
 

 

 

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:                                                                            

ZÁŘÍ 2018 
 

4. září  v 17 h 

LIMONÁDOVÝ  JOE ANEB KOŇSKÁ  OPERA 
Československo, 1964   

Režie: Oldřich Lipský   
95 min.    

„Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.“ 
Píše se rok 1885 a v Arizoně je pořádné dusno. Obyvatelé 
Stetson City se napájí whisky a morální hodnoty citelně upa-
dají. V Trigger Whisky Saloonu řádí skutečně vykutálená 
skupinka gangsterů. Majitelem vyhlášeného lokálu je Doug 
Badman (Rudolf Deyl ml.), k chlípnému pobavení zpívá Tor-
nádo Lou (Květa Fialová) a své hříšné a podlé plány osnuje 
gangster od přírody Horác alias Hogo Fogo (Miloš Kopec-
ký). Posledními spravedlivými v tomto otřesném a korupcí 
prolezlém městě je lékárník Ezra Goodman (Bohuš Záhor-
ský) se svou dcerou Winnifred (Olga Schoberová). Jednoho 
dne přijede na bílém koni obchodní zástupce firmy Kolaloka, 
jistý Joe (Karel Fiala), který se alkoholikům rozhodne nabíd-

nout napravení v podobě nealkoholické limonády. Je snad 
jasné, že alkoholici své mety neopustí tak snadno. 
 
 

4. září  v 19.30 h 

STUDENÁ  VÁLKA 
Polsko/Francie/Velká Británie, 2018   

Režie: Paweł Pawlikowski  
89 min.    

V období budování stalinského Polska, ale také moderní 
západní Evropy se odehrává příběh velké osudové lásky 
zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. Nedokážou žít spolu, 
ale zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez sebe.  
V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklorní 
hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou 
baladu, svoji vlastní studenou válku. Kunderovsky laděným 
milostným eposem navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch 
oscarové Idy. Za dílo nabité elektrizující hudbou i obrazovou 
krásou byl na festivalu v Cannes odměněn Cenou za nejlep-
ší režii. 

 

11. září  v 17 h 

BÍLÝ  BŮH (projekce v rámci spolupráce s Mezinárodním 

festivalem Divadlo) 
Maďarsko/Německo/Švédsko, 2014   

Režie: Kornél Mudruczó  
119 min.    

Hlavním hrdinou tohoto napínavého příběhu o vztahu lidí a psů je 
kříženec Hagen, který je řízením osudu oddělen od svojí milující 
paničky, třináctileté Lili, a musí se naučit přežít v nelítostném světě 
psů bez domova. Bojuje proti zlým lidem a nakonec i o holý život, 
ale stále se snaží najít svou milovanou Lili. Brzy ovšem zjistí, že pes 

je možná nejlepší přítel člověka, opačně to ale neplatí. Ve strhujícím finále se Hagen postaví do čela dvousethlavé psí smečky, 
aby svým trýznitelům vrátil vše i s úroky. 
Alegorický příběh, během něhož hlavní psí i lidští hrdinové projdou zásadní proměnou, nabízí divákovi silný filmový zážitek, 
katarzi a smíření. Zároveň jde o žánrový experiment, který kombinuje dobrodružný příběh s nadčasovým morálním poselstvím 
zpochyb-ňujícím nadřazenost lidské rasy. 
 

11. září  mimořádně ve 20 h 

MĚSÍC  JUPITERA  (projekce v rámci spolupráce s Mezinárodním festivalem Divadlo) 
Maďarsko, 2017   

Režie: Kornél Mudruczó  
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 podmanivých kulisách Budapešti se 
začíná schylovat k přestřelkám a automobilovým honičkám. Dynamická kamera i překvapivý způsob vyprávění dodávají univerzál-
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nímu podobenství o dobru, zlu, víře a ztrátě iluzí velmi současný rozměr. Režisér Kornél Mundruczó vizuálně působivým opusem 
potvrzuje svoji vizionářskou pověst. 
 

 

18. září  v 17 h 

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ    

Dánsko, 2018   

Režie: Gustav Möller   
85 min.    

Asger Holm, bývalý policista, kterému byla přidělena služba na tís-
ňové lince, odpoví na volání od unesené ženy. Když je hovor náhle 
přerušen, začíná po ženě a jejím únosci pátrat. S telefonem jako je-
diným nástrojem, obklopen stěnami kanceláře vstoupí Asger do zá-
vodu s časem, aby zachránil ohroženou ženu. Zločin, který odkrývá, 
je však mnohem větší, než se na začátku mohlo zdát. Jeden z nej-
slibnějších tvůrců nové dánské filmové generace, režisér Gustav 
Möller, ve svém prvním celovečerním filmu oceněném na filmovém festivalu Sundance Cenou diváků za nejlepší zahraniční film, 
experimentuje s lidskou představivostí, smysly, strachem a přesvědčením, že nejsilnější filmové momenty, jsou ty, co nevidíte. 
 
 

18. září  v 19.30 h 

MUŽ,  KTERÝ  ZABIL  DONA  QUIJOTA 
Španělsko/Belgie/Portugalsko/Velká Británie, 2018   

Režie: Terry Gilliam  
132 min.    

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho ztvárnění příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, 
mělo obrovský úspěch. Ale to bylo kdysi. Z Tobyho se stal arogantní a cynický režisér reklam. Peníze a sláva ho změnily k nepo-
znání. A tak zatímco se ve Španělsku snaží dokončit natáčení nové reklamy, užívá si s manželkou svého šéfa. Poté, co se 
Tobymu dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydává se na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. 
Zjišťuje, že jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice stašlivý vliv. Potkává starého pomateného výrobce obuvi, který 
se domnívá, že je Don Quijot a Toby jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný v bizarních fantaziích starého pána. Rozlišit 
realitu od fikce je pro něj stále těžší. V průběhu svých komických a stále více surrealistických dobrodružství je Toby nucen čelit 
tragickým důsledkům filmu, který navždy změnil naděje a sny malé vesničky. 
 

25. září  v 17 h 

UTØYA, 22. ČERVENCE  
Norsko, 2018   

Režie: Erik Poppe   
98 min.    

„72 minut, které otřásly Evropou“ 
Norský snímek Utøya, 22. července zachycuje masakr na letním 
táboře Svazu dělnické mládeže na ostrůvku u Osla v létě 2011. 
Skutečnou tragédii, při níž přišlo o život sedm desítek převážně 

mladých lidí, režisér Erik Poppe zpracoval jako drama natočené  
v reálném čase bez hudby a střihu. Vytrvale sleduje mladou Kaju, která se snaží bezhlavé střílení přežít a zároveň najít v chaosu 
a panice svou mladší sestru. Snímek vznikl na základě reálných svědectví, scénář filmu je založen na hloubkových rozhovorech  
s přeživšími a snaží se co nejvěrněji zachytit pocity mladých, kteří byli v momentě útoku na ostrově. Popisuje události z jejich 
perspektivy a skládá hold jejich odvaze. 
 
 
 

25. září  v 19.30 h 

CUKRÁŘ 
Izrael/Německo, 2017   

Režie: Ofir Raul Graizer  
104 min.    

Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele, rodné země muže, jehož miloval. Navzdory předsudkům spoje-
ným s jeho původem začíná Thomas pracovat v místní kavárně, jejíž majitelkou je vdova po zesnulém Oranovi. Ta však netuší, že 
nevyslovený smutek, který ji s cizincem spojuje, se váže k jednomu a tomu samému muži. Introvertní snímek o introvertech, který 
překypuje emocemi, jež jsou ale drženy celou dobu pod povrchem.  
Nádherně netradiční a komorní příběh o lásce, kde se místy prolínají i dozvuky bolestivé německo-židovské otázky. Při uvedení 
na loňském MFF v Karlových Varech byli tvůrci odměněni desetiminutovou standing ovation. 
 

 

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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