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Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis) • Projekce v malém sále

1. MS PÁ
13:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA 
14:00 • Na krátko, ČR
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - ČT+AT
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:00 • Scream for Me Sarajevo, GB/Bosna a Herc.
20:30 Hastrman, ČR /English Friendly/

2. SO
13:45 Hastrman, ČR
14:00 • Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce, Dánsko - česká verze

16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - ČT+AT
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Do větru, ČR
18:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:00 • Scream for Me Sarajevo, GB/Bosna a Herc.
20:30 Hastrman, ČR /English Friendly/

3. NE
13:00 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
14:00 • Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce, Dánsko - česká verze

15:15 Hastrman, ČR /english Friendly/
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - čT+AT
17:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Do větru, ČR
19:30 Upír Nosferatu, Německo - 1921
20:00 • Scream for Me Sarajevo, GB/Bosna a Herc.

4. PO
13:30 Dámský klub (Book Club), USA
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:00 • Be2Can Club: Naše malá sestra (Umimači diary), Japonsko
20:30 Hastrman, ČR /English Friendly/

5. ÚT
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
16:30 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
19:30 FuckUp Night Prague - Fandíme ženám Special Vol. II
20:30 • Zimní bratři (Vinterbrødre), Dánsko/island

6. ST
13:30 • Senior Art: Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:00 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 • Dámský klub (Book Club), USA
18:30 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:30 Cestovatelské kino: Japonsko
20:45 • Zimní bratři (Vinterbrødre), Dánsko/island

7. ČT
16:00 • Zimní bratři (Vinterbrødre), Dánsko/island
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:45 Vezmeš si mě, kámo? (Épouse-moi mon pote), Fra - česká verze

20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR

8. PÁ
13:30 Dámský klub (Book Club), USA
13:45 • Hastrman, ČR
16:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:45 Mezipatra Approved: Já, Simon (Love Simon), USA 
20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:45 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR

9. SO
12:00 Králíček Petr (Peter Rabbit), USA - česká verze

14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
14:15 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:30 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:45 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:45 Hastrman, ČR /english Friendly/

10. NE
12:00 Králíček Petr (Peter Rabbit), USA - česká verze

14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
14:15 Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:45 Bolšoj Balet: Coppélie
17:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
19:45 • Manifesto, Austr/SRN
20:00 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR

11. PO
13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:00 • Planeta Česko, ČR
16:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
18:30 Čas, který zbývá (The Time That Remains), GB/It/Bel/Fra
20:00 • Be2Can Club: Začít znovu (L‘avenir), Francie
20:45 Dámský klub (Book Club), USA

12. ÚT
16:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
16:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
18:00 • Manifesto, Austr/SRN
18:45 *Ladies Movie Night* Debbie a její parťačky (Ocean‘s 8), USA
20:30 • Dámský klub (Book Club), USA

13. ST
13:30 • Senior Art: Neznámý voják (Tuntematon sotilas), Finsko
16:00 • Planeta Česko, ČR
17:00 Krkonoše, ČR
18:00 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
19:00 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:00 • Manifesto, Austr/SRN
20:45 Hastrman, ČR /english Friendly/

14. ČT
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR

20:30 Filmová přehlídka „Girls in Film“: Věž. Jasný den
(Wieża. Jasny dzień), Polsko

20:45 • Já, Simon (Love Simon), USA 
15. PÁ

13:30 Hastrman, ČR
14:00 • Já, Simon (Love Simon), USA 
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR

18:15 • Filmová přehlídka „Girls in Film“: Sámská krev (Sameblod),
Švé/Nor/Dán

20:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:30 • Filmová přehlídka „Girls in Film“: Amatéři (Amatörer), Švédsko



24. NE

13:00 • Jurský svět: Zánik říše (Jurassic World: Fallen Kingdom), USA
- česká verze

15:45 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

25. PO
13:30 Já, Simon (Love Simon), USA 
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

26. ÚT
16:00 • Dámský klub (Book Club), USA
16:15 Hastrman, ČR 
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - čT+AT
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

27. ST
13:30 • Senior Art: Kupředu, levá! (Vorwärts immer!), SRN
16:00 Hastrman, ČR 
16:15 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Dámský klub (Book Club), USA
20:00 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Já, Simon (Love Simon), USA 

28. ČT
16:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:15 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Já, Simon (Love Simon), USA 
20:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

29. PÁ
13:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
16:00 • Já, Simon (Love Simon), USA 
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:15 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
20:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

30. SO
13:30 • Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, SRN - česká verze

14:00 Hastrman, ČR
16:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 
18:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
20:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

16. SO
14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
18:15 • Filmová přehlídka „Girls in Film“: Western, SRN/Bul/Rak
20:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:30 • Filmová přehlídka „Girls in Film“: Raw, Fra/Bel/It

17. NE
14:00 • Pat a Mat znovu v akci, ČR
16:00 Dámský klub (Book Club), USA
16:15 • Na krátko, ČR
18:00 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
18:15 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 

18. PO
13:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
16:00 • Já, Simon (Love Simon), USA 
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
18:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
20:00 • Be2Can Club: Následky lásky (Le conseguenze dell‘amore), Itá
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

19. ÚT
16:00 • Já, Simon (Love Simon), USA 
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
18:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
20:00 • Hastrman, ČR /english Friendly/
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

20. ST
13:30 • Senior Art: Zimní bratři (Vinterbrødre), Dánsko/island
16:00 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
18:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:00 • Hastrman, ČR /english Friendly/
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

21. ČT
16:00 • Dámský klub (Book Club), USA
16:30 Hastrman, ČR 
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:45 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Plážoví povaleči (Beach Rats), USA
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

22. PÁ
13:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
16:00 • Dámský klub (Book Club), USA
16:15 Hastrman, ČR 
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Máří Magdaléna (Mary Magdalene), GB/USA/Austr
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

23. SO
13:00 • Jurský svět: Zánik říše, USA - česká verze

16:00 • Hastrman, ČR
16:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
20:30 • Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra/Braz
20:45 Já, Simon (Love Simon), USA 

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)

• Projekce v malém sále



1.-2.6.   16:30   3.6.   17:30
4.6.   13:30, 16:30   5.6.   16:15
6.-9.6.   16:30 /8.6. též 13:30* 129,-/   11.6.   20:45
12.6.   20:30   14.-17.6.   16:00   18.-20.6.   16:15
21.-22.6.   16:00   23.6.   16:15   26.6.   16:00
27.6.   18:15   28.-30.6.   16:15

Dámský klub
(Book Club)
r.: B. Holderman  |  USA  |  2018 
103 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  do kin uvádí: BIOSCOP  |  135,-

Životní inspiraci občas najdete na 
místech, kde byste to vůbec nečekali. 

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společ-
ná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním 
klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát 
odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní… Diane 
(Diane Keaton) totiž po 40 letech manželství nedávno ovdověla. Vivian 
(Jane Fonda) si užívá společnost mužů, ale závazkům se důsledně vyhý-
bá. Sharon (Candice Bergen) se i po desetiletích stále snaží vzpamato-
vat z rozvodu. A manželství Carol (Mary Steenburgen) spěje po 35 letech 
neodvratně ke konci. Vášnivý a živočišný svět pana Graye doslova obrátí 
jejich unavené životy vzhůru nohama. V dámách se opět naplno rozhoří 
touha po romantice a dobrodružství. Nová kapitola je nejen v knihách 
vždycky ta nejlepší…

12.6.   18:45* Ladies Movie Night 159,-

Debbie a její partačky 
(Ocean’s 8)
r.: G. Ross  |  USA  |  2018  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  do kin uvádí: 
VERTICAL ENT.

Hvězdně obsazený film, volně nava-
zující na legendární sérii Dannyho 

parťáci. Debbie a  její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají 
provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v  newyorském 
Metropolitním muzeu.
V hlavních rolích silná ženská herecká čtyřka: Anne Hathaway, Sandra 
Bullock, Cate Blanchett a Helen Bonham Carter

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

23.6.   20:30

Dej mi své jméno
(Call Me by Your name)
r.: L. Guadagnino  |  USA/Itálie/Fra 
2017  |  132 min.  |  dopor. příst.: 15 let  
do kin uvádí: FALCON  |  135,- 

Itálie, osmdesátá léta minulého sto-
letí. Když si rodiče sedmnáctiletého 

Elieho pozvou do své rozlehlé venkovské vily na léto hosta, jejich syn 
z toho není vůbec nadšený. Zpočátku se zdá, že toho s pohledným ame-
rickým studentem Oliverem nemají mnoho společného, Oliver spolu-
pracuje především s Elieho otcem na uměleckém projetu, je fascinován 
italským způsobem života a krásou umění. Po čase však spolu začnou 
trávit více volných chvil a začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubší-
ho než jen přátelství... James Ivory získal za tento snímek letos Oscara 
za nejlepší adaptovaný scénář.

7.6.   20:30   8.6.   16:00, 20:45
9.6.   18:45   10.6.   20:00   11.-12.6.   16:30   13.6.   19:00
14.6.   18:30   15.-20.6.   18:00 /18.6. též 13:30* 129,-/
21.6.   18:45   22.-23.6.   18:30   24.6.   18:00
25.-26.6.   18:30   27.6.   20:00   28.-30.6.   18:30
/29.6. též 13:30* 129,-/

Dubček
r.: L. Halama  |  SR/ČR  |  2018  |  92 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  do 
kin uvádí: FORUM FILM SK  |  135,-

Trvalo to krátce. Euforie z pocitu svo-
body, víra, že se napraví chyby minu-
losti, přesvědčení, že se Českosloven-

sko opět stane demokratickou zemí. Pro mnoho občanů byl zosobněním 
touhy po těchto společenských změnách především jeden muž – cha-
rismatický státník s dobráckým úsměvem, Alexander Dubček. 
V prvním hraném filmu o této velké osobnosti československých dějin 
vytvořil titulní roli Adrian Jastraban. 

11.6.   13:30* 129,-   18.-19.6.   18:30

Dvě nevěsty a jedna 
svatba
r.: T. Svoboda  |  ČR  |  2018  |  90 min.  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: BIOSCOP  |  135,-

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Nová česká komedie s Annou Polívkovou, Evou Holubovou, Janem Do-
lanským a Bohumilem Kleplem v hlavních rolích. 
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní 
moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak 
její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli 
tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné 
vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamži-
ků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže 
celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry...

2.-3.6.   18:00

Do větru
r.: S. Šustková  |  ČR  |  2018  |  75 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                             
do kin uvádí: A-COMPANY  |  135,- 

Příběh tří mladých lidí odehrávající 
se během letní plavby kolem řec-
kých ostrovů. Nespoutaní souro-

zenci Matyáš (Matyáš Řezníček) a  Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví 
jako posádka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi, 
dokumentarista Honza (Vladimír Polívka). Postupné sbližování Natá-
lie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají 
vyplouvat skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v  docela 
jiném světle. Neobvyklý milostný trojúhelník odehrávající se v atraktiv-
ním jachtařském prostředí přibližuje prostřednictvím hlavních hrdinů 
touhy a obavy současné mladé generace. Debutující režisérka natoči-
la s mladým štábem svou generační výpověď na omezeném prostoru 
plachetnice v širém moři a na malebných ostrůvcích Severních Sporád.

14.6.   18:00   15.-16.6.   20:00
17.6.   18:15   18.-19.6.   20:30
20.6.   18:30   21.-23.6.   18:00 /22.6. též 13:30* 129,-/
24.6.   20:00   25.6.   20:30   26.6.   18:00
28.-30.6.   20:45

Escobar (Loving Pablo)
r.: F. L. de Aranoa  |  Špa/Bul  |  2017 
123 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: BONTONFILM  |  135,-

Javier Bardem a  Penélope Cruz 
v hlavních rolích životopisného sním-
ku o neznámějším kolumbijském mi-

liardáři. Pablo Escobar byl brutální zločinec, bezohledný vrah, narkoba-
ron a vládce kokainového impéria a ve své době jeden z nejbohatších 
lidí planety. Ale pro mnohé to byl jen Pablo, táta, ochránce chudých, 
manžel a také pozorný milenec. Novinářka Virginia Vallejo poznala nej-
dříve Pabla: muže, jenž staví domy pro chudinu, umí být zapálený pro 
věc i galantní džentlmen. Když objevila Escobara, nelítostného krimi-

F I L M  M Ě S Í C E

nálníka, bylo pozdě, byla už zamilovaná. Escobarovo kriminální kokai-
nové království stále roste. Má miliony dolarů, vlastní malou armádu, 
drogy prodává po tunách. Chybí mu ale jedna věc – respekt. Rozhodne 
se, že si ho vyslouží zabíjením. Vytoužený respekt mu má přinést krev 
a co nejvyšší částka na mezinárodním zatykači. Pro americkou CIA se 
brzy stane nejdůležitějším cílem a tajný románek mladé novinářky pak 
příležitostí, jak Escobara dopadnout...

1.-2.6.   18:30   4.-6.6.   18:30   20.6.   16:00   24.6.   15:45
25.6.   16:15   27.-28.6.   16:15   29.6.   18:15   30.6.   20:30

Gauguin (Gauguin –
Voyage de Tahiti)
r.: E. Deluc  |  Francie  |  2017  |  102 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                   
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  135,-

Rok 1891. Gauguin se usazuje na Ta-
hiti. Chce malovat v  divočině, zcela 

svobodně, daleko od morálních, politických a estetických kódů civilizo-
vané Evropy. Vydává se do džungle, potýká se se samotou, chudobou 
a nemocí. Ale také poznává Tehuru, která se stane jeho ženou a mode-
lem pro jeho nejlepší obrazy.

1.-2.6.   20:30 /2.6. též 13:45/   3.6.   15:15
4.6.   20:30   8.6.   13:45   9.6.   20:45   13.6.   20:45
15.6.   13:30* 129,-   19.-20.6.   20:00   21.6.   16:30
22.6.   16:15   23.6.   16:00   26.6.   16:15   27.6.   16:00
30.6.   14:00

Hastrman
r.: O. Havelka  |  ČR  |  2018  |  100 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                       
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

Celovečerní režijní debut Ondřeje 
Havelky je romantickým a  zároveň 
ironickým příběh hastrmana, alias 

barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce 
naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým 
sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. 
Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem 
jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera, revol-
tující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. 
Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni i učitel Voves a farář Fide-
lius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou 
pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 
Z  počátku 19. století se děj na moment přesune do současnosti, kde 
příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny končí.

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:



8.6.   18:45   14.6.   20:45   15.6.   14:00   17.6.   20:15
18.-19.6.   16:00   20.-23.6.   20:45   25.6.   13:30* 129,-   
26.6.   20:45   27.-28.6.   20:30   29.6.   16:00   30.6.   18:15

Já, Simon (Love, Simon)
r.: G. Berlanti  |  USA  |  2015  |  109 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let              
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

Každý si zaslouží velkou lásku. Ale 
pro Simona je to trochu složitější: 
nikdo totiž neví, že je gay, a on zase 

neví, kdo je ten neznámý spolužák, s kterým si tak skvěle rozumí po 
e-mailech. Film je adaptací stejnojmenného bestselleru Becky Alberta-
lliové a je zábavným a otevřeným příběhem o dospívání, vzrušující cestě 
k nalezení sebe sama a hlavně o hledání lásky. V šestnácti není snadné 
přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Simon Spier začne po e-
mailech flirtovat s neznámým spolužákem, který si říká Blue. Ale když 
se nešťastnou náhodou jejich korespondence dostane do cizích rukou, 
hrozí jim odhalení. Simona totiž začne vydírat jeho sociálně trochu po-
divný, ale jinak velmi sebejistý spolužák Martin. Ten věří, že by mu Si-
mon mohl domluvit rande s krásnou Abby. A pokud mu nepomůže… tak 
se jeho sexuální orientace stane věcí veřejnou. A co hůř, zveřejní i  to, 
kdo se skrývá pod přezdívkou Blue. Simon se dostává do úzkých. Musí 
najít způsob, jak se z toho dostat dříve, než k tomu bude donucen.

30.6.   13:30

Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema
(Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer)
r.: D. Gansei  |  SRN  |  2018  |  110 
min.  |  česká verze  |  dopor. přístup.: 
bez omez.  |  do kin uvádí: BIOSCOP  

děti do 12 let 115,-  |  rodinné vstupné 405,- (2 dosp. + 2 děti)  |  135,-

Jim je docela obyčejný kluk s  tak trochu neobyčejným příběhem. Jako 
malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším ka-
marádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle 
nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají se do 
světa. Jejich cesta je zavede do Mandaly. Tam se dozví, že císařova dcera Li 
Si byla unesena. Nešťastný panovník je požádá o pomoc při její záchraně. 
Stopy ztracené princezny je vedou přes moře a hory až do bájného dračího 
města Žalmánie. Netuší, že jejich dobrodružné pátrání zdaleka nekončí. 
Čeká je mnoho zkoušek, nebezpečných překážek a tajuplných hádanek.

23.-24.6.   13:00

Jurský svět: Zánik říše
(Jurassic World: Fallen 
Kingdom)
 r.: J. A. Bayona  |  USA  |  2018  |  130 
min.  |  česká verze  |  dop. přístup.: 
12 let  |  do kin uvádí: CINEMART 
děti do 12 let 120,-  |  rodinné vstup. 
420,- (2 dosp. + 2 děti)  |  140,-

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotic-
kém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se 
jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšněj-
ších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov na-
pospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč? 
Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé 
v dějinách hrozí vyhynutí. Claire se z upjaté manažerky parku proměnila 
v  aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. A  Owena (Chris 
Pratt) na ostrov žene touha najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, 
jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit, a po němž se po zániku par-
ku slehla zem. Na Isla Nubar jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnu-
tí či spálení tekoucí lávou. Hned po příjezdu se stanou očitými svědky 
a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v konečném důsledku může 
změnit život na celé planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky...

9.-10.6.   12:00

Králíček Petr
(Peter Rabbit)
r.: W. Gluck  |  USA  |  2018  |  89 min.  
česká verze  |  doporučená přístup.: 
bez omezení  |  do kin uvádí: FALCON 
děti do 12 let 115,-  |  rodinné vstup-
né 405,- (21 dosp. + 2 děti)  |  135,-

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními 
zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit 
nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium 
- mezi ním a obyvateli zahrady.

27.6.   13:30

Kupředu, levá! 
(Vorwärts immer!)
r.: F. Meletzky  |  SRN  |  2017  |  98 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let    
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-
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Pád železné opony se blíží, ale v DDR o tom ještě nic nevědí. Náznaky 
tání tu ale jsou. V  jednom z berlínských divadel nacvičují satiru, v níž 
důležitou roli hraje generální tajemník komunistické strany Erich Ho-
necker. Herec Otto Wolf je mu díky špičkové protetice ze západu k ne-
rozeznání podobný. Namísto divadelního představení ho čeká mnohem 
náročnější role: bude muset proniknout do ústředí strany a vydat roz-
kaz, který zastaví krvavý zásah proti demonstrantům. Otto totiž zjistí, že 
jedním z nich je i jeho dcera.

7.-9.6.   20:00   10.6.   19:45   12.6.   18:00   13.6.   20:00

Manifesto
r.: J. Rosefeldt  |  Austr./SRN  |  2015  
95 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  do kin uvádí: ARTCAM  |  135,-

Návštěvníky Národní galerie v Praze 
na přelomu roku fascinovala umě-
lecká instalace Juliana Rosefeldta 

s názvem Manifesto, ve které tvůrce na třinácti místech, ve třinácti pří-
bězích a třinácti postavách, ztvárněných skvělou Cate Blanchett, sklá-
dal poctu dojemné tradici a literární kráse uměleckých manifestů. Do 
kin přichází filmová podoba tohoto díla, ve kterém se herečka, stejně 
jako ve výstavní verzi, fascinujícím způsobem převtěluje do postav uči-
telky, loutkářky, televizní moderátorky, bezdomovce a dalších a v neo-
čekávaných kontextech vdechuje nový život proslulým i méně známým 
slovům uměleckých prohlášení.

22.6.   20:30

Máří Magdaléna
(Mary Magdalene)
r.: G. Davis  |  GB/USA/Aust.  |  2018  
130 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

Film je autentickým a  lidským por-
trétem jedné z  nejosudovějších žen 

v dějinách lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří Magdalény (Rooney 
Mara – Muži, kteří nenávidí ženy), mladé ženy hledající nový způsob ži-
vota, kterou ale natolik svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodi-
nu a přidá se k novému společenskému proudu, který vede charisma-
tický Ježíš Nazaretský (Joaquin Phoenix – Walk the Line).
Máří se brzy stane srdcem tohoto hnutí a po boku Ježíšově se vydává 
na cestu, která vede do Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou 
základním kamenem naší civilizace.

1.6.   14:00   14.-17.6.   16:15

Na krátko
r.: J. Šmíd  |  ČR  |  2018  |  104 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: CINEMART  |  135,-

Filmové drama, natočené podle po-
vídky Petry Soukupové Zmizet, pojed-
nává o chlapci Jakubovi, který zjistí, 

že celý jeho dosavadní život byla lež. A jemuž nezbude, než okamžitě 
dospět a se ztrátou iluzí se vyrovnat, a nebo… skončit špatně. Pomoci 
mu nemůže nikdo. Ani matka, protože to ona mu lhala a tu pohádku 
o tatínkovi, který se mu nemůže věnovat, protože brázdí moře na za-
oceánské lodi, si vymyslela. Ani otec, který na něj ve skutečnosti celý 
život kašlal a teď se chce starat, ale jen proto, že o něj jeho „opravdový“ 
syn z manželství nestojí. A ať je jaký chce, kapitán tedy rozhodně není. 
Ani sestra Pavlína, která je ve svých šestnácti též také prahu zjištění, 
že život je úplně jiný, než si ho představovala, a které to srdce zlomí 
úplně stejně.

18.6.   20:00

Následky lásky
(Le conseguenze 
dell‘amore)
r.: P. Sorrentino  |  Itálie  |  2004  |  100 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  135,-

Uznávaný italský režisér Paulo Sorrentino nám ve svém raném snímku 
představuje padesátníka Titta, jenž vede extrémně nudný, extrémně ru-
tinní a extrémně nezáživný život v blíže nespecifikovaném švýcarském 
hotelu. Jeho každodenní rutinu, stávající z několika neměnných úkonů, 
však naruší láska a všechny problémy, které z ní vyplývají. Jeho dosa-
vadní život bez práce, plný samoty, ticha, vykouřených cigaret a prázd-
ných skleniček v hotelovém baru se najednou začne měnit.

4.6.   20:00

Naše malá sestra
(Umimachi Diary)
r.: H. Koreeda  |  Japon.  |  2015  |  128 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  135,-

Diváky i  odbornými porotami oce-
ňované dílo úspěšného japonského 

tvůrce Hirokazu Koreedy je rodinným melodramatem, které na čecho-
vovském půdorysu domu, zahrady a čtyř sester skládá poctu zdánlivě 
obyčejnému a všednímu životu. 

B E 2 C A N  C L U B

B E 2 C A N  C L U B
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Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Kamakura. Když jejich 
otec, který od rodiny odešel před patnácti lety, zemře, cestují na venkov 
na pohřeb, kde poznají svou plachou nevlastní sestru. Jejich návrh, aby 
odjela žít společně s nimi, dospívající Suzu s nadšením přijímá. Začíná 
tak období sladkých i nahořklých dobrodružství...

2.-3.6.   14:00

Neuvěřitelný příběh 
O obrovské hrušce
r.: Lerdam  |  Lipski  |  Fick  |  Dánsko 
2017  |  80 min.  |  česká verze  |  dop. 
příst.: bez omez.  |  do kin uvádí: FILM 
EUROPE  |  děti do 12 let 115,-  |  rod. 
vstup. 405,- (2 dosp. + 2 děti)  |  135,-

Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Se-
bastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty 
Solby a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký 
objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu s  cílem zachránit 
starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu ale odhalí něco, co obyva-
telům Solby přinese v budoucnu mnoho radosti – obrovskou hrušku...

13.6.   13:30

Neznámý voják
(Tuntematon sotilas)
r.: A. Louhimies  |  Finsko  |  2017 
135 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

Stalin a Hitler si v roce 1939 domlu-
vili rozdělení vlivu v sousedních ze-

mích a brzy zahájili i jejich porcování. A nikdo jim v tom příliš nebránil. 
Společně obsadili Polsko, Stalin zabral Lotyšsko a Estonsko. Na řadě 
bylo Finsko, po kterém Rusové žádali vydání Karélie ležící na jejich hra-
nicích blízko Leningradu. V  listopadu 1939 bez vyhlášení války vtrhla 
Rudá armáda do Finska, ale i přes mnohonásobnou převahu v mužích 
i zbraních nedokázala finskou obranu prolomit. Až po několika měsí-
cích tzv. Zimní války vybojovali na Finsku část území. V  roce 1941 se 
situace změnila. Německá armáda vtrhla do Sovětského svazu a Finsko 
se rozhodlo vybojovat obsazené pohraničí zpět. Tento válečný konflikt 
mezi malou severskou zemí a totalitní komunistickou mašinérií připo-
míná boj Davida s Goliášem. Válečné drama, natočené podle knižního 
bestselleru Väinö Linny, vypráví příběhy jedné finské jednotky, která se 
postavila během této války na obranu země proti agresorovi. 

9.-10.6.   14:00   16.-17.6.   14:00

Pat a Mat znovu v akci
r.: M. Beneš  |  ČR  |  2018  |  75 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení    
do kin uvádí: BIOSCOP  |  děti do 12 
let 115,-  |  rodinné vst. 405,- (2 dosp. 
+ 2 děti)  |  135,-

Přestěhovali se do nových domů, 
kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není 
nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekač-
ky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky. Pro kutily není 
žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit 
komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s každým pro-
blémem. Kutilství je pro ně zábava a dokážou si ho patřičně užít. Našim 
kutilům vůbec není cizí ani moderní řešení a tak se stanou odborníky 
v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer.

9.-11.6.   16:00   13.6.   16:00

Planeta Česko
r.: M. Polák  |  ČR  |  2017  |  81 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: AEROFILMS  |  120,-

Naše příroda je pestrá jako málo-
kde na světě. Krásu a dobrodružství 
máme na dosah ruky – stačí se jen 

dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmo-
dernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se 
vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím 
při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do 
moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. 
Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a de-
sítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáme – divočina 
přitom začíná hned za našimi dveřmi!

21.6.   20:30

Plážoví povaleči
(Beach Rats)
r.: E. Httman  |  USA  |  2016  |  85 min. 
dopor. příst.: 15 let  |  do kin uvádí: 
ARTCAM  |  135,-

Frankie, ztracený teenager, prožívá 
šílené léto mezi nemocným otcem 

a  matkou, která trvá na tom, aby si našel přítelkyni. Mladík se snaží 
uniknout před každodenní realitou tím, že se potuluje s kamarády, ban-
dou delikventů, a že flirtuje na internetu se staršími muži.
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6.6.   13:30* 129,-

Psí ostrov (Isle of Dogs)
r.: W. Anderson  |  USA/SRN  |  2018  
101 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let                
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

Stříbrného medvěda za režii na 
letošním Berlinale získal Wes An-
derson (Grandhotel Budapešť) za 

snímek Psí ostrov, který je odyseou malého chlapce, jenž hledá svého 
milovaného ztraceného psího kamaráda.
Japonské souostroví v nedaleké budoucnosti. Psí chřipka dosáhla epi-
demických rozměrů a  její ohnisko leží ve městě Megasaki. Hrozí, že 
přeskočí z psích nositelů na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k oka-
mžité karanténě. Tedy k  vyhoštění a  izolaci všech toulavých i  domá-
cích psů. Psí exilovou kolonií se stává nedaleký ostrov, sloužící zatím 
jako skládka odpadků. O šest měsíců později na této opuštěné skládce 
nouzově přistává miniaturní letoun. Smečka pěti hladových a divokých 
psů v  jeho troskách objeví dvanáctiletého pilota. Je to Atari, sirotek, 
jehož pěstounem je právě starosta Kobayashi. Atari s pomocí svých no-
vých psích přátel začne hledat svého ztraceného psa Flíčka a při tom 
postupně odhalí spiknutí, jehož cílem je likvidace všech psů z města 
Megasaki.

1.-3.6.   20:00

Scream For Me
Sarajevo
r.: T. Hodzic  |  GB/Bosna a  Herce-
govina  |  2017  |  140 min.  |  dopo-
ruč. příst.: bez omez.  |  do kin uvádí: 
B.M.D.  |  120,-

Sarajevo v  roce 1994 bylo obléhané 
město. Střely a  granáty pršely k  zemi a  zabíjely každý den. Je šance 
přesvědčit slavnou rockovou hvězdu, aby přijela do takového šílenství 
a vystoupila pro domácí fanoušky? „Ty kulky byly skutečné, nebyli jsme 
nijak chráněni, neexistoval žádný plán, ale jeli jsme tam. Koncert to byl 
obrovský, intenzivní a pravděpodobně v tu chvíli největší na světě - pro 
diváky, i pro nás. To, že svět o tom nevěděl, nebylo důležité. Změnilo to 
můj pohled na život, na smrt a na ostatní lidské bytosti“ popisuje Bruce 
Dickinson tehdejší událost.  SCREAM FOR ME SARAJEVO je úžasný pří-
běh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál frontman kape-
ly IRON MAIDEN v roce 1994 uprostřed obléhání Sarajeva. Záběry z uni-
kátního vystoupení, setkání s  těmi, kteří se na koncert dostali a  díky 
kterým se uskutečnil, odhodláni žít si svůj život bez ohledu na zvěrstvo, 
které se dělo kolem nich. Rozhovory s kapelou, se štábem i s ochrankou 
nás vracejí do kruté a nebezpečné reality. Film o mimořádných lidech, 
prožívajících hrůzy války, a o muzikantech, kteří riskovali své životy aby 
pro ně zahráli. Film je uváděn spolu s exkluzivním rozhovorem Bruce 
Dickinsona s  diváky, natočeném na londýnské premiéře pouhých pár 
dnů před tuzemským uvedením. 

1.6.   18:00   5.6.   16:30   6.6.   16:00   7.-9.6.   18:00
10.6.   17:45   11.6.   18:00   12.6.   16:00   13.6.   18:00

S láskou Vincent
(Loving Vincent)
r.: D. Kobiela  |  H. Welchman  |  GB/
Polsko  |  2017  |  88 min.  |  doporuč. 
příst.: 12 let  |  do kin uvádí: BOHE-
MIA M.P.  |  135,-

Unikátní celovečerní film o  malíři 
Vincentu van Goghovi navazuje na slova samotného génia, která jed-
nou pronesl: „Se světem mohu komunikovat pouze skrze své malby“. 
Snímek byl natočen kombinací hraného filmu a  animací originálních 
olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb, vytvoře-
ných 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl!! 
Rozložené obrazy by podle slov tvůrců dokázaly pokrýt celý Londýn nebo 
Manhattan. Scénář vznikl na základě více než osmi set dochovaných 
malířových dopisů, adresovaných především jeho bratrovi. Příběh vr-
cholí v  červenci 1890, kdy se van Gogh léčí z  deprese, postřelí se do 
hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto 
zranění umírá.

28.6.   16:00   29.6.   20:30   30.6.   16:00

Teheránská tabu
(Teheran Tabu)
r.: A. Soozandeh  |  Rak/SRN  |  2017 
90 min.  |  doporučená přístup.: 18 let 
do kin uvádí: AEROFILMS  |  135,-

Tři mladé ženy a  jeden muž mají 
podobné touhy jako jejich vrstevníci 

jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla. Rocko-
vé koncerty v klubech, nemanželský sex, alkohol i drogy místní zákony 
zakazují a  vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a  moc, pravidlům se 
snadno vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít mimo úzce vymezené mantine-
ly, hrozí tvrdé tresty. Při cestě za štěstím a svobodou tak hrdinové filmu 
musí bořit tabu a riskovat. Snímek je celovečerním debutem íránského 
režiséra, žijícího v Německu, Aliho Soozandeha. Natáčet přímo v Íránu 
nepřicházelo v  úvahu, film proto vykresluje atmosféru teheránských 
ulic unikátní animační metodou rotoskopie.

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)



1.6.   13:30* 129,-, 16:00   2.-3.6.   16:00   26.6.   20:30

Tiché místo
(A Quiet Place)
r.: J. Krasinski  |  USA  |  2018  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

Emily Blunt (Dívka ve vlaku) v hlavní 
roli nejnapínavějšího thrilleru po-

slední doby! Lee a  Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou 
zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit 
po Jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že 
mají mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. 
A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na vlastní kůži 
poznají i Abbottovi. Ti dosud jako jedni z mála přežívali i díky tomu, že je 
jejich nejstarší dcera Regan neslyšící, a tak pro ně byla znalost znakové 
řeči absolutní nutností i  v  „normálních dobách“. Kromě toho vyvinuli 
na odlehlé farmě, kde žijí, celou řadu bezpečnostních opatření, jež je 
mají chránit, počínaje zvukově izolovaným sklepem a konče molitanem 
obalenými kostkami k Monopolům. Bude to ale k bezpečí stačit? Takový 
život totiž připomíná tanec v minovém poli a čekání na jednu jedinou, 
leč osudovou chybu. Evelyn je navíc těhotná a termín porodu se kvapem 
blíží. A některé životní události se bez křiku jednoduše neobejdou...

7.6.   18:45

Vezmeš si mě, kámo? 
(Épouse-moi mon pote)
r.: T. Boudali  |  Fra  |  2017  |  92 min.  
česká verze  |  dopor. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: BONTONFILM  |  135,-

Na Yassinova studia architektury 
v Paříži se složila celá marocká ves-

nice. Je chytrý, má talent a jednou na něj budou všichni pyšní. Leží před 
ním skvělá budoucnost. Přesně do toho dne, kdy rupne u zkoušky a spo-
lu s ní zmizí v nenávratnu i jeho studentské vízum. Musí se rychle s ně-
kým oženit. Mladá krasavice chce ale dost peněz a stará sousedka trvá 
na manželských povinnostech, obě navíc chtějí zaplatit předem. Zoufalá 
situace si žádá odpovídající řešení a Yassin si proto vezme... svého nej-
lepšího kamaráda. Svatba jen tak na oko vypadá jako elegantní řešení 
na jedno odpoledne. Jenže všechno zamotá přísný úředník odhodlaný 
za každou cenu dokázat, že jde o podvod. Kluci proto opravdu musí začít 
žít spolu jako pár. Do toho ovšem přijede velmi tradičně založená ma-
minka, jeden z kámošů má snoubenku, druhý se zamiluje a nebezpečný 
gauner z předměstí se jim začne dvořit, protože on opravdu je gay. Pro 
každého z nich mají jiný příběh, a když předvádíte tolik různých životů 
najednou, začínáte nabalovat katastrofy.

11.6.   20:00

Začít znovu (L‘avenir)
r.: M. Hansen-Løve  |  Francie/SRN  
2016  |  98 min.  |  dopor. příst.: 12 let  
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  135,-

Nathalie (Isabelle Huppertová) je 
učitelkou filozofie na pařížské střed-
ní škole. Práci miluje a  obzvláště 

ráda sdílí se svými žáky požitek z přemýšlení. Svůj čas dělí mezi svého 
manžela, dvě děti, bývalé studenty a velmi majetnickou matku. Jednoho 
dne ji dlouholetý životní partner oznámí, že ji opouští kvůli jiné ženě. 
Nathalii nezbývá, než se vypořádat s  dosud nepoznanou samotou... 
i nově nabytou svobodou.

5.6.   20:30   6.6.   20:45   7.6.   16:00   20.6.   13:30* 129,- 

Zimní bratři
(Vinterbrødre)
r.: H. Pálmason  |  Dán/Island  |  2017  
100 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: BONTONFILM  |  135,-

V odlehlém těžařském městečku až 
za koncem světa žijí dva bratři. Pra-

cují v dole, starší z nich žije neutěšený a drsný život jako všichni místní 
těžaři. Mladší Emil je v tomhle opuštěném místě ještě opuštěnější než 
ostatní. Outsider uzavřený ve svém osamění, má kromě práce pro spo-
lečnost jednu jedinou další hodnotu. Z chemikálií ukradených v továrně 
načerno pálí alkohol. Baví se snad pouze s Anou, po které tiše touží. 
Jeden z místních onemocní a vina padá na Emila a jeho pálenku. Spor 
mezi bratry a rodinou nemocného se vyhrotí až k násilí, do toho se Emil 
cítí bratrem podveden a zrazen, protože Anna, objekt jeho plaché tou-
hy, se dala dohromady právě s ním. Najednou nemá nikoho a nemá už 
vůbec co ztratit.

3.6.   13:00   9.-10.6.   14:15

Ztratili jsme Stalina 
(The Death of Stalin)
r.: A. Iannucci  |  GB/Fra/Bel  |  2017  
108 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

V  noci 2. března 1953 umírá muž. 
Tím mužem je diktátor, tyran, gene-

rální tajemník ÚV KSSS Josif Vissarionovič Stalin. Tvůrci se tuto událost 
pokusili převyprávět komediální formou, ze které ale samozřejmě místy 
mrazí. Snímek je především satirou o dnech, během nichž probíhá po-
hřeb tohoto „otce národa“. O  době, která ironicky zvýraznila všechny 
podoby šílenství, zkaženosti a nelidskosti totalitního režimu.

B E 2 C A N  C L U B



FuckUp Night Prague
5. 6. 2018 - 19:30
velký kinosál Lucerna
           
Vstupenky na www.fuckupnights.cz.

Fandíme ženám Special Vol. II
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8.6. 18:45
Předpremiéra 
v kině Lucerna
Lístky k dostání na pokladně kina 
či v online prodeji. Film will be 
screened in English language 
with Czech subtitules.

Já, Simon



Červen 2018

Červen 2018

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Změna programu vyhrazena.
                   Označení předplatitelské skupiny. Na tato představení 
je možné zakoupit vstupenky.

 Prohlídka zákulisím po představení
MS Označení představení na Malé scéně ABC
ZV Označení akce ve Zkušebně Vodičkova

VZ A D E

01. Pá 19h ▶ Listopad
02. So 19h ▶ D  Teror

04. Po 19h ▶ August August, august   Derniéra

05. Út 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits   

06. St 19h ▶ V+W Revue    Derniéra

07. Čt 11h ▶ Tančírna 1918–2018   1. veřejná generálka

19h ▶ Holky z kalendáře
08. Pá 11h ▶ Tančírna 1918–2018   2. veřejná generálka

09. So 19h ▶ Tančírna 1918–2018   Premiéra

11. Po 19h ▶ V  Tančírna 1918–2018   
12. Út 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
13. St 19h ▶ Vím, že víš, že vím…
15. Pá 19h ▶ Shirley Valentine   
16. So 19h ▶ Tančírna 1918–2018

19. Út 19h ▶ Listopad   
20. St 19h ▶ I♥MAMMA
21. Čt 19h ▶ Vím, že víš, že vím
22. Pá 19h ▶ Tančírna 1918–2018
23. So 19h ▶ V  Poslední soirée aneb Mejdan na rozloučenou   Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

2030h ▶ Největší hity Městských divadel pražských   Party na jevišti

25. Po 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky   
26. Út 10h ▶ 60’s aneb Šedesátky   Pro školy

19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
27. St 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách   
28. Čt 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách   
29. Pá 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
30. So 19h ▶ Shirley Valentine   Akce cihla

02. So 19h ▶ Otec

04. Po 19h ▶ Otec     Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

06. St 19h ▶ Idiot
07. Čt 19h ▶ Kancl   
08. Pá 19h ▶ Hodina před svatbou

11. Po 19h ▶ Oddací list   
12. Út 10h ▶ Idiot   Pro školy

19h ▶ Top Dogs   Derniéra

13. St 10h ▶ Želary   Pro školy

14. Čt 19h ▶ Konkurz
16. So 19h ▶ Premiéra mládí

19. Út 19h ▶ Velký sešit   Záhřebské divadlo mladých   České titulky

20. St 19h ▶ Molly Sweeney   Derniéra

21. Čt 10h ▶ Strýček Váňa   Pro seniory

19h ▶ Noc bláznů   

23. So 17h ▶ Poslední soirée aneb Mejdan na rozloučenou

25. Po 10h ▶ Čapek   Pro školy

19h ▶ Čapek
27. St 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?

www.ladiesmovienight.cz

v kinosálu

PALÁCE
LUCERNA

S PETROU LAMLOVOU

12. června 2018
od 18.45 hodin

Sýrový sendvič

Sladká snídaně

Ham  
& Egg

Croissant
Parisien

le Club
sendvič

SNÍDANĚ
je základ dne
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Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza 
z něj se stále vznáší nad Londýnem, detektiv William „Wolf“ Fawkes 
navíc zmizel. A jeho kolegyně seržantka Emily Baxterová čelí další 
sérii nezvyklých vražd – jejich oběšené oběti mají na hrudi vyřezáno 
slovo „Návnada“. Stejně označená těla se začnou objevovat také 
v New Yorku a do vyšetřování se tak vloží i speciální agenti FBI Da-
mien Rouche a Elliot Curtisová. S přibývajícími mrtvolami stoupá 
i tlak médií. Stopy vedou k dvojici psychiatrů, k nimž zavraždění do-
cházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví – a na hrudi mají pro změnu 
vyřezáno slovo „Loutka“. Kdo však tahá za nitky?



DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč
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V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč
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DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– KčDÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

Sada padesátikorunových 

dárkových poukázek 
na vstupenky do kina Lucerna 

v ceně 300,–, 400,– nebo 500,– Kč.
V prodeji v pokladně kina.

Vodičkova 36, Praha
Tel.: (+420) 224 216 972
E-mail: kino@lucerna.cz

www.lucerna.cz

TADY
MŮŽE BÝT

VAŠE INZERCE

1/1

1/2

1/3

Bližsí informace na produkce@lucerna.cz

CELOSTRANA
100 x 210 mm + 5 mm spad

1/2 STRANY
100 x 105 mm + 5 mm spad

1/3 STRANY
100 x 70 mm + 5 mm spad



PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY (50%, není-li uvedeno jinak):
PÁ  1.6. 13:30 Tiché místo, USA 
PO  4.6. 13:30 Dámský klub, USA
ST  6.6. 13:30 Senior Art: Psí ostrov, USA/SRN
PÁ  8.6. 13:30 Dámský klub, USA
NE  10.6. 16:45 Bolšoj Balet: Coppélie - seniorská sleva 50,- Kč
PO  11.6. 13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
ST  13.6. 13:30 Senior Art: Neznámý voják, Finsko
PÁ  15.6. 13:30 Hastrman, ČR
PO  18.6. 13:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR
ST  20.6. 13:30 Senior Art: Zimní bratři, Dánsko/island
PÁ  22.6. 13:30 Escobar, Špa/Bul
PO  25.6. 13:30 Já, Simon, USA 
ST  27.6. 13:30 Senior Art: Kupředu, levá!, SRN
PÁ  29.6. 13:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz, 
www.kinolucerna.cz

 www.facebook.com/kinolucerna
Pokladna a  rezervace: tel.: 736 431 503, 224 216 972-3

KINO LUCERNA

Velký sál:
Obraz 4K, 3D, zvuk
Dolby Surround 7.1, 453 míst

Malý sál:
Obraz 2K, 3D, zvuk Dolby Surround 
7.1, 51 míst (5 dvojsedadel)

TIPY NA ČERVENEC 2018:
MAMMA MIA: Here We Go Again!
r.: Ol Parker, USA, 2018
Přesně deset let po uvedení prvního dílu přichází do 
kin pokračování veleúspěšného muzikálu, plného písní 
skupiny ABBA.
Stejně jako v prvním dílu se můžeme těšit na Meryl 
Streep, Colina Firtha, Amandu Seyfried, Pierce Bros-
nana a mnohé další.

Chata na prodej
r.: T. Pavlíček, ČR, 2018
Rodiče prodávají starou rodinnou chatu, pro kterou už 
nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli 
se však matka (Ivana Chýlková) zarazí - co by to byli za 
rodinu, kdyby na chatě neuspořádali poslední pořádnou 
rodinnou slezinu? Zbytek rodiny ale neprojevuje přílišné 
nadšení, protože rodinná setkání této rodiny bývají vždy 
dosti náročná... Z představitelů dalších rolí jmenujme 
např. Jana Kačera, Davida Vávru, nebo Janu Synkovou.


