
 
 

Projekce každé úterý v 17 a ve 20 hodin v Měšťanské besedě, 
Kopeckého sady 13, Plzeň 

Najdete nás i na www.fkplzen.cz a na . 

______________________________________________________________________________ 
 

            ČERVEN 2016 

    Program:                                                                                   
 

Premiéra 

7. června  v 17 a ve 20 h  

LEKCE  

(Festival Divná Evropa) 
Bulharsko/Řecko, 2014  

režie:  Kristina Grozeva, Petar 

Valchanov  
111 min.    

Úsporné a intenzivní sociální drama o 
učitelce, jejíž život obrátí naruby manželův 
dluh. Naděžda (Margita Gosheva) pracuje 
jako učitelka na malém bulharském městě. 
Je nespokojená v práci i ve svém osobním 
životě. Když ve škole dojde k drobné 
krádeži, rozhodne se svým žákům dát malou lekci z morálky, v níž sama neotřesitelně věří. Její víru ale podrobí 
tvrdému testu dluh nezodpovědného manžela, který Naděždinu existenci změní v houževnatý zápas s  jediným 
cílem – zachránit rodinu. Překážky jsou ale velké… Kristina Grozeva a Petar Valchanov (absolventi Národní 
akademie divadla a filmu v Sofii) pracují společně od roku 2009 a jejich krátký film Skok (2012) byl vůbec první 
bulharský kraťas nominovaný na Evropské filmové ceny. Jejich dlouhometrážní debut Lekce ocenily prestižní 
festivaly: San Sebastian, Göteborg, Sofiia, Thessaloniki, Tokio či Varšava. 
 
 

Premiéra 

14. června  v 17 a ve 20 h 

SCHNEIDER  VS.  BAX  

(Festival Divná Evropa) 
Nizozemsko, 2015 

Režie: Alex van Warmerdam 
96 min.    

Po uvedení v soutěži na MFF v Locarnu 
získal film ocenění na Festivalu D 
Cinema De Paris a dalších 15 nominací 
po celém světě. Po uvedení temné 
komedie Borgman (2013) jde o další dílo 
jednoho z nejznámějších současných 
nizozemských dramatiků a režisérů. Jeho 
práce s metaforami, černým humorem a 
komorním způsobem vyprávění ho velmi 

přibližují českému divákovi. Zatímco bezdomovec Borgman zazvonil jednoho rána u luxusní vily a chtěl se 
vykoupat, tentokrát nájemný vrah Schneider (Tom Dewispelaere) dostává zakázku přesně v den svých narozenin. 



Jeho cílem je spisovatel Ramon Bax (hraje ho samotný scénárista a režisér Alex van Warmerdam). Po ujištění, 
že bude z akce zpět ještě před polednem a stihne pomoci manželce s oslavou, Schneider přijímá. Začíná tak 
festival lstí, bizarních náhod, špatných načasování a draze vykoupených omylů… 
 

 

Premiéra 

21. června  v 17 a ve 20 h 

REALITA  
Francie/Belgie/USA, 2014 

Režie: Quentin Dupieux 
87 min.    

Po loni uvedeném filmu Slepá jde 
o druhý snímek, který do české 
distribuce vybrala stovka 
účastníků Projektu Scope50, kteří 
z desítky předvybraných 
současných evropských filmů, 
které ještě neměly domácího distributora, vybrali právě tento. Nesmělému filmaři Jasonovi (Alain Chabat) se 
může splnit sen. Bohatý producent Bob Marshall (Jonathan Lambert) souhlasí, že zafinancuje jeho hororový film. 
S jedinou podmínkou: Jason má 48 hodin na to, aby objevil nejlepší výkřik v historii filmu. Jeho hledání se však 
postupně mění v noční můru... Osobitý režisér (scénárista, kameraman a autor hudby - jako tvůrce elektronické 
hudby pod pseudonymem Mr. Oizo vydal i osm studiových alb) Quentin Dupieux naplnil Realitu absurdním 
humorem, snovými pasážemi i hudbou Philipa Glasse. „Osobně už jsem skoro v pokušení si myslet, že Realita je 
skoro geniální film,“ shrnul jeden z vybírajících. 

 

Premiéra 

28. června  v 17 a ve 20 h 

CENA  SLÁVY 
Francie, 2014 

Režie: Xavier Beauvois 
114 min.    

„Máme Chaplinovu rakev, 
zaplaťte!“ zní slogan nejnovějšího 
filmu francouzského režiséra, 
scénáristy a herce Xaviera 
Beauvoise, nositele Ceny poroty 
za drama O bozích a lidech na 
MFF v Cannes. Teď jde o film 
inspirovaný skutečnými událostmi 
o jednom z nejpodivnějších 

únosů, které se kdy odehrály – o únosu Chaplinovy mrtvoly ve švýcarském městě Vevey. Eddymu (Benoît 
Poelvoorde) je čtyřicet, právě ho propustili z vězení a kromě toho, že patří do čeledi drobných zlodějíčků, není 
ničím zajímavý. Jeho kamarád Osman (Roschdy Zem) bydlí v karavanu, má chytrou sedmiletou dceru, ženu v 
nemocnici a žádné peníze, kterými by rodinu zabezpečil. Když Eddy v televizi zahlédne reportáž o smrti Charlie 
Chaplina, dostane brilantní nápad, jak vyřešit neradostné vyhlídky všech zúčastněných… Ve snímku hrají i 
potomci krále komiků Dolores a Eugène Chaplin.                                                                       Autor textů: Jan Kastner 
 
Hezké filmové prázdniny! Na viděnou se opět těšíme v úterý 6.9.2016. Váš Filmový klub Plzeň.                                                                                                                                                                             
____________________________________________________________________________________________________________ 
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/

