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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 ST
13:30 • Viva, Irsko/Kuba (Senior Art)
16:00 • Strnadovi, ČR
16:15 Všechno nebo nic, ČR/SR
18:00 • Paterson, USA

18:30 Já, Daniel Blake, GB/Francie
- SlAvnoStní premiérA, vStupenky v prodeji

20:30 • Viva, Irsko/Kuba
20:45 La La Land, USA

2. ČT
16:15 • Královna Kristýna (Tyttökuningas), Finsko/Kan/SRN
17:00 Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
18:30 • Já, Daniel Blake, GB/Francie

19:00 Mlčení (Silence), Mex/Tchaj-wan/USA
- premiérA, vStupenky v prodeji

20:45 • Zakladatel (The Founder), USA
3. PÁ

13:30 Velká čínská zeď (Chang cheng/The Great Wall), Čína/USA
- čeSká verze

16:00 Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
16:15 • Královna Kristýna (Tyttökuningas), Finsko/Kan/SRN
18:00 La La Land, USA
18:30 • Já, Daniel Blake, GB/Francie
20:30 Paterson, USA
20:45 • Zakladatel (The Founder), USA

4. SO
13:45 • Spojenci (Allied), USA
14:00 Anděl Páně 2, ČR
16:00 Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
16:15 • Jackie, USA/Chile
18:00 La La Land, USA
18:30 • Já, Daniel Blake, GB/Francie
20:30 Paterson, USA
20:45 • Zakladatel (The Founder), USA

5. NE
13:30 • Spojenci (Allied), USA
13:45 Anděl Páně 2, ČR
15:45 Bolšoj Balet: Labutí jezero
16:15 • Jackie, USA/Chile
18:30 • Já, Daniel Blake, GB/Francie
19:45 La La Land, USA
20:45 • Paterson, USA

6. PO
13:30 Spojenci (Allied), USA
16:00 Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
16:15 • Jackie, USA/Chile
18:00 Bezva ženská na krku, ČR
18:30 • Já, Daniel Blake, GB/Francie
20:00 La La Land, USA
20:45 • Paterson, USA

7. ÚT
16:00 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
17:15 Ovčáček čtveráček - vyprodáno
18:00 • La La Land, USA
19:30 Ovčáček čtveráček - záznam představení - vyprodáno
20:30 • Jackie, USA/Chile
21:15 Ovčáček čtveráček - záznam představení - vyprodáno
23:00 Ovčáček čtveráček - záznam představení

8. MS ST
13:30 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR (Senior Art)
16:00 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
17:30 Jackie, USA/Chile
18:00 • La La Land, USA
20:15 Naposledy v polích, ČR - premiérová projekce, vStupenky v prodeji

20:30 • Já, Daniel Blake, GB/Francie
9. ČT

10:30 Mama Kino: Všechno nebo nic, ČR/SR
16:00 Jackie, USA/Chile
16:15 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR

18:00 Severská filmová zima (dále SFZ): Norský dům
(Det norske hus), Norsko, SlAvnoStní zAhájení - vStupenky v prodeji

18:15 • La La Land, USA
20:30 SFZ: Comeback (Comeback), Dánsko
20:45 • Místo u moře (Manchester by the Sea), USA

10. PÁ
13:30 SFZ: Norský dům (Det norske hus), Norsko
16:30 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
16:45 SFZ: Podzim (Høst), Norsko
18:30 • Jackie, USA/Chile
18:45 SFZ: Láska a hněv (Syysprinssi), Finsko
20:30 • Místo u moře (Manchester by the Sea), USA

20:45 SFZ: Pozdravy ze severu
(Glada hälsningar från Missångerträsk), Švédsko

11. SO
14:00 • Padesát odstínů temnoty (Fifty Shades Darker), USA
14:45 Anděl Páně 2, ČR
16:30 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
16:45 SFZ: Mimo mapu (Äkkilähtö), Finsko
18:30 • Jackie, USA/Chile
18:45 SFZ: 1944 Přinuceni k boji (1944), Estonsko/Finsko
20:30 • Místo u moře (Manchester by the Sea), USA
20:45 SFZ: Dvě noci do úsvitu (2 yötä aamuun), Finsko/Litva

12. NE
13:15 • Padesát odstínů temnoty (Fifty Shades Darker), USA
13:30 Anděl Páně 2, ČR
15:30 SFZ: Bezva lidi (Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk), Švé
16:00 • Jackie, USA/Chile
18:00 • SFZ: Náplava (Svenskjävel), Švédsko/Norsko
19:30 koncert Pražského filmového orchestru - vyprodáno
20:00 • SFZ: Laponská odyssea - dámská jízda

13. PO
13:30 Anděl Páně 2, ČR
16:30 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
16:45 SFZ: Simonův vesmír (I rymden finns inga känslor), Švédsko
18:30 • Jackie, USA/Chile
18:45 SFZ: Nekonečné léto (Odödliga), Švédsko
20:30 • Místo u moře (Manchester by the Sea), USA
20:45 SFZ: Povídky ze Stockholmu (Stockholm Stories), Švédsko

14. ÚT
16:00 • Jackie, USA/Chile

16:30 SFZ: Tak už mě sakra polib, pitomče
(Kyss meg for faen i helvete), Norsko

18:00 • SFZ: Bezva lidi (Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk), 
Švédsko

18:45 *Ladies Movie Night* Padesát odstínů temnoty
(Fifty Shades Darker), USA

20:00 • SFZ: Srdce lehkosti (Hearth of Lightness), Norsko



22. MS ST
10:30 Mama Kino: Padesát odstínů temnoty (Fifty Shades Darker), USA
13:30 • Královna Kristýna (Tyttökuningas), Finsko/Kan/SRN (Senior Art)
15:30 • Jackie, USA/Chile
15:45 T2 Trainspotting, GB
17:30 • Botticelli: Inferno, Itálie
18:00 EIGASAI: Kočičí samuraj (Neko-zamurai)
19:30 • Mlčení (Silence), Mex/Tchaj-wan/USA
20:30 EIGASAI: Chlapi to maj těžký 15 (Otoko wa tsurai yo - 15)

23. ČT
15:45 • Bába z ledu, ČR
17:45 • T2 Trainspotting, GB
20:00 • Mlčení (Silence), Mex/Tchaj-wan/USA

24. PÁ
13:30 Jackie, USA/Chile
16:00 T2 Trainspotting, GB
16:15 • Bába z ledu, ČR
19:00 NOC REKLAMOŽROUTŮ 2017 - www.reklamozrouti.cz

25. SO
11:00 Zpívej (Sing), USA - čeSká verze

13:00 • Spojené státy lásky (Zjednoczone Stany Milosci),
Polsko/Švédsko

13:15 La La Land, USA
15:00 • V sedmnácti (Quand on a 17 ans), Francie
15:45 Bába z ledu, ČR
17:30 • Jackie, USA/Chile
17:45 T2 Trainspotting, GB
19:30 • Místo u moře (Manchester by the Sea), USA
20:00 Mlčení (Silence), Mex/Tchaj-wan/USA

26. NE
11:00 Zpívej (Sing), USA - čeSká verze

13:00 • Spojené státy lásky (Zjednoczone Stany Milosci), Polsko/Švédsko
14:00 La La Land, USA
15:00 • V sedmnácti (Quand on a 17 ans), Francie
16:45 Světové malířství na plátnech kin: Monet
17:30 • Bába z ledu, ČR
18:30 T2 Trainspotting, GB
19:45 • Mlčení (Silence), Mex/Tchaj-wan/USA

27. PO
13:30 Padesát odstínů temnoty (Fifty Shades Darker), USA
16:00 • V sedmnácti (Quand on a 17 ans), Francie
16:15 Bába z ledu, ČR
18:15 Manžel na hodinu, ČR
18:30 • Jackie, USA/Chile
20:15 Endless Corridor, Azerbajdžán

20:30 • Spojené státy lásky (Zjednoczone Stany Milosci),
Polsko/Švédsko

28. ÚT
14:30 • Jackie, USA/Chile
16:30 • V sedmnácti (Quand on a 17 ans), Francie
17:30 Cestovatelské kino - Černobyl
19:00 • Jackie, USA/Chile
20:30 Cestovatelské kino - Černobyl
21:00 • Spojené státy lásky (Zjednoczone Stany Milosci), Polsko/Švédsko

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

15. MS ST
13:30 • Já, Daniel Blake, GB/Francie (Senior Art)
16:30 • Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR
16:45 SFZ: Korunovační klenoty (Kronjuvelerna), Švédsko
18:30 • Jackie, USA/Chile
19:00 SFZ: Pomsta (Hevn), Norsko
20:30 • Místo u moře (Manchester by the Sea), USA

21:00 SFZ: Ženy v příliš vel. pánských košilích
(Kvinner i for store herreskjorter), Norsko

16. ČT
16:00 T2 Trainspotting, GB
16:15 • Jackie, USA/Chile
18:15 • T2 Trainspotting, GB

19:00 Přehlídka japonských filmů a kultury EIGASAI 2017:
Půjčovna koček (Rentaneko) - SlAvnoStní zAhájení

20:30 • Moonlight, USA
17. PÁ

13:30 Místo u moře (Manchester by the Sea), USA
16:00 T2 Trainspotting, GB
16:15 • Jackie, USA/Chile
18:15 • T2 Trainspotting, GB
18:30 EIGASAI: Vypravěči (Rakugo Monogatari)
20:30 • Moonlight, USA
21:00 EIGASAI: Příčesky (Ekusute)

18. SO
13:15 T2 Trainspotting, GB
14:00 • Psí poslání (A Dog‘s Purpose), USA - čeSká verze

15:30 EIGASAI: Otočný stůl - Kokko a fantazie jednoho léta
(Entaku - Kokko, hito natsu no imajin)

16:15 • Jackie, USA/Chile

18:00 EIGASAI: Přednáška “Tradiční smích v soudobém Japonsku”
/ představení divadla kjógen / interaktivní minidílna

18:15 • T2 Trainspotting, GB
20:00 EIGASAI: Plovoucí hrad (Nobō no shiro)
20:30 • Moonlight, USA

19. NE
13:15 T2 Trainspotting, GB
14:00 • Psí poslání (A Dog‘s Purpose), USA - čeSká verze

15:30 EIGASAI: Lovec sólokaprů - Poslední den hradu Azuči
(Taimusukūpu hantā  - Azuchi-jō saigo no ichinichi)

16:15 • Jackie, USA/Chile
18:00 EIGASAI: hudební happening s bubny taiko
18:15 • T2 Trainspotting, GB
20:00 EIGASAI: Zrození patriarchy (Kyōso tanjō)
20:30 • Moonlight, USA

20. PO
13:30 La La Land, USA
15:30 • Jackie, USA/Chile
16:00 T2 Trainspotting, GB
17:30 • Botticelli: Inferno, Itálie
18:30 EIGASAI: ST - Červená a bílá akta ( ST Aka to shiro no sōsa fairu)
20:45 T2 Trainspotting, GB

21. ÚT
15:30 • Jackie, USA/Chile
16:00 T2 Trainspotting, GB
17:30 • Botticelli: Inferno, Itálie
18:30 EIGASAI: Vysoká škola smíchu (Warai no daigaku)
19:30 • Mlčení (Silence), Mex/Tchaj-wan/USA
20:45 T2 Trainspotting, GB

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



4.2.   14:00   5.2.   13:45   11.2.   14:45   12.2.   13:30   13.2.   13:30

Anděl Páně 2
r.: J. Strach  |  ČR  |  2016  |  90 min.   
dop. příst.: bez omez.  |  do kin uvádí: 
FALCON  |  děti do 12 let 109,-  rod. 
vstup. 387,- (2 dosp. + 2 děti)  |  129,-

Anděl Petronel (Ivan Trojan) stále 
pracuje u  Nebeské brány, ale je pře-

svědčen, 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. Hádka 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 zpátky, jinak je ten Nejvyšší (Jiří Bartoška) promění v hvězdnou 
mlhovinu... V pokračování slavné české pohádky dále hrají: Jiřina Bohdalo-
vá, Bolek Polívka, Josef Abrhám, Marián Labuda, Vojtěch Dyk a mnozí další.

23.2.   15:45   24.2.   16:15   25.2.   15:45   26.2.   17:30
27.2.   16:15   28.2.   17:45

Bába z ledu
r.: B Sláma  |  ČR  |  2017  |  106 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení                          
do kin uvádí: FALCON  |  129,-

Hlavní hrdinkou nového snímku Boh-
dana Slámy (Divoké včely, Venkovský 
učitel) je vdova Hana  (Zuzana Krone-

rová), která po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový), začíná pozvol-
na měnit svůj stereotypní život. Ten se doposud točil výhradně kolem 
jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatia-
na Vilhelmová) a  vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá milostný 
románek, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti 
a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. 
Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval 
nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu 
na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi genera-
cemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.

6.2.   18:00

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

Ondřej Vetchý a  Petra Hřebíčková 
v nové české komedii režijně debutu-
jícího Tomáše Hoffmana podle scéná-

ře Jiřího Vejdělka (Ženy v pokušení). Sympatická Eliška je na plný úvazek 

milující manželkou charismatického a  bohatého Pavla (Jiří Langmajer).  
Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způso-
bem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne 
začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyper-
aktivní starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem 
(Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „žens-
kejma definitivně 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...

20.2.   17:30   21.2.   17:30   22.2.   17:30

Botticelli: Inferno
r.: R. Loop  |  Itálie  |  2016  |  96 min., 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  do 
kin uvádí: PANNONIA ENT.  |  230,-

Celosvětový knižní bestseller Dana 
Browna Inferno se točí kolem záhad 
ukrytých v  Botticelliho mistrném 

zpracování slavné Dantovy Božské komedie. Chtěli byste znát skutečnou 
pravdu? Jaký je příběh obrazu Inferno a je to skutečně jakási mapa Danto-
va pekla? Proč skončilo toto velkolepé dílo ztracené a nedokončené a jak se 
jej podařilo znovu objevit? To vše se pokusí objasnit umělecký dokument, 
který si klade za cíl fascinujícím a zevrubným výkladem ukázat překvapivě 
temnou stránku slavného renesančního umělce, který proslul jinak velmi 
klidnými a idylickými malbami jako Zrození Venuše nebo La Primavera.

4.2.   16:15   5.2.   16:15   6.2.   16:15
7.2.   20:30   8.2.   17:30   9.2.   16:00   10.2.   18:30
11.2.   18:30   12.2.   16:00   13.2.   18:30   14.2.   16:00
15.2.   18:30   16.2.   16:15   17.2.   16:15   18.2.   16:15
19.2.   16:15   20.2.   15:30   21.2.   15:30   22.2.   15:30
24.2.   13:30   25.2.   17:30   27.2.   18:30   28.2.   14:30, 19:00

Jackie
r.: P. Larrain  |  USA/Chile  |  2016  |  95 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let   
do kin uvádí: AEROFILMS  |  129,-

Jedna z  nejoblíbenějších hereček 
současnosti, Natalie Portman (Černá 
labuť), ztvárňuje v tomto snímku zřej-

mě svou životní roli -  postavu ikonické první dámy USA Jacqueline Bou-
vier Kennedyové. Ocitáme se v Jackiině světě během prvních dnů bez-
prostředně 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 dětí i formo-
vání historického odkazu svého manžela Americe i okolnímu světu.

D O K U M E N T

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:



1.2.   18:30   2.2.   18:30   3.2.   18:30   4.2.   18:30   5.2.   18:30   
6.2.   18:30   8.2.   20:30   15.2.   13:30

Já, Daniel Blake
r.: K. Loach  |  GB/Francie  |  2016 
100 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-

Nestor britské kinematografie, mi-
mořádně plodný a  uznávaný tvůrce 
Ken Loach (z  poslední doby připo-

meňme díla Zvedá se vítr a Jimmyho tančírna), vypráví ve svém zatím 
posledním snímku, oceněném Zlatou palmou na loňském festivalu v Ca-
nnes, možná až nepříjemně aktuální příběh padesátníka Daniela, který se 
poté, co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůr-
né státní dávky. Zatímco se snaží prokousat nesmyslně nastaveným sys-
témem a absurdními byrokratickými procesy, které ho nutí shánět práci 
v rozporu s doporučením lékaře, potkává svobodnou matku Katie a  její 
dvě děti. Neúplná rodina má jedinou šanci, jak uniknout živoření v jedné 
místnosti na bezdomovecké ubytovně – přijmout byt v 300 mil vzdáleném, 
neznámém městě. Daniel a Katie se každý po svém snaží vypořádat s pří-
kořími systému a přitom neztratit zbytky důstojnosti. Českou slavnostní 
premiéru snímku, která se uskuteční 1.2. v Lucerně, ozdobí svou účastí 
představitel titulní role, britský herec Dave Johns.

2.2.   16:15   3.2.   16:15   22.2.   13:30

Královna Kristýna 
(Tyttökuningas)
r.: M. Kaurismäki  |  Fin/Kan/SRN  
2015  |  106 min.  |  dopor. příst.: 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 kon-
vencím a mimoděk změnila běh dějin. Mladá žena, vzdorující konzervativ-
ním silám bránícím pokroku, je rozkročena mezi rozumem a citem, mezi 
kvalitním moderním vzděláním a anachronickým světem státnických po-
vinností – mezi brilancí své mysli a nesrozumitelnými touhami svého těla.

1.2.   20:45   3.2.   18:00   4.2.   18:00   5.2.   19:45   6.2.   20:00   
7.2.   18:00   8.2.   18:00   9.2.   18:15   20.2.   13:30
25.2.   13:15   26.2.   14:00

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

27. 2.   18:15

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 ten-
krát. Milanův (Bolek Polívka) vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) 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 Studénková), matkou Kryš-
tofa (Lukáš Latinák), se kterou se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kro-
mě 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 za-
chránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba (David Matásek) z depresí, roz-
hodne se Kryštof přivést do bazénu aquabely, se kterými chce natrénovat 
vystoupení. Honza (David Novotný) z  Kryštofova plánu zpočátku příliš 
nadšený není, ale posléze s vidinou záchrany kamaráda (a možnosti být 
v přítomnosti krásných aquabel) se všichni pustí do přípravy vystoupení...

9.2.   20:45   10.2.   20:30   11.2.   20:30   13.2.   20:30
15.2.   20:30   17.2.   13:30   25.2.   19:30

Místo u moře
(Manchester by the Sea)
r.: K. Lonergan  |  USA  |  2016  |  137 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                  
do kin uvádí: FALCON  |  129,-

Casey Affleck sbírá za hlavní roli ve 
snímku Místo u moře jedno ocenění 

za druhým, včetně Zlatého Glóbu. Dechberoucím způsobem zde ztvárnil 
postavu Leea Chandlera, mladíka, který po smrti svého staršího brat-
ra Joea s velkým překvapením zjišťuje, že jím byl  ustanoven jako jedi-
ný opatrovník synovce Patricka. Lee opouští své současné zaměstnání 
a naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde 
o  temperamentního šestnáctiletého Patricka pečoval. Současně je nu-
cen vyrovnávat se se svou minulostí, která ho odloučila jak od manželky 
Randi (Michelle Williams – Zkrocená hora), tak od komunity, ve které se 
narodil a dospíval. Lee a Patrick, které spojuje pouto jediného člověka, 
jenž celou rodinu udržoval pohromadě, se oba snaží smířit se životem ve 
světě bez milovaného bratra a otce...



2.2.   19:00   21.2.   19:30   22.2.   19:30
23.2.   20:00   25.2.   20:00   26.2.   19:45

Mlčení (Silence)
r.: M. Scorsese  |  Mex/Tchaj-wan/
USA  |  2016  |  159 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  do kin uvádí: 
BIOSCOP  |  129,-

Jeden z  nejuznávanějších světových 
režisérů Martin Scorsese (Vlk z Wall 

Street, Letec) sáhl ve svém zatím posledním filmovém počinu po legen-
dární knize skvělého japonského autora Šúsaku Endóa a převedl ji na fil-
mové plátno jako rozmáchlý historický epos. 
Vydejme se s dvěma mladými mnichy na strastiplnou misi do tajemného 
a  exotického Japonska 17. století, kde přítomnost jakéhokoliv křesťa-
na byla více než nežádoucí. Křesťanství bylo v té době v Japonsku vírou 
postavenou mimo zákon a věřící se vystavovali riziku mučení, či trestu 
smrti. Na své pouti za nalezením svého ztraceného učitele to tedy naši 
hrdinové nebudou mít jednoduché a čeká je nejedna napínavá zkouška 
vytrvalosti, víry a schopnosti přežít.

16.2.   20:30   17.2.   20:30   18.2.   20:30   19.2.   20:30

Moonlight
r.: B. Jenkins  |  USA  |  2016  |  111 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                           
do kin uvádí: AEROFILMS  |  129,-

Nadčasový příběh dospívání a hledá-
ní sebe sama je zasazený do drsných 
kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý 

Chiron bojuje o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo 
silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Sní-
mek zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity ve třech 
různých životních etapách od dětství až po dospělost. Je zároveň portré-
tem mladého člověka, současných amerických předměstí i  nepostřeh-
nutelných sil, které formují lidské životy. Nekonvenční způsob vyprávění, 
vynalézavá vizuální složka i mimořádné herecké výkony vynesly letos to-
muto snímku Zlatý glóbus za nejlepší film roku.

9.2.   18:00   10.2.   13:30

Norský dům
(Det norske hus)
r.: J. Vardoen  |  Norsko  |  2017  |  90 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  do kin uvádí: SFK  |  110,-

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

Filmová přehlídka Severská filmová zima myslí tradičně ve svém programu 
také na seniory a vybírá vždy nejlepší snímek přehlídky, který pak nabídne 
také v odpoledním promítacím času, určeném právě pro seniorské projek-
ce. Tentokrát padla volba na zcela nový norský snímek Norský dům, který 
uvádíme dokonce ještě před norskou premiérou. V zemi svého vzniku velmi 
očekávaný film reaguje na aktuální téma migrace a s humorným nadhledem 
poukazuje na to, jak nás mohou vnímat lidé z odlišného kulturního prostředí.

11.2.   14:00   12.2.   13:15   14.2.   18:45* Ladies Movie Night 159,-
22.2.   10:30   27.2.   13:30

Padesát odstínů temnoty
(Fifty Shades Darker)
r.: J. Foley  |  USA  |  2017  |  117 min. 
dopor. přístup.: 15 let  |  do kin uvádí: 
CINEMART  |  140,-/LMN 159,-

Pod vedením režiséra Jamese Fo-
leyho a  bedlivým dohledem autorky 

předlohy E. L. James se vrací Jamie Dornan a Dakota Johnson, aby na-
psali další kapitolu pikantní romance o vztahu dominantního milionáře 
Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové. Je třeba 
říct, že výše uvedené charakteristiky už vlastně neplatí. Odstíny šedi 
skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle Greyových pravidel 
a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec a dravec se ocitá v pro něj ne-
známé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie zamilo-
val. Té se sice nechce vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné 
studentky, ale Christianovu kouzlu odolat stejně nedokáže. Nevědomky 
se tak vystavuje velikému nebezpečí. Z Greyovy minulosti se náhle za-
čnou vynořovat temné stíny, které pomáhaly vytvořit jeho komplikovanou 
osobnost. A těm rozhodně není po chuti, že „jejich“ Christian podlehl tak 
banálnímu a slabošskému citu, jakým je láska.

1.2.   18:00   3.2.   20:30   4.2.   20:30   5.2.   20:45   6.2.   20:45

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

Hlavním hrdinou nového snímku re-
žiséra 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 neustále 
mění a každý den přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se vzájem-
ně milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány, ona obdi-
vuje jeho básnické nadání. Film je příběhem vítězství a porážek všedního 
dne a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detailech.

F I L M  M Ě S Í C E



18.2.   14:00   19.2.   14:00

Psí poslání 
(A Dog’s Purpose)
r.: L. Hallström  |  USA  |  2017  |  100 
min.  |  doporuč. přístup: bez omez.  
česká verze  |  do kin uvádí: FREE-
MAN ENT.  |  děti do 12 let 109,-  |  rod. 
vstup. 387,- (2 dosp. + 2 děti)  |  129,-

Všichni psi přijdou do nebe – tedy mimo těch, kteří ještě nesplnili své 
poslání tady na Zemi.
Ve filmovém zpracování stejnojmenné oblíbené knihy Bruce W. Camero-
na přináší renomovaný režisér Lasse Hallström (Čokoláda, Pravidla moš-
tárny) na plátna kin příběh oddaného chlupáče, který postupně přichází 
na to, že je na světě proto, aby lidi učil být šťastnými, milovat a smát se. 
Jeho duchaplné, dojemné a vtipné vyprávění nabízí jeho vlastní psí pohled 
na mezilidské a „lidsko-psí“ vztahy. Mimo jiné nám snímek připomíná, že 
láska nikdy neumírá, skuteční přátelé nás nikdy neopustí a každé stvoře-
ní má na světě své jedinečné poslání....

2.2.   17:00   3.2.   16:00   4.2.   16:00   6.2.   16:00
7.2.   16:00   8.2.   13:30, 16:00   9.2.   16:15   10.2.   16:30
11.2.   16:30   13.2.   16:30   15.2.   16:30

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 nadob-
ro končí. Následně se však na scénu vrátil a zároveň se pustil do boje 
s neléčenou, a konzumací drog akcelerovanou, psychickou poruchou - 
maniodepresí. Dokument je intimním portrétem výrazné autorské osob-
nosti, která každodenně čelí množství osobních problémů i nekončícího 
zájmu fanoušků i bulváru. 

4.2.   13:45   5.2.   13:30   6.2.   13:30

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 romantického 
válečného dramatu oscarového reži-

séra 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 Francouzkou 
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.

25.2.   13:00   26.2.   13:00   27.2.   20:30   28.2.   21:00

Spojené státy lásky
(Zjednoczone Stany Milosci)
r.: T. Wasilewski  |  Pol/Švé  |  2016  
104 min.  |  doporuč. přístupnost: 18 
let  |  do kin uvádí: ARTCAM  |  129,-

Láska, sex, intimita. Polsko 1990. 
Čtyři ženy a  jejich bolestně nenapl-

něné touhy. Začátek 90. let přinesl do Polska řadu změn. Byla tu euforie 
ze svobody, ale také nejistota ohledně budoucnosti. Čtyři zdánlivě šťastné 
ženy různého věku se rozhodují, že je čas změnit své životy, bojovat za 
štěstí a splnit si své touhy. Jeden z nejvýraznějších a nejtalentova- něj-
ších polských režisérů současnosti Tomasz Wasilewski (Plovoucí věžáky) 
přináší syrový portrét milostných vztahů, zachycený precizní kamerou 
renomovaného Olega Mutua (4 měsíce, 3 týdny a 2 dny). Film byl oceněn 
Stříbrným medvědem za nejlepší scénář.

1.2.   16:00

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 domác-
nosti 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 zvra-
ty, které život manželů a jejich dětí přinesl.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



16.2.   16:00, 18:15   17.2.   16:00, 18:15
18.2.   13:15, 18:15   19.2.   13:15, 18:15
20.2.   16:00, 20:45   21.2.   16:00, 20:45   22.2.   15:45
23.2.   17:45   24.2.   16:00   25.2.   17:45   26.2.   18:30

T2 Trainspotting
r.: D. Boyle  |  GB  |  2017  |  109 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  do kin 
uvádí: FALCON  |  129,-

Od premiéry dnes už kultovního fil-
mu režiséra Dannyho Boyla Trains-
potting uplynulo neuvěřitelných 21 

let. V životech hrdinů příběhu se samozřejmě za ty roky mnohé změnilo, 
ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan McGregor) 
se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají tu na něj, 
stejně jako před léty, Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) 
a Begbie (Robert Carlyle). Očekávají ho i další staří známí: smutek, ztráta, 
radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, výčitky, heroin, 
sebedestrukce a smrtelné nebezpečí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho uví-
tali a společně to všichni naplno rozjeli.

3.2.   13:30

Velká čínská zeď
(Chang cheng/The Great Wall)
r.: Y. Zhang  |  Čína/USA  |  2016  |  104 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: CINEMART 129,-

Velká čínská zeď, tajemství jejího 
vzniku, stejně jako realizace celé 

stavby - to vše je opředeno mnoha mýty a pověstmi. Jedné z nich se cho-
pil uznávaný režisér Čang Yimou a převedl ji na filmové plátno jako velko-
lepou dobrodružnou podívanou s Mattem Damonem v hlavní roli.
Žoldák William Garin, zocelený mnohými bitvami, přijíždí na Dálný vý-
chod, aby se zde pokusil získat tajemství čínského vynálezu nedozírné 
hodnoty - střelného prachu. 
Mimořádně nebezpečná mise v exotickém prostředí pro něj a jeho sou-
putníka Pera nevypadá zpočátku nijak nadějně: vzápětí padají do zajetí 
a hrozí jim poprava. 
Avšak, naštěstí pro ně, na zeď zaútočí armáda hrozivých bojovníků a po-
moc skvělých vojáků, jakými Willam a Pero bezesporu jsou, se jejich věz-
nitelům náramně hodí....

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

1.2.   13:30, 20:30

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.

25.2.   15:00   26.2.   15:00   27.2.   16:00   28.2.   16:30

V sedmnácti
(Quand on a 17 ans)
r.: A. Téchiné  |  Francie  |  2016  |  116 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let              
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-

V  nejsvěžejším snímku své kariéry 
zachycuje sedmdesátiletý francouz-

ský klasik André Téchiné dvojici sedmnáctiletých kluků z francouzského 
maloměsta, jejichž turbulentní vztah začíná nenávistnými výpady a školní 
šikanou, ale postupně se vyvíjí v křehké intimní pouto. Neurotické, de-
tailní, čistě fyzické snímání podpořené agresivním střihem, fantastické 
vedení herců, důvtipná volba sevřít naturalistické osobní drama ma-
jestátním pohořím Pyrenejí – to jsou hlavní přednosti snímku, který se 
odchyluje od tuctových milostných romancí, a zároveň nepředstírá, že je 
chlapeckou verzí snímku Život Adéle. 

1.2.   16:15   9.2.   10:30

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

V  hlavních rolích romantické kome-
die, natočené podle nesmírně po-
pulární knihy slovenské autorky Evy 

Urbaníkové, uvidíme Táňu Pauhofovou a Kláru Issovou a celou plejádu 
dalších českých, slovenských a polských filmových hvězd.
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolu-
majitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdě-
laná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí 
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Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako 
magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. Aktiv-
ně. 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 Ja-
kub, 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 při-
způsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně 
jinak, než všichni čekali...

2.2.   20:45   3.2.   20:45   4.2.   20:45

Zakladatel
(The Founder)
r.: J. L. Hancock  |  USA  |  2016  |  115 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let                
do kin uvádí: FORUM FILM  |  129,-

Michael Keaton a Laura Dern v hlav-
ních rolích filmu, který vypráví sku-

tečný příběh muže, jenž byl ztělesněním amerického snu a  vybudoval 
nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V  roce 1954 dostal Ray 
Kroc objednávku na 6 mixérů na výrobu oblíbených mléčných šejků od 
bratrů McDonaldových, kteří provozovali malou restauraci s hamburgery 
v jižní Kalifornii. Toto neobvykle velké množství ho okamžitě zaujalo a roz-
hodl se, že dodávku vyřídí osobně. Od této chvíle se začala psát historie 
obrovského impéria McDonald, do kterého dnes patří neuvěřitelných 
35.000 poboček po celém světě.

25.2.   11:00   26.2.   11.00

Zpívej (Sing)
r.: G. Jennings  |  USA  |  2016  |  110 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení 
česká verze  |  děti do 12 let 109,- 
rodinné vstup. 387,- (2 dosp. + 2 děti)  
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

V animovaném hudebním filmu s pří-
značným názvem Zpívej má podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon 
poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí 
na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět zví-
řátek ještě nezažil. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, 
je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry až po Lady 
Gaga. Možná by ani akce pro účastníky nebyla tak atraktivní, kdyby se 
Busterova věrná sekretářka slečna Crawlyová (chameleónka s velmi ne-
posednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze, kterou 
uvedla na letácích, jimiž pak zaplavila město. 
A tak se v den soutěže před Busterovým divadlem, dlouho před jejím za-
hájením, vytvoří nekonečná fronta snílků, kteří chtějí předvést své pěvec-
ké umění a také samozřejmě věří ve vítězství. Někdo zpívat umí, někdo 
méně a někdo měl raději zůstat doma. Ale před porotou se snaží všichni 
a vítěz může být jen jeden...

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

PRAVIDLA

 ŽÁDNÁ

UŽ

OD 9. ÚNORA

Knihu vydává

Všechno 
nebo nic

9.2.

Padesát 
odstínů 
temnoty
22.2.

RODINNÉ 
   VÍKENDY

V KINĚ 
   LUCERNA

4.-5.2.,
11.-12.2.

18.-19.2.
25.-26.2.

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

OD TVŮRCŮ FILMU JÁ, PADOUCH

EWA
FARNA 

je ASH

PARTNEŘI:

Pro každé DÍTĚ je připraven 
DÁREK: bonbóny NIMM2



Severská
filmová

zima
9.–15. 2. 2017

  v kině Lucerna 
 Čtvrtek  9. 2.
18:00 Norský dům
20:30 Comeback
 Pátek 10. 2.
13:30 Norský dům
16:45 Podzim
18:45 Láska a hněv
20:45 Pozdravy ze severu
 Sobota 11. 2.
16:45 Mimo mapu
18:45 1944: Přinuceni k boji
20:45 Dvě noci do úsvitu
 Neděle 12. 2.
15:30 Bezva lidi
18:00 Náplava
20:00 Laponská odysea - dámská jízda
 Pondělí 13. 2.
16:45 Simonův vesmír
18:45 Nesmrtelní
20:45 Povídky ze Stockholmu
 Úterý 14. 2.
16:30 Tak už mě sakra polib, pitomče
18:00 Bezva lidi
20:00 Srdce lehkosti
 Středa 15. 2.
16:45 Korunovační klenoty
19:00 Pomsta
21:00 Ženy v přiliš velkých pánských košilích

Velvyslanectví Bulharské 
republiky v ČR

Čtvrtek 2. 3. 2017, 18.30 hodin
 SLÁVA

drama, 2016, 101 min.
režie Kristina Grozeva, 
Petar Valčanov / HOST

Pátek 3. 3. 2017, 18.30 hodin 
VÝLETNÍCI

komedie, 2016, 120 min.
režie Ivajlo Penčev / HOST

Sobota 4. 3. 2017, 18.30 hodin
 LŮZŘI

drama, 2015, 96 min. 
režie Ivajlo Christov / HOST

Neděle 5. 3. 2017, 
18.30 hodin - malý sál

DVOJNÍK
komedie, 1980, 98 min. 

režie Nikolaj Volev

Pondělí 6. 3. 2017, 19.00 hodin
BALKÁNSKÁ HARMONIE – 
–  PRAVDA NEBO SEN
dokumentární, 2016, 75 min.
režie Atanas Kiriakov

Úterý 7. 3. 2017, 19.00 hodin
PRÁSK
animovaný, 2016, 76 min.
režie Anri Kulev

Středa 8. 3. 2017, 19.00 hodin
CAMBRIDGE
dokumentární, 2015, 64 min.
režie Eldora Trajkova

Výstavy 
NAD SOFIÍ SNĚŽÍ a SOUČASNÝ 
BULHARSKÝ SCÉNICKÝ PLAKÁT
 v rámci festivalového programu

EVROPSKÝ DŮMLUCERNA

www.bki.cz

2.–8.3.2017

KINO LUCERNA, Vodičkova 36, Praha 1 
KINO EVROPSKÝ DŮM, Jungmannova 24, Praha 1
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PORK BELLY

KACHNÍ PRSA 
D´ARANCIA

bb.cz

Inzerat_Zima2016_100x70 Lucerna.indd   1 1/18/2017   10:02:18 AM

www.ladiesmovienight.cz

v kinosálu

PALÁCE LUCERNA
S PETROU LAMLOVOU

14. února 2017
od 18.45 hodin

18375 KB Produkt mesice Inzerce Lucerna 100x70 V02.indd   1 16.01.17   10:55
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SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ 
NA PLÁTNECH KIN

26. 2. 2017 | 16.45

JÁ, CLAUDE MONET

ČAJKOVSKIJ/GRIGOROVIČ

5. 2. 2017 
—

15:45
záznam

Labutí
jezero

ovčáček
čtveráček
nekorektní kabaret

Petr Michálek 
Městské divadlo Zlín

7. února 2017 
v 17:15

přímý přenos

z Divadla za plotem 
v Bohnicích

100x105_NRZ2017.indd   1 1/16/17   8:41:26 PM

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč
DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– KčDÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

Sada padesátikorunových 

dárkových poukázek 
na vstupenky do kina Lucerna 

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

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

www.lucerna.cz



Únor 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|    

Únor 2017

www.MestskaDivadlaPrazska.cz

1. St 19h ▶ Listopad   
2. Čt 19h ▶ Romulus Veliký   
3. Pá 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách  
4. So 17h ▶ Vím, že víš, že vím...   
6. Po 19h ▶ Drž mě pevně, miluj mě zlehka
7. Út 19h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
8. St 19h ▶ V+W Revue
9. Čt 19h ▶ |MS| Tanec smrti

10. Pá 19h ▶ Shirley Valentine   
11. So 17h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
13. Po 19h ▶ August August, august
14. Út 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy

19h ▶ Vím, že víš, že vím...
15. St 10h ▶ Lakomá Barka   Pro školy

19h ▶ Na miskách vah
16. Čt 19h ▶ Bedřich Smetana: The Greatest Hits
17. Pá 19h ▶ Pan Kaplan má třídu rád   
18. So 10h ▶ |MS| Herecký kurz pro neherce I.

17h ▶ Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
20. Po 19h ▶ Listopad
21. Út 19h ▶ Evžen Oněgin   
22. St 16h ▶ Evžen Oněgin   Pro KMD

23. Čt 19h ▶ Vím, že víš, že vím...
24. Pá 19h ▶ Shirley Valentine
25. So 15h ▶ |ZV| Divadelní ABCeda

17h ▶ D  August August, august
27. Po 19h ▶ Dobře rozehraná partie
28. Út 19h ▶ Holky z kalendáře

1. St 10h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci   Pro školy

19h ▶ V  Premiéra mládí   2. premiéra

3. Pá 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?
4. So 17h ▶ Top Dogs   
7. Út 19h ▶ Noc bláznů   
8. St 19h ▶ Happy End   Pro předplatitele a členy KD za 90 Kč

9. Čt 10h ▶ Premiéra mládí   Pro seniory

10. Pá 19h ▶ Kancl
11. So 17h ▶ Strýček Váňa   Představení pro nezadané

13. Po 19h ▶ Věštkyně, vraždy a jasnovidci
14. Út 19h ▶ Oddací list   
15. St 19h ▶ A  Premiéra mládí   Setkání s tvůrci po představení   
16. Čt 15h ▶ Želary   Pro KMD

19h ▶ Želary
17. Pá 19h ▶ Top Dogs   
18. So 17h ▶ Molly Sweeney
20. Po 19h ▶ Burundanga   Derniéra    

21. Út 19h ▶ Kdo se bojí Virginie Woolfové?   
22. St 19h ▶ Strýček Váňa
23. Čt 19h ▶ Noc bláznů
24. Pá 19h ▶ Hodina před svatbou
25. So 19h ▶ Premiéra mládí
27. Po 19h ▶ Kancl   
28. Út 19h ▶ Hráči   Zadáno



PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY (50%, není-li uvedeno jinak):
ST  1.2. 13.30 Viva, Irsko/Kuba (Senior Art)
PÁ  3.2. 13.30 Velká čínská zeď, Čína/USA - čeSká verze

NE  5.2. 15:45 Bolšoj Balet: Labutí jezero - SeniorSká SlevA 50,-kč

PO  6.2. 13.30 Spojenci (Allied), USA
ST  8.2. 13.30 Richard Müller: Nespoznaný, SR/ČR (Senior Art)
PÁ  10.2. 13.30 Severská filmová zima: Norský dům
PO  13.2. 13.30 Anděl Páně 2, ČR
ST  15.2. 13.30 Já, Daniel Blake, GB/Francie (Senior Art)
PÁ  17.2. 13.30 Místo u moře, USA
PO  20.2. 13.30 La La Land, USA
ST  22.2. 13.30 Královna Kristýna, Finsko/Kan/SRN (Senior Art)
PÁ  24.2. 13.30 Jackie, USA/Chile
NE  26.2. 16:45 Svět. malířství na plátnech kin: Monet - SeniorSká SlevA 50,-kč

PO  27.2. 13.30 Padesát odstínů temnoty, USA - SeniorSká SlevA 30%

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 BŘEZEN 2017:
Masaryk
r.: J. Ševčík, ČR/SR, 2016
Po exkluzivním uvedení na samém konci loňského 
roku, kdy sedm projekcí filmu Masaryk u nás v Lucerně 
vyvolalo u diváků obrovský zájem (všech sedm projekcí 
se vyprodalo do posledního místa již před Vánocemi), 
přichází očekávaný snímek do široké distribuce. Ka-
rel Roden exceluje jako Jan Masaryk a Oldřich Kaiser 
neméně vynikajícím způsobem ztvárnil roli prezidenta 
Edvarda Beneše.

Skrytá čísla (Hidden Figures)
r.: T. Melfi, USA, 2016
Neuvěřitelný příběh, natočený podle skutečných událostí, 
vypráví o trojici žen – matematiček, které se v dobách zá-
vodu mezi USA a SSSR, kdo vyšle dřív do kosmu lidskou 
posádku, dokázaly vypracovat mezi špičkové pracovníky 
NASA a dokonce si vysloužily přezdívku „lidské počítače“. 
Hlavní mužskou roli ve snímku, který zatím na světových 
přehlídkách a festivalech obdržel 24 cen a dalších 55 no-
minací, ztvárňuje Kevin Costner. 


