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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 SO
13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
14:00 • Kryštůfek Robin (Christopher Robin), USA - české titulky

16:00 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Alfa (Alpha), USA
18:00 Jan Palach, ČR
18:30 • Důvěrný nepřítel, ČR/SR
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:45 • Upgrade, Austrálie

2. NE
13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
14:00 • Kryštůfek Robin (Christopher Robin), USA - české titulky

16:00 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
16:15 • Alfa (Alpha), USA
18:00 Jan Palach, ČR
18:30 • Důvěrný nepřítel, ČR/SR
20:45 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul

3. PO
13:30 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Důvěrný nepřítel, ČR/SR
16:30 Úsměvy smutných mužů, ČR
18:30 Láska bez bariér (Tout le monde debout), Fra/Bel
18:45 • Studená válka (Zimna wojna), Polsko/Fra/GB
20:30 Jan Palach, ČR
20:45 • Upgrade, Austrálie

4. ÚT
16:00 • Důvěrný nepřítel, ČR/SR
17:30 Úsměvy smutných mužů, ČR
18:15 • Jan Palach, ČR
20:45 • Studená válka (Zimna wojna), Polsko/Fra/GB

5. ST
13:30 • Senior Art: Mama Brazil (Benzinho), Braz/Urug/SRN
16:00 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:30 • Důvěrný nepřítel, ČR/SR
18:00 Jan Palach, ČR
18:45 • Studená válka (Zimna wojna), Polsko/Fra/GB
20:30 Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:45 • Upgrade, Austrálie

6. ČT
16:00 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:15 Jan Palach, ČR
20:00 • Mission: Impossible - Fallout, USA
20:45 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

7. PÁ
13:30 Jan Palach, ČR
14:00 • McQueen, GB
16:00 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:15 Jan Palach, ČR
20:00 • Mission: Impossible - Fallout, USA
20:45 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

8. SO
14:00 Úsměvy smutných mužů, ČR

14:15 • Kubík hrdina (Lói: Þú Flýgur Aldrei Einn), Island/Belgie
- česká verze

16:00 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Miss Hanoi, ČR/SR - vietnamské titulky

18:15 Jan Palach, ČR
20:00 • Mission: Impossible - Fallout, USA
20:45 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

9. NE
14:15 • Kubík hrdina, Island/Belgie - česká verze

14:30 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
16:30 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
18:00 • Miss Hanoi, ČR/SR - vietnamské titulky

18:30 Jan Palach, ČR
20:00 • Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

10. PO
13:30 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
16:00 Jan Palach, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:30 Dámský klub (Book Club), USA
20:00 • McQueen, GB
20:45 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

11. ÚT
16:00 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:15 Jan Palach, ČR
20:00 • McQueen, GB
20:45 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

12. ST
13:30 • Senior Art: Studená válka (Zimna wojna), Polsko/Fra/GB
16:00 Jan Palach, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:30 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
20:00 • McQueen, GB
21:00 Predátor: Evoluce (The Predator), USA /předpremiéra/ - Future night

13. ČT
16:00 Jan Palach, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:30 Jsem božská! (I Feel Pretty), USA
20:00 • Whitney, GB/USA
20:45 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

14. PÁ
13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
14:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
16:00 Jan Palach, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:30 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

20:00 • Muž, který zabil Dona Quijota
(El hombre que mató a Don Quijote), Špa/Bel/Port.

20:30 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
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15. SO
13:45 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
14:00 Pat a Mat znovu v akci, ČR
16:00 Jan Palach, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:30 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

20:00 • Muž, který zabil Dona Quijota
(El hombre que mató a Don Quijote), Špa/Bel/Port.

20:30 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
16. NE

13:45 • Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
14:00 Pat a Mat znovu v akci, ČR
16:00 Jan Palach, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
18:30 Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie - předpremiéra

20:00 • Whitney, GB/USA
17. PO

13:30 Chata na prodej, ČR
16:00 Jan Palach, ČR
16:15 • Chata na prodej, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
20:00 • Whitney, GB/USA
20:30 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/

18. ÚT
16:15 • Chata na prodej, ČR
17:30 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
20:00 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko
20:30 Cestovatelské kino: Kanada

19. ST
13:30 • Senior Art: Muž, který zabil Dona Quijota, Špa/Bel/Port
16:30 • Úsměvy smutných mužů, ČR
16:45 Jan Palach, ČR
18:30 • Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko /english Friendly/
20:30 • Tísňové volání (Den skyldige), Dánsko

20. ČT
16:00 Po čem muži touží, ČR
17:00 • King Skate, ČR
18:15 SmartTalk: Trendy v on-line marketingu
18:45 • Po čem muži touží, ČR
20:30 Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

20:45 • Po čem muži touží, ČR
21. PÁ

18:30 Po čem muži touží, ČR
18:45 • King Skate, ČR
20:30 Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

20:45 • McQueen, GB
22. SO

14:00 • Kubík hrdina (Lói: Þú Flýgur Aldrei Einn), Island/Belgie
- česká verze

16:00 • Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

18:30 Po čem muži touží, ČR
18:45 • King Skate, ČR
20:30 Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

20:45 • McQueen, GB

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

23. NE
14:00 • Kubík hrdina, Island/Belgie - česká verze

14:30 Jan Palach, ČR
16:00 • King Skate, ČR
17:00 Po čem muži touží, ČR
18:00 • Úsměvy smutných mužů, ČR
19:00 Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

20:00 • McQueen, GB
24. PO

13:30 Po čem muži touží, ČR
16:15 • King Skate, ČR
17:15 Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

18:15 • Po čem muži touží, ČR
20:15 • Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

25. ÚT
16:30 Po čem muži touží, ČR
17:15 • Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

18:45 *Ladies Movie Night* Po čem muži touží, ČR
20:00 • Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

26. ST
13:30 • Senior Art: Léto (Лето), Rusko/Francie
16:00 • King Skate, ČR
16:15 Po čem muži touží, ČR
18:00 • Po čem muži touží, ČR
19:30 Žalman - koncert & film
20:00 • Toman, ČR/SR - předpremiérová projekce

27. ČT
16:15 Po čem muži touží, ČR
16:45 • Odborný dohled nad výkladem snů, ČR
18:15 Domestik, ČR/SR
18:45 • Po čem muži touží, ČR
20:30 Beze stop (Leave No Trace), USA
20:45 • King Skate, ČR

28. PÁ
13:30 Po čem muži touží, ČR
14:00 • Yeti: Ledové království (Smallfoot), USA - česká verze

16:15 Po čem muži touží, ČR
16:45 • Odborný dohled nad výkladem snů, ČR
18:15 Domestik, ČR/SR
18:45 • Po čem muži touží, ČR
20:30 Beze stop (Leave No Trace), USA
20:45 • King Skate, ČR

29. SO
13:30 Po čem muži touží, ČR
14:00 • Yeti: Ledové království (Smallfoot), USA - česká verze

16:15 Po čem muži touží, ČR
16:45 • Odborný dohled nad výkladem snů, ČR
18:15 Domestik, ČR/SR
18:45 • Po čem muži touží, ČR
20:30 Beze stop (Leave No Trace), USA
20:45 • King Skate, ČR

30. NE
13:30 Po čem muži touží, ČR
13:45 • Yeti: Ledové království (Smallfoot), USA - česká verze

15:30 Domestik, ČR/SR
15:45 • King Skate, ČR
17:45 • Domestik, ČR/SR
19:30 Koncert Pražského filmového orchestru
20:15 • Beze stop (Leave No Trace), USA



1.-2.9.   16:15

Alfa
r.: A. Hughes  |  USA  |  2018  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let       
do kin uvádí: FALCON  |  139,-

Velkolepé dobrodružství, odehráva-
jící se během poslední doby ledové 
v  Evropě před 20 tisíci lety. Mladý 

lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců 
kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se 
probere, zjišťuje, že je zraněn a sám - je nucen naučit se přežít v drsné 
a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si 
osamělého vlka, kterého opustila jeho smečka, a postupně se učí spo-
léhat se jeden na druhého. Stanou se z nich přátelé, kteří budou nuceni 
přečkat bezpočet nebezpečných a náročných situací, pokud mají nalézt 
cestu zpátky domů dříve, než nadejde vražedná zima.

27. - 29.9.   20:30   30.9.   20:15

Beze stop
(Leave No Trace)
r.: D. Granik  |  USA  |  2018  |  119 
min.  |  doporuč. přístup.: bez ome-
zení  |  do kin uvádí: FALCON  |  139,-

Otec se svou patnáctiletou dcerou 
žijí dlouhé roky kdesi v  portland-

ském lese v úplném odloučení od společnosti. Po odhalení jejich nele-
gálního příbytku idylický život skončí a oba jsou umístěni do speciálního 
resocializačního programu. Začlenit se do společnosti však po letech 
samoty nejsou schopni. V  zajetí konvencí a  pro nich tak zbytečných 
technologických výdobytků se rozhodnou pro opětovný návrat k původ-
nímu způsobu života...

10.9.   18:30

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

Životní inspiraci občas najdete mís-
tech, kde byste to vůbec nečekali. 

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společ-
ná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním 
klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát 
odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní… Diane (Di-
ane Keaton) totiž po 40 letech manželství nedávno ovdověla. Vivian (Jane 
Fonda) 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 romantice a dobrodružství. Nová kapitola je nejen v knihách 
vždycky ta nejlepší…

27.- 29.9.   18:15   30.9.   15:30, 17:45

Domestik
r.: A. Sedlák  |  ČR/SR  |  2018  |  117 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let   
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

Roman je vrcholový cyklista, který 
se v  současné době pomocí nároč-
ného cvičení a  přísné životosprávy 

zotavuje ze zranění. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce v kyslíkovém 
stanu, který si nechal postavit v ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šar-
lota, která už dlouho touží po dítěti. S každou další nocí v kyslíkovém 
stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim v tomto klaustrofobním 
prostředí ještě znovu nadechnout? Minimalistická studie rozpadu těla 
a vztahu v debutu Adama Sedláka, který byl v roce 2015 oceněn Filmo-
vou nadací prvním místem za nejlepší nerealizovaný scénář.

1.- 2.9.   18:30   3.9.   16:15   4.9.   16:00   5.9.   16:30

Důvěrný nepřítel
r.: K. Janák  |  ČR/SR  |  2018  |  108 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: BOHEMIA M.P.  |  139,- 

Brali se před pár měsíci z  veliké 
lásky, ale Zuzana si moc šťastná 
nepřipadá. Spíš naopak. Andrej (Voj-

těch Dyk), který pracuje jako špičkový programátor u nadnárodní firmy 
v Praze, je věčně pryč a ona zůstává v Bratislavě jen se svojí prací, ka-
marádkou a pochybnostmi. Příliš romanticky nedopadne ani odložená 
večeře k jejím narozeninám, kam se vetře manželův šéf, aby jí oznámil, 
že Andrej byl povýšen do čela softwarového týmu, který má dotáhnout 
supertajný vývoj inteligentního domu budoucnosti. Jestli se Zuzana 
cítí osamělá a smutná už teď, jak to asi bude vypadat na samotě kdesi 
v Tatrách? Luxusní vila, nádherný výhled do kraje, Andrejovy sliby i jeho 
nelíčené štěstí z kariérního postupu ji ale nakonec obměkčí. A nelituje! 
Aspoň zpočátku ne. Jenže pak se začnou dít divné věci. Jako by dům 
(nebo ji?) někdo sledoval…
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1.9.   20:30   2.9.   20:45   5.9.   20:30

Escobar (Loving Pablo)
r.: F. L. de Aranoa  |  Špa/Bul  |  2017  
123 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let 
do kin uvádí: BONTONFILM  |  139,-

Javier Bardem a  Penélope Cruz 
v  hlavních rolích životopisného 
snímku o  neznámějším kolumbij-

ském miliardáři. Pablo Escobar byl brutální zločinec, bezohledný vrah, 
narkobaron a vládce kokainového impéria a ve své době jeden z nejbo-
hatších lidí planety. Ale pro mnohé to byl jen Pablo, táta, ochránce chu-
dých, manžel a také pozorný milenec. Novinářka Virginia Vallejo pozna-
la nejdříve Pabla: muže, jenž staví domy pro chudinu, umí být zapálený 
pro věc i galantní džentlmen. Když objevila Escobara, nelítostného kri-
minálníka, bylo pozdě, byla už zamilovaná. Escobarovo kriminální ko-
kainové 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...

6. - 18.9.   16:15 /17.9. též 13:30* 129,-/

Chata na prodej
r.: T. Pavlíček  |  ČR  |  2018  |  77 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení   
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-/129,-

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

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

1. - 2.9.   18:00   3.9.   20:30
4.9.   18:15   5.9.   18:00
6. - 8.9.   18:15 /7.9. též 13:30* 129,-/
9.9.   18:30   10.9.   16:00   11.9.   18:15
12.- 17.9.   16:00   19.9.   16:45   23.9.   14:30

Jan Palach
r.: R. Sedláček  |  ČR  |  2018  |  124 
min.  |  doporučená přístup.: 12 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-/129,-

Snímek, natočený podle předlohy 
Evy Kantůrkové, sleduje posledních 
několik měsíců života Jana Palacha. 

Vykresluje tento čas na základě dostupných faktických pramenů a záro-
veň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu 
z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by byl 
něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelky-
ní Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku 1968, soužitím s matkou 
(Zuzana Bydžovská) doma ve Všetatech, zažije studentské brigády v Ka-
zachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od 
podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, stává se něco s Ja-
nem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, matka, spolužáci? Ještě 
to ráno si Jan vzal doma svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím 
a před odchodem do města se vysprchoval. Kamera po celý film sleduje 
Janovu tvář a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…

16.9.   18:30

Já, Maria Callas
(Maria by Callas)
r.: T. Volf  |  ČR  |  2017  |  113 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení                
do kin uvádí: ARTCAM  |  125,-

Maria Callas zemřela 16. září roku 
1977.  Symbolicky v  tento den uvá-

díme v předpremiéře dokumentární snímek, kde poprvé, 41 let po své 
smrti, vypráví nejslavnější operní pěvkyně všech dob svůj příběh – a to 
vlastními slovy. Tento barvitý film je složen z dosud neznámých archiv-
ních záběrů, nezveřejněných fotografií, osobní korespondence, nahrá-
vek a vzácných zákulisních scén…O slavné divě se dozvíme téměř vše.

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

Z V L Á Š T N Í  U V E D E N Í

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

F I L M  M Ě S Í C E



13.9.   18:30

Jsem božská!
(I Feel Pretty)
r.: Kohn & Silverstein  |  USA  |  2018 
110 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: BONTONFILM  |  135,-

Renee (Amy Schumer) je běžná žena 
s lehkou kolísavou nadváhou a s těž-

ce kolísavým sebevědomím. Má kamarádky, slušnou práci, občas i klu-
ka na delší vztah, ale když se podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. 
Při jedné z jízd na rotopedu, kde marně stíhá nižší váhu, spadne a pra-
ští se do hlavy. Pro jistotu hned dvakrát. Když se pak probere, zjistí, že 
kouzla a spravedlnost přeci jen existují. Stala se z ní totiž neodolatelná 
krasavice, najednou vypadá jako božská supermodelka. Celý život se od 
základu změní. Má to jen jeden háček. Ve skutečnosti se nic nezměnilo, 
špíčky jsou přesně tam, kde byly, a ona je jediná, kdo se jako luxusní 
krasavice vidí. Ale to vůbec nevadí, Renee se cítí sexy, je božská, a život 
dostává ty správné grády...

20.9.   17:00   21.- 22.9.   18:45   23.9.   16:00   24.9.   16:15
26.9.   16:00   27.- 29.9.   20:45   30.9.   15:45

King Skate
r.: Š. Šafránek  |  ČR  |  2018  |  80 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  125,-

První celovečerní dokument o vzni-
ku skateboardingu v  Českosloven-
sku je strhujícím svědectvím o hle-

dání svobody ve společnosti sužované komunistickým režimem. 
Přilepit se k  betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v  pohybu. 
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. 
Láska na první pohled. Nekonečný mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy 
českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, ne-
zlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

1.- 2.9.   14:00

Kryštůfek Robin
(Christopher Robin)
r.: M. Forster  |  USA  |  2018  |  104 
min.  |  dopor. příst.: bez omezení 
do kin uvádí: FALCON  |  české titul-
ky  |  139,-

Dospělý Kryštůfek Robin (Ewan 
McGregor) dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně zaplacený 
a kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje 

natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek docela 
zapomněl na své idylické dětství strávené s prostomyslným a mlsným 
plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní potrhaným 
a  ošuntělým Medvídkem Pú opět setká, jejich přátelství opět vzplane 
a připomene Kryštůfkovi nekonečné dny dětských radovánek a hrátek, 
které jako malý chlapec zažíval. Po nešťastné příhodě s Kryštůfkovým 
kufříkem se Pú se zbytkem party včetně Prasátka, Ijáčka a Tygra vydají 
ze Stokorcového lesa do Londýna, aby pomohli Kryštůfkovi jeho věci na-
jít… protože nejlepší přátelé si vždycky pomáhají.

8.- 9.9.   14:15
22.- 23.9.   14:00

Kubík hrdina
(Lói: Þú Flýgur Aldrei Einn)
r.: A, Ásgeirsson  |  Island/Bel  |  2018 
83 min.  |  dopor. přístup.: bez omez.  
děti do 12 let 119,-  |  rodinné vstup. 
417,- (2 dosp. + 2 děti)  |  do kin uvá-
dí: FALCON  |  česká verze  |  139,-

Nádherný animovaný snímek vypráví příběh mladého kulíka zlatého, 
který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do tep-
lých krajin. Ukáže se, že s  pomocí několika dobrých kamarádů bude 
schopen přežít i ve světě plném nepřátel. Společně se posléze vydají do 
rajského údolí, kde se všichni ptáci schovávají před největší hrozbou, 
kterou je věčně hladový sokol...

2.9.   16:00   3.9.   18:30

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

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

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

P R O  R O D I N Y



26.9.   13:30

Léto (Лето)
r.: K. Serebrennikov  |  Rusko/Fran-
cie  |  2018  |  126 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  do kin uvádí: 
AEROFILMS  |  129,-

Leningrad, začátek osmdesátých 
let. Neoficiální hudební scénou hý-

bají místní následovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho nebo Talking 
Heads. Patří k nim i mladý Viktor. Když se setká se svým idolem Mikem 
a jeho krásnou ženou Natašou, začíná léto plné hudby, přátelství a za-
kázané lásky. Film o začátcích skutečných kultovních kapel Kino a Zoo-
park měl premiéru v hlavní soutěži festivalu v Cannes, zatímco režisér 
Kirill Serebrennikov trávil čas v domácím vězení v Moskvě.

5.9.   13:30

Mama Brazil (Benzinho)
r.: G. Pizzi  |  Braz/Urug/SRN  |  2018   
95 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  do kin uvádí: AEROFILMS  
129,-

Irenin svět, to jsou její čtyři synové, 
manžel snílek, nešťastně provdaná 

sestra, rozpadající se domek na předměstí Rio de Janeira, neustálý 
ruch, radost, pusinky, objímání, slzy, moře a  starost, aby všichni byli 
najezení, umytí, šťastní a milovaní. Když její nejstarší syn Fernando do-
stane příležitost hrát profesionálně házenou v Německu, je za něj šťast-
ná, ale nejraději by ho nikam nepustila. Nejobyčejnější příběh o rodičích 
a dětech od brazilského režiséra Gustava Pizzia v hlavní roli s okouz-
lující Karine Teles, dojímá, baví, zahřívá a slibuje, že život má spoustu 
barev a nových začátků.

1.- 2.9   13:30   14.9.   13:30* 129,-   15.- 16.9.   13:45

Mamma Mia: Here We 
Go Again! 
r.: Ol Parker  |  USA  |  2018  |  114 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení 
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-/129,-

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

leúspěšného muzikálu plného písní skupiny ABBA. 
Snímek tentokrát nabídne divákům hned dva příběhy v  jednom. S tím 
prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) 
čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a  netušila, že 
brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ost-
rov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset 

let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší dcera Don-
ny Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinné-
ho hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí 
podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků a tak trochu ne-
vítané babičky (Cher). Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují 
písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými 
aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se 
předtím nedostalo.

7.9.   14:00   10. -12.9.   20:00   21. -22.9.   20:45
23.9.   20:00

McQueen 
r.: Bonhôte & Ettedgui  |  GB  |  2018  
111 min.  |  doporučená přístupnost: 
12 let  |  do kin uvádí: AEROFILMS   
125,-

Příběh Alexandra McQueena je mo-
derní, leč poněkud gotická pohádka 

o obyčejném chlapci z dělnického Východního Londýna, který spoutal 
vlastní démony a stal se globální hvězdou módního návrhářství. Doku-
ment sleduje mimořádný osud jednoho z nejvýraznějších umělců naše-
ho tisíciletí, který v 27 letech stanul v čele Givenchy, aby následně založil 
svou vlastní úspěšnou módní značku. Ukazuje divokou krásu a odváž-
nost jeho originálních modelů, které šokovaly veřejnost a nadchly zá-
stupy celebrit od Lady Gaga po Sarah Jessicu Parker, a současně nahlíží 
do niterného světa inspirativní i zmučené duše radikálního génia. Skr-
ze rozhovory s jeho nejbližšími kolegy a přáteli, rodinou i s návrhářem 
samotným poprvé rozkrývá i svá osobní traumata, která silně ovlivnila 
jeho tvorbu a zřejmě mu také předčasně zkrátila život.

8. -9.9.   18:00

Miss Hanoi 
r.: Z. Viktora  |  ČR/SR  |  2018  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
do kin uvádí: FALCON  |  139,-

V  malém příhraničním městě je 
silná vietnamská komunita. Před 
čtyřmi lety, krátce poté, co vyhrála 

okresní soutěž krásy, zde byla zavražděna vietnamská dívka Hien. Je-
jím vrahem byl nezletilý Jan Polanský. Vrah byl jako nezletilý umístěn 
do výchovného ústavu, odkud ho po dovršení plnoletosti právě pustili. 
Krátce poté je nalezen mrtvý. Na místo činu přijíždí z okresní kriminál-
ky zkušený vyšetřovatel kapitán Kříž, který není vůbec nadšený, když 
dostane k ruce místní policistku vietnamského původu Anh. Anh musí 
překonávat nejen předsudky těch, kteří nepřijali fakt, že Vietnamka 
může dělat policistku, ale i tlak ze strany vlastní rodiny, která se také 
nesmířila s výběrem jejího povolání. Do toho Kříž navíc zjišťuje, že Anh 
má až podezřele blízko k rodině oběti.



6. -8.9.   20:00

Mission: Impossible 
- Fallout
r.: Ch. McQuarrie  |  USA  |  2018 
147 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

V pořadí šestém pokračování diváky 
oblíbené a  kritiky vychvalované sé-

rie si Ethan Hunt (Tom Cruise) opět vybírá zdánlivě nesplnitelnou misi. 
Proč by taky ne, když v těch předchozích pokaždé uspěl, všem nepřízni-
vým okolnostem navzdory. 
Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se po-
kazilo, past nesklapla a  vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném 
ohrožení vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on 
se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to 
myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale možná 
také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi Ethanovými. 
Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jedno-
duché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc momentu, který 
dramaticky změní mapu světa.

14.-15.9.   20:00   19.9.   13:30* 129,-

Muž, který zabil Dona 
Quijota (El hombre que 
mató a Don Quijote)
r.: T Gilliam  |  Špa/Bel/GB  |  2017  
135 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let                           
do kin uvádí: BIOSCOP  |  139,-

Vysněný projekt režiséra Terryho Gilliama (12 opic, Král rybář) se po 
dlouhých dvaceti letech stává skutečností a netrpělivě očekávaný sní-
mek Muž, který zabil Dona Quijota se konečně dostává na plátna kin.
Hlavním hrdinou je Toby, který kdysi býval idealistickým filmovým stu-
dentem a jeho ztvárnění příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné 
španělské vesnici, mělo obrovský úspěch. Ty doby jsou ale dávno pryč, 
z  Tobyho se stal arogantní a  cynický režisér reklam, kterého peníze 
a sláva změnily k nepoznání. A tak zatímco se ve Španělsku snaží do-
končit natáčení nové reklamy, užívá si s manželkou svého šéfa. Poté, co 
se Tobymu dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydá-
vá se na místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. Zjišťuje, že jeho 
tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice strašlivý vliv. Potkává 
starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že je Don Qui-
jot a Toby, že je jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný v bizarních 
fantaziích starého pána. Rozlišit realitu od fikce je pro něj stále těžší. 
V průběhu svých komických a stále více surrealistických dobrodružství 
je Toby nucen čelit tragickým důsledkům filmu, který navždy změnil na-
děje a sny malé vesničky. Může Toby získat zpět svou lidskost? Může 
Don Quijot přežít své šílenství?

27. -29.9.   16:45

Odborný dohled nad 
výkladem snů
r.: P. Göbl  |  ČR  |  2018  |  79 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM  |  139,-

V  pokračování snímku Odborný 
dohled nad východem Slunce sle-

dujeme příběh tří kamarádů – Muzikanta, Zloděje a Cirkusáka, býva-
lých spoluvězňů z bolševického kriminálu, kteří spolu po ovdovění žijí 
v domě na česko-německém pomezí. Přivedla je sem potřeba vypořá-
dat se s někým, kdo jim v minulosti hodně ublížil. Bohužel záhy zjistí, že 
tím člověkem je současný hospodský, a tím pádem je pro ně od nynějška 
místní hospoda zakázané území. Nečekaná situace je nutí rozlousknout 
elementární otázku: kam budou chodit na pivo?! Pánové se s ní vypořá-
dají po svém – dojížděním za pivem do nedalekého Polska, ale zdánlivě 
vyřešená věc se náhle zase zkomplikuje...

15.-16.9.   14:00

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

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

P R O  R O D I N Y

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



20.9.   16:00, 18:45, 20:45
21. -22.9.   18:30   23.9.   17:00   24.9.   13:30, 18:15
25.9.   16:30, 18:45* Ladies Movie Night 159,-
26.9.   16:15, 18:00   27. 9.   16:15, 18:45
28. -29.9.   13:30, 16:15, 18:45   30.9.   13:30

Po čem muži touží
r.: R. Havlík  |  ČR  |  2018  |  95 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

V nové české komedii podle scénáře 
Radky Třeštíkové a  Rudolfa Havlíka 
s  hvězdným obsazením v  čele s  Ji-

řím Langmajerem a Annou Polívkovou, je hlavní postavou charismatický 
cynik Karel Král, tak trochu šovinista, ale jinak sarkastický sympaťák, 
na kterého ženy letí. Navíc je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho 
dne ale jeho nevázaný způsob života utrží hned několik ran. Dostane vý-
pověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka 
a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho mís-
to je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). 
Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem 
Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se 
stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je 
na tom kvůli nim bídně.“  Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoho-
lické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou. 
Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým 
vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to 
mají ženy v životě opravdu snazší...

12.9.   21:00

Predátor: Evoluce
(The Predator)
r.: Sh. Black  |  USA  |  2018  |  100 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  170,-

Jako speciální akci festivalu FUTU-
RE GATE uvádíme předpremiérovou 

projekci snímku Predátor: Evoluce. Před více než třiceti lety jsme se 
s  nimi střetli poprvé. A  byl to pořádný nářez. Teď se Predátoři, jedni 
z  největších lovců celého vesmíru, opět vracejí na naši planetu. Jsou 
však mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv předtím. Lov a zabíjení 
jsou pro ně stále největší zábavou. Predátoři se geneticky zdokonali-
li pomocí DNA jiných vesmírných bytostí. Když jeden kluk nešťastnou 
náhodou zapříčiní jejich návrat na Zemi, vůbec není jisté, kdo před nimi 
ochrání lidstvo tentokrát. Najde se někdo, kdo nebude jen lovná zvěř, ale 
dokáže se jim postavit jako rovnocenný soupeř? Poslední šancí lidstva 

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

F U T U R E  N I G H T  P Ř E D P R E M I É R A

na záchranu před vesmírnými nimrody se stává už jen malá parta bý-
valých a naprosto šílených vojáků a jedna mladá evoluční bioložka. Jen 
ti mají aspoň malou šanci zabránit vyhubení našeho živočišného druhu.

3.9.   18:45   4.9.   20:45   5.9.   18:45   12.9.   13:30* 129,-

Studená válka
(Zimna wojna)
r.: P. Pawlikowski  |  Polsko/Fra/GB, 
2018  |  89 min.  |  doporuč. přístup.: 
12 let  |  do kin uvádí: AEROFILMS 
139,-/129,-

V  období budování stalinského Pol-
ska, ale také moderní západní Evropy, se odehrává příběh velké osudo-
vé lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. Nedokážou žít spolu, ale 
zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez sebe. V kulisách Varšavy, 
Berlína a  Paříže zní jazzová a  folklorní hudba a  Zula s  Wiktorem ro-
zehrávají nádhernou, ale hořkou baladu, svoji vlastní studenou válku. 
Kunderovsky laděným milostným eposem navazuje Pawel Pawlikowski 
na úspěch svého oscarového snímku Ida. 
Za dílo nabité elektrizující hudbou i obrazovou krásou byl letos na festi-
valu v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii.

6.-8.9.   16:00   9.9.   16:30   10.9.   13:30* 129,-
11.9.   16:00   12.9.   18:30   14.-15.9.   20:30

Ten pravý, ta pravá? 
(Destination Wedding)
r.: V. Levin  |  USA  |  2018  |  90 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM  |  139,-/129,-

Keanu Reeves a Winona Ryder spolu 
kdysi v  legendárním filmu Dracula 

vytvořili příběh velké, upřímné a čisté lásky. V této nové komedii do sebe 
narazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, na kterou 
jdou pouze z povinnosti. Omylem se dají do řeči už na letišti během ces-
ty a hned zjistí, že mají vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, ne-
věstu, svatby a ze všeho nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem. Oba by 
chtěli být úplně jinde, nejlépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevidět. 
Jejich sarkasmus je, obzvlášť na akci plné šťastných lidí, kteří se chtějí 
bavit, postupně od všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí si 
začít povídat. A když si s někým povídáte a pijete u toho víno, může se 
nakonec stát cokoliv.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

F I L M  M Ě S Í C E



18.9.   20:00   19.9.   20:30

Tísňové volání
(Den skyldige)
r.: J. Krasinski  |  Dánsko  |  2018   
85 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  139,-

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

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

20. - 22.9.   20:30 /22.9. též 16:00/
23.9.   19:00   24.9.   17:15, 20:15   25.9.   17:15, 20:00   
26.9.   20:00

Toman
r.: O. Trojan  |  ČR  |  2018  |  145 min.  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: FALCON  |  139,-

Filmové drama režiséra a  produ-
centa Ondřeje Trojana s  Jiřím Ma-
cháčkem v  titulní roli o  vzestupu 

a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. 
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, 
šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v pováleč-
ném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí 
a  zásadním úkolem: sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. 
A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, 
vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho.  
Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. 
Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh 
člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší na 
plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci 
skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.

P Ř E D P R E M I É R A

1., 3., 5.9.   20:45

Upgrade
r.: L. Whanell  |  Austrálie  |  2018  
100 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

Za pár let už nebudeme muset ani 
hnout prstem, protože moderní 
technologie za nás všechno obstara-

jí. Technofobům se v takové době nebude žít zrovna lehko. Grey Trace 
je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává před technologiemi 
přednost vlastním rukám. Jedna noc, která mu obrátí život vzhůru no-
hama, však tenhle přístup rázně změní.
Autonehoda na noční dálnici a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraž-
dí přítelkyni a jeho nadosmrti zmrzačí. Greyovy vyhlídky na invalidním 
vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne tech-
nologické vylepšení. S  čipem v  míše dokáže Grey nejen znovu chodit 
a pohybovat rukama, ale získává i další, dosud netušené možnosti. Ex-
perimentální zařízení zvané STEM totiž dokáže například i  vystopovat 
pachatele onoho nočního přepadení a také Greyovi pomoci si to s těmi 
gaunery vyřídit ručně. Kdo by odolal? Grey rozhodně ne. Když však za-
nechá prvního z pachatelů v tratolišti krve, napadne ho, jestli by STEM 
neměl aspoň trochu zbrzdit. Otázka zní, jestli to půjde. A jestli to Grey 
vůbec chce.

1.9.   16:00   3.9.   13:30* 129,-, 16:30   4.9.   17:30
5.9.   16:00   6. - 7.9.   18:00   8.9.   14:00   9.9.   14:30
10. - 18.9.   18:00 /14.9. též 14:00/   19.9.   16:30
23.9.   18:00

Úsměvy smutných mužů
r.: D. Svátek  |  ČR  |  2018  |  92 min. 
doporučená. přístup.: 15 let  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM  |  139,-/129,-

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

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

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



6. -8.9.   20:45   9.9.   20:00   10. -11.,13.9.   20:45
14. -15.9.   18:30   17.9.   20:30   18.9.   17:30
19.9.   18:30

Všechno bude
r.: O. Omerzu  |  ČR/Slovinsko/Pol-
sko/SR  |  2018  |  85 min.  |  doporuč. 
příst.: 12 let  |  do kin uvádí: CINE-
MART  |  139,-

Ve snímku, oceněném na letošním 
karlovarském festivalu cenou za re-

žii pro mladého režiséra Olma Omerzu, podniká čtrnáctiletý rošťácký 
outsider Mára a jeho kamarád, teprve dvanáctiletý Heduš, cestu za svo-
bodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku 
(Eliška Křenková). Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají 
si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy 
Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s  poli-
cistou (Martin Pechlát) a  my spolu s  nimi váháme, co je realita a  co 
smyšlený chlapecký svět. Někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od 
té vyfantazírované…

13.,16.-17.9.   20:00

Whitney
r.: K. Macdonald  |  USA  |  2018  |  120 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: BOHEMIA M.P.  |  139,-

Nejprodávanější, nejúspěšnější či 
nejoceňovanější - každý přívlastek 
k  famózní Whitney Houston stopro-

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

28.-29.9.   14:00   30.9.   13:45

Yeti: Ledové 
dobrodružství (Smallfoot)
r.: G. Ficarra  |  J. Requa  |  USA 
2018  |  96 min.  |  doporuč. přístup-
nost: bez omez.  |  děti do 12 let 119,-   
rodinné vstup. 417,- (2 dosp. + 2 děti)   
do kin uvádí: VERTICAL ENT.  |  čes-
ká verze   |  139,-

Když Migo poprvé uvidí Percyho, upřímně se zděsí: o záhadných bytos-
tech, které prý kdesi žijí a občas se zjeví, už slyšel v legendách. V těchto 
bájných vyprávěních se nazývají Pidinožky. Když se vrátí domů a příběh 
o tom, že viděl Pidinožku na vlastní oči, mu samozřejmě nikdo nevěří, 
rozhodne se vypravit mimo svou rodnou hroudu a nějakou tu Pidinožku 
vypátrat a přinést domů důkaz. 
Prozraďme ale ještě jednu důležitou informaci: Migo je Yeti a Pidinožka 
Percy lidský chlapec...

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

dárkových poukázek 
na vstupenky do kina Lucerna 

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

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

www.lucerna.cz

P R O  R O D I N Y



RODINNÉ 
   VÍKENDY

V KINĚ 
   LUCERNA

PARTNEŘI:

Pro každé DÍTĚ 
je připraven DÁREK: 
bonbóny NIMM2

1.-2.9. 8.-9., 22.-23.9. 15.-16.9.

29.-30.9.

ŽALMAN
Naslouchám tichu Země

koncert s projekcí filmu

26.9.|19:00

EnTrEcôTe StEaK
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www.ladiesmovienight.cz

v kinosálu

PALÁCE
LUCERNA
S PETROU LAMLOVOU

25. září 2018
od 18.45 hodin

 SLAVÍME 7. NAROZENINY  
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V předpremiéře v kině Lucerna od 20. do 26. září
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Literární  
debut

TOMA
HANKSE!

Nakladatelství DOMINO

V prodeji od 
12. 9. 2018



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

PO  3.9. 13:30 Úsměvy smutných mužů, ČR
ST  5.9. 13:30 Senior Art: Mama Brazil (Benzinho), Braz/Urug/SRN
PÁ  7.9. 13:30 Jan Palach, ČR
PO  10.9. 13:30 Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
ST  12.9. 13:30 Senior Art: Studená válka (Zimna wojna), Polsko/Fra/GB
PÁ  14.9. 13:30 Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
PO  17.9. 13:30 Chata na prodej, ČR
ST  19.9. 13:30 Senior Art: Muž, který zabil Dona Quijota, Špa/Bel/Port
PO  24.9. 13:30 Po čem muži touží, ČR
ST  26.9. 13:30 Senior Art: Léto (Лето), Rusko/Francie
PÁ  28.9. 13:30 Po čem muži touží, 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 ŘÍJEN 2018:
První člověk (First Man)
r.: D. Chazelle, USA, 2018
Oscarový režisér Damien Chazelle (Whiplash, La La 
Land) natočil příběh astronauta Neila Armstronga, 
který 21. července 1969 jako první člověk stanul na 
povrchu Měsíce. V hlavní roli exceluje Ryan Gosling 
(La La Land, Blade Runner 2049).

Zrodila se hvězda
(A Star is Born)
r.: B. Cooper, USA, 2018
Hlavní roli ve velkolepém romantickém dramatu 
Zrodila se hvězda hrají Bradley Cooper a Stefani 
Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod 
jejím uměleckým pseudonymem jako hudební 
superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele 
nominace na Oscara Bradley Coopera je tento film 
jeho režijním debutem.


