
 

Projekce každé úterý v 17 a v 19.30 hodin 
v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 13, Plzeň 

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

_____________________________________________________________________________                                                                  
 

      

   Program:   
                                                                          

ZÁŘÍ 2021   
  

 
7. září v 17 a 19.30 h 
ANNETTE 
Francie/Mexiko/USA/Švýcarsko/Belgie, 
2021 
Režie: Leos Carax   
139 min  

Stand-up komik s ostrým smyslem  
pro humor Henry (Adam Driver)  
se zamiluje do Ann (Marion Cotillard), 
svě-toznámé operní pěvkyně. Ve světle 
reflektorů jsou dokonalým párem. 
Jejich život se obrátí naruby, když se jim 
narodí tajemná holčička Annette  

s výjimečným darem. Dlouho očekávaný muzikál (nebo spíše rocková opera) vizionářského režiséra 
Leose Caraxe s hudbou kapely Sparks vezme diváky na nevšední cestu plnou lásky, vášně a slávy. 
Byl vybrán jako zahajovací film letošního festivalu v Cannes, odkud si odnesl cenu za nejlepší režii.  
 

14. září v 17 a 19.30 h 
SLUŽEBNÍCI 
Slovensko/Česko/Rumunsko/Irsko, 
2020  
Režie: Ivan Ostrochovský    
88 min  

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou 
dva studenti bohoslovecké fakulty  
v totalitním Československu. Jejich 
učitelé ze strachu před zrušením 
kněžského semináře vychovávají 
bohoslovce do podoby vyhovující 
komunistické straně. Každý 
z mladých seminaristů se musí 
rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru  
a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti. Světová premiéra filmu Služebníci se konala  



na 70. ročníku filmového festivalu v Berlíně roku 2020, kde byl nominován na cenu za nejlepší film  
v sekci Encounters. 

21. září v 17 a 19.30 h 
SMOLNÝ PICH  
ANEB PITOMÝ PORNO 
Rumunsko/Lucembursko/Chorvatsko/ 
Česko, 2021 
Režie: Radu Jude   
106 min  

Kariéra učitelky Emi se ocitne 
v ohrožení, když se na internetu objeví 
video, v němž se oddává sexu se svým 
manželem. Nenápadná třicátnice je 
proto postavená před rodiče svých 
žáků, kteří mají rozhodnout o jejím 
setrvání v učitelském sboru  

na prestižní střední škole. Nekonvenční, satirický film režiséra Radua Judeho upoutal porotu MFF 
Berlinale, kde získal Zlatého medvěda. Přináší humorný a dráždivý pohled na současnou, 
pokrytectvím nasáklou společnost, libující si v předsudcích a ponížení.  
 

28. září 2021  
Filmový klub nehraje.  
Měšťanská beseda hostí festival Finále Plzeň.  
 
 
 
 
 
 
 

⚠ Vstupné pro členy filmového klubu je 90 Kč, pro ostatní 120 Kč. Vstupenky lze zakoupit online  
na webových stránkách Měšťanské besedy (kde je možné uplatnit slevu pro členy klubu) nebo 
fyzicky v Předprodeji vstupenek na nám. Republiky 41. V nezbytných případech lze vstupenky 
zakoupit půl hodiny před začátkem představení v předsálí Kina Beseda, kde budou v prodeji také 
klubové legitimace na r. 2021 za sníženou cenu 60,- Kč.  
Těšíme se na viděnou v sále Kina Beseda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informace o projekcích rovněž na www.mestanskabeseda.cz.                             

 

http://www.plzenskavstupenka.cz/

