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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 NE
kino nepromítá

2. PO
13:30 Anděl Páně 2, ČR
16:15 • Manžel na hodinu, ČR

17:30 Dítě Bridget Jonesové (Bridget Jones‘s Baby), GB/Fra/Irl
- český dabing

18:15 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
20:00 Dítě Bridget Jonesové, GB/Fra/Irl - české titulky

20:30 • Pasažéři (Passengers), USA
3. ÚT

16:00 Bratříček Karel, ČR/Pol
16:15 • Manžel na hodinu, ČR
17:45 Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
18:15 • Kameny bolesti (Mal de pierres), Francie
20:00 Paterson, USA - slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji

20:45 • Pasažéři (Passengers), USA
4. ST

13:30 • Kameny bolesti (Mal de pierres), Francie (senior art)
16:00 Bratříček Karel, ČR/Pol
16:15 • Manžel na hodinu, ČR
18:00 Ozzy, Špa/Kan, česká verze - premiéra, vstupenky v prodeji

18:15 • Kameny bolesti (Mal de pierres), Francie
20:00 La La Land, USA
20:45 • Pasažéři (Passengers), USA

5. ČT
16:15 Bratříček Karel, ČR/Pol
16:30 • Collateral Beauty: Druhá šance, USA
18:00 La La Land, USA
18:30 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
20:30 Pasažéři (Passengers), USA
20:45 • Assassin‘s Creed, GB/Fra/HK

6. PÁ
13:30 Manžel na hodinu, ČR
16:15 Bratříček Karel, ČR/Pol
16:30 • Collateral Beauty: Druhá šance, USA
18:00 La La Land, USA
18:30 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
20:30 Pasažéři (Passengers), USA
20:45 • Assassin‘s Creed, GB/Fra/HK

7. SO
14:00 Anděl Páně 2, ČR
14:15 • Zničeni láskou (Éperdument), Fra/Bel
16:15 Bratříček Karel, ČR/Pol
16:30 • Collateral Beauty: Druhá šance, USA
18:00 La La Land, USA
18:30 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
20:30 Pasažéři (Passengers), USA
20:45 • Assassin‘s Creed, GB/Fra/HK

8. NE
13:30 • Zničeni láskou (Éperdument), Fra/Bel
14:00 Anděl Páně 2, ČR
15:45 • Collateral Beauty: Druhá šance, USA
16:45 Světové malířství na plátnech kin: Goya
17:45 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
18:30 La La Land, USA
20:00 • Pasažéři (Passengers), USA PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

9. MS PO
13:30 La La Land, USA
16:15 Bratříček Karel, ČR/Pol
16:30 • Collateral Beauty: Druhá šance, USA
18:00 Kytice, ČR - premiéra zdigitalizované verze, vstupenky v prodeji

18:30 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
20:00 Adele: Live at the Royal Albert Hall, záznam koncertu
20:45 • Assassin‘s Creed, GB/Fra/HK

10. ÚT
16:00 • Collateral Beauty: Druhá šance, USA
17:00 La La Land, USA
18:00 • Pasažéři (Passengers), USA

20:00 Festival íránských filmů: Klient (The Salesman)
- slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji

20:30 • La La Land, USA
11. ST

13:30 • Zničeni láskou (Éperdument), Fra/Bel (senior art)
12. ČT

10:30 Mama Kino: Manžel na hodinu, ČR
15:15 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
16:30 La La Land, USA
17:30 • Paterson, USA
19:00 Rammstein in Amerika, SRN - předpremiéra

19:45 • Toni Erdmann, SRN/Rak.
13. PÁ

13:30 Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie
15:30 • Paterson, USA
16:30 Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
18:00 • La La Land, USA
19:00 Rammstein in Amerika, SRN
20:30 • Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie

14. SO
13:00 • Všechno nebo nic, ČR/SR
13:30 Anděl Páně 2, ČR
15:15 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
15:30 Rammstein in Amerika, SRN
17:30 • Paterson, USA
19:30 La La Land, USA
19:45 • Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie

15. NE
12:45 • Paterson, USA
14:00 Anděl Páně 2, ČR
15:00 • Všechno nebo nic, ČR/SR
16:15 Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
17:00 • Romeo a Julie - záznam z Comedie Francais
18:30 La La Land, USA
20:30 • Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie

16. PO
16:00 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
18:15 • La La Land, USA
20:45 • Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie



25. MS ST
13:30 • Agnus dei (Les innocentes), Fra/Polsko (senior art)
16:15 • Tanečnice (La danseuse), Fra/Bel/ČR
17:15 La La Land, USA
18:30 • Strnadovi, ČR
20:30 Cestovatelské kino - Island
20:30 • Rozpolcený (Split), USA

26. ČT
10:30 Mama Kino: La La Land, USA
15:45 • Strnadovi, ČR
16:00 La La Land, USA
18:30 Kino Q uvádí: Viva, Irsko/Kuba
20:00 • Šíleně šťastná (La pazza gioia)
20:45 Spojenci (Allied), USA

27. PÁ
13:30 La La Land, USA
16:00 Všechno nebo nic, ČR/SR
16:30 • Strnadovi, ČR
18:00 La La Land, USA
18:30 • Šíleně šťastná (La pazza gioia)
20:30 Spojenci (Allied), USA
20:45 • Viva, Irsko/Kuba

28. SO
13:30 Spojenci (Allied), USA
14:00 • Anděl Páně 2, ČR
16:00 Všechno nebo nic, ČR/SR
16:30 • Strnadovi, ČR
18:00 La La Land, USA
18:30 • Šíleně šťastná (La pazza gioia)
20:30 Spojenci (Allied), USA
20:45 • Viva, Irsko/Kuba

29. NE
13:30 • Anděl Páně 2, ČR
14:30 Všechno nebo nic, ČR/SR
15:45 • Strnadovi, ČR
16:45 Světové malířství na plátnech kin: Hieronymus Bosch
17:45 • Šíleně šťastná (La pazza gioia)
18:45 Spojenci (Allied), USA
20:00 • Viva, Irsko/Kuba

30. PO
13:30 Tanečnice (La danseuse), Fra/Bel/ČR
16:00 Všechno nebo nic, ČR/SR
16:30 • Strnadovi, ČR
18:15 Pohádky pro Emu, ČR
18:30 • Šíleně šťastná (La pazza gioia)
20:30 Spojenci (Allied), USA
20:45 • Viva, Irsko/Kuba

31. ÚT
15:30 • Strnadovi, ČR
15:45 Všechno nebo nic, ČR/SR
17:30 • La La Land, USA
18:00 O otci, ČR - slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji

19:30 Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
- slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji

20:00 • Viva, Irsko/Kuba

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

17. MS ÚT
13:30 Všechno nebo nic, ČR/SR
16:00 • Všechno nebo nic, ČR/SR
17:30 La La Land, USA
18:00 • Paterson, USA
20:30 • Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie

18. ST
13:30 • Paterson, USA (senior art)
15:45 Všechno nebo nic, ČR/SR
16:00 • Egon Schiele (Egon Schiele: Tod und Mädchen), Rak/Lux
18:00 Bezva ženská na krku, ČR
18:15 • Paterson, USA
20:00 La La Land, USA
20:30 • Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie

19. ČT
16:00 • Tanečnice (La danseuse), Fra/Bel/ČR
16:30 Strnadovi, ČR
18:15 • La La Land, USA
18:30 SCANDI FEST - Sámská krev, slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji

20:45 • SCANDI FEST - Druhá šance
20. PÁ

13:30 SCANDI FEST - Královna Kristýna
16:15 • Strnadovi, ČR
16:30 SCANDI FEST - V hlubinách
18:15 • La La Land, USA
18:30 SCANDI FEST - O kuřatech a lidech
20:30 SCANDI FEST - Poslední král
20:45 • Rozpolcený (Split), USA

21. SO
12:00 Lichožrouti, ČR
13:45 • Tanečnice (La danseuse), Fra/Bel/ČR
14:00 SCANDI FEST - Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě
16:00 SCANDI FEST - Královna Kristýna
16:15 • Strnadovi, ČR
18:00 SCANDI FEST - Kluci
18:15 • La La Land, USA
20:00 SCANDI FEST - Pyroman
20:45 • Rozpolcený (Split), USA

22. NE
12:00 Lichožrouti, ČR
13:15 • Tanečnice (La danseuse), Fra/Bel/ČR
13:45 Strnadovi, ČR
15:30 • La La Land, USA
15:45 Bolšoj Balet: Spící krasavice
18:00 • SCANDI FEST - Komuna
20:00 SCANDI FEST - Mrzout
20:30 • Rozpolcený (Split), USA

23. PO
13:30 Strnadovi, ČR
16:00 La La Land, USA
16:15 • Tanečnice (La danseuse), Fra/Bel/ČR
18:30 Loď komediantů (Show Boat) - zázn. předst. z san Francisco opera house

18:45 • Strnadovi, ČR
20:45 • Rozpolcený (Split), USA

24. ÚT
16:00 • Tanečnice (La danseuse), Fra/Bel/ČR
16:15 Strnadovi, ČR
18:00 • La La Land, USA
18:45 *Ladies Movie Night* Jackie, USA/Chile
20:30 • Rozpolcený (Split), USA



9.1.   20:00

Adele: Live at the Royal 
Albert Hall
r.: P. Dugdale  |  GB  |  2011  |  90 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: ATLANTIS  |  200,-

Slavný koncert jedné z  největších 
hvězd současného hudebního nebe 

poprvé na filmovém plátně! Každá píseň z alba ADELE „21“ se postup-
ně stala hitem číslo jedna v amerických hitparádách. Alba se pouze ve 
Velké Británii prodalo přes čtyři milióny kopií a překonalo tak ‚Dark Side 
of the Moon‘ od Pink Floyd a ‚Bad‘ Michaela Jacksona, přičemž se sta-
lo sedmým nejlépe prodávaným albem ve Spojeném království. Tento 
dnes již legendární koncert v režii Paula Dugdalea nabízí hity převážně 
z tohoto alba. Naposledy zveřejněný videoklip ADELE dosáhl na Youtu-
be neuvěřitelných 1 750 000 000 shlédnutí (to není překlep - skutečně 
jednu miliardu sedmsetpadesát milionů). Vychutnejme si na filmovém 
plátně zpěvaččin splněný sen, kterým koncert v Royal Albert Hall pro 
Adele, dle jejího vyjádření, skutečně byl.

25.1.   13:30

Agnus Dei
(Les innocentes)
r.: A. Fontaine  |  Fra/Polsko  |  2016   
100 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-

Polsko, prosinec roku 1945. Na 
mladou lékařku Červeného kříže 

Mathilde, která v Polsku pečuje o francouzské vojáky před jejich návra-
tem domů, se obrátí s prosbou o pomoc polská řádová sestra. Mathilde 
se nejprve zdráhá, ale posléze s ní odejde do kláštera, kde žije v téměř 
naprosté izolaci třicet benediktinek. Několik z nich za velmi dramatic-
kých podmínek otěhotnělo a chystá se porodit. Mezi nevěřící a racio-
nálně založenou Mathilde a  jeptiškami, svázanými přísnými pravidly 
své řehole, se postupně vytvářejí komplikované vztahy, které se v ne-
bezpečné situaci ještě více vyhrotí... Na cestu k životu se ovšem vydají 
společně.

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

2.1.   13:30   7.1.   14:00   8.1.   14:00   14.1. 13:30
15.1.   14:00   28.1.   14:00   29.1.   13:30 

Anděl Páně 2
r.: J. Strach  |  ČR  |  2016  |  90 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: FALCON  |  děti do 12 
let 119,-  |  rodinné vstupné 387,- 
(2 dosp. + 2 děti)  |  129,-

Anděl Petronel (Ivan Trojan) stá-
le pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší 
službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš (Jiří Dvořák), začne Petronela 
ponoukat. Stačí tak málo: utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude 
vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hád-
ka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce 
se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a  jeho kamarád 
čert - pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpát-
ky, jinak je ten Nejvyšší (Jiří Bartoška) promění v hvězdnou mlhovinu... 
V pokračování slavné české pohádky dále hrají: Jiřina Bohdalová, Bolek 
Polívka, Josef Abrhám, Marián Labuda, Vojtěch Dyk a mnozí další.

5.1.   20:45   6.1.   20:45   7.1.   20:45   9.1.   20:45

Assassin‘s Creed
r.: J. Kurzel  |  GB/Fra/HK  |  2016   
115 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let   
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

Usvědčený vrah Callum Lynch (Mi-
chael Fassbender) je nedobrovolně 
vysvobozen z  cely smrti jen proto, 

aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými 
inkvizitory. Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybave-
né revoluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické 
vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků, které byly 
dosud ztracené v minulosti. Callum se díky Animusu propojí se svým pra-
předkem žijícím v Granadě a Seville v období španělské inkvizice v 15. 
století. Jmenuje se Aguilar de Nerha a je členem bratrstva asasínů, které 
už několik století vede skrytou válku s řádem templářů, svým odvěkým 
nepřítelem. Tajná organizace asasínů se zavázala chránit svobodnou vůli 
lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se templáři s pomocí inkvizice zmoc-
nili mocného artefaktu nazývaného Jablko Ráje. A právě tento artefakt je 
podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa.

18.1.   18:00

Bezva ženská na krku
r.: T. Hoffman  |  ČR  |  2016  |  97 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení                
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

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

K O N C E R T



Ondřej Vetchý a Petra Hřebíčková v nové české komedii režijně debu-
tujícího Tomáše Hoffmana podle scénáře Jiřího Vejdělka (Ženy v  po-
kušení).
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatic-
kého a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na 
prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když 
nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitel-
ka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta nas-
těhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), 
který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma defini-
tivně skončil“. Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho 
povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem 
na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic 
líbit...

5.1.   16:30   6.1.   16:30   7.1.   16:30   8.1.   15:45
9.1.   16:30   10.1.   16:00

Collateral Beauty:
Druhá šance
r.: D. Frankel  |  USA  |  2016  |  97 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: FREEMAN ENT.  |  129,-

Will Smith, Kate Winslet, Keira Kni-
ghtley, Helen Miren a  Edward Nor-

ton září v romantickém dramatu o přátelství, smutku a lásce.
Všechny nás spojují především tři věci: láska, čas a smrt. To je to, co pojí 
všechny lidské bytosti na Zemi. Toužíme po lásce, chceme na všechno 
víc času a bojíme se neodvratného konce. Howard býval skvělý, praco-
vitý a  charismatický mladý muž. Kdysi miloval život, teď ho nenávidí. 
Zažil rodinnou tragédii a stáhnul se do ústraní. Jeho přátelé se mu roz-
hodnou pomoci a sestaví poněkud drastický plán, jak ho z těžké situace 
dostat, než ztratí úplně všechno. Dotlačí ho do krajnosti a donutí jej čelit 
pravdě překvapivým a hluboce lidským způsobem...

2.1.   17:30, 20:00

Dítě Bridget Jonesové 
(Bridget Jones’s Baby)
r.: S. Maguire  |  GB/Fra/Irl  |  2016  
123 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let   
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

Trvalo to sice dlouhých 12 let, ale 
nejslavnější single holka na světě je 

konečně zpátky mezi námi! Jak název třetího dílu slavné série napovídá, 
tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková 
věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto 
netuší, kdo by mohl být tatínkem. Jak to jde dohromady s  faktem, že 
je stále bez partnera? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně 

navštívit odvázaný hudební festival, v jeho průběhu strávit noc s pohled-
ným cizincem a pak za pár dní zavítat na společenskou akci, po letech 
tam potkat bývalou lásku Marka Darcyho a celou noc se přesvědčovat, 
že stará lásky nerezaví. Na malér jako trám je zaděláno... V hlavní ro-
lích samozřejmě Renée Zellweger a Colin Firth, dále Emma Thompson 
a v roli druhého kandidáta na tatínka Patrick Dempsey.

2.1.   18:15   3.1.   17:45   5.1.   18:30   6.1.   18:30
7.1.   18:30   8.1.   17:45   9.1.   18:30   12.1.   15:15
13.1.   16:30   14.1.   15:15   15.1.   16:15
16.1.   16:00   18.1.   16:00

Egon Schiele
(Egon Schiele: Tod und 
Mädchen)
r.: D. Berner  |  Rak/Lux  |  2016  |  109 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

Malíř a  grafik Egon Schiele byl jedním z  nejprovokativnějších vídeň-
ských umělců začátku 20. století. Doby, během níž se pomalu a téměř 
nepozorovaně chýlila ke konci jedna velká dějinná éra. Doby, kdy se 
v kultuře a ve výtvarném umění snad nejvýrazněji začaly bouřlivě pro-
sazovat zcela nové směry. Návštěvníci galerií byli poprvé vystaveni trou-
falé tvorbě expresionistů a kubistů, objevují se i první abstraktní díla. 
A do veřejného prostoru, díky tvůrcům jako byl Schiele, vstoupila eroti-
ka. Mladý Egon Schiele je zpočátku fascinován secesí a tvorbou svého 
krajana Gustava Klimta, ale brzy nachází vlastní výrazové prostředky 
v expresionismu a odvážných aktech. Jeho hlavní inspirací jsou krásné 
a mladé ženy. A jsou zásadními múzami nejen jeho tvorby, ale i života. 
Osudový vliv na něj mají ale jen dvě – jeho sestra a první múza Gerti 
a mladičká Wally, pravděpodobně Schieleho jediná pravá láska, kterou 
zvěčnil ve svém slavném obraze „Smrt a dívka“. 

24.1.   18:45* Ladies Movie Night 159,-

Jackie
r.: P. Larrain  |  USA/Chile  |  2016 
95 min.  |  doporučená přístupnost: 
12 let  |  do kin uvádí: AEROFILMS 
LMN/159,-

Jedna z  nejoblíbenějších hereček 
současnosti, Natalie Portman (Čer-

ná labuť), ztvárňuje v tomto snímku zřejmě svou životní roli -  postavu 
ikonické první dámy USA Jacqueline Bouvier Kennedyové. Ocitáme se 
v  Jackiině světě během prvních dnů bezprostředně po nejděsivějším 
zážitku, jaký může žena zažít - vraždě jejího manžela J. F. Kennedyho. 
Nehledě na smutek a trauma, které prožívá, nastoluje první dáma boj 
o znovuzískání víry, útěchu pro své děti i formování historického odkazu 
svého manžela Americe i okolnímu světu.



13.1.   13:30, 20:30   14.1.   20:30   15.1.   20:30
16.1.   20:45   17.1.   20:30   18.1.   20:30

Jacques-Yves
Cousteau: Odysea
r.: J. Salle  |  Francie  |  2016  |  122 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let                      
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-

1948. Jacques-Yves Cousteau, jeho 
žena a dva synové žijí v ráji, v hezkém 

domku s výhledem na Středozemní moře. Ale Cousteau sní o dobrodruž-
ství. Díky svému vynálezu, autonomnímu skafandru, v  němž je možné 
dýchat pod vodou, objevuje nový svět. A chce ho prozkoumat. Kvůli tomu 
je ochoten obětovat všechno ostatní a nic mu v tom nezabrání...

3.1.   18:15   4.1.   13:30, 18:15

Kameny bolesti
(Mal de pierres)
r.: N. Garsia  |  Francie  |  2016  |  116 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
do kin uvádí: MIRIUS F.D.  |  129,-

Gabrielle (Marion Cotillard, Oscar za 
Edith Piaf) je nevyrovnaná a emoce-

mi zmítaná mladá žena, která nedokáže ovládat své pudy. Obyvatelé 
malé vesničky v jižní Francii ji považují za šílenou a její chování za skan-
dální. Aby Gabrielliny rodiče předešli nejhoršímu, Gabriellu proti její vůli 
provdají za nevýrazného španělského přistěhovalce Josého, o němž si 
myslí, že z ní udělá „počestnou ženu“. Po potratu způsobeném bolestmi 
z ledvinových kamenů ji lékaři pošlou na léčení do lázní, kde se setkává 
s elegantním veteránem z války v Indočíně Andrém, který znovu rozd-
mýchá vášeň, kterou Gabrielle pohřbila hluboko ve svém nitru. O své 
budoucnosti má žena jasnou představu, nepočítá však s hrou osudu...

20.1.   13:30   21.1.   16:00

Královna Kristýna 
(Tyttökuningas)
r.: M. Kaurismäki  |  Finsko/Kan/SRN   
2015  |  106 min.  |  doporučená pří-
stupnost: 15 let  |  do kin uvádí: FILM 
EUROPE  |  129,-

Příběh švédské královny Kristýny, 
která nastoupila na trůn ve věku šesti let, je portrétem extravagantní 
mladé ženy, jež se vzpírala tradici i konvencím a mimoděk změnila běh 
dějin. Mladá žena, vzdorující konzervativním silám bránícím pokroku, je 
rozkročena mezi rozumem a citem, mezi kvalitním moderním vzdělá-
ním a anachronickým světem státnických povinností – mezi brilancí své 
mysli a nesrozumitelnými touhami svého těla.

9.1.   18:00

Kytice
r.: F. A. Brabec  |  ČR  |  2000  |  81 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  do kin uvádí: BONTON-
FILM  |  100,-

Dnes už klasický film F.A. Brabce se 
dočkal nové digitální verze. Sbírka 

baladických příběhů slavného českého básníka 19. století Karla Jaro-
míra Erbena je i po více než sto letech stále živá a poutavá. Tvůrci vybrali 
z Erbenovy Kytice sedm balad a fascinujícím způsobem je převedli do 
vizuální podoby. V jednotlivých částech – Kytice, Vodník, Svatební košile, 
Dceřina kletba, Polednice, Zlatý kolovrat a Štědrý den ztvárnila postavy 
celá plejáda těch nejlepších herců – Bolek Polívka, Anna Geislerová, 
Věra Galatíková, Stella Zázvorková a mnozí další.

4.1.   20:00   5.1.   18:00   6.1.   18:00
7.1.   18:00   8.1.   18:30   9.1.   13:30
10.1.   17:00, 20:30   12.1.   16:30   13.1.   18:00
14.1.   19:30   15.1.   18:30   16.1.   18:15   17.1.   17:30   
18.1.   20:00   19.1.   18:15   20.1.   18:15   21.1.   18:15   
22.1.   15:30   23.1.   16:00   24.1.   18:00   25.1.   17:15   
26.1.   10:30, 16:00   27.1.   17:30, 18:00   28.1.   18:00   
31.1.   17:30

La La Land
r.: D. Chazelle  |  USA  |  2016  |  127 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let    
do kin uvádí: FREEMAN ENT.  |  129,-

Ryan Gosling a Emma Stone v mo-
derním pojetí klasického hollywood-
ského milostného románu, umoc-

něného skvělými písněmi, doprovázenými velkolepými tanečními čísly. 
Příběh vypráví vášnivý milostný vztah, od něžného vzrušení rozvíjející se 
lásky, až po trpké zklamání z velkých ambicí.

21.1.   12:00   22.1.   12:00

Lichožrouti
r.: G. Miklínová  |  ČR  |  2016  |  83 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  do kin uvádí: FALCON 
děti do 12 let 119,-  |  rodinné vstup-
né 387,- (2 dosp. + 2 děti)  |  129,-

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

PREMIÉRA ZDIGITALIZOVANÉ VERZE



Ondřej Trojan, Kryštof Hádek a Matěj Rupert propůjčili své hlasy Licho-
žroutům, malým tvorům, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu 
z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se 
totiž živí! Na ploše animovaného dobrodružného gangsterského příbě-
hu dvou znepřátelených lichožroutských gangů, střetu dvou generací 
a dvou morálek, je vykreslen svět podobný lidskému, nenásilně a s hu-
morem vlastním spisovateli a  básníkovi Pavlu Šrutovi, spoluautorovi 
scénáře a autorovi dnes již slavné knižní předlohy. 

23.1.   18:30

Loď komediantů
(Show Boat)
r.: F. Zambelio  |  USA  |  2016  |  144 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  200,-

Záznam představení slavného muzi-
kálu z divadla San Francisco Opera 

s českými titulky. Loď komediantů je opravdovou klasikou amerického 
hudebního divadla. Děj nás přenese do oblasti řeky Mississippi v letech 
1880 až 1920 a vypráví dojemnou love story se silnou připomínkou hoř-
kého dědictví rasismu. Velkorysá produkce, režírovaná Francescem Za-
mbellem, inscenuje dílo Jerome Kerna  a Oscara Hammersteina II. jako 
nikdo předtím. 
V  představení zazní všechny slavné melodie, jako je „Old Man River,“ 
„Can’t Help Lovin’ Than Man of Mine“ nebo „Make Believe“. 

2.1.   16:15   3.1.   16:15   4.1.   16:15   6.1.   13:30   12.1.   10:30
Manžel na hodinu
r.: T. Svoboda  |  ČR  |  2016  |  92 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: BOHEMIA M.P.  |  129,-

Velmi úspěšná a diváky oblíbená ko-
medie Hodinový manžel se po dvou 
letech dočkala svého pokračování. 

Naši „chlapci z  vypuštěného bazénu“ jsou stejně podnikaví, jako byli 
tenkrát. Milanův (Bolek Polívka) vztah k  doktorce Elišce (Eva Holu-
bová) se slibně vyvíjí, a  když se jí už Milan konečně odhodlá požádat 
o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé 
„drobnosti“ – Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou (Zdena Stu-
dénková), matkou Kryštofa (Lukáš Latinák), se kterou se před lety jaksi 
zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií je tu ještě další problém – 
návrat čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři... a to 
je sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba (David 
Matásek) z depresí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu aquabely, se 
kterými chce natrénovat vystoupení. Honza (David Novotný) z Kryštofo-
va plánu zpočátku příliš nadšený není, ale posléze s vidinou záchrany 
kamaráda (a možnosti být v přítomnosti krásných aquabel) se všichni 
pustí do přípravy vystoupení...

M U Z I K Á L

31.1.   18:00

O otci
r.: R. Němec  |  ČR  |  2016  |  30 min.   
doporuč. příst.: bez omezení  |  90,-

Šedesátiletý Jindřich čeká na 
transplantaci srdce. Jeho žena, ve 
snaze uchránit ho před infarktem, se 
s ním a jejich pubertální dcerou pře-

stěhovala na chatu, aby měl absolutní klid. Na prázdniny ale přijíždí jejich 
syn David a není sám. Rád by s otcem probral svoji životní situaci, matka 
mu v tom ale brání, protože se obává, že by to mohlo otce rozrušit. Je však 
obava o jeho zdraví skutečně tou pravou příčinou, proč nutí svoje děti otci 
lhát? V hlavních rolích Alena Mihulová a Antonín Procházka.

4.1.   18:00

Ozzy
r.: A. Rodriguez  |  Špa/Kan  |  2016 
91 min.  |  doporuč. příst.: bez omez.   
česká verze  |  do kin uvádí: FÉNIX 
DISTRIBUTION  |  129,-

Ozzy je přátelský bígl, který žije idylic-
kým životem v  rodině Martinsových. 

Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska. Má to jeden 
háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že Ozzyho dají do 
luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. Po odjezdu rodiny však Ozzy 
zjistí, že tohle perfektní místo je jen zástěrkou jeho majitele. Právě ten vozí 
psy do skutečné Modré zátoky, což je psí vězení, které i psi řídí. Ozzy se 
rozhodne naplánovat útěk a ve štychu nenechá ani své nové psí přátele...

2.1.   20:30   3.1.   20:45   4.1.   20:45
5.-7.1.  20:30   8.1.   20:00   10.1.   18:00

Pasažéři (Passangers)
r.: G. Edwards  |  USA  |  2016  |  116 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: FALCON  |  129,-

Při rutinní vesmírné cestě k  nové-
mu domovu jsou dva hibernovaní 
pasažéři kosmické lodi následkem 

poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim 
(Chris Pratt) a  Aurora (Jennifer Lawrence) smiřují se skutečností, že 
budou nuceni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi 
nimi vzniká cosi více než přátelství...až do okamžiku, kdy odhalí, že se 
celá loď ocitá v obrovském nebezpečí. Jim a Aurora jsou teď těmi jedi-
nými, kdo může zachránit životy 5000 spících pasažérů.

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:



3.1.   20:00   12.1.   17:30   13.1.   15:30
14.1.   17:30   15.1.   12:45   17.1.   18:00
18.1.   13:30, 18:15

Paterson
r.: J. Jarmusch  |  USA  |  2016  |  113 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: AEROFILMS  |  129,-

Hlavním hrdinou nového snímku 
režiséra Jima Jarmusche (Zlomené 
květiny, Noc na Zemi) je Paterson, 

řidič autobusu, který shodou náhod žije ve stejnojmenném městečku, 
tedy Patersonu. Každý Patersonův den je zdánlivě stejný jako ten přede-
šlý: projíždí trasou své linky, pozoruje město ubíhající před čelním sklem 
a poslouchá úryvky rozhovorů. Píše básně do notýsku, jde na procházku 
se psem, zastaví se v baru vždy jen na jedno pivo a přichází domů za 
svou ženou Laurou. Život Laury je pravým opakem – vše v něm se neu-
stále mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se 
vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány, 
ona obdivuje jeho básnické nadání. Film je příběhem vítězství a porážek 
všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detailech.

30.1.   18:15

Pohádky pro Emu
r.: R. Havlík  |  ČR  |  2016  |  112 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: FALCON  |  129,-

Ondřej Vetchý a  Aňa Geislerová 
v hlavních rolích nové české roman-
tické komedie. 

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný 
rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V ne-
mocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze 
uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je 
naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani po nich netou-
ží. Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když je Ema 
opravdu jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vyhnout dětskému 
domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně si 
nechce komplikovat život emocemi, převrátí soužití s osmiletou holčič-
kou život doslova vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá 
sociální pracovnice, a tak Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud 
se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku! Ve 
stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro svou 
práci a  téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti živo-
ta. Marie se rozhodne oběma pomoci. Je třeba nemilosrdné úřednici 
předložit uvěřitelnou historku. Začíná hra na lásku... Ale jak skončí? 
I zázraky se občas dějí.

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

12.1.   19:00   13.1.   19:00
14.1.   15:30 

Rammstein in Amerika 
r.: H. Rossacher  |  SRN  |  2015  |  122 
+ 101 min.  |  dopor. příst..: bez omez.   
do kin uvádí: ATLANTIS  |  230,-

V  jeden jediný den, jeden jediný ve-
čer, může celá ČR v kinech sledovat 
cestu Rammstein na vrchol světo-

vého showbusinessu, nahlédnout do jejich osobních životů, do zákulisí 
obrovského podniku Rammstein v unikátním dokumentu režiséra Ha-
nnese Rossacherse. Může sledovat, co o kapele Rammstein říkají Chad 
Smith, Moby, CJ Ramone, Steven Tyler z  Aerosmith, Iggy Pop, Gene 
Simmons z KISS, Melissa Auf der Maur, Scott Ian z Anthrax nebo herec 
Kiefer Sutherland a mnozí další. 
Uvidíte RAMMSTEIN IN AMERIKA - velký film o  kapele RAMMSTEIN 
a o tom, jak si podmanili kontinent na druhém břehu Atlantiku. 
A  jako vrchol večera můžete zažít údajně nejlepší koncert kapely 
RAMMSTEIN vůbec - koncert z Madison Square Garden v New Yorku. 

31.1.   19:30

Richard Müller:
Nespoznaný
r.: M. Remo  |  SR/ČR  |  2016  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                       
do kin uvádí: AČFK  |  129,-

Richard Müller patří již 25 let k nej-
výraznějším osobnostem hudební 

branže na Slovensku i v České republice. Během své kariéry zažil dra-
matické vzestupy i pády, jednou dokonce vyhlásil, že s hudbou nadobro 
končí. Následně se však na scénu vrátil a zároveň se pustil do boje s ne-
léčenou, a konzumací drog akcelerovanou, psychickou poruchou - ma-
niodepresí. Dokument je intimním portrétem výrazné autorské osob-
nosti, která každodenně čelí množství osobních problémů i nekončícího 
zájmu fanoušků i bulváru. 

20.1.   20:45   21.1.   20:45   22.1.   20:30   23.1.   20:45
24.1.   20:30   25.1.   20:30

Rozpolcený (Split)
r.: M. Night Shyamalan  |  USA  |  2016 
116 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

Režisér děsivých filmů s  šokující-
mi pointami M. Night Shyamalan 
přichází po Šestém smyslu, Vyvo-

leném, či snímku Znamení s  filmem, který je především koncertem 
jednoho herce, Jamese McAvoye (Vášeň a  cit, Pokání), kterému se 

F I L M  M Ě S Í C E F I L M  +  K O N C E R T



podařilo vytvořit jedno z nejděsivějších monster, jaká se kdy objevila 
na filmovém plátně. Tu pochybnou čest se s ním seznámit dostanou 
tři studentky, které původně vezl domů na prázdniny otec jedné z nich. 
Stačila chvilka a místo něj seděl za volantem podivný chlapík, který 
je místo vysvětlení uspal chemikálií. Později se probudí zamčené ve 
sklepní místnosti, kam za nimi záhy dorazí i  jejich věznitel. Z rozho-
voru s  ním ale rozhodně nejsou o  nic moudřejší, protože Kevin má 
těžkou poruchu osobnosti. O nic lépe na tom nejsou ani jeho matka 
nebo malý chlapec, kteří za nimi do podzemí chodí. Nenechte se ale 
splést, přelidněno tu rozhodně není, všichni tito další věznitelé jsou 
jen produktem Kevinovy nemoci...

26.1.   20:45   27.1.   20:30   28.1.   13:30, 20:30
29.1.   18:45   30.1.   20:30

Spojenci (Allied)
r.: R. Zemeckis  |  USA  |  2016  |  124 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                 
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

Brad Pitt a  Marion Cotillard (Edith 
Piaf) v  hlavních rolích romantické-
ho válečného dramatu oscarového 

režiséra Roberta Zemeckise (Forrest Gump, Smrt jí sluší). Píše se rok 
1942 a Max Vatan seskakuje padákem do dun marocké pouště s cílem 
zabít v Casablance německého velvyslance. V městě se setkává s Fran-
couzkou Marianne, která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se 
splněním jeho mise. Předstírání manželské intimity a  zamilovanosti 
postupně přeroste v  opravdovou vášeň, a  proto po ukončení operace 
společně odjedou do Londýna, kde se, válce navzdory, vezmou. Jejich 
rodinné štěstí trvá jen do chvíle, kdy se Max dozví, že i tohle může být jen 
důmyslná hra, která by ve finále mohla výrazně ovlivnit výsledek války. 
Začíná tak jeho zoufalý hon za pravdou a za nadějí, že to, co o jeho ženě 
tvrdí jeho nadřízení, není pravda.

19.1.   16:30   20.1.   16:15   21.1.   16:15   22.1.   13:45   
23.1.   13:30, 18:45   24.1.   16:15   25.1.   18:30
26.1.   15:45   27.1.   16:30   28.1.   16:30   29.1.   15:45   
30.1.   16:30   31.1.   15:30

Strnadovi
r.: H. Třeštíková  |  ČR  |  2016  |  90 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  129,-

Během 35 let společného soužití 
jednoho páru se odehraje mnohé: 
od chvil absolutního porozumění až 

po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře 
známé běžné starosti a  radosti spojené s  výchovou dětí, chodem do-
mácnosti nebo třeba podnikáním. A přesně takový život žijí i majitelé 
prodejny s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, které režisérka Helena 

Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou kamerou 
už od roku 1980. Její nový celovečerní dokumentární film o Strnadových 
na televizní filmy tohoto cyklu navazuje, především ale ukazuje další 
překvapivé zvraty, které život manželů a jejich dětí přinesl.

26.1.   20:00   27.1.   18:30   28.1.   18:30   29.1.   17:45
30.1.   18:30

Šíleně šťastná
(La pazza gioia)
r.: P. Virzi  |  It/Fra  |  2016  |  116 min.   
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: AČFK  |  129,-

Beatrice je upovídaná komediantka, 
samozvaná hraběnka, která tvrdí, že 

má důvěrné styky s  mocnými tohoto světa. Naproti tomu Donatella je 
potetovaná, křehká a tichá mladá žena, jež v nitru chová bolestné tajem-
ství. Obě jsou účastnicemi terapeutické komunity pro ženy s psychickými 
problémy a  obě jsou považovány za společensky nebezpečné. Film líčí 
jejich nenadálé přátelství, které vyústí v bláznivý a dojemný útěk v touze 
po troše štěstí v onom blázinci pod širým nebem, kterým je svět zdravých.

19.1.   16:00   21.1.   13:45   22.1.   13:15   23.1.   16:15   
24.1.   16:00   25.1.   16:15   30.1.   13:30

Tanečnice (La danseuse)
r.: S. Di Gusto  |  Fra/Bel./ČR  |  2016   
108 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  do kin uvádí: ARTCAM  |  129,-

Budoucí hvězda evropských kabaretů 
éry Belle Epoque Loïe Fullerová se 
narodila na americkém Středozápa-

dě a nic z jejího původu nepředurčovalo tuto farmářskou dcerku k tomu, 
že jednou bude tančit v pařížské Opeře. Ale stalo se. Skryta v metrech 
hedvábí, paže prodloužené dlouhými dřevěnými tyčemi, Loie  objevuje 
své tělo na jevišti a uchvacuje publikum každý večer vždy víc a víc svým 
revolučním Serpentinovým tancem. Oslní celé město a stane se ikonou, 
zářícím symbolem jedné generace. Významní obdivovatelé jí padají k no-
hám: Toulouse-Lautrec, bratři Lumierové, Rodin. Dokonce i když jí hrozí, 
že si fyzickou námahou zničí záda, i když jí záře reflektorů spaluje oči, nic 
ji nezastaví v touze stále zdokonalovat své umění. Až setkání s Isadorou 
Duncanovou – mladou tanečnicí bažící po slávě – přivede tuto ikonu z po-
čátku 20. století k pádu...

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



12.1.   19:45

Toni Erdmann
r.: M. Ade  |  SRN/Rak.  |  2016  |  162 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                     
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-

Život zestárlého učitele Winfrieda 
Conradiho plyne v  naprosté rutině, 
kterou mohutný muž jen občas na-

ruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co 
mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, rozhodne se Winfried investo-
vat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru 
v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém fi-
asku první návštěvy v Bukurešti mění Winfried strategii – čeho nemů-
že dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné 
alter-ego. A  tak se rodí životní kouč–německý ambasador Toni Erd-
mann, tragikomická figura s absurdní parukou a umělými zuby, která 
se workoholičce Ines začne plést do života v  těch nejméně vhodných 
momentech. 

26.1.   18:30   27.1.   20:45   28.1.   20:45   29.1.   20:00
30.1.   20:45   31.1.   20:00

Viva
r.: P. Breathnach  |  Irsko/Kuba  |  2015 
100 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  do kin uvádí: ARTCAM  |  129,-

Osmnáctiletý Jesus pracuje ve zchá-
tralém travesty klubu v Havaně jako 
kadeřník, ale sní o  tom, že se stane 

hvězdou. Zničehonic se z vězení vrátí jeho otec, kterého si Jesus sotva pa-
matuje, a nastěhuje se k němu. Syn se pokouší přestát nechtěnou a pa-
novačnou přítomnost, otcovy problémy s  alkoholem a  sebeovládáním. 
Navzdory vzájemným rozdílům se agresivní „návštěvník“ a  jeho citlivý 
homosexuální syn velmi pozvolna vydávají na silnou cestu k vzájemnému 
porozumění a přijetí. Dojemný snímek o odhodlání najít vlastní osobnost 
vyniká především skvělým výkonem Héctora Mediny v roli Jesuse.

14.1.   13:00   15.1.   15:00   17.1.   13:30, 16:00
18.1.   15:45   27.1.   16:00   28.1.   16:00   29.1.   14:30   
30.1.   16:00   31.1.   15:45

Všechno nebo nic
r.: M. Ferencová  |  ČR/SR  |  2017   
107 min.  |  doporučená přístup-
nost: 12 let  |  do kin uvádí: BIOSCOP 
129,-

V  hlavních rolích romantické komedie, natočené podle nesmírně po-
pulární knihy slovenské autorky Evy Urbaníkové, uvidíme Táňu Pau-
hofovou a Kláru Issovou a celou plejádu dalších českých, slovenských 
a polských filmových hvězd.
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spo-
lumajitelky malého knihkupectví v  centru města. Linda je rozvedená, 
vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak 
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přita-
huje jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pra-
vého. Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po lásce na 
věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to má těžké... Životy 
téhle trojice nakonec stejně zamotá několik mužů. Lindě charismatický 
developer Jakub, který není tím, kým se zdá být. Vandě bývalý profesor 
z vysoké školy Aladar, jehož je ochotná si vzít, „protože ji má rád“. A Edo 
se už zase přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno 
dopadne úplně jinak, než všichni čekali...

7.1.   13:30   8.1.   13:30   11.1.   13:30

Zničeni láskou
(Éperdument)
r.: P. Godeau  |  Fra/Bel  |  2016  |  110 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení   
do kin uvádí: MIRIUS F.D.  |  129,-

Žena - vězeňkyně, čekající na ver-
dikt nad svou budoucností, podléhá 

hlubokému citu vůči muži - řediteli věznice. Muž, vědom si komplikací, 
které zcela jistě musí vyplynout z tohoto nepatřičného vztahu, se zmítá 
mezi pocitem nadvlády, kterou nad ženou má, a neočekávanými lidský-
mi emocemi vůči nesprávné ženě. Ta, vedena touhou po lásce, naivitou 
i silnými ambicemi, využívá jedinou účinnou zbraň, která ji zbývá: svoji 
ženskost. Příběh nešťastné lásky podle skutečných událostí je převy-
právěn ze dvou uhlů pohledu – podle záznamů ze soudních procesů 
a optikou veřejnosti.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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



51 mist (5 dvojsedadel), Obraz 2K, 3D, zvuk Dolby Surround 7.1
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz,  www.facebook.com/kinolucerna

Pokladna a rezervace: tel.: 736 431 503, 224 216 972-3

NOVÝ KINOSÁL
V PRAŽSKÉ LUCERNĚ
filmová historie kam se podíváte
(Možnost pronájmu pro soukromou projekci již od 4 000 Kc)

Kino Lucerna
středa
25. 01.
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Projekt„Mama Kino“ je nová služba kina Lucerna, 
určená především pro maminky a tatínky s malými 

dětmi v kočárcích. 

Projekce budou probíhat v pološeru a s částečně ztlumeným zvukem tak, 
aby se i během promítání rodič mohl o své děti  postarat. K dispozici bude 
pomoc s vynesením kočárku do patra, přebalovací pult přímo v kinosálu, hračky 
pro trochu odrostlejší děti  a dozor v kinosálu po celou dobu projekce, to vše 
za běžné, nezvýšené vstupné, které samozřejmě platí  jen dospělá osoba.

KINOMamaMama WWW.KINOLUCERNA.CZ

Manžel
na hodinu

12.1.

La La
Land

26.1.

RODINNÉ 
   VÍKENDY

V KINĚ 
   LUCERNA

7.-8.1.

14.-15.1.,
28.-29.1.

VE 2D A 3D
V KINECH OD 22. PROSINCE

OD TVŮRCŮ FILMU JÁ, PADOUCH

EWA
FARNA 

je ASH

21.-22.1.

PARTNEŘI:

Pro každé DÍTĚ je připraven 
DÁREK: bonbóny NIMM2
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www.ladiesmovienight.cz

v kinosálu

PALÁCE
LUCERNA

S PETROU LAMLOVOU

24. ledna 2017
od 18.45 hodin18109 inzerce Lucerna banka roku 100x70 V01.indd   1 06.12.16   9:26

SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ 
NA PLÁTNECH KIN

8. 1. 2017 | 16.45

GOYA
Z NÁRODNÍ GALERIE V LONDÝNĚ

29. 1. 2017 | 16.45

HIERONYMUS BOSCH
A JEHO PODIVUHODNÝ SVĚT 

ČAJKOVSKIJ/GRIGOROVIČ

22. 1. 2017 
—

15:45
živě

Spící
krasavice

ROMEO A JULIE
W I L L I A M  S H A K E S P E A R E

1 5 .  0 1 .  2 0 1 7  |  2 0 . 3 0
( Z Á Z N A M )



Leden 2017

Změna programu vyhrazena.
                   Označení předplatitelské skupiny. Na tato představení je možné zakoupit vstupenky.
* Tyto akce nejsou v režii Městských divadel pražských.

 Prohlídka zákulisím po představení
          Označení představení na Malé scéně ABC
          Označení představení na Malé scéně ABC

VZ A D N

|MS|    
|ZV|    

Leden 2017

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

9. Po 19h ▶ August August, august
10. Út 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
11. St 19h ▶ Listopad   
12. Čt 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách   Zadáno

13. Pá 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits   100. repríza

14. So 17h ▶ Shirley Valentine   
16. Po 19h ▶ Holky z kalendáře
17. Út 19h ▶ Romulus Veliký      Pro KD a předplatitele za 90 Kč

18. St 19h ▶ Listopad
19. Čt 19h ▶ Vím, že víš, že vím...
20. Pá 19h ▶ |MS| Tanec smrti
21. So 10h ▶ |MS| Herecký kurz pro neherce I.

15h ▶ |ZV| Divadelní ABCeda   Hravé odpoledne pro děti

17h ▶ Dobře rozehraná partie   
22. Ne 19h ▶ Hradišťan & Jiří Pavlica   Novoroční koncert

23. Po 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
24. Út 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
25. St 15h ▶ Evžen Oněgin   Pro KMD

19h ▶ Evžen Oněgin
26. Čt 19h ▶ V+W Revue

19h ▶ Na miskách vah   Prvních 20 kupujících získává audioknihu ZDARMA

28. So 17h ▶ Shirley Valentine
30. Po 19h ▶ August August, august
31. Út 10h ▶ Na miskách vah  Pro školy 

19h ▶ Vím, že víš, že vím...  

9. Po 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?
10. Út 19h ▶ Top Dogs   Zadáno

11. St 19h ▶ Burundanga   
12. Čt 19h ▶ Noc bláznů   
13. Pá 19h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci
14. So 17h ▶ D  Strýček Váňa

21h ▶ Soirée Věry a Veroniky   Pro KD a předplatitele za 90 Kč

16. Po 19h ▶ Hráči
17. Út 19h ▶ Happy End
18. St 19h ▶ Želary
19. Čt 19h ▶ Oddací list
20. Pá 19h ▶ Hodina před svatbou
21. So 18h ▶ Noc bláznů   Dámská jízda

23. Po 19h ▶ Molly Sweeney
24. Út 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?     
25. St 19h ▶ Oddací list
26. Čt 11h ▶ Premiéra mládí   1. veřejná generálka

19h ▶ Romantický víkend*   Pronájem

27. Pá 11h ▶ Premiéra mládí   2. veřejná generálka

28. So 19h ▶ Premiéra mládí   Premiéra

30. Po 10h ▶ Strýček Váňa   Pro školy

19h ▶ Top Dogs   Setkání s tvůrci po představení

31. Út 19h ▶ Kancl   

Dabelske Lucerna 100x210.indd   1 14.11.16   16:58



PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY (50%, není-li uvedeno jinak):
PO  2.1. 13:30 Anděl Páně 2, ČR
ST  4.1. 13:30 Kameny bolesti, Francie (senior art)
PÁ  6.1. 13:30 Manžel na hodinu, ČR
NE  8.1. 16:45 Světové malířství na plátnech kin: Goya /senior. sleva 50,-kč/
PO  9.1. 13:30 La La Land, USA
ST  11.1. 13:30 Zničeni láskou, Fra/Bel (senior art)
PÁ  13.1. 13:30 Jacques-Yves Cousteau: Odysea, Francie
ÚT  17.1. 13:30 Všechno nebo nic, ČR/SR
ST  18.1. 13:30 Paterson, USA (senior art)
PÁ  20.1. 13:30 SCANDI FEST - Královna Kristýna
NE  22.1. 15:45 Bolšoj Balet: Spící krasavice /senior. sleva 50,-kč/
PO  23.1. 13:30 Strnadovi, ČR

PO  23.1. 18:30 Loď komediantů - záznam představení z San Francisco 
Opera House /seniorská sleva 50,-kč/

ST  25.1. 13:30 Agnus dei, Fra/Polsko (senior art)
PÁ  27.1. 13:30 La La Land, USA

NE  29.1. 16:45 Světové malířství na plátnech kin: Hieronymus Bosch
/seniorská sleva 50,-kč/

PO  30.1. 13:30 Tanečnice, Fra/Bel/ČR

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

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

KINO LUCERNA

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

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

TIPY NA ÚNOR 2017:
Bába z ledu
r.: B. Sláma, ČR, 2017
Po navázání nového partnerského vztahu, v který už ani 
nedoufala, začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se dopo-
sud točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat. 
V novém filmu Bohdana Slámy dále uvidíme Pavla No-
vého, Václava Neužila a Táňu Vilhelmovou.

Trainspotting 2
r.: D. Boyle, GB, 2017
Renton, Begbie, Simon a  Spud, čtveřice narkomanů 
ze skotského Edinburghu se před dvaceti lety navěky 
zapsala do dějin kinematografie. V pokračovaní jejich 
příběhu nám je režisér Danny Boyle vrací všechny čtyři 
zpět a zdá se, že budou muset řešit velmi podobné pro-
blémy, jako v minulosti. 


