráje
Jannik Weiße

Pecka nebo packa
Jevgenia Gostrer

Světlá stránka věci
Maximilian Conway

Jednoho vlahého květnového večera se na parkovišti setkávají Milan a Laurie, aby si po rozchodu
předali poslední zbylé věci. Mezi
nimi i klec s modrým papouškem.
Ještě před časem jim přišlo jako
výborný nápad si ho pořídit, ale
teď jim jen připomíná zkrachovalý
vztah a nikdo ho nechce…

Autobiografický animovaný dokument sleduje židovskou imigrantku, která přišla do Německa jako
dítě v polovině devadesátých let.
Bez znalosti jazyka i místní kultury
se jen obtížně sžívala s cizím prostředím a snímek skrze metaforu
záměny dvou slov popisuje zkušenost střetu jedince s novým jazykem, kulturou, uměním i vnímáním
sebe sama.

Elisabeth by ráda prorazila jako
jazzová zpěvačka, místo toho ale
přišla o práci a hrozí, že přijde
i o domov. Úředník pověřený jejím
případem podlehne Elisabetinu
kouzlu a místo vystěhování se jí
snaží podpořit ve zpěvu. Pozlátko ale trvá jen dokud nenarazí na
úřední nařízení a prázdnou kapsu.
Absolventský snímek Maximilana Conwaye z Filmové univerzity
Konrada Wolfa.

Teentopie
Denis Stormer, Marisia Maier

Vysídlení
Sharon Ryba-Kahn

Země zaslíbená
Yael Reuveny

Wanja žije ve světě, kde dospělost
určuje neměnný algoritmus. Ten jí
sice přiřadil skvělou a zodpovědnou práci, ale Wanja si není jistá,
jestli ji udělá štastnější než čichání
toluenu a zběsilé večírky se spolužáky. Někdy je totiž příliš lákavé
obejít algoritmy a zůstat mladý,
dokud to jen jde. Debut Dennise
Stormera vyhrál Cenu diváků na
MFF v Zürichu.

Po letech rádiového ticha Sharon
Ryba-Kahn znovu navázala kontakt se svým otcem. Mluví s ním
o jeho nepřítomnosti a o jeho rodině. Z pohledu někoho, kdo patří
do třetí generace po šoa, mladá
žena zkoumá sebe a své německé
okolí. Dojemná reflexe vztahu Židů
a Nežidů v Německu a vztahu otce
a dcery.

Narodit se v Izraeli byl po mnoho
let sen generací mnoha evropských židů. Režisér Jael Reuveny
na prahu své čtyřicítky zkoumá, co
z tohoto snu jeho prarodičů zůstalo a zda šlo o naděje, které se váží
k určité generaci a politické situaci. Koprodukční dokumentární esej
byla uvedena na filmovém festivalu
v Haifě.

26. 9. 20:00
JoNáš, Měšťanská beseda

27. 9. 20:00
JoNáš, Měšťanská beseda

28. 9. 20:00
JoNáš, Měšťanská beseda

Zvláštní uvedení
Uplynulý rok byl bohatý i na krátkometrážní tvorbu a v této sekci vám přineseme to nejlepší z krátkych filmů, které
byly uvedené v ČR a na zahraničních filmových festivalech.

Barcarole (30 min)

Igor Chmela

Mladičká ošetřovatelka Zdena začíná svoji první noční směnu v domově seniorů a rovnou je vystavena nelehké zkoušce – musí se postarat
o tělo zemřelého klienta. Mrtvý člověk se stává předmětem, který je třeba očistit, uklidit a uložit do krabice, ale také zbožím, o něž se trapně
servou zaměstnanci konkurenčních pohřebních agentur. Jemný portrét
mladistvého tápání a realistický příběh setkání se smrtí v sobě snoubí
fyzicky intenzivní momenty s groteskním humorem a špetkou naděje, že
takhle skutečný konec přeci jen vypadat nemůže. Životní optimismus do
něj vnášejí paradoxně ti, kdo by měli být na konci cesty: mrtvý pan Malý
a jeho vzpurný spolubydlící Novotný, který tu noc přišel o zuby.

Milý tati (13 min)

Yung Michal (17 min)

Štěpán FOK Vodrážka

Diana Cam Van Nguyen
Patnáctiletý Michal se na Instagramu prezentuje jako rapper, kterému ke
slávě chybí jen krůček. Ve skutečnosti tráví celé dny obracením hamburgerů na místě, ze kterého ještě nikdy nikdo neprorazil. Podaří se mu splnit
si svůj sen během dnešního odpoledne?

Zuza v zahradách (13 min)

Lucie Šimková-Sunková

Film vykresluje vztah dcery, která si prostřednictvím tohoto filmu hledá
cestu zpět ke svému otci. Autorka našla dopisy, které jí před roky psal
z vězení. Listy plné lásky, jakou už nikdy potom nezažila. Odpovídá na ně
po letech – jako dospělá. Po letech objevené dopisy Dianě připomněly
jak blízcí si kdysi s otcem byli. Dokud je nerozdělily tradice. Diana otce
dodnes vinı́ z rozpadu rodiny, ale tímto filmem se k němu snažı́ najít cestu
zpět a pochopit, co se v jejich vztahu vlastně stalo.

Míry (15 min)

Joseph Pierce

Animovaný snímek o Willovi, který při jízdě po dálnici ztrácí smysl pro
měřítko. Jak se jeho ochromující drogová závislost prohlubuje, snaží se
odhalit sled událostí, které vedly k jeho nesnázi, než bude navždy ztracen.

Všechny filmy uvidíte v jednom bloku 

Zuza je malé blonďaté děvčátko, které má zahradu v zahradní kolonii za
městem, kam jezdí na kole se svojí mámou a tátou. Jednoho dne, když se
Zuza vydá s otcem na procházku po kolonii, objeví na jejím konci divokou
tajemnou zahradu. Bydlí tam černý pes a možná i strašná Stará Bela. Kdo
ví. Zuza se jí pro jistotu bojí. Ale co máte dělat, když máte z někoho strach,
ale najdete na cestě jeho klíč? Film Zuza v zahradách je poetickým animovaným vyprávěním o překonávání strachu a předsudků a půvabu odlišností.

24. 9. 14:30 Divadlo Dialog

Manipulace mocí: Zlatá šedesátá?

V loňském roce jsme ve spolupráci s Pamětí národa poprvé uvedli novou archivní sekci, jejímž cílem je poukázat na existenci propagandy ve
filmech, seriálech a dalších audiovizuálních dílech. Předchozí ročník festivalu Finále Plzeň představil vybrané snímky, které vystihovaly podstatu propagandy a manipulace s dějinami v padesátých letech minulého
století.

Nebeští jezdci (Jindřich Polák, 1968)
24. 9. 18:00 Státní vědecká knihovna
Ucho (Karel Kachyňa, 1970)
25. 9. 18:00 Státní vědecká knihovna
Diskuse: Manipulace v době okupace
26. 9. 17:00 Primátorský salónek, Měšťanská beseda

Letošní ročník bude patřit šedesátým letům 20. století – tedy období, které je obecně vnímáno jako doba určitého rozvolnění, nadechnutí a naděje, kterou ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy v noci na 21. srpna 1968.
Při prvotních přípravách jsme ještě v lednu uvažovali nad tím, zda tuto
obecně známou temnou část dějin reflektovat a jestli nenajdeme jiný klíč
k poukázání na manipulaci ze strany establishmentu. Tuto úvahu jsme
opustili 24. února letošního roku, kdy Putinova armáda napadla suverénní
stát nedaleko našich hranic a Evropa znovu poznala, co je to válka.

Nezvaný host (Vlastimil Venclík, 1969, studentský film FAMU)
+ Příběhy 20. století: Škola normálního života
28. 9. 18:00 Studijní a vědecká knihovna

Paralela srpna 1968 v Československu a února 2022 na Ukrajině je až
mrazivě bolestivá. Chceme na to upozornit i v rámci sekce Manipulace
mocí. Můžete se těšit na dobové snímky, dokumentární ohlédnutí i na
studentský film Vlastimila Venclíka s až symbolickým názvem „Nezvaný
host“ – snímek, za který Venclíka v roce 1968 vyloučili z FAMU.

Festival si váží spolupráce s
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Michal Horáček

českých
unikátů

„Štěstí je krásná věc“

„Cimrman nestárne
tak rychle jako my,“ říká

Hana Zagorová
vypráví o promarněném
čase a vzpomíná na hit

Taťána Gregor Brzobohatá

„Můj čas ze seriálu
Sanitka“

Miss World a zakladatelka nadace
pomáhající seniorům říká:

„Nastal čas vnitřní krásy“

Luděk Seryn

Profesor Cyril Höschl

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví
v rozhovoru radí:

„Jak se z covidu nezbláznit“

Legendární časopis Mladý svět navazuje na tradici jednoho z nejoblíbenějších časopisů, který u nás vycházel téměř 40 let a celým generacím
čtenářů přinášel zajímavé informace ze společnosti, kultury a života
v Česku. I v novém Mladém světě
naleznete řadu zajímavých článků,
reportáží, rozhovorů, ale i kulturní
a společenský přehled, zábavu. Důraz klademe i na dostatek kvalitních
fotografií. Každé vydání přinese na
100 stranách přesně ty informace,
které chcete a potřebujete znát. To
vše každý měsíc jen za 49 Kč.

Textař, zakladatel sázkové kanceláře
a filantrop vysvětluje proč napsal, že

1/2021

* 29 Kč

„Jak vznikají nejdražší
české hodinky“

2/2021

* 29 Kč

„Velikonoce jsou těmi
nejdůležitějšími svátky,“ vysvětluje

Dominik Duka

„Hledat na tomhle průseru cokoli pozitivního
je skutečná ztráta času,“ hromuje

Ema Labudová

Povídka Ondřeje Neffa

* 29 Kč

*

29 Kč

Ondřej Gregor Brzobohatý
+ TV pRoGRam

12/2021

*

29 Kč

Jana Vildumetzová

Daniela Kovářová

4/2021

* 29 Kč

Eva Burešová

Jakou hudbu dnes
poslouchají mladí

Proč nedokážeme
odolat seriálům
8/2021

* 29 Kč

„Comeback by mohl pokračovat, stejně
na mě pořád volají Lexo,“ směje se

Matouš Ruml

9/2021

* 29 Kč

Češi – šampioni
menších sportů

*

29 Kč

Vojtěch Hruban

vzpomíná na největší
úspěch českého basketbalu

Toyen

– malířka obrazů
za desítky milionů

Monika Baudišová

Dan Přibáň

Helena Vondráčková

13/2021

„Neplodnost je pořád tabu. Trápí víc lidí,
si myslíme,“ upozorňuje autorka Bezdětn

„Na dovolené jsem nikd
nebyl,“ říká cestovatel

„Bez rodiny bych zemřela žalem,“
prozrazuje nám žijící legenda

+ TV program

Povídka Petry Soukupové
pro Mladý svět

„Slunečné fandí i lidi, do kterých
bych to neřekla,“ usmívá se

Igor Bareš

Ladislav Špaček

„Hejtmankou jsem mohla zůstat
jen na úkor syna,“ říká

Petr Weiss

„Jsou důležitější věci než umřít
v Národním divadle,“ říká

„Etiketu musíme dodržovat,
i když spíme,“ učí nás

„Chci vymýtit covid.
A tak jsem vymyslel hru,“ říká
11/2021

„Láska není turistika,“ protestují páry,
které pandemie rozdělila po celém světě

„Dabing Street je skvělou karikaturou,
s realitou ale nemá moc společného,“
popisuje mladý dabingový režisér

Philip Kiulpekidis

Etiketa
21. století

o řízení autobusu, Sněženkách
i Werichovi: „Jsem zvědavej jak opice.“

Dostaneme se v roce 2050
z Hoštic do Austrálie za tři hodiny?

Jiří Svoboda

* 29 Kč

Václav Kopta

Tomáš Sedláček

„Na Marsu může existovat život. Jednou ho
třeba budeme kolonizovat,“ myslí si

7/2021

Nejlepší
deskové hry

„Musíme se naučit být svými vlastními
šéfy,“ odhaluje budoucnost práce

* 29 Kč

Proč nás láká retročtení?

Kamila Nývltová

6/2021

3/2021

Alena Mornštajnová

„Divadelní róby jsem teď vyměnila
za mouku a zástěru,“ směje se

„Anorektičky nejsou jen vychrtlé
a pomatené trosky,“ upozorňuje

„Proč kominík nosí štěstí“

„S Listopádem jsem píchla do vosího
hnízda,“ říká o nové knize o potlačené
sametové revoluci

Jarní zvyky napříč zeměkoulí

Zdeněk Pohlreich

Kominíkem je 30 let a stal se jím
i jeho syn. Vysvětlí nám

„Dítě nemá být tím nejdůležitějším v rodin
Aspoň občas to jsou otec nebo matka,“ r

Zdeněk Svěrák

Jan Šetka

vymyslel nový způsob,
jak měřit čas, a popisuje

Sally pro 21. století
„Pozor, covid se přenáší i souloží,“ varuje

Klenoty českých hradů a zámk
+ TV program
14/2021

*

29 Kč

721 zápasů Amfory
očima Petra Salavy

Divoký západ tr
kolem řeky Sáza

Šimon Holý:
Režisér Šimon Holý patří
mezi výrazné postavy nastupující generace mladých filmařů. Kromě samotné tvorby se ale také
nebojí kriticky zamyslet
nad prezentací současné
české kinematografie v zahraničí. Jaký je pohled jeho
současníků a co by chtěli
změnit?

Tvůrci musí mít
čas něco zažít
Nedávno jsi v jednom rozhovoru nepříliš lichotil obrazu českého filmu v zahraničí. Teď v srpnu získala Tereza Nvotová s jejím snímek
Světlonoc cenu na festivalu v Locarnu. Myslíš, že se povědomí o českém filmu zlepšuje?
Ono to přímo souvisí s třemi manifesty, které jsme vydali společně s Terezou Vejvodovou a Tomaszem Wińskim na začátku léta. V mém textu „Tady
a teď“ popisuji svou vlastní zkušenost se sales agenty v Cannes, kteří se
na náš film tvářili skepticky právě kvůli tomu, odkud pochází. Předávám
tedy jen tak, co se dostává ke mně. Povědomí se ale určitě zlepšuje.
Máš sám nějaké ohlasy jak od odborníků nebo i třeba jen od přátel ze
zahraničí na český film?
Znají především filmy ze šedesátých let, ty současné jen poskrovnu. Dobré jméno má ale animace a dokumentární film, kterému se nejen na festivalech animovaného a dokumentárního filmu daří velmi dobře.
Co by ke zlepšení mezinárodního renomé mohlo pomoci?
Kdyby vláda našla více peněz pro český film a Fond kinematografie mohl
český film ještě lépe a efektivněji podporovat. Stejně tak by pomohlo navýšení koncesionářských poplatků a zapojení privátního sektoru, který se
zatím filmu poměrně bojí. V českém filmovém průmyslu chybí peníze na
vývoj díla stejně jako na důstojné živobytí režisérů a scenáristů. Dokud
budeme v situaci, kdy musíme scénář napsat za čtyři měsíce, abychom
do půl roku museli zase psát další, tak nemohou vznikat soustředěná a zajímavá díla. Tvůrci musí mít čas něco zažít, aby mohli psát a točit dobře.
Je něco, co v tvorbě tvých českých filmařských současníků postrádáš?
Všechny ty věci popisujeme v těch manifestech, které mohou lidé najít
na webu novyfilm.cz. Chybí nám filmy ze současnosti, upřímnost, nějaká vnitřní naléhavost a odvaha v tématech. Filmy přestávají komunikovat
s diváky a vznikají mnohdy průměrná díla, která neříkají vůbec nic.
Naše sekce ZOOM se pokaždé zaměřuje na zajímavou kinematografii
jedné z evropských zemí. Letos je to Maďarsko. Kde ty sám bereš
inspiraci nebo která kinematografie je právě tobě blízká?
Mně je blízká česká kinematografie stejně tak jako japonská, izraelská,
francouzská nebo skandinávská a americká. Inspiraci ale beru spíš napříč zeměmi. Zajímají mě víc jednotlivá témata nebo specifičtí autoři než
region. Například o Kacuhito Išiim jsem napsal na FAMU bakalářku a doteď mě jeho filmy Chuť čaje a Funky Forest fascinují tím, jak novátorsky
působí i po osmnácti letech. Francoise Ozona si zase vážím, protože pokaždé přijde se stylisticky odlišným dílem a nebojí se experimentovat.
Poslední dva roky po sobě jsi uvedl nový film na MFF v Karlových
Varech a následně také u nás na Finále. Máš v plánu v této „tradici”
pokračovat?
Nemám. To vzniklo jen náhodou a není to nějaký záměrný koncept. Teď
spíš všechny síly napínám k mým dalším dvěma větším filmům Chica
Checa a Thinking David, které snad budeme točit v blízké budoucnosti.

Při natáčení A pak přišla láska… herečky ztvárňující čtyři hlavní ženské postavy samy spoluvytvářely texty dialogů, protože od tebe nedostaly doslova napsaný scénář. Jak se ti tento postup osvědčil?
Byla to zajímavá metoda, ke které bych se rád ještě někdy vrátil. Ideálně
za snazších realizačních podmínek. Když je známá všem zúčastněným
jen samotná situace, ale chybí slova, tak přichází často do prostoru autenticita a něco náhlého, nečekaného, přirozeného, ze života. Myslím, že
proto film nabízí divákům opravdu upřímný pohled do nitra několika žen,
které se topí ve svých problémech. Ten film je tím rozhodně jiný a v něčem i lepší. Samozřejmě je ale zase jeho živost vykoupená třeba méně
čistou dramaturgií. To mi ale v tomto případě vůbec nevadilo, protože mi
šlo o tu živost materiálu především.
Mohou se diváci těšit na osobní uvedení tvého filmu A pak přišla láska…?
Ano. Měli by navíc dorazit i někteří další členové a členky štábu. Debaty
ve Varech i na LFŠ byly dost zábavné, tak snad taková bude i v Plzni.

Šimon Holý
vystudoval režii na FAMU a natočil dva celovečerní filmy Zrcadla
ve tmě a A pak přišla láska..., které se objevily v soutěžích festivalu
v Karlových Varech. Za film Zrcadla ve tmě byl nominován
v kategorii Objev roku na Cenu filmových kritiků. Zároveň také
moderuje pořad Kompot a proudové vysílání na stanici ČRo Radio
Wave, pro kterou vytvořil dvě řady úspěšného podcastového seriálu
Zkouškový a hranou sérii Rozchod. Kromě toho se věnuje také
hudbě různých žánrů včetně té filmové (Všechno bude, Rodinný
film nebo třeba Parádně pokecal).

A pak přišla láska...
25. 9. 15:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Král Šumavy v Brdech
Minisérie Král Šumavy, která mapuje životní cestu Josefa Hasila, vznikala
v polovině května letošního roku v Plzeňském kraji, ale paradoxně ne Šumavě, nýbrž v Brdech. Snímek o šumavském převaděči vychází z knižní
předlohy Návrat krále Šumavy od Davida Jana Žáka a zachycuje události,
které se odehrály během necelých pěti let po nástupu komunistické strany. Skutečný Josef Hasil boj s režimem přežil a utekl do Ameriky,
kde teprve před nedávnem zemřel.
Nedílnou součástí příběhu je mysteriózní oblast Šumavy. Krajina plná nebezpečných bažin, hlubokých lesů
a údolí, rozdělená Železnou oponou, na níž číhají
vojáci se psy a za ní svoboda. Natočit však dobo-

vou Šumavu na skutečných místech již aktuálně není prakticky možné.
„Šumava se podstatně proměnila, je například mnohem více zalesněná.
To, co jsme chtěli zobrazit, jsme ovšem našli v oblasti Brd. Výhledy do
krajiny, mokřady kolem Padrťských rybníků, krásný a fotogenický kostel
sv. Václava ve Skořici,“ vysvětluje režisér David Ondříček proč Šumavu
zastupují v nové minisérii právě Brdy.
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Práva k natáčení udělil produkci nejen autor knižní předlohy David Jan Žák, ale také Josef Vávra, jediný syn Josefa Hasila. Vznik snímku byl na počátku roku podpořen z dotačního programu Plzeňského kraje.
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„Král Šumavy je legenda vonící napětím, tajemstvím, nočními přestřelkami, zrádnými bažinami
a něčím až nepřirozeným. Je to pes Baskervillský,
Revenant a trochu i Robin Hood,“ doplnil o snímku
režisér Ondříček.

Minisérie bude uvedena letos na podzim na platformě
Voyo. Vy ale jeden z dílů můžete vidět v premiéře a navíc
na velkém plátně na Finále Plzeň.
Více o natáčení, filmových lokacích, podpoře Plzeňského kraje a mnoho
dalšího najdete na www.filmplzen.cz.

Foto Lukáš Havlena, zdroj TV NOVA

Král Šumavy
28. 9. 17:00 Malý sál, Měšťanská beseda
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Smetanovy sady 12, Plzeň
www.walterpilsen.cz

Smetanovy sady 8, Plzeň
www.mittypilsen.cz

Hlavní partneři festivalu

Oficiální voda a partner festivalových cen

A Member of the GK Software Group

Festival finančně podpořili

www.turisturaj.cz
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Oficiální pojišťovna
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Oficiální festivalové hotely
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Mediální partneři

Hlavní mediální partneři

Regionální mediální partneři

Partneři doprovodného programu

Festival si váží spolupráce s:
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Oficiální festivalové taxi

Hlavní partneři festivalové znělky

Hlavní partner festivalových novin

Partneři sekce Německé kino
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