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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 ÚT
13:45 Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
14:00 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
16:15 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA - předpremiérová projekce

20:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
2. ST

13:30 Senior Art: Ženou z boží vůle (Die göttliche Ordnung), Švýcarsko
16:15 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:15 Já, Tonya (I, Tonya), USA
18:45 • S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko
20:30 Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
20:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie

3. ČT
16:15 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
17:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
18:30 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie

19:30 Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua s živým hudebním 
doprovodem: Upír Nosferatu/E. Martins

20:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
4. PÁ

13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
14:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
16:15 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:15 Hastrman, ČR
18:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
20:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

5. SO
13:45 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR

14:30 • Lucerna dětem: V husí kůži (Duck Duck Goose), USA/Čína
- česká verze

15:45 Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:15 Hastrman, ČR
18:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
20:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

6. NE

14:30 • Lucerna dětem: V husí kůži (Duck Duck Goose), USA/Čína
- česká verze

15:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:30 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
17:00 Hastrman, ČR
18:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie

19:30 Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua s živým hudebním 
doprovodem: Fantom/Tara Fuki

20:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
7. PO

13:30 Kluci z hor, ČR
16:00 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
16:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
18:00 • Be2Can Club: Western, SRN/Bul/Rak
18:30 Zer (Zer: Kimin Aşkı?), Turecko/SRN/USA
20:30 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie
20:45 Tiché místo (A Quiet Place), USA

8. ÚT
14:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
14:15 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
16:00 Neznámý voják (Tuntematon sotilas), Finsko
16:15 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:30 • Hastrman, ČR
18:30 Tiché místo (A Quite Place), USA – čT + AT
20:30 Dej mi své jméno (Call Me by Your Name), USA/It/Fra
20:45 • Foxtrot, Izrael/SRN/Francie

9. ST
13:30 • Senior Art: Až na dno (Submergence), USA/SRN/Fra
16:00 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
16:15 • Ztratili jsme Stalina (The Death of Stalin), GB/Fra/Bel
18:00 Hastrman, ČR
18:30 • Český Alláh, ČR

20:15 Tři billboardy kousek za Ebbingem
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), USA

20:30 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
10. ČT

16:00 • Měsíc Jupitera (Jupiter holdja), Maď/SRN
16:45 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:30 • Český Alláh, ČR
19:30 Koncert Prague Cello Quartet & Křest CD „Happy“
20:15 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

11. PÁ
13:30 Souboj pohlaví (Battle of the Sexes), USA/GB
13:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:00 • Měsíc Jupitera (Jupiter holdja), Maď/SRN
16:30 Tiché místo (A Quiet Place), USA
18:15 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
18:30 Crème de la Crème: Gauguin, Fra - slAvn. zAhájení, vsTup. v prodeji

20:30 • Crème de la Crème: Mezipřistání (Voir du pays), Fra/Řecko
20:45 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

12. SO

12:00 Lucerna dětem: Coco + Ledové království: Vánoce s Olafem
- česká verze

14:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
15:30 Crème de la Crème: Rodin, Fra/Bel
16:15 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:00 Crème de la Crème: Gangsterdam, Fra/Niz
18:30 • Crème de la Crème: Ohrožené druhy (Espèces menacées), Fra/Bel
20:15 Crème de la Crème: Příslib úsvitu (La promesse de l‘aube), Fra
20:45 • Crème de la Crème: Darebák a závodnice (Le Fidèle), Bel/Fra

13. NE

12:00 Lucerna dětem: Coco + Ledové království: Vánoce s Olafem
- česká verze

14:30 • Crème de la Crème: Můj syn (Mon garçon), Francie
15:00 Crème de la Crème: Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Fra

16:30 • Crème de la Crème: Bratři Lumiérové
(Lumière! L’aventure commence)

18:30 • Crème de la Crème: Ismaelovy přízraky
(Les fantômes d‘Ismaël), Francie

19:30 Koncert Pražského filmového orchestru www.pfo.cz

20:45 • Crème de la Crème: Obávaný (Le Redoutable), Francie
14. PO

13:30 Tátova volha, ČR
16:00 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
16:15 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
18:15 Crème de la Crème: Odysea (The Odyssey), Francie

20:00 • Crème de la Crème + Be2Can Club: 120 BMP
(120 battements par minute), Francie

20:30 Crème de la Crème: Někdo to rád zahalené
(Cherchez la femme!), Francie



24. ČT
kino nepromítá

25. PÁ
13:30 Půlnoční láska (Midnight Sun), USA - česká verze

13:45 • Dámský klub (Book Club), USA
16:00 • Na krátko, ČR
17:00 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Dámský klub (Book Club), USA
19:30 No Wave Back (vstupenky na www.nowaveback.com)
20:30 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:45 No Wave Back (vstupenky na www.nowaveback.com)

26. SO
13:30 • Solo: Star Wars Story, USA - česká verze

14:00 Na krátko, ČR
16:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - english friendly

20:45 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
27. NE

13:30 • Solo: Star Wars Story, USA - česká verze

14:30 Dámský klub (Book Club), USA
16:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
16:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:15 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island

19:30 Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua s živým hudebním 
doprovodem: Poslední štace/Clarinet Factory

20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - English Friendly
28. PO

13:30 Na krátko, ČR
16:00 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
16:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Khamoro: Tititá, Maďarsko - vstup volný   www.khAmoro.cz

19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXV
20:15 • Be2Can Club: Reality Show, It/Fra

29. ÚT
16:00 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - English Friendly
20:30 Dámský klub (Book Club), USA

30. ST
13:30 • Senior Art: Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
15:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:00 • Pod jedním stromem (Undir trénu), Island
18:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:15 SmartTalk: Jak žít bez odpadu
20:15 • Solo: Star Wars Story, USA - English Friendly
20:30 Dámský klub (Book Club), USA

31. ČT
16:00 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:15 • Dámský klub (Book Club), USA
18:30 • Gangsterdam, Fra/Niz
19:30 Prague Jazz Spring: Walter Attanasi / F-dur Jazzband
20:30 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

15. MS ÚT
16:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
18:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

16. ST
13:30 • Senior Art: Bratři Lumiérové, Francie
16:45 • Bratři Lumiérové (Lumière! L’aventure commence), Francie
18:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

17. ČT
15:45 Hastrman, ČR
16:30 • Lekce (L'Atelier), Francie
17:45 Nejtemnější hodina (Darkest Hour), GB
18:45 • Tiché místo (A Quiet Place), USA - čT+AT
20:15 Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN

18. PÁ
13:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
15:45 • Půlnoční láska (Midnight Sun), USA - česká verze

16:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
17:45 • Lekce (L‘Atelier), Francie
18:30 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:00 • Human Flow, USA/SRN
20:45 Tiché místo (A Quiet Place), USA

19. SO
14:00 • Lucerna dětem: Hledá se princezna, Ukrajina - česká verze

14:15 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
15:45 • Půlnoční láska (Midnight Sun), USA - česká verze

16:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
17:45 • Lekce (L‘Atelier), Francie
18:30 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
20:00 • Human Flow, USA/SRN
20:45 Tiché místo (A Quiet Place), USA

20. NE
13:30 • Lucerna dětem: Hledá se princezna, Ukrajina - česká verze

14:30 Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
15:15 • Půlnoční láska (Midnight Sun), USA - česká verze

16:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
17:15 • Human Flow, USA/SRN

19:30 Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua s živým hudebním 
doprovodem: Faust/I. Bittová & M. Sinan

20:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
21. PO

16:00 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
18:15 • Lekce (L‘Atelier), Francie
19:00 Koncert: Magda Malá & Bohuš Matuš a hosté
20:15 • Be2Can Club: Na druhé straně kopců (După dealuri), Rum/Fra/Bel

22. ÚT
13:30 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
16:15 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Human Flow, USA/SRN

18:45 *Ladies Movie Night* Půlnoční láska (Midnight Sun), USA
- česká verze

20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
23. ST

13:30 Senior Art: Lekce (L‘Atelier), Francie
16:00 • Tiché místo (A Quiet Place), USA
17:45 Gauguin (Gauguin - Voyage de Tahiti), Francie
18:00 • Human Flow, USA/SRN
20:30 Cestovatelské kino: Černobyl
20:45 • Psí ostrov (Isle of Dogs), USA/SRN
23:00 Future Night - Solo: Star Wars Story, USA - předpremiérA

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



9.5.   13:30

Až na dno
(Submergence)
r.: W. Wenders  |  USA/SRN/Fra  |  2017 
111 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  129,- 

Když se v Normandii během pobytu 
u  moře britský tajný agent James 

náhodně na pláži setká s podmořskou bioložkou Danielle, jejich cesty 
se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto. Čas jejich sblížení 
je však limitován právě a  pouze jen na těchto pár dnů na poklidném 
francouzském pobřeží. Po nich přichází čas odloučení s nejistotou mož-
ného příštího setkání. John odjíždí do východní Afriky na nebezpečnou 
misi namířenou proti islamistickým teroristům. Danielle vyplouvá na 
výzkumné lodi opačným směrem a připravuje se na riskantní sestup na 
dno Grónského moře. James se ocitá v zajetí džihádistů, kteří jej drží 
v nelidských podmínkách. Danielle se zase stává dobrovolným vězněm 
omezeného prostoru výzkumné lodi a podmořské ponorky. Oba sice ve 
zcela odlišných, ale něčím si i zvláštně podobných situacích, čerpají sílu 
ze vzpomínek na prožité společné chvíle a v nich zrozeného citu. James 
i  Danielle se ocitají v  temných hlubinách, kde je těžko někdo dokáže 
najít a zachránit.

1.-2.5.   20:45   3.5.   18:30
4.-6.5.   18:45   7.5.   16:00
8.5.   14:15   11.5.   18:15   13.5.   16:30   14.5.   16:00
15.5.   16:45   16.5.   13:30, 16:45

Bratři Lumiérové
(Lumière! L’aventure 
commence)
r.: T. Frémaux  |  Fra  |  2017  |  87 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  120,- 

Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali a zkom-
pletovali 108 krátkých snímků, které před více než 120 lety vytvořili 
vynálezci kinematografie, bratři Louis a Auguste Lumièrovi. Jejich fil-
mečky (každý v délce 50 sekund), precizně zrestaurované pro digitální 
promítání, jsou mimořádně cenným svědectvím o kulturním a techno-
logickém rozvoji na přelomu 19. a 20. století. Snímky bratří Lumièrů nás 
přenášejí do období, ve kterém se prvním kinematografům ani nesnilo 
o počítačové grafice, nemluvě o speciálních efektech, ale jejich snímky 
nám dnes přinášejí úplně stejný zážitek, jako měli první diváci těchto 
snímků před více než sto lety.

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

12.-13.5.   12:00

Coco + Ledové království: 
Vánoce s Olafem
r.: L. Unkricht  |  A. Molina  |  USA 
2017  |  česká verze  |  119 min.  |  dop. 
příst.: bez omezení  |  děti do 12 let 
115,-  |  rod. vstup. 405,- (2 dosp. + 2 
děti)  |  do kin uvádí: FALCON  |  135,-

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát 
uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze 
dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne 
v  překrásné a  barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře 
Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh 
Miguelovy rodiny. Snímek byl oceněn Oscarem za nejlepší animovaný 
film roku.
Jako předfilm uvidíme krátký film o  tom, jak Olaf se sobem Svenem 
a dalšími obyvateli Ledového království oslavili Vánoce.

9.-10.5.   18:30

Český Alláh
r.: Z. Piussi  |  ČR  |  2017  |  91 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: D1FILM  |  120,- 

Česká republika přijala nepatrný 
počet válečných uprchlíků, v  socio-
logických výzkumech současně patří 

k nejméně tolerantním zemím Evropy. Časosběrný dokument sloven-
ské režisérky Zuzany Piussi, natočený během dvou let, zkoumá dopady 
simulakra uprchlické krize na českou kolektivní imaginaci, společnost 
i politiku. Film zblízka sleduje vzestup českého antiislamitického hnutí. 
Ve své další linii je však také melodramatem lásky přední české dobro-
volnice a muslima.

25.5.   13:45, 18:15   26.5.   18:30   27.5.   14:30
29.-30.5.   20:30   31.5.   16:15

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Životní inspiraci občas najdete v 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 od-
stínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní… Diane (Diane 
Keaton) totiž po 40 letech manželství nedávno ovdověla. Vivian (Jane Fon-
da) si užívá společnost mužů, ale závazkům se důsledně vyhýbá. Sharon 
(Candice Bergen) se i po desetiletích stále snaží vzpamatovat 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 roman-
tice a dobrodružství. Nová kapitola je nejen v knihách vždycky ta nejlepší…

1.5.   13:45   2.5.   20:30   5.5.   15:45   8.5.   20:30

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  |  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.

1.-2.5.   16:15   3.5.   17:00   4.5.   13:30* 129,-   4.5.   16:15
5.5.   13:45   6.5.   15:00   7.5.   16:30   8.5.   14:00
9.5.   16:00

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

Nová česká komedie s  Annou Po-
lívkovou, Evou Holubovou, Janem 
Dolanským a  Bohumilem Kleplem 

v hlavních rolích. Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěš-
ná 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 oka-
mžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jen-
že celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry...

31.5.   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  neznámějším 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...

1.5.   14:00   4.-5.5.   20:45   7.5.   20:30   8.5.   20:45

Foxtrot
r.: S. Maoz  |  Izrael/SRN/Fra  |  2017  
113 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  135,-

Jonathan Feldman hlídá spolu 
s  třemi dalšími mladíky opuštěný 
checkpoint kdesi v  poušti na seve-

ru Izraele. Od četby komiksů a poslechu starého rádia je občas vyruší 
projíždějící automobil či velbloud, který se po cestě líně prochází sem 
a tam. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními ná-
sledky. Jonathanovi rodiče se mezitím v Tel-Avivu snaží vyrovnat s tra-
gickou zprávou a zjistit, co se vlastně kdesi v poušti odehrává. Snímek 
zprostředkovává surreálnou armádní zkušenost mladých vojáků a za-
bývá se tématy viny, ztráty a traumat, která se v  izraelské společnos-
ti přenášejí z generace na generaci. To vše originálním vypravěčským 
způsobem, který je prostoupen citem pro krásu, absurditou a jemným 
humorem. Díky svému protiválečnému vyznění vzbudil snímek ve své 
rodné zemi silné kontroverze.

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



12.5.   18:00   31.5.   18:30

Gangsterdam
r.: R. Lévy  |  Fra/Niz  |  2017  |  100 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  135,-

Děj této francouzské komedie se 
točí okolo party mladých lidí, která 
se zaplete do pašování drog v  Am-

sterdamu. Ruben je student práv, šprt trvale odsouzený k ignoraci něž-
nou částí populace. Dobírá si ho i jeho nejlepší kamarád s výstižnou pře-
zdívkou Durex, který vedle barvy vlasů zápolí i s nevyjasněnou sexuální 
orientací. Ruben celý rok doučuje krásnou Noru. Z nepřístupné dívky se 
vyklube poslíček drogového gangu. V touze najít klíč k jejímu srdci se 
bytostný slušňák vydává po nebezpečné pašerácké stezce.

11.5.   18:30   13.5.   15:00
18.5.   13:30* 129,- 16:30   19.5.   16:30
20.5.   16:45   22.5.   13:30* 129,- 16:15   23.5.   17:45
25.5.   17:00   26.5.   16:15   27.5.   16:45   28.5.   16:30
29.5.   16:15   30.5.   15:45   31.5.   16:00

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.

4.-5.5.   18:15   6.5.   17:00   8.5.   18:30   9.5.   18:00   17.5. 15:45

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. 

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

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.

19.5.   14:00   20.5.   13:30

Hledá se princezna 
(Vykradena pryncesa: 
Ruslan i Ljudmila)
 r.: O. Malamuž  |  Ukrajina  |  2018 
85 min.  |  česká verze  |  doporuč. 
přístup.: bez omezení  |  děti do 12 
let 115,-  |  rodinné vstupné 405,- 
(2 dosp. + 2 děti) do kin uvádí: BOHE-
MIA M.P.  |  135,-

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, 
krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní 
o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní zami-
luje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Černomor 
potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v  magickou temnou sílu. 
Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma oči-
ma. Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků 
vydává na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy 
a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?

18.-19.5.   20:00   20.5.   17:15   22.-23.5.   18:00

Human Flow
r.: Aj Wej-Wej  |  USA/SRN  |  2017 
140 min.  |  doporuč. přístup.: bez 
omezení do kin uvádí: BONTONFILM  
120,-

Dokumentární epos uznávaného 
čínského umělce, architekta a v ne-

poslední řadě významného občanského aktivisty Aj Wej-Weje. Více než 
65 milionů lidí je v současné době mimo svá bydliště. Jsou někde na 
cestě. Vytlačeni ze svých domovů, na útěku před hladomorem, změnou 
klimatu, válkami. Jedná se pravděpodobně o  největší migraci lidstva 
v  jeho dějinách. Vizuálně úchvatný snímek předvádí tuto humanitární 
katastrofu v celé své děsivosti a nastoluje otázku: vymaní se naše glo-
bální společnost ze strachu, izolace a bude sledovat jen svůj vlastní zá-
jem, nebo si zvolí cestu otevřenosti, svobody a respektu pro celé lidstvo 
planety?



2.5.   18:00

Já, Tonya (I, Tonya)
r.: C. Gillespie  |  USA  |  2017  |  119 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
do kin uvádí: BONTONFILM  |  135,- 

Černočerná komedie Já, Tonya při-
náší divoký a stěží uvěřitelný příběh, 
který by vydal hned na několik životů. 

Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden 
z největších skandálů sportovní historie. Tonya Harding patřila svého času 
mezi nejlepší krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou navždy pamato-
vat ve spojení s šokujícím útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan.

7.5.   13:30

Kluci z hor
r.: T. Magnusek  |  ČR  |  2018  |  91 
min.  |  doporuč. přístup.: bez omez.  
do kin uvádí: APK C.S.  |  129,-

Film s  Martinem Dejdarem a  Jiřím 
Lábusem v  hlavních rolích vyprá-
ví o  vztahu mentálně postiženého 

strýce (J. Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar), které osud jednoho 
dne svede dohromady, aby mezi nimi postupně vzniklo pouto, které je 
prezentací síly a  moci přátelství. Přátelství, které je posléze vystave-
no zkoušce ze strany těch, kteří se je snaží z různých důvodů od sebe 
rozdělit. Snímek je mj. i konfrontací dvou hlavních, charakterově bezel-
stných protagonistů s těmi, kteří svou bezelstnost dávno ztratili a řídí 
se převážně tím, co jim může přinést prospěch, a to často za jakoukoliv 
cenu. V dalších rolích se představí Martin Huba, Ljuba Krbová, Václav 
Neckář, Lenka Termerová a mnozí další.

17.5.   16:30   18.-19.5.   17:45   21.5.   18:15
23.5.   13:30* 129,-

Lekce (L‘Atelier)
r.: L. Cantet  |  Francie  |  2017  |  113 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  do 
kin uvádí: ARTCAM  |  135,-

Léto v  La Ciotat, malém městečku 
na jihu Francie. Několik mladých 
lidí, kteří hledají své místo ve spo-

lečnosti, se účastní semináře tvůrčího psaní pod vedením známé spi-
sovatelky Olivie. V jejich práci má znovu ožít dělnická minulost města 
s doky, které jsou už dvacet pět let zavřené. Antoine, kterého mnohem 
víc pálí problémy současného světa, se ostatním postaví. Také jeho po-
vídka se sériovým vrahem jako hlavním hrdinou není zrovna to, co by 
ostatním konvenovalo. Olivii intenzita jeho chování také vyvádí z míry, 
ale zároveň ji i k němu cosi zvláštního přitahuje...

10.-11.5.   16:00

Měsíc Jupitera
(Jupiter holdja)
r.: K. Mundruczó  |  Maď/SRN  |  2017  
123 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  135,-

Napínavý thriller z  blízké budouc-
nosti vypráví příběh uprchlíka, který 

po zásahu policejní kulkou k vlastnímu překvapení zjišťuje, že umí létat. 
Nepravděpodobný superhrdina v lidech probouzí strach i touhu po pe-
nězích, a v podmanivých kulisách Budapešti se začíná schylovat k pře-
střelkám a automobilovým honičkám. Dynamická kamera i překvapivý 
způsob vyprávění dodávají univerzálnímu podobenství o dobru, zlu, víře 
a ztrátě iluzí velmi současný rozměr. Miláček festivalu v Cannes, režisér 
Kornél Mundruczó, vizuálně působivým opusem potvrzuje svoji vizio-
nářskou pověst.

21.5.   20:15

Na druhé straně kopců 
(După dealuri)
r.: C. Mungiu  |  Rum/Fra/Bel  |  2012  
152 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  135,-

Alina se vrací z Německa, kam ode-
šla za prací, s nadějí, že si zpátky od-

vede Voičitu, jedinou bytost, kterou kdy milovala a která kdy milovala ji. 
Jenomže v době, kdy tu Alina nebyla, našla Voičita Boha, a to je v lásce 
soupeř, nad nímž se těžko vyhrává. Cristian Mungiu, který si z Cannes 
odvezl Zlatou palmu v roce 2007, opět zvolil jako ústřední postavy dvě 
mladé ženy. Kdysi spolu vyrůstaly v sirotčinci a po delším odloučení se 
shledávají v klášterní osadě v kopcích. Zatímco pro jednu z nich se staly 
chatrče kolem kostelíka domovem, druhá touží utéci z místa, kde vlád-
ne přísný řád diktovaný knězem, jehož komunita slepě poslouchá. Není 
těžké objevit paralely s nedávnou historií autorovy vlasti, třebaže inter-
pretace složitého a nejednoznačně vyznívajícího příběhu je ponechána 
na divákovi. Poslední záběry ovšem výmluvně vyjadřují autorův pohled 
na současné Rumunsko.

25.5.   16:00   26.5.   14:00   28.5.   13:30* 129,-

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

B E 2 C A N  C L U B



Filmové drama, natočené podle povídky Petry Soukupové Zmizet, po-
jednává 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 zaoceánské 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.

8.5.   16:00

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

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. 

26.-27.5.   18:15   28.-30.5.   16:00 /30.5. též 13:30* 129,-/

Pod jedním stromem 
(Undir trénu)
r.: H. G. Sigurðsson  |  Island  |  2017  
89 min.  |  dopor. příst.: 12 let  |  do 
kin uvádí: BONTONFILM  |  135,-

Když Atliho zničehonic vyhodí man-
želka, přestěhuje se do rodného 

domu a ocitá se uprostřed sousedské války. Jeho rodiče nechtějí poká-
cet vzrostlý strom, který stíní verandu vedlejšího domu. Zprvu nevinná 
rozepře vyústí v mizející domácí mazlíčky a pravidelné vandalství. Ko-
mediální drama, které vážně i s vtipem zkoumá rozpad sociálních vazeb 
na moderním předměstí Reykjavíku.

10.5.   16:45, 20:15
11.5.   13:45, 20:45
12.5.   16:15   14.5.   16:15   15.-17.5.   20:45
18.5.   18:30   19.5.   14:15, 18:30   20.5.   14:30, 20:00   
21.5.   16:00   22.-23.5.   20:45   25.5.   20:30
26.5.   16:00, 20:45   27.5.   16:00   29.5.   18:00
30.5.   18:00

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 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.

18.-19.5.   15:45   20.5.   15:15
22.5.   18:45* Ladies Movie Night 159,-   25.5.   13:30* 129,-

Půlnoční láska
(Midnight Sun)
r.: S. Speer  |  USA  |  2018  |  91 min.  
doporuč. příst.: 12 let  |  do kin uvádí: 
VERTICAL ENT.  |  135,-

Katie bojuje od dětství se vzácnou 
chorobou – i  ten nejmenší záblesk 

slunečního svitu jí může ublížit. Celé dny tráví doma a ven vychází až 
po západu slunce. K  jejím nejoblíbenějším místům patří vlakové ná-
draží, kde po večerech hraje na kytaru kolemjdoucím. Jednoho veče-
ra zasáhne osud a Katie se seznámí s Charliem – sportovní hvězdou 
místní střední školy, kterého už roky tajně obdivuje. O své nemoci mu 
nic nepoví, aby alespoň během jedné krásné noci mohli spolu prožít let-
ní romanci... V roli Charlieho se představuje syn slavného otce Patrick 
Schwarzenegger. 

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

F I L M  M Ě S Í C E



28.5.   20:15

Reality Show
r.: M. Garrone  |  It/fra  |  2012  |  115 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  do 
kin uvádí: FILM EUROPE  |  135,-

Luciano je majitelem prosperující 
rybárny v  srdci staré Neapole, má 
hezkou ženu a  spoustu příbuzných, 

je oblíbený, dobře tančí a rád se předvádí. Když ho děti přemluví, aby se 
přihlásil do konkurzu populární televizní reality show Big Brother, a on 
postoupí do dalšího kola, upne se k představě, že bude slavný a bohatý, 
tak silně, až pozbude smysl pro skutečnost. Matteo Garrone už pře-
dem hlásil, že jeho nový film nebude o neapolské mafii, že dostal chuť 
natočit komedii. Jeho obraz malého světa lidové Neapole má nespor-
ně společné rysy s filmy slavného období italské komedie, ale nová je 
tu přítomnost televize, formující vkus a myšlení lidí a ovlivňující jejich 
představu o úspěšnosti a štěstí. V úvodních záběrech svatebního kočáru 
a  obludně kýčovité slavnosti, ale i  v  Lucianově postupném propadání 
magické přitažlivosti dryáčnických manýr komerční televize je přítomen 
duch Federika Felliniho.

1.-2.5.   18:45

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.

23.5.   23:00* předpremiéra 150,-   26.-27.5.   13:30, 20:15
29.-30.5.   20:15

Solo: Star Wars Story
r.: R. Howard  |  USA  |  2018  |  135 
min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  děti do 12 let 115,-  |  ro-
dinné vstupné 405,- (2 dosp. + 2 děti) 
I 135,-  |  do kin uvádí: FALCON

Naloďte se na Millennium Falcon 
a vydejte se do předaleké galaxie ve zbrusu novém dobrodružství nejob-
líbenějšího lotra v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v temném 
a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen mohut-
ného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně 
známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí 
jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.

11.5.   13:30

Souboj pohlaví
(Battle of the Sexes)
r.: Dayton & Faris  |  USA/GB  |  2017  
121 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: BONTONFILM  |  129,-

V roce 1973 se odehrál strhující te-
nisový zápas, ve kterém se světová 

jednička Billie Jean Kingová postavila tváří v tvář bývalému šampióno-
vi Bobbymu Riggsovi. Ten byl ztělesněním všech špatných mužských 
vlastností, proti kterým jakékoliv ženské hnutí vždy bojovalo, bojuje 
a bojovat bude. Bývalý tenisový šampion, gambler, floutek a velkohubý 
šoumen je známý větou: „Žena patří do ložnice a do kuchyně. Přesně 
v tomto pořadí.“
Zápasu se začalo přezdívat „souboj pohlaví“ a stal se jednou z nejsledo-
vanějších sportovních  událostí v dějinách televizního vysílání. Zachytil 
ducha doby, podnítil globální diskusi o rovnosti pohlaví a přilil oleje do 
ohně světového feministického hnutí. Kingová a Riggs se sice ocitli na 
protilehlých stranách sporu a v záři mediálních reflektorů, ve skuteč-
nosti však v soukromém životě zápasili o mnohem víc. Kingovou manžel 
povzbuzoval, aby se bouřila proti establishmentu a  bojovala za rovné 
honoráře, a ona se přitom snažila vyrovnat se svou nejasnou sexualitou, 
zatímco Riggs se rozhodl riskovat svůj majetek i reputaci ve snaze vrátit 
se na výsluní. Společně se postarali o představení, které otřáslo nejen 
světem tenisu...

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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14.5.   13:30

Tátova volha
r.: J. Vejdělek  |  ČR  |  2018  |  90 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení               
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Bal-
zerová) nečekaně ovdověla. Manžel 
Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, 

že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně sta-
rého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a ná-
hodně 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...

1.5.   20:30* předpremiéra   3.5.   20:30
4.5.   14:30, 20:30   5.5.   20:30
6.-7.5.   20:45   9.5.   20:30   11.5.   16:30   12.5.   14:00   
14.5.   18:00   15.-17.5.   18:45   18.-19.5.   20:45
22.-23.5.   16:00

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 po-
zornost. 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 bezpečnost-
ních opatření, jež je mají chránit, počínaje zvukově izolovaným skle-
pem 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...

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

9.5.   20:15   17.5.   20:15 

Tři billboardy kousek 
za Ebbingem (Three 
Billboards Outside 
Ebbing, Missouri)
r.: M. McDonagh  |  USA  |  2017  |  115 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let   
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

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.

5.-6.5.   14:30

V husí kůži
(Duck Duck Goose)
r.: Ch. Jenkins  |  USA/Čína  |  2018   
88 min.  |  česká verze  |  doporuče-
ná přístupnost: bez omez.  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM  |  děti do 12 let 
115,-  |  rodinné vstup. 405,- (2 dosp. 
+ 2 děti)  |  135,-

Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají plnými zobáky. 
Být V husí kůži je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších le-
tech. Animovaná komedie „V husí kůži“ přinese jednomu takovému hou-
serovi zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě malé kachničky a pomoci 
jim z bryndy, kterou tak trochu sám způsobil. Jejich společné dobrodruž-
ství ukáže, že rodina může mít všechny možné podoby i tvary a dokonce 
i peří. A že přátelství a rodina je ta největší zábava a životní pohoda.

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



7.5.   18:00

Western
r.: V. Grisebach  |  SRN/Bul/Rakousko 
2017  |  119 min.  |  doporuč. přístup.: 
15 let  |  do kin uvádí: FILM EUROPE  
135,-

Meinhard je samotářský dělník, 
který život pozoruje s  nečitelným 

úsměvem zpovzdálí. Nikde se necítí doma, nečiní mu tedy velký pro-
blém přijmout šichtu v  zapadlém koutě Bulharska, kde má německá 
parta v těžkých podmínkách vybudovat vodní elektrárnu. Odlehlá divo-
čina, jazyková bariéra a cizinci, kteří o něm nic nevědí, umožní Mein-
hardovi vyprávět o sobě jiný příběh a vystupovat jako hrdina a ochránce 
slabých. V místě, kde si lidé lépe rozumějí beze slov, pocítí naléhavou 
touhu někam patřit. I  za cenu toho, že si znepřátelí krajany, kteří na 
domorodce hledí svrchu a nijak se nenamáhají udržovat dobré vztahy.

7.5.   18:30

Zer (Zer: Kimin Aşkı?)
r.: Kazim Öz  |  2017  |  113 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  120,-

Zer je příběh Newyorčana Jana 
a  jeho turecké babičky Zarife, kteří 
se vidí poprvé v době, kdy Jan je už 
dospělý a  Zarife přijíždí do USA na 

operaci rakoviny plic. Zanechá Janovi píseň v kurdštině, píseň o dívce 
Zer a pastýři, píseň o velké lásce. Jan se po babiččině pohřbu vydává 
na cestu do Dersimu v Kurdistánu, na místo, kde v roce 1938 byly tisíce 
alevitských Kurdů zmasakrovány tureckou armádou. Během této cesty 
najde kromě písně především sám sebe – jako potomka děvčátka, které 
kdysi přežilo dersimský masakr.

1.-2.5.   16:30   3.5.   16:15   4.-6.5.   16:30   8.-9.5.   16:15

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. 

2.5.   13:30

Ženou z boží vůle
(Die göttliche Ordnung)
r.: P. B. Volpe  |  Švýcarsko  |  2017 
96 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: FILM EUROPE 
129,-

Nora je mladá žena v  domácnosti. 
Žije se svým mužem a dvěma syny v poklidné švýcarské vesnici, kam 
jen sporadicky doléhají zprávy o společenských převratech revolučního 
roku 1968. Vesnický i rodinný mír je však značně narušen, když se Nora 
začne zasazovat o hlasovací právo pro ženy a jejich právo na zaměstná-
ní. Podle švýcarského manželského práva, které platilo až do roku 1988, 
směl totiž muž – jako hlava rodiny – rozhodovat nejen o penězích, ale 
i o tom, zda jeho manželka smí nebo nesmí pracovat.

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

V KINĚ 
   LUCERNA

PARTNEŘI:

Pro každé DÍTĚ 
je připraven DÁREK: 
bonbóny NIMM2

5-6.5. 12.-13.5. 19.-20.5.

26.-27.5.

28—03—2018 KINO LUCERNA—19.30
VOJTECH SZABÓ
PLAY ACCORDION
13—04—2018 KINO LUCERNA—19.30
NELLO SALZA ENSEMBLE
UNA TROMBA DA OSCAR
Nello Salza—Trumpet, FX · Vincenzo Romano—Piano, Keyboards
Gianfranco Romano—Drums · David Medina—Bass

31—05—2018 KINO LUCERNA—19.30
WALTER ATTANASI
F-DUR JAZZ BAND
Zuzana Sapárová—Vocalist · Roland Hamaj—Vocalist

20—06—2018                         —20.30
FLAVIO BOLTRO BBB TRIO
Flavio Boltro—Trumpet, FX · Mauro Battisti—Bass
Mattia Barbieri—Drums

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
P R A H A

2 0 1 8
PRAHA
VODIČKOVA 36  |  110 00 NOVÉ MĚSTO
www.kinolucerna.cz  |  tel.: 224 216 972  

UPÍR NOSFERATU

FANTOM

FAUST

POSLEDNÍ ŠTACE

1922
84 %

1922
74 %

1926
85 %

1924
86 %

EUNICE MARTINS

TARA FUKI

IVA BITTOVÁ 
& MARC SINAN

CLARINET FACTORY

3. 5. 2018

6. 5. 2018

20. 5. 2018

27. 5. 2018

uvádí s ŽIVÝM HUDEBNÍM 
DOPROVODEM

KINO
LUCERNA

NĚMÉ FILMY
F. W. Murnaua (1888–1931)
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30. 5. středa Kino LucernaSmartTalk

JAK ŽÍT BEZ ODPADU
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SLUČTE SI ÚVĚRY 
DO JEDNOHO 
A PODNIKEJTE  
NAPLNO

NABÍDKA PRO STÁVAJÍCÍ  
I NOVÉ KLIENTY KB

KONSOLIDACE PRO  
PODNIKATELE

kb.cz   |   800 521 521

22399 KB SMB Profi uver konsolidace Lucerna inzerce 100x70 v01.indd   1 20.04.18   16:13

KUŘECÍ 
ARRABBIATA

CHEF MENU
Z APULIE

MATTEO DE CARLI
Šéfkuchař restaurace Casa De Carli

TELECÍ 
S BURRATOU

Apulie
ARRABBIATAARRABBIATA

Apulie

CHEF MENUCHEF MENU
Z APULIEZ APULIE

TELECÍ 
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ARRABBIATA
KUŘECÍ 

ARRABBIATA

POLÉVKA
Z PEČENÝCH

PAPRIK
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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.czwww.ladiesmovienight.cz

v kinosálu

PALÁCE
LUCERNA

S PETROU LAMLOVOU

22. května 2018
od 18.45 hodin

FuckUp Night Prague
28. 5. 2018 - 19:30
velký kinosál Lucerna
              
Vstupenky na www.fuckupnights.cz.

Vol. XXV 

VSTUP ZDARMA

Více na www.khamoro.cz

Romský chlapec z osady získává díky 
své vášni pro hru na kytaru šanci na lepší život.

20. jubilejní ročník Světového romského festivalu Khamoro

PROMÍTÁNÍ MAĎARSKÉHO DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

REŽIE: Tamás Almási

v originálním znění s anglickými titulky

Promítání proběhne ve spolupráci 
s Maďarským institutem v Praze.

29. 5. 2018 od 18:00 Malý sál Kina Lucerna 

TITITÁ
své v

OMÍTPROPRO

a a

3352 SLOVO21_festival KHAMORO_03_2018_inzerat Titita_100x70.indd   1 19. 4. 2018   19:21:08



01. Út 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
02. St 19h ▶ Teror   
04. Pá 19h ▶ Holky z kalendáře   
05. So 10h ▶ MS Herecký kurz pro neherce

17h ▶ D  I♥MAMMA

07. Po 19h ▶ Shirley Valentine   
09. St 19h ▶ Na miskách vah   
10. Čt 10h ▶ V+W Revue   Pro školy

19h ▶ V+W Revue   Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

11. Pá 15h ▶ Evžen Oněgin   Pro KMD

19h ▶ Evžen Oněgin
12. So 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits

15. Út 19h ▶ I♥MAMMA
16. St 19h ▶ Vím, že víš, že vím…   
17. Čt 19h ▶ Macbeth   Derniéra

18. Pá 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
19. So 14h ▶ ZV Divadelní ABCeda Děti 7-12 let

19h ▶ MS Tanec smrti   Derniéra

21. Po 19h ▶ Listopad   100. repríza

22. Út 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád
23. St 19h ▶ 60’s aneb Šedesátky
24. Čt 19h ▶ Evžen Oněgin
25. Pá 19h ▶ Holky z kalendáře
26. So 19h ▶ Shirley Valentine

28. Po 19h ▶ I♥MAMMA
29. Út 19h ▶ Vím, že víš, že vím…
30. St 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
31. Čt 19h ▶ Teror

Květen 2018

Květen 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. Út 19h ▶ Otec   

03. Čt 10h ▶ Želary   Pro školy

19h ▶ Hodina před svatbou
04. Pá 19h ▶ Kancl
05. So 19h ▶ Premiéra mládí

07. Po 19h ▶ Top Dogs
08. Út 19h ▶ Čapek   

09. St 10h ▶ Čapek   Pro školy

10. Čt 10h ▶ Čapek   Pro školy

19h ▶ Oddací list   
12. So 19h ▶ Želary

14. Po 19h ▶ Molly Sweeney
15. Út 10h ▶ Idiot   Pro školy

19h ▶ A  Idiot
17. Čt 19h ▶ Kancl   
18. Pá 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?

21. Po 19h ▶ Premiéra mládí   
22. Út 19h ▶ Top Dogs
23. St 19h ▶ Konkurz
24. Čt 19h ▶ Otec
25. Pá  19h ▶ Idiot
26. So 19h ▶ Noc bláznů   50. repríza

29. Út 19h ▶ Čapek
30. St 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?
31. Čt 19h ▶ Strýček Váňa



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):
ST  2.5. 13:30 Senior Art: Ženou z boží vůle, Švýcarsko
PÁ  4.5. 13:30 Dvě nevěsty a jedna svatba, ČR
PO  7.5. 13:30 Kluci z hor, ČR
ST  9.5. 13:30 Senior Art: Až na dno, USA/SRN/Fra
PÁ  11.5. 13:30 Souboj pohlaví, USA/GB
PO  14.5. 13:30 Tátova volha, ČR
ST  16.5. 13:30 Senior Art: Bratři Lumiérové, Francie
PÁ  18.5. 13:30 Gauguin, Francie
ÚT  22.5. 13:30 Gauguin, Francie
ST  23.5. 13:30 Senior Art: Lekce, Francie
PÁ  25.5. 13:30 Půlnoční láska, USA – česká verze

PO  28.5. 13:30 Na krátko, ČR
ST  30.5. 13:30 Senior Art: Pod jedním stromem, Island

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 ČERVEN 2018:
Dubček
r.: L. Halama, Slovensko, 2018
Trvalo to krátce. Euforie z pocitu svobody, víra, že se 
napraví chyby minulosti, přesvědčení, že se Českoslo-
vensko 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 osobnosti československých 
dějin vytvořil titulní roli Adrian Jastraban.

Já, Simon (Love, Simon)
r.: G. Berlanti, USA, 2018
Každý si zaslouží zažít velkou lásku. Pro Simona Spi-
era to je ale trochu komplikovanější: ještě své rodině 
a přátelům neřekl, že je gay a také nezná skutečnou 
identitu anonymního spolužáka, na kterého narazil on-
line. Řešení obou otázek se ukáže jako legrační, děsivé 
a schopné změnit život.


