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Filmový festival Finále Plzeň

Mezinárodní a studentské poroty ZČU se shodly v jednom – letos 
měly opravdu těžký úkol, protože v soutěžních sekcích se sešly mi-
mořádně kvalitní a zároveň různorodé snímky. Podívejte se, kdo si 
nakonec z Plzně odvezl Ledňáčky.

Zlatý ledňáček pro nejlepší celovečerní film
KDYBY RADŠI HOŘELO
r. Adam Koloman Rybanský

Rádi bychom poděkovali festivalu za skvělý a pestrý výběr celovečerních 
filmů. Od animace k dokudramatu, od historického k současnému hu-
debnímu dramatu, od sociálních podobenství k příběhům podle skuteč-
ných událostí. Musíme přiznat, že pro nás nebylo snadné vybrat pouze 
jeden film jako nejlepší celovečerní film.

Nejprve bychom rádi ocenili film 107 matek, velmi silné drama Petera 
Kerekese, za to, že vypráví důležitý příběh mateřství a zobrazuje jej jem-
ným a působivým způsobem.

Chtěli bychom také pochválit Adama Mišíka a Marsella Bendiga za jejich 
úžasný, živý výkon ve filmu Adama Sedláka BANGER. v rolích dvou mla-
dých mužů zkoumajících a posouvajících hranice současné subkultury.

A nyní bychom chtěli ocenit film za schopnost zachytit obavy, pokry-
tectví a absurdity lidského soužití v mikrovesmíru malé české vesnice. 
Tragikomedie, které se prostřednictvím nesčetných rozpoznatelných (a 
přitom specifických) postav daří kombinovat groteskní vyprávění se spo-
lečenskou kritikou, aniž by chtěla být výchovná nebo moralistická. Nád-
herný příklad společenské satiry, která nám nastavuje zrcadlo, skromně 
provokuje a baví. Letošního Zlatého ledňáčka dostává film „Kdyby radši 
hořelo“ v režii Adama Kolomana Rybanského.

Zlatý ledňáček pro nejlepší dokumentární film
JAK JSEM SE STALA PARTYZÁNKOU
r. Vera Lacková

Dokumentární porota ocenila osobní snahu režisérky zobrazit historic-
kou spravedlnost a zviditelnit neviditelné věci. Natočila dojemný příběh 
o romské kultuře a my skutečně věříme, že v této době jsou příběhy, 
které řeší obecné mýty a vnímání, životně důležité. Ocenění získává „Jak 
jsem se stala partyzánkou“ od Věry Lackové. Rádi bychom ještě dodali, 
že oceňujeme filmovou kvalitu „Bratrství“ a sociální a lidskoprávní dopad 
„Bydlení proti všem“ a také „Reného“, který je ve své vlastní kategorii. Je 
nám líto, že jim nemůžeme udělit zvláštní uznání.

Zlatý ledňáček za nejlepší televizní a interne-
tový projekt v kategorii „film a minisérie“

PODEZŘENÍ
r. Michal Blaško

Seriál Podezření svou silnou filmovou výpovědí a neuvěřitelně přesvěd-
čivou hlavní postavou v podání Kláry Melíškové Podezření promlouvá 
k divákům o boji ženy obviněné z vraždy. Kombinuje napínavou detektiv-
ku s příběhem, v němž má obvinění ze zločinu dopad na osobní i spole-
čenský život. PODEZŘENÍ je vysoce koncepční show o zdravotní sestře, 
která chce přebudovat svůj život. Pak je ale obviněna ze zabití pacienta. 
Je odcizená společnosti. Ale: udělala to? A proč? A zajímá to vůbec lidi 
kolem ní? Svou silnou filmovou hodnotou a neuvěřitelně přesvědčivou 
hlavní postavou v podání Kláry Melíškové PODEZŘENÍ řeší univerzální, 
primální boj ženy, která je obviněna z vraždy. Kombinuje napětí detek-
tivního příběhu s osobním a společenským dopadem obvinění, které 
člověku obrátí život vzhůru nohama. Režisér Michael Blaško a scénárista 
Štěpán Hulík nám se svým velkým smyslem pro detail představují do-
konalého pachatele. Ale zapojují nás tím, že vždy nechávají hodnocení 
událostí na divákovi. Na základě skutečného lokálního případu má tento 
seriál potenciál zaujmout globální publikum. Protože přesně zobrazuje 
svět, ve kterém dnes všichni žijeme. Svět, ve kterém se osobní názory, 
zachování tváře a sobecké činy zdají být důležitější než pravda.

Zlatý ledňáček za nejlepší televizní a interne-
tový projekt v kategorii „seriálová tvorba“

TBH
r. Lucia Kajánková

Je v naší lidské přirozenosti vnímat sami sebe jako statečné, podporující 
a svědomité. Ale když vám někdo namíří do obličeje zbraň, jsou vaše 
hodnoty podrobeny zkoušce. A v tu chvíli pochopíte, kdo skutečně jste 
vy a kdo vaši přátelé. TBH je neuvěřitelně odvážná, svěží a inovativní 
show o lokálním problému, která je ale přitažlivá pro globální publikum. 
Dobře zpracovaný koncept kombinuje univerzální téma střetu morál-
ky s instinktem přežití a se současným a velmi aktuálním problémem 
kyberšikany mezi mladými lidmi. Barevný a osobní tón TBH je upřímný 
a zábavný a v každé epizodě ukazuje odlišný pohled na události s tím, 
jak vyplouvají na povrch nejistoty a nevyřešené problémy jednotlivých 
mladých postav. Seriál TBH, který vznikl za neuvěřitelně těžkých pod-
mínek, nepostrádá srdce a detaily, které patří ke skvělé televizní show. 

Kdo si na konci letošního Finále odvezl Ledňáčka?



Slavíme český film

Česká televize společně s mladou a velmi talentovanou režisérkou Lu-
ciou Kajánkovou nám svým inovativním a inkluzivním přístupem ukázaly 
potenciál moderní televizní tvorby. Dokazují, že skvělá zábava na obra-
zovce a společenské změny při jejím vytváření jdou ruku v ruce.

Zlatý ledňáček pro nejlepší  
studentský krátký film

MÁMA MÁ VŽDYCKY PRAVDU
r. Marie Urbánková

Cenu získává film „Máma má vždycky pravdu“ a to díky své vysoce kre-
ativní a řemeslné úrovni, která s sebou nese nejen humor, ale také velmi 
důležité poselství, nejen pro děti, ale také pro dospělé. Velmi oceňujeme 
hravost a lehkost, s jakou je příběh vyprávěn.

Studentská cena pro nejlepší celovečerní film
HRANICE LÁSKY
r. Tomáš Winski

Film nás zaujal především svou autenticitou a emocionálním naturali-
smem. Vzbudil v nás mnoho emocí a také otázek, na které sami nezná-
me jednoznačnou odpověď. Jaké jsou hranice upřímnosti v partnerském 
vztahu? Jak tenká je hranice mezi fantasií a naplnění sexuálních tužeb? 
Oceňujeme, že se tvůrci nebáli narušit tabu problematiky věrnosti ve 
vztahu a sexuální exkluzivity. Soudíme, že přispívá k detabuizaci tématu 
a společenské diskusi.
 

Studentská cena pro nejlepší  
dokumentární film

NEBE
r. Tomáš Etzler, Adéla Špaljová

Studentská porota vybrala dokumentární film ze současné Číny přede-
vším díky jeho univerzálnímu poselství, nutnosti nebýt lhostejný ke své-
mu okolí. Jedním z pozitivně hodnocených aspektů snímku byl působivě 
vykreslený kontrast „vnitřního světa“ konkrétního útočiště pro handica-
pované, plného bezpodmínečné lásky a péče, a „světa vnějšího“, vyzna-
čujícího se omezenou svobodou, uniformitou a bezohledností jak stát-
ního aparátu, tak i běžných obyvatel. Porotu zaujal také tvůrčí přístup, 
a to konkrétně adekvátní zapojení uměleckých prvků a investigativní 
žurnalistiky, se kterou má režisér bohaté zkušenosti. Pozitivní vliv na do-
kument má dle poroty rovněž režisérova znalost místní mentality získaná 
během jeho několikaletého tamějšího pobytu. Dokument tedy v sobě 
nese mimo svědectví doby i naději a zároveň apeluje na to, aby společ-
nost, zejména ta, ve které je zdánlivě jistá svoboda a mír, neusínala na 
vavřínech a současného stavu si vážila. Není to zas tak dávno, co tato 
dvě slova byla zbožnou touhou nejednoho občana Československa…

Studentská cena za nejlepší televizní a inter-
netový projekt v kategorii film a minisérie

PODEZŘENÍ
r. Michal Blaško

Epizoda drasticky vyčnívala z řady ostatních konkurentů, a to především 
vynikajícím hereckým výkonem hlavní herečky Kláry Melíškové, díky kte-
rému jsme její roli nenáviděli, ale zároveň jsme celou situace viděli jejíma 
očima. Takto ohromující herecký výkon diváka přivádí do hloubky silných 
emocí, staví nás do pozic, kdy hlavní postavu poznáváme osobně a chá-
peme, proč reaguje tak, jak reaguje, a dává nám pochopit, jak se cítí. Na 
druhou stranu v nás probouzí silný smysl pro spravedlnost. Tento smysl 
mění naši nenávist k hlavní postavě a naopak nás nutí ji milovat.

Studentská cena za nejlepší televizní a inter-
netový projekt v kategorii „seriálová tvorba“

TBH
r. Lucia Kajánková

Za pouhých 17 minut seriálu THB se v nás probudí silné emoce o tom, 
co je správné a co ne. Díky skvělé režisérce Lucii Kajánkové a celému 
hereckému týmu v epizodě vidíme spoustu skrytých poselství a silných 
dojemných momentů, které by mohly být užitečné pro mladé lidi, jež 
procházejí podobnou zkušeností s vyjadřováním pro ně neobvyklých citů 
ke stejnému pohlaví, a také by mohly být poučení pro ostatní, aby po-
chopili, že láska je jen jedna a neměli bychom se bát tuto krásu vyjádřit 
jen kvůli homofobnímu odsuzování. Rozhodli jsme se, že Česká televize 
a hlavně mladí motivovaní lidé, potřebují mít tuto podporu zvenčí, aby se 
mohli cítit pohodlně takový, jací jsou.



Filmový festival Finále Plzeň

Ve sváteční pátek 28. října star-
tuje v Kašperských Horách na 
Šumavě filmový festival, který 
potrvá až do neděle 30. října. 
V tamním klasickém kině se 
můžete těšit na osmičku filmů 
pro děti i dospělé, zajímavé be-
sedy a dopolední program pro 
nejmenší.

Každý den od pátku do neděle 
se bude vždy od 11 hodin ve foyer 
kina promítat pásmo pohádek pro 
nejmenší Kdopak by se čertů bál 
a Jezevec Chrujda. Poté si budete 
moci vyzkoušet tvorbu animova-
ného filmu v animačních dílnách. 
Pro děti je dále v pátek od 14:30 
na programu film Cesta do Tvoj-
zemí o úžasném světě fantazie 
a v sobotu od 17:00 originální po-
hádka herce, režiséra a hudební-
ka Jana Budaře Princ Mamánek.

„Jsem ráda, že opět můžeme díky 
spolupráci s týmem plzeňského 
festivalu Finále promítnout filmo-
vé novinky a také snímky, které 
mají vztah k Šumavě a soužití člo-
věka s přírodou. Ráda bych také 
především dětské návštěvníky 
pozvala na animační dílnu. Už se 
těším na výslednou práci našich 
malých animátorů,” uvádí vedoucí 
Městského kulturního a informač-
ního střediska Martina Hamáková.

Na dospělé v pátek čeká první díl 
z třídílné minisérie Král Šumavy: 
Fantom temného kraje, natočené 
podle románového bestselleru 

Davida Jana Žáka Návrat Krále 
Šumavy a nový film Alice Nellis 
Buko. V sobotu pak jeden z nej-
očekávanějších filmů letošního 
roku Jan Žižka a nedělní program 
zakončí česká komedie Střídavka.

V sobotu ve 14:30 se bude promí-
tat dokument Zvony pro Šumavu, 
úzce spjatý s městem Kašperské 
Hory, který popisuje nelehký 
proces obnovy zvonů v kostele 
sv. Markéty. Následovat bude ve 
foyer kina beseda Soumaři na 
Zlaté stezce, která představí pro-
jekt Oživení soumarské tradice 
Kašperské Hory Grafenau a bude 
spojena s křtem publikace o Zlaté 
cestě. V neděli Jan Fischer nechá 
diváky nahlédnout pod pokličku 
natáčení seriálu Zmizelá Šumava 
a zavzpomíná na Emila Kintzla, 
šumavskou legendu, se kterým 
seriál připravovali.

„Naším hlavním cílem je pomáhat 
českému filmu,“ vysvětluje Eva 
Veruňková Košařová, ředitelka 
festivalu Finále Plzeň. „Těší nás 
proto, že můžeme divákům na-
bídnout v klasickém kině nové 
české snímky, které měly ohlas 
na letošním úspěšném Finále 
v Plzni. Věříme, že se budou líbit 
i v Kašperských Horách.“

PROGRAM
Pátek 28.10.

11:00 Kdopak by se čertů bál a Jezevec Chrujda (foyer kina)
 Animační dílna pro děti (foyer kina)
14:30 Cesta do Tvojzemí
17:00 Král Šumavy: Fantom temného kraje
19:30 Buko
 
Sobota 29.10.

11:00 Kdopak by se čertů bál a Jezevec Chrujda (foyer kina)
 Animační dílna pro děti (foyer kina)
14:30 Zvony pro Šumavu
 Soumaři na Zlaté stezce (foyer kina)
17:00 Princ Mamánek
19:30 Jan Žižka
 
Neděle 30.10.

11:00 Kdopak by se čertů bál a Jezevec Chrujda (foyer kina)
 Animační dílna pro děti (foyer kina)
14:30 Šumavská legenda Emil Kintzl
17:30 Střídavka

Na hory? Do kina!

 www.kasphory.cz | www.festivalfinale.cz

Seznamovat nejmladší generaci s českými filmy se snažíme na Finále 
dlouhodobě. Festivalové projekce pro školky, základní a střední školy 
postupně rozšiřujeme o další aktivity. Během roku promítáme i přímo na 
školách.  „Studenti od nás dostanou kurátorský předvýběr filmů a z něj si 
sami vyberou snímky, které chtějí vidět. Nejde jen čistě o projekci filmu, 
vždy ji doplňujeme i o lektorský úvod, aby mladí lidé pochopili, že film 
není jen zábava, která skončí po titulcích. Chceme, aby o kinematografii 
přemýšleli v širších souvislostech – kulturních, politických i ekonomic-
kých,” vysvětluje ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová. Spolu 
s naším hlavním partnerem Eurosoftware s.r.o. máme navázanou užší 
spolupráci s Gymnáziem Rokycany. V prostorách jejich knihovny se v říjnu 
uskutečnila promítání filmů Poslední závod a Moje slunce Mad. Tím ale 
společná práce nekončí. „

 „Dohodli jsme se, že studentům pomůžeme založit a vybudovat jejich 
vlastní filmový klub, který by sloužil nejen jim, ale i obyvatelům Rokycan, 
protože zde není žádné klasické kino,” doplňuje Eva Veruňková Košařová. 
Finále Plzeň zde bude figurovat v roli supervizora, který žáky provede ce-

lým procesem fungování kina. Vyzkouší si vše od dramaturgie, objednání 
kopií u distributora, propagace až po technické zajištění projekce. Podob-
ný projekt bychom rádi nabídli a rozšířili i na další školy v Plzni a v Plzeň-
ském kraji.  „Studenti si na vlastní kůži vyzkouší, kolik práce stojí za tím, 
aby se mohli jít někam podívat na film. Věříme, že získané praktické zku-
šenosti jim pomohou při dalším rozvoji i v pracovním životě. Sami v na-
šem týmu máme lidi, kteří si na střední škole založili filmový klub a nyní se 
podílejí na chodu skutečného festivalu,” uzavírá ředitelka Finále Plzeň.

Studentský filmový klub Rokycany
Do kina nejen jako diváci



Slavíme český film

Hlavní partnerem Finále byla 
tradičně společnost Eurosoft-
ware. O její mediální obraz se už 
několik let stará PR specialista 
Dominik Formánek. Zaměřuje 
se zejména na audiovizuální 
tvorbu, které se věnoval už při 
studiu na „Sutnarce” na ZČU 
v Plzni. Mezi filmy na festivalu 
tak Dominik byl jako ryba ve 
vodě. Ostatně, sám je ve volném 
čase vyloženě vodním živlem. 

Dominiku, přesně tak jako vás si 
představuji „akčního člověka”. 
Máte  tolik zájmů, že ani nevím, 
kterým začít. Začněme třeba 
u té vody. Jakým vodním spor-
tům se věnujete? 
Tak nejvíc ze všeho jezdim na wa-
ke-skatu, pak hodně rybařim a asi 
jako většina si rád zaplavu a tak. 
Takže u vody jsem fakt hodně, to 
je pravda. 

Závodíte se také na wake-ska-
tu? Bolí tenhle sport?
Wake-skate dávam druhým ro-
kem, takže na větší závody se te-
prve chystám, předtím jsem jezdil 
na wakeboardu, ale po zranění 
kolena jsem musel vyměnit desku. 
Ostatně, koho by nebolela facka 
o vodu při rychlosti 35 km/h, ale 
je dobrý, že se přitom neodřete… 

Když jsem viděla vaše fotky 
z tréninku na wake-skatu, pře-
kvapilo mě, že máte na nohou 
klasické tenisky. Jak to, že to 
neklouže?
Funguje to prakticky stejně jako 
klasický skateboard – jen na 
vodě. Nohy mám na volno, abych 
si prkno mohl prohazovat pod 
nohama stejně jako u triků na 
skateboardu. Na wake-skatu je 
taky grip, aby vám to neuklouzlo, 
jízdou v teniskách se tak vyhnu 
nežádoucí pedikúře. 
    
Další z vašich vodních koníčků 
– rybaření – je mnohem klid-
nější. Jak dlouho se už rybaření 
věnujete a nechybí vám  při tom 
adrenalin? 
Rybařit jsem začal před třemi lety, 
abych se zabavil u vody během 
toho, co se koleno dávalo do kupy. 
Adrenalin určitě nechybí, nejradši 
vláčim, a když zabere větší štika, 
adrenalinu je tolik, že sotva popa-
dám dech. Potom, když ji nevy-
tahnu, tak dost zuřim – to tušim 
taky vyplavuje adrenalin :D.

Slalom mezi filmy A Member of the GK Software Group

Jaký jste měl nejzajímavější úlo-
vek a kde jste ho chytil?
Letos na začátku června jsem na 
jednoduchý návazec se žížalou 
vytáhnul z Hracholusek plastovou 
židli bez opěrátka. Hodně mě 
potěšila, protože jsem si říkal, že 
zatím, co ostatní házejí do vody 
nepořádek, já ho tahám zase ven 
(smích). Jinak úhoř říční – ten pat-
ří mezi zajímavé úlovky.

Koníček, který vás i živí, je 
tvorba grafiky a videí, ale také 
fotografování. Co děláte tedy 
nejradši?
Video, grafika, fotka – přesně v to-
mhle pořadí. :)

Do audiovizuální tvorby patří 
samozřejmě i film. Máte rád 
české filmy? Co jste si na letoš-
ním Finále nenechal ujít?
České filmy mám rád. Baví mě 
sekce studentských filmů, z ne-
soutěžních si pak vybírám rád 
sekci „České stopy“. Tam je 
možné třeba vidět koprodukční 
filmy, na kterých se nějakým 
způsobem podíleli Češi nebo se 
natáčeli v Česku. Normálně bych 
se k takovým zahraničním filmům 
nejspíš nedostal. A to mě vždycky 
baví.

NADŠENÍ

RADOST

HRDOST

PŘÍLEŽITOST

ZÁŽITKY

Už 5 let si to užíváme společně
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sledujte naše sociální sítě 

na www.festivalfinale.cz najdete aktuality v průběhu celého roku

na festivalovém webu najdete také kompletní archiv festivalových novin, 
plných zajímavých rozhovorů s herci a filmovými tvůrci


