
 

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:                                                                            

ZÁŘÍ 2020 
 

  
  

1. září v 17 a ve 20 h 
ŠARLATÁN 
Česko/Irsko/Polsko/Slovensko, 2020 
Režie: Agnieszka Hollandová   
118 min  
Strhující životopisné drama výjimečného muže obda-
řeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových 
událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele 
Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika dese-
tiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech 
společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osob-
ností politického i kulturního života. Bez odborného lé-
kařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným 
nadáním diagnostikoval a pomocí bylinek léčil nemoci,  
s nimiž si doktoři nevěděli rady. Jeho mimořádné 
schopnosti byly však vykoupeny bojem s vlastními 
démony.  
 

 
 
8. září v 17 a ve 20 h 
JÍT KRÁST KONĚ 
Norsko/Švédsko/Dánsko, 
2019  
Režie: Hans Petter Moland 
122 min  
Listopad roku 1999. 
Sedmašedesátiletý Trond 
(Stellan Skarsgård) žije na 
samotě a těší se, že i Nový rok 
2000 stráví sám. S příchodem 
zimy zjišťuje, že má souseda, 
muže, kterého znal jako 
patnáctiletý v tom dávném 
roce 1948, kdy ještě netušil, že 
milovaný otec na něj uvalí břemeno své zrady a zmizení… Bylo to léto, kdy Trond dospěl a ucítil vůni ženy,  
po které toužil. Stejné ženy, s níž jeho otec hodlal strávit zbytek života…Film podle cenami ověnčené novely 
Pera Pettersona. 

                       
 



15. září v 17 a ve 20 h 
DOKUD SE TANČÍ 
Švédsko/Gruzie/Francie, 2019 
Režie: Levan Akin    
113 min  
Od útlého věku je Merab součástí 
národního souboru tradičních tanců, 
kde dívky a chlapci pohybem vyjadřují 
duši národa. A ten stojí na pravoslaví, 
tradičních genderových rolích a rodin-
ných hodnotách. Pro odlišnosti zde není 
místo. Nejen striktní pravidla tance, ale 
i rigidně smýšlející společnost tak ovliv-

ňují život tvrdě trénujícího mladíka, jehož snem je vystupovat v zahraničí. Když se ale na tréninku objeví Irakli, 
Merabův svět se otřese v základech... Stojí před novým rivalem a zároveň je konfrontován s omamující přitažli-
vostí k jinému muži. Ve smyslné romanci, která tepe v rytmu temperamentní hudby, zachycuje režisér Levan 
Akin touhu být volný i rozpor, který vůči svým kořenům můžeme pociťovat.  
 

22. září v 17 h 
PAN T. /Polské dny v Plzni/ 
Polsko, 2019 
Režie: Marcin Krzyształowicz   
104 min  
Varšava v r. 1953 pomalu povstává z trosek. V hotelu 
pro literáty bydlí uznávaný spisovatel Pan T., jenž 
skrývá svůj ironický pohled na realitu, která ho obklo-
puje. Jeho život se změní, když ho strana začne po-
dezírat, že chce vyhodit do povětří varšavský Palác 
kultury a vědy. Životní situaci mu neulehčí ani neče-
kaná náklonnost krásné maturantky, kterou doučuje 
polštině. Černobílý film je inspirován skutečnými 
postavami polských literátů stalinské éry: doby plné absurdity, kdy se teror míchá se zakázaným jazzem a kdy se 
na záchodě můžete potkat s nejvyšším představitelem strany.                                                                      Vstup zdarma! 
 
 

22. září ve 20 h 
IKARUS. LEGENDA O MIETKU KOSZOVI 
/Polské dny v Plzni/ 
Polsko, 2019 
Režie: Maciej Pieprzyca    
122 min  
Život mimořádně nadaného Mieczysława Kosze (1944–
1973) skončil předčasně a tragicky. Klavírní virtuos, který  
v dětství vinou zanedbané oční choroby oslepl, zazářil na 
polském jazzovém nebi jako kometa. V jeho příběhu 
nechybí pohnuté dětství, zázračný talent, láska k chari-

zmatické zpěvačce ani nekontrolovatelné sebeničivé balancování na parapetu života a smrti. Film režiséra 
Macieje Pieprzycy zpracovává Koszův zapomenutý osud přiznaně jako „legendu“ bezmála antických parametrů. 
Ikarus zaujme nejen neopakovatelným hereckým výkonem Dawida Ogrodnika, ale také hudbou světoznámého 
polského jazzmana Leszka Możdżera.                          Vstup zdarma! 
 
 

⚠Vstupenky lze zakoupit on-line 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  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/

