
Děláme to pro film

Herecké výkon Veroniky Žilkové 
a Štěpána Kozuba v psycholo-
gickém dramatu Spolu, který 
měl na Finále svou předpremi-
éru, odměnili diváci dlouhým 
potleskem vestoje. Jak složité 
bylo tak náročný a intimní vztah 
matky a syna ztvárnit? Dá se 
role odložit na place?

Jaká byla vaše první reakce na 
nabídku role ve filmu Spolu?
Režiséry Davida Laňku i Martina 
Müllera jsem už znala, natáčeli 
jsme spolu seriál Hvězdy nad 
hlavou, který i napsali. Oba dva 
jsou velmi milí a skromní. Musím 
říct, že ty nejlepší režiséři, které 
jsem v životě potkala, ať už to byl 
František Vláčil, Jaromil Jireš, Jan 
Švankmajer, Vladimír Michálek 

si oddechla, že maminka se jistě 
objeví tak na třech stránkách. Na-
čež jsem zjistila, že se má role ob-
jevuje téměř na každé stránce a že 
nemluví skoro nikdo jiný než já. 
Když jsem text dočítala, už jsem 
se neubránila pláči. Potom jsem 
text dočetla, pořád brečela a zavo-
lala režisérům, že sice nevím, jestli 
se film nakonec podaří realizovat, 
ale že jsem díky nim četla jeden 
z nejkrásnějších scénářů. I jako 
matka, kdybych v tom filmu ne-
hrála, chtěla bych ho vidět.

Původní divadelní předloha je 
ale komedie.
Náš film je spíš psychologický, ale 
původní francouzská hra je mno-
hem více plná černého humoru, 
na který u nás nejsme vůbec v ta-

kové podobě zvyklí. Například vo-
zíčkáři u nás 30 let po revoluci ne-
mají rovné příležitosti a všeobecně 
převládá lehká diskriminace po-
stižených. Dělat si z toho legraci 
proto u nás není příliš možné. Ve 
Francii ano, protože tam je totální 
rovnoprávnost. Film Spolu je nato-
čený tak, aby ho český divák přijal, 
a přesto se tam zasmějete. 

Vaše role rozhodně nepatří 
k těm jednodušším. 
Největší problém, čistě technic-
ký, pro mě bylo množství textu. 
V době, kdy se celovečerní film 
natáčí 15 dní, tak je to opravdu 
masakr. Já si ještě pamatuju doby, 
kdy jsme televizní pohádku na Ka-
včích horách měsíc jenom zkou-
šeli. I když jsem hrála jenom lišku, 

nebo Karel Smyczek, byli všichni 
strašně skromní a hlavně milí. To 
vás jako herečku naprosto osvo-
bodí. Jakmile vás někdo na natá-
čení buzeruje nebo si honí vlastní 
slávu, tak se spoustu herců za-
blokuje. Přišla za mnou tedy tahle 
dvojice milých režisérů s vázanou 
knihou, ve které byl scénář, který 
společně napsali podle divadelní 
hry Ensemble, tedy v překladu 
Spolu, autora Fabia Marry. Ta hra 
získala ve Francii Moliérovu cenu 
a byla přeložena do dvanácti ja-
zyků, což mi ale pánové neřekli, to 
jsem se dozvěděla až od samotné-
ho Fabia, který se zúčastnil naše-
ho natáčení a dokonce se ve filmu 
objevuje. Nejprve jsem se zeptala, 
koho hraju a David s Martinem 
odpověděli, že maminku. Tak jsem 
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tak jsem si jí měsíc jezdila zkoušet, 
a pak se deset dní natáčelo. My 
jsme měli kompletně 15 dní. 

Měla jste nějakou zvláštní pří-
pravu na tento film?
Přípravou na tuhle roli je mi celý 
můj život, protože jsem matkou 
jednoho velmi nemocného dítěte, 
kterému je dnes 33 let a moje děti 
si to se mnou „užily”. Pak jsem 
jim navíc přisvojila další dvě děti 
z dětského domova, kdy se opět 
moje děti potýkaly s určitou ne-
rovnováhou mateřské lásky, stejně 
jako je to ve filmu. Myslím, že 
přípravu na roli o mateřské lásce 
a příliš obětavé lásce mám nejlep-
ší, jakou jsem mohla kdy mít. 

Jaká byla vaše spolupráce se 
Štěpánem Kozubem?
Štěpán Kozub je podle mě jeden 
z nejlepších herců současné ge-
nerace. Hned druhý je můj syn, 
Vincent Navrátil – ať jako matka 
neupřednostňuju filmového syna 
(smích). Třetím nejlepším hercem 
je můj další televizní syn, Vladimír 
Polívka. Těmhle třem klukům já 
teď rovnoměrně nadržuju. 

Ani společně jste se na roli 
matky se synem nepřipravovali 
předem?
Bohužel na to nedošlo. V českém 
filmu, narozdíl třeba od americké-
ho, není zkoušení před samotným 
natáčením příliš zvykem, a to je 
škoda. Na natáčení jsme ovšem 
měli od režisérů ideální podmínky 
na rychlé soužití, i v rámci společ-
né improvizace. Vymysleli jsme 
například společně říkanku, která 
se ve filmu objevuje. Došlo na ni 
hned v první scéně, kterou jsme 
se Štěpánem točili, po tom co 
jsme se potkali poprvé v životě. 
Z vlastní zkušenosti vím, že matka 
autistického dítěte musí v podsta-
tě pořád používat různé překlady 
běžných situací. Podle scénáře jde 
měla Štěpánovi vysvětli, že pře-
chod se přechází na zelenou, a já 
bych k tomu v reálném životě urči-
tě použila nějakou pomůcku. A tak 
jsme už spolu hned vymysleli: 
„Zelená jdu jdu! Oranžová nevim, 
červená stát! Stát”. Pak se ve filmu 
několikrát zopakovala. 

Je důležité, aby to mezi herci od 
začátku „klapalo”?
Když si dva herci sednou jako 

jsme si sedli my dva, nebo jako 
jsme si sedli s Bolkem Polívkou, 
tak nepotřebují dlouhé sžívání. 
My herci býváme často hozeni do 
takových situací. Třeba s Janem 
Vlasákem ve filmu Deník šílené 
manželky se mi stalo, že jsme 
se v jeden moment představili 
a v další moment už jsme šli na 
dost divokou postelovou scénu, 
kde lítalo peří. Ještě jsme si spolu 
ani nevypili kafe a už jsme se mu-
seli líbat. Na tohle je lepší alespoň 
krátkodobá známost! (smích) Se 
Štěpánem jsme v našich rolích ne-
museli řešit sexuální intimitu, ale 
mateřskou, kde jsme už nějakou 
základní přípravu měli – on ma-
minku má, já zase syny.  

Kolik musíte do takové role ze 
sebe dát?
Do každé role musíte dát všechno, 
jinak to nemá cenu. Herectví je 
jenom jedno. Je potřeba uvěřit pří-
běhu a proměnit se. To nejde dělat 
napůl. Já nemůžu být jenom trošku 
maminka Kozuba, já musím prostě 
být maminka Kozuba.

A pak když přijdete večer domů?
Tak pak je to těžký (smích), hlavně 
pro moje okolí. 

Kde potom berete energii, abys-
te ze sebe mohla tolik vydat? 
Zase a opět z té práce. Zítra rov-
nou odsud jedu hrát do Tábora 
a už teď se těším na potlesk. Vrá-
tím se domů sice zbitá, ale nabitá. 
Odměna z kreativní práce není 
měřitelná penězi, je to čistá radost. 
Já jsem před několika lety odjela 
do Izraele, měla jsem od práce 
pauzu, která se ještě prodloužila 
kvůli covidu. Po pěti letech mi po-
tom došlo, jak moc mi moje práce 
chybí a jak moc mě těší.

Ale ani v Izraeli jste úplně nepře-
stala být tvůrčí. 
Pro českou televizi jsem natočila 
cestopis Křížem krážem Izraelem, 
který jsem si sama vymyslela, 
připravila a natočila s mým sy-
nem Cyrilem, který je překladatel 
a tlumočník. Objeli jsme všech-
ny důležité památky. V českých 
knihovnách se totiž o současném 
Izraeli nenajde skoro nic. Natáčení 
jsme stihli těsně před největší 
vlnou covidu, všechny památky 
se v podstatě uzavírali hned po 
našem odchodu. Doprovázel nás 
štáb České televize a ti odletěli 
z Izraele posledním letadlem do 
České republiky. Posledním na 
další tři roky.

Skvělá voda každý festivalový den

Správnou odpověď najdeš u našeho 
vodního baru ve festivalovém centru.

Náš Bonifác má vodu rád a tráví 
ve sprše zhruba 8 minut každý den. 
Kdyby se ale koupal ve vaně, jeho 

spotřeba vody by byla?
Pojištění  

podnikatelů
Nacenění 

nemovitostí
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Komu zvoní hrana
Výrazná žánrovka Hrana zlomu 
zachycuje osudy manželského 
páru vychovávajícího dcerku ve 
sterilním prostředí luxusní vily 
a příběh dospělého Viktora žijícího 
se svou matkou v polorozpadlém 
domě na samotě. Příběh dvou 
dysfunkčních rodin se protne 
v ambiciózní temné příběhové 

mozaice, která si Lynchovsky 
pohrává s divákovou potřebou 
vytvářet si domněnky o tom, kdo 
je oběť a kdo pachatel. Temné 
drama, ve kterém si zahrál Štěpán 
Kozub a Pavla Gajdošíková uvede 
na festivalu Finále režisér snímku 
Emil Křižka.

Hrana zlomu
27. 9. 20:30 Divadlo Dialog

Úterý v Plzni patří novým a velmi 
silným českým dokumentům. Nebe 
je působivým příběhem ze světa 
čínských sirotčinců od dlouhole-
tého čínského zpravodaje Tomáše 
Etzlera, Síla portrétem krize filmo-
vého kritika Kamila Fily od Martina 

Marečka a PSH: Nekonečný pří-
běh zábavnou sondou do střed-
ního věku nejslavnějších českých 
rapperů. Po páteční premiéře dnes 
bude znovu k vidění i Il Boemo, 
také nelze minout.

Filmové tipy Ireny  
Hejdové z Deníku N

1x tip

Režisér David Ondříček doprová-
zí svůj nový projekt Král Šumavy.

Halka Třešňáková je členkou de-
legace, která se zúčastní projekce 
komedie Mimořádná událost.

Slovenská herečka s maďarskými 
kořeny Judit Bárdos uvádí na Fi-
nále snímek Poslední závod a Král 
Šumavy.

Dnes večer máte možnost setkat 
se na projekci filmu Známí ne-
známí s hercem Tomášem Mě-
cháčkem.

Koho můžete dnes na festivalu potkat?

TIP
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Rozhovor s Martinem Fingerem, 
šumperským rodákem a popu-
lárním českým hercem, proběhl 
bezprostředně po projekci 
druhého filmu Beaty Parkanové 
Slovo, v němž ztvárnil jednu 
z hlavních rolí, notáře Václava. 
Co mu pomohlo se do své po-
stavy vžít? Souhlasí s jejími ži-
votními zásadami? A jak by měl 
podle něj člověk přistupovat 
k uměleckému dílu obecně?   

Jaké jsou vaše dojmy z projek-
ce?
V kinosále byla cítit vstřícnost 
a přízeň, věřím, že se Slovo líbilo. 
Gábinka Mikulková, která ve fil-
mu hraje moji ženu, se mě ptala, 

kolik diváků si myslím, že zůstane 
přítomno na besedu po projek-
ci. Na chvilku jsem se zamyslel, 
zbožné přání se ve mně pralo 
s realističtějšími odhady. Nakonec 
jsem řekl, že třeba tak třetina. 
Když jsme se po doběhnutí titulků 
do sálu vrátili, řekl bych, že tam 
plných sedaček zůstalo o ještě 
trochu víc.

Slovo vnímám jako film k za-
myšlení a vstřebávání. Není 
jednoduché o něm mluvit bez-
prostředně po zhlédnutí.
Souhlasím. Spadá do kategorie 
zkušenosti umocněné atmosférou 
společného zážitku v kinosále 
nebo divadelním hledišti. I kdyby 

diváci jen zaraženě seděli a ani 
nezatleskali z důvodu, o kterém 
mluvíte, budu maximálně spo-
kojen.

Takové emoce na publikum 
přenáší také herec prostřednic-
tvím svého výkonu. Vy ve Slovu 
hrajete postavu, která projde 
těžkou depresí. Jak jste se na 
inscenaci tak složitého stavu 
připravoval?
V případě herectví jde vždy o sou-
lad dvou stavů, zjednodušeně 
řečeno hlavy a duše. Každá scéna 
se natáčí vícekrát, někdy mám 
třeba pocit, že už jsem to chytil – 
teď to bylo ono –, ale navenek můj 
projev potom nepůsobí ideálně. 
V tu chvíli musí dojít na korekci 
vlastního prožitku dle pokynů 
režiséra. Nicméně základní nasta-
vení, ze kterého konkrétní emoce 
vychází, má člověk jen jedno. Já 
sám od přírody spíš člověk hlou-
bavější, který tíhne k melancholii. 
Čerpal jsem z této osobní zkuše-
nosti i ze vzpomínek na dětství 
a dospívání, které jsem prožil po 
boku psychicky nemocné ma-
minky.

Nejde zádumčivost a melancho-
lie trochu proti profesi herectví, 
která vyžaduje extraverzi?
Ale já umím být i extrovertní. Rád 
se vyřádím a vybiju na jevišti před 
mikrofonem nebo před kamerou 
v rámci své role. Ona zádumčivost 
je spíš vedlejším produktem mého 
stavu relaxace, kdy se snažím 
nevynakládat přemíru energie. 
Taky už na to mám věk, mám své 
životní tempo, které mi například 

velí nedobíhat už tramvaje. Dříve 
jsem je dobíhal, dnes si řeknu, že 
za chvíli přijede další. Než abych 
musel někam spěchat, to raději 
dřív vstanu z postele.

Promítá se náklonost k poma-
lejšímu tempu i do vašich divác-
kých preferencí?
Takhle rozdělené to nemám, za-
sáhnout mě dokáže film pomalejší 
i rychlejší. Když chci doopravdy 
odpočívat, užiju si klidně i velko-
rozpočtový biják nabitý akcí. Sle-
dovat pomalé filmy jako Slovo je 
pak podobné četbě poezie, která 
je mi blízká, neboť se u ní dá po-
zastavit. Člověk s ní musí strávit 
nějaký čas, nikam nespěchat, ote-
vřít se prožitku. Opakem a neřestí 
řady lidí je netrpělivost, neochota 
něco takového podstoupit. Takový 
člověk je nespokojený, pokud od 
uměleckého díla nedostane to, 
co si předem usmyslí, že by chtěl. 
Slovo samozřejmě nemusí oslovit 
každého, to je v pořádku, ale po-
kud je divák otevřený a trpělivý, 
výrazně se zvyšuje šance, že se 
k němu dostanou zamýšlené 
emoce a poselství. Pokud si jen 
říká „Proboha, proč je ten záběr 
tak dlouhý,“ tak to je o ničem.

Ptá-li se divák sám sebe, proč 
je tam ten dlouhý záběr, zname-
ná to, že o filmu přemýšlí, což je 
myslím dobře. Horší je, pokud 
rovnou shledá, že dlouhý záběr 
rovná se nudný, a tedy špatný 
film.
Jistě, ale pro mě je úplně nej-
krásnějším diváckým zážitkem, 
pokud na délku záběru zapomenu 

Nejkrásnějším diváckým zážitkem je,  
když na sebe můžu nechat působit scénu samotnou

Filmů odehrávajících se během jedné osudové noci, která mění životy, 
není málo. Ale kolik jste jich viděli situovaných do českého prostředí, 
natočených na iPhone, složených z audiovizuálního materiálu, který nás 
dnes a denně obklopuje ve virtuálním prostředí? BANGER., premiérově 
uvedený letos v rámci karlovarského festivalu, je jen jeden. Nekom-
promisní, energický, třaskavý, jak má správný banger (slangově rapový 
hit) být. Právě o jeho nahrání usiluje hlavní hrdina filmu Alex, cesta za 
úspěchem ale nebude levná. Nenechte si ujít zítřejší projekci druhého 
celovečerního filmu vycházející hvězdy české kinematografie, režiséra 
a scenáristy Adama Sedláka, který se nechal slyšet, že obraz, jenž v něm 
nevzbudí emoci do pěti sekund, ho nezajímá.

K jako ketamin

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

TIP 
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a můžu na sebe nechat působit 
scénu samotnou. Prožívat ji, 
sledovat, co se mnou dělá. My-
šlenkové procesy, které k umění 
samozřejmě patří, můžu nechat 
na potom.

Konkrétně Slovo se skládá z po-
měrně dlouhých záběrů. Bylo 
proto natáčení náročné?
Každá scéna natáčená v jediném 
záběru, jako je ta ve Slovu na plá-
ži, je těžká na zkoušení i samotný 
záznam. Stává se, že už spějete 
ke konci, všechno vypadá dob-
ře, kameraman najednou trkne 
o zábradlí a musí se jít zpátky na 
značky a jet od začátku. Ještě ná-
ročnější než scéna z pláže, pro mě 
ale bylo, když jsem měl odříkat 
asi dvanáctiminutovou promluvu 
v notářské kanceláři. Své repliky 
jsem přeříkal snad šestnáctkrát, 
sedmnáctkrát. A i když jsem vě-
děl, že kamera zrovna snímá má 
záda, takže záběr pravděpodobně 
nebude použit, musel jsem znovu 
přeříkat všechno. Detaily na tvář 
přišly po obědové pauze, kdy je 
člověk napapaný, a přitom musí 
napnout všechny síly. Ale nejde 
to jinak, protože je jasné, že tohle 
už diváci uvidí. Tam se splést 
nesmíte.

Promluvy vás jako notáře ke kli-
entům jsou výrazně stylizované, 
řekl bych divadelně. Padlo toto 
slovo v rozhovorech s režisér-
kou před natáčením?
Spíše než o divadelnosti jsme 
mluvili o patosu, který je v po-
selství filmu částečně obsažen. 
Je pravda, že lidé tak jako Václav 
v notářské kanceláři nemluví 
a film je médiem, které v sou-
časnosti tíhne k realismu, takže 
to někoho může zaskočit. Jako 
herec jsem měl myslím dva úkoly. 
Zaprvé nezpochybnit a nezměnit 
poselství řečeného. Beata trvala 
na tom, abych si repliky neupra-
voval a všechny pronesl tak, jak 
byly napsány ve scénáři. Nebylo 
to vždy jednoduché, protože má 
trochu atypický slovosled. Zadru-
hé svým hereckým výkonem ten 
patos trochu potlačit a učinit pro 
diváky přijatelným. Kdybych ho 
ještě zkazil neadekvátním výko-
nem, nikdo by pak neposlouchal, 
co ten pán na plátně říká.

Souzníte se sugestivním způso-
bem, jímž Václav jedná se svými 
klienty? Činí tak z morálních 
pohnutek a stojí na správné 
straně, ale neměl by úředník být 
z principu nestranný?
Za vším stojí živí lidé. Žádná 

pravidla nebo nařízení nemají 
být dogmatem, které se plní bez 
ohledu na okolnosti. A okolnosti 
ve Slovu byly pro mě zcela jasné. 
Protizákonného nedělá Václav 
nic, jen své klienty, když to řeknu 
s velkými uvozovkami, vychovává. 
Postavu Václava napsala Beáta 
podle svého dědečka, o kterém 
mi hodně vyprávěla, leccos jsem 
se dozvěděl i z jeho soukromé 
korespondence a deníků, které si 
vedl, když byl zavřený v blázinci. 
Nezřídka v nich cituje biblická 
evangelia nebo latinská úsloví 
a projevu se tak trochu pateticky, 
zároveň ale jako člověk velice 
vzdělaný, tvrdošíjně trvající na ur-
čitých hodnotách. Umím si před-
stavit, že když se setkal s lidskou 
malostí, jednal stejně rozhodně 
jako Václav, a na maloměstě, kde 
žil, mohl platit za stejnou morální 
autoritu.

Během sledování filmu jsem 
nepřemýšlel nad tím, nakolik 
jsou scény z notářské kanceláře 
realistické. V tomto směru mě 
překvapil spíš fakt, že Václav 
jako notář nemusel být členem 
strany. Tento důležitý motiv také 
vychází ze skutečnosti a rodin-
né historie Parkanových?
Ano, dědečkovi Beaty to skutečně 

dlouho procházelo. Pravděpodob-
ně právě na základě autority, které 
se těšil, a míře, v níž se na chodu 
obce podílel. Ale nutno dodat, 
že byl vystaven permanentnímu 
tlaku do strany vstoupit. Po srpnu 
1968 přišlo Husákovské „něch od-
padně, čo je slabé a váhavé“ a za-
čalo přituhovat. Dědeček musel 
odejít do předčasného důchodu, 
což je ve filmu znázorněno sym-
bolicky, a později se mohl vrátit už 
jen na nižší post koncipienta. Tak-
že ptáte-li se, jestli to bylo možné, 
tak ano, ale ne navěky.

A ztotožňujete se i s Václavo-
vým postojem ke slovu jako 
zásadnímu závazku?
Jednoznačně ano. Jde o princip, 
který z lidské společnosti dělá 
civilizaci a díky kterému může exi-
stovat důvěra. Kde bychom byli, 
kdybychom si jen tak něco plácali 
a potom to nedodržovali? 

Italský film Palác režisérky Federi-
cy Di Giacomo je zasvěcený beto-
nové budově ze 70. let stojící v sa-
motném srdci Říma. Jeho majitel 
a renesanční mecenáš v jednom 
v něm nabídl azyl různorodé ko-
munitě přátel, která palác postup-
ně proměňuje ve stálou filmovou 
dekoraci. Jednou z ústředních po-
stav je charismatický režisér Mau-
ro, který se zde izoluje od okolního 
světa. Jeho předčasná smrt vzbudí 

v komunitě otázku, kdo bude 
pokračovat v jeho režijním díle? 
V dokumentárním filmu se prolínají 
pohledy na tuto fascinující archi-
tektonickou zrůdnost s tím, jak 
obyvatelé vidí svůj životní prostor 
v západních metropolích.

Architektonická utopie

Palác
27. 9. 14:00 Malý sál, Měšťanská beseda

TIP 
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Filmový festival Finále Plzeň

Celé to začalo z iniciativy sa-
motného Kamila Fily, známého 
filmového kritika a publicisty, jako 
plánovaný dokument o kultu těla 
v současnosti, přelidněné figurami 
superhrdinů. Co nakonec vzniklo 
pod rukama výrazného dokumen-
taristy Martina Marečka je portrét 
člověka ambiciózního a cílevě-
domého, který snad super-many 
připomíná svou muskulaturou, ale 
v osobním životě váhá a chybuje 
jako kdokoliv jiný. Dokument oce-
něný za nejlepší střih na MFDF 
v Jihlavě tak zachycuje střípky 
z náročného období pěti let Filova 
života, skrze něž se snaží obec-
něji pojednat téma síly, její světlé 
i temné strany. „Jsem rád, že jsem 
kontrolu nad vytvářením obrazu 
předal někomu tak empatickému 
jako je Martin,“ uvedl Fila.

Ondřej, kterého ztvárňuje Karel 
Roden, je nekompromisní ob-
chodník jehož smyslem života 
jsou peníze. Během přeletu nad 
Nebraskou, kde právě dojednal 
svůj životní obchod, se do něj 
vtělí duch indiánského náčelníka. 
S neodbytným hlasem v hlavě do-
stávají každodenní pracovní a ro-

Ať vás Fila provází!

Duch 
Bílého jelena

Indián
28. 9. 14:00 Malý sál, Měšťanská beseda

Síla
27. 9. 14:30 Divadlo Dialog

dinné problémy nový rozměr. 
„Když se řekne indián, každý si 
představí nějaký film o Apačích. 
V tomhle případě je příběh poně-
kud překvapivý, lehce ulítlý, mož-
ná i bizarní.” Dodává herec Juraj 
Kemka. Česko-slovensko-polskou 
komedii Indián přijede na festival 
uvést její režisér Tomáš Svoboda.



Slavíme český film

Pecka nebo packa + Vysídlení
27. 9. 20:00 JoNáš, Měšťanská beseda

PIVOVAR
RESTAURACE

HOTEL
PIVNÍ LÁZNĚ

PIVOVARSKÝ DVŮR PLZEŇ
Pilsen Beer Spa & Wellness Hotel
Pivovar & Restaurace Purkmistr
Selská náves 21/2, Plzeň-Černice

RECEPCE HOTELU:
T +420 377 994 311
E recepce@purkmistr.cz

www.purkmistr.cz

Dokumentární
dvojprogram

Co se skrývá pod hravým názvem 
„Pecka nebo packa“? Snad pře-
kvapivě seriózní téma seznamo-
vání jedince s cizím prostředím, 
v němž může dojít k nedorozumě-
ní i kvůli banální záměně jednoho 
písmena ve dvouslabičném slově. 
Autobiografickým dokumentem se 
animátorka Evgenia Gostrer ohlíží 
do devadesátých let, kdy jako dítě 
odcestovala z rodného Ruska do 
Německa. Svůj snímek si sama 
napsala, nasnímala, produkovala 
i sestříhala. Po sedmnáctimi-

nutovém filmu bude následovat 
druhá část programu, celovečerní 
dokument Vysídlení Sharon Ryby-
-Kahn. Režisérka v něm po letech 
znovu navazuje kontakt se svým 
otcem ve snaze pochopit, proč 
z jejího života zmizel. Na pozadí 
individuálního rodinného příbě-
hu otevírá širší téma generační 
propasti mezi svými vrstevníky, 
mladými Němci, a přeživšími ho-
locaustu. Motiv judaismu spojuje 
oba filmy dvojprogramu, spadají-
cího pod sekci Německé kino.

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

Přípitek k filmu: Známí neznámí 

Divoká vztahová zápletka filmu 
Známí neznámí se rozehrává bě-
hem silvestrovské oslavy. Dostaňte 
se do nálady a objednejte si na 
baru jeden Aperol Spritz!

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

Festivalový drink

Aperol Spritz – Známí neznámí
Aperol, Frizzante, perlivá voda, pomeranč 125 Kč  
Festivalová kavárna v Měšťanské besedě

NA  

ZDRAVÍ

Adaptace románu Davida Jana 
Žáka Návrat Krále Šumavy sle-
duje příběh legendárního Josefa 
Hasila, převaděče ze šumavského 
pohraničí. Režisér David Ondříček 
se pokusí napravit dobově pokři-
venou interpretaci pohraničníků 
z mimořádně oblíbeného filmu 
Karla Kachyni z roku 1959. 

Skutečný 
Král Šumavy

Král Šumavy: Fantom temného kraje
28. 9. 17:00 Malý sál, Měšťanská beseda 

Svět svobody a totality od sebe 
oddělují hluboké lesy Šumavy, ve 
kterých kraluje divoký kluk, který 
se o politiku vůbec nezajímá. Oče-
kávanou třídílnou minisérii přijede 
v předpremiéře uvést sám autor 
předlohy, režisér filmu a herci Voj-
těch Vodochodský a Oskar Hes. 
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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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