
Děláme to pro film

Dokumentaristka Olga Somme-
rová natočila profil jedné 
z nejvýznamnějších osobností 
novodobých českých dějin. Mi-
chael Kocáb není jen skladatelem 
a zakladatelem Pražského výběru, 
ale také člověkem, který zasvětil 
celý život boji za občanská práva. 
Jakým způsobem inspiroval dceru 
Olgy Sommerové a kameramanku 
dokumentu Olgu Malířovou Špáto-
vou? V živelném troj hovoru jsme 
si povídali o tom, co motivovalo 
režisérku k tomu, aby natočila 
film Michael Kocáb – rocker nebo 
politik.  

Předpokládám, že se všichni tři 
znáte poměrně dlouho a velmi 
dobře.
Olga S: No tak, ji (směrem k Olze 
Špátové Malířové) znám  
sedmatřicet let. 
Olga M: Osmatřicet let. Tys mě na 
jeden rok odložila? (smích)

Jaká byla geneze dokumentu 
Michal Kocáb – rocker versus 
politik? Jak dlouho trvalo projekt 
uskutečnit?
Olga S: Nápad vznikl jednoduše. 
Michala obdivuju a tak mě jednoho 
dne napadlo, že bych o něm chtěla 
udělat film. Točilo se asi přes rok, 
zhruba pětatřicet natáčecích dnů. 
Pak se chvíli stříhalo a dokončo-
valo, takže téměř dva roky trvala 
fáze vytváření filmu. Natáčení bylo 
velmi pěkné. Michal je totiž hodně 
kreativní a vymýšlel tak senzační 
věci, že jsme se při něm bavili a bylo 
nám dobře. 

Takže jste se jako objekt kamery 
cítil dobře?
Michael K: Určitě jsem se cítil dob-
ře. S Olgou máme vrstevnický vztah 
a je pravdou, že přes politiku se lidi 
sbližují jinak. V umění se nesbližují 
tak jednoznačně, ale politika má tu 
výhodu, že je těžce přesahová a vy-

soko nad uměním. Když se to začne 
vařit, tak dokonce umlkají….
Olga S: múzy… Ale podle mě je 
umění a kultura nade vším.
Michael K: Je nade vším, ale 
mám na mysli okamžik, kdy začne 
opravdovej průšvih. Když jsme dělali 
sametovou revoluci, tak jsem říkal: 
Odhodit kytary, odhodit baskytary, 
kopnout do pián a na barikády! Teď 
se svrhává socialismus. A podob-
ně to cítím nyní, během války na 
Ukrajině se mi také nechce moc 
koncertovat. Čili my jsme se s Olgou 
seznámili, když se budovala nová 
republika. To se potom promítlo do 
natáčení. S Olinkou mě zase pojila 
mladistvost, protože já se cítím na 
takových osmnáct, devatenáct let, 
přičemž ona je ještě o něco starší. 
Já jsem prostě divočák z Pražského 
výběru. Navíc Olinka byla často 
v roztomilém protestu proti matce. 
Tam to jiskřilo! Mimochodem kdyby 
se natáčel film o tom, jak tyto dvě 
dámy natáčí dokument o mně, bylo 

Olga S: Ano, odložila jsem tě do 
děcáku.
Michael K: Do děcáku?
Olga S: Ne! Michale, ty nemáš smy-
sl pro humor!
Olga M: Já si myslím, že jestli něco 
Michal má, pak je to smysl pro 
humor.
Michael K: No dobře, ale člověk 
se přece vždy může dozvědět nové 
věci. S Olgou se znám dýl, možná 
takových deset let. Olinku jsem ale 
neznal, s tou jsem se poznal až při 
natáčení filmu.
Olga M: Teď to budou přesně dva 
roky. 
Michael K: Měli jsme spolu diskuzi 
v televizi, když zemřel Karel Gott.
Olga M: Ano, přesně tak a tys na mě 
velmi zapůsobil tím, že bys klidně 
mohl vůči němu být kritičtější. Pro-
tože Karel nebyl, co se politiky týče, 
příliš statečný.
Michael K: O mrtvých jen dobře. 
Nebyla to vhodná chvíle na prově-
trávání.
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by to možná ještě o kousek zábav-
nější. (smích)
Olga M: Já jsem se skutečně po 
celou dobu natáčení cítila mnohem 
starší, než ty. Mysím, že jsem za 
tvou mladistvostí pokulhávala. Dělal 
sis ze mě srandu, že točím na 2K, 
takže díky Michalovi jsem přešla na 
4K. Což je nic v porovnání s tím, co 
všechno jsem se od tebe naučila. 
Najednou vidím svět mnohem od-
vážněji a to nejen v přístupu k filmu 
a kameramařině, ale i k životu, poli-
tice a ke vztahům obecně. Ty jsi celý 
život neměnný ve svých názorech 
a musím říct, že jsi jeden z mála. 
Také sis za to vysloužil mnoho kritiky 
a vždy si jí ustál a i to je něco, co 
na tobě obdivuji. My jsme tento film 
natáčeli v prostředí, kde nebyl pro-
stor pro tradiční záběry. Točili jsme 
v rakvi, rokli a v bunkru.
Olga S: A byl covid, takže jsme měli 
čas a dostali jsme se díky tomu všu-
de možně. Byli jsme zavřeni u tebe 
ve studii a natáčeli, když se zrovna 
nemohlo jít ven. 
Olga M: Ano, měli jsme klid na práci, 
protože se nemohlo koncertovat. My 
jsme tě viděly na koncertě až rok po 
začátku natáčení.
Olga S: Ne! První natáčecí den byl 
21. srpna 2020.
Olga M: Tak to jsem s vámi nebyla, 
protože jsem ještě dokončovala 
Karla Gotta.
Olga S: Ne, ty jsi byla nemocná!
Olga M: Asi jsem se z něj zhroutila. 
(smích)
Olga S: První natáčení, ze kterého 
poté vznikl rozhovor s dirigentem 
Stevenem Mercuriem, který dirigoval 
národní symfonický orchestr s Praž-
ským výběrem. Michal to sestříhal 
z kolika kamer?
Michael K: Z pětatřiceti. Úplná Leni 
Riefenstahlová, když dělala olympiá-
du. (smích)
Olga S: Ta měla mini kamery. 
Sestříhal z toho senzační balábile, 
z kterého jsem ráda něco použila do 
filmu.
Olga M: V Michalově filmu Sympho-
ny Bizarre není ani jeden záběr, který 
by byl použit tak, jak byl natočený. 
Michal s nimi dělá divy a kouzla. Od 
té doby přemýšlím o filmařině jako 
o skladbě. 
Michael K: Rock je ve srovnání se 
symfonickým orchestrem taková 
antihudba. A toto příčení se za-
běhnutým postupům rád přenáším 
do všech dalších oblastí, včetně 
politiky, ale třeba i do střihu. Když je 
například záběr blbej, tak ho dejme 
vzhůru nohama. Proč by pro boha 
živýho nemohli lidi chodit po stropě? 

Olgo, co bylo vaší motivací?
Olga S: Michal je nejenom skladatel 
vážné i rockové hudby, kterého 
obdivuji, ale také občanský aktivista. 
Můj obdiv mu náleží i za to, jak nás 
zachránil. Byl během revoluce tak 
aktivitní a strategicky chytrej, že do-
sáhl věcí, díky kterým se posouvala 
dál. To jsem se ovšem dozvěděla až 
z jeho knihy Vabank (pozn. redakce 
Vabank: 1989-1991 : sametová 
revoluce : odsun sovětských vojsk), 
kde je to popsané den po dni. Moje 
nehynoucí poděkování mu patří za 
to, že vyhnal Rusy. Kdyby se myš-
lenky odsunu neujal Michal už za 
revoluce, tak by to nikdo nedokázal 
udělat. On si za tím šel jako buldok. 
A to je ta úloha osobnosti v dějinách, 
o které vyprávím. Pro mě byl nej-
větším traumatem mého života 21. 
srpen 1968. A díky Michalovi jsme se 
zbavili Rusů. Za to jsem mu navždy 
vděčná a myslím, že mu za to musí 
být vděčný i tento národ.
Michael K: Děkuju. Uvědomuju si, 
že kdybychom ruskou armádu ne-
vyhnali včas a věřte, že oni nechtěli 
jít, tak v téhle situaci už bychom 
byli ztraceni. Putin tomu přesně 
chyběl, kdyby měl armády ve všech 
východních státech, mohl mít dnes 
všechno. My jsme tehdy věděli, že 
sametová revoluce neskončí dřív, 
než budou sovětský armády odsunu-
tý z východního Německa, Rumun-
ska, Bulhurska, Československa 
a tak dále. Dnes jsme viděli úžasnej 
Gorbačovův film, kde mu bylo už 
jedna devadesát let, díky kterému 
jsem pochopil, že ani on nic tako-
vého neplánoval. Kdybychom jim 
nevypálili rybník v dějinné skulině, 
tak jsme tady měli dál socialismus. 
Číňané jej udrželi taky bez problémů.      

Co jste chtěla dokumentem za-
chytit?
Olga S: Chtěla jsem udělat kom-
plexní film o Michalově životě, což 
se mi úplně nepodařilo. Michal má 
totiž život velmi pestrý. Výsledný film 
má už tak hodinu 40 minut. Víc by 
se tam už nevešlo. Viď Michale? Ten 
film není nafukovací!
Michael K: Ano, tohle mi říkala Olga 
pořád.
Olga S: Ve filmu například chybí 
jeho důležitá úloha a to ta, že byl 
ministrem pro lidská práva v době 
našeho předsednictví. 
Olga M: Chybí řada lidskoprávních 
aktivit, které Michal posledních 20, 
30 let dělá a skladatelská tvorba. 
Bylo by to spíš na seriál.
Michael K: V jedné věci jsem Olinko 
dal tvé matce rozhřešení. Nejdřív 

jsem byl naštvanej, že se to tam 
nevešlo. Pak jsem si ale uvědomil, 
že ani do vlastní knihy Vabank jsem 
to neuměl nacpat, přičemž taky 
měla být původně životopisná. Pak 
jsem si řekl, že by měla 2 000 stran 
a babičkám, které čtou v posteli, by 
se při pádu knihy propadl hrudník. 
Nakonec jsem tedy nechal tématem 
jen odsun a revoluci. 
Olga S: Však je to také tvá nehy-
noucí zásluha a proti tomu všechno 
ostatní bledne.    

Byla pro vás během natáčení něja-
ké téma tabu?
Michael K: Ne, naopak jsem 
přesvědčoval Olgu, aby tam dala 
cokoliv. Tím pádem se z mé strany 
nic netabuizovalo. Řekl jsem jí, ať to 
udělá, jak chce. 

Takže jste do toho dámám  
nemluvil?
Michael K: Ne, ani jsem nemohl. 
Ony mě nepustily do střižny. (smích)
Olga S: Nekecej! 
Michael K: Prej nekecej. Ani jednou 
jsem tam nebyl!
Olga S: Víš v čem je rozdíl? Ty řek-
neš, ani jednou mě nepustili do střiž-
ny, ale dostával jsi všechny sestřihy 
přes internet, takže nepotřebuješ jít 
do střižny. 
Michael K: No jo, ale co je mi to 
platný, že si nad tím zuřim doma?
Olga S: Máš si vzít tužtičku a papí-
rek a napsat si, co ti vadí a co má jít 
pryč. Ale Michal neříkal pryč, pryč, 
pryč, ale naopak dej tam ještě tohle.
Michael K: Ano, bylo to naopak. 
Ptal jsem se spíš, proč tohle vyhazu-
ješ, to je přece super!
Olga S: A já pro změnu pryč, pryč, 
pryč… Michal je ale otevřenej, 
zrovna tak jako jeho rodina. Hodně 
me bavilo v jeho rodině točit. Bylo 

velkým překvapením, jak je jeho 
rodina autentická a vtipná.
Michael K: To bylo dvou rodinné 
natáčení. Jedna rodina naše a druhá 
rodina Sommerových. Když se naše 
rodina konečně dohádala a ony to 
s napětím sledovaly, tak do toho 
šly zas tyhle dvě. Litoval jsem, že 
nemám ještě jednu kameru. Mohli 
jsme mít nádherný dvojfilm. 
Michael K: A jak se ti vlastně líbí 
kamera tvojí dcery?
Olga S: Kamera mojí dcery se mi líbí 
strašně. Naprosto jí obdivuju. Říkám 
to veřejně i soukromě. Její kamera 
je dokumentární a zároveň výtvarně 
krásná. Ona je talentovaná po svém 
tátovi, kterého jsem jí ovšem vybrala 
já. Takže já za to můžu. 
Olga M: Chtěla jsme na závěr říct, že 
je nádherné, když spoluvytváříte film 
společně s jeho hrdinou, který nabízí 
své nápady. Ty jsi mě nasměroval na 
barevné svícení a na nové obrazové 
pojetí filmu. Na nové kompozice a na 
další odvážné nápady. 
Také se domnívám, že důvod proč 
jsi dosáhl tolika velkých činů je, že 
máš rád lidi. A to je cítit. Když mluvíš 
s lidmi, třeba i s bolševiky se kterými 
bytostně nesouhlasíš, tak jsi k nim 
vnímající. 
Michael K: Snažil jsem se vnímat 
jejich pohled a říct si aha, tohle 
nemůžou přijmout, tak pojďme jinou 
cestou. 
Olga M: Vidím v tobě nevídanou 
kombinaci výrazného člověka s od-
vahou a laskavosti.
Olga S: A s dobrým srdcem. Michael 
Kocáb je hodný člověk. 
 

Skvělá voda každý festivalový den

Správnou odpověď najdeš u našeho 
vodního baru ve festivalovém centru.

Kolik litrů pitné vody za 1 sekundu 
může vyrobit Úpravna vody v Plzni 

na Homolce?

veřejné zakázky 
a hospodářská soutěž

nemovitosti, fúze, 
energetické právo, insolvence

komplexní právní služby 
pro obchodní korporace

komunální právo
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Slavíme český film

Špinavý odkaz 90. let
Divoké časy privatizace rozkrývá 
na rodinném příběhu film Erhart 
debutujícího režiséra a scenáristy 
Jana Březiny. Hlavní hrdina se 
vrací na rodnou hroudu, aby se 
postaral o nemocnou matku, která 
je po psychotickém záchvatu hos-
pitalizovaná. Ve chvíli, kdy se od 
matky dozvídá, že jejich rodinný 
dům se má prodávat, a že se údaj-
ně do města vrátil jeho nezvěstný 
otec, aby tomu učinil přítrž, začne 

postupně Erhart rozklíčovávat 
temnou historii své rodiny. 

„Téma odkazu devadesátých let 
a dopad této éry na současnost 
je již nějakou dobu ve vzduchu, 
avšak ve filmu ho zatím vídáme 
zřídka,” dodává Jan Březina, který 
obsadil do hlavních rolí Filipa Bře-
zinu, Lucii Ducháčkovou a Elizave-
tu Maximovou.

Erhart
26. 9. 17:30 Kinosál, Měšťanská beseda

V pondělí bych moc ráda viděla 
celovečerní debut Michala Blaška 
Oběť. Jeho minisérie Podezření 
(která je také v Plzni k vidění) byla 
zjevením letošního televizního roku 
a předpokládám, že drama české 
Ukrajinky Iriny bojující o svého 

syna bude podobným zjevením 
českých kin. Do těch vstoupí až 
v listopadu, v Plzni tedy stojí za to 
ho vidět v předstihu.

Filmové tipy Ireny  
Hejdové z Deníku N

Herec Matouš Ruml uvede na 
festivalu populární pohádku Myši 
patří do nebe.

Veronika Žilková včera předsta-
vila novinku Spolu a ještě dnes 
máte možnost ji potkat.

Marek Adamczyk se zúčastní 
promítání filmu Poslední závod.

U předpremiéry snímku Spolu byl 
také Štěpán Kozub a dnes navští-
ví festival jako host.

Koho můžete dnes na festivalu potkat?

TIP



Filmový festival Finále Plzeň

V rámci delegace k filmu Hrani-
ce lásky letos Finále navštívila 
divadelní, filmová i televizní 
herečka Lenka Krobotová. Co 
na filmu oceňuje, jak se jí pra-
covalo s debutantem Tomaszem 
Wińskim a jakým způsobem po-
hlíží na polyamorické vztahy, jež 
jsou tématem Hranice přibližuje 
v rozhovoru.    

Dočetl jsem se, že pocházíte 
z Plzně, je to tak?

Ano, narodila jsem se v Plzni, stej-
ně jako můj drahý kolega Václav 
Neužil. Mám tady kořeny, ale naši 
se záhy museli stěhovat podle 
toho, kde dostali angažmá, takže 
jsem tu moc času nestrávila. Žád-
né vzpomínky z dětství na Plzeň 
nemám, ale měla jsem tu babičku 
a stále se vracím za sestřenicemi, 
bratranci a strýcem.

Koho ve filmu Hranice lásky 
hrajete a jak si vás režisér To-

masz Wiński vybral?
Ztvárnila jsem partnerku Hyn-
ka Čermáka a hádám, že si mě 
Tomasz vybral, protože ho bavil 
můj způsob projevu. Hodila jsem 
se mu do toho leporela lidských 
typů, které chtěl představit. K ob-
sazení přistupoval velice poctivě 
i v případě vedlejších rolí, jakou 
jsem dostala já. Před natáčením 
se se mnou stejně jako s ostat-
ními sešel, aby mi vysvětlil svůj 
záměr natočit film, který nebude 
s tématem polyamorie nakládat 
lehkomyslně a lacině. Nastínil 
mi otázky, které chtěl prostřed-
nictvím takového filmu položit, 
ale a priori nezodpovídat. A to 
se, myslím, povedlo, vidím v tom 
i podstatnou kvalitu výsledného 
díla. Poskytuje pohled z ptačí 
perspektivy, nechává vás udělat 
si názor sám. Včera na debatě po 
filmu jsem se shodli, že Hranice 
lásky velmi funkčně pojednává 
o tom, co si můžeme ve vztahu 
k druhému dovolit, kdy už mu 
ubližujeme a tak dále.

Na základě plakátu, který na 
naše smysly „útočí“ nahými 
těly, by si ale člověk mohl mys-
let něco jiného…
Ano, působí skoro až pornogra-
ficky, ale obraz uměleckého díla 
je jedna věc, a jeho obsah či 
skutečné sdělení něco úplně jiné-
ho. A v tomto směru mě Tomasz 
velmi mile překvapil, stejně jako 
řadu svých výrazně zkušenějších 
kolegů, kteří se se mnou o své do-
jmy podělili po projekci. Tak mám 
radost, že nejsem jediná, kdo je 
nadšen.

Přitom z toho, jak vám Tomasz 
film prezentoval, je patrné, že 
když se řekne polyamorie, mno-
ho lidí začne automaticky oče-
kávat bulvární zpracování.
Ano, výzva je to i proto, že jde 
o téma módní, trendové. To-
maszovým záměrem bylo ho 
detabuizovat, od těl se přesunout 
k širším otázkám lidské komuni-
kace a individuální svobody. Velmi 
jemně, nepodbízivě naznačuje, že 
mezilidské vztahy nejsou černobí-
lé a podstatná je jejich, řekněme, 
duchovní rovina. Míra, do které 
spolu blízcí lidé dovedou souznít 
a věci si vyříkávat. Zajímavý ko-
mentář k tomu dodal i Jiří Koneč-
ný, producent filmu, který řekl, že 
ani slova ve vztahu někdy nestačí, 
„vyříkat si“ nejde vše. V Hranici 
lásky si hrdinové pokouší pravi-
dla vztahu vymezit racionálně, 
ale myslím si, že by je měli být 
schopni vycítit jaksi automaticky. 
Mělo by stačit, aby se jeden na 
druhého podíval, a už z toho oba 
poznali, jestli tu hranici překročili, 
abych citovala titul filmu. Osobně 
si myslím, že přirozené je pro člo-
věka žít v páru, nikoli vést několik 
vztahů současně. Je možné, že 
si člověk musí projít v životě více 
vztahy, nikoli ale najednou.

Považujete tedy polyamorický 
vztah za neudržitelný obecně? 
Někomu možná vyhovovat 
může…
Postavám ve filmu asi na nějaké 
úrovni vyhovuje, ale podprahově 
tam tu nepřirozenost cítím. Když 
to řeknu ošklivě, může jít až o for-
mu nějaké diagnózy. Lidé podle 

Slova někdy ve vztahu nestačí

Oděská věznice číslo 74 je určena pachatelkám těžkých zločinů, kterým 
nezřídka kdy bývá vražda spáchaná ze žárlivosti. Jak ale výkon trestu 
ovlivní, pokud některá z žen nastupuje do nápravného zařízení těhotná? 
Jsou mateřské povinnosti dostatečným důvodem k podmínečnému pro-
puštění? A co dělat s tím, že věznění v těchto případech zpravidla zcela 
pozbývá nápravnou funkci a ženy svých činů vůbec nelitují? Odpovědi 
se vydal hledat slovenský dokumentarista Peter Kerekes, který s filmem 
107 matek z praktických důvodů přistoupil k metodě inscenace a „re-
konstrukce reality“ (kterákoli k vězeňkyň mohla být kdykoli podmínečně 
propuštěna nebo přesunuta do jiného ústavu) a „hlavní hrdinku“ Lesju 
tak ztvárnila profesionální herečka Maryna Klimová. Míra realismu ale 
zůstává na nejvyšší úrovni. 107 matek bylo oceněno na MFF v Benát-
kách v sekci Horizonty za nejlepší scénář a na MFF v Chicagu za nejlep-
ší režii.

Matky za mřížemi

107 matek
26. 9. 17:30 Divadlo Dialog

TIP 
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Slavíme český filmFilmový festival Finále Plzeň

mě nejsou nastavení na to, žít 
v blízkém vztahu s více než jed-
nou další osobou. Připadá mi, že 
si tak v rámci blahobytu, v němž 
žijeme, jen snažíme zkusit něco 
nového. Velmi nenásilně to pro 
mě vyplývalo z Hranice lásky, ale 
stejně jako film nechci říkat a ne-
říkám, jestli je to na obecné úrovni 
dobře, nebo špatně.

Vrátím se ještě k tomu rozdílu 
mezi slovy a pocity, o kterém 
jste mluvila. Řekl bych, že hraje 
velkou roli náhoda, zda si člověk 
najde partnera, na kterého bude 
schopný se „nacítit“. Protože 
s emocemi, jakkoli jsou důleži-
té, se pracuje mnohem hůř než 
se slovy. Není v nich ta logika, 
s níž stavíme věty a přemýšlíme 
o světě.
Jistě, ale někdy mohou mít emoce 
mnohem větší hodnotu než ta 
slova. Hrdinové Hranice lásky si 
ve filmu určí pravidla, která jsem 
zmiňovala, a pak už si jenom vy-
čítají, kdo z nich je překročil jako 
první. V tu chvíli stojí oba za po-
myslnou zdí a nejsou už schopni 
se na sebe napojit, jen po sobě 
házejí ta slova. Tohle jsi řekl dřív 
ty, tohle jsi udělala ty a tak dále. 
Být jejich vzájemné napojení, 
ta harmonie, silnější, nemuseli 

si vyčítat vůbec nic a rychle by 
pochopili, že se jeden o druhého 
nechtějí s nikým dělit. Jenže oni 
si to nebyli včas schopní ani říct. 
A ten vztah jim ujel jako rychlík. 
Na konci filmu najdete náznaky, 
jak by příběh mohl pokračovat, 
dořečeny ale nejsou. Tvůrci proto 
po projekci schválně nechali di-
váky hlasovat, kdo věří že hlavní 
hrdinové zůstanou spolu, kdo si 
myslí, že se rozejdou, nebo jestli 
má někdo nějaký jiný nápad… 
Většina publika se domnívá, že je 
rozchod nevyhnutelný. Je ale jen 
na vás, jak si to domyslíte, což je 
podle mě skvělé. Cítím se úplně 
odlehčená a povznesená, když 
vidím film, kterým na mě jeho 
tvůrce nevalí své názory a nechá 
mě si domýšlet.

Jaký je Tomasz Wiński jako re-
žisér?
Hranice lásky je Tomaszovým 
celovečerním debutem a pokud 
jste jako herec obsazen do debu-
tu, vstupujete vždycky tak trochu 
na tenký led. O režisérovi toho 
mnoho nevíte. Jestli je skuteč-
ně pohroužený do látky, kterou 
zpracovává, jestli má praktické 
znalosti a schopnost utáhnout 
celý štáb a tak dále. Byla jsem 
proto mile překvapená, jak připra-

vený a poctivý režisér je Tomasz 
ve všech ohledech. Vystupoval 
opatrně a s pokorou, k sobě 
i ostatním. Současně bylo vidět, 
že přesně ví, kudy chce jít, aniž 
by se to ale jakkoli podepsala na 
míře svobody, kterou nám hercům 
dával. Na place jsem sice strávila 
jen dva natáčecí dny, ale musím 
říct, že byly „poctivé“ a moc jsem 
si je užila.

Kromě filmů hrajete i v divadle. 
Popsala byste prosím, rozdíly 
mezi hraním na jevišti a pro 
kameru?
V divadle musí herec úplně jinak 
zacházet se svým tělem, hlasem 
i gesty, svůj projev musí trochu 
nadsazovat. Na kameru naopak 
stačí hrát méně, ubrat v expresivi-
tě projevu, neboť kamera je přísná 

a vidí každý detail. Je to disciplína 
sama pro sebe, která by se podle 
mě měla učit i na DAMU, pokud 
se tak stále ještě neděje. Často 
se pak totiž herec k filmu dostane 
a za pochodu se musí učit, co je 
to osa, kde se může před kame-
rou pohybovat, jak pracovat se 
světlem a podobně. Ideální je, 
když je pak schopný divadelní 
i filmové herectví propojovat, 
ideálem je vyváženost. Jsou to ale 
dvě různé disciplíny, s nimiž se 
musí umět zacházet.

Stihla jste letos na Finále zhléd-
nout ještě jiné filmy kromě Hra-
nice lásky?
Ne, bohužel jsme přijeli jen na 
otočku, ale na spoustu z nich se 
moc těším. Nejvíc na Slovo Beaty 
Parkanové a Oběť Michala Blaška.

Sejde se česká scenáristka, ru-
munsko-maďarská režisérka a ma-
ďarský kameraman, aby s průměr-
ným českým rozpočtem natočili 
sci-fi… Zní to jako začátek vtipu? 
Nikoli, čistá pravda, a po Oběti 
Michala Blaška další pozoruhodný 
snímek s českou stopou, který byl 
letos k vidění na filmovém festivalu 
v Benátkách. Nečekejte ale akční 
vědecko-fantastický spektákl 
amerického střihu, Běžná selhání 

natočená podle scénáře Kláry 
Vlasáková označuje režisérka 
Cristina Groşan za psychologické 
drama soustředící se na vnitřní 
konflikty tří hlavních postav, Hany, 
Terezy a Silvy, jejichž životy naruší 
tajemný přírodní úkaz. Vizuálně 
podmanivé podívané dominuje he-
recké trio Nora Klimešová, Taťjana 
Medvecká a Beáta Kaňoková.

Běžná selhání 
a neobyčejný úspěch

Běžná selhání
26. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská beseda 
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Filmový festival Finále Plzeň

Autorský snímek Alice Nellis líčí příběh Jarmily, která se rozhodne spo-
lečně se svým mužem přestěhovat na důchod na chalupu. Krátce na 
to bohužel její manžel umírá a Jarmila se musí rozhodnout, zda zbytek 
života přečká před televizí. Překvapivým impulsem na její nové cestě 
k duševní svobodě se stane starý cirkusový kůň Buko, kterého jí manžel 
odkázal v poslední vůli. 

„Žánr temné, lehce absurdní komedie mi dovoluje bavit se věcmi, které 
by člověka normálně mohly spíš deprimovat, a dívat se na svět s nad-
hledem,“ kvituje režisérka filmu a dodává: „Buko je o tom, že život je 
krásný. Byť třeba ne na první pohled. O to víc je potřeba si to čas od 
času vzájemně připomenout.“

Pozor! Pro velký úspěch přidáváme projekce dvou našich největších 
trháků. Pokud jste nestihli předpremiéru skladatelského eposu o Josefu 
Myslivečkovi Il Boemo nebo uvedení nákladného husitského dramatu 
Jan Žižka, nezoufejte! Máte ještě další šanci.

Komediální ostravské kvarteto 
Tři Tygři představí svou zběsilou 
road-movie i na Finále.Tři Tygři se 
vydávají na dobrodružnou cestu 
z Ostravy do Prahy za nečekanou 
výhrou. Celovečerní komedie je 
přeplněná satirickými akčními 
scénami devadesátkového střihu. 
Těšit se můžete na strážce Terito-
ria Milana (Albert Čuba), citlivého 
řidiče tramvaje Davida Votrubka 
(Štěpán Kozub), orgán městské 
policie Roberta (Robin Ferro), 

Konec světa není žádná katastro-
fa! Alespoň tedy v pojetí Milana 
Klepikova, který se po dlouholeté 
praxi filmového dramaturga, his-
torika a publicisty stal i režisérem. 
Z několik let osobně shromažďo-
vaných střípků reality a zazna-
menaných rozhovorů nejmladší 
generace dospělých (i „nedospě-
lých“) lidí komponuje Klepikov 
svůj neortodoxní, poetický obraz 

Koňská dávka síly Přidané projekce

Tři Tygři 
na stříbrném plátně

O konci světa 
s nadhledem

Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
26. 9. 21:00 Velký sál, Měšťanská beseda

Přípravy k filmu T
26. 9. 12:30 JoNáš, Měšťanská beseda

Buko
26. 9. 20:30
Kinosál, Měšťanská beseda

a průměrného herce oblastního 
divadla Herberta (Vladimír Polák). 
Najde David po cestě ztraceného 
otce, Robert lásku a sebevědomí, 
Milan Indulonu a slávu, a Herbert 
vytoužené angažmá? Film Tři 
Tygři ve filmu: JACKPOT uvede 
delegace ve složení režiséra Emila 
Křižka a herců Štěpána Kozuba 
a Robina Ferro.

dnešního světa, který snad od 
nepaměti stojí na pokraji zkázy, 
a přesto přežívá dál. Ty, kdož 
jsou si vědomi Klepikovových 
inspiračních zdrojů a náklonnosti 
k experimentální kinematografii, 
nepřekvapí hravé pojetí režie 
a dramaturgie dění, pro které au-
tor nazval finální tvar svého díla 
skicář, ani časté citace básníka 
a esejisty Petra Krále.

Jan Žižka
27. 9. 22:00 Malý sál, Měšťanská beseda

Il Boemo
28. 9. 19:30 Malý sál, Měšťanská beseda

POZOR!



Slavíme český film

Dva filmy renomovaného režiséra 
Roberta Sedláčka, které jsou letos 
na Finále k vidění, si svým žánrem 
nemohou být víc vzdálené. Vedle 
kriminálního thrilleru Promlčeno 
totiž představuje příjemnou ro-
mantickou komedii Řekni to psem 
o důležitosti mezilidských i mezi-
druhových vztahů. Netřeba v té-

Když nevíš, 
jak to říct…

Procházky s pamětí národa
27. 9. a 28. 9. 20:00 Kopeckého sady

Řekni to psem
27. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská beseda  

producenti hlavní partneři partneři mediální partneři
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Štěpán
BENONI

Igor
OROZOVIČ

Hana
VAGNEROVÁ

Berenika
KOHOUTOVÁ

HRAJ Í  BERENIKA KOHOUTOVÁ  ŠTĚPÁN BENONI  HANA VÁGNEROVÁ  JIŘÍ LÁBUS  TATJANA MEDVECKÁ  VERONIKA ŽILKOVÁ  IGOR OROZOVIČ  MARIAN RODEN
VÝKONNÝ PRODUCENT  KRISTÝNA DROZDOVÁ  MASKY  TOMÁŠ RICHTER  KOSTÝMY  PAULÍNA BOČKOVÁ  ARCHITEKT  JIŘÍ STERNWALD  HUDBA  JIŘÍ BURIAN  ZVUK  ROBERT SLEZÁK  STŘIH  JOSEF KRAJBICH  KAMERA  JAN ŠUSTER

PRODUCENTI  VIKTOR SCHWARCZ  MAREK JENÍČEK  NÁMĚT A  SCÉNÁŘ  IRENA OBERMANNOVÁ  REŽIE  ROBERT SEDLÁČEK

matu hledat žádné kontroverze, 
snímek jen oprašuje starou prav-
du, totiž že nejlepší přítel člověka 
má čtyři nohy. A třebaže o jeho 
společnost Dita zpočátku nestojí, 
nakonec je to právě on, kdo ji 
zbaví depresí a její život k lepšímu 
obrátí. V hlavních rolích Berenika 
Kohoutová a Štěpán Benoni.

Květiny Milt s.r.o.
V Homolkách 1, Plzeň
(+420) 377 260 970
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Procházka historií

Plzeňská pobočka organizace 
Paměť národa si připravila v rámci 
doprovodného programu festivalu 
Finále zážitkovou procházku po 
stopách plzeňských odbojářů. 

Mezi plzeńským centrem a pe-
riferií najdete celou řadu míst 
spjatých s odbojem. Procházka 
poukáže na místa, kde přebývali 
členové výsadků Anthropoid 

a Silver A. Vysvětlen bude dobový 
význam Plzně v těchto dějinných 
okamžicích. Nenechte si ujít ne-
všední zážitek, který vás provede 
po stopách osvobození v květnu 
1945 jehož součástí budou i video-
projekce na domy. Trasa procház-
ky je vhodná i pro vozíčkáře i ro-
diče s kočárky. Sraz v úterý a ve 
středu před Měšťanskou besedou.

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

PŘÍPITEK K FILMU: DOCENT

Ivan Trojan jako kriminální vyšet-
řovatel pátrá po stopách chadno-
krevného vraha. Klasický koktejl 
Negroni k němu skvěle sedí.

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

Festivalový drink

Negroni - Docent
Gordon London Dry Gin, Cinzano Rosso, Campari, pomeranč 
Festivalová kavárna v Měšťanské besedě

125 Kč

NA  

ZDRAVÍ
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Herec má pro všechny 
případy kaskadéra. 
Ale kdo to vezme za vás?
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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.

1/2021 * 29 Kč

Taťána Gregor Brzobohatá
Miss World a zakladatelka nadace  
pomáhající seniorům říká:
„Nastal čas vnitřní krásy“

 Profesor Cyril Höschl
 Ředitel Národního ústavu duševního zdraví 
 v rozhovoru radí:
„Jak se z covidu nezbláznit“

6/2021 * 29 Kč

„Anorektičky nejsou jen vychrtlé 
 a pomatené trosky,“ upozorňuje
Ema Labudová

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

Povídka Ondřeje Neffa

11/2021 * 29 Kč

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

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

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

16/2021 * 29 Kč
+ TV program

HIV – stigma,  
o kterém se nemluví

Veřejná tajemství 
slavných hereček

„Snažím se vyzobávat  
to nejdůležitější,“ říká  
moderátorka České televize
 Linda Bartošová
Tabu v záplavě informací

22/2021 * 29 Kč
+ TV program

Národ psích mazlíčků

 Hlas pražského jara i milovnice zvířat 
 Marta Kubišová
o sobě říká: „Jsem líná na změny.“

Proměna ohaře v rukou 
nejlepšího cvičitele

Tornádo pomoci 
na jižní Moravě

2/2021 * 29 Kč

 Luděk Seryn
vymyslel nový způsob, 
jak měřit čas, a popisuje
„Jak vznikají nejdražší 
české hodinky“

 Hana Zagorová
vypráví o promarněném 
čase a vzpomíná na hit
„Můj čas ze seriálu 
Sanitka“

7/2021 * 29 Kč

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

„Velikonoce jsou těmi 
 nejdůležitějšími svátky,“ vysvětluje
 Dominik Duka
Jarní zvyky napříč zeměkoulí

12/2021 * 29 Kč

„Chci vymýtit covid.  
A tak jsem vymyslel hru,“ říká
 Ondřej Gregor Brzobohatý
+ TV pRoGRam

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

Nejlepší 
deskové hry

17/2021 * 29 Kč
+ TV programPosilovna pro mozek: 

Jak trénovat, aby 
paměť neslábla

Strahovský skvost, 
který chrání  
statisíce knih

„S pamětí pořád bojuji,“ říká  
nejúspěšnější český spisovatel

 Michal Viewegh
Mozek vs. lidská paměť

Tátové na mateřské

„Ve filmu se věk nedá obelhat,“  
říká hvězdný herec 

 Jiří Mádl
Pestré otcovství: 
Kde rodí muži a kde 
je tátou žena

Superotec:  
Osm dětí a zároveň 
kariéra? Jde to!

26/2021 * 29 Kč
+ TV program

5/2021 * 29 Kč

„Dítě nemá být tím nejdůležitějším v rodině. 
 Aspoň občas to jsou otec nebo matka,“ radí
Daniela Kovářová

„Pozor, covid se přenáší i souloží,“ varuje
Petr Weiss

Povídka Petry Soukupové 
pro Mladý svět

Sally pro 21. století

10/2021 * 29 Kč

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

„Neplodnost je pořád tabu. Trápí víc lidí, než 
si myslíme,“ upozorňuje autorka Bezdětné
 Monika Baudišová

Jakou hudbu dnes 
poslouchají mladí

15/2021 * 29 Kč

„Na dovolené jsem nikdy 
nebyl,“ říká cestovatel 
 Dan Přibáň
Klenoty českých hradů a zámků

+ TV program
721 zápasů Amfory 
očima Petra Salavy

Divoký západ trempů 
kolem řeky Sázavy

20–21/2021 * 29 Kč
+ TV program

Unikátní dřevěný 
kolotoč řezbáře Matěje

Nejzajímavější 
poutní místa světa

Fenomén poutí

 Životní pouť hitmakera 
 Michala Davida
„Jako na horské dráze.“

3/2021 * 29 Kč

 Jan Šetka
 Kominíkem je 30 let a stal se jím 
 i jeho syn. Vysvětlí nám
„Proč kominík nosí štěstí“

 Michal Horáček
Textař, zakladatel sázkové kanceláře 
a filantrop vysvětluje proč napsal, že
„Štěstí je krásná věc“

8/2021 * 29 Kč
„Láska není turistika,“ protestují páry, 
které pandemie rozdělila po celém světě

„S Listopádem jsem píchla do vosího 
hnízda,“ říká o nové knize o potlačené 
sametové revoluci
 Alena Mornštajnová
Proč nás láká retročtení?

13/2021 * 29 Kč

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

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

Etiketa 
 21. století

+ TV program

18/2021 * 29 Kč
+ TV programOlympijská epopej 

malíře Michaela 
Rittsteina

Zázrak našich 
předků jménem 
modrotisk 

„Z Tokia chci medaili,“  
říká obhájce zlata

 Lukáš Krpálek
Kouzlo olympijských her

4/2021 * 29 Kč

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

„Cimrman nestárne  
tak rychle jako my,“ říká
Zdeněk Svěrák

10 
českých 
unikátů

9/2021 * 29 Kč

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

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

Proč nedokážeme 
odolat seriálům

14/2021 * 29 Kč

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

 Helena Vondráčková

Češi – šampioni 
menších sportů

+ TV programVojtěch Hruban
vzpomíná na největší 
úspěch českého basketbalu

Toyen
– malířka obrazů  
za desítky milionů

19/2021 * 29 Kč
+ TV programNejkrásnější české 

chaty a chalupy 
podle architektů

Osada Tornádo: 
Unikátní chaty ze 
starých  autobusů

Cesta z města  

Václava Vydry
„Do divadla jezdím rovnou od koní.“

Národ chatařů a chalupářů 

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, zá-
bavu. 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.


