
 

 

 

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 . 

 

______________________________________________________________________________                                                                   

     

     Program:                                                                            

ČERVEN 2018 
 

5. června  v 17 h 

TAK  PRAVIL  BŮH 
Dánsko, 2017   

Režie: Henrik Ruben Genz  
105 min.    

Jízlivý, sarkastický a dojemný rodinný portrét inspi-
rovaný slavnou biografií dánského dramatika Jense 
Blendstrupa je zasazený do druhé poloviny 80. let, do 
doby, kdy explodoval Černobyl. Zachycuje nevšední 
rodinu, kterou pevnou rukou řídí podivínský psychiatr 
Uffe, muž mnoha podivných zálib. Patří mezi ně do-
mácí pitky s pacienty i rázovitá výchova synů. Uffe se 
doma cítí být bohem. Ale bohové nemusí být dvakrát 
laskaví. Nevšední tragikomedie o podivné lásce, 
odpuštění a polévce ze šnapsu.   
 
 

5. června  v 19.30 h 

DEJ  MI  SVÉ  JMÉNO  
USA, 2017   

Režie: Luca Guadagnino  
132 min.    

Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho 
pozvou do své velké italské vily na léto 
hosta, jejich syn z toho není vůbec nadšený. 
Zpočátku se zdá, že toho s pohledným 
americkým 24letým studentem Oliverem 
nemají mnoho společného, když však spolu 
začnou trávit více času, začne mezi nimi 
vznikat něco mnohem hlubšího, než je přátelství…   
 
 

12. června  v 17 a v 19.30 h 

LÁSKY  JEDNÉ  PLAVOVLÁSKY  
Československo, 1965   

Režie: Miloš Forman  
80 min.    

Hrdinkou filmu je mladičká blondýnka Andula. Žije na internátě 
v malém středočeském městečku, kde na jednoho muže připadá 
deset žen a většina je stejně ženatých. Andula touží po trošce 
prosté lidské lásky. Je nezkušená, snadno uvěří slibům a lichotkám. 
Prožije trapný večer ve společnosti tří obstarožních záložáků a té-
měř podlehne jednomu z nich. Až se konečně objeví ten pravý – 
mladý klavírista Milda. Když s ním stráví noc, je přesvědčena, že 

právě on je ten pravý. Vypraví se za svou láskou do Prahy. Když se seznámí s chlapcovými rodiči, zjistí, že vše je jinak.. 
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19. června  v 17 h 

TICHÉ  MÍSTO    

USA, 2018   

Režie: John Krasinsi  
90 min.    

Ticho nejen léčí, ale ve filmu Tiché místo je navíc jedinou možností, jak přežít další den. Herec John Krasinski se pustil 
do režie mimořádného snímku, který žánrově pluje mezi thrillerem, dramatem a hororem a ve všech svých polohách 
dokazuje, co všechno je člověk schopen vymyslet a obětovat, aby i v nelidských podmínkách zachránil svou rodinu. 
 
 

19. června  v 19.30 h 

MĚSÍC  JUPITERA 
Maďarsko, 2017   

Režie: Kornél Mundruczó  
123 min.    

Napínavý thriller z blízké budoucnosti vypráví 
příběh uprchlíka, který po zásahu policejní 
kulkou k vlastnímu překvapení zjišťuje, že umí 
létat. Nepravděpodobný superhrdina v lidech 
probouzí strach i touhu po penězích a v pod-
manivých kulisách Budapešti se začíná schy-
lovat k přestřelkám a automobilovým honičkám. 
Dynamická kamera i překvapivý způsob vyprá-
vění dodávají univerzálnímu podobenství o do-
bru, zlu, víře a ztrátě iluzí velmi současný rozměr. Režisér Kornél Mundruczó vizuálně působivým opusem potvrzuje 
svoji vizionářskou pověst. 
 

 

 

26. června  v 17 h 

ROBERT  VANO – PŘÍBĚH ČLOVĚKA 
Česko, 2017   

Režie: Adolf Zika  
80 min.    

Dokumentární film o fotografovi Robertu Vanovi zcela vybočuje z kategorie životopisných dokumentů o významných 
osobnostech naší doby, neboť jeho přístup k životu nebyl nikdy řízen ocelovou vůlí a odhodláním, jak jsme u význam-
ných lidí zvyklí. Divák se tedy potkává s někým, s kým se může ztotožnit daleko snadněji ve vztahu k vlastnímu životu, 
než by to mohlo být u častých biografií významných osobností. 
 
 
 

26. června  v 19.30 h 

HASTRMAN  
Česko, 2018   

Režie: Ondřej Havelka   
100 min.    

Romantický a zároveň ironický 
příběh hastrmana alias barona de 
Caus, jehož láska k venkovské 
dívce Katynce naplňuje netuše-
ným štěstím i stravující vášní. 
Baron se vrací se svým sluhou  

z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. 
Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým 
uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni. Čím více se Katynka 
hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 
 

 
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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