
 

 

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:                                                                            

 

LEDEN 2019 
 

 

8. ledna  v 17 a 19.30 h  

NAPROSTÍ  CIZINCI 
Itálie, 2016   

Režie: Paolo Genovese 
93 min.    

Skupina přátel se schází k po-
hodové večeři. Znají se důvěrně 
celé roky a také další setkání by 
se neslo v duchu lehkého škor-
pení a nostalgických vzpomínek 
na to, co bylo... kdyby se nezro-
dil zdánlivě nevinný nápad: dát 
mobilní telefony na stůl a sdílet 
každou SMS i každý příchozí 
hovor. Kolik toho o sobě nesmí-
me vědět, abychom mohli zůs-
tat přáteli, milenci, manželi, rodiči...? Během jediného večera se ukáže, že až příliš mnoho. I ti, které známe, 
mohou totiž být naprostými cizinci. 

 

15. ledna  v 17 a 19.30 h 

24  TÝDNŮ 
Německo, 2016   

Režie: Anne Zohra Berrached   
103 min.    

Příběh televizní komičky Astrid, 
která se svým přítelem čeká dítě  
s Downovým syndromem a vážnou 
srdeční vadou a zvažuje, zda si jej 
navzdory obtížné lékařské prognóze 
ponechá, či ne. 
Film vzbudil značný ohlas na Berli-

nále 2016 (nominace na Zlatého medvěda).Tento již druhý snímek německé režisérky a scenáristky Anne Zohra 
Berrached, zčásti vycházející z autorčiny vlastní zkušenosti, vznikl jako její absolventský film na filmové akademii 
Baden-Württemberg. 
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22. ledna  v 17 a 19.30 h 

POD  JEDNÍM  STROMEM 
Island, 2017   

Režie: Hafsteinn Gunna 

Sigurðsson  
89 min.    

Na zahradě klidného předměstí stojí 
vysoký košatý strom. Strom vrhá 
velký a studený stín na druhou za-
hradu. U každé zahrady je dům  
a v něm bydlí lidé. Sousedé, kteří bydlí ve stínu stromu, se ale nechtějí smířit s tím, že se nemohou pořádně slu-
nit na vzácném letním slunci. Rádi by, aby se strom alespoň prořezal. „Na ten strom nikdo ani nesáhne,“ zní ale 
pevné a jasné stanovisko z druhé strany plotu. Dohadování se promění v hádky, nevhodné poznámky v osobní 
obvinění a nadávky, na řadu přijdou propíchnuté pneumatiky, pak se jedněm sousedům ztratí kočka a druhým 
brzy na to pes. Proslýchá se taky, že jeden ze sousedů byl viděn s motorovou pilou. Pod jedním idylickým stro-
mem se obyčejné sousedské neshody rozrostou v naprosto neočekávanou spirálu násilí, která se vymkne kontro-
le. 
 

29. ledna  v 17 a 19.30 h 

FAVORITKA 
Irsko/Velká Británie/USA, 2018   

Režie: Yorgos Lanthimos 
119 min.   

Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná 
a náladová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ní víceméně řídí její 
společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když se královnina 
přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud držela lady 
Sarah ochrannou ruku? 
Britská herečka Olivia Colman v roli Anny Stuartovny získala na Benáts-

kém filmovém festivalu 2018 cenu za nejlepší ženský herecký výkon.  
 
 

 

 
 

 
 
Užitečné informace:  
 

 prodej členských průkazů na rok 2019 byl zahájen v pokladně Měšťanské besedy Plzeň, 

 začátky představení zůstávají v 17 a v 19.30 hodin, ale vracíme se k promítání jednoho filmu 
za týden, výjimečně uvedeme dva, 

 výše vstupného pro členy FK je 90 Kč, pro nečleny 120 Kč, 

 nadále platí možnost zasílat program Filmového klubu Plzeň po obdržení kontaktu na e-
mailové adrese: filmklubplzen@seznam.cz, 

 najdete nás na www.fkplzen.cz nebo na facebookovém profilu 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 a na www.mestanskabeseda.cz.                             
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