
 

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:                                                                            

PROSINEC 2019  
    

3. prosince v 17 a v 19.30 h 
PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS                          
VB/Belgie/Francie, 2019   
Režie: Ken Loach  
100 min  

Snímek se odehrává v severoanglickém 
Newcastlu. Ricky Turner tu svádí nerov-
ný boj s dluhy, které se mu nastřádaly 
během finanční krize roku 2008. 
Příležitost vybojovat si opět trochu ne-
závislosti nyní přichází s lesklou novou 
dodávkou a šancí rozjet franšízu jako 
samostatný kurýr. Čím víc ale dře, tím 
víc zápasí s byrokracií i moderními technologiemi, a při práci nevyhnutelně vrší chyby. Snadná není 
ani práce jeho ženy jako pečovatelky. Rodinná jednotka je silná, ale silné jsou i tlaky, přicházející 
z různých stran…  
 

 
10. prosince v 17 h 
MLADÝ AHMED 
Belgie/Francie, 2019   
Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne   
84 min  

Příběh zasazený do současné Belgie zachycuje vnitř-
ní boj třináctiletého Ahmeda, který se musí rozhod-
nout mezi ideálem čistoty islámského imáma a ži-
votními pokušeními. Tvůrci ho ale také vyprávějí  
v kontextu všech teroristických útoků, které se ode-
hrály v Evropě, Spojených státech, na Srí Lance 
nebo na Blízkém východě. Část filmu natočili ve sku-
tečném nápravném zařízení pro mladistvé trestan-
ce.  
Bratři Dardennové (dvojnásobní držitelé Zlaté palmy 
z Cannes IFF za filmy Dítě a Mlčení Lorny) si z Can-

nes letos za Mladého Ahmeda odnesli cenu za nejlepší režii.  
 



10. prosince  
mimořádně v 19.00 h 
SBOHEM, SYNU 
Čína, 2019   
Režie: Wang Xiaoshuai   
175 min  

Čínský snímek Sbohem, synu je 
pečlivě vystavěná tříhodinová 
rodinná sága zachycující několik 
desetiletí z nedávné čínské histo-
rie prostřednictvím příběhu man-
želského páru postiženého osu-
dovou tragédií. Film uznávaného 
režiséra Wanga Xiaoshuaie 
reflektuje skrze osobní lidské drama odvrácenou stránku čínské kulturní revoluce a zejména 
politiky jednoho dítěte a mimo jiné dokazuje, že velké city nepotřebují velká filmová gesta. 
Představitelé ústřední dvojice Yong Mei a Wang Jingchun získali na Berlinale 2019 ceny za nejlepší 
herecký výkon.  

 

17. prosince v 17 a 19.30 h 
SVÁTKY KLIDU A MÍRU 
Dánsko, 2018 
Režie: Paprika Steen 
101 min  
 

Hořká komedie dánské herecké 
hvězdy Papriky Steen o tom, že 
rodina je největší požehnání…  
i prokletí. Svoje o tom ví Katri-
ne, která se vždycky děsí vánoč-
ních svátků. Znamená to pro ni 
nejen vařit pro třináct členů ro-
diny, ale zároveň vyčerpávající 

diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní Vánoce jsou ale obzvlášť stresující, protože za sváteč-
ní stůl má zasednout i Katrinina sestra Patricia, která právě vyšla z protialkoholní léčebny.  
 

 
 

Klidné prožití vánočních svátků,  

v novém roce především pevné zdraví  

a společně s námi spoustu zajímavých 

filmových zážitků.  

 
 
 

 
 
 

Informace o projekcích rovněž  MF Dnes – příloha Plzeňský kraj /každé pondělí/,  
Kultura – příloha Týdeník Plzeňsko v Plzeňském deníku /každou poslední středu v měsíci/,  
na www.plzenskavstupenka.cz a na www.mestanskabeseda.cz.                             

http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://www.plzenskavstupenka.cz/

