
 

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:                                                                            

BŘEZEN 2020  
  

3. března v 17 a v 19.30 h 
1917 
USA/Velká Británie, 2019 
Režie: Sam Mendes   
119 min  
Sam Mendes, držitel Oscara za film 
Americká krása a také režisér bondovek 
Skyfall a Spectre, natočil jedinečný epic-
ký příběh z první světové války. Na sklon-
ku jednoho z největších válečných kon-
fliktů všech dob dostali dva mladí britští 
vojáci Schofield (George MacKay)  

a Blake (Dean-Charles Chapman) zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat 
nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků – mezi ohrožený-
mi je i Blakeův bratr. Film obsazený řadou hereckých hvězd (Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark 
Strong) byl poctěn mnoha cenami Francouzské a Britské filmové akademie (nejlepší film, režie, kamera, 
zvuk, výprava, vizuální efekty, výjimečný britský film), Oscara získal za nejlepší kameru Roger Deakins. 
 
 

10. března v 17 h a v 19.30 
VÝJIMEČNÍ 
Francie, 2019   
Režie: Oliver Nakache, Eric Toledano   
114 min  
Bruno (Vincent Cassel) vede spolek pro au-
tistické děti a dospívající, jejichž případy 
jsou tak komplikované, že je všude jinde 
odmítli. Jeho nejlepší přítel Malik (Reda 
Kateb) učí mladistvé ze sociálně slabých 
rodin, jak se o tyto děti starat. Přes 20 let 
žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si 
společnost neví rady. Přesto je neopouští 
optimismus a smysl pro humor, ať už jejich 
autistický klient podesáté zastaví pařížské 
metro ve špičce nebo kvůli práci v podstatě nestíhají osobní život. Bohužel hrozí, že bude Brunova organi-
zace zrušena, jeho neotřelý přístup se totiž nelíbí každému. Brunovi a Malikovi tak nezbývá než přesvědčit 
úřady, že má jejich práce smysl. Na festivalu v San Sebastiánu získali Výjimeční Cenu diváků.  



17. března 17 a v 19.30 h 
EXTASE 
Československo/Rakousko, 1932   
Režie: Gustav Machatý   
87 min  

Po 85 letech od svého prvního uvedení  
na Mezinárodním festivalu v Benátkách  
se tam vloni v obnovené premiéře a s velkým 
úspěchem vrátil ikonický film režiséra Gusta-
va Machatého. Digitálně zrestaurovanou 
verzi Extase pořídil Národní filmový archiv  
ve spolupráci s MFF Karlovy Vary ve studiu  

L ´Imagine Ritrovata v Bologni. Tento první československý film zachycující nahé ženské tělo vyvolal svou 
otevřeností v řešení erotických problémů četné kontroverze, přesto (nebo právě proto) se proslavil po ce-
lém světě a je zmiňován ve všech světových dějinách filmového umění. Dominantními složkami filmu jsou 
obraz (skvělá kamera Jana Stallicha) a hudba italského skladatele Giuseppa Becceho. Hedy Lamarr (roz. 
Kiesler), mladičká představitelka hlavní hrdinky, se takřka přes noc stala hvězdou světového formátu, 
opustila Evropu a v herecké dráze pokračovala v Hollywoodu.  
 

24. března v 17 a 19.30 h 
GENTLEMANI 
USA, 2019  
Režie: Guy Ritchie 
131 min  

Sofistikovaná akční komedie 
z dílny scénáristy a režiséra 
Guye Ritchieho (Podfu(c)k, 
Sbal prachy a vypadni) sleduje 
příběh britského drogového 
krále Mickeyho Pearsona, 
který se snaží prodat svoje 
impozantní drogové impérium 
dynastii oklahomských miliardářů. Jedinečného Matthewa McConaugheye v hlavní roli doplňuje plejáda 
skvělých herců, mj. Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant a Jeremy Strong. 
 
 

31. března v 17 a 19.30 h 
SRDCOVÁ KRÁLOVNA 
Dánsko/Švédsko, 2019 
Režie: May el-Toukhy 
127 min  

Úspěšná právnička Anna žije v krásném 
moderním domě se dvěma dcerami a man-
želem, lékařem Petrem. Její perfektní život 
ohrozí až příchod Petrova problematického 
náctiletého syna z předchozího vtahu, s nímž 
Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být 
pouhým flirtem, se rychle promění ve znepo-
kojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti s ni-
čivými důsledky, nabývající rozměrů antické 
tragédie. Srdcová královna se stala vlajkovou 

lodí letošní přehlídky severských kinematografií SCANDI. 
  
 

 
 
 

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.                             
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