
 

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:                                                                            

ÚNOR 2020  
  

4. února v 17 a v 19.30 h 
BÍDNÍCI 
Francie, 2019 
Režie: Ladj Ly   
102 min  

Stéphane, který právě přijel z Cherbourgu, 
nastupuje do oddělení boje se zločinem 
v Montfermeilu na východním předměstí 
Paříže. Spolu s kolegy Chrisem a Gwadou, 
oběma zkušenými členy týmu, rychle po-
střehne zvyšující se napětí mezi gangy  
v jejich okrsku. Když se v průběhu zatýkání 

ocitnou na útěku, uvědomí si, že každý jejich pohyb je snímán prostřednictvím dronu… Film inspirovaný 
vzpourami v roce 2005 je zasazen do současného Montfermeilu, stejného místa, kde se odehrávali slavní 
„Bídníci“ Victora Huga v roce 1862. O více než 150 let později je podobnost mezi dnešní rozzlobenou mlá-
deží v mikinách a Gavrochem, hlavní postavou „Bídníků“, více než zřejmá… 
Film získal Evropskou filmovou cenu Objev roku 2019, jako nejlepší zahraniční film byl nominován i v rámci 
Oscarů a Zlatých globů.  
 
 
 

11. února v 17 h a v 19.30 
DALEKO OD REYKJAVÍKU 
Island/Dánsko/Německo/Francie, 2019   
Režie: Grímur Hákonarson   
92 min  
Mlčenlivá Inge vlastní malé hospodářství 
v odlehlé vesničce na severu Islandu. Vlivem 
nečekaných událostí přijde během pár dnů  
o většinu životních jistot a ocitá se až po uši 
v dluzích. Její neštěstí z velké části způsobi-
lo chamtivé farmářské družstvo, jehož vede-
ní kvůli zisku šikanuje místní chovatele. Když 
ale zažene do kouta dosud nenápadnou že-
nu, narazí na tvrdý odpor. Inge už nemá co 
ztratit a vydává se do boje. Beze strachu a plná odhodlání využívá všechny dostupné zbraně – ostré 
příspěvky na Facebooku, mléko i zásoby hnoje. Příběh o silné a tvrdohlavé ženě se odehrává v kulisách 
překrásné islandské krajiny a je protkán jemnou severskou absurditou. 
Projekce bude doplněna besedou se spisovatelem, písničkářem a cestovatelem - islandologem Janem 
BURIANEM. 



18. února 17 a v 19.30  
VLASTNÍCI 
Česko, 2019   
Režie: Jiří Havelka   
97 min  

Film Jiřího Havelky je svébytnou 
adaptací jeho stejnojmenné diva-
delní hry, komediálního dramatu 
odehrávajícího se na schůzi spo-
lečenství vlastníků bytových jed-
notek. Soustředění všech aktérů 
do uzavřeného prostoru je jedi-
nečným základem pro rozehrání 
skvělého hereckého koncertu. 

Paní Zahrádková (Tereza Ramba) s manželem (Vojta Kotek) tu idealisticky usilují o záchranu domu společ-
nými silami. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková 
(Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno 
iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svoji maminku. Paní Procházková (Pavla 
Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský 
(Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí.  
A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav 
Trojan) zatím nic nekomentuje… 
Film získal nejvíc nominací na České lvy (12) a spolu se Staříky také nejvíc nominací na Cenu české filmové 
kritiky (5).  

 
25. února v 17 a 19.30 h 
25 KM/H 
Německo, 2018 
Režie: Markus Goller 
116 min  

Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvo-
lených životních cestách se dva bratři, Chris-
tian (43) a Georg (45), setkávají na pohřbu 
svého otce. Počáteční pěstní souboj přímo  
na hřbitově, pozdější spočinutí v rodném 
domě prolité množstvím pálenky a okořeně-
né partičkou ping-pongu na život a na smrt – 
to vše nakonec vede bratry k osudovému 
rozhodnutí. I cesta může být cíl, a tak se oba bratři v emocionálním (i alkoholovém) opojení vydávají na 
výlet, o kterém snili už jako kluci. Na výlet skrz celé Německo na stařičkých mopedech s rychlostí omezenou 
na 25 km/h. Začíná cesta plná vrcholů a pádů, bratrského oddalování i sbližování, humoru i hledání smyslu 
života... 

______________________ 
 
Vstupné na filmy ve Filmovém klubu Plzeň činí 120 Kč, pro jeho členy 90 Kč. Členem se může stát zájemce 
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 členství umožňuje získat slevu při nákupu akreditace na Letní filmovou školu, ze vstupného na zají-

mavé filmové 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/

