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                                                                     BŘEZEN 2017 

    Program:                                                                                 

Premiéra 
7. března  v 17 a ve 20 h 
STRNADOVI 
ČR, 2017 
režie:  Helena Třeštíková  
102  min.    
Režisérka Helena Třeštíková se svou časosběrnou metodou zaujala i ve světě, což 
potvrdila i Evropská filmová akademie, která ocenila její časosběrný snímek René (2008) 
jako nejlepší evropský dokument roku. Když se režisérka v letech 1999 až 2005 ke svým 
hrdinům s kamerou vrátila a vznikly Manželské etudy po 20 letech, ČT je odvysílala za 
velkého diváckého zájmu. Už tehdy bylo autorce jasné, že by chtěla v natáčení s 
manželskými páry pokračovat. Vzniklo i třetí pokračování šestidílného cyklu Manželských 
etud. Paralelně s natáčením manželských párů, které stále ještě pokračuje, vznikl i tento 

celovečerní dokument. Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního 
porozumění až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře známé běžné starosti a radosti 
spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním. A přesně takový život žijí i majitelé prodejny s 
nábytkem Ivana a Václav Strnadovi… 
 

Premiéra 
14. března  v 17 h 
NIKDY  NEJSME  SAMI  
ČR, 2016 
režie:  Petr Václav  
105 min.    
Nejnovější snímek jednoho z nejtalentovanějších 
tvůrců české porevoluční kinematografie Petra 
Václava žijícího ve Francii (Marian, Paralelní 
světy a Cesta ven – 7 Českých lvů a uvedení na 
MFF v Cannes). Oceněno na Berlinale Cenou 
čtenářů německého deníku Tagesspiegel a 
Miroslav Hanuš získal Cenu České filmové kritiky za herecký výkon. Nominace na 5 Českých lvů: nejlepší scénář (Petr 
Václav), kamera (Štěpán Kučera), nejlepší herec i herečka v hlavní roli (Karel Roden a Lenka Vlasáková) a nejlepší 
herec ve vedlejší roli (Miroslav Hanuš). Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní pracovník 
vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí 
jeho žena pracující v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače z nočního klubu. 
Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce svého dítěte, který sedí v nedaleké base, kde pracuje právě zmíněný 
bachař… 
 

Premiéra 
14. března  ve 20 h  
PIRKO 
ČR/SR, 2016  



režie:  Lucia Klein Svoboda, Petr Klein Svoboda  
92 min.    
Strhující syrové drama o mladé dívce, kterou nezlomí ani pád 
na úplné dno. Název odvozený od slova pírko je metaforou 
křehké duše nutně vypouštěné větrem osudu, který ji může 
kdykoliv a kamkoliv nechat padnout. Snímek měl premiéru na 
festivalu Cinematic v Piešťanech (6.10.2016), zúčastnil se 
festivalu Black Nights v Estonském Tallinnu a jeho slovenská 
návštěvnost už nyní překročila 24 tisíc diváků. Drama o 
zneužívání mladých lidí a tvrdém životě dětí z dětských domovů 

natočila režisérská i životní dvojice Petr a Lucie Klein Svobodovi. Hlavní postavu ztvárnila mladá slovenská herečka 
Dominika Zeleníková, v dalších rolích se objeví i Martin Finger nebo Boleslav Polívka. Dramaturgem filmu je Marek 
Epstein. Film vychází ze skutečných osudů zneužívaných děvčat. Vyniká autentickým a nekompromisním 
zpracováním, tvůrci chtěli vzdát hold americké kinematografii sedmdesátých let a natočili ho proto na sférická skla ve 
formátu cinemascope. 

Mimořádně 
21. března  v 17 a ve 20 h  
HUMAN/ČLOVĚK 
(v rámci Dnů frankofonie) 
Francie, 2015 
Režie: Yann Arthus-Bertrand  
191/134 min.    
Autor tohoto mimořádně uváděného snímku 
Yann Arthus-Bertrand už od mala jevil zájem o 
přírodu a volně žijící zvířata. Pomáhal založit 
přírodní rezervaci ve střední Francii a 3 roky žil 
mezi masaji v Keni. Další vášní se stalo 
f o t o g r a f o v á n í k r á s k r a j i n y z v ý š e 
horkovzdušného balónu. Zakládá agenturu, která 
se specializuje na databanku leteckých záběrů. 

Ze studie o stavu Země sponzorované UNESCO vznikla kniha (3 miliony výtisků ve 24 jazycích) a výstava velkoplošných 
plakátů se po Paříži přesunula i do 110 měst, včetně Plzně. Režíruje film Home, ve kterém ukazuje stav naší planety. 
Nejnovějším počinem je mozaika příběhů a obrazů o našem světě, nabízející ponoření se k jádru toho, co to znamená 
být člověkem. Prostřednictvím příběhů plných lásky, štěstí, nenávisti i násilí nás staví tváří v tvář druhým i sobě 
samým. Planeta Země je zobrazena ve své dokonalosti prostřednictvím dosud nespatřených leteckých záběrů 
doprovázených povznášející hudbou (Armand Amar) …                        Film je uveden ve spolupráci s Alliance 
Française de Plzeň. 

Premiéra 
28. března  v 17 a ve 20 h  
NEJŠŤASTNĚJŠÍ  DEN  V ŽIVOTĚ  
OLLIHO MÄKIHO 
Finsko/Švédsko/Německo, 2016  
Režie: Juho Kuosmanen  
92 min.    
Snímek debutujícího finského režiséra Juho 
Kuosmanena si získal srdce diváků v Cannes a 
nejvyšší ocenění v sekci Un Certain Regard. Je 
natočen černobíle podle skutečného životního 
př íběhu amatérského f inského boxera 
přezdívaného „pekař z Kokkoly“, který své 
soupeře nerad knokautoval. Ve dvaceti letech 
se zúčastnil svého prvního mistrovství Evropy v Praze. Jeho zásadní profesionální zápas proti Američanovi Daveymu 
Moorovi na Mistrovství světa v boxu sledovalo na helsinském olympijském stadionu téměř 24 000 diváků a právě na jeho 
pozadí se odehrává film. Rok 1962. Skromný Olli Mäki je velkou nadějí finského boxu. Z poklidného venkova se dostává 
do víru velkoměsta, kde je vystaven tlaku médií, trenérů a sponzorů. Má na dosah všechnu slávu a bohatství a snaží 
se naplnit očekávání. Jenže… Jeho představitel Jarkko Lahti uklidňuje, že to není boxerský, ale romantický film. 



Krásný, laskavý a vtipný. Romantická komedie, která se shodou okolností odehrává ve světě profiboxu.                                                                                                                                                 
Autor textů: J. Kastner 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Informace o projekcích rovněž:   

� v MF Dnes – příloha Plzeňský kraj /každé pondělí/ 
� v Plzeňském kulturním přehledu - Plzeňský deník /každé poslední pondělí v měsíci/ 
� na www.plzenskavstupenka.cz  
� na www.mestanskabeseda.cz

http://www.plzenskavstupenka.cz
http://www.plzenskavstupenka.cz

