
 

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 2020  
  

7. ledna v 17 a v 19.30 h 
PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH  
Francie, 2019   
Režie: Céline Sciamma  
120 min  

Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná ma-
lířka Marianne dostane zadání odjet do pan-
ského domu na izolovaném ostrově a nama-
lovat tam svatební portrét Héloise – mladé 
dívky z bohaté rodiny, která na přání své mat-
ky právě opustila klášter, aby se provdala  
do Milána. Héloise domluvenému manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat, Marianne pro-
to hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. Mezi oběma dívkami postupně 
roste vzájemná přitažlivost umocněná blížícím se koncem svobody. V hlavní soutěži Cannes IFF 2019 získala 
režisérka Céline Sciamma za tento film ocenění Queer Palma a cenu za nejlepší scénář. Představitelky obou 
hlavních rolí, Noémie Merlant a Adèle Haenel, byly nominovány na Evropskou filmovou cenu.  
 
 
 

14. ledna v 17 h a v 19.30 
AMNESTIE 
Slovensko/Česko, 2019   
Režie: Jonáš Karásek  
130 min  
Sametová revoluce v roce 1989 přinesla 
většině lidí svobodu, někomu ale i problé-
my a někomu jinému zase příležitost a ka-
riéru. Z bývalých prominentů se stávají 
vězni, z bývalých disidentů a vězňů se přes 
noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za so-
cialismu se začíná odvíjet příběh, který 

revoluce zrychlí a který vyvrcholí během krvavých událostí největší vězeňské vzpoury u nás. Rozsáhlé 
amnestie prezidenta Václava Havla ze zimy 1990 se řady těžkých zločinců v leopoldovské věznici netýkaly. 
To vyvolalo vzpouru, kdy trestanci téměř na dva týdny celou věznici obsadili. Oblast věznice se změnila  
na válečnou zónu, povstání ukončila až policie a speciální jednotky s využitím vojenské techniky. Nesmlou-
vavý a tvrdý zásah část veřejnosti ocenila, jiná část poukazovala na jeho přílišnou brutalitu. Emotivní thriller 
Amnestie o manipulaci, násilí a zradě přenáší na filmové plátno největší vzpouru ve vězeňské historii Česko-
slovenska. A spolu s ní i příběh tří párů, jejichž životy se prolínají na pozadí obrovských a rychlých revoluč-
ních změn v roce 1989. Film se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, stejně jako ve 
věznici v Mladé Boleslavi, točilo se i v Praze v Národním divadle nebo v bytě Václava Havla. Výrazná část 
filmu vznikala na Slovensku. 



21. ledna v 17 a v 19.30  
TENKRÁT PODRUHÉ/  
La belle époque 
Francie, 2019   
Režie: Nicolas Bedos   
110 min  

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu 
možnost? Před tuto otázku je postaven Victor, když 
od svého syna dostane dárkový poukaz agentury 
Time Travelers. Ta s pomocí filmových kulis a herců 
dokáže zinscenovat jakoukoli epochu a zprostřed-
kovat svým klientům setkání se slavnými osobnost-
mi dějin dle jejich přání. Zatímco jiní zákazníci se 
chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet  
s Hitlerem, Victor touží vrátit se do nespoutaných 
sedmdesátých let a ještě jednou prožít první rande 
se svou ženou – vrátit zpět dobu, kdy v něm doká-
zala vidět víc než jen nudného páprdu v pruhova-
ném pyžamu. Chytrá a zábavná love story vypráví  
o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky. Je to potřeba k tomu, 
abychom se znovu zamilovali?  

28. ledna v 17 a 19.30 h 
FALEŠNĚ 
Dánsko, 2019 
Režie: Frederikke Aspöck 
93 min  

Investiční bankéř Markus založil svoji úspěšnou 
kariéru na bezohlednosti. Bezskrupulózní ma-
chinace však nakonec dostanou finančního žra-
loka za mříže. Osud na sebe vezme podobu vě-
zeňského kápa, jenž po Markusovi požaduje 
nemalý obnos. Tomu nezbývá než se uchýlit  
do izolovaného křídla pro nejopovrhovanější 

zločince, kterému smysl, rytmus a hierarchii dává pěvecký sbor. Namísto pokory nalézá Markus motivaci, 
která ho vždy hnala kupředu – stoupat vzhůru přes mrtvoly, i když jde jen o pozici sbormistra a pěvecký 
repertoár. Frederikke Aspöck vede svou bravurně zrežírovanou severskou komedii v rytmu temného cy-
nismu a skepse. 
 

______________________ 
 
 

Vstupné na filmy ve Filmovém klubu Plzeň činí 120 Kč, pro jeho členy 90 Kč. Členem 

se můžete stát zakoupením průkazu Asociace českých filmových klubů (AFČK) na jeden 

rok. V Plzni je místem prodeje pokladna v Měšťanské besedě. Průkaz je platný  

ve všech filmových klubech v České i Slovenské republice. Navíc získáte členstvím 

slevu při nákupu akreditace na Letní filmovou školu, ze vstupného na zajímavé filmo-

vé semináře a festivaly nejen u nás, ale i na Slovensku a v Polsku. 
 

 
 

 
 
 

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/

