
Děláme to pro film

U příležitosti začátku jubilejního 
35. ročníku Finále jsme si poví-
dali s ředitelkou festivalu Evou 
Veruňkovou Košařovou. Zbi-
lancovali jsme dosavadní vývoj 
této kulturní události, uplynulé 
pandemické ročníky i budoucí 
vyhlídky filmového průmyslu 
a kultury obecně. Prozradila 
také, jaké krize muselo Finále 
pod jejím vedením překonat 
i jaké změny nás čekají na postu 
ústřední moderátorské dvojice.  

Letos se společně s hosty a di-
váky můžeme těšit na kulatý 35. 
ročník festivalu. Jak hodnotíte 
dosavadní roky existence Finále?
Finále toho za 35 let své existen-
ce stihlo poměrně dost. A nutno 
říct, že to nebyly vždy lehké roky. 
Má za sebou zářivý nástup v 60. 

zemskou kinematografii důvěru. 
Vždycky jsem se smála, když mi 
někdo říkal, že všechny české 
filmy jsou špatné a když jsem se 
zeptala jaký snímek naposledy 
viděli, přišla odpověď: “... No žád-
ný, protože všechny naše filmy 
jsou přeci blbé.” Zaplať pánbůh 
jsem tuhle glosu už nějakou dobu 
neslyšela. Ale zkuste si představit, 
že v této podivné atmosféře pře-
bíráte festival zasvěcený českým 
filmům. Spoustu lidí mělo dojem, 
že tuzemská kinematografie je bez 
šance a Finále už bez kina Elektra 
nikdy nebude mít tu správnou at-
mosféru…

Věřili jsme však, že se vše v dob-
ré obrátí. S festivalem jsme měli 
samozřejmě své plány, na kterých 
jsme se s předchozím vedením 

neshodovali. Byli jsme rovněž 
přesvědčeni, že kvalitních čes-
kých filmů bude přibývat a my jim 
prostřednictvím festivalu můžeme 
alespoň trochu pomoci. 

Jak jsem již psala ve svém úvod-
níku festivalového magazínu, jsem 
nesmírně vděčná všem, kteří při 
nás od začátku stáli. Velice mě 
těší, když někdo přijde a uzná, že 
když si ještě před pár lety myslel, 
že Finále je akce, která má to nej-
lepší za sebou, tak se zmýlil. 
Abych ale uvedla příklad těch 
největších změn, tak jedna z nich 
je v souladu s výše uvedeným 
množství skvělých českých fil-
mů, ze kterých vybíráme. Mnohé 
z nich už opět Českou republiku 
reprezentují za hranicemi. Velice si 
vážíme návratu mladých tvůrců na 

letech, následné přerušení, znovu-
nadechnutí v letech 90. následo-
vaných jednou z nejslavnějších ér 
tohoto projektu. Údajně se v této 
době Finále přezdívalo malé Vary. 
Bohužel však přišla léta, která 
nebyla slavná ani pro českou ki-
nematografii a tím pádem ani pro 
festival samotný. Pro jistou část 
divácké obce ztratila značka český 
film na hodnotě a je velmi těžké ji 
vracet zašlý lesk. V posledních le-
tech jsme snad na dobré cestě.

Jak se Finále proměnilo za po-
sledních sedm let, kdy stojíte 
v jeho čele?
Festival jsme přebírali v době, 
kdy dobrých českých filmů bylo 
poskrovnu a když už se nějaké 
objevily, diváci na ně do kin stejně 
často nešli, protože ztratili v tu-
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Filmový festival Finále Plzeň

Finále, když jsme festival přebírali 
často zaznívala kritika, že Finále 
je festivalem archivních filmů. 
V neposlední řadě je to rozhodně 
podpora diváků, kteří nás neopus-
tili ani ve složitých pandemických 
ročnících.

Nelze opominout, že uplynulé 
pandemické roky byly pro kultu-
ru velkou výzvou. Nyní jako spo-
lečnost čelíme zejména finanč-
ním nejistotám. Jak se tento fakt 
podle Vás promítá do kultury?
Je velice těžké predikovat myš-
lení potenciálních návštěvníků 
a upřímně obdivuji některé kolegy 
z kulturní branže, kteří například 
v rámci hudebních festivalů pod-
stupují daleko větší riziko než my. 
V jejich případě totiž mohou být 
ztráty z prodeje vstupenek a akre-
ditací velmi znatelné. Nikdo dnes 
pořádně nedokáže odhadnout, 
kolik lidí na akci nakonec dorazí, 
návštěvníci se velmi často rozho-
dují na poslední chvíli. A fakt, že 
o nastupující krizi slyšíte ze všech 
stran, logicky má za následek, 
že na některých věcech začnete 
šetřit a bohužel kultura je v mnoha 
případech zbytná. Za nás mohu 
říci, že na letošních prodejích 
zatím žádné propady nepozoru-
jeme a pevně věřím, že tomu tak 

i zůstane. Jak jsem však zmínila na 
začátku, vím od některých kolegů, 
že s tímto oborem kvůli velkému 
riziku končí, sice uspořádají krás-
nou kulturní akci, ale zadluží se 
kvůli ní, což je pro ně nepřijatelné. 
Naprosto to chápu, stále má ještě 
někdo dojem, že kulturu děláme 
pouze proto, že nás baví a má do-
jem, že to ve výsledku moc nestojí. 
Ono se to přeci nějak udělá. Pro 
většinu z nás je to i druh obživy, 
máme rodiny a myslím, že nikdo 
z lidí, kteří tohle tvrdí, by nechtěl 
dělat svoji práci zadarmo. Bohužel 
jsme tak svědky odlivu opravdu 
špičkových osobností do jiných 
oborů. Lidé, obzvlášť v těžkých 
chvílích, ale kulturu stále potřebují 
a na Finále máme tu výhodu, že 
u koupě lístku, který stojí 100 Kč, 
nemusíte tolik přemýšet.

Filmová výroba se navzdory 
pandemii nezastavila. Distribuci 
filmů do kin však pandemie vý-
razně poznamenala. Jakým způ-
sobem tento fakt ovlivnil minulé 
ročníky?
Budu-li mluvit za Finále, tak pro 
nás ten odliv z kin představoval 
upřímně spíše výhodu. Diváci čas-
to čekali právě na festivalové uve-
dení filmů, kde mohli shlédnout 
vše, co jim v kině uniklo, navíc 

s festivalovou atmosférou a de-
legací tvůrců. Často se nám také 
návštěvníci svěřili, že se vlastně už 
nevyznají v tom, jaká pravidla pro 
návštěvu kin platí, tak raději nikam 
nejdou. Na festival se však “vy-
zbrojili“, aby toho stihli co nejvíce.

Z jakého důvodu jste se rozhodli 
ponechat festival stejně jako 
loni v podzimním termínu?
Je potřeba se na stanovení termí-
nu takovéto velké akce dívat nejen 
z hlediska plzeňské perspektivy, 
ale také s ohledem na další fil-
mové festivaly v České republice 
a v zahraničí. Díky zářijovému 
termínu může Finále každoročně 
nabízet mnohem více filmů v pre-
miérách i snímků, které se čerstvě 
účastnili zahraničních festivalů, ale 
také nám umožňuje lépe pracovat 
s jistou skupinou hostů.
Festival určitě zůstane i v budouc-
nu podzimní sklizní, alespoň po-
kud ho budeme dělat my :). 

Po čtyřech letech došlo ke změ-
ně na moderátorském postu. Na 
koho se mohou diváci jubilejní-
ho Finále těšit?
Jsme moc rádi, že náš moderátor-
ský tým doplní pro změnu žena. 
Osobně se velmi těším, jakou 
energii vytvoří Petr Vančura spo-
lečně s Ester Geislerovou, která je 
novou tváří festivalu Finále. My-
slím si, že moderátorům dáváme 
v jejich projevu velkou volnost. 
Samozřejmě nám však záleží na 

tom, aby uváděné filmy viděli nebo 
nestrhávali pozornost jen na sebe 
a naopak ji správným způsobem 
poskytli filmařům. Tohle je podle 
mě jeden z nejhorších nešvarů 
některých moderátorů, což roz-
hodně není případ Petra Vančury 
a nebyl to případ ani Honzy Ciny. 
Přejeme si, aby se ústřední mo-
derátorská dvojice cítila ve svých 
rolích dobře, i proto jsme hledání 
nové osobnosti konzultovali s Pe-
trem, který shodně s Ester řekli, 
že už dlouho s tím druhým chtěli 
spolupracovat. Musím dodat, že 
Ester je velký profesionál, což není 
u všech umělců vždy zvykem:) 
a v mnohém nám to usnadňuje 
práci. Honza Cina z původní mo-
derátorské dvojice se rozhodl vě-
novat dalším odlišným projektům. 
Rozešli jsme se v dobrém a těšíme 
se, že by se měl na festival přijet 
podívat… byl to skvělý moderátor!

Co byste popřála festivalu Finále 
do příštích let?
Bude to znít jako klišé, ale přála 
bych mu, aby se i přes hrozící krizi 
točily stále skvělé filmy a bylo na 
ně dostatek financí, teď máme 
s tuzemskou kinematografií velmi 
dobře našlápnuto a byla by velká 
škoda šlápnout na brzdu. A samo-
zřejmě aby při Finále drželi diváci, 
filmaři i naši partneři, ze kterých 
se léty stávají opravdoví festivaloví 
přátelé.

Více informací najdeš u vodního baru 
Vodárny Plzeň ve festivalovém centru.

PO STOPÁCH VYDRY

BONIFÁCE
Zábavná soutěž pro děti i rodiče.



Slavíme český film

Oblíbené silent kino nebude chybět ani v letošním Finálovém programu. 
Zahajovací den nabídne severský hit Nejhorší člověk na světě, který skli-
dil řadu mezinárodních ocenění včetně dvou nominací na Oscara. Julie 
a Aksel chtějí různé věci. Starší Aksel by se rád konečně usadil a začal 
novou etapu společného života. Julie se stále ještě hledá a nechce se 
vzdát svého života před třicítkou, kdy bylo tak snadné střídat studijní 
obory i partnery. Romantický příběh se zkomplikuje ve chvíli, kdy se Julie 
seznamuje s okouzlujícím Eivindem, který zasáhne její věčně hledající 
srdce.Norská tragikomedie líčí svět s nepřeberným množstvím mož-
ností, ve kterém se přesto můžete cítit jako ten nejhorší člověk na světě. 
Vstupné na projekci je zdarma, rezervace místa před vyhlášenou plzeň-
skou kavárnou Walter je nutná předem. 

Nejtišší projekce  
na světě  

René se vrací

Sen o Žižkovi se splnil

Průkopnice časosběrných doku-
mentů Helena Třeštíková znovu 
přivádí na filmová plátna notoric-
kého recidivistu Reného. S tímto 
problémovým bouřlivákem se 
mohli diváci seznámit v roce 2008 
ve stejnojmenném dokumentu, 
který obdržel cenu Evropské fil-
mové akademie. Režisérka zachy-

tila dalších třináct let života René-
ho, který má stále co říct. Jakými 
peripetiemi si v poslední dekádě 
prošel, co na svých vzorcích cho-
vání změnit nedokázal a zda se 
mu podařilo zapojit se do běžně 
fungující společnosti zodpoví nej-
novější portrét Heleny Třeštíkové 
s názvem René – Vězeň svobody.

Splnit si svůj sen stálo Petra Jákla 
jen něco kolem 500 milionů korun, 
které si ve světě musel vydobýt 
s vervou husitského válečníka. 
Díky rozpočtu, jenž z jeho Jana 
Žižky (2022) dělá nejdražší český 
film všech dob, si někdejší kas-
kadér, současný režisér, scená-
rista a producent mohl dovolit do 
dlouhá léta chystaného projektu 
obsadit zahraniční hvězdy v čele 
s Benem Fosterem a Michaelem 
Cainem, a natočit jej takovým 
způsobem, aby se za něj jako fa-
noušek Statečného srdce (1995) 
a Posledního samuraje (2003) 
nemusel stydět. Svým filmem 
nás Jákl zavádí na samý počátek 
15. století, kdy husitské hnutí 
bylo hudbou budoucnosti a jeho 

věhlasný vojevůdce se živil jako 
nájemný žoldnéř, a přináší tak 
docela nový pohled na osobnost 
českých dějin, kterou máme díky 
Zdeňku Štěpánkovi zafixovanou 
jako robustního bělovlasého 
válečníka v pokročilém věku. Ve 
vedlejších rolích Jáklova filmu 
si vedle Matthewa Goodeho, 
Tila Schweigera a Karla Rodena 
zahráli Ondřej Vetchý, Ben Chris-
tovao a dokonce i Roman Šebrle. 
Sobotní projekce ve Velkém sále 
se zúčastní sám režisér.

Nejhorší člověk na světě (silent kino)
23. 9. 20:00 Zona Walter Cafe

René – Vězeň svobody 
23. 9. 14:30 Malý sál, Měšťanská beseda

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

TIP 

NA FILM



Filmový festival Finále Plzeň

Zaostřeno na Maďarsko
Vedle filmů českých, jimž je festi-
val primárně zasvěcen, se díky Fi-
nále můžete každoročně seznámit 
i s tvorbou zahraniční. Po dvou le-
tech, kdy sekce ZOOM přibližovala 
pozoruhodné snímky našich slo-
venských a polských sousedů, se 
dramaturgové posunuli k posled-
nímu členovi Visegrádské čtyřky 
a nabízí tři současné maďarské 
snímky. První z nich, romantická 
komedie Vánoční vzplanutí (2021) 
bude k vidění v divadélku JoNáš 
už dnes večer. Vypráví o hasiči Ar-

noldovi, který po otřesech v osob-
ním životě začne trpět postižením 
pro možnost výkonu jeho povolání 
dosti fatálním – závratí. S pře-
sunem na ponižující post požární-
ho dozoru na vánočním trhu ztrácí 
naději, že by mohl prožít příjemné 
svátky, když v tom potká roztrži-
tou učitelku Ester. Tipnete si, jak 
se bude jejich příběh vyvíjet dál? 
Vánoční nálada přijde dřív, než bys 
řekl „Nagyakarácsony“!

Vánoční vzplanutí
23. 9. 20:00 JoNáš, Měšťanská beseda

V pátek bych si na Finále Plzeň 
nenechala ujít projekci filmu 107 
matek. Film vzniklý v koprodukci 
Slovenska, Česka a Ukrajiny nato-
čil slovenský režisér Peter Kerekes 
a je to drasticky působivé drama 
matky, která si v oděském vězení 

odpykává trest i se svým malým 
synkem. Moc se těším také na 
nový film Il Boemo od Petra Vác-
lava, který se tu představí poprvé 
po světové premiéře v Benátkách 
a má očekávání jsou obrovská.

Filmové tipy Ireny  
Hejdové z Deníku N

107 matek
23.9. 13:30 Kinosál, Měšťanská beseda

1x tip

Film Hranice lásky přijede spo-
lečně s delegací uvést herečka 
Lenka Krobotová.

Petra Špalková přijede na dnešní 
projekci nového snímku Buko re-
žisérky Alice Nellis.

První epizodu své netradiční kri-
minální série Pozadí událostí dnes 
představí sám režisér  
Jan Hřebejk.

Saša Rašilov na Finále přiváží 
svůj nový film Arvéd.

Koho můžete dnes na festivalu potkat?

TIP



Slavíme český film

Už máte nainstalovanou festivalovou „appku“ Finále Plzeň? Dostupná 
v češtině i angličtině, on-line i off-line, pro Android i iOS zajistí každé-
mu návštěvníkovi, že se neztratí v nabitém programu festivalu, neztratí 
ani své vstupenky, které v ní budou bezpečně uloženy, a naopak získá 
možnost si lístky na ten který film pohotově dokoupit. Kromě toho vás 
aplikace bude zásobovat každodenním přísunem festivalových novinek, 
zpřístupní vám digitální verzi festivalových novin a poskytne praktické 
informace pro pobývání v Měšťanské Besedě i jejím okolí. 

Zasahuje covid stále do orga-
nizace tak velké společenské 
akce, jakou je Finále? Proč bě-
hem festivalu navštívit i snímky 
z jiných proveniencí než té čes-
ké? A jak si případně projekce 
zpříjemnit? To nám prozradí 
programový ředitel festivalu 
Peter Badač.

Jak probíhaly přípravy letošního 
Finále? Byly klidnější ve srov-
nání s přípravami předchozích 
dvou ročníků tvrdě zasažených 
covidem?
Při přípravě programu jsme covid 
vlastně ani moc nevnímali. Kina 
byla otevřená, filmové festivaly se 
konaly, nové filmy normálně pu-
tovaly ke svým divákům. Rozvol-
nění následující po dvou letech 
restrikcí však do kin přineslo větší 
množství titulů, než bylo obvyklé, 
z čehož může náš festival, a tedy 
i jeho návštěvníci, jen profitovat. 
Do programu se nám totiž neve-
šly všechny snímky, které během 
uplynulého roku vznikly, ale jen ty 
nejlepší. Díky tomu jsou naše sou-
těže letos plné výjimečných filmů.

Je potřeba i letos ještě dodržo-
vat nějaká hygienicko-epide-
miologická opatření, nebo bude 
35. ročník návratem k normálu 
dob předcovidových?
Z minulých let jsme ponechali 
větší rozestupy mezi jednotlivými 
projekcemi, abychom stihli dů-
kladně vyvětrat sály, ale jinak už 
letos návštěvníky nečekají žádná 
větší omezení.

Považujete za definitivní i posun 

Finále na zářijový termín?
Osobně si myslím, že je podzimní 
termín pro náš festival vhodnější, 
protože jej tak posouvá za velké 
festivaly, které v průběhu roku 
proběhnou v Cannes, Locarnu, 
Benátkách nebo Torontu. Díky 
tomu jsme pak schopni svým 
divákům zajistit řadu nových 
českých filmů. Z letošního progra-
mu se to týká například filmů Il 
Boemo, Oběť, Světlonoc, Hranice 
lásky nebo A pak přišla láska…

Podle jakých kritérií jste vybírali 
filmy do soutěže dokumentů? 

Z hlediska přístupu jednotlivých 
tvůrců k realitě je na první po-
hled velice pestrá.
Snažíme se dát prostor velkému 
spektru audiovizuálních děl, která 
se každoročně dostanou na plát-
na českých kin, a tuzemskou ki-
nematografii tak prezentovat v co 
nejširším záběru. Tím samozřejmě 
neusnadňujeme práci porotě, kte-
rá pak posuzuje zdánlivě nesou-
rodou skupinu filmů. Když si ale 
porotci hned zkraje určí vhodný 
hodnotící klíč, v závěru jim to je-
jich práci výrazně usnadní.

V sekci ZOOM letos nahléd-
neme pod pokličku maďarské 
kinematografie – na jaké filmy 
se diváci mohou těšit?
Náš výběr je pestrý: přinášíme 
film Vánoční vzplanutí, který 
vyhrál Cenu diváků na maďar-
ských filmových cenách, snímek 
Jiná smečka, který byl tamtéž 
oceněn jako nejlepší, a nakonec 
film Pokud vím, který maďarskou 
kinematografii reprezentoval v za-
hraničí.

Proč považujete za důležité pro-
mítat v rámci národní přehlídky 

Naše soutěže jsou letos plné

Finále do kapsy



Filmový festival Finále Plzeň

i zahraniční filmy?
Jsem přesvědčený, že je důležité, 
aby se české filmy dostávaly do 
konfrontace s filmy zahraničními, 
natočenými ve stejném regionu. 
Diváci pak budou moci posoudit, 
jestli jim tuzemská tvorba stačí, 
nebo je kvalitou dokonce převy-
šuje.

Kromě filmů čeká návštěvníky 
festivalu i bohatý doprovodný 

program. Jaké akce by si podle 
vás určitě neměli nechat ujít?
Těší mě, že se Finále svým ter-
mínem kryje s festivalem vína, 
který probíhá v sadech před 
Měšťanskou besedou. Ten totiž 
našemu festivalovému dění dodá-
vá příjemně živý ruch a zároveň 
umožňuje divákům zpříjemnit si 
čas mezi projekcemi skleničkou 
vína. Určitě bych také měl zmínit 
venkovní silent kino, které v rámci 

programu každoročně organizuje-
me a procházku s Pamětí národa 
po stopách plzeňských odbojářů.

Co byste návštěvníkům Finále 
vzkázal?
Věřím, že diváci využijí jedineč-
nou možnost vidět to nejlepší co 
česká kinematografie přinesla za 
uplynulý rok na jednom místě, za 
účasti tvůrců, kteří mají náš fes-
tival v oblibě právě pro možnost 

diskutovat napřímo se svými divá-
ky. Věřím také, že si každý z naší 
nabídky vybere, co ho zabaví 
nebo i přiměje k zamyšlení.

NADŠENÍ

RADOST

HRDOST

PŘÍLEŽITOST

ZÁŽITKY

Už 5 let si to užíváme společně

Letos jsme si pro vás připravili 
novinku v podobě unikátního 
filmového párování. Doplňte kul-
turní zážitek k němu umíchaným 
koktejlem.

Přípitek k filmu: Il Boemo

K zahajovacímu výpravnému 
snímku Il Boemo jsme napáro-
vali koktejl ze sektu, který určitě 
doprovázel také každou hudební 
premiéru skladatele Josefa Mysli-
večka.

A navíc každý večer  
od 21 do 24 hod.  
sleva 25% na všechny  
alkoholické nápoje!

Festivalový drink

Bellini – Il Boemo
Broskvový sirup, Frizzante 125 Kč  
Festivalová kavárna v Měšťanské besedě

NA  

ZDRAVÍ



Slavíme český film

Rekordní podpora české audiovize

Vlaďka Chytilová, vedoucí Kan-
celáře Kreativní Evropa MEDIA, 
nám představila první výsled-
ky nového období programu 
Kreativní Evropa MEDIA, který 
podporuje evropskou kinema-
tografii.

Mohla byste návštěvníkům festi-
valu představit program Kreativ-
ní Evropa MEDIA a přiblížit, jaké 
projekty podporuje? 

Kreativní Evropa je program Ev-
ropské unie zaměřený na podporu 
kultury. Jeho součástí je i program 
MEDIA, který už více než 30 let 
podporuje evropskou kinemato-
grafii a audiovizi – financuje vývoj 
nových filmů, televizních a online 
seriálů, distribuci filmů v kinech, 
filmové festivaly a trhy, kina 
a VOD platformy nebo vzdělávací 
programy pro filmaře. U nás jsou 
dlouhodobě podporovány festivaly 
dokumentárních filmů v Jihlavě 
a Jeden svět, festival filmů pro děti 
a mládež ve Zlíně, nově se podpo-
ru podařilo získat i queer festivalu 
Mezipatra. S podporou programu 
KE MEDIA vznikl úspěšný animo-
vaný snímek Myši patří do nebe, 
uváděný v soutěži festivalu, nebo 

film Petra Václava o skladateli Jo-
sefu Myslivečkovi Il Boemo, který 
je zahajovacím snímkem letošního 
Finále. 

V roce 2021 bylo zahájeno nové 
rozpočtové období EU, co to 
znamená pro program Kreativní 
Evropa MEDIA? 

V novém sedmiletém období byl 
programu Kreativní Evropa přede-
vším navýšen rozpočet, a to o 63 
% na celkových téměř 2,5 mld. eur. 
Evropská unie tak dala najevo, že 
podporu kultury i nadále považuje 
za velmi důležitou, obzvlášť poté, 
co byla kulturní odvětví zasažena 
koronavirovou krizí. Na část ME-
DIA z toho připadá 58 %, zbytek je 
určen na podporu dalších oblastí 
kultury prostřednictvím programu 
KE Kultura a na tzv. mezioborovou 
část, podporující inovativní projek-
ty propojující různá kulturní odvět-
ví a nově také zpravodajská média 
a mediální gramotnost. Kromě 
toho se i do programu KE MEDIA 
promítají obecné priority EU, jako 
je snaha o větší ekologickou udrži-
telnost v kultuře nebo rovnost po-
hlaví, diverzita a přístupnost kultu-
ry pro všechny skupiny obyvatel. 

Jak byste zhodnotila úspěšnost 
projektů z České republiky? 

Česká republika je dlouhodobě 
úspěšná v získávání grantů z pro-
gramu KE MEDIA, české projekty 
z oblasti audiovizuálního průmyslu 
v minulosti každoročně čerpaly 
zhruba 2 miliony eur. Velmi mě 
těší, že v roce 2021 to bylo dokon-
ce přes 4 miliony eur. Tato rekord-
ní částka v historii programu u nás 
je daná nejen tím, že v některých 
okruzích byla podpora určena na 

dva roky, ale např. i velkou úspěš-
ností českých producentských 
společností, které loni získaly pod-
poru na 20 nových českých filmů 
a seriálů – hraných, animovaných 
i dokumentárních. Některé z nich 

budou v budoucnosti jistě promí-
tány i zde na festivalu.

www.kreativnievropa.cz
Facebook – kreativnievropa
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Filmový festival Finále Plzeň

Cestování  
Plzní a Plzeňským krajem  
v jedné aplikaci

Jízdenky i předplatné 
na MHD, vlaky  
a autobusy  
na pár kliknutí.

virtualnikarta.cz

35. ročník Finále dnes večer zahájí životopisný snímek Il Boemo (2022), 
portrét jednoho z nejznámějších českých operních skladatelů Josefa My-
slivečka. Jeho osud od chvíle, kdy opustil české kraje a vydal se do Itálie 
– centra hudebního dění, zachycuje scenárista a režisér Petr Václav, jenž 
v minulosti zaujal tuzemské i zahraniční publikum především civilními, 
„špinavě“ realistickými filmy jako Marian (1996) či Cesta ven (2014), sou-
středěnými na českou romskou komunitu. 

Kostýmní velkofilm Il Boemo, jenž vznikal s rozpočtem 138 milionů korun 
v česko-slovensko-italské koprodukci více než deset let, tak ve Václavo-
vě filmografii znamená změnu z hlediska tématu i žánrového zaměření, 
nikoli však v přístupu ke zpracovávané látce. I tentokrát si dal režisér zá-
ležet na věrném vykreslení soudobé skutečnosti a psychologie titulního 
hrdiny, ztělesněného Vojtěchem Dykem. Pokud jste náhodou nebyli na 
MFF v San Sebastianu, kde měl Il Boemo před necelým týdnem světo-
vou premiéru, pak nepropásněte první příležitost spatřit jej na velkém 
plátně! Do široké distribuce se dostane v druhé polovině října za dopro-
vodu výstavy zasvěcené Josefu Myslivečkovi v pražském  
Clam-Gallasově paláci. 

Finále jde s dobou! Zlaté ledňáčky 
už dávno neuděluje jen „tradič-
ním“ audiovizuálním formátům 
určeným pro kino, ale vedle krát-
kometrážních studentských filmů 
oceňuje i televizní a internetové 
projekty, často náležící k prog-
resivnějšímu umění, jež v korytu 
středního proudu vzniká.

V soutěži seriálové tvorby tak 
lze jednoznačně charakterizovat 
desetidílný seriál České televize 
TBH, jehož autoři – studenti sce-
náristiky na FAMU v čele s pe-
dagožkou Lucií Kajánkovou – se 
pokusili porozumět současným 
teenagerům a dynamice sociál-
ního prostředí na střední škole. 
Osloví-li vás druhý a třetí díl seri-
álu, jež budou na Finále k vidění, 
můžete si zbylé dohledat na plat-
formě iVysílání, pro kterou bylo 

Mysliveček zahajuje 35. ročník Finále Plzeň

Který ze seriálů  
dostane Ledňáčka?

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

TBH s atypicky kolísavou délkou 
jednotlivých epizod natočeno. 
Konkurenční platformu Voyo, nále-
žící pod komerční televizi Novu, na 
Finále reprezentují ochutnávky ze 
dvou seriálů její vlastní produkce. 
Společně se dvěma díly TBH vám 
bude promítnut druhý díl drama-
tického seriálu Jitřní záře, který se 
zabývá důležitým tématem střetu 
osobních svobod se společenskou 
normou. Jakým způsobem přistu-
puje Voyo ke komediální tvorbě 
zjistíte, navštívíte-li projekci sed-
mého dílu seriálu Národní házená, 
který se bude promítat v dvojpro-
gramu s prvním dílem napínavého 
Ultimáta, vzniklého jako historicky 
první koprodukce České televize 
s TV JOJ. 

Vracíme se tak k ČT a dvěma pi-
lotním epizodám kriminálních seri-

álů, které při své délce přesahující 
šedesát minut budou promítány 
samostatně. Stíny v mlze i Deva-
desátky kromě žánru spojuje i rov-
nocenný zájem tvůrců o osobní 
životy vyšetřovatelů, ohrožované 
hustým bahnem podsvětí, kterým 
se tátové od rodin v rámci své prá-
ce často musí brodit. Devadesátky, 
nesoucí se na vlně současného 
zájmu o transformační dekádu, se 

v době své premiéry – začátkem 
letošního roku – staly nejsledova-
nějším seriálem na všech tuzem-
ských stanicích od roku 2004. 

Který z projektů se z plzeňských 
kin vrátí na televizní obrazovky 
či počítačové monitory ověnčen 
Zlatým Ledňáčkem? Veškeré pro-
jekce jsou přístupné zdarma.



Slavíme český film

Plzeňská teplárenská, a. s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
telefon: 377 180 111, zelená linka 800 505 505
email: inbox@plzenskateplarenska.cz

Je libo k filmu víno, 
nebo procházka?

U nás si letos každý přijde na své. 
Festival Finále nabídne kromě 
projekcí filmů a debat s tvůrci 
i koncerty, koštování vín či pro-
cházky podzimní Plzní. Kromě 
tradičních festivalových míst bu-
dete moci navštívit také Studijní 
a vědeckou knihovnu Plzeňského 
kraje. Vychutnat si festivalovou at-
mosféru doprovodného programu 
budete moci taky v Kopeckého 
sadech, v ulici Bedřicha Smetany, 
na zahradě Měšťanské besedy 
i v zóně před Walter Coffee. 

Dobít baterky můžete na Festi-
valu vína, který se s námi letos 
opět spojil. Na cestě z Měšťanské 
Besedy k Brance budete moci 
okoštovat to nejlepší z českých 
a moravských vinic. Degustační 
zážitek navíc okoření několik ži-
vých hudebních vystoupení. 

Filmy, víno, 
zpěv
Páteční program Festivalu vína 
nabídne od 12:00 do 18:00 Cimbá-
lovou muziku Kaňúr a od 19:00 do 
20:00 českého zpěváka Pekaře. 
Po něm se můžete těšit na DJ 
Laaw, který rozproudí zábavu do 
22:00. Kdo nestihne páteční at-
mosférické vystoupení Cimbálové 

muziky Kaňúr nemusí smutnit, 
soubor vystoupí i v sobotu od 
12:00 do 17:00. Následovat bude 
fuck-jazzový koktejl Moodshake 
od 18:30 do 20:00 a sobotní pro-
gram uzavře DJ Danda. Vstup na 
Festival vína je zdarma, degusta-
ční sklenice vás přijde, stejně jako 
na jakoukoliv festivalovou projek-
ci, na 100 Kč. 

Po stopách 
dějin
Letošní jubilejní filmová sklizeň 
bude bohatá a tak po sezení v ki-
nosálech přijde vhod trochu po-

hybu. Vydejte se s plzeňskou po-
bočkou Paměti národa po stopách 
plzeňských odbojářů. Při společ-
ném putování objevíme místa, 
kde přebývali členové výsadků 
Anthropoid a Silver A, vysvětlíme 
si dobový význam Plzně, půjdeme 
i po stopách osvobození v květnu 
1945. Součástí tohoto unikátního 
zážitku budou také videoprojekce 
na domy. 

Trasa je bezbariérová a tedy vhod-
ná jak pro osoby s pohybovým 

omezením, tak pro rodiče s kočár-
ky. Počet míst je však limitován 
a tak si neváhejte včas zakoupit 
svoji vstupenku za 100 Kč. Pro-
cházky začínají v úterý 27.9. nebo 
ve středu 28.9. v 20:00 před Měš-
ťanskou besedou.



10

S námi dojedete 
na jakoukoli lokaci 
vždycky včas.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

www.pvzp.cz
Pojišťovna VZP, a. s., 
ofi ciální pojišťovna fi lmového festivalu.
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CVIČENÍ NA KRAŠOVSKÉ

� Krašovská 30, Plzeň-Bolevec     www.krasovska.cz

PONDĚLÍ

15:15 – 16:00 Jumping pro děti  Alena Kolínská 

16:30 – 17.30 Jumping  Alena Kolínská

17:30 – 18:30 Cycling  Jiří Kronych

19:00 – 20:00 Bootyforming  Veronika Drožďová 

19:00 – 20:00 Port de Bras  Veronika Pašková

ÚTERÝ

18:00 – 19:00 Cycling  Ilona Křížková 

18:00 – 19:00 Kangoo Jumps  Anna Burianová 

19:00 – 20:00 Jumping  Anna Burianová

STŘEDA 19:00 – 20:00 Jumping  Veronika Pašková

ČTVRTEK

18:00 – 19:00 Jumping  Anna Burianová 

18:00 – 19:00 Cycling   Alex Atayi 

19:00 – 20:00 Kruhový trénink  Veronika Drožďová

PÁTEK
18:00 – 19:00 Kangoo Jumps  Lenka Voláková 

19:00 – 20:00 Jumping  Nikol Višňovská

NEDĚLE 18:30 – 19.30 Jumping  Anna Burianová

REZERVACE

 recepce@krasovska.cz     725 824 390

eurovia.cz

Na společné cestě

Součást Skupiny


