
 

Projekce každé úterý v 17 a ve 20 hodin 
v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 13, Plzeň 

    Najdete nás i na www.fkplzen.cz, na    a . 
 

_____________________________________________________________________________                                                                   

   

     

     Program:                                                                            

ŘÍJEN 2020 
 

 

6. října v 17 h a ve 20 h 
CORPUS CHRISTI 
/Polské dny v Plzni - epilog/ 
Polsko, 2019 
Režie: Jan Komasa  
115 min  
Dvacetiletý Daniel (Bartosz Bielenia) proj-
de v nápravném zařízení duchovní pro-
měnou. Chtěl by se stát knězem, se svým 
trestním rejstříkem na to ovšem nemůže 
ani pomyslet. Když je propuštěn a má za-
čít pracovat v truhlárně na malém městě, 
převlékne se po příjezdu do kněžského  
a díky náhodě se ujímá péče o místní far-
nost. Příchod mladého charismatického 
pastýře rozčeří stojaté vody a místní ko-
munita, krutě zasažená tragédií, k níž tu 

došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?  

 

13. října v 17 a ve 20 h 
MAJÁK 
USA/Kanada, 2019  
Režie: Robert Eggers 
110 min  
Eggersovo důmyslně vystavěné dílo, je-
hož děj se odehrává koncem 19. stol., 
provází pověst fascinující podívané, 
osobité autorské vize i hypnotického 
klaustrofobního dramatu. Fenomenální 
výkony v něm podávají Willem Dafoe, 
coby notně vypitý strážce majáku, a Ro-
bert Pattison v roli jeho nezkušeného 
asistenta. Zatímco novic poodkrývá zá-
hadné okolnosti v životě svého před-
chůdce, začíná se jejich soužití propadat 
do šílenství a paranoie. Strhující kompo-
zice černobílé kamery v kombinaci 
s precizní zvukovou režií utvářejí pří-
zračnou a uhrančivou atmosféru, do níž 
se spolu s postavami propadnou také 
diváci. 
                       



 

 
20. října v 17 h 
TÉNĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ  
/Festival Můj život online/ 
Německo, 2019 
Režie: Bora Dagtegin    
111 min  
Několik párů se při společné večeři dohodne, že 
svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzka-
zy i telefonáty budou celý večer sdílet. Nevinná hra 
se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace. Postupně se 
ale rozjede série šílených situací a trapasů, mnohým 
u stolu bude nepříjemně horko. Odejdou odtud 
partnerské páry ve stejném složení, jako přišly, ne-
bo v jiném anebo budou po večeři všichni single? 
(Německý remake italského filmu Naprostí cizinci, 
uvedeného ve FK začátkem loňského roku; český 
dabing.) 

20. října ve 20 h 
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM 
/Festival Můj život online/ 
Francie, 2019 
Režie: Safy Nebbou   
101 min  
Aby zjistila, jestli ji její přítel Ludo nepodvádí, vytvoří 
si padesátiletá profesorka literatury Claire Milaud 
na sociálních sítích falešný profil jako čtyřiadva-
cetiletá krasavice Clara. Hrou okolností však pro dív-
ku vzplane Ludův mladší kamarád Alex. A Claire, 
chycená do vlastní sítě, se nechá pohltit cizí iden-
titou a jeho city opětuje. I když se vše odehrává  
ve virtuálním světě, ony bující pocity jsou zatraceně 
reálné... Svůdně napínavý příběh o lžích, které ne-
bezpečně deformují realitu.  

 

27. října v 17 h 
KRÁLOVÉ VIDEA 
Slovensko/Česko, 2020 
Režie: Lukáš Bulava   
82 min  
Dokument s puncem komedie vás zavede zpátky 
do časů, kdy našim videím vládl rychlodabing, 
filmy se nakupovaly na černých burzách a hro-
madně se pořádaly domácí videoprojekce. 
Přijďte se podívat, jak na tu dobu vzpomínají 
tehdejší piráti, dabéři, distributoři a vůbec všichni 
ti, díky nimž jsme měli čím naše videa „krmit“. 
Autoři vyzpovídali např. Ondřeje Neffa a Ondřeje Hejmu, Romana Holého či Danu Hábovou, a tak v dokumentu 
znovu ožívají hlasy, kterými svého času mluvili nejen Terminátor, Ash z Lesního ducha nebo třeba Rambo, ale 
také veškeré ostatní postavy, které s nimi na plátně byly. 
 

27. října ve 20 h 
HELMUTH NEWTON: NESTOUDNÁ KRÁSA 
Německo, 2020 
Režie: Gero von Boehm   
93 min  
Pro někoho perverzní a machistický, pro jiného geniální 
a podvratný. Helmut Newton (1920–2004) byl bezpochy-
by jedním z nejvlivnějších mistrů módní fotografie, uzná-
vaný, obdivovaný i zatracovaný... Jeho snímky žen jsou 
otevřeně erotické a vyzývavé, elegantní i hravé. V intim-
ním dokumentu skládají herečky Charlotte Rampling, 
Isabella Rossellini, Catherine Deneuve, Claudia Schiffer, 

novinářka Anna Wintour a další sugestivní mozaiku života a díla svérázného muže, který se nikdy necítil být 
umělcem. 
 
 

⚠Vstupenky lze zakoupit online na webových stránkách Měšťanské besedy (kde je možné uplatnit slevu pro čle-

ny klubu) nebo fyzicky v Předprodeji vstupenek na nám. Republiky 41, v pracovní dny od 11 do 16 hod. Půl hodiny 
před začátkem představení budou vstupenky k dispozici v předsálí kina.  
 
 
 
 
 

Informace o projekcích rovněž v MF Dnes, příloze Plzeňský kraj /každé pondělí/ a na www.mestanskabeseda.cz. 

http://www.mestanskabeseda.cz/

