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

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

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

3. ÚT
16:00 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:15 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
18:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 
18:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:30 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
20:45 Hastrman, ČR /English Friendly/

4. ST
15:30 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
16:00 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Já, Simon (Love Simon), USA 
20:00 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:30 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN

5. ČT
13:30 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
13:45 • Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, SRN - česká verze

15:45 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
16:00 • Manžel na zkoušku (Overboard), USA
17:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:15 • Michail Baryšnikov: Prostor, Švédsko
19:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN

20:15 Muž, který zabil Dona Quijota
(El hombre que mató a Don Quijote), Špa/Bel/GB

21:00 • Než přišla bouře (Adrift), USA
6. PÁ

13:30 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
13:45 • Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, SRN - česká verze

15:45 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
16:00 • Manžel na zkoušku (Overboard), USA
17:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:15 • Michail Baryšnikov: Prostor, Švédsko
19:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
20:15 Muž, který zabil Dona Quijota, Špa/Bel/GB
21:00 • Než přišla bouře (Adrift), USA

7. SO
13:30 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
13:45 • Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, SRN - česká verze

15:45 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
16:00 • Manžel na zkoušku (Overboard), USA
17:45 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
18:15 • Michail Baryšnikov: Prostor, Švédsko
19:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
20:15 Muž, který zabil Dona Quijota, Špa/Bel/GB
21:00 • Než přišla bouře (Adrift), USA

8. NE
13:45 • Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, SRN - česká verze

15:00 Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
16:00 • Manžel na zkoušku (Overboard), USA
17:00 Tátova volha, ČR
18:15 • Michail Baryšnikov: Prostor, Švédsko
19:00 • Teheránská tabu (Teheran tabu), Rak/SRN
19:00 Muž, který zabil Dona Quijota, Špa/Bel/GB
21:00 • Než přišla bouře (Adrift), USA

9. PO
13:30 Manžel na zkoušku (Overboard), USA
15:45 Manžel na zkoušku (Overboard), USA
16:00 • Michail Baryšnikov: Prostor, Švédsko
16:45 • Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
18:30 Tátova volha, ČR
19:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
21:00 • Než přišla bouře (Adrift), USA

10. ÚT
15:45 Manžel na zkoušku (Overboard), USA
16:00 • Michail Baryšnikov: Prostor, Švédsko
16:45 • Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
18:00 Muž, který zabil Dona Quijota, Špa/Bel/GB
19:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
21:00 • Než přišla bouře (Adrift), USA

11. ST
16:00 • Michail Baryšnikov: Prostor, Švédsko
16:45 • Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
17:30 Muž, který zabil Dona Quijota, Špa/Bel/GB
19:00 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
21:00 • Než přišla bouře (Adrift), USA

12. ČT  BESTFILMFEST, VŠE ZA 69,-
16:30 • Švéd v žigulíku, ČR
16:15 Hastrman, ČR
18:00 • Tátova volha, ČR
18:30 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Pol/USA
20:00 • Neznámý voják (Tuntematon sotilas), Finsko

20:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), GB/USA

13. PÁ  BESTFILMFEST, VŠE ZA 69,-
13:30 Největší showman (The Greatest Showman), USA

14:00 • Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
/english Friendly/

16:00 Planeta Česko, ČR
16:30 • Do větru, ČR
18:00 Hmyz, ČR/SR (/english Friendly)
18:30 • Hora (Mountain), Austr
20:00 Dej mi své jméno ( Call Me by Your Name), USA/It/Fra/Bra./
20:30 • Tvář vody (The Shape of Water), USA

14. SO   BESTFILMFEST, VŠE ZA 69,-
13:30 • Coco, USA - česká verze

14:00 Tlumočník, SR/CR/Rak
15:30 • Mečiar, SR/CR  /english Friendly/
16:30 S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Pol/USA
17:30 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:30 Největší showman  (The Greatest Showman), USA
19:30 • Ready Player One: Hra začíná (Ready Player One), USA
20:30 Hastrman, ČR /english Friendly/
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15. NE   BESTFILMFEST, VŠE ZA 69,-
13:15 • Sherlock Koumes (Sherlock Gnomes), USA/GB - česká verze

14:15 Tiché místo (A Quiet Place), USA  /english Friendly/
15:15 • Vezmeš si mě, kámo? (Épouse-moi mon pote), Francie
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie  /english Friendly/
17:15 • Ženou z boží vůle (Die göttliche Ordnung), Švýcarsko
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
19:30 • Cukrář (The Cakemaker), Izr/SRN

16. PO   BESTFILMFEST, VŠE ZA 69,-
13:30 Tátova volha, ČR
16:00 • Na shledanou tam nahoře (Au revoir là-haut), Francie
17:00 Nemilovaní (Нелюбовь) Rus/Fra/SRN
18:15 • Nejtemnější hodina (Darkest Hour), USA/GB
19:30 Příslib úsvitu (La promesse de l‘aube), Francie
20:30 • Já, Tonya (I, Tonya), USA

17. ÚT   BESTFILMFEST, VŠE ZA 69,-
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie  /english Friendly/
16:45 • Odnikud (Aus dem Nichts), SRN/Fra
18:15 Dámský klub (Book Club), USA
18:45 • Kolo zázraků (Wonder Wheel), USA
20:30 Hastrman, ČR /english Friendly/
20:45 • Deadpool 2, USA

18. ST   BESTFILMFEST, VŠE ZA 69,-
16:30 • Zimní bratři (Vinterbrødre), Dán/Isl
18:30 • Krkonoše, ČR
20:30 • Na konci světa (God‘s Own Country), GB

19. ČT
15:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:15 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

18:00 Mamma Mia! + Mamma Mia!: Here We Go Again
– dvojitá dávka Mamma Mia!

18:30 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:45 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

20. PÁ
13:30 Úsměvy smutných mužů, ČR
14:00 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:15 • Střídavá péče (Jusqu‘à la garde), Francie
16:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:30 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
18:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
21:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

21. SO
14:00 • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, USA - česká verze

14:15 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:15 • Úsměvy smutných mužů, ČR
16:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:30 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
18:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Střídavá péče (Jusqu‘à la garde), Francie
21:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

22. NE
14:00 • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, USA - česká verze

14:15 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:15 • Úsměvy smutných mužů, ČR
16:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
18:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Střídavá péče (Jusqu‘à la garde), Francie

23. PO
13:30 Střídavá péče (Jusqu‘à la garde), Francie
16:15 • Úsměvy smutných mužů, ČR
16:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:30 • Dubček (- krátké jaro, dlouhá zima), SR/ČR (english Friendly)
18:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Střídavá péče (Jusqu‘à la garde), Francie
21:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

24. ÚT
16:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:15 • Střídavá péče (Jusqu‘à la garde), Francie
18:15 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:45 *Ladies Movie Night* Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko

25. ST
16:30 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:45 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
21:00 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko

26. ČT
16:30 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:45 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
21:00 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko

27. PÁ
13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
14:00 • Hotel Artemis, GB/USA
16:15 • Chata na prodej, ČR
16:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
18:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Hotel Artemis, GB/USA
21:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

28. SO
14:00 • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, USA - česká verze

14:30 Chata na prodej, ČR
16:15 • Hotel Artemis, GB/USA
16:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
18:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Mama Brazil (Benzinho), Bra/Urug/SRN
21:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

29. NE
13:45 Chata na prodej, ČR
14:00 • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, USA - česká verze

16:15 • Hotel Artemis, GB/USA
16:00 André Rieu v Maastrichtu - přímý přenos
18:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
19:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Mama Brazil (Benzinho), Bra/Urug/SRN

30. PO
13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:15 • Chata na prodej, ČR
16:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
18:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
18:45 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
20:30 • Hotel Artemis, GB/USA
21:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

31. ÚT
13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:30 Whitney, USA - předpremiéra, vstupenky v prodej

18:45 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
20:45 • Hotel Artemis, GB/USA
21:00 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

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



1.7.   16:15   2.7.   13:30* 129,-   15.7.   18:30   17.7.   18:15

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 nečeka-
li. Čtveřici dlouholetých kamarádek 

pojí kromě pevného přátelství společná 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 man-
želství nedávno ovdověla. Vivian (Jane Fonda) si užívá společnost mužů, 
ale závazkům se důsledně vyhýbá. Sharon (Candice Bergen) se i po de-
setiletích stále snaží vzpamatovat z rozvodu. A manželství Carol (Mary 
Steenburgen) spěje po 35 letech neodvratně ke konci. Vášnivý a živočiš-
ný 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…

13.7.  20:00

Dej mi své jméno
(Call Me by Your name)
r.: L. Guadagnino  |  USA/It/Fra  |  2017  
132 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: FALCON  |  69,- 

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 hlub-
šího než jen přátelství...
James Ivory získal za tento snímek letos Oscara za nejlepší adaptovaný 
scénář.

1.7.   16:00   2.-3.7.   16:15   4.7.   15:30   5.-7.7.   15:45
8.7.   15:00   9.-11.7.   19:00   20.-21.7.   18:30   23.7.   18:30

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

B E S T  F I L M  F E S T

Výpravný životopisný film Dubček promítá pouze kino Lucerna!
Trvalo to krátce. Euforie z pocitu svobody, víra, že se napraví chyby minu-
losti, přesvědčení, že se Československo opět stane demokratickou zemí. 
Pro mnoho občanů byl zosobněním touhy po těchto společenských 
změnách především jeden muž – charismatický státník s  dobráckým 
úsměvem, Alexander Dubček. V prvním hraném filmu o této velké osob-
nosti československých dějin vytvořil titulní roli Adrian Jastraban. 

13.7.   16:30

Do větru
r.: S. Šustková  |  ČR  |  2018  |  75 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: A-COMPANY  |  69,- 

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.

1.-3.7.   18:30   4.7.   20:00   5.-7.7.   17:45   9.-10.7.   20:30

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  nejznámějším kolumbijském 

miliardáři. Pablo Escobar byl brutální zločinec, bezohledný vrah, nar-
kobaron a vládce kokainového impéria a ve své době jeden z nejbohat-
ších 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-
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...

B E S T  F I L M  F E S T



2.-4.7.   16:00   13.7.   14:00
15.7.   16:15   17.7.   16:15

Gauguin (Gauguin
– Voyage de Tahiti)
r.: E. Deluc  |  Francie  |  2017  |  102 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  69,-

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.

1.7.   14:00   2.-3.7.   20:45
12.7.   16:15   14.7.   20:30   17.7.   20:30

Hastrman
r.: O. Havelka  |  ČR  |  2018  |  100 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  135,- / 69,-

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.

13.7.   18:00

Hmyz
r.: J. Švankmajer  |  ČR/SR  |  2018 
98 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  do kin uvádí: CINEMART  |  69,-

Hospoda na malém městě. Je za-
vřeno, židle jsou převráceny na sto-
lech. Na věšáku visí „hmyzí šatič-

ky“: sukénky z  krepového papíru, papundeklová motýlí křídla, pestře 
pomalovaná a  černé lesklé krovky brouků. U  stolu v  koutě místnosti 
sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Boro-

B E S T  F I L M  F E S T
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vička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. 
Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. „Během zkoušky se prolnou životy 
ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana Vác-
lava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere slečnu Ji-
tku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení do chrobáka tak 
přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou podobu. Během zkoušky se 
rodí i umírá, čas nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy 
hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako hmyz. „Hra Ze života hmyzu 
je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak 
jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s mra-
veništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.“ 
říká Jan Švankmajer.

27.7.   14:00, 20:30   28.-29.7.   16:15
30.7.   20:30   31.7.   20:45

Hotel Artemis
r.: D. Pearce  |  GB/USA  |  2018  |  93 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let              
do kin uvádí: BIOSCOP  |  135,-

Krása třináctipatrového hotelu Arte-
mis již dávno pominula. Ale jeho zdi 
ukrývají to nejmodernější zdravotnic-

ké zařízení, které financuje obávaný gangster Wolfking (Jeff Goldblum). 
Je určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Dobře utajené ne-
mocnici vládne už 22 let tvrdou rukou manažerka Jean Thomas, pře-
zdívaná Sestra (Jodie Foster). Vzhledem k  tomu, že jejími „hosty“ jsou 
zločinci nejtěžšího kalibru, její pravidla jsou jednoduchá: neurážet perso-
nál, žádné zbraně a zákaz zabíjet ostatní pacienty. Když se na urgentním 
příjmu objeví bankovní lupič Sherman se svým těžce zraněným bratrem, 
Sestra netuší, že právě ubytovala hodně velký problém. Bratři u sebe po 
nepovedené loupeži totiž mají zdánlivě nezajímavý předmět. Ten však 
má hodnotu 18 milionů dolarů, což je pro zločineckou elitu příliš mnoho 
důvodů, proč se vykašlat na pravidla. A navíc ta drobnost bohužel patří 
samotnému Wolfkingovi. Dnes v noci bude v Artemis pořádně rušno...

21.-22.7.   14:00

Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená 
(HT 3: Summer Vacation)
 r.: G. Tartakovsky  |  USA  |  2018 
87 min.  |  dopor. přístup.: bez omez.  
do kin uvádí: FALCON  |  česká verze 
děti do 12 let 115,-  |  rodinné vstup-
né 405,- (2 dosp. + 2 děti)  |  135,-

S naší tolik oblíbenou rodinkou strašidel se tentokrát vypravíme na vý-
letní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hote-
lu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co 

P R O  R O D I N Y
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může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické 
exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula 
zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajem-
ství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené 
snů noční můra.

27.7.   16:15   28.7.   14:30   29.7.   13:45
30.-31.7.   16:15

Chata na prodej 
r.: T. Pavlíček  |  ČR  |  2018  |  77 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení                  
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

Rodiče prodávají starou chatu, pro 
kterou už nemají využití. Před pře-
dáním chaty novému majiteli se však 

matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek 
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost 
náročná. Děda už je duchem spíše nepřítomen, otec tyto akce odmítá, syn 
je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího 
se vztahu s přítelkyní. Babička je specialistkou na upřímné dotazy, které 
ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera na chatu 
přibere svého úspěšného německého přítele, který se jediný na rodinný 
výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě 
u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, 
když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
V hlavních rolích Ivana Chýlková, David Vávra, Jan Kačer a Jana Synková.

1.7.   18:00   2.-4.7.   18:15

Já, Simon (Love, Simon)
r.: G. Berlanti  |  USA  |  2018  |  110 
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.

1.7.   13:30   5.-8.7.   13:45

Jim Knoflík, Lukáš 
a lokomotiva Ema
(Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer)
 r.: D. Gansei  |  SRN  |  2018  |  110 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  do 
kin uvádí: BIOSCOP  |  česká verze 
děti do 12 let 115,-  |  rodinné vstup-
né 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 
kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Ta-
hle 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 ta-
juplných hádanek.

17.7.   18:45

Kolo zázraků
(Wonder Wheel)
r.: W. Allen  |  USA  |  2017  |  101 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: BIOSCOP  |  69,-

Příběh nejnovějšího snímku režisér-
ské legendy Woodyho Allena s Kate 

Winslet, Jimem Belushim a  Justinem Timberlakem v  hlavních rolích 
se odehrává v padesátých letech minulého století v kulisách zábavního 
parku na Coney Islandu. 
Ginny je nešťastná bývalá herečka, která nyní pracuje jako servírka. Její 
manžel Humpty se rád napije, pak bývá hrubý a před manželkou často 
dává přednost rybaření. Nedávno se k nim nastěhovala Humptyho dcera 
z  prvního manželství, Carolina, která má sice s  otcem problematický 
vztah, ale zároveň se potřebuje ukrýt před gangstery i FBI. 
Když Ginny potká na pláži pohledného mladého plavčíka Mickeyho, vel-
mi rychle podlehne jeho kouzlu a zamiluje se. V jejich milostné romanci 
nachází záchranu od všech chyb a zklamání z vlastního života. Vše se 
však začíná hroutit, když se Mickey seznámí s Carolinou....

B E S T  F I L M  F E S T
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5.-7.7.   13:30   9.-11.7.   16:45

Láska bez bariér
(Tout le monde debout)
r.: F. Dubosc  |  Fra/Bel  |  2018  |  107‘  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: CINEMART  |  135,-/129,-

Jocelyn představuje přesně ten pro-
totyp muže, který se snaží obelstít 

a ulovit každou ženu, která kolem něj třeba jen projde a alespoň tro-
chu stojí za hřích. Používá základní postupy: vytahuje se, přetvařuje se 
a především neustále lže. A když jej náhodou přistihne nová sousedka 
Julie v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním vozíku po matce, a chce 
o něj začít pečovat, jeho srdce zajásá. Repertoár svůdnických postupů 
si právě rozšířil o nový trik a navíc se díky němu seznámil s krásnou že-
nou. Vše se ale zkomplikuje, když přijme její pozvání na oběd k rodičům. 
Setká se zde totiž s Juliinou sestrou Florence. Což by v jiné situaci určitě 
uvítal, jenže i ona sedí na vozíku. Bohužel se oproti němu z něj nedoká-
že jen tak zvednout. A Jocelynovi se přihodí to, co nečekal. Beznadějně 
a romanticky se do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že jim na 
procházku stačí jen jeden vozík?

19.7.   15:45, 16:15, 18:00, 18:30,
20:00, 20:45   20.7.   14:00, 16:30, 18:45, 21:00
21.7.   14:15, 16:30, 18:45, 21:00   22.7.   14:15, 16:30, 18:45
23.7.   16:30, 18:45, 21:00
24.7.   16:00, 18:45* Ladies Movie Night 159,-
25.7.   16:30, 18:45   26.7.   16:30, 18:45
27.7.   13:30, 16:30, 18:45, 21:00
28.7.   16:30, 18:45, 21:00   29.7.   19:30
30.7.   13:30, 16:30, 18:45, 21:00
31.7.   13:30, 16:00, 21:00

Mamma Mia:
Here We Go Again! 
r.: Ol Parker  |  USA  |  2018  |  114 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení    
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

Přesně deset let po uvedení prvního 
dílu přichází do kin pokračování ve-

leúspěšného muzikálu plného písní skupiny ABBA. 
Snímek tentokrát nabídne divákům hned dva příběhy v  jednom. S tím 
prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) 
čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a  netušila, že 
brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov 
a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset let 
po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší dcera Donny 
Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinného 
hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí 

F I L M  M Ě S Í C E

podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků a tak trochu ne-
vítané babičky (Cher). Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují 
písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými 
aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se 
předtím nedostalo.

28.-29.7.   20:30

Mama Brazil (Benzinho)
r.: G. Pizzi  |  Braz/Urug/SRN  |  2018  
95 min.  |  dopor. přístup.: bez omez.  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  135,-

Irenin svět, to jsou její čtyři synové, 
manžel snílek, nešťastně provda-
ná sestra, rozpadající se domek na 

předměstí Rio de Janeira, neustálý ruch, radost, pusinky, objímání, slzy, 
moře a starost, aby všichni byli najezení, umytí, šťastní a milovaní. Když 
její nejstarší syn Fernando dostane příležitost hrát profesionálně háze-
nou v Německu, je za něj šťastná, ale nejraději by ho nikam nepustila. 
Nejobyčejnější příběh o rodičích a dětech od brazilského režiséra Gu-
stava Pizzia v hlavní roli s okouzlující Karine Teles, dojímá, baví, zahřívá 
a slibuje, že život má spoustu barev a nových začátků.

5.-8.7.   16:00   9.7.   13:30* 129,-; 15:45   10.7.   15:45

Manžel na zkoušku 
(Overboard)
r.: Fisher & Greenberg  |  USA  |  2018   
112 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: FORUM FILM CZ  |  135,-

Leonardo Montenegro je bohatý 
a  rozmazlený playboy, který si celý 

život jen užíval. Ale jak se říká - karma není zdarma. Když z rozmaru od-
mítne zaplatit za služby úklidové služby, netuší, jak mu to osud vrátí. Po 
jedné divoké party vypadne z jachty a druhý den ho najdou, jak se bezrad-
ně motá v ulicích Oregonu. V nemocnici konstatují, že utrpěl totální ztrátu 
paměti a vyhlásí pátrání po jeho rodině. A tehdy nastupuje na scénu Kate 
- přesně ta, kterou nedávno tak ponížil. Vybavená širokým úsměvem a fa-
lešným oddacím listem si pro něj přijde jako zákonitá manželka! Začátek 
bude těžký, ale i život běžného pracujícího muže s třemi dětmi a úžasnou 
manželkou má něco do sebe. Jak dlouho však dokáže Kate tajit před ním 
jeho skutečnou identitu a udržet příjemnou idylku?

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



5.-8.7.   18:15   9.-11.7.   16:00

Michail Baryšnikov: 
Prostor
r.: J. Akerlund  |  Švédsko  |  2009  
30 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omez.  |  do kin uvádí: B.M.D.  |  99,-

U příležitosti letošních 70. narozenin 
legendárního mistra baletu uvádíme 

záznam jeho unikátního baletního vystoupení v režii Jonase Akerlunda 
(režiséra klipů U2, Madonny, Lady Gaga, Coldplay a mnoha dalších), ve 
kterém zatančil nejslavnější tanečník světa Michail Baryšnikov s Anou 
Lagunou moderní duet, vytvořený jim na míru a nastudovaný uznáva-
ným švédským choreografem Matsem Ekem. 
Deník Daily New York o  projektu napsal: „30 minut, které změní váš 
život“.

14.7.   15:30

Mečiar
r.: T. Nvotová  |  SR/ČR  |  2017  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: AČFK  |  69,- 

Jeden z nejlepších dokumentárních 
snímků poslední doby sleduje býva-
lého slovenského politika Vladimíra 

Mečiara a jeho dopad na slovenskou společnost, včetně osobního života 
autorky. Té byl v listopadu 89 jeden rok. 
Po pádu režimu se do konkurzu na ministra vnitra SR přihlásil do té 
doby nikomu neznámý právník z maloměsta – Vladimír Mečiar. Ten se 
po výhře své strany dostává až na politický vrchol, odtud vládne zemi 
bez skrupulí a za pomoci v demokratickém zřízení těžko pochopitelných 
praktik. Snímek nepojednává jen o jedné etapě slovenských dějin. Popi-
suje univerzální a v současnosti velmi aktuální téma - podobný archetyp 
politika se dnes objevuje po celém světě.

5.-7.7.   20:15   8.7.   19:00
10.7.   18:00   11.7.   17:30

Muž, který zabil Dona 
Quijota (El hombre que 
mató a Don Quijote)
r.: T Gilliam  |  Špa/Bel/GB  |  2017 
135 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: BIOSCOP  |  135,-

Vysněný projekt režiséra Terryho Gilliama (12 opic, Král rybář) se po 
dlouhých dvaceti letech stává skutečností a netrpělivě očekávaný sní-
mek Muž, který zabil Dona Quijota se konečně dostává na plátna kin.

B E S T  F I L M  F E S T
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Hlavním hrdinou je Toby, který kdysi býval idealistickým filmovým stu-
dentem a jeho ztvárnění příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné 
španělské vesnici, mělo obrovský úspěch. Ty doby jsou ale dávno pryč, 
z  Tobyho se stal arogantní a  cynický režisér reklam, kterého peníze 
a sláva změnily k nepoznání. A tak zatímco se ve Španělsku snaží do-
končit natáčení nové reklamy, užívá si s manželkou svého šéfa. Poté, co 
se Tobymu dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydá-
vá se na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. Zjišťuje, že jeho 
tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice strašlivý vliv. Potkává 
starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že je Don Qui-
jot a Toby, že je jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný v bizarních 
fantaziích starého pána. Rozlišit realitu od fikce je pro něj stále těžší. 
V průběhu svých komických a stále více surrealistických dobrodružství 
je Toby nucen čelit tragickým důsledkům filmu, který navždy změnil na-
děje a sny malé vesničky. Může Toby získat zpět svou lidskost? Může 
Don Quijot přežít své šílenství?

13.7.   13:30   14.7.   18:30

Největší showman
(The Greatest Showman)
r.: M. Gracey  |  USA  |  2017  |  97 min. 
doporučená přístupnost: bez omez.  
do kin uvádí: CINEMART  |  BFF 69,-/
senior 65,-

Hlavní postavou romantického muzi-
kálu je Phineas Taylor Barnum (ve strhujícím podání Hugha Jackmana), 
který je vizionářem, jehož upřímné nadšení a zapálení pro věc jsou na-
prosto nakažlivé. A  to i v časech, kdy nezlomný optimismus a energie 
jsou jediným bohatstvím, které zrovna má k dispozici.
Barnum začíná svou životní cestu vedoucí až ke hvězdnému úspěchu 
s  naprosto prázdnou kapsou, za to však s  hlavou plnou fantastických 
nápadů. Díky nim vytvoří a postupně sestaví fascinující show zaplněnou 
úžasnými žongléry, tanečníky, akrobaty, vousatými zpěvačkami, nejsil-
nějšími, nejmenšími i nejvyššími muži. Z jeho představení se navzdory 
mnohým předsudkům stává celosvětová senzace. A Barnum úspěch své 
show dokáže náležitě podpořit pomocí do té doby nevídané reklamní 
kampaně, která mu vyslouží označení „princ humbuků“ a jeho jméno se 
stává synonymem pro pořádně nafouknutou propagaci.

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

B E S T  F I L M  F E S T

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



16.7.   17:00

Nemilovaní (Nelyubov)
r.: A. Zvjagincev  |  Rusko/Fra  |  2017  
127 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  69,-

Žeňa a  Boris procházejí bolestným 
rozvodem. Pohromadě je drží už jen 
poslední starost, prodej bytu, jinak si 

oba zařídili nový život po svém. Žeňa si našla staršího bohatého muže, 
Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša je spíš 
přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní selhání. 
Neprojevují mu náklonnost, zdá se, že toho nejsou ani schopni. Všechno 
se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdnoty dožene oba 
rodiče k pátrání nejen po vlastním synovi, ale i po kořenech vlastního 
emocionálního chladu…

12.7.   20:00

Neznámý voják
(Tuntematon sotilas)
r.: A. Louhimies  |  Finsko  |  2017, 
135 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  69,-

Stalin a Hitler si v roce 1939 domlu-
vili rozdělení vlivu v sousedních zemích a brzy zahájili i jejich porcování. 
A nikdo jim v tom příliš nebránil. Společně obsadili Polsko, Stalin za-
bral Lotyšsko a Estonsko. Na řadě bylo Finsko, po kterém Rusové žádali 
vydání Karélie ležící na jejich hranicích blízko Leningradu. V listopadu 
1939 bez vyhlášení války vtrhla Rudá armáda do Finska, ale i přes mno-
honásobnou převahu v  mužích i  zbraních nedokázala finskou obranu 
prolomit. Až po několika měsících 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 ko-
munistickou mašinérií připomíná boj Davida s Goliášem. Válečné dra-
ma, natočené podle knižního bestselleru Väinö Linny, vypráví příběhy 
jedné finské jednotky, která se postavila během této války na obranu 
země proti agresorovi. 

5.-11.7.   21:00

Než přišla bouře 
(Adrift)
r.: B. Kormákur  |  USA  |  2018  |  96 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  do 
kin uvádí: VERTICAL ENT.  |  135,-

B E S T  F I L M  F E S T

Ve snímku, natočeném podle skutečných událostí, vyústí náhodné 
setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku a posléze v největší dobro-
družství jejich života, když musí společně čelit jednomu z nejkatastro-
fálnějších hurikánů, jaký byl kdy v historii zaznamenán. V hlavních ro-
lích Shailene Woodley (Hvězdy nám nepřály) a Sam Claflin (Než jsem 
tě poznala).

13.7.   16:00

Planeta Česko
r.: M. Polák  |  ČR  |  2017  |  81 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: AEROFILMS  |  69,-

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!

16.7.   19:30

Příslib úsvitu
(La Promesse de l‘aube)
r.: E. Barbier  |  Francie  |  2017  |  131 
min.  |  doporuč. příst.: 15 let  |  do 
kin uvádí: FILM EUROPE  |  69,-

Malý Roman Kacew vyrůstá v  me-
ziválečném Polsku na pokraji chu-

doby. Jeho matka Nina je houževnatá, cílevědomá žena, která si umí 
zjednat respekt. Pro svého syna chce jen to nejlepší. Jednou z něj bude 
dekorovaný voják, francouzský ambasador a  slavný spisovatel, říká 
svým sousedům. Roman se rozhodne žít její sny a naplnit každý příslib, 
který jí kdy dal. Jejich pouto nepřeruší první lásky k ženám, válka, ani 
dlouhé odloučení. A Roman se postupně stává Romainem Garym, mu-
žem, jehož knihy se zařadí mezi mistrovská díla francouzské literatury.

B E S T  F I L M  F E S T

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



14.7.   17:30

Psí ostrov (Isle of Dogs)
r.: W. Anderson  |  USA/SRN  |  2018 
101 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  69,-

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 pře-
skočí z psích nositelů na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité 
karanténě. Tedy k vyhoštění a izolaci všech toulavých i domácích psů. 
Psí exilovou kolonií se stává nedaleký ostrov, sloužící zatím jako sklád-
ka 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 pěstou-
nem je právě starosta Kobayashi. Atari s  pomocí svých nových psích 
přátel začne hledat svého ztraceného psa Flíčka a  při tom postupně 
odhalí spiknutí, jehož cílem je likvidace všech psů z města Megasaki.

20.7.   13:30* 129,-   21.-23.7.   16:15   24.7.   18:15
Úsměvy smutných mužů
r.: D. Svátek  |  ČR  |  2018  |  92 min. 
doporučená. přístup.: 15 let  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM  |  135,-

Příběhy úspěšných mužů, kteří se 
přes dno lahve dostali na samotné 
dno života. Na dno, odkud vede už 

jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s  chlastem potkává Josef třeba 
Honzu, bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závo-
du světa – Ironman. Úředník a geniální matematik Milan zase věří, že 
je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém 
gay pornu a svůj příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou ne-
vlastní dcerou až příliš daleko. Všichni z různých důvodů pili ve velkém 
stylu první ligu, někdo sám doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod do-
hledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak 
lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta 
ze závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance je 
nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?
V hlavních rolích: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý a Simona 
Babčáková.

12.7.   18:30   14.7.   16:30

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.  |  69,-

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.

20.7.   16:15   21.-23.7.   20:30 /23.7. též 13:30* 129,-/
24.7.   16:15

Střídavá péče
(Jusqu‘à la garde)
r.: X. Legrand  |  Francie  |  2017  |  93 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: ARTCAM  |  135,-

Vítěz Zlatého lva na MFF v  Benát-
kách za nejlepší režii, snímek Xa-

viera Legranda Střídavá péče, vypráví příběh Myriam a Antoinea, kte-
ří se rozvedli. Syna Juliena dostala do péče matka, která se jej snaží 
před jeho otcem chránit - tvrdí o  něm, že je agresivní. Antoine však 
není z rozhodnutím soudu spokojen a zažádá o střídavou péči. Julien je 
svědkem eskalujícího napětí mezi rodiči, až je donucen zajít na samou 
hranici svých možností, aby zabránil tomu nejhoršímu...

8.7.   17:00   9.7.   18:30
12.7.   18:00   16.7.   13:30

Tátova volha
r.: J. Vejdělek  |  ČR  |  2018  |  90 min. 
dopor. přístup.: bez omez.  |  do kin 
uvádí: CINEMART  |  135,- / BFF 69,-

B E S T  F I L M  F E S T

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

B E S T  F I L M  F E S T B E S T  F I L M  F E S T



Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Man-
žel Ludvík se jí ani nestačil svěřit s  tím, že kromě jejich dcery Terezy 
(Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To 
alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. 
Eva je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, 
které se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra 
upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 
21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, 
Hana Maciuchová) a  přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby 
o tajemství zjistily víc...

1.7.   20:15   2.-4.7.   20:30   5.-8.7.   19:00

Teheránská tabu
(Teheran Tabu)
r.: A. Soozandeh  |  Rak/SRN  |  2017  
90 min.  |  dopor. přístupnost: 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.

15.7.   14:15

Tiché místo
(A Quiet Place)
r.: J. Krasinski  |  USA  |  2018  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  69,-

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

slední doby! wLee 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...

20.7.   20:30   22.7.   18:30   24.7.   20:30
25.-26.7.   21:00   27.-30.7.   18:30   31.7.   18:45

Tísňové volání
(Den skyldige)
r.: J. Krasinski  |  Dánsko  |  2018   
85 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  135,-

Asger Holm, bývalý policista, které-
mu byla přidělena služba na tísňové 

lince, odpoví na volání od unesené ženy. Když je hovor náhle přerušen, 
začíná po ženě a jejím únosci pátrat. S telefonem jako jediným nástro-
jem, obklopen stěnami kanceláře, vstoupí Asger do závodu s  časem, 
aby zachránil ohroženou ženu. Zločin, který odkrývá, je však mnohem 
větší, než se na začátku mohlo zdát. Jeden z nejslibnějších tvůrců nové 
dánské filmové generace, režisér Gustav Möller, ve svém prvním celo-
večerním filmu oceněném na filmovém festivalu Sundance Cenou divá-
ků za nejlepší zahraniční film experimentuje s  lidskou představivostí, 
smysly, strachem a přesvědčením, že nejsilnější filmové momenty jsou 
ty, které nevidíte.

14.7.   14:00

Tlumočník 
r.: M. Šulík  |  ČR/SR  |  2018  |  113 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: BIOSCOP  |  69,-

Osmdesátiny legendy českého 
(a  vlastně i  světového filmu), drži-
tele Oscara režiséra Jiřího Menzela, 

oslavíme v Lucerně předpremiérou filmu Martina Šulíka Tlumočník.
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují 
napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během ces-
ty se dostávají do bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně 
si skládají mozaikovitý obraz světa, který se navenek mění, ale v hloub-
ce ukrývá nevyřešené konflikty. Díky poznání života toho druhého, začí-
nají chápat vlastní činy a přehodnocují i svou identitu. 
Ve snímku, kromě oslavence, ztvárnili hlavní role Peter Simonischek 
(Toni Erdmann) a Zuzana Mauréry (Učitelka).

B E S T  F I L M  F E S T

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



12.7.   20:30

Tři billboardy kousek 
za Ebbingem
(Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri)
r.: M. McDonagh  |  USA  |  2017  |  115 
min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  |  do 
kin uvádí: CINEMART  |  69,-

Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik 
měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí 
na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi 
místní policie (Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva 
mezi Mildred a zástupci zákona. Když se do věci vloží ještě další policis-
ta (Sam Rockwell), nevyzrálý maminčin chlapeček se zálibou v násilí, 
souboj mezi místním policejním oddělením a  osamělou, ukřivděnou 
a hlavně rozzuřenou bojovnicí se může rozjet na nejvyšší obrátky. Ko-
mediální drama plné černého humoru napsal a natočil režisér Martin 
McDonagh, který hlavní roli psal přímo na tělo herečce Frances McDor-
mand (Fargo, Lepší pozdě nežli později). Té účast v tomto snímku, stej-
ně jako Samu Rockwellovi, vynesla Oscara za nejlepší herecký výkon.

13.7.   20:30

Tvář vody
(The Shape of Water)
r.: G. del Toro  |  USA  |  2017  |  123 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  69,-

Ze třinácti nominací na Oscara pro-
měnil snímek Tvář vody čtyři, včetně 

ocenění za nejlepší film roku. V  utajované americké vládní laboratoři 
probíhají experimenty s  podivuhodným obojživelným monstrem nale-
zeným v Amazonii. Ví se o něm velmi málo – domorodci jej uctívali jako 
boha, může dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je pova-
žován za nebezpečného tvora. V laboratoři jej drží a bezohledně zkoumá 
ambiciózní vládní agent Richard. Zachází s ním spíše jako s biologickým 
materiálem než s  živou bytostí. Jeho experimenty neberou ohledy na 
to, zda objekt zkoumání zůstane na živu. Ve stejné laboratoři pracuje 
němá uklízečka Elisa a když se náhodou střetne s uvězněným stvoře-
ním, dokáže s ním navázat takovou komunikaci, k níž není potřeba žád-
ných slov. Stačí jim gesta a emoce. Dívka jej nevnímá jako nebezpečnou 
zrůdu, cítí především jeho strašlivou osamělost a díky tomu se mezi ním 
a vnímavou Elisou začíná vznikat silné pouto... 

B E S T  F I L M  F E S T

31.7.   18:30

Whitney
r.: K. Macdonald  |  USA  |  2018  |  120 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
do kin uvádí: BOHEMIA M.P.  |  135,-

Předpremiérová projekce fascinují-
cího dokumentu o jedné z největších 
hvězd populární hudby – fenomenál-

ní zpěvačce Whitney Houston. Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejo-
ceňovanější - každý přívlastek k famózní Whitney Houston stoprocent-
ně sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen a najít pravdu není vždy 
jednoduché. Dokument od oscarového režiséra Kevina Macdonalda se 
ale do tohoto boje přesto pouští a přibližuje božskou Whitney tak, jak ji 
ještě neznáme.
Jedná se o oficiální dokument požehnaný matkou Whitney a její nejbliž-
ší rodinou. Ta poskytla exkluzivní rozhovory a záběry ze zákulisí jejího 
života, které dosud nebyly zveřejněny.
Film měl světovou premiéru na filmovém festivalu v Cannes, kde o něm 
režisér řekl: „Ve smyslu pátrání po pravdě jsem natočil určitě svůj nej-
těžší film. Mluvil jsem s více než 70 lidmi, ale jen 40 z nich se objevilo 
ve filmu. Mnozí z nich podváděli Whitney přes 30 let a ve své přetvářce 
pokračovali i před kamerou.“

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA DÁRKOVÁ POUKÁZKA
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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

B E S T  F I L M  F E S T P Ř E D P R E M I É R A



S láskou Vincent

Tátova volha

Gauguin

Tři billboardy 
kousek za 
Ebbingem

Tvář vody

Psí ostrov

Největší 
showman

Hastrman

Tiché místo

Dámský klub

Nejtemnější 
hodina

Já

Tonya

Kolo zázraků

Krkonoše

Deadpool 2

Zimní bratři

Cukrář

v pražských kinech:  Atlas  /  Evald  /  Lucerna  /  MAT

69 ,- Kč

a další fi lmy
za jednotné vstupné

12.-18.7.
Nejlepší fi lmy roku

2018

www.bestfi lmfest.cz



www.ladiesmovienight.cz

24. července 2018
od 18.45 hodin

v kinosálu
PALÁCE LUCERNA

S PETROU LAMLOVOU
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PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):

PO  2.7. 13:30 Dámský klub, USA
PÁ  6.7. 13:30 Láska bez bariér, Fra/Bel
PO  9.7. 13:30 Manžel na zkoušku, USA
PÁ  13.7. 13:30 Největší showman, USA
PO  16.7. 13:30 Tátova volha, ČR
PÁ  20.7. 13:30 Úsměvy smutných mužů, ČR
PO  23.7. 13:30 Střídavá péče, Francie
PÁ  27.7. 13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
PO  30.7. 13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
ÚT  31.7. 13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA

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 SRPEN 2018:
Jan Palach
r.: R. Sedláček, ČR, 2018
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na 
protest proti sovětské invazi do Československa. Ne-
kompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze 
vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno, které 
u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců 
Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího 
syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého stu-
denta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.

Miss Hanoi
r.: Z. Viktora, ČR/SR, 2018
V malém příhraničním městě, kde žije silná vietnam-
ská komunita, byla před čtyřmi lety zavražděna viet-
namská dívka. Stalo se to krátce po jejím vítězství 
v okresní soutěž krásy. Vrah byl jako nezletilý umístěn 
do výchovného ústavu, odkud ho po dovršení plnoletos-
ti právě pustili. Krátce poté je nalezen mrtvý. Na místo 
činu přijíždí z okresní kriminálky zkušený vyšetřovatel 
kapitán Kříž (David Novotný), který ale není vůbec na-
dšený, když dostane k ruce místní policistku vietnam-
ského původu Anh...


