
 
 

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 . 
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    DUBEN 2017 

    Program:                                                                                
 

Premiéra 

4. dubna  v 17 a ve 20 h 

DENÍK  STROJVŮDCE 
Srbsko/Chorvatsko, 2016 

režie:  Milos Radovic  
Velmi citlivě natočená komedie o vážném 
tématu, oceněná osmi mezinárodními 
cenami. Každý strojvedoucí nasbírá pod 
koly svého vlaku ke dvacítce mrtvol. 
Šedesátník Ilija (Lazar Ristovski) je stejně 
jako jeho otec i dědeček vlakový strojvůdce 
a pomalu se chystá do důchodu. Má na 
svém kontě i neslavný rekord, co se počtu 
zabitých lidí týče. Během své kariéry totiž 
na kolejích přejel 28 osob. Jeho desetiletý adoptivní syn, sirotek Sim (Pavle Eric/Petar Korac) se po vzoru nevlastního otce 
a celé jeho mužské rodové linie chce stát samozřejmě také strojvůdcem. Přes veškeré Ilijovo rozmlouvání si chlapec cestu 
ke svému snu přece jen najde, ale nechce se smířit s realitou, že by byl vrahem. Kolegové strojvůdci mu říkají, že bez 
nehody nebude skutečným strojvedoucím a podle statistiky ji musí očekávat brzy, určitě již během prvního týdne. Sima ale 
jezdí již několik týdnů a zdá se, že nehody se mu vyhýbají, což ho deprimuje a psychicky mučí…  
 
 

Premiéra 

11. dubna  v 17 a ve 20 h 

MŽITKY 
Polsko, 2016 

režie:  Andrzej Wajda  
98 min.    

Poslední film legendy polské 
kinematografie Andrzeje Wajdy 
(Kanály, Popel a démant, Krajina 
po bitvě, Země zaslíbená, Člověk 
z mramoru, Člověk ze železa, 
Danton, Běsi, Katyň, Walesa: 
člověk naděje) je mistrovským 
portrétem zachycujícím vášnivý 
boj nezávislého umělce se 

stalinskými doktrínami, boj na život a na smrt. Hlavní roli ztvárnil jeden z nejslavnějších polských herců Boguslaw Linda 
(Náhoda, Janek Vodnář, Je třeba zabít Sekala). Rok 1945, Stalinova moc ovládá Polsko. Slavný malíř Wladyslaw 
Strzeminski odmítne dělat umělecké kompromisy a sloužit doktríně socialistického realismu. Je pronásledovaný, vyloučený 
z univerzity, jeho obrazy jsou strhány ze zdí muzeí. Ta doba ovšem nechtěla člověka zničit rychle fyzicky, ale pomalu a 
psychicky. S pomocí některých svých studentů začne bojovat proti komunistické straně a stává se symbolem uměleckého 
odporu proti tyranii. Pozorujeme nejenom osud jednotlivce, ale i dopad na jeho známé, rodinu. 



 
 
 

 

Premiéra 

18. dubna v 17 a  ve 20 h  

ZKOUŠKA  DOSPĚLOSTI 
Rumunsko/Francie/Belgie, 

2016  

režie:  Cristian Mungiu  
128 min.    

Drama o kompromisech, osobní 
morálce a podstatě rodičovství je po 
4 měsících, 3 týdnech a 2 dnech 
dalším filmem Cristiana Mungiu, 
který si odnesl ocenění z hlavní 
soutěže v Cannes (Nejlepší režie) a pro mnohé kritiky patřil k tomu nejlepšímu, co festivalový ročník 2016 nabídl. Jako lékař 
a občan se Romeo (Adrian Titieni), těší úctě obyvatel malého města v Transylvánii. Jeho pověst se začne hroutit, když se 
ve snaze zajistit nadané dceři lepší budoucnost zaplete do řetězce služeb a protislužeb a ztratí tvář i před svou rodinou. 
„Cristian Mungiu se za nic neschovává a pálí do nás svým příběhem nekompromisní rány. Bez výbuchů, bez senzací. Svou 
sofistikovaně přesnou a střízlivou režijní metodou nám předkládá své sdělení o stavu společnosti a morálky. Jelikož je  
pravdivé, nemůže být přívětivé. Divácky přitom vstřícná věc. Napjatě sledujeme krok po kroku, jak si s rozehranými 
problémy hlavní protagonista poradí, a „krásně“ se spolu s ním noříme do pro nás velmi povědomého bahýnka 
východoevropské korupce a lží.“ (Ivo Andrle, Aerofilms). 

 
Připravujeme na květen: 

 

Premiéra 

2. května  v 17 a ve 20 h  

NEZNÁMÁ  DÍVKA 
Belgie, 2016 

Režie: Jean-Pierre Dardenne, 

Luc Dardenne  
113 min.    

Autorská režisérská dvojice bratrů 
Dardennových, slavných rodáků z 
partnerského belgického Liège, již 
pravidelně každé tři roky přináší 
nové celovečerní filmy, za které 
získává prestižní filmová ocenění. 
Počínaje snímkem Rosetta (1999, 
MFF v Cannes - Zlatá palma a 
Cena za nejlepší ženský herecký 
výkon) a zatím nekonče dramatem 

Dva dny, jedna noc (2014, MFF v Cannes - Zvláštní cena ekumenické poroty) získávají všechny jejich filmy jednu z hlavních 
cen na nejprestižnějším světovém festivalu. Jenny (Adèle Haenel) je lékařkou, která provozuje malou praxi po svém starém 
a nemocném mentorovi. Ambiciózní mladá žena se chystá na velký kariérní skok – přestup na významnou kliniku a prestižní 
oddělení. Když se jednoho dne večer rozezní v její ordinaci zvonek, Jenny nereaguje. Je po ordinačních hodinách a má dost 
práce s nejistým Julienem (Olivier Bonnaud), který u ní vykonává praxi. Ráno se dozví, že neznámá dívka, kterou nepustila 
dovnitř, byla opodál nalezena mrtvá, nejspíš zavražděná… 
 
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/

