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LEDEN 2023 
3. ledna v 17 a 19.30 h 
FABELMANOVI  
USA, 2022  
151 min  
Režie: Steven Spielberg 
Novinka Stevena Spielberga Fabelmanovi 
dokazuje vrcholnou formu pětasedmdesátile-
tého filmaře. Scénář k ní napsal s Tonym 
Kushnerem (spolupracovali už na filmech 
Mnichov, Lincoln a West Side Story), za ka-
meru se jako již mnohokrát postavil Janusz 
Kamiński. Natočili dílo, které je inspirováno 
Spielbergovým dětstvím a dospíváním, přede-
vším je ale příběhem velké lásky v mnoha 
podobách.  
 

10. ledna v 17 a 19.30 h 
R.M.N. 
Rumunsko/Francie/Belgie/Švédsko, 2022 
Režie: Cristian Mungiu  
125 min  
Hlavní postavou R.M.N. je Matthias (Marin Grigore), který se po delším čase stráveném prací v německých továrnách vrací 
do rodné transylvánské vesnice. S partnerkou má spory především ohledně výchovy jejich syna Rudiho, jenž po blíže ne-
určeném, ale děsivém zážitku v lese odmítá mluvit. Navíc se Matthias musí starat o stárnoucího otce a stále ho přitahuje 
i bývalá přítelkyně Csilla (Judith State), pracující v průmyslovém středobodu vesnice – velké pekárně… Film byl nominován 
do soutěže o Zlatou palmu v Cannes. 
 

 
 

17. ledna v 17 h 
DREAMING WALLS: HOTEL CHELSEA  
Belgie/Francie/Nizozemsko/Švédsko, 2022  
Režie: Amélie van Elmbt, Maya Duverdier 
80 min  
 

! Koupí vstupenky na tento dokument máte zajištěn volný vstup na 
film The Doors od 19.30 h ! 
 

Legendární newyorský hotel Chelsea býval v 60. letech minulého sto-
letí útočištěm nejslavnějších undergroundových umělců své doby. 
Stopy tu zanechala Patti Smith, Janis Joplin, Jim Morrison, Dylan 
Thomas, Allen Ginsberg, Bob Dylan nebo Jimi Hendrix. O nich ale 
tento dokumentární film není. Temně poetický snímek s pohlcující 
atmosférou zachycuje možná jejich stíny, především je ale melancholickým portrétem fascinujícího, umírajícího ducha 
samotného hotelu, jehož udržují při životě jeho současní obyvatelé. Svérázné postavičky roztodivných nájemníků - umělců, 
pamětníků, šílenců a podivínů, kteří odmítli opustit hotel během jeho téměř desetileté rekonstrukce do podoby fádního 

https://www.csfd.cz/tvurce/90292-amelie-van-elmbt/
https://www.csfd.cz/tvurce/720697-maya-duverdier/


„trendy“ místa. Díky nim zůstal Chelsea hotel ještě chvíli zachovaný jako svébytný organismus, v němž stále přežívají sny, 
přestože jeho zdi už trochu páchnou hnilobou a něco nového se z něj teprve rodí… 
 

17. ledna v 17 a 19.30 h 
THE DOORS 
USA, 1991 
Režie: Oliver Stone 
140 min  
 
Rok 1965. Začínající básník Jim Morrison založí s hráčem 
na klávesové nástroje Rayem Manzarkem, bubeníkem 
Johnem Densmorem a kytaristou Robbym Kriegerem 
hudební skupinu, kterou nazvou The Doors. Hrají po růz-
ných klubech v Los Angeles, až upoutají pozornost pro-
ducenta Paula Rotchilda… Film ztvárňuje osudy slavné 
skupiny The Doors a zejména jejího zpěváka Jima Mor-

risona, který žil nespoutaným životem, zemřel v pouhých sedmadvaceti letech a stal se legendou. Vynikající herecký vý-
kon Vala Kilmera v hlavní roli je doprovázen skvělou hudbou a nechybí ani největší hity The Doors! 
 

24. ledna v 17  
a 19.30 h 
A PAK PŘIŠLA 
LÁSKA… 
ČR, 2022 
Režie: Šimon Holý 
85 min  
Co si počít, když vám 
láska není souzena, když 
se vám neustále vyhýbá? 
Šedesátnice Kristýna 
ztratila poslední kapku 
naděje, a tak se s dcerou Sárou vydává za kartářkou s cílem probrat své životní neštěstí. Rok po Zrcadlech ve tmě natočil 
Šimon Holý další ryze nezávislý film o životních traumatech viděných z ženské perspektivy. Opět se opírá o vzácně věrné 
dialogy, aby ukázal, že láska snáze přichází k těm, kteří dokážou mít rádi i sami sebe. 
 

31. ledna v 17 a 19.30 h 
KDE ZPÍVAJÍ RACI 
USA, 2022 
Režie: Olivia Newman 
125 min  
Tajemný příběh podle úspěšného knižního romá-
nu „Kde zpívají raci“ vypráví o Kye, opuštěné 
dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama 
v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. 
Celé roky se šířily po Barkley Cove historky  
o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou a od-
mítavou Kyu od místní komunity. Když se v Kyině 
životě objeví dva přitažliví mladíci z města, začne 
se novému, neznámému světu otevírat. Jenže  
ve chvíli, kdy jednoho z nich najdou mrtvého, ji 

komunita bez váhání označí za hlavní podezřelou. Případ se začne rozvíjet, je stále nejasnější a hrozí, že budou odhalena 
mnohá tajemství, pohřbená v mokřinách.  
 

Filmový klub Plzeň je součástí sítě Asociace českých filmových klubů. S jejím PRŮKAZEM si 

obnovíte členství nebo se můžete stát novým členem našeho filmového klubu a vstupné 
budete mít o 30 korun levnější! Členský průkaz v hodnotě 100 korun zakoupíte v předsálí 

Kina Beseda před projekcemi Filmového klubu Plzeň. Další výhody členství jsou zveřejněny  

na acfk.cz. 

https://www.csfd.cz/tvurce/100-val-kilmer/

