
Děláme to pro film

Elizaveta Maximová, rodačka 
z tatarské Kazaně, žije od svých 
sedmi let v České republice. 
Herečkou chtěla být odjakživa, 
vystudovala DAMU a diváci 
ji znají především z jejích rolí 
v seriálech Herec, Spravedlnost 
nebo Božena. Za ztvárnění Mar-
ty Švarcové v třídílné minisérii 
Herec si vysloužila nominaci 
na Českého lva. Rozhovor jsme 
věnovali filmům Hranice lásky 
a Oběť, které se ucházejí o Zla-
tého ledňáčka v hlavní soutěžní 
kategorii na letošním ročníku 
Finále.

Film Hranice lásky otevírá otáz-
ky nevěry, upřímnosti ve vztahu 
a tzv. polyamorie. Prý jste roli 
v tomto filmu odmítla dokonce 

intimity a něhy. A tak jsem nako-
nec Tomaszovi řekla, že chci být 
součástí tohoto příběhu.

Takže nelitujete toho, že jste vy-
stoupila ze své komfortní zóny?
Ne, když už se pro něco stopro-
centně rozhodnu, tak toho nelituji 
i kdyby cokoliv. Myslím si, že Han-
ka Vagnerová a Matyáš Řezníček 
ve svých rolích opravdu excelují 
a funguje mezi nimi neskuteč-
né pouto a partnerská intimita. 
S Matyášem jsme spolu chodili na 
DAMU, jsme spolužáci z ročníku 
a mnohokrát jsme spolu hráli, byla 
jsem tedy ráda, že se můžeme se-
tkat i před kamerou.

Bylo pro vás důležité, abyste 
spolupracovala na této roli s lid-

mi, které znáte a kterým můžete 
důvěřovat?
Ano. Měla jsem naprostou důvě-
ru v Tomasze i Matyáše. Už při 
pohledu na předtáčky jsem cítila 
neuvěřitelnou autenticitu. Měla 
jsem pocit, že se dívám na něco, 
co bych vlastně neměla vidět. Na 
skutečný záznam vztahu.

Pomohlo vám téma filmu pocho-
pit něco o vlastní intimitě, pří-
padně pozměnit váš dosavadní 
pohled na vztahy?
V reálném životě ve vztazích vy-
vstane mnoho situací, během kte-
rých si neuvědomíte, že jde o bod, 
od kterého vznikají praskliny, které 
se postupně rozrůstají do větších 
kráterů. Často vznikají právě ma-
lými šrámy, které jsou ve filmu 

dvakrát. Co vás nakonec pře-
svědčilo přijmout nabídku reži-
séra Tomasze Wińského?
Měla jsem problém s nahotou 
v nabízené roli, proto jsem do 
ní nechtěla jít. Tomasz mi poté, 
co jsem jeho nabídku odmítla, 
zavolal, zda bychom se nemohli 
sejít na kafi. Řekla jsem mu, že ho 
samozřejmě velmi ráda poznám 
osobně, neboť jsem viděla jeho 
předešlý krátký film Jiří pes uprch-
lík, který se mi líbil. Tomáš tedy 
navrhl, abychom se setkali s tím, 
že mě nebude přemlouvat a jen 
mi ukáže předtáčku, kterou dělali 
s Matyášem Řezníčkem a Hankou 
Vagnerovou v Polsku. Ve chvíli, 
kdy mi ukázal předtočený mate-
riál, mě naprosto nadchla auten-
tičnost a opravdovost partnerské 
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Hranice lásky přesně zachyceny. 
Do svého osobního života jsem 
si odnesla tendenci dávat v part-
nerských vztazích pozor i na ten 
nejmenší škrábaneček.

Druhý film, který na Finále do-
provázíte, Oběť, měl premiéru 
na mezinárodním filmovém 
festivalu v Benátkách a byl také 
následně uveden v Torontu. Jak 
vzpomínáte na mezinárodní fes-
tivalovou atmosféru? 
Já jsem velký fanoušek filmových 
festivalů. Nabízí jedinečnou mož-
nost se potkat se s neuvěřitelně 
talentovanými lidmi z celého 
světa. Ale konkrétně Finále mám 
opravdu ráda. Je pro mě místem, 
kde se sejdeme s mnoha přáteli, 
známými a lidmi, kterých si sku-
tečně vážím. Je skvělé, že tu mů-
žeme být, podpořit a dívat se na 
tvorbu svých přátel a kolegů. Byť 
ve svém volném čase chodím čas-
to do kina, miluju festivaly i proto, 
že nabízí program koncentrovaný 
na jednom místě. Navíc Plzeň je 
krásné město.

Je pro vás jako cizinku důležité 
pracovat na filmech tematizují-
cích xenofobii a rasismus?

Ano. Mimo jiné je tématem Oběti 
konflikt jedné menšiny s menšinou 
jinou. Sama jsem přijela do České 
republiky s maminkou ještě jako 
dítě. Myslím si, že téma menšiny, 
která se v nové zemi snaží začít 
nový život a vytvořit si malý ves-
mír, je skvěle uchopené. Dnes už 
se ale nepovažuji za cizinku, žiji 
tu přes 23 let, takže se cítím jako 
doma v České republice.

Jak se vám spolupracovalo na 
tomto filmu s kolegy ze zahra-
ničí, především z Ukrajiny? Prý 
jste kromě herecké role zastáva-
la při natáčení Oběti i jinou roli, 
jakou?
Během natáčení Oběti, které 
probíhalo v nejhorším covidovém 
období, onemocněla language 
coachka, která původně spolu-
pracovala s hlavní protagonistkou 
filmu Vitou Smačeljuk. A jelikož 
umím jak rusky, tak česky, divadla 
byla zavřená a projekt, na kterém 
jsem měla dělat byl odsunutý, tak 
jsem byla za nabídku této pozice 
šťastná. Byla jsem nadšená, že 
mohu pracovat s výjimečně skvě-
lým štábem. Jako language coach 
jsem seděla za režisérem, za 
hlavním kameramanem, osvětlo-

vači a mohla jsem pozorovat plac 
z druhé strany. Když přicházíte na 
plac jako herec, tak se soustředíte 
na svou práci. Víte samozřejmě, 
kdo co kde dělá, ale přece jenom 
vám spousty věcí uniká. V této 
pozici jsem měla celý měsíc mož-
nost pozorovat, jak Michal Blaško 
režíruje, jak pracuje a komunikuje 
s osvětlovači výborný kameraman 

Adam Mach, v čem spočívá práce 
architekta atp. Na pokoji jsem by-
dlela se skriptkou, takže jsem ve-
čer i ráno pozorovala její přípravy. 
Díky této zkušenosti jsem se ještě 
víc zamilovala do filmu. Všem her-
cům vřele doporučuji poznat plac 
i z druhé strany.

Takže to pro vás bylo poprvé?
Ano, nevím jestli si to ještě někdy 
zopakuji, ale bylo úžasné být ma-
linkou součástí tohoto talentova-
ného štábu.

Uvažujete, že byste se věnovala 
práci language coachky i na ji-
ných projektech?
Ne. Doufám, že budou i nadále 
přicházet herecké role. 

S ohledem na to, že se dokážete 
vcítit do role herce-cizince, za-
pojujete se do nějakých aktivit, 
které se pokoušejí zapojit Ukra-
jince prchající před válkou do 
českého filmu?
Jsou zde již castingoví režiséři, 
kteří působí v Česku a na Sloven-
sku. Jsem v kontaktu s mnohými 
umělci, kteří přijeli z Ukrajiny 
a snažíme se jim pomáhat. 

Skvělá voda každý festivalový den

Správnou odpověď najdeš u našeho 
vodního baru ve festivalovém centru.

Kolik litrů pitné vody spotřebuje 
v průměru každý den jeden Plzeňák?

Odpadové hospodářství

Výroba alternativních paliv

Kontejnerový svoz a recyklace
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Slovo
Manželé Václav a Věra si dali slo-
vo, že budou vždy stát při sobě. 
Píše se ale květen roku 1968 a dě-
jiny vstoupí do jejich obývacího 
pokoje ráznějším krokem, než 
mohl kdokoli čekat. Režisérka 
a scenáristka Beata Parkanová 
postupuje podobně jako ve svém 
debutu Chvilky (2018) – na rovině 
tématu směřuje k oblastem lidské 
intimity a psychiky, kterou jem-
nocitně rozebírá, na rovině stylu 

důsledně pracuje se strukturou 
vyprávění a principem kontrastu. 
K tomu je však třeba dodat, že 
Slovo je filmem hereckým a bez 
představitelů hlavních rolí Martina 
Fingera a Gabriely Mikulkové by 
bylo polovičním. Za svůj výkon byl 
Finger oceněn na letošním roční-
ku festivalu v Karlových Varech, 
kde byla Slovu kromě toho uděle-
na také cena za režii.

Slovo
25. 9. 17:30 Kinosál, Měšťanská beseda

V neděli má Finále na programu 
Arvéda, na kterého myslím už 
měsíc každý den, je to opravdu 
působivý filmový zážitek, i když 
vyžaduje jistou trpělivost a nepřed-
pojatost. V Plzni se představí také 
několik filmů, které se mi líbily ve 

Varech – Slovo Beáty Parkanové, 
BANGER. Adama Sedláka a A pak 
přišla láska… Šimona Holého. 
A rozhodně bych si nenechala ujít 
v Locarnu oceněný film Světlonoc 
Terezy Nvotové.

Filmové tipy Ireny  
Hejdové z Deníku N

1x tip

Adam Mišík příjíždí uvést třaska-
vou novinku BANGER.

Martin Finger ztvárnil hlavní roli 
ve snímku Slovo a dnes ho osob-
ně uvede.

Režisérka Helena Třeštíková se 
dnes zúčastní projekce svého do-
kumentu René – Vězeň svobody.

Na dnešní promítání filmu A pak 
přišla láska... se chystá i herečka 
Tereza Hofová.

Koho můžete dnes na festivalu potkat?

TIP
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Saša Rašilov nejmladší přijel 
na Finále reprezentovat režijní 
debut zkušeného divadelníka 
Vojtěcha Maška Arvéd (2022), 
v němž si zahrál jednu z hlav-
ních rolí, právníka a komunis-
tického vyšetřovatele Štěpána 
Plačka. Proč mu spolupráce 
s Maškem udělala velkou ra-
dost, jakým způsobem formálně 
pozoruhodný snímek vznikal, 
a co Rašilov považuje za jeho 
poselství?    

Znal jste Arvéda předtím, než se 
vám dostal do rukou scénář?
Vůbec ne. A to, že se Arvédova 
životního příběhu film chápe, 
považuji za jednu z jeho hlavních 
předností. Přestože chmurné 
a drsné dění v poválečném Čes-

koslovensku by se mohlo zdát 
jako celkem provařené téma, způ-
sob, jakým je pojaté v Arvédovi je 
úplnou novinkou, krokem do ne-
známých vod. Arvéd není žádné 
konvenční retro.

Právě proto by mě zajímalo, jak 
na vás působil scénář k filmu, 
když jste ho poprvé četl.
Verzí scénáře existovalo víc, 
v průběhu příprav se vyvíjel a mě-
nil. Nejdřív jsme šli čistě lineárně 
po vývoji příběhu a vztahů postav. 
Postupovat jinak ani nešlo, proto-
že bych nemohl pochopit, jakou 
roli budu hrát. Teprve později se 
Vojta začal lišácky usmívat a ří-
kat, že ono to v tom filmu bude 
nakonec poskládané trochu jinak. 
V tu chvíli jsem si začal předsta-

vovat, jak asi jednotlivé útržky 
děje zamíchá. Nakonec je třeba 
scéna, která měla podle scénáře 
vcelku trvat tři minuty, rozesetá 
do různých částí filmu, a některé 
se navíc opakují.

Co vás nakonec přimělo roli 
Štěpána Plačka přijmout?
Víc než figura Plačka samot-
ného to byla osobnost Vojty 
Maška. Poznal jsem ho už před 
lety, když jsem začal chodit na 
představení o Jožkovi Lipnikovi, 
ke kterým píše scénáře s Džia-
nem Babanem. Díky nim jsem se 
seznámil s jeho viděním světa, 
imaginací, schopností uvažovat 
o naprosto seriózních tématech 
z naprosto bizarních úhlů. Čím 
vážnější téma, tím pitoresknější 
náhled na něj. Myslím, že v tom 
hraje roli i fakt, že je tvůrcem 
a scenáristou komiksové litera-
tury, k níž jsem měl také vždycky 
blízko. Přitom jsem vyrůstal 
v době, kdy jsme o české svobod-
né a široce přijímané komiksové 
scéně mohli jenom snít. Možnost 
pracovat s Vojtou Maškem pro mě 
znamenala něco podobného, jako 
kdybych v zahraničí dostal příleži-
tost spolupracovat s Timem Bur-
tonem nebo Terrym Gilliamem. 
Svět nevypočitatelné imaginace 
je pro herce skvělým terénem, po-
kud se rád vydává na neznámou 
a riskantní půdu, což je rozhodně 
můj případ.

Michala Kerna jste znal také?
Jsme kolegové, známe se díky 
práci, ale podstatné je říct, že 
jsme spolu hráli v divadle. Když 

s někým takhle hrajete, jde o se-
tkání tak intenzivní a kvalitní co 
do společně stráveného času, že 
mezi vámi přátelství vzniká jaksi 
automaticky. Je to jako potkat 
někoho, s kým jste byl na táboře. 
Sice to bylo jen jednou a na čtr-
náct dní, ale všechny ty zážitky, 
které se k tomu vážou, jsou ne-
zapomenutelné. Před natáčením 
Arvéda jsme tak nemuseli překo-
návat bariéry, ostych, nemuseli 
jsme si nic vysvětlovat.

Takže přípravy i natáčení probí-
haly hladce, nebo nastaly i něja-
ké problémy?
Nevznikly žádné konflikty ve 
smyslu nedorozumění, ale zase 
cítím potřebu vyvrátit roman-
tickou představu o tvorbě jako 
seanci umělců zahalené do oblak 
kouře, kdy na stolech před nimi 
leží pozotvírané lahve, mezi nimi 
se válí spousta scénářů, popel-
níků a všichni si něco zaníceně 
vyprávějí. Tak to není, dost často 
jde o klopotnou práci, kterou zná 
každý herec zejména z divadla. 
Od stolu se dá postavit oscarový 
film – vzdušný zámek za dva ve-
čery. Ale ve chvíli, kdy máte začít 
pracovat a říct si, jak konkrétně 
bude hotové dílo vypadat, začne-
te narážet na triviální problémy, 
které můžou celý projekt poslat 
do kytek. Až ve chvíli, kdy si člo-
věk opravdu stoupne na jeviště 
nebo před kameru, začne hrát. 
Hodně nám pomohlo, že kromě 
režiséra a scenáristy v jedné 
osobě Vojty byl u příprav příto-
men i Dušan Husár, kameraman. 
Ten nám totiž zabránil, abychom 

Za příběhy mají zůstávat otazníky, ne tečky

Druhý celovečerní film mladého autora Šimona Holého (Zrcadla ve tmě) 
vypráví příběh šedesátileté Kristýny (Pavla Tomicová) a její třicetileté 
dcery Sáry (Sára Venclovská), které spolu podstoupí ozdravný výlet na 
Vysočinu. Cíl cesty je jasný, najít odpovědi na fundamentální otázky tý-
kající se svatého grálu všech vztahů: Jak najít lásku a štěstí, které se vám 
obloukem vyhýbá?

Nabídne víkendová ezoterická seance s výklady kartářky Zdeny pocho-
pení problematických vztahů a cestu k vlastnímu nitru? Snímek A pak 
přišla láska… staví na vzácně autentických dialozích dokreslujících, že 
láska si snáz nachází cestu k těm, kteří dokážou mít rádi sami sebe. 

Přijde  
konečně láska? 

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

TIP 
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všechno četli jenom tak s nohou 
přehozenou přes nohu, jak je nám 
pohodlné, a rovnou nás nechal 
zkoušet v pozicích, odpovídajících 
finální koncepci scény. Věděl, co 
provést půjde a co ne. A klíčem 
k úspěchu je také opakování. Své 
texty jsme s Michalem uměli tak 
dobře ne proto, že jsme se je nau-
čili, ale protože jsme se je naučili 
několikrát. Během zkoušek došlo 
k různým pauzám, některé trvaly 
třeba čtrnáct dní, během kterých 
se každý z nás věnoval jiné práci, 
a když jsme se pak k Arvédovi 
vrátili, museli jsme se znovu učit 
i texty, které už jsme jednou umě-
li. Nakonec stejně narazíte na 
problémy, to je nevyhnutelné, ale 
čím víc hodin během fáze příprav 
odpracujete, tím líp.

Zasáhl do vašich příprav také 
covid?
Ano, Emanuel Fellmer, který mě 
v první scéně filmu vyslýchá jako 
nacista za druhé světové války, 
byl tou dobou ve Vídni a nemohl 
se dostat do Prahy, tak jsme s ním 
zkoušeli přes nějakou on-line 
platformu. Jediné volné místo 
jsem měl doma ve sklepě, kam 
jsem si nainstaloval telefon, po-
čítač, přinesl texty a zkoušelo se. 
Bylo to trošku bizarní, ale šlo to.

Vyhovovalo vám zkoušení na 
dálku, nebo jste ho spíš snášel?
Ne, nevyhovovalo! Ale když holt 
potřebujete zkoušet a váš herecký 
kolega za vámi nemůže přijet, nic 
jiného vám nezbývá. Pokud se ta 
otázka položí, zda budeme zkou-
šet distančně, nebo vůbec, pak je 
odpověď jasná. Dlouhodobě udr-
žitelné to ale není. Poprvé, podru-
hé se to zvládnout dá, ale jakmile 
se dostanete do pokročilé fáze, 
potřebujete se s ostatními vidět 
naživo. Přes ten filtr monitoru lec-
cos neprojde, to je jako milostná 
scéna přes igelit.

Jakým způsobem jste Arvéda 
v průběhu vzniku upravovali?
Díky času a intenzitě přípravy 
jsme měli možnost přiblížit se 
k cíli, který jsme si vytkli. Celý ten 
proces se nese v duchu střídání 
dvou poloh. Ta první je pohled na 
dílo zvenku, druhým se snažíte 
proniknout dovnitř, k jeho pod-
statě. Pohled zvenku je makro, 
zjišťujete, jak bude ten příběh 
objektivně fungovat. Říkáte si, 
jasně, tady divák pozná, že ten je 
hodný, ten je zlý, ten se mu snaží 
ublížit, ten se brání a tak dále. 
A celé to nějak to dopadne. Záhy 
ale začnou vznikat pochybnosti. 

Narazíte třeba na nějaký moment 
z dětství jednoho z hrdinů, který 
vyznění scény relativizuje. Připadá 
vám zajímavý, a tak máte chuť 
zjistit, jestli by se do sledované 
situace nemohl nějak promítnout. 
V tu chvíli začnete zkoumat dět-
ství hrdinů a už jste uvnitř. Jak do 
toho začnete vrtat, otevře se vám 
spousta možností, které můžete 
vyzkoušet. Jakmile nějakou změnu 
uděláte, musíte se zase jít podívat 
ven, jestli se nějak projevila. Ale 
důležité je nezapomínat, co je váš 
cíl, jaký film točíte a toho se držet. 
Kolikrát narazíte na ohromně za-
jímavé skutečnosti, ale nemůžete 
je použít, pokud má finální dílo 
držet pohromadě. A jak je jednou 
film hotový, nic už nezměníte, to 
je tak trochu risk, oproti divadlu, 
kde můžete hru s časem mírně 
upravovat.

Když jste pak Arvéda zhlédl, 
viděl jste ho jinýma očima, než 
v průběhu tvorby?
To nejsem úplně schopný říct, ale 
rozhodně jsem pociťoval zadosti-
učinění, že ta práce stála za to. Že 
ty věci, ke kterým jsme mířili, jsou 
na výsledku patrné. Že se všech-
no dobře propojilo a Arvéd v člo-
věku vyvolá, co vyvolat měl. I když 
s odstupem jej pochopitelně 

zhodnotit nemůžu a vůči různým 
diváckým názorům cítím pokoru. 
Tvůrci odezvu potřebují. Nakonec 
je ideální, když někdo film zhlédne 
a řekne: „Tohle jsem pochopil, ale 
jak je to s tímhle, to tedy nevím…“

Má tedy film, potažmo umění 
primárně vzbuzovat otázky?
Jednoznačně. Za příběhy mají zů-
stávat otazníky, ne tečky.

A pokusil byste se tedy krátce 
shrnout jaký druh otázek měl 
Arvéd v divácích vyvolat?
Že ani pohled na chmurnou etapu 
dějin není černobílý. V každém 
momentu historie někde číhá zlo, 
proti kterému se snaží bojovat 
dobro. Která strana je která nejde 
vždy jednoduše určit, byť to tak 
na první pohled může vypadat. 
Lapidárně řečeno, Arvéd rozhod-
ně není postava hodná obdivu, 
z hlediska svých lidských kvalit 
není příkladem hodným násle-
dování. Ale když jsem se tak na 
něj v kině díval a říkal si, jaká to 
byla svině, svým způsobem mi 
ho chvílemi bylo i líto, protože 
jsem si uvědomoval, jak nesmírně 
inteligentní a vnímavý člověk to 
byl. O něco usiloval, vybral si ale 
špatnou cestu. 

PIZZA DOMA
JEDE NA
FINÁLE PLZEŇ 

Velikonoce jsou za dveřmi. Čím víc 
zeleného piva se na návsi vypije, 
tím hlubší úvahy ohledně konspi-
račních teorií létají jarním éterem. 
Tradiční atmosféru venkovských 
oslav naruší dodávka, která narazí 
do kašny. Místní dobrovolní hasiči 
se hrdinně ujímají role ochránců 
vesnice a pivní vany se roztřesou 
nově nastalým vzrušením. Do-
mnělý teroristický útok se tasí řešit 
náčelník hasičů v podání Mirosla-

va Krobota se svým zástupcem 
Michalem Isteníkem, který má 
dobré srdce, ale má tendenci věřit 
všemu, co slyší a co si přečte na 
internetu. Komedie Adama Kolo-
mana Rybanského o hasičích, kteří 
nemají co hasit, měla premiéru na 
MFF Berlinale v sekci Panorama.

Teroristický útok  
na české tradice

Kdyby radši hořelo
25. 9. 20:30 Kinosál, Měšťanská beseda

TIP 

NA FILM



Filmový festival Finále Plzeň

Jaké problémy nejčastěji řeší 
rodina se sugestivním příjmením 
Hádkovi? Můžete hádat. Tvůrčí 
tandem Vojtěch Moravec (režisér) 
a Sandra Nováková (scenáristka), 
který stojí za loňskými Matkami 
(2021), letos představil svůj druhý 
počin, opět komedii s temnějšími 
podtóny, jejíž název mluví za vše. 
Spoléhajíce se na klasický topos 
dvou rodinných větví, hašteřivých 
manželek, dědictví a dovolené 
zajistí pětadevadesát minut pří-
jemně stráveného času v kinosá-
le, který vyvrací tradovaný mýtus, 
že na natáčecím place musí být 
„peklo“, aby výsledek za něco stál. 
Natáčení si totiž podle Moravce 
všichni užili. Volba filmu, který vás 
zaručeně nerozhádá.

Ubytovny jsou v České republice 
nuceným domovem po desetiti-
síce rodin. Další a další generace 
nikdy nezažily standardní byd-
lení. Přičemž celá problematika 
nejsilněji dopadá na ty, kteří se 
nejméně účastní veřejné debaty 
– na nízkopříjmové domácnosti či 
rodiče samoživitele.  V roce 2016 
se město Brno jako první rozhodlo 
podstoupit experiment s metodou 
Housing first (Bydlení především). 
Princip této metody stojí na tom, 

Bez hádek na Hádkovi

Bydlení 
na prvním místě

Bydlet proti všem
25. 9. 11:30 Divadlo Dialog

Hádkovi
25. 9. 21:00  
Velký sál, Měšťanská beseda

že důstojné bydlení je základní 
hodnotou a lidským právem. 
Město se rozhodlo rozdělit losem 
několik desítek nájemních smluv. 
50 rodin bylo vylosováno, aby 
v pilotním projektu dokázalo, že 
tento neotřelý způsob, narozdíl 
od tradičního českého zásluho-
vého systému, má velmi vysoké 
procento úspěšnosti. Jak celý ex-
periment a pokus o změnu bytové 
politiky dopadl líčí dokumentární 
film Tomáše Hlaváčka.



Slavíme český film

Mimi & Líza: Zahrada
25. 9. 11:00 Malý sál, Měšťanská beseda

Tajemství staré bambitky 2
25. 9. 12:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Cesta do Tvojzemí
25. 9. 14:00 Malý sál, Měšťanská beseda

Na Finále s dětmi

Vyrazte na Finále i se svými 
dětmi! V dopoledních a odpo-
ledních hodinách budou dnes 
v Měšťanské besedě k vidění 
hned tři pohádky.

I pro nejmenší je vhodný kreslený 
snímek Mimi & Líza: Zahrada, 
který navazuje na populární večer-
níček a vypráví o dobrodružstvích 
dvou titulních kamarádek. Náhoda 
tentokrát slepou Mimi a rozpusti-
lou Lízu zavede do kouzelné za-
hrady, kdo potkají skřítka Zázrač-
níka. A to ještě ani netuší, že jej za 
chvíli budou muset zachraňovat 
z útrob obří Obludy.

Nestíháte-li Mimi & Lízu, dejte 
šanci Tajemství staré bambitky 
2, volnému pokračování jedné 
z nejúspěšnějších pohádek po-
sledního desetiletí, v němž se zno-
vu shledáte s královským párem 

Jakubem a Aničkou, napraveným 
loupežníkem Karabou i zlotřilými 
rádci Lorencem a Ferencem. Zná-
má sestava se od minule rozrostla 
o princeznu Johanku.

A pokud ani potom ještě nebudete 
mít dost, můžete se s desetiletým 
Rikim vypravit do fantaskní země 
Tvojzemí, kde opice a krkavci mlu-
ví lidskou řečí a po zlatých pouš-
tích se prochází stroje fungující 
v dokonalém souladu s tamní pří-
rodou. Animovaný snímek Cesta 
do Tvojzemí (2022), oceněný letos 
v květnu na MFF filmů pro děti 
a mládež ve Zlíně, vznikl v česko-
-slovensko-belgické koprodukci 
jako debut režiséra a scenáristy 
Petera Budinského

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

Přípitek k filmu: BANGER.

Dynamický a nabroušený BAN-
GER. s Adamem Mišíkem v hlavní 
roli si žádá něco ostřejšího! Rum 
s příchutí ananasu a manga, do-
plněný tonikem a limetou se bude 
hodit skvěle.

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

Festivalový drink

CM tiki a tonic – BANGER.
Captain Morgan Tiki, tonik, limeta 125 Kč  
Festivalová kavárna v Měšťanské besedě

NA  

ZDRAVÍ
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www.pvzp.cz

V životě máte na každý 
záběr jen jednu klapku. 
Tak ať vás to moc nestojí. 

Pojišťovna VZP, a. s., 
ofi ciální pojišťovna fi lmového festivalu.
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Follow
Vienna House EasyHotel

When a hotel becomes your house: #viennahouseeasy 
#hotelovypartner #festivalfinale #Plzen #zabava #filmy 
#endlessexploration #pratele #uzivamesi #objevujeme
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WHEN A
HOTEL

BECOMES 
YOUR HOUSE

•

•
Užijte si festival 

naplno. 
Ubytujte se v Plzni.

Hlavní 
hotelový partner

Vienna House Easy 
Pilsen
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Přijímáme 

nové klientky!

Nabízíme komplexní 
gynekologicko-porodnickou péči 
v nově otevřené 
ambulanci gynekologie
v nemocnici PRIVAMED.

Objednání na tel.: 377 182 412 
        nebo 377 182 414

www.privamed.cz
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