
 
Projekce každé úterý v 17 a v 19.30 hodin v Měšťanské 
besedě, Kopeckého sady 13, Plzeň 
Najdete nás i na www.fkplzen.cz a na  . 
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     Program:                                                                             

ÚNOR 2018 

6. února  v 17 a v 19.30 h 
MÍSTO  SPLNĚNÝCH  PŘÁNÍ 
Itálie, 2017  
Režie: Paolo Genovese  
105 min.    
Nový film od autora komediálního hitu Naprostí cizinci Paola 
Genoveseho znovu obrací pozornost k našim nevysloveným 
touhám. Zaměřuje se na tajemného hrdinu, stálého zákazníka 
restaurace The Place, který je připraven vyslyšet  
a vyplnit jakékoli přání osmi návštěvníků. Na oplátku však 
požaduje splnění jistých úkolů. Kam až budou lidé ochotni 
zajít, aby si splnili své sny? Kdo z nich přijme výzvu 
záhadného cizince, který sedí stále u stejného stolu? 

13. února v 17 h 
NA  KONCI  SVĚTA 
Velká Británie, 2017  
Režie: Francis Lee 
104 min.    

Rurální gay romance a nejsuverénnější britský debut posledních let upomínající na legendární Zkrocenou horu. Johnny 
Saxby (Josh O’Connor) pracuje od rána do večera na zastrčené farmě svých rodičů. Frustraci z osamělosti si vybíjí 
destruktivní konzumací alkoholu v místní hospodě a příležitostným sexem. Ve chvíli, kdy se na farmu dostává atraktivní 
rumunský pomocník Gheorghe (Alec Secareanu), začíná být Johnny konfrontován s emocemi, které nikdy dříve nepocítil. 
Během sezóny jehňat spolu oba dva začínají pracovat stále intenzivněji a stejně intenzivně se začíná vyvíjet jejich osudový 
vztah, který může oběma navždy změnit život. Na konci světa je podmanivým a tísnivě krásným debutem Francise Leeho, 
který je zasazen do prostředí rurálního Yorkshiru. 

13. února  v 19.30 h 
THELMA 
Norsko, 2017  
režie:  Joachim Trier   
116 min.    
Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou školu. 
I přes urputnou snahu jejích rodičů kontrolovat 
každý její krok poprvé zakouší nezávislost a vír 
studentského života. Když se však zamiluje  



do krásné spolužačky Anjy, začnou se v jejím okolí dít nevysvětlitelné a děsivé věci. Thelma s hrůzou zjišťuje, že jejich 
příčinou je možná ona samotná. Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských touhách, rodinných prokletích a zakázané lásce 
natočil jeden z nejtalentovanějších skandinávských tvůrců současnosti Joachim Trier. 

20. února  v 17 a  v 19.30 h 
HMYZ  
ČR/Slovensko, 2018 
režie:  Jan Švankmajer  
98 min.    
Hmyz je posledním celovečerním filmem světově 
uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Divadelní 
ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří 
Čapků „Ze života hmyzu". Hospoda na malém 
městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na 
stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z 
krepového papíru, papundeklová motýlí křídla, 
pestře pomalovaná, a černé lesklé krovky brouků. 
U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, ajznboňák Kopřiva a 
slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. Během zkoušky se prolnou životy ochotníků s 
osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere 
slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou 
podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová 
jako lidi a lidé jako hmyz. 

27. února  v 17 h 
ČTVEREC 
Švédsko/Německo/Francie/Dánsko, 
2017  
režie:  Ruben Östlund  
142 min.    
Jak prodat myšlenku rovnosti a tolerance  
v mediálně přehlceném prostředí, které žije 
především virálními událostmi? Čtverec je 
konceptuální tragikomedie, která zkoumá 
jeden egoistický charakter i povýšené 
pokrytectví současných západních 
společností, které čelí zmatení jazyků, 
symbolů a hodnot. 
Christian je kurátorem švédského muzea 

moderního umění. Úspěšný otec dvou dcer naplňuje ideál vzdělaného městského liberála, který se snaží citlivě vnímat 
aktuální společenské problémy. S nimi souzní i chystaná výstava konceptuálního umění, které vévodí instalace ve veřejném 
prostoru; čtverce, v němž platí pravidla absolutní rovnosti a tolerance. Jak ale takovou myšlenku prodat v mediálně 
přehlceném prostředí, které žije především virálními událostmi? Ruben Östlund ve své „konceptuální tragikomedii“ zkoumá 
jeden egoistický charakter i povýšené pokrytectví současných západních společností. Film získal nejvyšší ocenění, Zlatou 
palmu, na mezinárodním festivalu v Cannes. 

27. února  v 19.30 h 
ODNIKUD 
Německo, 2017  
režie:  Fatih Akin  
106 min.    
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém 
útoku přichází o syna a manžela. Rodina a přátelé se 
jí snaží být v těžkých chvílích oporou, Katja ovšem 
nemůže jít dál s vědomím, že vrazi její rodiny chodí 
beztrestně po svobodě.  
V hlavní roli thrilleru Fatiha Akina o pomstě  
a spravedlnosti exceluje Diane Kruger, v hlavní 
soutěži festivalu v Cannes oceněná za nejlepší 
ženský herecký výkon. 

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 a na www.mestanskabeseda.cz.                            
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